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ــوب  ــالمی مص ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
کردنــد عــوارض آلودگــی واحدهــای تولیــدی 
ــن  ــت بی ــبت جمعی ــه نس ــتان ب ــر شهرس در ه
ــان شهرســتان  ــای هم شــهرداری ها و دهیاری ه

ــود. ــع ش توزی
نوبــت صبــح  نماینــدگان در نشســت علنــی 
دیــروز (سه شــنبه، ۳۰ آذرمــاه) مجلــس شــورای 
اســالمی در جریــان بررســی گــزارش کمیســیون 
تلفیــق درخصــوص الیحــه برنامــه ششــم توســعه 
ــن  ــاده ۶ ای ــد ج م ــا بن ــی ب ــال تغییرات ــا اعم ب

ــد. ــت کردن الیحــه موافق
در بنــد ج اصالح شــده مــاده ۶ ایــن الیحــه 
ــای  ــی واحده ــوارض آلودگ ــه ع ــت ک ــده اس آم
تولیــدی موضــوع بنــد (الــف) و تبصــره (۱) 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاده (۳۸) قان م
ــن  ــت بی ــبت جمعی ــه نس ــتان ب ــر شهرس در ه
فرمانداری هــای  و  دهیاری هــا  شــهرداری ها، 
همــان شهرســتان (بــرای روســتاهای فاقــد 

می شــود.  توزیــع  دهیــاری) 
بــزرگ  واحدهــای  آلودگــی  صورتــی کــه  در 
تولیــدی (پنجــاه نفــر و بیشــتر) بــه بیــش از یک 
شهرســتان در یــک اســتان ســرایت کنــد، عوارض 

اعالمــی  اســاس سیاســت های  بــر  آلودگــی 
ــه ای  ــذاری، در کمیت ــبت تاثیرگ ــه نس ــازمان ب س
مرکــب از رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
اســتان و فرمانــداران شهرســتان های ذی ربــط 
مدیــر کل محیــط زیســت و مدیــر کل امــور 
مالیاتــی اســتان بیــن شهرســتان های متاثــر 

می شــود. توزیــع 
همچنیــن در تبصــره ایــن بنــد نیــز آمده اســت در 
صورتــی کــه شهرســتان های متأثــر از آلودگــی در 
دو یــا چنــد اســتان واقــع شــده باشــند، اعضــای 
کمیتــه توزیع کننــده عــوارض آلودگــی واحدهــای 
بــزرگ (پنجــاه نفــر و بیشــتر) متشــکل از نماینده 
ســازمان، روســای ســازمان های برنامــه و بودجــه 
اســتان های ذی ربــط، نماینــده ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و نماینــده اداره کل مالیاتــی بــر 
ــدام  ــازمان اق ــی س ــت های اعالم ــاس سیاس اس

بــه توزیــع عــوارض آلودگــی خواهنــد کــرد.
ــاده ۶  ــد ج م ــس از بررســی بن ــی اســت پ گفتن
ایــن الیحــه نماینــدگان بــا کلیــات مــاده پــس از 
اصالحــات صورت گرفتــه بــا ۱۳۹ رأی موافــق، ۸۲ 
ــوع ۲۴۷  ــع از مجم ــف و ۲ رأی ممتن رأی مخال

نماینــده حاضــر در جلســه موافقــت کردنــد.

مجلس شورای اسالمی مصوب کرد:

توزیع عوارض آلودگی واحدهای تولیدی بین شهرداری ها   
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زوزه روباه پیر:

ایران تهدیدی برای منطقه است!

ادا�� از ���� ��: 
ــه  ــادی ک ــای زی ــطه ظلم ه ــه واس ــران ب ــت ای  و مل
از ناحیــه انگلیــس داشــته و تحمــل کــرده اســت تــا 
روز قیامــت طلبــکار انگلیــس اســت؛ زیــرا حتــی اگر 
ــران خیانت هایــش  ــه جب روزی انگلیــس تصمیــم ب

بگیــرد، قابــل جبــرا ن نخواهــد بــود.
ــد  ــه چــه بای ــن زوزه ناله گون ــه ای  حــال در پاســخ ب
ــه موقــع موضــع  گفــت و چــرا آن هایــی کــه بایــد ب

ــد؟  ــام ندادن ــور انج ــی در خ ــد، اقدام می گرفتن
بــا مــروری بــر گذشــته تاریــک ایــن اســتعمارگر از 
ــم  ــن دوران، درمی یابی ــدای ای ــار و از ابت دوران قاج
ــع خودشــان در  ــظ مناف ــرای حف ــه انگلیســی ها ب ک
ــالش  ــارس ت ــج ف ــه خلی ــز منطق ــتان و نی هندوس
داشــتند تــا ایــران را بــه عنــوان یــک ســپر حفاظتــی 
بگیرنــد  نظــر  در  ایــن مســتعمره خــود  جهــت 
ــس  ــه انگلی ــی را ک ــا و مذاکرات ــی قرارداده و تمام
ــدف  ــی داد، ه ــام م ــران انج ــار در ای ــت قاج ــا دول ب
عمــده اش حفــظ ایــن ســپر حفاظتــی بــود. در ایــن 
ــه  ــی ک ــی ها آنجای ــا انگلیس ــی باره ــوب حت چارچ
ــه  ــران ب ــا ای ــدات خودشــان را ب ــد تعه الزم می دیدن
راحتــی زیــر پــا می گذاشــتند و همچــون دوستشــان 
آمریــکا، بدعهــدی می کردنــد؛ بــه عنــوان مثــال 
ــود ــگ ب ــا روســیه در حــال جن ــران ب ــه ای ــی ک زمان

ــتند  ــراردادی داش ــران ق ــا ای ــی ها ب ــه انگلیس اگرچ
ــی  ــک نظام ــا کم ــه م ــد ب ــاس آن بای ــر اس ــه ب ک
و مالــی می کردنــد، امــا چــون منافــع خودشــان را در 
ایــن می دیدنــد کــه بــا روس هــا مواجــه نشــوند، بــه 
ــا می گذاشــتند و آن  ــر پ ــرارداد را زی ــن ق ــی ای راحت

را نقض می کردند.
 در واقــع انگلیســی ها بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه از 
ایــران بــه عنــوان یــک ســپر حفاظتــی در برابــر قوای 
ــوان یــک  ــه عن ــران را ب ــد و ای روســیه اســتفاده کنن
حائــل بیــن روســیه و خــود قــرار دهند. متاســفانه در 
آن دوران بــه دلیــل ضعــف بینــش سیاســی و نیــز به 
دلیــل ضعــف بنیــه نظامــی و اقتصــادی، دولتمــردان 
قاجــاری نمی توانســتند آنگونــه کــه بایــد و شــاید در 
ــد  ــت کنن ــران حمای ــع ای ــی ها از مناف ــر انگلیس براب
بــه  وابســته  اشــخاص  برخــی  وجــود  البتــه  و 
انگلســتان کــه حقوق بگیــر بریتانیــا بودنــد نیــز

ــای  ــار قرارداده ــر ب ــران زی ــه ای ــد ک ــث می ش باع
اســتعماری انگلســتان بــرود.

در چارچــوب مســائل اقتصــادی هــم انگلســتان 
تمــام ســعی اش بــر ایــن بــود کــه بیشــترین منافــع 
را از ایــران داشــته باشــد و بــاز هــم بایــد بــا کمــال 
ــه دولتمــردان قاجــاری و برخــی  ــم ک تاســف بگویی
ــه در آن  ــه ک ــاری و خودفروخت ــخصیت های قاج ش
ــع  ــن مناف ــوه و تامی ــن رش ــا گرفت ــد، ب ــت بودن دول
شــخصی خودشــان بــا امضــای ایــن قراردادهــا 
ــا  ــر پ ــا زی ــی م ــع مل ــه مناف ــدند ک ــب می ش موج
گذاشــته شــود و ســود ایــن منافــع بــه جیــب 
ــه  ــی ک ــای بزرگ ــی از جنایت ه ــی ها برود.یک انگلیس
ــران  ــا در ای ــراه روس ه ــه هم ــه ب ــی ها البت انگلیس
انجــام دادنــد توطئــه و زمینه  چینــی بــرای قتــل 
امیــر کبیــر کــه یــک مــرد مســلمان ملــی و آزاد بــه 
شــمار می آمــد، بــود. امــا چــرا انگلیــس بــه دنبــال 

ــود؟ ــر ب ــر کبی ــل امی قت
 چــون امیــر کبیــر در برابــر زیاده خواهی هــای روس 
و انگلیــس ایســتادگی کــرد و بــه همیــن دلیــل 
ــه همــراه خودفروختــگان  انگلیســی ها و روس هــا ب
داخلــی، زمینــه حــذف و قتــل ایــن بزرگمــرد ایرانــی 
را تــدارک دیدنــد و ایــران را از وجــود ایــن شــخصیت 

برجســته محــروم کردنــد.
ــب  ــس موج ــت انگلی ــه دخال ــر اینک ــوع دیگ موض
انحــراف نهضــت مشــروطه شــد. اگــر توجــه داشــته 
باشــیم در آن زمــان تجــارت تنباکــو در اقتصــاد مــا 
چــه جایگاهــی داشــت، آن وقــت متوجه ایــن ماجرا 
ــع  ــال چــه مناف ــه دنب ــه انگلیســی ها ب می شــویم ک
ــا  ــه ب ــه البت ــد ک ــا بودن ــور م ــل کش ــی در داخ بزرگ
صــدور حکــم میــرزای شــیرازی، ناگزیــر هــم دولــت 
ــور  شــدند کــه  ــت قاجــار، مجب انگلیــس و هــم دول

ــد. ایــن قــرارداد را ملغــی اعــالم کنن
بحــث دیگــر، موضــوع دوران مشــروطه اســت. 
بــه  نهضــت  ایــن  ریشــه های  و  مشــروطه 
ایــران  مســلمان  ملــت  عدالتخواهانــه  حرکــت 
برمی گشــت کــه بــا رهبــری روحانیــت شــروع 
شــد و حرکــت بــزرگ مردمــی بــرای اســتیفای 
ــی ها  ــی انگلیس ــت؛ ول ــکل گرف ــودش ش ــوق خ حق
بــا دخالــت در ایــن زمینــه موجبــات انحــراف 
وجــود  بــه  را  اســالمی  بــزرگ  نهضــت  ایــن 
آوردنــد و متاســفانه مشــروطه بــه جــای اینکــه 
ــد ــن کن ــاع و آن را تامی ــران دف ــت ای ــوق مل از حق

بــه ســبب انحرافــی کــه پیــدا کــرده بــود، ســرانجام 
به سمت حکومت رضاخان کشیده شد.

ــیم  ــته باش ــر داش ــد در نظ ــم بای ــه را ه ــن نکت  ای
کــه در بــه روی کار آمــدن ایــن فــرد دیکتاتــور 
و مســتبد و عامــل دســت انگلیســی ها، دولــت 
انگلیــس، سیاســتمداران و نظامیــان انگلیســی نقش 
برجســته ای داشــتند و موجــب شــدند که سلســله ای 
بیایــد کــه حــدود ۵۷ ســال  ایــران روی کار  در 
ــرد  ــت ک ــران فعالی ــه در ای ــل بیگان ــوان عام ــه عن ب
ــی ها  ــب انگلیس ــه جی ــران را ب ــدد ای ــع متع و مناف

و بعدا به جیب آمریکایی ها ریخت.
ــماریم  ــس را بش ــای انگلی ــم جنایت ه ــر بخواهی اگ
ــود.  ــذ می ش ــن کاغ ــوی ٧٠ م ــم، مثن ــرح دهی و ش
بســنده می کنیــم کــه  بــه همیــن مقــدار  لــذا 
فرمودنــد: انگلیــس همیشــه منبــع تهدیــد و فســاد 
و نکبــت بــرای منطقــه بــوده اســت. امــروز مــا 
ــدان جــوان  ــه فرزن ــات را مــرور و ب ــن جنای ــد ای بای
و نوجــوان خودمــان ایــن حکومــت روباه صفــت 
ــان، راه  ــا دیــده بصیــرت جوان ــا ب را معرفــی کنیــم ت

برگشــت ایــن اســتعمارگر پیــر بســته شــود.

اخالق سیاسی پیامبر(ص)

آزادی انتقاد                                  
   

                                                                         A.Hajian@eskimia.ir
��� �����ن����� �����

بیــان حقایــق  در  را  از حکومت هــا مــردم  بعضــی 
محــدود می کننــد و اجــازه هیچ گونــه نقــد را بــه آنــان 
فرصــت  معمــوال  اینگونــه حکومت هــا  نمی دهنــد. 
اصــالح را از دســت می دهنــد و مــردم را از خــود جــدا 

. می کننــد
 ایــن شــیوه نــه فقــط بــرای حکومــت زیــان آور اســت 
کــه بــرای جامعــه نیــز خســارت های غیــر قابــل قبــول 
ــتفاده از  ــدرت اس ــتبداد، ق ــرا اس ــت؛ زی ــد داش خواه

ــرد. ــردم را می گی ــوان م ت
 در جامعــه ای کــه بــاب انتقــاد بــاز باشــد، زمینه هــای 
رشــد فراهــم می آیــد؛ منتهــا بایــد فرهنگ ســازی 
شــود کــه نقــد منصفانــه و ســازنده باشــد، نــه از روی 

مقاصــد سیاســی.
 بــه معنــای جناحــی مصطلــح امــروز، حکومــت 
الهــی پیامبــر(ص) چــون مطابــق دل هــا بــود و مــردم 
ــاد  ــه انتق ــد، زمین ــه بودن ــود آن را پذیرفت ــان خ ــا ج ب
ــاز  ــوش ب ــا آغ ــان ب ــود و حضرتش ــم ب ــازنده فراه س
نیروهــای  ایــن ســیره  را می پذیرفتنــد؛  منتقــدان 
انســانی را تقویــت و بالنــده می کــرد و توســعه را 

ــی آورد. ــم م فراه
 ایــن در حالــی بــود کــه همــه مســلمانان بــه عصمــت 
و مصونیــت رســول اکــرم (ص) از خطــا و گنــاه، ایمــان 
داشــتند و عمــل آن حضــرت را ســزاوار اعتــراض 
ــول  ــیرۀه رس ــال س ــن ح ــی در عی ــتند؛ ول نمی دانس
اکــرم (ص) در رهبــری بــر ایــن اســاس اســتوار 
بــود کــه بــا کمــال مالیمــت و بــا نهایــت ســعه صــدر 
اعتراضــات را گــوش می دادنــد و توضیحــات الزم را بــا 

ــد. ــه می فرمودن ــل ارائ ــق و دلی منط
نمونه هــای زیــادی وجــود دارد کــه یــاران پیامبــر(ص) 
انتقــاد داشــته اند و بــا روی بــاز حضــرت(ص) مواجــه 
شــده اند. در غــزوه حنیــن کــه ســهمی از غنائــم 
را بــه اقتضــای مصلحــت بــه نومســلمانان اختصــاص 
انصــار  از  جمعــی  و  ُعبــاده  بــن  َســعد  دادنــد، 
کــه از پیشــقدمان و مجاهــدان بودنــد، زبــان بــه 
ــح  ــا ترجی ــر م ــه چــرا آن هــا را ب ــراض گشــودند ک اعت

دادی؟ 
فرمــود همگــی معترضــان در یــک جــا گــرد آینــد. آنگاه 
ــات  ــه موجب ــا را ب ــین، آن ه ــیوا و دلنش ــی ش ــا بیان ب
ــه  ــه اشــتباه خودشــان واقــف فرمــود؛ ب ایــن امــر و ب
طــوری کــه همگــی آن هــا بــه گریــه افتادنــد و پــوزش 

خواســتند.
بودنــد کــه هــرگاه زمامــداری، کاری  دســتور داده 
مقــام  در  شــد،  مرتکــب  عــدل  قانــون  برخــالف 

برآییــد.  اعتــراض 
ــی  ــت جنگ ــلمانان مأموری ــکری از مس ــه لش روزی ب
داده و شــخصی را از انصــار بــه فرماندهــی آن هــا 

ــد.  ــب فرمودن نص
ــا  ــر آن ه ــی ب ــر موضوع ــر س ــن راه ب ــده در بی فرمان
ــع  ــی جم ــزم فراوان خشــمگین شــد و دســتور داد هی
کننــد و آتــش بیفروزنــد. همیــن کــه آتــش برافروختــه 
شــد، گفــت: فرمــان می دهــم خــود را در ایــن آتــش 

ــد.  ــاع کردن ــد. آن هــا امتن بیندازی
وقتــی رســول اکــرم(ص ) از ایــن ماجــرا مســتحضر 
بــرای  اطاعــت می کردیــد  اگــر  شــدند فرمودنــد: 
ــوردی  ــت در م ــوختید. اطاع ــش می س ــه در آت همیش
اســت کــه زمامــداران مطابــق قانــون دســتوری بدهنــد.
ــد  ــان آوردن ــه ارمغ ــه رســول خــدا(ص) ب ســازمانی ک
و روابطــی کــه میــان زمامــداران و مــردم برقــرار کردنــد 
بــر نصیحــت و انتقــاد و خیرخواهــی اســتوار بــود و نــه 
ــت.  ــت و عیب پوشــی از ســر خیان ــق و مجامل ــر تمّل ب
بــرای ســیر بــه ســوی آن نظــام و آن روابــط، بایــد راه 

نصیحــت و انتقــاد متقابــل گشــوده باشــد.
ســالمت هــر ســازمان در گــرو گشــوده بــودن راه 
نصیحــت و انتقــاد در آن اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت 
اســت کــه ناراســتی ها، نابســامانی ها، ناتوانی هــا آشــکار 
توانمندی هــا  و  درســتی ها  راســتی ها،  و  می شــود 
اســت  حالــت  ایــن  در  می یابــد.  رشــد  میــدان 
کــه می تــوان از انحرافــات جلوگیــری کــرد و بــر 

افــزود.  اســتواری ها 
بــا گشــودن راه نصیحــت و انتقــاد، عرصــه بــرای 
بســته  متمّلقــان  بــرای  و  گشــوده  نیک خواهــان 
می شــود. چاپلوســان و خیانت پیشــگان در فضایــی 
می تواننــد تنفــس کننــد و بــه حیــات انگلــی و زالوصفتانه 
ــت  ــرای نصیح ــی ب ــه جای ــد ک ــه می دهن ــود ادام خ

و انتقاد نباشد.
آزاد گذاشــتن افــراد جامعــه بــرای خرده گیــری از 
عملکــرد زمامــداران از جملــه مســائلی اســت کــه 
نمی پســندند.  را  آن  دنیــا  حاکمــان  از  هیچ یــک 

ــاد  ــرای انتق ــان ب ــتن آزادی بی ــان نداش ــاره ای از این پ
ــا  ــر، ب ــاره ای دیگ ــد و پ ــالم می کنن ــنی اع ــه روش را ب
ــز  ــه اســتقبال از شــنیدن ســخنان انتقادآمی ــر ب تظاه
رعایــا، در عمــل بــا کســانی کــه جســارت خرده گیــری 
نســبت بــه زمامــدار را پیــدا کــرده باشــند، برخــورد کرده 
ــازند.  ــیمان می س ــه پش ــن عرص ــه ای و او را از ورود ب
ســیره سیاســی پیامبــر اکــرم(ص) بــه درســتی، نقطــه 
مقابــل ایــن ســیره عملــی اجماعــی قدرتمنــدان جهــان 
اســت. ایشــان هیــچ گاه، رعایــا را از ابــراز ایرادهــا 
و انتقــادات خــود نســبت بــه تصمیمــات و عملکردهای 
خــود منــع نکردنــد و نســبت بــه هیچ یــک از کســانی 
ــد  ــد، هرچن ــرده می گرفتن ــان خ ــال ایش ــر اعم ــه ب ک
ــرده  ــختگیری نک ــود، س ــد ب ــه و تن ــه بی ادبان ــم ک ه
و برخــورد تنــدی ننمودنــد کــه نمونــه اش عــرض شــد. 
انتظــار مــی رود مســئوالن از پیامبــر اعظــم(ص) الگــو 
ــا جرئــت  ــد و اجــازه دهنــد مــردم و رســانه ها ب بگیرن
انتقــاد کننــد تــا راه رشــد و توســعه ســالم بــاز شــود. 
ــوان یکــی از ارکان تاثیرگــذار  ــه عن اینکــه مطبوعــات ب
بــر توســعه بــه دلیــل برخوردهــای ســلبی اجــازه نقــد 
ــد  ــزرگ اســت کــه نیازمن ــد، خطــری ب اوضــاع را نیابن

راهگشــایی اســت. 

ــد  ــده ارش ــک فرمان ــد ی ــان می دهن ــود نش ــر موج «تصاوی
آمریکایی هاســت  کشته شــدن  مســئول  کــه  ایرانــی 
ــب در  ــگ زده حل ــهر جن ــه ش ــه ب ــر هفت ــفر آخ ــالل س در خ

ســوریه عکس هایــی گرفتــه اســت ... .»
 Washington) پایــگاه خبــری واشــنگتن فــری بیکــن
Free Beacon) خبــر دیــدار ســردار ســلیمانی از حلــب 
ــت  ــه دول ــرده و ب ــس ک ــراض منعک ــت و اعت ــا عصبانی را ب
ــی نوشــت:  ــن رســانه آمریکای ــه اســت. ای ــز تاخت ــا نی اوبام
فرمانــده ایرانــی کــه آمریکایی هــا را کشــته اســت، بــه 
ســوریه ســفر و تحریــم مســافرتی بین المللــی را نقــض کــرد.
ــود در  ــرل خ ــران کنت ــزود: ای ــن  اف ــری بیک ــنگتن ف  واش
ــن  ــه نمایــش گذاشــته و حضــور حــزب هللا در ای ســوریه را ب

ــت. ــرده اس ــت ک ــور را تقوی کش
منابــع  اظهــارات  می خوانیــم:  نوشــتار  ایــن  ادامــه  در   
ــده  ــک فرمان ــد ی ــر موجــود نشــان می دهن ــدد و تصاوی متع
ــه مســئول کشــته شــدن آمریکایی هاســت  ــی ک ارشــد ایران
ــب در  ــگ  ده حل ــهر جن ــه ش ــه ب ــر هفت ــفر آخ ــالل س در خ
ســوریه عکس هایــی گرفتــه اســت.  واشــنگتن فــری بیکــن 
نوشــت: ایــن ســفر، نقــض تحریم هــای مســافرتی ســازمان 
ملــل اســت کــه دولــت اوبامــا هنــگام عرضــه توافــق تاریخــی 
هســته ای ایــران بــه کنگــره، متعهــد شــده بــود آن هــا 
را اجــرا کنــد. ایــن رســانه آمریکایــی ادامه داد: ســفر «قاســم 
ســلیمانی»، ژنــرال ارشــد و فرمانــده نیروهــای قــدس ســپاه 
ــر  ــان را ب ــران در سراســر جه ــان ای ــری شــبه نظامی کــه رهب

ــزون  ــد روزاف ــی از رش ــب، نمایش ــهر حل ــه ش ــده دارد ب عه
نفــوذ ایــران در ســوریه و بی توجهــی بــه قطع نامه هــای 

بین المللــی اســت. 
ــفر  ــود، س ــای موج ــه ای و فیلم ه ــای منطق ــق گزارش ه طب
ــان  ــان همزم ــات حــزب هللا لبن ــا اقدام [ســردار] ســلیمانی ب
شــده کــه در حــال تقویــت جایــگاه خــود در ســوریه اســت.
ــران  ــی ای ــده اســت: حضــور علن ــزارش آم ــن گ ــه ای  در ادام
در ســوریه بــا واکنشــی از ســوی دولــت اوبامــا روبــه رو 
نشــده اســت. دولــت اوبامــا طــی هفته هــای گذشــته تحــت 
ــرا  ــد چ ــح ده ــا توضی ــه ت ــرار گرفت ــی ق فشــارهای روزافزون

تحریم هــای کنونــی علیــه ایــران را اجــرا نمی کنــد.
ــاره  ــن درب ــری بیک ــنگتن ف ــا واش ــه ب ــددی ک ــع متع مناب
ایــن موضــوع گفت وگــو کرده انــد، فــاش ســاختند کــه 
ــرده  ــاذ ک ــران اتخ ــر ای ــی دربراب ــرد نرم ــا رویک ــت اوبام دول
و اجــرا نکــردن تحریم هــا در همیــن راستاســت.  ایــن 
ــته ای  ــق هس ــظ تواف ــدف حف ــا ه ــا ب ــت اوبام ــع دول موض
و دیپلماســی بــا تهــران اتخــاذ شــده کــه تهدیــد کــرده اســت 

بــه هــر تحریــم جدیــدی واکنــش نشــان خواهــد داد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــوریه نش ــلیمانی از س ــردار] س ــدار [س  دی

ایــران نگرانــی ای دربــاره مواجه شــدن بــا پیامدهــای حضــور 
نظامــی خــود در ســوریه و حمایــت از بشــار اســد نــدارد.

ایــران رفتارهــای  برابــر  در  آمریــکا  واکنــش  فقــدان   
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــوریه ب ــزب هللا در س ــت ح ــرای تقوی راه را ب

جام نیــوز

دادســتان انتظامــی قضــات کشــور گفــت: تمــام حســاب های 
پــول  شــورای  مصوبــه  و  ســند  قضائیــه  قــوه  بانکــی 
ــول  ــل پ ــوده و اص ــرعی ب ــی و ش ــال قانون ــار را دارد، کام و اعتب
ــه  ــل ارائ ــر قاب ــال آخ ــا ری ــز ت ــده نی ــه مصرف ش ــل آنچ و مح
و محفــوظ اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســالم 
محمــد موحــدی آزاد در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه 
در حــال حاضــر حــدود ۱۰ هــزار قاضــی در ســطح کشــور 
فعالیــت دارنــد، اظهــار کــرد: دادســرای انتظامــی قضــات 
ــدی آزاد  ــت. موح ــی اس ــکیالت قضای ــی تش ــاد نظارت ــا نه تنه
در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه تخلفــات 
ــه  ــات ب ــت: قض ــت، گف ــش اس ــه کاه ــات رو ب ــی قض انتظام

لحــاظ علمــی و اخالقــی تاییدشــده هســتند و عمــده تخلفــات 
اداری، ســهوی و بــه صــورت شــکلی اســت. دادســتان انتظامی 
ــه  ــوه قضائی ــدار ق ــت و اقت ــه صالب ــا اشــاره ب قضــات کشــور ب
ــه رئیــس قــوه قضائیــه و قــوه  اضافــه کــرد: حمــالت اخیــر ب
ــت.  ــوده اس ــدار ب ــت و اقت ــن صالب ــل همی ــه دلی ــه ب قضائی
ــه  ــه ب ــوه قضائی ــه ق ــر علی ــایعات اخی ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
دو دلیــل بــوده، تصریــح کــرد: یکــی از ایــن دالیــل، سیاســی 
اســت؛ برخــی از سیاســیون می خواهنــد خودشــان را بــه 
حاشــیه امــن بکشــانند و بــه شــخص رئیــس قــوه قضائیــه و 

قــوه قضائیــه حملــه می کننــد کــه شــهامت برخــورد را از آن هــا 
بگیــرد. دادســتان انتظامــی قضــات کشــور بــا بیــان اینکــه علت 
دیگــر، ضدانقالبــی اســت، افــزود: تاریــخ نشــان داده کــه هــر 
ــل انحرافــات  ــل و بعــد از انقــالب در مقاب ــه شــیعی در قب فقی
ــا  ــه اســت. موحــدی آزاد ب ایســتاده، مــورد هجمــه قــرار گرفت
ــزرگ  ــه ب ــه یــک فقی ــوه قضائی ــان اینکــه امــروز در رأس ق بی
وحکیــم فیلســوف بــا تمــام وجــود قــرار گرفتــه و از ارزش هــای 
ــتاوردهای  ــه دس ــه و هم ــت فقی ــهدا، والی ــون ش ــالب، خ انق
خــود  وقــت  تمــام  و  می کنــد  دفــاع  امــام(ره)  انقــالب 

را وقــف اداره قــوه قضائیــه کــرده، گفــت: ضــد انقالب و کســانی 
کــه اهــداف سیاســی آن هــا از ایــن جهــت تامیــن نمی شــود 
دســت بــه ایــن کارهــا می زننــد و حملــه می کننــد تــا شــهامت 
و اقتــدار قــوه قضائیــه را مخــدوش ســازند؛ ایــن امــر ۱۰۰ درصد 
ــا  ــید. وی ب ــد رس ــود نخواهن ــداف خ ــه اه ــت و ب ــتباه اس اش
اشــاره بــه اظهــارات صورت گرفتــه دربــاره حســاب های بانکــی 
ــس شــورای  ــدگان مجل ــی از نماین ــه از ســوی یک ــوه قضائی ق
ــه  اســالمی تاکیــد کــرد: تمــام ایــن حســاب ها ســند و مصوب
ــوده  ــی و شــرعی ب ــال قانون ــار را دارد، کام ــول و اعتب شــورای پ
و اصــل پــول و محــل آنچــه مصــرف شــده نیــز تــا ریــال آخــر 

قابــل ارائــه و محفــوظ اســت.

ــل  ــرورت تعام ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی
هرچــه بیشــتر قــوه قضائیــه بــا دانشــگاه گفــت: مرکــز 
پژوهشــگاه قــوه قضائیــه، بســتری بــرای ایــن تعامــل اســت. 
آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در ســومین همایــش علمــی 
بررســی نقــش حــوزه و دانشــگاه در دانشــگاه تهــران گفــت: 
تعامــل قــوه قضائیــه و دانشــگاه بایــد بیشــتر باشــد؛ بــا ایــن 
حــال از ابتــدای ریاســت، پژوهشــگاه قــوه قضائیــه بــا حضــور 

اســتادان فعــال شــد کــه بســتر خوبــی بــرای تعامــل بیشــتر 
اســت.

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ایــن پژوهشــگاه گفــت: نقــد آرای 
تخصصــی دادگاه هــا در ایــن پژوهشــگاه انجــام می شــود.

ــق  ــه مصادی ــاره ب ــا اش ــه و ب ــه در ادام ــوه قضائی ــس ق رئی
وحــدت حــوزه و دانشــگاه گفــت: علــوم انســانی و تحــول آن 
ــه مــواردی اســت کــه مــورد توجــه حــوزه و دانشــگاه  از جمل

اســت.
ــوم اجتماعــی  ــی افــزود: بعضــی تحــول در عل آملــی الریجان
ــوع  ــه موض ــرده و ب ــیر ک ــی تفس ــانی را سیاس ــوم انس و عل
ــردم  ــت ک ــا صحب ــی باره ــد. وقت ــط دادن ــه رب ــت فقی والی

عــده ای گفتنــد رئیــس قــوه قضائیــه علــوم انســانی را نفــی 
کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع تحــول علــوم 
انســانی بحثــی واقعــی اســت، اظهــار کــرد: موضــوع تحــول 
در علــوم انســانی بــرای تاییــد حکومــت دینــی نیســت 
و مســئله ای واقعــی اســت. البتــه اجــرای ایــن تحــول بســیار 
دشــوار اســت. رئیــس دســتگاه قضــا تصریــح کــرد: برخــی 
اصــل مســئله تحــول در علــوم انســانی را ناممکــن می داننــد. 
مــا معتقدیــم فرضیــات دینــی بایــد در علــوم اجتماعــی ورود 
کنــد؛ بــا ایــن حــال مخالفــان صحبــت از عــدم امــکان ایــن 
موضــوع می کننــد. وی بــا بیــان اینکــه تحــول در علــوم 
انســانی امکان پذیــر اســت، گفــت: عــالوه بــر آن، ایــن 

تحــول ضــروری هــم هســت. آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه 
ســیر تحــول در علــم گفــت: تــا قبــل از قــرن بیســتم، نــگاه 
ــخ  ــن تاری ــه پــس از ای ــود ک ــم ب ــم حاک ــر عل ــی ب اثبات گرای
ــوه  ــس ق ــد. رئی ــته ش ــم برداش ــتی از عل ــگاه پوزیتیویس ن
ــی  ــی از دل پیش فرض های ــر ســوال علم ــزود: ه ــه اف قضائی
بیــرون می آیــد و بــا ایــن نــگاه می تــوان گفــت بــدون 

ــود. ــرح نمی ش ــخی مط ــوال و پاس ــچ س ــرض هی پیش ف
ــم  ــوص عل ــتاین درخص ــخنان ویتگنش ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: بنــا بــر گفتــه او علــوم، بــازی زبانــی اســت. بــا ایــن 
حــال اگــر از منظــر همیــن افــراد بــه علــوم نگریســته شــود 
بــاز موضــوع پیش فرض هــا مهــم اســت. رئیــس قــوه 
قضائیــه افــزود: پیش فرض هــا جایــی هســتند کــه مســائل 

ــر ــود. مه ــا وارد ش ــد  در آن ه ــی می توان دین

دادستان انتظامی قضات کشور:

حساب های بانکی قوه قضائیه، کامال قانونی و شرعی بوده است

رئیس قوه قضائیه:

قوه قضائیه به دنبال تعامل با دانشگاه است

در پى سفر فرمانده سپاه قدس به حلب

عصبانیت آمریکایى ها 
از حضور سردار سلیمانى در حلب

آگهی ابالغ

پرونده  که  زیر  نامبرده  اطالع  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده ٧٣  به  توجه  با 

ایشان به علت غیبت در این هیات تحت رسیدگی می باشد، می رساند ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به دفتر این هیات واقع در اصفهان، خیابان هزار 

جریب - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان 

اصفهان، ساختمان شماره ٣، طبقه اول، اتاق های ٢٠٩ یا ٢١٠ مراجعه و دفاعیه کتبی 

خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیات تسلیم نمایند. در غیر اینصورت طبق 

مقررات نسبت به صدور رأی اقدام خواهد شد.

خانم  هایده حیدری سورشجانی     فرزند: شکرخدا     شغل: پرستار
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

پارلمانــی رئیس جمهــور گفــت: دولــت  معــاون 
ســوال، تحقیــق، تفحــص و اســتیضاح را حــق 
قطعــی و حتمــی نماینــدگان مجلــس می دانــد.
حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور  
دربــاره آخریــن وضعیت اســتیضاح عبــاس آخوندی 
ــه ایــن ســوال  ــر راه و شهرســازی و در پاســخ ب وزی
ــف  ــس متوق ــد اســتیضاح وی در مجل ــا رون ــه آی ک
شــده یــا خیــر، گفــت: ایــن موضوع هنــوز در دســتور 
ــام  ــد انج ــه بای ــی دارد ک ــا مقدمات ــت؛ منته کار اس
ــن مقدمــات گــزارش  ــزود: یکــی از ای شــود. وی اف
ــد.  ــه ش ــه تهی ــود ک ــس ب ــران مجل ــیون عم کمیس
آقــای وزیــر در کمیســیون عمــران مجلــس حضــور 
نیــز صحبت هــای  محتــرم  نماینــدگان  یافتنــد؛ 
دکتــر آخونــدی را شــنیدند کــه ایــن هــم از الزامــات 
موضــوع اســت. معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور بــا 
اشــاره بــه تشــکیل کمیســیون عالــی ســوانح ریلــی 
بــرای بررســی حادثــه قطــار تبریــز - مشــهد  گفــت: 
ایــن کمیســیون، یــک مرجــع کامــال قانونــی اســت 
ــه  ــد گــزارش ایــن کمیســیون هــم ارائ ــا بای و قاعدت
ــه تصــادف  ــه حادث ــان اینک ــا بی ــری ب می شــد. امی
ــود  ــی ب ــه تلخ ــور حادث ــت و کش ــرای دول ــار ب قط
و رســیدگی و برخــورد بــا مســببان ایــن حاثــه بــرای 
ــر ایــن اســاس  ــود، اظهــار داشــت: ب دولــت مهــم ب
رئیس جمهــور هئیتــی را بــرای ایــن موضــوع تعییــن 
ــا قاصــر و مقصــر مشــخص شــوند؛ چــرا  ــد ت کردن
ــا ممکــن اســت عامــل، مقصــر نباشــد و  ــه لزوم ک
قاصــر باشــد؛ بــر همیــن اســاس نیــز رئیس جمهــور 
دســتور دادنــد قاصــر و مقصــر مشــخص شــود. وی 
ادامــه داد: ایــن مقدمــات کار و رســیدگی بــه ســانحه 
تصــادف دو قطــار بــود کــه بایــد انجــام می شــد. االن 
در حــال تهیــه ایــن مقدمــات هســتند؛ دولت ســوال
تحقیــق و تفحــص و اســتیضاح را حــق قطعــی 
و حتمــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
ــر  ــه از ه ــار را دارد ک ــن اختی ــس ای ــد و مجل می دان
ــود  ــه خ ــوط ب ــی مرب ــای نظارت ــن ابزاره ــدام از ای ک
ــور در  ــی رئیس جمه ــاون پارلمان ــد. مع ــتفاده کن اس
پایــان خاطرنشــان کــرد: آنچــه قطعــا انجــام خواهــد 
شــد ایــن اســت کــه همــه نماینــدگان محتــرم 
ــی  ــارت کارشناس ــه نظ ــئله ب ــن مس ــس در ای مجل
توجــه خواهنــد کــرد؛ بــه صحبت هــای وزیــر توجــه 
ــوع  ــل موض ــال ح ــه دنب ــت ب ــرد و دول ــد ک خواهن
و رفــع موضــوع اســت. قــدری بایــد صبــر کنیــم تــا 
ببینیــم ان شــاءهللا در آینــده داوری مجلــس بــه چــه 

شــکل خواهــد بــود. تســنیم

ــدی  ــر اســاس جــدول زمان بن ــت: ب ــات وزارت کشــور گف ــر انتخاب ــر کل دفت مدی
نام نویســی از داوطلبــان انتخابــات پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی از ۳۰ اســفند 

تــا ۶ فروردیــن ســال آینــده انجــام می شــود. 
ــات  ــرای چــاپ تعرفه هــای نخســتین انتخاب ــان کــرد: ب ــق بی ــی مطل ــی پورعل عل
میــان دوره ای دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی و دوازدهمیــن دوره 
ــام  ــان انج ــورای نگهب ــا ش ــای الزم ب ــوری، هماهنگی ه ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــت.  ــده اس ش
وی ادامــه داد: همچنیــن بــرای چــاپ تعرفه هــای پنجمیــن دوره انتخابــات 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا، هماهنگی هــای الزم بــا هیئــت مرکــزی 
نظــارت بــر ایــن انتخابــات در مجلــس شــورای اســالمی صــورت گرفتــه و بــه زودی 

ــود. ــام می ش ــا انج ــن تعرفه ه ــاپ ای ــرای چ ــات الزم ب اقدام
ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــادآور شــد: ب ــات وزارت کشــور ی ــر انتخاب ــر کل دفت مدی
ــان دوره ای مجلــس  ریاســت جمهــوری، شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا و می
ــده دســت کم بیــش از ۲۰۰ میلیــون تعرفــه چــاپ  شــورای اســالمی در ســال آین

خواهیــم کــرد.
پورعلــی مطلــق افــزود: در انتخابــات ســال آینــده دســت کم یــک میلیــون و ۱۵۰ 
هــزار نفــر بــه عنــوان عوامــل اجرایــی فعالیــت می کننــد کــه آمــوزش ایــن عوامــل 
در حــال انجــام اســت و تــا روزهــای برگــزاری انتخابــات ادامــه خواهــد داشــت. 

ــب  ــه ای عق ــچ برنام ــات از هی ــزاری انتخاب ــدی برگ ــدول زمان بن ــاس ج ــر اس ب
نیســتیم و تمامــی برنامه هــا بــر اســاس جــدول زمان بنــدی پیــش خواهــد رفــت.

معاون رئیس جمهور:

استیضاح آخوندی 

متوقف نشده است 

نام نویسی انتخابات شوراها پیش از نوروز 

١٠٢٠١م الف

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 

درمانی استان اصفهان



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

بــاال  از  فــارغ  خیابانــی  و  کوچــه  هــر  در  روزهــا   ایــن 
تجــاری مراکــز  اکثــر  در  یــا  بــودن  پاییــن شــهر   یــا 
ــد.  ــد کرده ان ــارچ رش ــد ق ــی مانن ــگاه های قهوه فروش فروش
البتــه قهــوه علی رغــم تاریخچــه دیرینــه اش در ایــران 
بیشــتر بــه عنــوان کاالیــی لوکــس در نظــر گرفتــه می شــود؛ 
ــام  ــی از اق ــه یک ــای ک ــا چ ــوه ب ــت قه ــه قیم ــی ک در حال
ــدارد. ــی ن ــت آنچنان ــاوت قیم ــت، تف ــرف ایرانی هاس پرمص

    قهوه، دومین تجارت بزرگ جهان
 شــاید جالــب باشــد بدانیــد کــه قهــوه بعــد از نفــت 
دومیــن تجــارت بــزرگ جهــان اســت. در بعضــی کشــورهای 
ــود دارد. در  ــز وج ــوه نی ــی وزارت قه ــی حت ــکای جنوب آمری
ــن  ــه ای ــی اســت؛ البت ــا واردات ــا 100 درصــد قهوه ه کشــور م
قهــوه بــه صــورت خــام وارد می شــود و پــس از فــرآوری بــه 
ــوه  ــت قه ــارغ از کیفی ــد. ف ــا می رس ــت مصرف کننده ه دس
وارداتــی کــه نقشــی اساســی در طعــم نهایــی محصــول دارد 
ــت.  ــوه اس ــت قه ــم در کیفی ــور مه ــن فاکت ــرآوری، دومی ف
ــا هــم دارنــد  کیفیــت و نــوع فــرآوری، رابطــه مســتقیمی ب
و بــه نوعــی مکمــل هــم هســتند و نبــود هــر کــدام کیفیــت 

ــه شــدت کاهــش می دهــد. ــی را ب محصــول نهای
    واقعیت قهوه در ایران

تولیدکننــده قهــوه  ایــران، بزرگ تریــن  گفتــه می شــود 
خاورمیانــه اســت و بــه 11 کشــور قهــوه و محصــوالت جانبــی 
آن را صــادر می کنــد؛ البتــه ایــن ادعــای بزرگــی اســت کــه 
ــرا  ــد. زی ــی می دانن ــان آن را غیرواقع ــیاری از کارشناس بس
ــا داشــتن برنــد قهــوه تــرک، نه تنهــا مصرف کننــده  ترکیــه ب
ــزرگ  ــدگان ب ــی بزرگــی اســت، بلکــه یکــی از صادرکنن خیل
ــه بســیار از ایــن  ــن زمین ــران در ای ــه اروپاســت و ای ــوه ب قه

کشــور عقــب اســت. 
در کنــار ایــن قهــوه ایــران بــا دســتگاه های ســنتی و قدیمــی 
ــران  ــوه ای ــود قه ــث می ش ــوع باع ــن موض ــرآوری و همی ف

اصــا مرغــوب نباشــد. 
یکــی دیگــر از مشــکات اساســی قهــوه ایــران، وجــود 
ــازار  ــته در ب ــرف گذش ــخ مص ــای تاری ــاد قهوه ه ــم زی حج
اســت. متاســفانه بــه دلیــل اینکــه مصــرف قهــوه در ایــران 
ــدون  ــی ب ــای واردات ــادی از قهوه ه ــم زی ــت، حج ــم اس ک
مشــتری می مانــد و ایــن قهــوه از چرخــه خــارج نمی شــود 
ــرف  ــی مص ــه صورت ــا ب ــد ت ــی می مان ــازار باق ــدر در ب  و اینق

شود.

    راهکارها
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای ایــران و نســل جوانــی کــه 
ــن ظرفیــت  ــران ای ــوه را بیشــتر از چــای می پســندند، ای  قه
 را دارد کــه بــا راه انــدازی کارخانه هــای مــدرن فــرآوری قهــوه
ــخ  ــکل پاس ــن ش ــه بهتری ــی را ب ــازار داخل ــاز ب ــا نی نه تنه
ــن محصــول پرمشــتری ســود  ــا صــادرات ای دهــد، بلکــه ب
ــه  ــن زمین ــران در ای ــیل ای ــت آورد. پتانس ــه دس ــی را ب خوب
بــه گونــه ای اســت کــه بــا اندکــی ســرمایه گذاری یــا 
ــب  ــدار قط ــا اقت ــد ب ــی می توان ــرمایه های خارج ــذب س ج
تولیــد قهــوه خاورمیانــه باشــد. ورود بیشــتر قهــوه بــه 

 خانــه ایرانیــان، نه تنهــا آن هــا را بــا ایــن نوشــیدنی قدیمــی 
و پرخاصیــت آشــتی می دهــد، بلکــه مانــع از واردات هــزاران 

تــن چــای بی کیفیــت هنــدی خواهــد شــد.
    نکته

ــه ســمت قهــوه، کیفیــت   مهم تریــن عامــل جــذب مــردم ب
و طعــم آن اســت. اگــر قهــوه داخــل ایــران بتوانــد بــه کیفیت 
قهــوه در اســتانداردهای جهانــی نزدیــک شــود بــدون شــک 
ــد  ــتر خواه ــز بیش ــن کاال نی ــد ای ــرای خری ــردم ب ــت م رغب
ــت در  ــک دول ــش و کم ــن بخ ــازی در ای ــد. استانداردس ش
زمینــه بهتریــن راه هــای فــرآوری می توانــد گره گشــا باشــد.

گزارش کیمیای وطن از تجارت قهوه

قهوه، تلخ اما پرسود

ســخنگوی ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
افزایــش هرگونــه قیمــت محصــوالت لبنــی را ممنــوع 
ــا واحدهــای لبنــی متخلــف برخــورد  اعــام کــرد و گفــت: ب
خواهیــم کــرد. غامرضــا کاوه درخصــوص افزایــش قیمــت 
بعضــی محصــوالت لبنــی از جملــه کــره در روزهــای گذشــته 

گفــت: افزایــش قیمــت کــره غیرقانونــی 
ــه طــور قطــع ســازمان حمایــت از  اســت و ب
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در رابطــه 
بــا ایــن افزایــش قیمــت اعمــال قانــون 

می کنــد. 
حمایــت  ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــره  ــت ک ــر قیم ــود را ب ــی خ ــات نظارت اقدام

انجــام داده و بــه نــرخ قبــل بازگشــته اســت، افــزود: برخــی 
تولیدکننــدگان بــه طــور خودســر قیمت هــا را افزایــش دادنــد 
ــد  ــده و تعه ــه رو ش ــت روب ــازمان حمای ــورد س ــا برخ ــه ب ک
دادنــد کــه دیگــر افزایــش قیمت نداشــته باشــند. ســخنگوی 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــا 

اعــام اینکــه اعمــال قانــون بــرای بعضــی واحدهــای لبنــی 
انجــام و پرونــده تعزیراتــی بــرای آن ها تشــکیل شــده اســت، 
اظهــار داشــت: لبنیــات جــزو کاالهــای گــروه یــک اســت کــه 
مشــمول قیمت گــذاری می شــود و در صــورت نیــاز بــه 
ــی  ــازار را ط ــم ب ــروه تنظی ــد کارگ ــد فرآین ــت بای ــر قیم تغیی
کنــد. کاوه درخصــوص افزایــش قیمــت شــیر 
ــه افزایــش  در روزهــای گذشــته گفــت: هرگون
ــی محصــوالت  ــوع اســت و تمام ــت ممن قیم
ــمول  ــت دار و مش ــای اولوی ــزو کااله ــی ج لبن
قیمت گــذاری هســتند؛ بنابرایــن اگــر هــر 
 واحــد صنفــی افزایــش قیمــت داشــته باشــد
طبــق قانــون بــا آن برخــورد می شــود. وی بــا 
ــه اینکــه گشــت های ســازمان حمایــت و تعزیــرات  اشــاره ب
بــه صــورت ســرزده از واحدهــای صنفــی بازرســی و بازگشــت 
قیمت هــا بــه ســطح قبلــی را رصــد کرده انــد، اظهــار داشــت: 
ــد  ــه تخلــف می توانن شــهروندان در صــورت مشــاهده هرگون

مراتــب را بــه ســامانه 1۲۴ اطــاع دهنــد. خبرآنایــن

 بــر اســاس آمــار روزانــه گمــرک از تجــارت خارجــی ایــران
ــت.  ــوده اس ــران ب ــه ای ــی ب ــن کاالی واردات ــوز مهم تری م
گمــرک جمهــوری اســامی ایــران بــه صــورت روزانــه با ۲۴ 
ســاعت تأخیــر آمــار تجــارت خارجــی ایــران را بــه صــورت 
آنایــن اعــام می کنــد کــه بــر ایــن اســاس روز یکشــنبه 

۲۸ آذرمــاه، چیــن، بزرگ تریــن صادرکننــده 
کاال بــه ایــران بــوده؛ بــه  طــوری کــه 1۳ هزار 
ــه ارزش ۳۷  ــن روز ب ــن کاال در ای و ۸۵۳ ت
میلیــون و ۸00 هــزار دالر از چیــن بــه ایــران 

صــادر شــده اســت. 
امــارات متحــده عربــی، جمهــوری کــره 
ــادرات  ــا ص ــب ب ــه ترتی ــان ب ــه و آلم ترکی

حــدود ۲۶، 1۳، 1۲ و 11 میلیــون دالر از کاالهــای خــود 
بــه ایــران، مهم تریــن فروشــندگان کاال بــه ایــران پــس از 

کشــور چیــن بوده انــد. 
ــارد  ــون ۷ میلی ــال تاکن ــدای س ــب، از ابت ــن ترتی ــه ای  ب
و ۳۸1 میلیــون دالر کاال از چیــن بــه ایــران وارد شــده 

ــت.  اس
بــر اســاس ایــن آمــار، روز یکشــنبه مهم تریــن کاالی 
وارداتــی بــه ایــران مــوز ســبز تــازه یــا خشک شــده بــوده 
اســت کــه ۶۲۵0 تــن از ایــن محصــول بــه ارزش ۴ میلیون 
ــران وارد شــده اســت.  ــه ای ــن روز ب و ۸1۳ هــزار دالر در ای
پــس از ایــن محصــول، ذرت دامــی، اکســید 
آلومینیــوم غیــر از کورنــدوم مصنوعــی، اجــزا 
و قطعــات خــط آهــن، توتــون و تنباکــو 
مهم تریــن محصــوالت وارداتــی بــه ایــران در 
ــل  ــرف مقاب ــا در ط ــد. ام ــاه بوده ان ۲۸ آذرم
ایرانــی  خریــداران کاالهــای  بزرگ تریــن 
ــد  ــن مقاص ــر، مهم تری ــارت دیگ ــه عب ــا ب ی
ــورهای  ــاه، کش ــنبه ۲۸ آذرم ــران در روز یکش ــی ای صادرات
امــارات متحــده عربــی، عــراق، چیــن، افغانســتان و هنــد 
هســتند کــه بیشــترین صــادرات ایــران در ایــن روز مربــوط 
ــه ارزش  ــن ب ــزار ت ــم 11۸ ه ــا حج ــارات ب ــور ام ــه کش ب

ــن ــوده اســت. اقتصــاد آنای ــون دالر ب حــدود ۴۹ میلی

یــک کارشــناس مســکن بــا بیــان اینکــه عمــده دلیل 
رشــد اقتصــادی ۷.۴ درصــد مربــوط بــه فــروش نفت 
اســت، گفــت: بــه دلیــل بازدهــی پاییــن بخش هــای 
ــاره ای  ــت چ ــاورزی، دول ــگری و کش ــت، گردش صنع
 نــدارد جــز اینکــه نقدینگــی را وارد بــازار مســکن 

کند. 
ــر  ــای اخی ــی روزه ــرد: ط ــار ک ــویار اظه ــعید آس س
ــادی  ــد اقتص ــرخ ارز و رش ــش ن ــده افزای ــا دو پدی ب
 ۷.۴ درصــد مواجــه بودیــم. بــا ایــن رشــد اقتصــادی

ــز  ــه ج ــه ب ــود ک ــاد می ش ــه ایج ــدی در جامع درآم
بخــش مســکن هیچ جــا امــکان جــذب آن را نــدارد؛ 
زیــرا بازدهــی صنعــت، گردشــگری و کشــاورزی 

ــن اســت.  پایی
ایــن کارشــناس مســکن در عیــن حــال تصریــح کرد: 
ــازار تحریــک  ــا تحریــک بخــش مســکن،   ب ــه ب البت
 نمی شــود؛ زیــرا در حــال حاضــر هــر شــخصی 
ــول  ــک را بفروشــد، پ ــد ترجیــح می دهــد مل را ببینی
آن را در بانــک بگــذارد و ســودش را بگیــرد. ایــن 
ــی در بلندمــدت  ــا االن جــواب مــی داد؛ ول ــول ت فرم

ــود.  ــر پاســخگو نخواهــد ب دیگ
بعضــی تحــرکات نادرســت و نیازهــای جامعــه، دولت 
را مجبــور می کنــد بــه بخــش مســکن بپــردازد؛ زیــرا 
کاالهــای صنعتــی قابــل صــادرات نیســت، کاالهــای 
ــود،  ــرآوری نمی ش ــح ف ــور صحی ــه ط ــاورزی ب کش

گردشــگری پاییــن اســت و ناگزیــر پول هــای نفتــی 
وارد بخــش مســکن خواهــد شــد. 

وی بخــش مســکن را فاقــد پتانســیل افزایــش 
قیمــت دانســت و گفــت: مــردم بــه تدریــج متوجــه 
ســرمایه گذاری  مالــی  امنیــت  کــه  می شــوند 
در ملــک بســیار بیــش از بانــک اســت؛ زیــرا در 
حــال حاضــر بانک هــا بیــش از ۲0 درصــد ســود 

 . هنــد نمی د
ــد  ــردم از ســود بانکــی چشم پوشــی می کنن  پــس م
و بــه ایــن واقع گرایــی می رســند کــه بــه جــای 
ــک، پول هــا را در بخــش مســکن ســرمایه گذاری  بان
کننــد و حتــی ممکــن اســت بانک هــا هماننــد 
ــروش  ــد و ف ــه خری ــدام ب ــود اق ــل خ ــال های قب س

ــد. ــکن کنن مس

ــاق  ــط کســب و کار ات ــود محی رئیــس کمیســیون بهب
ــود  ــون بهب ــوادی از قان ــت: م ــان گف ــی اصفه بازرگان
ــص  ــار نق ــرا دچ ــب و کار در اج ــط کس ــتمر محی مس

ــود.  ــرا نمی ش ــل اج ــور کام ــه ط ــت و ب اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
بیشــه در ششــمین جلســه کمیســیون  مرتضــی 
تصریــح کــرد: ایــن قانــون می توانــد در شــرایط 
ــا  ــب و کار را ت ــای کس ــادی فض ــود اقتص ــی رک کنون
ــر  ــتقیم ب ــز مس ــد. وی تمرک ــود بخش ــدازه ای بهب ان
قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار را از 
مهم تریــن فعالیت هــای ایــن کمیســیون برشــمرد 
و گفــت: در ایــن کمیســیون آنچــه بایــد بیشــتر 
برایــش فعالیــت کنیــم، تمرکــز بــر خــود قانــون بهبــود 
مســتمر و اســتخراج تک تــک بندهــا و مــواد قانونــی 
اســت. وی افــزود: بــا تهیــه مصوبــات در ایــن زمینــه 
می توانیــم پیشــنهاداتی را در شــورای گفت وگــوی 

ــم.  ــرح کنی ــی مط ــش خصوص ــت و بخ دول
 وی بــه فســاد موجــود در اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد 
ــاد  ــا فس ــدت ب ــه ش ــد ب ــه بای ــوه قضائی ــت: ق و گف
برخــورد و بــا شــفافیت و پاک ســازی بیشــتری 
 نســبت بــه دیگــر دســتگاه های اجرایــی، قضیه  فســاد 
 را دنبــال کنــد. دولــت نیز باید خــودش را محــدود کند 
و تــورم انســانی موجــود در خــود را کاهــش دهــد تــا 
شــاید کمــی از ایــن فســاد موجــود کــم شــود. بیشــه 

ــاق  ــه ات ــران ب ــاق ای ــرو نامــه ات خاطرنشــان کــرد: پی
ــاد  ــی اقتص ــه فن ــدگاه کمیت ــر دی ــی ب ــان مبن  اصفه
و دارایــی دربــاره شــاخص های ده گانــه بانــک جهانــی 
ــاق موظــف  ســهولت کســب و کار، کمیســیون های ات
ــک  ــب ی ــود را در قال ــی خ ــرات کارشناس ــدند نظ ش
ــئول  ــی، مس ــادکام معین ــد. ش ــه دهن ــروه ارائ کارگ
کمیتــه برنامه ریــزی و پایــش محیــط کســب و کار در 
ــا ارائــه گزارشــی از برگــزاری جلســات  ایــن جلســه ب
کمیتــه و طــرح تحلیــل وضعیــت بنگاه هــای تعطیــل 
و نیمه تعطیــل در اســتان گفــت: ایــن طــرح کــه 
توســط خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت تهیــه شــده 
ــی  ــاق بازرگان ــر کل ات ــه دبی ــود، طــی پیشــنهادی ب ب
ارســال و قــرارداد آن منعقــد گردیــد کــه از اوایــل 

ــد خواهــد خــورد. ــاه کلی دی م

ــی  ــرای صرفه جوی ــری را ب ــس تدابی ــدگان مجل نماین
در هزینه هــای عمومــی، اصــاح نظــام درآمــدی 
بودجــه  وابســتگی  قطــع  همچنیــن  و  دولــت 
مصــوب  ششــم  برنامــه  پایــان  تــا  نفــت   بــه 

کردند. 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در جلســه 
علنــی روز سه شــنبه ۳0 آذر و در جریــان بررســی 
ــاده ۶  ــعه، م ــم توس ــه شش ــه برنام ــات الیح جزئی
 ایــن الیحــه را بــا 1۳۹ رأی موافــق، ۸۲ رأی مخالــف 
و ۲ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۴۵ نماینــده حاضــر در 

صحــن مجلــس تصویــب کردنــد. 
ــه  منظــور تحقــق  ــه وکای ملــت، ب طبــق ایــن مصوب
ــی، اصــاح نظــام  ــی در هزینه هــای عموم صرفه جوی
درآمــدی دولــت و همچنیــن قطــع وابســتگی بودجــه 

 بــه نفــت تــا پایــان برنامــه، برقــراری هرگونــه تخفیف
ترجیــح یــا معافیــت مالیاتــی جدیــد طــی ســال های 

اجــرای برنامــه ممنوع اســت. 
ــد  ــوب کردن ــز مص ــره ای نی ــینان در تبص بهارستان نش
۵ درصــد )۵%( از ســهم ۳0 درصــدی مبلــغ موضــوع 
ایــن ســهم جهــت ارائــه خدمــات مربوطــه در همــان 
خدماتــی  شــرکت های  اختیــار  در  شــهرک ها 
ــت و اداره  ــذاری، مالکی ــوه واگ ــون نح ــوع قان موض
امــور شــهرک های صنعتــی مصــوب 1۳۸۷ قــرار 

می گیــرد. 
نیــز  غیردولتــی  صنعتــی  نواحــی  و  شــرکت ها 
مشــمول ایــن حکــم هســتند. در طــول برنامــه 
ششــم بــر اســاس جــزء ۲ مــاده ۳۹ قانــون مالیــات 

ــت. ــم اس ــزوده حاک ــر ارزش اف ب

رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی در اصفهــان گفــت: کاشــت و برداشــت گوجه فرنگــی 
ــود.  ــل ش ــت تبدی ــه صنع ــد ب ــاورزان بای کش

نوروزعلــی اســماعیلی بــا بیــان اینکــه میــزان کاهــش قیمــت گوجه فرنگــی در بــازار بــه بیــش از 
۵0 درصــد رســیده اســت، اظهــار داشــت: عرضــه زیــاد ایــن محصــول بــه بــازار، تعــادل قیمتــی 

را بــر هــم زده اســت. 
ــرد  ــام ک ــی اع ــت گوجه فرنگ ــش قیم ــل کاه ــازار را دلی ــه ب ــی ب ــاد گوجه فرنگ ــه زی  وی عرض
ــث  ــازار باع ــه ب ــاس ب ــدر عب ــگان و بن ــار، بوشــهر، کن ــان محصــول چابه ــزود: ورود همزم و اف
شــد قیمــت ایــن محصــول افــت کنــد. رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی در اصفهــان تصریــح 
ــود  ــب ب ــیار مناس ــی بس ــت گوجه فرنگ ــرای کش ــور ب ــوب کش ــوای جن ــال آب و ه ــرد: امس ک

ــده  ــان ش ــازار اصفه ــدی آن در ب ــش ۵0 درص ــبب کاه ــول س ــن محص ــه ای ــت بی روی و کاش
ــی وجــود دارد؛  ــکان کشــت گوجه فرنگ ــان داشــت: در 10 اســتان کشــورمان ام اســت. وی بی
امــا هــوای ســرد گاهــی باعــث نابــودی محصــول می شــود؛ در مناطــق گــرم هــم کــه گوجــه 
مرغــوب پــرورش می یابــد، محصــوالت کشــاورزان بــه پــول تبدیــل نشــده و کشــاورز را متضــرر 
می کنــد. اســماعیلی بــا تاکیــد بــر اینکــه گوجه فرنگــی کشــاورزان در داخــل بایــد بــه صنعــت 
تبدیــل شــود، گفــت: تــا زمانــی کــه صــادرات بــرای ایــن محصــول نداشــته باشــیم، وضعیــت 
ــزی  ــا برنامه ری ــد ب ــاد کشــاورزی بای ــزود: ســازمان جه ــرار دارد. وی اف ــا ق  کشــاورزان در تنگن
ــی  ــمت صنعت ــه س ــد ب ــاورزان را ۸0 درص ــی کش ــول گوجه فرنگ ــی، محص ــات اساس و اقدام

ــا ــازار عرضــه شــود. ایمن ــط ۲0 درصــد آن در ب ــرد و فق ــش بب شــدن پی

مسکن، پتانسیل افزایش قیمت را ندارد موادی از قانون بهبود محیط کسب و کار، دچار نقص است تخفیف و معافیت مالیاتی در 5 سال آینده، ممنوع شد

لزوم تبدیل کاشت و برداشت گوجه فرنگی به صنعت

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 324 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 گرانی دالر و احتمال برگشت 

به تورم دو رقمی
اخیــر  افزایــش  جریــان  در 
قیمــت ارز در بــازار و ادامــه ایــن 
ــته  ــاه گذش ــدود دو م ــد ح رون
صنــدوق بین المللــی پــول در 
تحلیــل اوضــاع اقتصــادی ایران 
ــی کــرده کــه  ــه پیش بین این گون
ــورم  ــر ت ــه ب ــد در ادام ــن رون ای
تاثیرگــذار اســت و می توانــد تــورم ســال آینــده را تــا 11 درصــد 
ــای ارزی  ــدوق ردپ ــی صن ــن پیش بین ــد. در ای ــش ده افزای
دیــده می شــود؛ چــرا کــه معتقدنــد بــه دلیلــی اثــر افزایــش 
ــورم تک رقمــی حــذف و دو رقمــی  ــرخ ارز ممکــن اســت ت ن
شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه حــدود دو مــاه گذشــته نــرخ 
 ارز در بــازار بــه طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش یافتــه 
و قیمــت دالر از کمتــر از ۳۶00 تــا حــدود ۳۹۵0 تومــان پیــش 
ــم  ــت یازده ــت دالر در دول ــطح قیم ــن س ــه باالتری ــه ک رفت

است.

واحد پول کشور رسما تومان شد؟
ــا در  ــال فع ــای ری ــه ج ــان ب ــی توم ــه جایگزین ــی ک در حال
ــز  ــی نشــده، مرک ــوز قانون ــت اســت و هن حــد پیشــنهاد دول
پژوهش هــای مجلــس اخیــرا در گزارش هــای خــود واژه 
ــی از  ــام پول ــه ارق ــرای ارائ ــرده و ب ــذف ک ــما ح ــال را رس ری
ــزارش  ــال در گ ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــتفاده می کن ــان اس واژه توم
ــان ســاده« در  ــه زب ــه ســال 1۳۹۶ ب ــه بودج »بررســی الیح
ــرای  ــال ب ــه جــای ری ــان ب ــزارش از واحــد توم جای جــای گ

ــرده اســت. ــه اســتفاده ک ــام بودج ــداد و ارق ــان اع بی

سنگ  آهن ۸۰ دالر را رد کرد
نمودارهــای جهانــی قیمــت نشــان می دهــد کــه قیمــت 
محصــوالت جهانــی در حــال گــذر از رکــود بــزرگ اقتصــادی 
در حــوزه معــدن بــوده و بــه ســمت شــرایط منطقــی حرکــت 
می کنــد کــه رســیدن قیمــت کنســانتره ســنگ آهــن بــه ۸۲ 

دالر گــواه ایــن مدعاســت. 
در حالــی کــه هنــوز آثــار رکــود حــوزه معــدن از شــش ســال 
گذشــته بــرای فعــاالن ایــن حــوزه برجــا مانــده، امــا اوضــاع 
در حــال بهبــود اســت و آمــار نشــان می دهــد کــه در شــش 
مــاه گذشــته، تقریبــا تمــام قیمت هــای محصــوالت معدنــی 

ــد. ــودی را طــی کرده ان ــد صع رون
 بــر اســاس قیمت هــای بــازار هفتــه گذشــته کنســانتره 
ــار آهــن ۶۷ درصــد  ــا عی ــدر عبــاس ب ســنگ آهــن فــوب بن
ــه ثبــت رســاند کــه بیشــترین قیمــت  قیمــت ۸۲.۲ دالر را ب
کنســانتره ســنگ آهــن ایــران در دوران پــس از رکــود ســال 

ــی رود. ــمار م ــه ش ۲00۸ ب

شهردار اصفهان عنوان کرد:

 حاکمیت رژیم جدید زیست محیطی 

در اصفهان
ــر  ــد ب ــا تاکی ــان ب شــهردار اصفه
اینکه امــروز رژیم زیســت محیطی 
جدیــد در شــهر اصفهــان حاکــم 
شــده اســت، گفــت: ایــن اتفــاق 
به واســطه همــکاری ســازمان های 
تحقــق  مــردم  بــا  مردم نهــاد 
یافتــه اســت و بــا همــکاری 
بیشــتر شــهروندان در کنــار مســئوالن اســتمرار خواهــد داشــت. 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
ــکاری«  ــر هم ــزرگ »چت ــش ب ــژاد در همای ــدی جمالی ن  مه
و آئیــن اختتامیــه مســابقه ملــی »عکــس در راه مدرســه« بــا 
بیــان اینکــه نــگاه شــهرداری و شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
نســبت بــه توســعه در شــهر اصفهــان تغییــر کــرده اســت، اظهار 
 داشــت: در گذشــته نــگاه شــهرداری نــگاه ســخت افزاری 
و ســاخت بزرگــراه و پروژه هــای بــزرگ عمرانــی بــوده؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه امــروز رویکردهــای دیگری نیــز در شــهرداری 
ــا  ــان اینکــه شــهرداری ب ــا بی ــم اســت. وی ب ــن شــهر حاک ای
تغییــر رویکــرد از اجــرای پروژه هــای عمرانــی و توســعه 
ــت:  ــراز داش ــوده، اب ــل نب ــز غاف ــان نی ــهر اصفه ــی در ش عمران
فعالیــت امــروز مــا بــا ایــن تفــاوت اجرایــی می شــود کــه در 
ــت محیطی  ــزاری زیس ــگاه نرم اف ــخت افزاری، ن ــگاه س ــار ن کن
نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. شــهردار اصفهــان با اشــاره 
بــه اینکــه برنامه هــای در نظــر گرفته شــده بــرای شــهر 
اصفهــان در برنامــه 1۴00، تبدیــل ایــن شــهر بــه شــهر دوســتدار 
ــن راســتا  ــراز داشــت: در ای ــت و دانش محــور اســت، اب طبیع
ــا همراهــی و همدلــی  بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه تنهــا ب
ــت محیطی  ــداف زیس ــق اه ــی در تحق ــه هم افزای ــم ب می توانی

برسیم. 
ــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز رژیــم زیســت محیطی جدیــد  وی ب
ــن  ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــده اس ــم ش ــان حاک ــهر اصفه در ش
اتفــاق بــه واســطه همــکاری ســازمان های مردم نهــاد بــا 
مــردم تحقــق یافتــه اســت و بــا همــکاری بیشــتر شــهروندان 
ــا  ــژاد ب ــت. جمالی ن ــد داش ــتمرار خواه ــئوالن اس ــار مس در کن
ــه  ــح« ب ــدواژه »فت ــا کلی ــاری را ب ــال ج ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــراز  ــم، اب ــاز کردی ــل آغ ــل و نق ــی حم ــت تاریخ ــای فرص معن
داشــت: از ایــن رو مــا برنامه هــای زیــادی را بــرای رفــع 
ــگاه  ــق ن ــا تزری ــم و ب ــی کردی ــی اجرای مشــکات حمــل و نقل
ــه  ــا ب ــن پروژه ه ــرای ای ــت محیطی در اج ــزاری و زیس نرم اف
موفقیــت خواهیــم رســید. وی بــا بیــان اینکــه در ســطح شــهر 
اقدامــات ســخت افزاری انجــام شــده، اضافــه کــرد: همچنیــن 
ــج  ــار، پن ــورو چه ــد ی ــوس جدی ــتگاه اتوب ــد ۵00 دس ــا خری ب
ــرو  ــک مت ــط ی ــاز خ ــدازی دو ف ــن راه ان ــش و همچنی  و ش

و راه انــدازی تراموا این اقدامات را دنبال خواهیم کرد.

توتون و تنباکو در فهرست مهم ترین اقالم وارداتیافزایش قیمت محصوالت لبنی، ممنوع است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/16/ن

)نوبت اول(

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

بدینوسیله  نماید.  واگذار  عمومی  مناقصه  از طریق  را  زیر  های  پروژه  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  و شهرسازی  راه  اداره کل 
تاریخ  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  برای  دعوت می گردد  رعایت ظرفیت کاری  با  بندی  رتبه  و  دارای صاحیت  از شرکت های 

1۳۹۵/10/0۸ به پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد                            تلفن: 0۳1-۳۶۶۸10۶۸

رتبه مورد 
نیاز

تاریخ 
گشایش پاکت ها

تاریخ 
ارائه پیشنهاد قیمت

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد )ریال( موضوع پروژه شماره 
مناقصه

5 راه و 
ترابری

95/10/20 95/10/19 752.000.000 15/033/813/106 آسفالت باند دوم محور تیران -سامان 95/60

5 راه و 
ترابری

95/10/20 95/10/19 307.000.000 6.140.000.000 تعریض راه روستایی جیالن آباد-سه راهی 
سوسارت شهرستان اصفهان

95/61

4 راه و 
ترابری

95/11/03 95/11/02 3.933.000.000 136.639.930.897 احداث باند دوم بادرود-کاشان)قطعه 
یک حد فاصل انتهای پروژه احداثی تا 
سایپا کاشان()همراه با ارزیابی کیفی(

95/62

4 راه و 
ترابری

95/11/03 95/11/02 3.043.000.000 92/135/891/621 تکمیل پروژه باند دوم محور گلپایگان 
-موته-تقاطع جاده تهران )همراه با 

ارزیابی کیفی(

95/63

1۰1۸9م الف
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حتما بخوانید!
استانداردسازی نیروی انسانی

مراســم تکریــم و معارفــه مدیریــت دفتــر حسابرســی 
 و نظــارت مالــی، مدیریــت امــور مالــی و ذی حســابی 
مدیریــت امــور بهره بــرداری از تأسیســات فاضــاب و رئیــس 
ــان  ــا حضــور معاون گــروه مطالعــات طرح هــای فاضــاب ب
مدیــران و کارکنــان شــرکت آبفــای اصفهــان برگــزار شــد. در 
ایــن مراســم، مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
بــه موفقیت هــای اخیــر شــرکت بــرای ســومین ســال 
متوالــی در ارزیابــی مدیــران ارشــد وزارت نیــرو و نیــز بــرای 
ــن  ــر در نوزدهمی ــه برت ــی کســب دو رتب ــن ســال پیاپ دومی
ــتان  ــی اس ــتگاه های اجرای ــی دس ــهید رجای ــنواره ش جش
در ارزیابــی عملکــرد ســال 94 در بخــش شــاخص های 
عمومــی و مجمــوع شــاخص های عمومــی و تخصصــی 
 اشــاره کــرد و گفــت: ویژگی هایــی هماننــد تــاش، همدلــی

 وحــدت، تعهــد و پرهیــز از حاشــیه فعــاالن صنعــت آب 
و فاضــاب در اســتان اصفهــان منجــر شــد کــه شــرکت آب و 
فاضــاب در ســال های اخیــر بــه موفقیت هایــی در زمینه هــای 
مختلــف دســت یابــد. انتظــار مــی رود بــا تــاش دوچنــدان 

از ســوی کارکنــان آبفــا، ایــن دســتاوردهای مهــم همچنــان 
ادامــه یابــد و بــه نوعــی تثبیــت شــود.

    موفقیت های اخیر
مهنــدس هاشــم امینــی با بیــان اینکــه کســب موفقیت های 
اخیــر آســان بــه دســت نیامــد، اعــام کــرد: ایــن موفقیت ها 
در حالــی حاصــل شــدند کــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهان 
بــا چالش هــای متعــددی از جملــه محدودیــت منابــع مالی 
و آبــی روبــه رو بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه بــا اجرایی شــدن 
ــه  ــی مواج ــای مال ــا تنگناه ــا شــرکت ب ــدی یارانه ه هدفمن
ــر پرداخت هــای به موقــع  ــا ایــن همــه عــاوه ب شــد؛ امــا ب
کارکنــان، طرح هــای توســعه ای آب و فاضــاب بــا اســتفاده 
ــت.  ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس ــش خصوص ــت بخ از ظرفی
همچنیــن بــا وجــود بحــران کم آبــی و چالــش بــزرگ 
محدودیــت شــدید منابــع آبــی، آب شــرب همــه مشــترکان 
ــال  ــای س ــام روزه ــزرگ در تم ــان ب ــانی اصفه ــرح آبرس ط
ــئوالن  ــردم و مس ــت م ــت رضای ــه در نهای ــد ک ــن ش  تأمی

را رقم زده است.

    قدمت شرکت آبفای استان اصفهان
ــا اشــاره بــه قدمــت شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان  وی ب
گفــت: شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان قدیمی تریــن 
شــرکت آب و فاضــاب محســوب می شــود و بنیانگــذار 
صنعــت آب و فاضــاب در کشــور بــه حســاب می آیــد.
ــاط  ــر نق ــه دیگ ــان ب ــن صنعــت از اصفه ــش ای ــع دان درواق
کشــور اشــاعه یافتــه اســت. بنابرایــن هم اکنــون از فعــاالن 
صنعــت آبفــا در اصفهــان انتظــار مــی رود بــا ارائــه ظرفیــت 
ــی اســت  ــد؛ ایــن در حال ــکار، ایــن مهــم را حفــظ کنن و ابت
ــا  ــان ب ــه اجــرای بازســازی شــبکه فاضــاب شــهر اصفه ک
اســتفاده از دانــش روز دنیــا اجرایــی شــده و بــر این اســاس 

ــان خواســته می شــود  ــای اســتان اصفه از کارشناســان آبف
 بــا ایــن دانــش نویــن بــه خوبــی آشــنا شــوند؛ ســپس آن 
را در اختیــار دیگــر فعــاالن صنعــت در نقــاط دیگر کشــور قرار 
ــوژی نویــن بازســازی  ــه نوعــی بومی ســازی تکنول ــد؛ ب دهن
ــان  ــرد. در پای ــورت می گی ــان ص ــاب در اصفه ــبکه فاض ش
ــور  ــت ام ــوان مدیری ــه عن ــزادی ب ــن جلســه ســعادت به ای
مالــی و ذی حســابی معرفــی شــد. رضــا نورالــه زاده مدیریت 
ــه  ــی، ســعید شمســایی ب ــر حسابرســی و نظــارت مال دفت
ــرداری از تأسیســات فاضــاب  ــت امــور بهره ب ــوان مدیری عن
ــروه  ــس گ ــوان رئی ــه عن ــی ب ــا صهبای ــاب و احمدرض انتخ

ــدند. ــی ش ــاب معرف ــای فاض ــات طرح ه مطالع

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

 بومی سازی تکنولوژی روز دنیا 
در بازسازی شبکه فاضالب اصفهان

احداث بوستان روح االمین در اصفهان
شــهرداری   6 منطقــه  مدیــر 
اصفهــان گفــت: عملیــات اجرایــی 
بوســتان روح االمیــن در ورودی 
شــهرک شــهید کشــوری تــا یــک 
مــاه آینــده آغــاز می شــود. منصور 
ــور  ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــی اظه نجف
ارتقــای ســرانه فضــای ســبز منطقه 
و پویایــی شــهر، احــداث بوســتان روح االمیــن در دســتور کار قرار 
گرفــت. وی افــزود: بوســتان روح االمیــن در ورودی شــهرک 
ــود.  ــی می ش ــار اجرای ــاحت 10 هکت ــه مس ــوری ب ــهید کش ش
مدیــر منطقــه 6 شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون 
طراحــی بوســتان روح االمیــن در دســت انجــام اســت، خاطرنشــان 
کــرد: عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه بــا اعتبــار یــک میلیــارد و 200 

میلیون تومان ظرف یک ماه آینده آغاز می شود.

 ساماندهی فروشگاه های 

موتورسیکلت و دوچرخه
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: ســاماندهی 
عمده فروشــان  و  دوچرخــه  و  موتورســیکلت  فروشــگاه های 
خشــکبار، ریخته گری هــا و موزائیک ســازان در اولویــت قــرار 
دارد. احمدرضــا مصــور بــا اشــاره بــه ســاماندهی مشــاغل 
مزاحــم اظهــار کــرد: یکــی از مطالبــات شــهروندان، از مســئوالن 
ســاماندهی مشــاغل و ایجــاد فضــای شــهری آرام و ایمــن 
ــا مشــاغل مزاحــم  ــی ب ــن راســتا برخــورد قانون اســت؛ در همی
ــون شــهرداری ها در حــال پیگیــری اســت.  طبــق مــاده 55 قان
وی افــزود: مــاده 55 قانــون شــهرداری ها از مشــاغلی کــه 
مشــکات بهداشــتی و زیســت محیطی بــرای شــهر و شــهروندان 
 ایجــاد می کننــد بــه عنــوان مشــاغل مزاحــم یــاد می کنــد 
ــن  ــان ای ــه صاحب و شــهرداری موظــف اســت پــس از اخطــار ب

ــد.  ــرای تعطیــل کــردن آن محــل اقــدام کن مشــاغل ب
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه 
ــال ایجــاد شــهرک های صنعتــی در حاشــیه شــهر و ایجــاد  دنب
مجتمع هــای ســاماندهی، مشــاغل مزاحــم بــه تدریــج بــه آنجــا 
منتقــل می شــوند، گفــت: تعــدادی از رســته های مشــاغل 
آالینــده و مزاحــم مشــخص شــده که در بیــن آن ها فروشــندگان 
 دوچرخــه و موتورســیکلت، عمده فروشــان خشــکبار و خواروبــار

ریخته گــری و موزائیک ســازی در اولویــت ســاماندهی مشــاغل 
آالینــده قــرار دارنــد. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پروانــه کســب برای 
مشــاغل آالینــده نبایــد صــادر شــود، ادامــه داد: در همیــن راســتا 
الیحــه ای تنظیــم و بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه شــده و روند 

قانونــی آن در حــال انجــام اســت. 
 مصــور ادامــه داد: ســاختار اجتماعــی شــهر اصفهــان توریســتی 
و فرهنگــی اســت کــه بایــد در هدف گــذاری و برنامه ریــزی 

ــه شــود. ــی توج ــن ویژگ ــه ای ــوف، ب ــرای ســاماندهی صن ب

اخبار کوتاه

 مدیر کل آموزش و پرورش یزد تاکید کرد:

استانداردسازی نیروی انسانی
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
بــه ضــرورت  اشــاره  بــا  یــزد 
تدویــن برنامه هــای آموزشــی مهارتی 
تمـــام  دانش آمـــوزان  بـــرای 
تحصیلـــی گفــت:  گروه هـــای 
 استانداردســازی نیــروی انســانی

 استانداردســازی نظــام ارزشــیابی 
ــطح  ــای س ــر در ارتق ــل مؤث ــه عام ــات الزم، س ــن امکان و تأمی
کیفــی و کمــی شــاخه های فنــی و حرفــه ای و کارودانش اســت. 
احمــد شــیرزاد در همایــش ســرگروه های آموزشــی رشــته 
حســابداری شــاخه های فنــی و حرفــه ای و کارودانــش سراســر 
کشــور کــه بــه میزبانــی اســتان یــزد در حــال برگــزاری اســت، بــا 
اســتان ایــن  پژوهشــی  و  علمــی  ظرفیــت  بــه   اشــاره 
اظهــار کــرد: در اســتان یــزد 227 هــزار دانش آمــوز در یــک هــزار 
ــان اینکــه  ــا بی ــل هســتند. وی ب و 600 مدرســه در حــال تحصی
بیــش از 30 هــزار نفــر از فرهنگیــان شــاغل و بازنشســته اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان را در ارائــه خدمــات آموزشــی یــاری 
ــتان  ــتان و دبیرس ــزد 88 هنرس ــتان ی ــت: در اس ــد،  گف می کنن
ــر  ــی دای ــروه تحصیل ــن گ ــوزان ای ــرای دانش آم ــش ب کارودان
ــوت و قناعــت«  ــات و قن ــارت »قن  اســت. شــیرزاد در ادامــه عب
ــت  ــرد: قناع ــان ک ــزد دانســت و بی ــردم ی ــگ م ــرف فرهن را مع
نشــانه سختکوشــی و هوشــمندی، قنــات نشــانه وجــود فرهنگ 
بهــره وری و ساده زیســتی و قنــوت نشــانه وجــود روحیــه 

خدمتگزاری مردم یزد است.

تنها 2 نقطه پرحادثه در استان وجود دارد
ــت  ــی مدیری ــورای هماهنگ ــه ش ــان در جلس ــدار اصفه فرمان
ــه  ــا دو نقطــه پرحادث بحــران شهرســتان اصفهــان گفــت: تنه
ــه  ــه ورزن در اســتان وجــود دارد؛ یکــی دوراهــی حســن آباد ب
اســت و دیگــری ســه راهی اســپینا کــه بــا نیوجرســی 
گذاشــتن می تــوان تلفــات و تصادفــات را بــه حداقــل رســاند. 
فضــل هللا کفیــل گفــت: اگــر دســتگاه ها رصــد خوبــی داشــته 
ــد.  ــت کنن ــی مدیری ــه خوب ــوادث را ب ــد ح ــند، می توانن باش
ــه روز  ــاز، ب ــورد نی ــات م ــودن، امکان ــاده ب ــزود: آم ــل اف  کفی
جــزو  مناســب،  زمــان  در  امکانــات  بــودن  بهنــگام  و 
اولویت هــای هــر ارگان اســت. وی تاکیــد کــرد: هیــچ دلیلــی 
ــی  ــوزش کاف ــزار، آم ــن ارگان اب ــه ای ــه نیســت ک ــل توجی قاب
ــی  ــر نیروی ــزود: ه ــد. وی اف ــته باش ــات الزم را نداش و امکان
الزم  آموزش هــای  بایــد  می کنــد،  ارگان کار  هــر  در   کــه 
ــد  ــده باش ــوزش ندی ــر آم ــه اگ ــرا ک ــد؛ چ ــروری را ببین  و ض
هــم بــه خــودش آســیب می زنــد، هــم بــه دیگــران. فرمانــدار 
اصفهــان گفــت: مــا مســئولیت داریــم و بایــد در حــوزه 

ــیم. ــخگو باش ــئولیتمان پاس مس

اخبار کوتاه

از  کــه  مســئوالن  بــه  خطــاب  کرمــان  اســتاندار 
ــد، اظهــار کــرد:  نمازخانه هــای بیــن راهــی بازدیــد می کنن
نهضــت ســاخت مســاجد در اســتان کرمــان بســیار خــوب 
 می باشــد و سیاســت مــا ایــن اســت کــه ایــن فرهنــگ 

را تقویت کنیم. 
علیرضــا رزم حســینی در جلســه ســتاد 
شــورای اقامــه نمــاز اســتان کرمــان گفــت: 
پذیرفته شــده  و  واجــب  امــری  نمــاز، 
ــه  ــن آنک ــت؛ ضم ــردم اس ــه م ــرای هم ب
ســتاد اقامــه نمــاز اقدامــات در حــد تــوان 
خــود در جهــت ترویــج اقامــه نمــاز انجــام 

ــت.  داده اس
وی بــه ســفرهای خــود بــه شهرســتان های اســتان 
ــه در  ــفری ک ــای س ــرد: در برنامه ه ــح ک ــاره و تصری اش
ــای  ــد از نمازخانه ه ــم، بازدی ــام می دهی ــتان ها انج شهرس
بیــن راهــی را همــواره در برنامه هــا قــرار داده ایــم؛ بــه طــور 
مثــال نمازخانــه بیــن راهــی جیرفــت از فضــای مطلــوب 

برخــوردار اســت. 
از  کــه  مســئوالن  بــه  خطــاب  کرمــان  اســتاندار 
نمازخانه هــای بیــن راهــی بازدیــد می کننــد، اظهــار کــرد: 
نهضــت ســاخت مســاجد در اســتان کرمــان بســیار خــوب 
ــن اســت کــه ایــن فرهنــگ  می باشــد و سیاســت مــا ای

ــم. ــت کنی را تقوی
ــرد  ــدا ک ــد پی ــی بای ــرد: روش ــوان ک  وی عن
یابنــد؛  افزایــش  مــا  نمازخوان هــای  تــا 
صاحب نظــران  و  پژوهشــگران  از  بنابرایــن 
ــد پژوهشــی درخصــوص طــرح  ــه می توانن ک
عملگرایانــه ای بــرای افزایــش نمازخانه هــا 

ــرد.  ــم ک ــت خواهی ــد، حمای ــام دهن انج
رزم حســینی فضــای مســاجد را در ســطح مطلوبــی 
دانســت و افــزود: امــا بایــد اقدامــی بــرای افزایــش 
حضــور جوانــان در مســاجد انجــام داد؛ بایــد مدنظــر 
آســیب های  راه هــای کاهــش  از  یکــی  داشــت کــه 

اجتماعــی، نمــاز اســت. ایســنا

نهضت ساخت مساجد در استان کرمان بسیار خوب است
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  مدیــر 
ــن  ــش 33 درصــدی بنزی ــاری از افزای چهارمحــال و بختی
ســوپر در هشــت ماهــه ابتــدای ســال جــاری در مقایســه 

ــر داد.  ــته خب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــر و ب ــن خب ــام ای ــا اع ــرداری ب ــی س مجتب

افزایــش 4.2 درصــدی مصــرف بنزیــن 
چهارمحــال  در  کــرد:  اظهــار   موتــور، 
ــون و 841  ــش از 176 میلی ــاری بی و بختی
هــزار لیتــر بنزیــن موتــور و بیــش از 4 
میلیــون و 816 هــزار لیتــر بنزیــن ســوپر در 
مجــاری عرضــه ســوخت ایــن منطقــه بــه 

ــا عرضــه شــده اســت. خودروه
ــاره  ــت دوب ــدار ســوخت شــدن و فعالی ــزود: وارد م وی اف
ســه جایــگاه پاســارگاد، گهــرو و فرادنبــه و راه انــدازی 
جایــگاه نگیــن در ســال 95 و از ســویی افــزوده شــدن بــر 
تعــداد خودروهــا در اســتان، از علــل عمــده ایــن افزایــش 
ــح کــرد: در هشــت  ــوده اســت. ســرداری تصری مصــرف ب

ماهــه ابتــدای ســال جــاری در ســطح اســتان بیــش از 9 
میلیــون و 466 هــزار لیتــر نفــت ســفید بــه فــروش رســیده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 24.4 درصــد کاهش داشــته 

اســت. 
وی اضافــه کــرد: گازرســانی بــه روســتاهای ســخت گذر 
توســط شــرکت گاز اســتان، تــاش مســئوالن و 
کارشناســان شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتــی منطقــه در ترغیــب مصرف کننــدگان بــه 
مصــرف گاز طبیعــی شــهری و بررســی و نظارت 
 بیشــتر مســئوالن شــرکت بــر تبدیــل ســوخت

موجــب صرفه جویــی نفــت ســفید در اســتان 
شــده اســت. 

ــدار مصــرف ســایر فرآورده هــای  ســرداری درخصــوص مق
ــون  ــت: 2 میلی ــال گف ــدای س ــه ابت ــت ماه ــی در هش  نفت
ــده  ــرف ش ــتان مص ــوره در اس ــت ک ــر نف ــزار لیت و 345 ه
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته، کاهشــی 

ــی ــد. خبرفارس ــان می ده ــدی را نش ــش از 46 درص بی

در شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 45/159  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسین زینلی فرزند علی  در جریان ثبت است و به علت عدم 

حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/10/25 ساعت 9 صبح در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 

ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 

2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/10/01 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/907/الف/م به تاریخ 95/09/28

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 

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

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 

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

نیست.

رسول  آقای   1392114402018001614 پرونده  کاسه   139560302018003469 شماره  رای  برابر 

نریمانی  فرزند غامحسین  بشماره شناسنامه 16 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  162.5 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 69 فرعی از 100  اصلی واقع در  

دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای رحیم نریمانی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/899/الف/م به تاریخ 95/09/25

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 

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

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 

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

نیست.

مهدی  آقای   1392114402018001669 پرونده  کاسه   139560302018003516 شماره  رای  برابر 

به  نسبت  اصفهان    از  صادره   177 شناسنامه  بشماره  غامرضا   فرزند  آبادی  حبیب  مزدبران 

ششدانگ یک باب ساختمن تجاری اداری به مساحت  89.85 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 

از پاک 28  اصلی واقع در  شهرک ولی عصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای محمد حدادی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/890/الف/م به تاریخ 95/09/24

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 

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

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 

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

نیست.

محمد  آقای   1392114402018000111 پرونده  کاسه   139560302018003470 شماره  رای  برابر 

به  نسبت  اصفهان    از  صادره   1088 شناسنامه  بشماره  رضا   محمد  فرزند  تحریریان   حسین 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت  229.96 متر مربع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر 

روی قسمتی از پاک 103  اصلی واقع در  دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع 

الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/894/الف/م به تاریخ 95/09/25

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی951874 موضوع علیه عبداله صفر زاده      

و له رسول تقی زاده      در تاریخ 95/11/16 به منظور فروش یک دهم حبه مشاع از هفتاد ودو 

حبه ششدانگ مزرعه مهران واقع در دهستان لنجان بخش 9 ثبتی اصفهان  ملکی آقای عبداله 

صفر زاده  واقع در مزرعه مهران به میزان حدود 18/025 متر مربع  که دارای سابقه ثبتی به شماره 

396 اصلی  می باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد  / نمی 

باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام کیفری  فاورجان  اطاق 124 

برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ1/802/500/000 ریال 

ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا 

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

قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 

در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

 اجرای احکام کیفری فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 9/334 واقع در جولرستان  بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای مجتبی حفیظی درچه فرزند کریم  در 

جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است . اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه  

مورخ 95/10/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 

به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 95/10/1 

شماره : 734/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب گاراژ  پاک شماره 19/926 واقع در کلیشاد   بخش 9 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7003787-1395/9/28 در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام علیرضا کشاورزیان فرزند اسفندیار  در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است . اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه  مورخ 

1395/11/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/10/1 

شماره : 731/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
واقع  اصلی   10393 از  فرعی   3419 پاک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

و  رضا  فرزند  تودشکی  حسینی  آذر  خانم  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  بالسویه   محمد  فرزند  تودشکی  قاسمی  حسین  آقای 

اصاحی  رای  و  139460302027024397مورخ1394/10/05  و   139460302027024394

تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از   1395/05/16 مورخ   139560302027006076

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

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

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

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/10/25 روزشنبه   ساعت 9 

صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و 

طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 

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

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

تاریخ انتشار: 1395/10/01 

شماره :29114/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد خدمتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سید علی 

حاجی علیایی- سید صمد اله حاجی علیایی به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم 

که پس از ارجاع به شعبه 2  حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 475/95 ثبت و برای تاریخ 

95/12/8 ساعت 19/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 

بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به 

نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 

جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار 

 این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 

شماره : 13/2/95/573/م الف مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف آران و بیدگل

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: 9209980360101045 شماره  اباغنامه:9510100354006004 شماره  شماره 

921483 تاریخ تنظیم: 1395/09/23 در خصوص شکایت امیر شاه ابادی علیه شما )محسن شاه 

ابادی( جلسه دادگاه در مورخه 95/11/2 برگزار می گردد و در ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضرشوید.

شماره:29226/ م الف

 متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)114 جزایی سابق(- علی کیانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 3472 فرعی مفروز شده از پاک 10393 

آقای رضا مستاجران گورتانی    بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلی  

فرزند اسداله   در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027004751مورخه1395/04/19 از 

طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 

است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ 95/10/22 روزچهارشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 

تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  اماک  و صاحبان  اعتراضات مجاورین 

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

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

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

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

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

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/10/1 

شماره :29115/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 3279 فرعی از 7897 اصلی  واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی محمد علی سعادت    فرزند مراد و غیره   در جریان ثبت 

است و آرای شماره   139560302027003203 مورخ 95/3/11 و شماره 139560302027003202 

مورخ 95/3/11  از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده 

است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 

تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/26 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 

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

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

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

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

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

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

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

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/10/1 

شماره :29116/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان   شماره پاک 5737/5  واقع در بخش 5 ثبت 

باقرپور و منصور جرگونی اسپارتی و احمد فرهادی  بنام علی اکبر  اصفهان که طبق پرونده ثبتی 

شلمزاری   فرزندان حسنعلی و علی اکبر و منوچهر   در جریان ثبت است و رای شماره 7471 

و 7475 و 7478 مورخ 1395/06/15 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

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

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

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/22 روز   ساعت 9 صبح در محل شروع 

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

ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 

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

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/10/1 

شماره :29117/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 

افزایش 33 درصدی مصرف بنزین سوپر در چهارمحال و بختیاری
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حتما بخوانید!
آخرین وضعیت پرونده پزشکی کیارستمی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

معــاون فرهنگی هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــای  ــه کیمی ــر روزنام ــور در دفت ــا حض ــان، ب ــتان اصفه اس
وطــن، از ایــن روزنامــه بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان 

ــرار گرفــت. ــد فعالیــت آن ق رون
ــای وطــن ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــز طاهــری در گفت وگ   پروی

ضمــن تقدیــر از فعالیت هــای ایــن روزنامــه در جهــت 
ــه ســؤاالت  ــه، ب ــگ در جامع ــر فرهن ــج ام ــکاس و تروی انع

ــت. ــخ گف ــانه پاس ــن رس ای
اصفهــان  اســتان  مطبوعــات  شــما  نظــر  بــه      
ــه  ــانی ب ــتای اطالع رس ــود را در راس ــش خ ــته اند نق توانس

نحــو شایســته انجــام دهنــد؟
خوشــبختانه مــا در اســتان اصفهــان شــاهد تنــوع نشــریات، 
ــار  ــت انتظ ــن جه ــه همی ــا هســتیم. ب مجــات و روزنامه ه
داریــم بــه مثابــه همیــن تنــوع روزبــه روز شــاهد پیشــرفت 

ــی باشــیم.  ــای فرهنگ ــان در زمینه ه اســتان اصفه

مطبوعــات چشــم تیزبیــن جامعــه هســتند و بایــد فعالیــت 
کلیــه نهادهــا، ارگان هــا و همچنیــن رویدادهــای اجتماعــی 
فرهنگــی، سیاســی و ... را بــه خوبــی رصــد کننــد و بــه گوش 

مــردم برســانند. 
مطبوعــات بایــد گره گشــای مشــکات جامعــه و مــردم 
باشــند و اصــل رســالت آنــان نیــز بــه تحقــق همیــن مســئله 

گــره خــورده اســت.
    چــه انتظــار و خواســته ای از جامعــه مطبوعاتــی بــرای 

ایجــاد تحــوالت کیفــی داریــد؟
ــه از  ــت آنک ــه جه ــان ب ــه اصفه ــم ک ــخ داری ــاد راس  اعتق
 شایســتگی واالیــی برخــوردار اســت، بایــد در زمینــه رســانه 
و مطبوعــات نیــز شــاهد تغییــر و تحــوالت روزافــزون باشــد. 
ــا  ــد ب ــان بای ــتان اصفه ــوص اس ــور و به خص ــات کش مطبوع
 حفــظ رســم صداقــت و امانــت بــه پیگیــری امــور بپردازنــد 
ــا  ــه ســمت و ســوی بعضــی جریان ه ــد ب ــن راه نبای و در ای
ــد، کشــیده شــوند.  کــه آن هــا را از رســالت خــود دور می کن
رســانه نبایــد خنثــی عمــل کنــد و در ایــن زمینــه بایــد همــه 

جوانــب را بــه خوبــی رصــد نمایــد.
ــه ام  ــده گرفت ــه عه ــدی را ب ــن تص ــه ای ــی ک ــده از زمان بن
بــا بخشــی از رســانه های اســتان گفت وگــو داشــته ام؛ 
ــول در  ــاد تح ــرای ایج ــی ب ــای خوب ــبختانه انگیزه ه خوش
میــان مطبوعــات اصفهــان وجــود دارد؛ امــا ایــن امــر نیــاز بــه 
خــرد جمعــی و همــت جمعــی دارد تــا بتوانیــم شــأن و رتبــه 
مطبوعــات و کا رســانه ها را ارتقــا دهیــم و ایــن مســئله جــز 
بــا در نظــر گرفتــن نیــاز مخاطبــان و مــردم محقــق نخواهــد 

شــد.
ــرای  ــاد ب ــگ و ارش ــد اداره فرهن ــای جدی     از برنامه ه

ــد؟ ــگاران بفرمایی ــم خبرن ارتقــای ســطح دانــش و قل
ــگاران  ــم خبرن ــردن قل ــن ک ــوی و وزی ــرای ق خوشــبختانه ب
دفتــر  محوریــت  بــا  جدیــدی  آموزشــی  برنامه هــای 
ــان در  ــتان اصفه ــانه ها در اس ــزی رس ــات و برنامه ری مطالع
ــان  ــا پای ــن برنامه هــای آموزشــی ت حــال انجــام اســت. ای

ــود.  ــد ب ــا خواه ــتان برپ ــال در اس س
بایــد بگویــم مــا از ارائــه برنامه هــای آموزشــی بــه هــر شــکل 
ــای  ــد دوره ه ــم می توانن ــانه ها ه ــم و رس ــتقبال می کنی اس
ــز  ــا نی ــد و م ــزار کنن ــود برگ ــگاران خ ــرای خبرن ــی ب آموزش

ــم. ــم می کنی ــا فراه ــرای آن ه ــتاد را ب اس
    نظــر شــما دربــاره روزنامــه کیمیــای وطــن بــه جهــت 

ارائــه کیفیــت و محتــوای مطالــب چگونــه اســت؟
ــت  ــات اس ــه مطبوع ــری، وظیف ــم مطالبه گ ــه می دانی هم
ــکات  ــد مش ــه نق ــاف ب ــت انص ــا رعای ــد ب ــریات بای و نش

بپردازنــد. شناســایی و رصــد اولویت هــای اســتان از وظایــف 
ــم  ــد بگوی ــه بای ــه البت ــت ک ــان اس ــات اصفه ــم مطبوع مه
ــم در  ــن مه ــه ای ــرای رســیدن ب ــن ب ــای وط ــه کیمی روزنام
ــا  ــراه ب ــه هم ــای منصفان ــه نقده ــه ارائ ــت. البت ــاش اس ت
ــدی  ــای جدی ــد فض ــه می توان ــن روزنام ــز در ای ــکار نی راه

ــد. ایجــاد کن
     آیــا نمایشــگاه و جشــنواره مطبوعــات امســال برگــزار 

می شــود؟
ــول  ــال 96 موک ــه س ــا ب ــن رویداده ــر دوی ای ــفانه ه متاس
ــا  ــات ب ــد جشــنواره و نمایشــگاه مطبوع ــرا بای می شــود؛ زی
ــزار  ــه صــورت کیفــی برگ ایجــاد زیرســاخت های مناســب ب
شــود تــا تأثیرگــذاری خــود را بــرای مــردم و جامعــه داشــته 

باشــد.

- شــمس لنگــرودی، شــاعر و نویســنده سرشــناس که ســال 
ــم »احتمــال باران هــای اســیدی«  ــازی اش در فیل گذشــته ب
بــه کارگردانــی بهتــاش صناعی هــا مــورد توجــه قــرار گرفــت 
می گویــد: دوســت دارم کــه در یــک فیلــم کمــدی ایفــا نقــش 
کنــم، البتــه طنــزی کــه ارزشــمند باشــد. بــه غیــر از کمــدی 
 دوســت دارم بــازی در فیلم هــای اکشــن را هــم تجربــه 

کنم.
را کــه  شــو«  »بهتریــن  برنامــه  بــه زودی  دو  شــبکه   -
مســابقه ای اســت بــرای معرفــی اســتعدادهای نوجــوان 

می بــرد. آنتــن  روی  بــه  ایرانــی، 
- بیســتمین حــراج فیلیپــس در حالــی در شــهر لنــدن برگزار 
ــی  ــوان ایران ــاش ج ــری از آزاده رزاق دوســت، نق ــه اث  شــد ک
در ایــن حراجــی بــا قیمــت ۱6 هــزار و ۲۵۰ پونــد بــه فــروش 

. رسید
ــود در  ــه خ ــن تجرب ــد دارد در اولی ــان قص ــی نبوی - امیرعل
عرصــه کارگردانــی، تئاتــر و نمایــش »ریــش فیــدل، غبغــب 
ــه  ــه صحن ــز ب ــاخانه پالی ــاه در تماش ــرکل« را از ۲6 بهمن م م

ببــرد.
»آیین هــا  »نبــوغ«،  گــراس«،  »گونتــر  کتاب هــای   - 
ــازار  ــی در ب ــان« به تازگ ــار یتیم ــرف« و »قط ــای تش و نماده

ــده اند. ــه ش ــر عرض نش
 - انیمیشــن کوتــاه »لولــو« بــه کارگردانــی کیانــوش عابــدی 
و نیمــا مجلســی در شــب های انیمیشــن نیویــورک بــه 

درمی آیــد. نمایــش 
ــو«  ــرح ن ــوم »ط ــای آلب ــن امض ــی و جش ــم رونمای - مراس
تازه تریــن آلبــوم موســیقی ســهیل نفیســی دوشــنبه ۲9 
ــن  ــداران ای ــدان و طرف ــداد عاقه من ــور پرتع ــا حض ــاه ب آذرم

ــزار شــد. ــده برگ خوانن
ــن  ــای اکش ــهور نقش ه ــر مش ــتالونه، بازیگ ــتر اس  - سیلوس
را  بیانیــه ای رســمی پیشــنهاد کاری ترامــپ  انتشــار  بــا 

نپذیرفــت.
- فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »امپراتــور جهنــم« بــه 
کارگردانــی پرویــز شــیخ طــادی و تهیه کنندگــی محمــد 
ــا در  ــن روزه ــد، ای ــاز ش ــری آغ ــکوت خب ــه در س ــی ک خزاع
ــازی کــورش زارعــی در  ــران انجــام می شــود و به تازگــی ب ته

ــت. ــیده اس ــان رس ــه پای ــر ب ــن اث ای
ــوان  ــا عن ــدی ب ــار نقاشــی افســانه آخون - نمایشــگاهی از آث

»ســتاره ها« برپــا می شــود.
- »جــورج کلونــی«، بازیگــر و کارگــردان آمریکایــی، در 
ــر  ــی ب ــود قصــد دارد فیلم ــروژه ســینمایی خ ــن پ جدیدتری
ــن  ــدو ف ــاخته »اورالن ــفیدها« س ــتند »کاه س ــاس مس اس

اینســیدل« را کارگردانــی کنــد. 
»کاه ســفیدها« یــا دفــاع مدنــی ســوریه، گروهــی غیرنظامی 
داوطلــب، بــدون جنــاح سیاســی و فعــال در مناطــق جنگــی 
ســوریه هســتند کــه بیشــتر از ســوی کشــورهای غربــی 

ــوند. ــی می ش ــت مال حمای

 فردا، مراسم سالگرد درگذشت

استاد پرورش برگزار می شود

کیمیای وطن
مراســم ســومین ســالگرد عــروج 
انقــاب  ملکوتــی یــاور صدیــق 

ــرورش  ــر پ ــید علی اکب ــتاد س اس
شــهدای  گلســتان  خیمــه  در 
اصفهــان برگــزار می شــود. قــرار 
اســت عــاوه بــر ســخنرانی دربــاره 
ــای  ــت دع ــرورش، قرائ ــر پ ــید علی اکب ــوم س ــخصیت مرح ش
ــید  ــت س ــل بی ــداح اه ــوای م ــا ن ــز ب ــل نی ــش کمی روح بخ
ــن  ــود. ای ــام ش ــوم انج ــزار آن مرح ــار م ــی در کن ــا نریمان رض
ــه  ــاعت ۱9 و 3۰ دقیق ــاه از س ــنبه،۲ دی م ــم روز پنجش مراس
در خیمــه گلســتان شــهدای اصفهــان برگــزار می شــود. اســتاد 
ــوق  ــه چهارس ــال ۱3۲۱ در محل ــرورش در س ــر پ ــید علی اکب س
فعالیت هــای  در  اصفهــان متولــد شــد. وی  شــیرازی های 
مذهبــی و سیاســی فعالیــت داشــته و طعــم زندان هــای 
سیاســی قبــل انقــاب را نیــز چشــیده اســت. اســتاد پــرورش 
چندیــن دوره نیــز بــه عنــوان وزیــر آمــوزش و پــرورش فعالیــت 
و خدمــات بیشــماری را بــه انقــاب اســامی تقدیــم کرده اســت. 
وی ســرانجام در روز جمعــه 6 دی مــاه ۱39۲ در بیمارســتان 
شــهید صدوقــی اصفهــان درگذشــت و شــهر اصفهــان را از وجــود 
شــخصیتی گرانمایــه محــروم ســاخت. مقــام معظم رهبــری نیز 

ــد. ــی کردن ــاب معرف ــق انق ــاور صدی ــی وی را ی در پیام

اعالم اسامی فیلم های فجر تا ۱۷ دی ماه
جشــنواره  مختلــف  بخش هــای  فیلم هــای  اســامی 
ــت  ــد. فهرس ــد ش ــام خواه ــاه اع ــا ۱۷ دی م ــر ت ــم فج فیل
ــاب در  ــت انتخ ــده هیئ ــای برگزی ــمی فیلم ه ــی و رس قطع
ــاه  ــه ۱۷ دی م ــا روز جمع ــنواره، ت ــف جش ــای مختل بخش ه
ــرم  ــه ف ــی ک ــت فیلم های ــروری اس ــد. ض ــد ش ــام خواه اع
بازبینــی  نســخه  پــر کرده انــد،  را   ثبت نــام در جشــنواره 
را طبــق زمــان اعام شــده از ســوی دبیرخانــه، تحویــل دهنــد 
ــد نخواهــد شــد. بخــش  ــه هیچ وجــه تمدی و ایــن تاریــخ، ب
ــه  ــاه ب ــر بهمن م ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــی س مل

دبیــری »محمــد حیــدری« برگــزار خواهــد شــد.

نیما طباطبایی بدرقه شد
ــدان و دوســتانش  ــا ســخنرانی هنرمن ــی ب ــا طباطبای ــر نیم پیک
ــرا)س(  ــت زه ــدان بهش ــه هنرمن ــه قطع ــپاری ب ــرای خاکس ب
ــل از  ــا قب ــه از مدت ه ــوان ک ــردان ج ــن کارگ ــد. ای ــییع ش تش
بیمــاری ســرطان خــون رنــج می بــرد، ســرانجام پــس از پشــت 
ســر گذاشــتن یــک دوره بیمــاری ۲8 آذرمــاه در ســن 39 

ــت. ــتان درگذش ــالگی در بیمارس س

اخبار کوتاه

ــن  ــر ذره بی ــد »زی ــم نیمه بلن ــد فیل  تولی
سرویس فرهنگ
بهمن توکلی فرد

خــدا« بــه تهیه کنندگــی و کارگردانــی 
رضــا عبــاس زاده بــا مجــوز اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 

اسامی استان اصفهان در این شهر آغاز شد. 
ــان شــهرداری اســت  ــم، داســتان پاکب ــن فیل موضــوع ای

کــه بــه همــراه خواهــر و همســر و دختــرش 
ــد  ــی می کنن ــاره ای زندگ ــه اج ــک خان در ی
ــم از دســت  ــه ب ــادرش را در زلزل ــدر و م و پ

داده اســت. 
ــن  ــی از شــب ها در حی ــان در یک ــن پاکب ای
انجــام وظیفــه در خیابــان توســط یــک 
ــود  ــه می ش ــر گرفت ــاال زی ــدل ب ــل م  اتومبی

و راننده جوان از صحنه تصادف می گریزد و ... .
رضــا عبــاس زاده کــه نویســندگی و کارگردانــی ایــن فیلــم 
نیمه بلنــد را بــه عهــده دارد بــه عنــوان دومیــن تجربــه اش 
از ایــن فیلــم بــه عنــوان یــک حرکــت زنــده یــاد کــرد کــه 

در جامعــه اتفــاق افتــاده اســت.

ــی   ــر خواجوی ــاد اکب ــا زنده ی ــکاری ب ــر هم ــاوه ب  وی ع
همــکاری بــا فیلم هــای تــب برفکــی، ســاعت صفــر  
پروانــه ای در مشــت و 4 اصفهانــی در بغــداد را در کارنامــه 

ــود دارد.  خ
ــن  ــر ذره بی ــد »زی ــم نیمه بلن ــت در فیل ــر اس ــایان ذک ش
خــدا« حســن گنجعلــی و ســعید یاردوســتی 
ــای  ــوی ایف ــره مول ــفی و زه ــادل یوس و ع

نقــش می کننــد. 
ــال  ــد از: دانی ــه عبارتن ــت صحن ــل پش عوام
معتمــدزاده برنامه ریــز، هــادی مســعودی 
 دســتیار کارگــردان، شــهاب غزالــی بازیگــردان
تصویربــرداری  مدیــر  میرجالــی   مهیــار 
ــاپورزاده  ــراب ش ــرداری مه ــر صداب ــزی مدی ــروش عزی س
ــه  ــدارکات، مرضی ــر ت ــفیعی مدی ــب ش ــم، حبی ــراح گری ط
 ملکوتــی دســتیار برنامه ریــز، پــدرام هادیــان عــکاس 
ــی  ــاب منش ــران جن ــد و جی ــر تولی ــی مدی ــان ریاح ایم

ــه. صحن

فیلم نیمه بلند «زیر ذره بین خدا» در اصفهان کلیدخورد
بهمــن کیارســتمی بــا اشــاره بــه اینکــه پرونــده 
پزشــکی عبــاس کیارســتمی در دادســرای جرایــم 
پزشــکی در حــال بررســی اســت، تأکیــد کــرد: هیــچ 
ــرای  ــی دادس ــتان انتظام ــه دادس ــی ک ــک از مطالب ی
فــوت کیارســتمی  علــت  دربــاره  پزشــکی   نظــام 

ــه  ــان در هفت ــد درم ــا رون ــاط آن ب و ارتب
ــی  ــت، تازگ ــرده اس ــرح ک ــته مط گذش
نــدارد. فرزنــد عبــاس کیارســتمی دربــاره 
ــده پزشــکی  ــن پیگیری هــای پرون آخری
ــن  ــه داد: ای ــب ادام ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ــوت در  ــد از ف ــه بع ــات بافاصل توضیح
ــا  ــود و م ــه شــده ب ــا گفت ــه م فرانســه ب

نیــز همیــن جزئیــات و پرونــده پزشــکی فرانســه را در 
ــرار  ــام پزشــکی ق ــار ســازمان نظ شــهریورماه در اختی

ــم.  داده بودی
او یــادآور شــد: پرونــده به تازگــی در دادســرای جرایــم 
پزشــکی تشــکیل و رســیدگی بــه آن آغــاز شــده اســت 

کــه در ایــن راســتا شــنبه هفتــه گذشــته )۲۰ آذر( بــرای 
ــن جلســه  ــه ای ــراه وکای خــود ب ــه هم ــی ب توضیحات

رفتــم. 
بهمــن کیارســتمی افــزود: در ایــن دادســرا یــک 
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــده ک ــکیل ش ــی تش ــم کارشناس تی
همــان پزشــکانی هســتند کــه بــه عنــوان 
ــکی  ــام پزش ــرای نظ ــناس در دادس کارش
ــه هــر حــال  ــد. ب هــم اعــام نظــر کرده ان
هنــوز نتیجــه  اعــام نشــده و احتمــاال 
ــه  ــده بررســی ها ادام ــه آین ــد هفت ــا چن ت
عبــاس کیارســتمی،  داشــت.  خواهــد 
ــران و  ــینمای ای ــناس س ــردان سرش کارگ
ــل  ــا اوای ــال 94 ت ــفند س ــه از اس ــکاس، ک ــد ع هنرمن
اردیبهشــت 9۵ بــه دلیــل انجــام چنــد عمــل جراحــی 
در ناحیــه روده در بیمارســتان بســتری شــده بــود، 
ســرانجام 8 تیرمــاه بــرای تکمیــل مراحــل درمــان بــه 

ــنا ــت. ایس ــا رف ــاه از دنی ــت و ۱4 تیرم ــس رف پاری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 349۷ فرعی از ۱۰393 اصلی  واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام احمد اخاقی بوزانی   فرزند حسین و غیره   در جریان ثبت 

است و رای شماره ۱39۵6۰3۰۲۰۲۷۰۰4۲۷8مورخ 9۵/4/۵ و ۱39۵6۰3۰۲۰۲۷۰۰4۲۷۲مورخ 9۵/4/۵ 

و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 

است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 

تاریخ 9۵/۱۰/۲6 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی 

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 

سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی 

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

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

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

تاریخ انتشار: 9۵/۱۰/۱ 

شماره :۲9۱۲۰/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 34۷8/۱۰393واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام رمضان اخاقی بوزانی   فرزند حسین در جریان ثبت است و رای شماره 

۱39۵6۰3۰۲۰۲۷۰۰36۵4مورخه 9۵/3/۲۲  و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

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

از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  فوق قانونی 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/۱۰/۲8 روزسه شنبه   ساعت 9 صبح در محل 

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

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

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

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

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 9۵/۱۰/۱

 شماره :۲9۱۱9/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد خدمتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سید حسن 

طاهری- مجتبی نگهبان به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به 

شعبه ۲  حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 4۷3/9۵ ثبت و برای تاریخ 9۵/۱۲/8 ساعت ۱9/۲۰ 

وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در 

وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 

اباغ  منزله  به  آگهی  این  انتشار  نمایند  دفتر شورا مراجعه  به  آن  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۱3/۲/9۵/۵۷۲/م الف مسئول دفتر شعبه ۲ شورای حل اختاف آران و بیدگل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 4۰۲۵ فرعی از ۱۵۱9۱ اصلی واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام فاطمه سلمانی ماربینی   فرزند رمضانعلی در جریان ثبت 

است و رای شماره ۱39۵6۰3۰۲۰۲۷۰۰6۵۵3مورخ 9۵/۵/۲6  و از طرف هیات حل اختاف موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

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

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/۱۰/۲6 روزیکشنبه   ساعت 

9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 

ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 9۵/۱۰/۱ 

شماره :۲9۱۱8/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک ۱68۱6  فرعی مفروز شده از پاک 49۲۱ 

فرعی از ۱۵۱9۱ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای مرتضی عابدی   

فرزند حسین علی در جریان ثبت است و رای شماره ۱3946۰3۰۲۰۲۷۰3۰33۰ مورخه ۱394/۱۲/۱6  

از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 

و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

۱39۵/۱۰/۲۲ روزچهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی 

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 

سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی 

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

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

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

تاریخ انتشار: 9۵/۱۰/۱ حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه ۷ خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کاسه پرونده 94۰3۰۵ له خانم ماه 

منیر نجفی و علیه آقای زمین کار محمودی و به خواسته مطالبه مهریه جلسه مزایده ای به منظور 

فروشی یک دستگاه ال سی دی سامسونگ مدل ال آ 9۰ سی ۵3۰ اف آی آرمستعمل به ارزش 

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یک دستگاه تلفن پاناسونیک مدل ک ایکس- تی جی 644 مستعمل به ارزش 

۵۰۰/۰۰۰ ریال و یک تخته فرش دست بافت ۲ در 3 اردکان زمینه کرم  لچک و ترنج معمولی مستعمل 

به ارزش  تلویزیون مشکی شیشه ای دو کشو مستعمل  با ارزش ۱4/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یک عدد میز 

6۰۰/۰۰۰ ریال که جمعا توسط کارشناس معادل ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که مصون از اعتراض 

می باشد را در تاریخ 9۵/۱۰/۱6 ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت- ساختمان 

اجرای احکام طبقه اول شعبه ۷ خانواده اصفهان برگزار نماید طالبین می توانند اقام مورد مزایده را در 

آدرس خیابان نیروی جنوبی- کوچه شهریور- کوچه بنفشه- رو به روی کوچه علی آقا خانی- پاک 

المجلس به حساب سپرده  3۰ مشاهده و جهت شرکت در مزایده ده درصد مبلغ تصویبی که فی 

دادگستری واریز نماید ضمنا مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 

دهنده باالترین قیمت باشد.

شماره ۲۷98۲/ م الف اجرای احکام شعبه ۷ خانواده اصفهان

»آگهی مزایده«
شعبه:  بایگانی  شماره   94۰998683۷۱۰۰۵۰۲ پرونده:  شماره   9۵۱۰۱۱6839۱۰۰838 نامه:  شماره 

دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه   ۱۱ شعبه  احکام  اجرای   ۱39۵/۰9/۱3 تنظیم:  تاریخ   94۰4۲9

علیه  امینی  اکبر  اقای  وکالت  با  رفیعی  زهره  خانم  له  اجرایی   94۰4۲9 پرونده کاسه  در خصوص 

اقای گلی آخوندی و خانم حوریا آقا جانی به خواسته مبلغ 94۵/9۱۰/۷۲9 ریال بهای خانه و مبلغ 

3۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار 

نماید: ۱- یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 6۱868 ایران 6۲4 رنگ قرمز نوع سوخت 

از  بنزین وضعیت موتور مستعمل حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون 

اعتراض باقی مانده است ارزش پایه موتور ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ۲-امتیاز یک خط تلفن همراه 

کارکرده بدون گوشی به شماره ۰9۱3۲۲6443۱ با توجه به پیش شماره حسب نظریه کارشناس رسمی 

دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است. ارزش پایه خط ۱/8۰۰/۰۰۰ ریال می 

باشد متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از فروش در محل دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 

اجرای  نیکبخت، مجتمع  واقع در خیابان  اجرا  این  ۰9:۰۰ صبح در دفتر  تاریخ 9۵/۱۰/۱3 ساعت  در 

احکام حقوقی طبقه اول واحد یک حاضر شوند. فروش مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد 

بود که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل ۱۰% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب 

سپرده دادگستری واریز نماید./ 

شماره:۲۷9۵8/ م الف اجرای احکام شعبه ۱۱ خانواده اصفهان- آزادیان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
به  رجبعلی حدادی   آقای  به طرفیت  دادخواستی  امراله  فرزند  علیزاده  ابراهیم  آقای  اینکه  به  نظر 

خواسته مطالبه انتقال سند تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 

۱۰۰۷/9۵ ثبت و برای مورخ 9۵/۱۱/9ساعت ۱4:3۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را 

مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده ۷3 ق 

.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می 

نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و 

آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی 

حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و  شورا غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اعام خواهد نمود. 

رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 

پرونده کاسه 93۰4۰6 ح ۱ اجرای احکام اول حقوقی اصفهان، له آقای محمد جواد صمیمی با وکالت 

مطالبه  جهت  شهنامی  حسین   -۲ شهنام  علی  ۱-محمد  آقایان  علیه  و  مستاجران  مصطفی  آقای 

قسمتی از طلب جهت فروش ۵ تخته فرش به شرح نظریه کارشناسی ذیل در روز سه شنبه مورخ 

۱39۵/۱۰/۱4 ساعت 8 الی 9 صبح در محل این اجرا )اصفهان، خیابان نیکبخت، ۲۰۰ متر پایین تر 

احکام  اجرای  پارسیان، ساختمان  بیمه  اصفهان، جنب  استان  دادگستری کل  مرکزی  از ساختمان 

حقوقی، طبقه 4( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از مزایده با مراجعه به نشانی: 

اصفهان، بازار بزرگ، بازار رنگرزها، پاساژ عدالت، پاک 6 قادر به بازدید از مورد مزایده خواهند بود و 

با تودیع ۱۰% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲9۰۲۱۰۰۰8 نزد بانک ملی 

دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ 

کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده خواهد بود. اوصاف مورد مزایده بر اساس 

نظریه کارشناس:۱-فرش دستباف به ابعاد 4 ×۱/۱۰ متر، یک تخته، زمینه الکی، کناره، 4 صدتایی، 

چله نخ ۱۵ ال، دارای سه ترنج، مستعمل به ارزش ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

۲-فرش دستباف کاشان به ابعاد 4×۲/۲۰ متر، یک تخته، زمینه الکی، کناره، 8 صدتایی، چله نخ ، 

نقش لچک و ترنج، حاشیه سرمه ای، در حد نو،شور داده، به ارزش ۲4/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

3- فرش دستباف به ابعاد 4×3 متر، یک تخته، ۱۰ صدتایی، نقش کاشان، لچک و ترنج، بافت نجف 

آباد، زمینه الکی، حاشیه سرمه ای، مستعمل به ارزش ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

4- فرش دستباف به ابعاد 3/۵×۲/۵ متر، یک جفت،8 صدتایی، چله نخ، اردکان، زمینه کرم، نقش 

لچک و ترنج، مستعمل جفت به ارزش 36/۰۰۰/۰۰۰ ریال. چهار مورد فوق ۵ تخته به ارزش نود و چهار 

میلیون ریال )94/۰۰۰/۰۰۰ ریال(

شماره: ۲۷984/ م الف دادورز اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه
پرونده:  شماره   ۱39۵/۰6/۰۱ تنظیم:  تاریخ   9۵۰99۷36۵4۱۰۰88۵ دادنامه:  شماره 

به  متهم،  فیروز  فرزند  رضا گودرزی  ۱.آقای   9۵۰۱9۲ شعبه:  بایگانی  شماره   93۰99836۵48۰۱9۰6

نشانی اصفهان شهرک هفتم شکاری خ دیسمان ۵ طبقه سوم کد پستی 8۱64۱۷3۱39 ۲- آقای 

ابراهیم انصاری فرزند غامرضا متهم، به نشانی اصفهان-فاورجان- جمال آباد خ مدرس کوچه شهید 

نوروزی پ۱6 3- آقای علی خسروی متهم به نشانی مجهول المکان 4-آقای مهدی پورانی فرزند 

ولی اله شاکی و متهم به نشانی اصفهان شهرک ولی عصر فرعی 8 پاک ۵39 ۵- آقای عبداله رهنما 

فاورجانی فرزند علی شاکی با وکالت آقای محمد رهنما فاورجانی فرزند صادق به نشانی اصفهان 

عابدی 6-خانم  آقای مرتضی  دفتر  واحد 6۰۲  اول طبقه 4  فاز  باال مجتمع کوثر  باغ  هتل پل چهار 

محدثه اله دادیان فرزند حسین شاکی، به نشانی شهرستان فاورجان-خ امام- ک منتظری- ک 

آسایش عمومی  و  نظم  در  و جرح عمدی ۲-اخال  ایراد ضرب  در  ها: ۱-مشارکت  اتهام  آباد  غنی 

با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به  3-تخریب دادگاه 

صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان ۱-ابراهیم انصاری فرزند غامرضا ۲9 ساله 

۲- مهدی سلجوقی فرزند عباس ۲۵ ساله 3-علی خسروی 4- رضا گودرزی همگی دائر بر اخال 

در نظم عمومی خیابان با ایجاد سر و صدا و درگیری و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی توسط 

ردیف های اول تا سوم موضوع شکایت شکات ۱-عبداله رهنما فرزند علی ۲-مهدی پورانی فرزند 

ولی اله 3-خانم محدثه اله دادیان فرزند حسین دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شکات 

، گزارش تحقیقات مرجع انتظامی ، نظریه های پزشکی قانونی، اظهارات شهود در مرحله تحقیقات 

و نزد بازپرس و اقرار در مرحله تحقیقات با حضور در محل درگیری و دیگر قرائن و امارات موجود در 

پرونده با این وصف که متهمین در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده اند بزه منتسب به نامبردگان 

مجازات  قانون  مواد ۷۱۵-۷۱4-۷۰9-۷۱۰-488-449-448  استناد  به  و  داده  تشخیص  را محرز 

اسامی و ماده 6۱8 قانون تعزیرات مصوب ۱3۷۵ هر یک از متهمین را به جهت ارتکاب بزه اخال در 

نظم عمومی زندگی مردم در خیابان و شب هنگام به تحمل شش ماه حبس تعزیری و چهل ضربه 

شاق محکوم می نماید همچنین متهمین ردیف های اول تا سوم را به پرداخت دیه های مشروحه 

ذیل در حق شکات محکوم می نماید.۱-سه هزارم دیه کامل مرد مسلمان بابت کبود شدن باالی گوش 

چگ و یک و نیم هزارم بابت سرخ شدگی پلک تحتانی چشم راست در حق شاکی آقای مهدی پورانی 

۲-نه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اعضا در شش ناحیه در حق شاکی آقای عبداله رهنما فرزند 

علی 3- یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبود شدن سمت چپ شکم و سه ربع دینار بابت سرخ شدن 

پشت پای راست در حق شاکی خانم محدثه اله دادیان و در خصوص شکایت آقای عبداله رهنما، 

جواد، غامعلی، علی و داود همگی رهنما- عقیل عالی پور و جواد اله دادیان علیه آقای رضا گودرزی 

دایر بر تخریب وسایل نقلیه و شیشه منازل با توجه به عدم کفایت ادله و اینکه اتهام تخریب ساعاتی 

پس از درگیری اولیه توسط شکات ادعا شده است که انتساب آن به مشتکی عنه محرز نیست با 

استناد به اصل 3۷ قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری رای بر 

برائت صادر و اعام می شود رای صادر شده غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد.

شماره: ۷۱۵/ م الف رئیس شعبه ۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان-سید رسول سادات

دادنامه
کاسه پرونده: 9۵۰6۲۰ شماره دادنامه: ۱۱۰6-9۵/۷/8 مرجع رسیدگی: شعبه ۵ شورای حل اختاف 

خواهان: رسول صادقی بنشانی: اصفهان – خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت کاوشگر 

رایانه خوانده: محمدحسین القاصی فرزند مراد بنشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور 

آقای  طرفیت  به  صادقی  رسول  آقای  دعوی  در خصوص  اختاف  حل  شورای  نماید.رأی  می  رأی 

محمدحسین القاصی به خواسته مطالبه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ۰9۰۲9۷ به عهده 

بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و 

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

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 

ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 

قانون تجارت و ۱98 و ۵۱۵ و ۵۱9 و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱/۰9۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )9۵/4/3۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 

و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه 

 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره: ۲9۲68/ م الف قاضی شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۵۰۲۷3 موضوع علیه علی مهری     

و له مریم جعفری در تاریخ 9۵/۱۱/4 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی پاک ثبتی 39۷/6 

بخش 9 ثبت اصفهان به میزان شش دانگ با عرصه ۲۰8/3۵ و اعیان حدود ۱۷۰ متر مربع ملکی 

آقای بهمن نوروزی قلعه مهرنجانی واقع در روستای مهرنجان-جاده قلعه مهرنجان- نرسیده به حمام 

روبروی پارک بازی منزل مسکونی با درب فلزی به رنگ سفید که دارای سابقه ثبتی به شماره 33۰6۵  

می باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه 

مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ8۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند 

پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی 

شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر 

عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

شماره: ۷۲8/ م الف دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

پرویز طاهری درگفت وگو با کیمیای وطن:

ارائه نقدهای منصفانه همراه با راهکار 
وظیفه مطبوعات است

آخرین وضعیت پرونده پزشکی کیارستمی



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

زمان دربی مشخص شد چهارشنبه  01  دی ماه   61395
ـــمـــاره  324 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

تمجید AFC از تیم ملی فوتبال ایران
ســایت کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا، ضمــن تمجیــد از عملکرد 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در 
ــام  ــی ج ــی انتخاب ــه نهای مرحل
ــای  ــیه، صحبت ه ــی روس جهان
کارلــوس کــی روش را منعکــس 

کرده است. 
ــه بررســی  ــال آســیا در گزارشــی ب ســایت کنفدراســیون فوتب
ــی جــام  ــی انتخاب ــه نهای ــرد تیم هــای حاضــر در مرحل عملک
ــده:  ــزارش آم ــن گ ــت. در ای ــه اس ــیه پرداخت ــی روس جهان
ــه  ــی ۲۰۱۸ ب ــی جــام جهان ــه ســوم مســابقات انتخاب »مرحل
نیمــه راه رســیده اســت. ایــران در حــال حاضــر صدرنشــین 
گــروه اول اســت و عربســتان ســعودی هــم کــه امیــدوار بــه 
بازگشــت بــه جــام جهانــی پــس از غیبتــی طوالنــی اســت، در 
صــدر گــروه دوم قــرار دارد.« ســایت AFC همچنیــن بــه نقــل 
ــرمربی  ــه س ــی ک ــت: »زمان ــی روش آورده اس ــوس ک از کارل
ایــران شــدم، مــا فقــط یــک بازیکــن لژیونــر در اروپــا 
داشــتیم؛ امــا االن ۱۱ بازیکــن داریــم. مــا بایــد بــه کار کــردن 
ادامــه بدهیــم، اگــر می خواهیــم بــه غیرممکــن دســت یابیــم.

جدایی قطعی دو بازیکن از استقالل
بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز فصــل نقــل و انتقــاالت نیم فصــل 
لیســت خروجی هــای اســتقالل رفته رفتــه شــکل واقعــی بــه 
ــر اســاس وضعیــت موجــود، دو بازیکــن  خــود می گیــرد و ب
قطعــا از ایــن تیــم جــدا خواهنــد شــد. علیرضــا منصوریــان 
ــام  ــتقالل در ج ــش روی اس ــان پی ــه حریف ــو ب ــک س از ی
 حذفــی و لیــگ برتــر )نفــت و ســپاهان( فکــر می کنــد 
انتقــاالت زمســتانی اش؛  و  نقــل  بــه  دیگــر  از ســوی  و 
چــرا کــه  ترمیــم نقــاط ضعــف بــرای نیم فصــل دوم در 
ــه  ــن رابط ــرار دارد. در ای ــتقالل ق ــرمربی اس ــای س اولویت ه
بایــد گفــت دو بازیکنــی کــه جدایی شــان تــا حــدود زیــادی 
در نیم فصــل دوم از اســتقالل قطعــی شــده، میثــم مجیــدی 
ــه  ــتقالل ک ــع اس ــتند؛ دو مداف ــدی هس ــن حاج محم و امی
ــید  ــا رس ــه آن ه ــازی ب ــت ب ــن فرص ــل اول کمتری  در نیم فص

و پیشنهاداتی نیز از دیگر تیم های لیگ برتری دارند. 
ــز  ــه وی نی ــتقالل ک ــتانی اس ــم خوزس ــین، مهاج آرش افش
فرصــت چندانــی در اســتقالل بــرای بــازی نیافــت، می توانــد 
نیم فصــل دوم  اســتقالل در  از جداشــدگان  یکــی دیگــر 
باشــد؛ البتــه منــوط بــه اینکــه منصوریــان بتوانــد بــه جــای 
وی، بازیکــن دیگــری بگیــرد. در غیــر ایــن صــورت افشــین از 
اســتقالل جــدا نخواهــد شــد. میعــاد یزدانــی، دیگــر بازیکــن 
ــتقالل  ــی اش از اس ــوص جدای ــه درخص ــت ک ــتقالل اس اس
ــط  ــت وی فق ــد گف ــا بای ــید؛ ام ــوش می رس ــه گ ــاری ب اخب
در صورتــی از ایــن تیــم جــدا می شــود کــه خــودش چنیــن 

خواســته ای داشــته باشــد.

گزینه سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران 

پرید
ــال  ــی والیب ــم مل ــرمربی تی س

لهستان معرفی شد. 
ــال  ــیون والیب ــئوالن فدراس مس
ــری  ــس خب ــتان در کنفران لهس
شــد  برگــزار  دیــروز  کــه 
بــه  را  دجورجــی  فردینانــدو 
عنــوان ســرمربی تیــم ملــی 
ــی  ــی ایتالیای ــن مرب ــد. ای ــن کشــور انتخــاب کردن مــردان ای
بــه همــراه برتــو و اســتویچف، کاندیــدای نشســتن روی 
ــس  ــته رئی ــای گذش ــد. در روزه ــتانی ها بودن ــت لهس نیمک
ــی  ــا دجورج ــود ب ــرده ب ــالم ک ــران اع ــال ای ــیون والیب فدراس
ــد  ــر می رس ــه نظ ــاق ب ــن اتف ــا ای ــه ب ــته ک ــی داش مذاکرات
ــری  ــرات جدی ت ــس مذاک ــن پ ــیون از ای ــئوالن فدراس  مس
را بــا اســتویچف بلغارســتانی بــرای ســرمربیگری تیــم ملــی 

ایــران انجــام دهنــد.

ما نمی توانیم اعتراضی کنیم
ــت  ــا مخالف ــر م ــت: اگ ــن گف ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام مدی
خــود را بــا کارشــکنی های عربســتان اعــالم کنیــم، آن هــا نفوذ 
زیــادی دارنــد و ممکــن اســت تیــم مــا از لیــگ قهرمانــان کنار 
ــاره میزبانــی ذوب آهــن در  گذاشــته شــود. ســعید آذری درب
ــی  ــا االهل ــم ب ــن تی ــی ای ــان آســیا و هم گروه ــگ قهرمان لی
عربســتان گفــت: همانگونــه کــه انتظــار می رفــت، عربســتان 
ــا  ــابقه ب ــزاری مس ــت برگ ــته درخواس ــال گذش ــد س همانن
تیم هــای ایرانــی را در کشــور ســوم داد. مــا نمی توانیــم 
اعتراضــی کنیــم؛ زیــرا بــا توجــه بــه نفــوذی کــه آن هــا دارنــد 
ممکــن اســت ایــن اعتــراض بــه ضــرر مــا تمــام شــود. آن هــا 
ــه  ــد ک ــد و از آن ســود ببرن ــد حاشــیه درســت کنن می خواهن

مــا بــه دنبــال ایــن موضــوع نیســتیم.

پشت پرده سرباز شدن دو ستاره پرسپولیس
امیــد عالیشــاه و احمــد نوراللهــی کــه در ابتــدای فصــل بــا 
ارائــه گواهــی اشــتغال بــه تحصیــل مشــکلی بــرای همراهــی 
بــا تیــم فوتبــال پرســپولیس نداشــتند، ناگهــان در نزدیکــی 
ــا  ــد ت ــه خدمــت خــود را گرفتن نیم فصــل دفترچــه اعــزام ب
بــه عنــوان بازیکــن ســرباز بــه تراکتورســازی تبریــز ملحــق 

شــوند.
ــز  ــه می شــود شــخصی از باشــگاه تراکتورســازی تبری  گفت
بــه ایــن دو بازیکــن اعــالم کــرده کــه اگــر در نیم فصــل بــه 
تراکتورســازی ملحــق نشــوید، در پایــان فصــل ایــن باشــگاه 
دیگــر نمی توانــد بازیکــن ســرباز جــذب کنــد. بنابرایــن اگــر 
ــد  ــه یــک تیــم نظامــی بروی ــان فصــل ب قــرار باشــد در پای

ــد. ــان ادامــه دهی ــه فوتبا ت ــد در لیــگ دســته یــک ب بای

 ســال ۱۳۳۰ در نصــف جهــان متولــد شــد. 
سرویس ورزش

شهره باقری

ــارت  ــگری مه ــخنوری و گزارش ــن س در ف
خاصــی دارد. دســتی هــم در هنــر دارد. بــرای گــزارش 
فوتبــال از شــبکه ســه ســیما مســیر 5۰۰ کیلومتــری اصفهــان 
_تهــران را طــی کــرد کــه آن اتفــاق وحشــتناک افتــاد؛ چــون 
عاشــق کارش بــود. صحبــت از عبــاس بهــروان اســت؛ 
 مجــری توانمنــد صداوســیما کــه بــا دعــای خیــر پــدر 
ــرار داد. آنچــه در  ــه آفســاید ق ــادرش مــرگ را در منطق و م
ــد  ــن هنرمن ــا ای ــاه ب ــی کوت ــد، گپ وگفت ــد دی ــر خواهی  زی
و گزارشــگر توانــای ورزشــی اســت کــه در یــک فضــای 

صمیمانه صورت گرفته است.
    من یک آدم احساسی هستم

ــده از  ــد از 59 روز زن ــر بع ــاد دارد اگ ــروان اعتق ــاس به عب
کمــا بیــرون آمــده، بــدون شــک عــالوه بــر لطــف خداونــدی 
دعــای خیــر مــردم و حاصــل زحمــات پزشــکان بــوده اســت.
بهــروان: پــدر و مــادرم از مــن راضــی هســتند و دعــای خیــر 
آن هــا همــواره راهگشــای مــن بــوده اســت. مــن یــک آدم 

احساســی هســتم و قلبــم بــرای پــدر و مــادرم می تپــد.

    کارم را با فعالیت های هنری شروع کردم
وی  خــود  اســت.  گســترده  بســیار  او  واژگان  دنیــای 
ــروع  ــری ش ــرای هن ــا اج ــش را ب ــه کار حرفه ای ــد ک می گوی
 کــرده اســت؛ برخــالف اینکــه همــه او را بــا تفســیرها 
در  ســال ها  می شناســند،  ورزشــی اش  گزارش هــای  و 
حیطــه هنــر بــا چیرگــی بــر ســخنوری خــود یکه تــاز میــدان 
بــود. عبــاس بهــروان: دســتور اولیــه مــن هنــر بــود و هنــر 
ــد. ــاد می کن ــی ی ــه بزرگ ــام صــدر ب ــم هســت. او از ارح ه

    مملکت من استثنایی است
 بهــروان یــک ایرانــی واقعــی اســت. بــا همــه عشــق و عالقه 
ــه  ــد اســت ک ــن ســرزمین دارد، معتق ــه ای ــه ب ــی ک و تعصب
ــتعدادهای  ــا اس ــت ب ــتثنایی اس ــت اس ــک مملک ــران، ی ای
ــش  ــه واکن ــاره ای ب ــی اش ــر. حت ــی ایثارگ ــر و مردم بی نظی
ــی  ــای طبیع ــداد بالی ــگام رخ ــران در هن ــردم ای ــت م مثب

ــیل دارد. ــه و س ــون زلزل همچ
ایــران  مــردم  پیشکســوت،  گزارشــگر  ایــن  دیــد  از 
ــه  ــد ک ــار می کن ــتند و افتخ ــا هس ــردم دنی ــن م نجیب تری

بــرای ایــن مــردم ســالیان ســال کار کــرده اســت.

    مشکل ورزش ایران، شعاری بودن است
مــرد ورزشــی ایــران، عــالوه بــر گزارشــگری و تفســیر فوتبــال 
ــه  ــت ک ــگری اس ــا گزارش ــش، تنه ــاءهللا بهمن ــس از عط پ
رشــته های دیگــر ورزشــی ماننــد والیبــال، کشــتی، هندبــال 

ــزارش می کنــد. و.... را گ
ــز هســت  ــی نی ــت بدن ــه خــود جــزو کارشناســان تربی او ک

ــد.  ــودن آن می دان ــعاری ب ــران را ش ــکل ورزش ای مش
بهــروان در کارنامــه خــود قهرمانــی فوتبــال و والیبــال 
آموزشــگاه های اصفهــان، سرپرســت و کمک مربــی تیــم 
اســتقالل اصفهــان، سرپرســت تیم هــای بــرق و پلی اکریــل 

اصفهــان، مشــاور ورزشــی باشــگاه ذوب آهــن، مشــاور 
بازی هــا  اداره  ریاســت  و  اصفهــان  شــهرداری   ورزشــی 

و تفریحات استان اصفهان را دارد. 
تجربــه ســال ها گزارشــگری و پرداختــن بــه رشــته های 
مختلــف هنــری باعــث شــده تــا همچنــان نســل نواندیــش 
مــا بــه پرتوافشــانی وی در عرصــه هنــر و نقش آفرینــی اش 
در فضــای ورزشــی امیــدوار باشــند و آن را بــه یــک مطالبــه 
 جــدی تبدیــل کننــد. بــرای ایــن پیشکســوت ارزنــده کشــور 
عرصه هــای  در  را  توفیــق  و  ســالمتی  آرزوی  اســتان  و 

مختلــف هنــری و ورزشــی داریــم.

عباس بهروان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

مشکل ورزش ایران، شعاری بودن است

تیــم ویســی بــا گل هــای حاج صفــی و نویدکیــا 
ــی  ــردارد و راه ــش رو ب ــایپا را از پی ــد س ــق ش موف
چهــار تیــم نهایــی جــام حذفــی شــود. ســپاهان بــا 
ــن  ــا ســتاره هایش در ای ــه ب ــدی ک وجــود شــروع ب
ــختی  ــه س ــی ب ــام حذف ــا در ج ــت، ام ــل داش فص

ــه ســالمت  توانســت ســه مســابقه را ب
ــا  ــازی ب ــدون ب پشــت ســر بگــذارد و ب
ــه یک چهــارم  تیم هــای لیــگ برتــری ب
نهایــی برســد؛ طالیی پوشــان اصفهانــی 
 پــس از دو پیــروزی پیاپــی ُپــر گل 
و مهــم در لیــگ و خــروج از وضعیــت 
بحرانــی بــرای رســیدن بــه نیمه نهایــی 

ــا در  ــل آن ه ــه مث ــد ک ــایپایی رفتن ــاف س ــه مص ب
ــازی  ــری ب ــگ برت ــای لی ــا تیم ه ــل ب ــل قب مراح
نکــرد و راه خیلــی دشــواری نداشــت. لحظــات 
ابتدایــی متعــادل پیگیــری می شــد تــا اینکــه 
عمــق  در  پــاس  و  حملــه  یــک  روی  ســپاهان 

میــالد محمــدی صاحــب  بــه  علــی  محمــدی 
ایــن   5 دقیقــه  در  حاج صفــی  و  شــد  پنالتــی 
ــه  ــق نیم ــن دقای ــت. در آخری ــش انداخ ــم را پی تی
ــن  ــه زمی ــایی از میان ــاس تماش ــا پ ــا ب دوم نویدکی
 تــوپ را بــه فریــد کریمــی رســاند کــه او هــم تــوپ 
را بــه پشــت محوطــه جریمــه برگشــت 
 داد تــا نویدکیــا بــا حضــور به موقــع 
و شــوت محکــم دروازه ســایپا را بــرای 
دومیــن بــار بــاز کنــد. بــا ایــن پیــروزی 
ســپاهان خــود را بــه جمــع چهــار تیــم 

نهایــی رســاند. 
فیلیــپ  الســاندرو  ترابــی،  مهــدی 
ــد شــیری  ــم شــکوری و حام ــو، ابراهی ــدی بدرل مه
ــی  ــد. گفتن ــدار بودن ــن دی ــایپا در ای ــان س مصدوم
ــه  ــان ســپاهان ک ــازی بازیکن ــاز ب ــل از آغ اســت قب
ــر نظــر حســین فرکــی کار کــرده  فصــل گذشــته زی
ــد. ورزش۳ ــه ســمت او رفتن ــا دســته گل ب ــد، ب بودن

صعود بی دردسر سپاهان در جام حذفی
لیــگ  دوم  نیم فصــل  دیدارهــای  برگــزاری  زمــان 
ــار  ــردا در اختی ــا ف ــروز ی ــن شــده اســت و ام ــر تدوی برت
رســانه های گروهــی قــرار خواهــد گرفــت. در ایــن برنامــه 
زمــان دربــی ۲۸ بهمــن تعییــن شــده اســت. هــر چنــد 
زمزمه هــای مبنــی بــر برگــزاری بــازی در تاریــخ ۲4 

بهمــن هــم وجــود دارد. گفتنــی اســت ۲4 
ــنبه  ــن، پنجش ــنبه و ۲۸ بهم ــن، یکش بهم
ــه اشــاره  ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای اســت. البت
ــه  ــود ک ــوم ب ــش معل ــا پی ــرد از مدت ه ک
روز ۱9 بهمــن، نماینــده فوتبــال ایــران بایــد 
در مرحلــه پلــی آف بــازی لیــگ قهرمانــان 
آســیا بــازی کنــد. چــه ســهمیه ایــران ۱+۳ 

ــخ  ــی در تاری ــزاری درب ــکان برگ ــه ۲+۲، ام ــود و چ می ب
ــه روز ۱9  ــود اینک ــا وج ــت. ب ــود نداش ــده وج تعیین ش
بهمــن از ســوی کمیتــه اجرایــی afc بــرای برگــزاری بازی 
پلــی آف برنامــه ریــزی شــده بــود، جــای تعجــب داشــت 
ــزاری  ــرای برگ ــن را ب ــابقات روز ۲۰ بهم ــه مس ــه کمیت ک

دربــی تعییــن کــرده بــود. بــا وجــود گذشــت شــانزده دوره 
از لیــگ برتــر انتظــار از کمیتــه مســابقات ایــن اســت کــه 
بــه ســمت و ســویی پیــش رود کــه برنامــه یــک فصــل 
ــن  ــد و ای ــالم کن ــابقات اع ــدای مس ــا را در ابت از بازی ه
ــا کمتریــن تغییــر و تحــول  برنامــه در جریــان بازی هــا ب
مواجــه شــود. هم اکنــون در لیــگ یــک 
ــه بازی هــا  ــه برنام ــن هســتیم ک شــاهد ای
بــه صــورت نیــم فصــل – نیــم فصــل ارائــه 
می شــود و کمتریــن تغییــر را هــم دارد. 
شــاید بــه ایــن خاطــر کــه تیم هــای دســته 
اولــی در تیــم ملــی بازیکــن ندارنــد و درگیر 

لیــگ قهرمانــان آســیا هــم نیســتند. 
ــر  ــگ برت ــای لی ــی بازی ه ــه فعل ــد برنام ــه نمان ناگفت
ــر  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــا ب ــود، ام ــده ب ــن ش ــل تدوی  از قب
ــگ  ــی لی ــارت مدیریت ــه در چ ــورت گرفت ــوالت ص و تح
ــری  ــزی بهت ــاهد برنامه ری ــده ش ــم در آین ــر امیدواری برت
ــی ــیم. خبرورزش ــر باش ــگ برت ــای لی ــوص بازی ه درخص

آگهی مزایده
شماره مزایده:۱۳95۰4۳۰۲۱۲۸۰۰۰۰۰7 تاریخ ثبت:۱۳95/۰9/۰9 تاریخ واقعی انجام مزایده:۱۳95/۱۰/۲۱ 

باب پالک  دانگ یک  اجرائی کالسه 94۰۰۰۰۳ شش  پرونده کالسه  بهموجب  تایید شده   وضعیت: 

دوازده فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتادو پنج اصلی واقع در بخش یک ثبتی گلپایگان ثبت و صادر و 

به خانم اشرف خلیلی و آقای داوود اسدی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ منتقل شده 

است، طبق سند رهنی شماره سه هزار و هشتصد و شصت و هفت مورخ ۸9/۱۱/۱9 و سند رهنی شماره 

پنج هزار و پانزده مورخ9۰/۱۱/۰9 دفتر اسناد رسمی شماره ۳5 گلپایگان در قبال طب بانک اقتصاد 

نوین گلپایگان و حقوق دولتی در رهن بانک قرار گرفته است.حدود و مشخصات:شماال بطول یازده متر 

دیواریست به زمین شماره دو فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتاد و هفت شرقا بطول بیست و چهار 

متر و نیم پی دیوار مشترک با پالک یازده فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتادو پنج جنوبا بطول یازده 

متر پی دیواریست به کوچه شش متری غربا بطول بیست و سه متر پی دیوار مشترک با پالک سیزده 

فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتاد و پنج و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ چهار میلیارد و صد و 

چهل و هشت میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای دویست و شصت و چهار متر مربع اعیانی 

در دو طبقه به مساحت زیر بنای سیصد و پنجاه متر مربع به انضمام زیر زمین به مساحت هفتاد متر 

مربع با قدمت باالی سی و پنج سال می باشد.سازه نیمه اسکلت با مصالح بنایی شامل دیوار باربر 

آجری و ستون فلزی میانی و نوع سقف ها طاق ضربی می باشد.کف سازی و موزاییک و دیوارهای 

داخلی با اندود گچ سفید و حیاط سازی دارای کف موزاییک و دیوارنمای سنگ رودخانه ای می باشد 

سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد.انشعابات آب و گاز مشترک و انشعابات 

برق دو عدد مجزا می باشد.دارای پروانه ساختمانی شماره سه هزار و صد و سی مورخ 57/۰4/۰4 

شهرداری گلپایگان می باشد.ملک مذکور تا تاریخ ۱۳95/۱۱/۲6 تحت پوشش بیمه قرار دارد.پالک 

فوق از ساعت نه صبح الی دوازده ظهر روز سه شنبه مورخ بیست و یکم دیماه هزار و سیصد و نود و 

پنج ۱۳95/۱۰/۲۱ در اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان واقع در گلپایگان خیابان آیت اله خوانساری 

جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ چهار میلیارد و صدو چهل و هشت 

میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.متقاضیان می توانند از مورد 

مزایده واقع در گلپایگان خیابان غدیر، کوچه شهید فرجی، فرعی 5 در مالکیت خانم اشرف خلیلی 

و داود اسدی بازدید نمایند.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 

انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 

و عوارض شهرداری  و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 

عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 

به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 

 مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد

 شد.

تاریخ انتشار آگهی:۱۳95/۱۰/۰۱ 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان- مهدی صادقی 

شماره:5۰6/ م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 94۰۱۳۱ موضوع علیه عبداالمیر 

با کاربری  متر   ۳۸۱-۱ ملکی  منظور فروش  به   95/۱۰/۲۰ تاریخ  در  ابراهیمی  علی  له  و  موذنی     

کشاورزی از شمال به حریم کندرو اتوبان شرق به مغازه صافکاری و از جنوب به منزل مسکونی و از 

غرب به زمین کشاورزی و از غرب به دیوار بلوک سیمانی و از شمال با بلوک سیمانی و در ضلع شرقی  

و ضلع شمالی  یک باب اتاق حدود ۲5 متر مربعی با بلوک سیمانی ساخته شده است ۲- ۳7/۱۸ 

حبه یک باب منزل مسکونی دو طبقه نوساز با ۲۳۰ متر عرصه و ۳۳5 متر اعیانی با سیستم سرمایش 

کولر آبی و امتیازات آب و برق و گاز می باشد. آقای عبداالمیر موذنی     واقع در۱-فالورجان- یزدآباد- 

الین کندرو اتوبان ذوب آهن ۲- فالورجان- ابریشم- یزد آباد- خ شهیدان- ک ش مجتبی ابراهیمی 

بن بست هفتم پالک دوم سمت راست  که دارای سابقه ثبتی به -  می باشد و ملک مذکور ۱-باغ 

بصورت مفروز ۲-منزل مسکونی بصورت مشاع می باشد و متعلق حق غیر می باشد/ نمی باشد از 

ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق ۲۲4 برگزار 

نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱-4/95۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- 

۲/۰۳9/75۲/5۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 

در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

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

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

باشند.

دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

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 

ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

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

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره 

۱۳956۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۲5مورخ  شماره  اصالحی  رای  و   ۱۳95/۰۸/۲7 ۱۳956۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰44مورخ 

از  صادره   ۱۱۱۰7۲۰۳7۸ ۱۸4 کدملی  شناسنامه  شماره  به  خائفی    حسین  آقای    ۱۳95/۰9/۲5

فالورجان  فرزند مرتضی نسبت به ۳۳ سهم مشاع از 7۲ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

54/5۰ متر مربع مفروزی از پالک شماره 6۱45- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۰46مورخ 

۱۳95/۰۸/۲7 و رای اصالحی ۱۳956۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۲۲6مورخ ۱۳95/۰9/۲5  آقای رسول خائفی   به 

شماره شناسنامه ۳۲۱ کدملی ۱۲۸555۳5۳5 صادره از اصفهان  فرزند مرتضی نسبت به ۳9 سهم 

مشاع از 7۲ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 54/5۰ متر مربع مفروزی از پالک شماره 

6۱45- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۰/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۰/۱5 

شماره : ۲96۱7 / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

دادنامه 
از ناحیه حمیدرضا حبیبی ف حسنعلی ساکن اصفهان-  ))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه 

جوی آباد- خ پروین-فرعی 9 پ۳  به طرفیت مصطفی حسینوند فرزند میرزا حسن ساکن اصفهان- 

5 رمضان-روبروی عکاسی چشمک به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت 

یک فقره چک به شماره 5۸۱9۱9 مورخ 9۳/9/۸  فقره سفته / چک سند عادی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده 

از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه 

خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی 

از سوی خواهان حاکی  ارایه شده  ننموده و دالیل  اقامه  باشد  برائت ذمه خود داشته  بر  که داللت 

مواد  به  نظر مستندا  اتفاق  با  این شورا  بنابر  دارد.  اصل خواسته  میزان  رابه  ذمه خوانده  اشتغال  از 

خوانده  تجارت  قانون   ۳۰7-۳۰9-۳۱۱-۳۱۰-۳۱۳ مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   5۲۲ و   ۱9۸

را به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید سفته / چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه در اجرای احکام 

احکام مکلف است خسارت  اجرای  و  نماید  اجرای حکم در حق خواهان محکوم می  لغایت  ریال 

به  و  اخد  خوانده  از  و  احتساب  شده  قید  تاریخ  از  حکم  در  مرقوم  مبلغ  میزان  به  را  تادیه  تاخیر 

 خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 

است . 

رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فالورجان

آگهی مزایده اموال منقول 
اجرای احکام دادگستری  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 6۰۱/95  موضوع علیه حسین بکرانی      

و له رضا مصطفائی در تاریخ ۱۳95/۱۰/۱5 به منظور فروش ۱4 دست لباس عروس و ۱۳ عدد شنل 

مستعمل شده  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در محل  دادگستری  فالورجان  دفتر اجرای 

احکام ) اطاق شماره  ۲۲9 ( برگزار نماید . 

ارزیابی  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر   برابر  مزایده  موضوع  اموال 

از  مزایده   محل  در  با حضور  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  داوطلبین  خرید   . است  گردیده  

باالترین  که  است  کسی  برنده  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت  از  مزایده  و  مطلع  اموال  موقعیت 

می  و کسانی  بود  خواهد  برنده  عهده  بر  مزایده  های  هزینه  ضمنا کلیه  نماید  پیشنهاد  را  قیمت 

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

باشند. 

مدیر  اجرای  احکام دادگستری  فالورجان 

اخطار اجرایی
منور-زهره-اعظم- ۲-امیرهوشنگ-بیگم-حسین-زهرا-  ۱-ابراهیم  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اشرف و مهری     نام خانوادگی: ۱-جمشید وند ۲-همگی کیانی  نام پدر : اسماعیل مشخصات 

محکوم له: نام: عبداله نام ونام خانوادگی:  رهنما   نشانی محل اقامت: فالورجان- علی اباد-  ک 

ذوالفقار  محکوم به:به موجب رای شماره 94/۱۱۳۸  تاریخ - حوزه فالورجان شورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان  شعبه اول که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکوم علیه 

دوم الی دهم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک قطعه زمین واقع در علی آباد 

فالورجان به حدود اربعه در شرح قباله عادی مورخ 69/۱۱/۱5 و نسبت به محکوم علیه اول قرار رد 

دعوی و نیم عشر در حق صندوق دولت.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

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

باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

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

شماره: 7۲5/ م الف قاضی شورای حل اختالف-سادات

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 95۰۰۸4 متهم ۱-محمد مختاری فرزند عبداله و فرنگ مومنی فرزند 

مهدیقلی  به اتهام رابطه نامشروع موضوع شکایت گزارش مامورین مجهول المکان اعالم گردیده است 

لذا در اجرای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 95/۱۱/۲ ساعت۱۱ صبح جهت 

رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور 

یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

شماره : 6۰۲/م الف رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو فالورجان

آگهی ابالغ به آقای علی اکبر حاجی زمانی
شماره درخواست: 95۱۰46۰۳5۸7۰۰۰۰۸ شماره پرونده: 95۰99۸۰۳5۸7۰۰699 شماره بایگانی شعبه: 

95۰7۱۳ تاریخ تنظیم: ۱۳95/9/۲۰ نظر به اینکه در پرونده کالسه 95۰7۱۳ ب ۸ آقای علی اکبر حاجی 

زمانی فرزند علی حسب شکایت اولیاء دم مرحوم اسماعیل جمالی ارمندی فرزند جمال به اتهام عدم 

رعایت مقررات ایمنی کار منجر به قتل غیرعمدی آقای اسماعیل جمالی ارمندی به میزان 4۰ درصد 

تقصیر تحت تعقیب قرار گرفته و ابالغ احضاریه به وی به واسطه معین نبودن محل اقامتش ممکن 

نگردیده است بدینوسیله مراتب در اجرای ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ به 

نامبرده ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی برای دفاع از خود در شعبه هشتم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان – خ ۲۲ بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر – طبقه 

دوم حاضر شود. عدم حضور به منزله پذیرش اتهام بوده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

شماره: ۲9۳۳7/ م الف 

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )ویژه قتل( - وحید همت نژاد

آگهی ابالغ به آقای غالم عرب زاده
شماره درخواست: 95۱۰46۰۳5۸7۰۰۰۰9 شماره پرونده: 95۰99۸۰۳5۸7۰۱۰66 شماره بایگانی شعبه: 

95۱۰۸۳ تاریخ تنظیم: ۱۳95/9/۲۰ نظر به اینکه در پرونده کالسه 95۱۰۸۳ ب ۸ آقای غالم عرب زاده 

فرزند امامعلی حسب شکایت اولیاء دم مرحوم تاجیک به اتهام عدم رعایت مقررات ایمنی منجر به 

قتل غیرعمدی آقای عبداله تاجیک ف جمعه خان و محسن عرب زاده ف امیرمحمد به میزان 5۰ 

درصد تقصیر تحت تعقیب قرار گرفته و ابالغ احضاریه به وی به واسطه معین نبودن محل اقامتش 

ممکن نگردیده است بدینوسیله مراتب در اجرای ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳9۲ 

در شعبه هشتم  از خود  دفاع  برای  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  ابالغ می شود ظرف یک  نامبرده  به 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان – خ ۲۲ بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر 

اتخاذ خواهد  بوده و تصمیم مقتضی  اتهام  به منزله پذیرش   – طبقه دوم حاضر شود. عدم حضور 

شد. 

شماره: ۲9۳۳6/ م الف 

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )ویژه قتل( - وحید همت نژاد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره ۱۰۳9۳/۳4۸۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی به نام هومن معظمی فرزند احمد  در جریان ثبت است به علت عدم حضور 

متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

عمل  به  و  درمحل شروع   9 95/۱۰/۲۲ ساعت  چهارشنبه  درروز  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 

قانون  واحده  ماده   ۲ تبصره  پذیرفته خواهد شد.و طبق  روز   ۳۰ تا  تحدیدی  تنظیم صورت مجلس 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 

 با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. 

تاریخ انتشار : 95/۱۰/۱ 

شماره : ۲947۳/م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی احضار متهمین
نظر به اینکه در پرونده کالسه 94۱7۱۳ ک ۱۰۱ متهمین۱-مرتضی ابراهیمی فرزند اسداله ۲-مصطفی 

رهنما  جواد  پور6-  شعبان  5-براتعلی  دهخدا  4-محسن  حفیظی  ۳-حسن  محمد  فرزند  رهنما  

7-اسماعیل اسحاقی ۸-محمد دهقی 9-علی رهنما ۱۰-محمد اسحاقی ۱۱- مصطفی اسحاقی  ۱۲-

المکان معرفی  نزاع دسته جمعی مجهول  باتهام شرکت در  رسول اسحاقی ۱۳- مجتبی میرلوحی 

گردیده اند لذا در اجرای ماده ۳44 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار درج و آگهی می شود و بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می گردد در تاریخ 95/۱۱/5 

دفاع  و  فالورجان حاضر  ۱۰۱ کیفری  دادگاه شعبه  در  اتهام خود  به  رسیدگی  ۱۰ صبح جهت  ساعت 

نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق ابالغ محسوب 

و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شماره:599/ م الف دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ فالورجان

دادنامه
حل  شورای   ۲4 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/۸/۲9-9۱6 دادنامه:  شماره   694/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان: اصغر کریمی بنشانی: زینبیه – دارک – کوی طالب – پ ۲۲ خوانده: فضل 

اله مهره کش بنشانی: مجهول المکان خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ ۱5/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره چک شماره ۲6۱/۱7۱۱9۳ مورخه 9۰/۱۱/۳۰ بانضمام 

کلیه خسارات قانونی و قرار تأمین خواسته و نشر آگهی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی 

شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای اصغر کریمی به طرفیت آقای فضل اله مهره کش به 

خواسته مطالبه مبلغ ۱5/۱۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ۲6۱/۱7۱۱9۳ – 9۰/۱۱/۳۰ به عهده بانک 

صادرات خیابان قائمیه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

اشتغال ذمه  بانک محال علیه که ظهور در  توسط  پرداخت  و گواهی عدم  ید خواهان  مستندات در 

ابالغ قانونی در جلسه  اینکه خوانده علیرغم  خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به 

دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 

که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱9۸ و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی 

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

یک میلیون و یکصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )9۰/۱۱/۳۰( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس 

 از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

شماره: ۲9۲۳۸/ م الف قاضی شعبه ۲4 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 4595/95  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۸7۸  آقای مهدی خسرویان 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  یداله خسرویان 

آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ 95/۱/۳    در   95 بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به ۱ همسر و ۳ دختر و 5 پسر ۱- منوچهر خسرویان - ش ش 56۲ – فرزند 

پسر ۲- خسرو خسرویان - ش ملی ۱۱۳۰۰55469– فرزند پسر ۳- مهدی خسرویان - ش ش 

۸7۸ – فرزند پسر 4- رامین خسرویان - ش ش ۱۱۸5۱ – فرزند پسر 5- مهران خسرویان - ش 

ش 5457۰ – فرزند پسر 6- رامش خسرویان - ش ش ۸۲9 – فرزند دختر 7- ناهید  خسرویان 

- ش ش ۱۱۸5۰ – فرزند دختر ۸- زهره خسرویان - ش ش ۱۰۱۲9 – فرزند دختر 9- توران ابراهیم 

پور- ش ش 5۱ – همسر 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 : ۲۸۸67/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

زمان دربی مشخص شد
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ــران اســت.  ــزرگ ای ــی از معضــات ب ــی یک حــوادث رانندگ
ــا 92 در  ــال 84 ت ــا از س ــمی تنه ــای رس ــاس آماره ــر اس ب
ــر مصــدوم و 202  ــون نف حــوادث رانندگــی بیــش از 2 میلی
هــزار نفــر کشــته شــده اند. ایــران باالتریــن رتبــه مرگ ومیــر 
بــر اثــر تصــادف را در جهــان دارد و ایــن خــود نشــان دهنده 
عمــق ایــن فاجعــه اســت. بــه اعتقــاد کارشناســان در کنــار 
ــی از  ــا، یک ــن خودروه ــی پایی ــا و ایمن ــکات جاده ه مش
ــت.  ــی ایرانی هاس ــکل، رانندگ ــن مش ــل ای ــن دالی اصلی تری
بخــش بزرگــی از مشــکات رانندگــی حاصــل آمــوزش پایین 
ــد در  ــران اســت. هــر چن و راحتــی گرفتــن گواهینامــه در ای
ســال های اخیــر تــا حــدی گرفتــن گواهینامــه مشــکل شــده 
اســت، امــا آمــار بــاالی تصــادف نشــان می دهــد کــه هنــوز 

ــادی داریــم. ــه بســیار زی ــه ایده آل هــا فاصل ــا رســیدن ب ت
  در هفتــه گذشــته وزیــر راه و ترابــری و مســئوالن راهنمایــی 
و رانندگــی کشــور بــر ســخت تر کــردن آزمــون رانندگــی 
تاکیــد کردنــد؛ امــا ایــن آزمــون تــا چــه حــد بایــد ســخت 
ــی در  ــه رانندگ ــن گواهینام ــرایط گرفت ــتی در ش ــد؟ گش باش
دیگــر کشــورهای جهــان نشــان می دهــد گرفتــن گواهینامــه 

در کشــوری ماننــد نــروژ در مقایســه بــا ایــران چیــزی 
ــدگان  ــر رانن ــت و اگ ــتم اس ــان رس ــور از هفت خ ــبیه عب ش
ــد، در  ــه بگیرن ــور گواهینام ــن کش ــد در ای ــرار باش ــران ق ای
خوشــبینانه ترین حالــت شــاید از هــر 1000 نفــر، 1 نفــر موفــق 

ــه شــود.  ــت گواهینام ــه دریاف ب
در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه شــرایط 

مختلــف. کشــورها  در  گواهینامــه 
    فنالند

 فنانــد، ســخت ترین امتحــان رانندگــی را در بیــن کشــورهای 
جهــان داراســت. در فنانــد همــه بایــد هــم رانندگــی و هــم 
ــد.  ــود را فراگیرن ــل خ ــداری اتومبی ــظ و نگه ــررات حف مق
آن هــا بایــد یــاد بگیرنــد چطــور اتومبیــل خــود را در شــرایط 
تاریکــی، ســرما و یخبنــدان کنتــرل کننــد و 2 امتحــان 

ــد. ــتان دارن ــتان و تابس ــکل در زمس ــهری مش ش
ــوری و 30 ســاعت درس  ــر آن 20 ســاعت درس تئ ــاوه ب ع
ــدی  ــر فنان ــرای ه ــد ب ــن فرآین ــد و ای ــی فرامی گیرن عمل

ــر دارد.  ــیاری در ب ــه بس ــت و هزین وق
ــد  ــول می کش ــال ط ــن س ــه چندی ــن گواهینام ــن ای  گرفت
ــد تعــداد  ــی باشــید، می دانی ــه اتومبیلران ــد ب و اگــر عاقه من

زیــادی از بهتریــن راننده هــای جهــان فنانــدی هســتند.

    کانادا
 در بیــن ایــاالت  کانــادا، کبــک و شــهر مونتــرال دارای 
ســخت ترین امتحــان رانندگــی اســت؛ بــه نحــوی کــه 
ــن  ــه در اولی حــدود 60 درصــد درخواســت کنندگان گواهینام
ــه  ــن گواهینام ــردود می شــوند و بســیاری از گرفت ــاش م ت

ــیمان. پش
     آلمان

ــد  ــد فنان ــی مانن ــه رانندگ ــن گواهینام ــز گرفت ــان نی  در آلم
یــک فرآینــد طوالنــی و هزینه بــر اســت. بــرای گرفتــن 
 گواهینامــه همــه بایــد بــه مــدارس رانندگــی مراجعــه 
و دروس تئــوری و عملــی را بگذراننــد کــه معمــوال یک ســوم 
ــه اول رد می شــوند. در آلمــان، رانندگــی  ــان در مرحل داوطلب

 در شــرایط ســخت اقلیمــی و همچنیــن جاده هــای باریــک 
اتوبان هــای  در  زیــاد  ســرعت  شــرایط  در  امتحــان  و 
ــر در  ــش از 120 کیلومت ــاز بی ــرعت مج ــه س ــوص ک مخص

می شــود. داده  آمــوزش  اســت،  ســاعت 
    سنگاپور

 ســنگاپور، آزمــون رانندگــی را آنقــدر ســخت و پرهزینــه کــرده 
ــورت  ــه ص ــهری اش ب ــن ش ــای بی ــا و راه ه ــه خیابان ه ک
ــد از وســایل  ــح بدهن ــردم ترجی ــوت باشــد و م ــدی خل عم
نقلیــه عمومــی اســتفاده کننــد. در ایــن کشــور نــرخ قبولــی 

ــون رانندگــی، 33 درصــد اســت. در آزم
ــه چــرا  ــد ک ــان قضــاوت کنی ــن شــرایط خودت ــدن ای ــا دی ب
مــا باالتریــن آمــار کشــته های تصــادف را در جهــان داریــم.

چرا ایران باالترین آمار مرگ ومیر جاده ای را دارد؟

رانندگی در ایران را دریابید

 ثبت نام 160 هزار نفر 

برای پرداخت جریمه ریالی سربازی
جانشــین رئیــس ســازمان وظیفه 
عمومــی ناجــا از ثبت نــام نزدیــک 
طــرح  در  نفــر  هــزار   160 بــه 
جریمــه ریالــی ســربازی در ســال 
 جــاری خبــر داد. ســردار ابراهیــم 
ــرح  ــام ط ــاره ثبت ن ــی درب کریم
جریمــه ریالــی مشــموالن غایــب 
اظهــار کــرد:  ثبت نــام از متقاضیــان ایــن طــرح همچنــان ادامــه 
دارد و برابــر آمارهــا در ســال  جــاری تاکنــون مجموعــا 158 هــزار 
نفــر در ایــن طــرح ثبت نــام کرده انــد. وی دربــاره تعــداد افــرادی 
کــه کارت خــود را دریافــت کرده انــد نیــز، گفــت:  بیشــتر افــرادی 
کــه مبلــغ جریمــه خــود را بــه شــکل نقــدی پرداخــت کرده انــد 
ــه  ــم ک ــرادی ه ــته از اف ــد. آن  دس ــت کرده ان ــان را دریاف کارتش
درخواســت پرداخــت اقســاطی مبلــغ جرائــم را داشــتند، پــس از 
پرداخــت بیــش از نیمــی از مبلــغ، می تواننــد کارتشــان را دریافت 
ــس از  ــرده و پ ــام ک ــی ثبت ن ــز به تازگ ــر نی ــی دیگ ــد. برخ کنن
ــه واجــد شــرایط  ــی ک ــدارک و اطاعاتشــان در صورت بررســی م
باشــند، مراحــل بعــدی صــدور کارت معافیتشــان انجــام خواهــد 
شــد. جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا با اشــاره 
ــه  ــه بودج ــربازی در الیح ــی س ــه ریال ــد جریم ــنهاد تمدی پیش
ســال 96 نیــز گفــت:  ایــن موضــوع در الیجــه بودجــه پیشــنهاد 
شــده و نیازمنــد تصویــب مجلــس و موافقــت ســتاد کل 

نیروهای مسلح است.

تالش برای متناسب سازی حجم کتب درسی
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بــا بیــان 
اینکــه هوشمندســازی جــزو سیاســت های ماســت و اکنــون 
در رکــود قــرار گرفتــه، گفــت: امیدواریــم بــر اســاس توافق نامــه 
مشــترکی که بــا وزارت ارتباطات داشــتیم مــدارس را متصل کنیم. 
ــان  ــرام محمدی ــن به ــلمین محی الدی ــام و المس حجت االس
 در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر تاکیــد وزیــر آمــوزش 
ــب  ــم کت ــازی حج ــزوم متناسب س ــر ل ــی ب ــرروش مبن و پ
درســی اظهــار کــرد: دکتــر دانش آشــتیانی عقایــد و اظهاراتــی 
دربــاره برنامــه درســی دارنــد کــه برگرفتــه از ســند برنامه درس 
ــب درســی   ــزود: متناسب ســازی حجــم کت ــی اســت. وی اف  مل
ــند  ــت های س ــزو سیاس ــن دروس ج ــازی عناوی و متناسب س
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش اســت و مــا بــرای 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــم. محمدی ــاش می کنی ــق آن ت تحق
ــز  ــش نی ــازمان پژوه ــای س ــی از فعالیت ه ــر یک ــال حاض ح
شــبکه رشــد دانش آمــوزی اســت، گفــت: شــبکه رشــد 
دانش آمــوزی جــزو پرمراجعه تریــن شــبکه های اینترنتــی 
آموزشــی فارســی زبان اســت و مــا بــه صــورت مرتــب 

می کنیــم. غنی ســازی  را  آن  محتــوای 

اخبار کوتاه

 رئیس سازمان هواشناسی کشور:

داده های آلودگی هوا را به ما نداده اند
هواشناســی  رئیــس ســازمان 
ــی  کشــور گفــت: نهادهــای متول
ــوا، داده هــای برخــط  ــی ه آلودگ
پایــش آلودگــی هــوا را در اختیار 
ــم  ــد و ناگزیری ــرار نداده ان ــا ق م
علی رغــم مــوازی کاری، شــبکه 
پایــش خــود را راه انــدازی کنیــم. 
ــه ای  ــد وظیف ــازمان چن ــک س ــا ی ــت: م ــزکار گف داوود پرهی
 هســتیم کــه عــاوه بــر خدمــات هواشناســی بــه حــوزه حمــل 
و نقــل، در حــوزه آب، آلودگــی هــوا و گــرد و خــاک هــم حضــور 
ــش  ــدون پای ــی ب ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــزکار ب ــم. پرهی داری
امکان پذیــر نیســت، گفــت: یکــی از الزامــات پیش بینــی 
بــرای مــا، داشــتن داده هــای پایــش آلودگــی هواســت. البتــه 
ــن دســتگاه های  ــای همی ــه داده ه ــه ب ــم ک ــاش کرده ای ــا ت م
متولــی بــه طــور برخــط دسترســی داشــته باشــیم؛ امــا تاکنــون 
 موفــق نشــده ایم و ناگزیــر بایــد شــبکه پایــش خودمــان 
را راه انــدازی کنیــم. وی درخصــوص ســازمان هواشناســی 
ــار  ــرد و غب ــرد و گ ــوع ریزگ ــی وق کشــور در پایــش و پیش بین
ــول  ــرد را قب ــام ریزگ ــه ن ــده ای ب ــا پدی ــرد: م ــح ک ــز تصری نی
نداریــم؛ ایــن واژه جعلــی اســت و ســازمان هواشناســی از 60 

سال پیش پدیده گرد و خاک را پایش کرده است.

افزایش ۲0 درصدی حقوق بازنشستگان 

حداقل بگیر
ــی  ــه پیش بین ــاره ب ــا اش ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
بودجــه 1000 میلیــارد تومانــی بــرای ترمیــم حقــوق بازنشســتگان 
گفــت: افزایــش حقــوق 10 درصــدی در ســال آینــده اعــام شــده 
ــوری  ــته کش ــران بازنشس ــرای حداقلی بگی ــم ب ــور می کن و تص
ــیم.  ــته باش ــوق داش ــش حق ــد افزای ــال، 20 درص ــد امس همانن
ــه فراهــم شــدن امــکان خریــد ســهام شــرکت  علــی ربیعــی ب
بیمــه ملــت از ســوی بازنشســتگان کشــوری اشــاره کــرد و گفت: 
ــن شــرکت ســهیم می شــوند  بازنشســتگان در ســود ســهام ای
قرض الحســنه  وام  صــورت  بــه  ســهام  خریــد  هزینــه  و 
اعطــا و ماهانــه از حقوقشــان کســر می شــود. امیدواریــم 
ــازده  بازنشسســتگان در ســود ســایر شــرکت های خــوب و پرب
مــا ســهیم شــوند. وی در ادامــه بــه اعــام جزئیــات غربالگــری 
ــری  ــودکان، غربالگ ــرای ک ــرد: ب ــار ک ــت و اظه ــر پرداخ آلزایم
شــنوایی و بینایــی انجــام می شــود و غربالگــری ژنتیــک را 
نیــز در برنامــه ششــم گنجاندیــم و بــرای ســالمندان غربالگــری 
ــل  ــم. آلزایمــر در حــال تبدی ــرار دادی آلزایمــر را در دســتور کار ق
ــج  ــواده را فل ــج اســت و یــک خان ــه یکــی از بیماری هــای رای ب
می کنــد. ســازمان بهزیســتی مکلــف شــده بــه همــراه صنــدوق 

ــرد. ــن برنامــه را پیــش بب بازنشســتگی کشــوری ای

اخبار کوتاه

ــان  ــان و زایم ــوق تخصــص زن ــی، ف ــم نعمت ــر مری دکت
دربــاره اهمیــت ذخیــره خــون بنــد نــاف نــوزاد توضیــح 
ــد  ــه خــون بن ــار کــرد: از نظــر علمــی، نمون داد. وی اظه
نــاف فریزشــده در 196- درجــه ســانتی گراد تــا 20 ســال 
قابــل نگهــداری اســت؛ ولــی آمارهــای جهانــی بهتریــن 

ــج ســال  ــه را در پن زمــان اســتفاده از نمون
ــد. ــام می کن ــز اع ــد از فری اول بع

ســال های  تعــداد  افــزود:  نعمتــی   
نگهــداری نمونــه بــا در نظــر گرفتــن تعــداد 
بعضــی  در  ذخیره شــده  ســلول های 
ــه طــور مثــال  کشــورها متفــاوت اســت؛ ب
ــاالی یــک  ــا تعــداد ســلول ب نمونه هــای ب

میلیــارد، بــرای بیــش از 10 ســال و کمتــر از آن بیــن 5 
تــا 10 ســال نگهــداری می شــوند.

ــادی خــون  ــای ســلول های بنی ــه مزای ــا اشــاره ب  وی ب
بنــد نــاف نســبت به ســلول های مغز اســتخوان و خـــون 
ــادر  ــرای م ــر ب ــود خط ــرد: نب ــی، خاطرنشــان ک  محیطـ

ــا  ــادر ی ــرای م ــدون درد ب ــع آوری آســان ب ــوزاد، جم و ن
ــز  ــد و نی ــده پیون ــن دهن ــانس یافت ــش ش ــوزاد افزای ن
ــل  ــل دو آل ــت تحم ــه عل ــدگان ب ــداد دهن ــش تع افزای
نامنطبــق )بــر مبنــای نــوع بیمــاری ســازگاری متفــاوت 
ــز  ــد مغ ــه پیون ــبت ب ــد نس ــگام پیون ــه هن ــت( ب اس
اســتخوان کــه بایــد تطابــق کامــل وجــود 
داشــته باشــد، کاهــش احتمــال رد پیونــد 
ــم  ــداد ک ــل تع ــه دلی ــی از GVHD، ب ناش
ــودن  ــه نب ــازمان یافت ــلول های T و س س
نــاف  بنــد  خــون  در  ســلول ها  ایــن 
ویروســی آلودگــی  احتمــال   کاهــش 
 عــدم انصــراف دهنــده بــه علــت درد 
ــادل  ــدا، تب ــگام اه ــه هن ــت وی ب ــا رضای ــاری ی ــا بیم ی
ــن  ــف و ... از مهم تری ــای مختل ــن بانک ه ــی بی اطاعات
ــد  ــون بن ــادی خ ــلول های بنی ــتفاده از س ــای اس مزای
ــز اســتخوان  ــادی مغ ــه ســلول های بنی ــاف نســبت ب  ن

و خـون محیطـی است. سامت

میانگیــن گفت وگــوی خانواده هــای ایرانــی، 15 دقیقــه در 
ــل  ــی دلی روز اســت. بســیاری از کارشناســان حــوزه اجتماع
ــد. ســید حســن  ــی را فضــای مجــازی می دانن ــن کم حرف ای
موســوی چلــک، رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی 
ایــران، می گویــد: اســتفاده بیــش از حــد از شــبکه های 

اجتماعــی در محیــط خانــواده بــا کاهــش 
ــو  ــزان گفت وگ ــی،   می ســطح ارتباطــات عاطف
روز  در  دقیقــه   15 از  حتــی  را  خانــواده  در 
ــد:  ــه می ده ــت. او ادام ــرده اس ــر ک ــم کمت ه
ــث  ــات باع ــن امکان ــت از ای ــتفاده نادرس اس
در  حریم هــا  از  بســیاری  رفتــن  بیــن  از 
خانواده هــا و حتــی در مواقعــی منجــر بــه 

ــده  ــز ش ــی نی ــاق و جدای ــرحد ط ــا س ــات ت ــروز اختاف ب
اســت. ارتبــاط گرفتــن هــر یــک از زوجیــن بــا افــراد 
 غریبــه و حتــی افــرادی از جنــس مخالــف در دوســتان 
و آشــنایان منجــر بــه کاهــش ســطح اعتمــاد در بیــن 
ــواده ــاد در خان ــطح اعتم ــش س ــا کاه ــود و ب ــا می ش  آن ه

آرامــش خدشــه دار می شــود و در نهایــت نهــاد خانــواده 
ــگاه  ــتاد دانش ــری، اس ــد ابه ــد. مجی ــدی می بین ــیب ج آس
ــن  ــد: میانگی ــز می گوی ــاری، نی ــوم رفت ــناس عل و آسیب ش
ــه در  ــه 15 دقیق ــر ب ــال حاض ــا در ح ــوی خانواده ه گفت وگ
روز رســیده اســت. امــروز شــاهدیم 65 درصــد خانواده هــا بــا 
هــم کنــار ســفره نمی نشــینند و ایــن وضعیــت 
آینــده خانواده هــا را بــه ســردی و جدایــی 
می کشــاند. بــه اعتقــاد کارشناســان حــوزه 
ــل  ــو، تعام ــاط، گفت وگ ــه ارتب ــاز ب ــواده نی خان
و تبــادل اطاعــات، یکــی از نیازهــای اساســی 
مهم تریــن  گفت وگــو،  اســت.  بشــر  نــوع 
مهــارت در تحکیــم بنیــان و ایجــاد فضــای گرم 
 در خانواده هــا و فرصتــی اســت تــا افــراد، عایــق، صمیمیــت 
یکدیگــر  بیــن  فاصلــه  و  ابــراز  را  خــود   و کدورت هــای 
ــواده ای مســتحکم اســت کــه اعضــای  را کاهــش دهنــد. خان
آن گفت وگــو بــا هــم را دوســت داشــته باشــند و از همنشــینی 

بــا هــم لــذت ببرنــد. باشــگاه خبرنــگاران

بحران سکوت در خانواده های ایرانیچرا ذخیره خون بند ناف نوزاد اهمیت دارد؟

حتما بخوانید!
چرا ذخیره خون بند ناف نوزاد ...

دادنامه
کاسه پرونده: 692/95 شماره دادنامه: 918-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: اصغر کریمی بنشانی: زینبیه – دارک – کوی طاب – پ 22 خوانده: احمد قربانیان ریزی 

بنشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی 

خصوص  در  اختاف  حل  شورای  قاضی  نماید.رأی  می  رأی  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را 

دعوی آقای اصغر کریمی به طرفیت آقای احمد قربانیان ریزی به خواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال 

وجه چکها به شماره های 574243-95/5/31 و 574244-95/2/31  به عهده بانک به انضمام مطلق 

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

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 

اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 

محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان 

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

قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و ششصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ چکها( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه می باشد و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29237/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
اختاف  920-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل  دادنامه:  پرونده: 691/95 شماره  کاسه 

اصفهان خواهان: اصغر کریمی بنشانی: زینبیه – دارک – کوی طاب – پ 22 خوانده: مهدی شریفیان 

دستجردی بنشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورای حل اختاف در خصوص 

دعوی آقای اصغر کریمی به طرفیت آقای مهدی شریفیان دستجردی به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 

به  ملت  بانک  عهده  به  و 95/1/7-798040/49  به شماره 94/12/12-798023/24  ها  ریال وجه چک 

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

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

آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 

519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و سیزده میلیون و دویست و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 

آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ چکها( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  از  دراین شعبه و پس 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29234/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970353801403 تاریخ تنظیم: 1395/9/20 شماره بایگانی شعبه: 950717 پرونده 

کاسه: 9509980358000116 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( تصمیم نهایی 

شماره: 9509970353801403 شاکی: آقای مهرداد صمیمی فرزند علی جان بنشانی: اصفهان – اصفهان 

– خ حکیم نظامی – خ حسین آباد – بن ش 17 – پ 283 – ط 1 متهم: آقای غامرضا قاسمی بنشانی: 

مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور 

امانت نسبت به  اتهام آقای غامرضا قاسمی مبنی بر خیانت در  رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص 

خودروی 206 به شماره 344 س 88  -ایران 53 دادگاه با توجه به شکایت شاکی آقای مهرداد صمیمی 

فرزند علی جان مدارک مالکیت ارائه شده از سوی شاکی کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرا و دالیل 

احصایی در آن و اظهارات مطلعین و عدم حضور متهم در دفاع از خود در مرحله تحقیق و دادرسی و سایر 

در بخش  اسامی  قانون مجازات   ماده 674  به  دانسته مستندًا  را محرز  بزهکاری وی  امارات  و  قرائن 

تعزیرات در مصوب 1375 رأی به محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعام 

اباغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه  از  می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد./ض

 شماره: 29230/م الف رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری 2 اصفهان - سجاد پناهی

دادنامه
پرونده   950701 بایگانی شعبه:  1395/9/21 شماره  تنظیم:  تاریخ   9509970353801410 دادنامه:  شماره 

تصمیم  سابق(  جزایی   112( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   112 شعبه   9509980358400583 کاسه: 

بنشانی:  سیدمحمد  فرزند  مرجان  هندی  سیدحامد  آقای  شاکی:   9509970353801410 شماره:  نهایی 

اصفهان – اصفهان – خ فردوسی – خ عافیت – بن بست شاد – پ 40 متهمین: 1- آقای محمد صادق 

زاده فرزند عزیزاله بنشانی: مجهول المکان 2- آقای حامد اسدزاده بنشانی: اصفهان – میدان امام – بازار 

دارالشفاء – پ 3  اتهام: ایجاد مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- حامد اسدزاده 

آقای  تلفنی موضوع شکایت  ایجاد مزاحمت  بر  فرزند حسن 2- محمد صادق زاده فرزند عزیزاله مبنی 

سیدحامد هندی مرجان فرزند سیدمحمد، دادگاه با توجه به مفاد شکایت شاکی و اظهارات وی در دادسرا 

و اینکه پرینت های تلفن اخذ شده صرفًا داللت بر تماس از سوی خطوطی که حسب استعام بعمل آمده 

در مالکیت متهمان می باشد، با شاکی دارد و از طرفی هیچ یک از طرفین جهت انجام تحقیقات در دادگاه 

حاضر نشده اند و قرائن موجود داللت بر کفایت ادله و ایجاد اقناع وجدانی برای احراز توجه اتهام معنونه 

به متهمان نمی نماید، لذا با استناد به اصل کلی برائت و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 120 

قانون مجازات اسامی رأی بر برائت صادر و اعام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.ف/ 

شماره: 29229/م الف رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری 2 اصفهان - سجاد پناهی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970351501425 تاریخ تنظیم: 1395/9/16 شماره بایگانی شعبه: 950672 پرونده 

کاسه: 9509980351500540 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: 

9509970351501425 خواهان: شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( با مدیرعاملی آقای علیرضا 

اسدپور کفاش با وکالت آقای حجت اله مرادی فرزند اسداله بنشانی: اصفهان – خ مشتاق سوم – کوی 

روشن شهر – نرسیده به بیست متری نگین – سمت راست – مؤسسه حقوقی اصفهان داد خواندگان: 

مجهول  بنشانی  هردو  مرتضی  فرزند  حیدری  علیرضا  آقای   -2 عباسعلی  فرزند  امینی  احمد  آقای   -1

المکان خواسته ها: 1- استرداد مال )منقول( 2- تأیید فسخ قرارداد )مالی( 3- مطالبه خسارت دادرسی 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه آقای حجت 

اله مرادی به وکالت از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به طرفیت آقایان احمد امینی فرزند عباسعلی و 

علیرضا حیدری فرزند مرتضی دادخواستی به خواسته تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 

018413004 مورخ 1386/8/28 و استرداد یک دستگاه تریلر کشنده مان به شماره انتظامی 611ع13 ایران 

84 به انضمام خسارات دادرسی تقدیم نموده و مدعی است به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک فیما 

بین طرفین یک دستگاه تریلر کشنده با مشخصات مذکور در دادخواست به خواندگان تحویل می گردد 

در قرارداد شرط شده چنانچه مستأجر )خواندگان( هر یک از اقساط اجاره بها را به موقع پرداخت ننماید 

شرکت لیزینگ صنعت و معدن می تواند قرارداد را فسخ نماید خواندگان علیرغم اباغ قانونی اخطاریه در 

جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند با عنایت به مراتب مذکور و 

اجازه حاصل از مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 10، 219 

و 236 قانون مدنی و شرایط عمومی قرارداد ضمن صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد، خواندگان را ملزم به 

استرداد کامیون و متساویًا به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، هزینه دادرسی و 

حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ 

شماره: 29227/ م الف رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان -  محمدرضا راجی

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350700912 تاریخ تنظیم: 1395/5/27 شماره بایگانی شعبه: 941243 پرونده 

شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه   9409980350701111 کاسه: 

9509970350700912 خواهان: بانک انصار با وکالت آقای احمد رفیعی آفارانی فرزند ابوالقاسم بنشانی: 

اصفهان – بلوار کشاورز – چهارراه سیمین – خ جانبازان – مجتمع گل رز – طبقه 2 – واحد 4 خواندگان: 

بنشانی:  رنانی فرزند محمد هردو  آقای حجت سلطانی  1- خانم فاطمه صادقیان فرزند محمدعلی 2- 

چهارراه  جنب   – حسینی  شهید  – کوچه  بسیج  – کوی  شرقی  شریف  خ   – خمینی  امام  خ  اصفهان- 

ایثار – منزل شخصی ک.پ: 8199975311 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2- مطالبه وجه 

به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و  با توجه  چک 3- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه 

وکالت  با  انصار  بانک  دادخواست  در خصوص  دادگاه  نماید.رأی  رأی می  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح 

 200/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  صادقیان  فاطمه   -2 رنانی  سلطانی  1- حجت  بطرفیت  رفیعی  احمد 

ریال وجه چک به شماره 668090/20-94/3/26 به عهده بانک ملت و خسارات قانونی که خوانده اول 

صادرکننده چک و خوانده دوم ظهرنویس آن به عنوان ضامن است با توجه به محتویات پرونده، تصویر 

مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادرکننده 

آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ایراد و دفاعی نکرده اند ادعای خواهان ثابت و مسلم 

تشخیص داده می شود و مستندًا به ماده 3 قانون صدور چک و ماده 403 قانون تجارت و مواد 198، 

519، 502، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 

200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 7/126/000 ریال 

اجرا  اجرای حکم که در زمان  تا زمان  از سررسید  تأدیه  تأخیر  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 

وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محاسبه خواهد شد، در 

حق خواهان  صادر می گردد. رأی صادره شده غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین 

با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان  شعبه و 

 است. 

شماره: 29223/م الف دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - هادی وطن خواه

دادنامه
حل  شورای   5 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/9/29-1443 دادنامه:  شماره  950628 ش5  پرونده:  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان: حسن عشقی کوپائی بنشانی: اصفهان – کوهپایه – خ حافظ – روبروی حمام 

شهرداری – منزل سعید عشقی – ط 2 خوانده: توحید رزمی فر بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای حسن عشقی کوپائی 

به طرفیت آقای توحید رزمی فر به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال وجه سفته به شماره  خزانه 

داری کل 848652 )سری ط /1( به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در 

ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 

خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوی مطروحه را وارد و 

ثابت تشخیص، لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 

انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت  دادرسی دادگاههای عمومی و 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و 92/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین 

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/5/6( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 

نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 

صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 

دراین شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29222/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

متن آگهی احضار متهم
شماره اباغیه: 9510100358900407 شماره پرونده: 9509980358901389 شماره بایگانی شعبه: 951434 

تاریخ تنظیم: 1395/9/15 در پرونده کاسه 9509980358901389 این شعبه حامد داوری فرزند هاشم 

به اتهام سرقت خودرو و وسایل داخل خودرو تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان 

بودن متهم در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری 

در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  آگهی  این  انتشار  از  روز   30 مهلت  ظرف  تا  می گردد  اباغ  نامبرده  به 

 این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد

 آمد. شماره: 29352/ م الف 

بازپرس شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان )مجتمع 5( - امیر کاظمی

دادنامه
کاسه پرونده: 950734 شماره دادنامه: 1491-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختاف 

بازار قیصریه –   – امام  اصفهان – میدان  بنشانی:  فرزند محمدعلی  نقده کوزاده  احمد  اصفهان خواهان: 

 65/000/000 مبلغ  المکان خواسته: مطالبه  بنشانی: مجهول  فرزند علی  راد  نوروزی  بیژن  99 خوانده:  پ 

به  عنایت  با  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  هزینه  و  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  چک  فقره  یک  ریال 

به  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  اعضاء شورا ختم  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات 

به  محمدعلی  فرزند  نقده کوزاده  احمد  آقای  دعوی  خصوص  شورادر  قاضی  نماید.رأی  می  رأی  صدور 

وجه  ریال  میلیون  پنج  و  شصت  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  علی  فرزند  راد  نوروزی  بیژن  آقای  طرفیت 

چک به شماره 253985 مورخ 95/6/2 به عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی، 

توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 

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

و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  اباغ  علیرغم  خوانده 

محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده، لذا دعوی خواهان 

قانون تجارت و مواد 198 و 515 و  به استناد مواد 310 و 313   به نظر می رسد که  ثابت  علیه خوانده 

ریال   65/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522 و   519

و  ریال   120/000 مبلغ  به  آگهی  نشر  و هزینه  دادرسی  بابت هزینه  ریال   2/500/000 و  بابت اصل خواسته 

خواهان صادر  در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا   )95/6/2( موصوف  از سررسید چک  تأدیه  تأخیر  خسارت 

و اعام می نماید. رأی صادره غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس 

اصفهان  دادگاههای عمومی حقوقی  در  قابل تجدیدنظرخواهی  روز  بیست  واخواهی ظرف  اتمام مهلت   از 

می باشد. 

شماره: 29348/ م الف قاضی شعبه 8 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
 11 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/8/23-9509976794101423 دادنامه:  شماره   950679 پرونده:  کاسه 

شورای حل اختاف خواهان: محمدجواد هادی مهر بنشانی: اصفهان – خ باهنر – خ پنج رمضان – نرسیده 

المکان گردشکار: پس  بنشانی: مجهول  پیتزافروشی خوانده: مریم رستمی  به شیرینی فروش گاب – 

نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کاسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از 

نماید. رأی قاضی  به صدور رأی می  زیر مبادرت  به شرح  و  اعام  را  اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 

مطالبه  خواسته  به  رستمی  مریم  خانم  طرفیت  به  مهر  هادی  محمدجواد  آقای  دعوی  شورادرخصوص 

مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه با عنایت به محتویات پرونده، 

اقتصاد  بانک  از  واصله  استعام  پاسخ  و   95/8/1 مورخ  در صورتجلسه  ایشان  و شهود  اظهارات خواهان 

در  ماده 73  طبق  قانونی  اباغ  علیرغم  عدم حضور خوانده  و   95/8/2 مورخ  ثبت 813  به شماره  نوین 

جلسه دادرسی شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته، لذا با استناد به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون 

آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

پرداخت مبلغ 1/350/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 

حق  در  وصول  تاریخ  لغایت   95/5/30 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تأدیه  در  تأخیر  خسارت  پرداخت  و 

احتمالی  خسارت  پرداخت  به  منوط  خواسته  تأمین  قرار  صدور  همچنین  خوردگی  قلم  و  صادر  خواهان 

بوده که خواهان تودیع ننموده لذا با استناد به ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و 

اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 

 اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.  

شماره: 29343/ م الف قاضی شعبه 11 شورای اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد خدمتی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سید حسن طاهری- 

مجتبی نگهبان به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2  حقوقی 

شورای حل اختاف به کاسه 473/95 ثبت و برای تاریخ 95/12/8 ساعت 19/20 وقت رسیدگی تعیین 

دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  آنجا که  از  گردیده 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی 

حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور 

شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 13/2/95/572/م الف مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف آران و بیدگل

دادنامه
 33 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/9/4-9509976796301734 دادنامه:  شماره   950307 پرونده:  کاسه 

شورای حل اختاف خواهان: علی اصغر نعمت الهی بنشانی: اصفهان – پل چمران – مجتمع مسکونی مهر 

1 وکیل: 1- حسین محمدیان 2- نفیسه عرب زاده بنشانی: اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – ساختمان 

بانک تجارت )ارغوان( – طبقه 3 – واحد 18 خوانده: محمود طائی بنشانی: مجهول المکان شورا با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نماید.رأی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای علی اصغر نعمت الهی با وکالت 

حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به طرفیت آقای محمود طائی به خواسته مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال 

وجه چک به شماره 4339976-93/1/20  به عهده بانک توسعه تعاون به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در 

جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 

به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 

که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 870/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)93/1/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 29248/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان
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بــا راه انــدازی خــط تولیــد ورق آجــدار در مجتمــع فــوالد ســبا، یکــی از زیرمجموعه هــای شــرکت فــوالد مبارکــه
بازاریابــی ایــن محصــول بــه منظــور توســعه ســبد محصــوالت صادراتــی در دســتور کار واحــد صــادرات شــرکت 
قــرار گرفــت و پــس از انجــام مذاکــرات و معرفــی محصــول در آبان مــاه، نخســتین ســفارش بــرای بــازار عــراق 
ثبــت و نخســتین قســمت آن نیــز در مــاه جــاری بــه کشــور مقصــد حمــل شــد. بنابرایــن گــزارش در حــال حاضــر 
ایــن محصــول کــه در ســال جــاری بــه عنــوان برتریــن محصــول تحقیــق و توســعه در صنعــت معرفــی گردیــد

بــا آج بادامی شــکل و بــا گریدهــای (۲T-R,ST۴۴,R,S۱۷۵,S۳۵۱ ۲-ST۳۷,) در مجتمــع فــوالد ســبا تولیــد 
ــه  ــروش ماهان ــکان ف ــه انجام شــده توســط واحــد صــادرات ام ــی اولی ــر اســت در بازاریاب می شــود. شــایان ذک
ــه ارزش افــزوده آن ضمــن  ــا توجــه ب ــد کــه ب ــرآورد گردی ــازار عــراق ب ــن از ایــن محصــول در ب بیــش از ۳۰۰۰ ت
توســعه ســبد محصــوالت صادراتــی، امــکان ســودآوری بیشــتر نیــز فراهــم شــد. در عیــن حــال بــا نــگاه ویــژه بــه 
توســعه و نــوع تولیــد ورق هــای آجــدار و همچنیــن رفــع مشــکالت و ایجــاد زیرســاخت های الزم جهــت افزایــش 
فــروش و صــادرات ایــن محصــول و ســایر محصــوالت بــا ارزش افــزوده زیــاد، ســودآوری بیشــتری بــا فــروش 

محصــوالت گــروه فــوالد مبارکــه ایجــاد خواهــد شــد.

ورق آجدار، بهترین محصول تحقیق و توسعه در صنعت
 محمــود محمــدی فشــارکی، مدیــر عملیــات مجتمــع فــوالد ســبا و مســئول پــروژه تولیــد ورق آجــدار، در ایــن 
ــوژی  ــت تکنول ــه همــت معاون ــروژه تولیــد ورق هــای آجــدار در مجتمــع فــوالد ســبا کــه ب ــار کــرد: پ ــه اظه زمین
ــدن و تجــارت فرســتاده شــده  ــت، مع ــاوری وزارت صنع ــن جشــنواره پژوهــش و فن ــه پنجمی ــه ب ــوالد مبارک ف
بــود، پــس از دو مرحلــه ارزیابــی و داوری از ســوی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان و وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت از بیــن محصــوالت ارائه شــده از طــرف شــرکت های زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه، بــه 
عنــوان محصــول برتــر تحقیــق و توســعه شــناخته شــد و تندیــس برتــر جشــنواره را از آن خــود کــرد. وی افــزود: با 
ــوالد مبارکــه  ــاوری و اجــرای پروژه هــای ف ــرداری، فن ــاری معاونت هــای بهره ب ــر عامــل و همی حمایت هــای مدی
پــروژه دســتیابی بــه دانــش فنــی و تولیــد ورق آجــدار در ســال ۹۲ کلیــد زده شــد و طــی مــدت دو ســال در ســال 
۹۴ بــدون حضــور کارشناســان خارجــی، توســط تیمــی از کارشناســان و کارکنــان در مجتمــع فــوالد ســبا نهادینــه 
شــد. مدیــر عملیــات مجتمــع فــوالد ســبا و مســئول پــروژه تولیــد ورق آجــدار تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
محصــول ورق آجــدار در گرید هــای ST۴۴-۲ و ST۳۷-۲ مطابــق بــا اســتاندارد DIN۵۹۲۲۰ در عــرض ۱۰۰۰ تــا 
۱۵۰۰ میلیمتــر و ضخامــت ۳ تــا ۱۲ میلیمتــر بــه تولیــد انبــوه رســیده و بــه بــازار داخــل و خــارج عرضــه می شــود 
کــه خوشــبختانه رضایــت مشــتریان را در پــی داشــته اســت. وی در پایــان از حمایت هــای مدیــر عامــل، معاونــان 
ــن  ــد ای ــه در امــر تولی ــوالد ســبا ک ــان دانش محــور مجتمــع ف ــالش کارکن ــه و ت ــوالد مبارک ــران شــرکت ف و مدی

محصــول تــالش نمودنــد، قدردانــی کــرد.
حمایت و تقویت فعالیت های تحقیقاتی

در همیــن خصــوص شــهرام عباســی، مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه، نیــز ضمــن تبریــک موفقیت 
ــای  ــت فعالیت ه ــت و تقوی ــور حمای ــه منظ ــرد: ب ــادآوری ک ــرکت ی ــان ش ــت و کارکن ــه مدیری ــده ب کسب ش
تحقیقاتــی هرســاله، هفتــه چهــارم آذرمــاه بــه عنــوان هفتــه پژوهــش و فنــاوری نامگــذاری شــده اســت. امســال 

ــدن  ــت، مع ــاوری وزارت صنع ــش و فن ــنواره پژوه ــن جش ــاوری، پنجمی ــش و فن ــه پژوه ــت در هفت در روز صنع
ــا حضــور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و مقامــات وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و نماینــدگان  و تجــارت ب
مــردم در مجلــس شــورای اســالمی در ســالن همایش هــای نمایشــگاه بین المللــی تهــران برگــزار شــد و از 

ــد.  ــل آم ــه عم ــر ب ــاوری تقدی ــدگان عرصــه پژوهــش و فن برگزی
وی ادامــه داد: در ایــن میــان محصــول ورق آجــدار شــرکت فــوالد مبارکــه، تندیــس محصــول برتــر تحقیــق و توســعه 

را از آن خــود کــرد. 
گفتنــی اســت در متــن لــوح ایــن تندیــس کــه بــه امضــای رئیــس ســتاد پنجمیــن جشــنواره پژوهــش و فنــاوری 
ــی ــی و پژوهش ــف علم ــای مختل ــگران عرصه ه ــت: تالش ــده اس ــن آم ــیده، چنی ــارت رس ــدن و تج ــت، مع صنع
منادیــان پیشــرفت و توســعه صنعتــی کشــور هســتند. رشــد و بالندگــی بخــش تولیــدی و تجــاری مرهــون دانــش
تخصــص و تــالش اندیشــمندانی اســت کــه ســرمایه گرانبهــای عمــر خویــش را د رراه تحقیــق، پژوهــش و فنــاوری 
ــه مدیریــت و کارکنــان فــوالد مبارکــه تبریــک عــرض کــرده  ــد. بدیــن وســیله کســب ایــن عنــوان را ب ــه کاربرده ان ب

و از درگاه خداوند منان توفیقات روزافزون شما را مسئلت می نمایم.
پیشرفت ۹۵ درصدی توسعه مجتمع فوالد سبا

بهمــن خلیلــی، مدیــر تکنولــوژی و اجــرای پروژه هــای مجتمــع فــوالد ســبا، گفــت: بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه 
زمــان راه انــدازی خطــوط طــرح توســعه و تکمیــل ظرفیــت مجتمــع فــوالد ســبا، توقــف کلــی خــط تولیــد ســبا بــا 

موافقــت مدیریــت شــرکت در دســتور کار قــرار گرفــت.
 

ــری  ــای ذوب و ریخته گ ــدازی واحده ــای راه ان ــرای پیش نیازه ــدف اج ــا ه ــف ب ــن توق ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
پیوســته شــماره ۲ و همچنیــن انجــام فصــول مشــترک بــا خــط تولیــد فعلــی ســبا برنامه ریــزی شــد، گفــت: بــا 
اجــرای ایــن طــرح می تــوان کــوره قــوس و پاتیلــی شــماره ۲ و همچنیــن ریخته گــری اســلب نــازک شــماره ۲ 

را بــه خــط تولیــد موجــود اضافــه کــرد. 
مدیــر تکنولــوژی و اجــرای پروژه هــای مجتمــع فــوالد ســبا بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن فعالیت هــا در مــدت زمــان 
توقــف ۲۲۴ ســاعته و از تاریــخ بیســتم آذرمــاه آغــاز شــده، درخصــوص اهــم فعالیت هــای در حــال انجــام در 
واحــد فوالدســازی افــزود: تعویــض شــین های طــرح قدیــم جرثقیــل مــذاب بــر ۲۷۰ تــن فعلــی بــا نــوع جدیــد

ــد توســعه، انجــام اصالحــات جوشــکاری ســاپورت  ــن جدی ــل ۲۷۰ ت ــرای حرکــت جرثقی آماده ســازی مســیر ب
شــین های جرثقیــل ۳۱۰ تــن و ۲۶۰ تــن شــارژینگ فوالدســازی، نصــب شــوت دو راهــه RBC۰۵ جهــت اتصــال 
ــن اقدامــات  ــه مهم تری ــم در داخــل فوالدســازی، از جمل ــد و قدی ــه کوره هــای قــوس جدی ــوار نقال مســیرهای ن

در ایــن بخــش اســت. 
وی اضافــه کــرد: انجــام اصالحــات روی نــوار نقالــه NBC۰۱ بــرای اتصــال ســیلوهای قدیــم بــه ســیلوهای جدیــد 

آهــن اســفنجی، جابه جایــی و اتصــال خطــوط گاز، اکســیژن، هــوای فشــرده، هــوای ابــزار دقیــق، آب اضطــراری 
آب کولینــگ و نیتــروژن، کوپــل کــردن تابلــو کوپلــر مربــوط بــه پســت جدیــد، تســت PT و CT رله هــا، راه انــدازی 
ــت.  ــوده اس ــش ب ــن بخ ــا در ای ــر فعالیت ه ــای Auxiliary، از دیگ ــن و ترانس ه ــل ۲۷۰ ت ــنتر جرثقی ــاور س پ
خلیلــی ادامــه داد: در ماشــین ریخته گــری جدیــد اقدامــات الزم درخصــوص اتصــال خطــوط هــوای فشــرده، آب 
اطفــای حریــق، نیتــروژن، گاز و اکســیژن در جنــوب ریخته گــری (ســالن توســعه داده شــده) و اتصــال پولپیــت 

ــی تابلوهــا و کابل کشــی های مربوطــه انجــام شــده اســت.  ــم و جابه جای ــه قدی ــد ب جدی
ــورد نیــز انجــام اصالحــات روی کوره هــای موجــود، دمونتــاژ و جمــع آوری  وی گفــت: در واحــد کــوره تونلــی و ن
شــاتل موجــود، انجــام عملیــات تکمیلــی نصــب شــاتل جدیــد شــماره یــک، انجــام عملیــات اتوماســیون ارتباطــی 
ــا  ــی عملیات ه ــرای بعض ــاتل، اج ــن ش ــرار دادن ای ــدار ق ــک و در م ــاتل ی ــد ش ــم و جدی ــیگنال های قدی س
ــر ۱  جهــت مهیــا کــردن محــل نصــب ماشــین تســمه زنی جدیــد، نصــب Cross over table مابیــن دان کویل
و ۲، انجــام عملیــات نهایــی نصــب مربــوط بــه بلنــد کــردن و چرخانــدن کالف، اجــرای عملیــات اصالحــی روی 
ــرق  ــع ب ــو HSM توزی ــاور ســنتر کمکــی قفســه F۷ و نصــب تابل ــل کــردن پ ــد، کوپ ــر جدی ســدل های دان کویل

انجــام شــده اســت. 
مدیــر تکنولــوژی و اجــرای پروژه هــای مجتمــع فــوالد ســبا دربــاره اقدامــات انجام شــده در واحــد تولیــد، توزیــع 
ــای  ــدازی دیزل ه ــور MV، راه ان ــدد موت ــدازی ۱۶ ع ــرد: راه ان ــح ک ــد تصری ــرق جدی ــع ب ــا و توزی ــه آب ه و تصفی
ــرق  ــت ب ــعه پس ــو توس ــدازی تابل ــب و راه ان ــد، نص ــای Scale pit جدی ــس و تابلوه ــدازی تران ــه، راه ان چهارگان
ــه اقدامــات  ــع هــوای فشــرده از واحــد اکســیژن ســبا، از جمل ــل و اتصــال خطــوط توزی LBSS ۱ SEC، تکمی

ــت.  ــن راستاس ــده در ای انجام ش
ــع، راه  ــن مجتم ــای توســعه در ای ــت طرح ه ــا کیفی ــع و ب ــام به موق ــا اتم ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــان اظه وی در پای

دســتیابی بــه اهــداف فــوالد مبارکــه، هموارتــر شــود.

در گروه فوالد مبارکه
صادرات ورق آجدار کلید خورد

توجه:
مطالب منت�� شده

در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
��د�� ���س زاده�����ی و��

ــزرگ، یکــی از خدمــات شــرکت  ــد ارتباطــی شــرکت های ب ــای بان ــه ســرویس های پهن ارائ
مخابــرات اســتان اصفهــان اســت. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن بخش بــا مهندس مســعود 
داوری، کارشــناس مســئول هماهنگــی فــروش عمــده شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان به 

ــن گفت وگوســت. ــد حاصــل ای ــو نشســتیم. آنچــه می خوانی گفت وگ
    سرویس ام پی آل اس

ســرویس ام پــی آل اس، یــک ســرویس نویــن ارتباطــی اســت کــه قابلیــت برقــراری ارتبــاط 
بیــن دو یــا چنــد نقطــه را از طریــق یــک شــبکه مجــازی و اختصاصــی امــن بــر روی شــبکه 

دیتــای اســتانی فراهــم می کنــد.
ــه  ــک نقطــه مرکــزی ب ــت ی ــی پوین ــو مالت ــت ت ــا پوین ــت ی ــو پوین ــت ت  در ســرویس پوین
عنــوان مبــدأ وجــود داشــت کــه نقــاط مقصــد بــه آن وصــل می شــد. در شــبکه اینترنــت و 
اینترانــت، مشــترک بــه عنــوان یــک کاربــر یــا یــک نــد ارتباطــی بــه یــک ابرشــبکه  ارتباطــی 
ــه  ــه نقط ــر ب ــرویس دهنده مدنظ ــی و س ــه آدرس ده ــه ب ــا توج ــد ب ــود و بع ــل می ش متص

ــود.  ــل می ش ــد وص مقص
ســرویس ام پــی آل اس تلفیقــی از ایــن دو ســرویس اســت. شــما یــک ارتبــاط اختصاصــی 
بیــن چنــد نــد شــبکه را برقــرار خواهیــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب مشــترک از مزایــای هــر دو 
طــرح اســتفاده خواهــد کــرد؛ یعنــی هــم یــک شــبکه اختصاصــی در اختیــار خواهــد داشــت 
و هــم از امنیــت ســرویس های پوینــت تــو پوینــت یــا پوینــت تــو مالتــی پوینــت اســتفاده 

خواهــد کــرد.
    مشتریان سرویس ام پی آل اس

مالی اعتبــاری،  مؤسســات  بانک هــا،  ســرویس،  ایــن  مشــتریان  مهم تریــن  اصــوال 
شــرکت های انتقــال داده و اپراتورهــای تلفــن همــراه و ثابــت هســتند.

    کاربردهای سرویس ام پی آل اس
بــا اســتفاده از ســرویس ام پــی آل اس شــرکت هایی کــه از ایــن ســرویس اســتفاده 
تــردد،  دبیرخانــه،  (ماننــد  اداری  اتوماســیون  ســرویس های  می تواننــد  می کننــد، 
حســابداری، انبــارداری) را بــا ایــن ســرویس پیــش ببرنــد؛ همچنیــن می تواننــد یــک شــبکه 
اینترانــت داخــل ســازمانی داشــته باشــند و از ســرویس های داخلــی ارســال فایــل، ایمیــل 
ــاد  ــی ایج ــتر ارتباط ــد بس ــرویس می توانن ــن س ــع در ای ــد. در واق ــتفاده کنن ــیج اس و مس
ــی ایجــاد  ــا ویــس اور آی پ ــد یــک ویــپ ی ــا اســتفاده از ایــن ســرویس می توانن ــد. ب کنن
کننــد. همچنیــن می تواننــد شــبکه تلفــن داخــل ســازمانی داشــته باشــند. در کنــار این هــا 
ســرویس ویدئــو کنفرانــس نیــز از مزایــای ایــن ســرویس اســت. یکــی از کاربردهــای مهــم 
ایــن ســرویس بحــث مانیتورینــگ اســت کــه امــکان نظــارت از راه دور را فراهــم می کنــد.
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سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از بازارهای روز 
کوثر خود را از طریق مزایده (با شرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداری) به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد 
صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ با ارائه اسناد و سوابق 
کاری مرتبط به امور بازارهای سازمان واقع در اصفهان، کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت 
بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک ۵، طبقه اول مراجعه نموده و پس از اخذ تاییدیه نسبت به واریز مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ 
ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره ۷۰۰۲۱۴۰۹۴۸ نزد بانک شهر شعبه حکیم (قابل 

پرداخت در کلیه شعب بانک شهر) اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس: ۳۲۶۸۳۶۰۱-۴
۱- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوءپیشینه کیفری و مالی باشند.
-دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در زمینه اداره فروشگاه های بزرگ باشند.

- دارای قراردادهای اجاره جاری رسمی حداقل یکساله یا اسناد مالکیت رسمی و معتبر انبار باشند.
- دارای حداقل یکی از موارد زیر باشند:

الف- حداقل ۱ سال سابقه بهره برداری از فروشگاه های بزرگ دارای مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت
ب- پروانه کسب، حداقل ۳۰۰ متر مربع فروشگاه دارای سند مالکیت یا اجاره نامه جاری رسمی حداقل یکساله، سیستم 

حسابداری و فروشگاهی بارکد خوان، حداقل ۵۰ کاال و حداقل ۲ سال سابقه 
ج- مجوز یا پروانه معتبر و مورد تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه پخش یا توزیع عمده و کالن مواد غذایی یا 

بهداشتی
د-مجوز تولید معتبر مواد غذایی یا بهداشتی 

۲- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
۳- مدت قرارداد، در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ خاتمه می یابد که در صورت 

رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.
۴- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۴:۳۰) مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ می باشد.

۶- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشائی می گردد و 
پس از آن پاکت های الف و ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالی معامالت 

سازمان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ بازگشائی می گردد.
۷- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۸- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری اصفهان


