
در ���� ����� (۲) ���ا���

در ���� ����� (۲) ���ا���

د��ع ������ ������ه زن ��ا�� 
از ��دار �������

���ن ���وی، ������ه ���� ��اق 
�� د��ع از ���ر ������ه ���وی ���ه 

...��� ��س ا��ان در ��اق 

���ار د���ره ا��ا�� 
���� ��� ��ی �����

۳ ����

���� ������ ��� داد:

������ ���� |
۳۹ ��ار �����رد ������ دو�� 

از ��� درآ����ی ������ی   
۲ ����

�����ی و�� ��ر�� ��د:

|��در��� ��ی ���زاد   
۵ ����

 �و�� �و �� ر�� ��دآ��ی 
و ���م ���د ���ر��   ���� ۳

 ����ل ������ 
���� ������� �� ��د   ���� ۵

 آ��ر �� ��ادی در ا����ن �� ���� 
از ۹۰ ��ار ��� ر���ه ا��   ���� ۴

 ����� در ����ن، ��زا�� �� ��� 
را را�� ز��ان �� ���   ���� ۴

���ه ��ی ا���ز

��ز���� ����ا�����ر   ||  �� ���� ۰۷ دی ��ه ۱۳۹۵  ||  ۲۷ ر���  ا��ل ۱۴۳۸   ||  ۲۷ د����� ۲۰۱۶   ||   ���ره ۳۲۹   ||   ��ل دوم   ||    ����: ۷۰۰ ����نEskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN ۲۴۷۶-۴۸۰۹    ||    ������ ������   ۳۰۰۰۵۷۳۴۳۳ ا���ر ��ز

ا���ن د����� ��دم �� ������ ���ق �����ت
در ���� ����� (۲) ���ا���

دو�� از ��ی ���� ���� ��

ا���ف ���ق ����ن و ��ز������ن از ۱۰ در�� ����ز ����

۲ ����

������ ���ق ��ز������ن �� �����ن و ۵۰ ��ار ����ن �� ��د

۳ ����

۹دی، ����� ������ر (۲)        

��
��

��
� ک در  ز��ن ��ی �زم ���   ��دم ا�� ��ز��� ��

�� ر�����ن �� ���ان آ��ه ا�� و ��� ���� ��ی 
اول  ���� ��ی   ���� از  ��ده ا��؛  ��ر  را  ز��دی 

�� د��� ����� ��د؛  ا���ب در در���ی ��ی دا��� 
��� ����� ����، ������ن، ��� �����ن، ����� ��د���ن 
و �� ��� ������؛ ا�� ۹ دی ��ل ۱۳۸۸ �� ���ان 
روز «����ت و ����ق ا�� �� و���» در ��ر�� ا���ب 

ا���� �� ���� ��د و ������ر  ��.
���م ����   �����  �� ������ر  و  ��ر���  ا�� �����   
 ����» ��ا��ش �����»،  ��� ��ی  از   ���» ر���ی 
������� از ����ت»، «������ ������ و ���ر در 
���رآ��د»  ���ی  در   �����» ���ز»،  ��رد  ���� ��ی 
و  ��د��  و  ا���  اراده  و  ا���ن   ��  ����  �����»

��د��ش» در ��ر�� ا���ب ا���� ��د.
��د��   ����� ا��   ����  ��� و  ����ده  ا���د   

����ق ������ت ���ی ��د...

ادا�� ���� را در ���� ۲ ���ا���

دی
آ��

 �
��

 �
���

��
 ��

ز ر
� ا

��
||  

 

روزنامه برگزيده فرهنگستان زبان و ادب فار� �ݤݤݤݤݤݤ ����ݑ ���ݐ � �� �ݬݬݬݬݬݓ �ݒ ��ݔ
��ݐ

����� �����ی و�� از ��ا�� ا����ل

��ر آ�� �� ��ه  ر����، 
۶ ����

عباس مرادى - شهردار فوالدشهر 

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)

چاپ اول

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از یک واحد تجاری واقع در محله شهید صدر بازار 
B۱ فوالدشهر (بانک ملت قدیم) را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید. داوطلبان 
می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده تا روز شنبه تاریخ ۹۵/۱۰/۲۵ به واحد 

امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شماره 
موضوع مناقصهمناقصه

محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)

۹۵-۴-۱۸۱
عملیات اجرایی خط لوله فاضالب 

بزرگراه میثمی تا باغ زیار در محدوده 
منطقه دو (ارزیابی کیفی)

۹٫۰۹۶٫۳۲۹٫۰۲۲۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰جاری

۹۵-۴-۱۸۲
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب 

منطقه چهار (لیست شماره ۲ حصه 
جنوبی) (ارزیابی کیفی)

۵٫۴۳۱٫۱۶۶٫۷۲۴۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰جاری

۹۵-۴-۱۸۳
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب 

منطقه چهار (لیست شماره سه حصه 
شمالی) با ارزیابی کیفی

۴٫۲۴۰٫۱۶۰٫۸۸۷۲۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰جاری

كت  آب و فاض�ب استان  ��
اصفهان  (سهامى خاص)

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه:
تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه به تاریخ ۹۵/۱۰/۱۸ 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
  از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۵/۱۰/۱۹

 دریافت اسناد:
 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 www.abfaesfahan.ir 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸
(داخلی ۳۳۵)

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــد ۸۰ ه ــم از درآم ــه شش ــق برنام ــیون تلفی ــس کمیس رئی
ــزار  ــدود ۳۵ ه ــط ح ــت: فق ــر داد و گف ــا خب ــدی یارانه ه ــل هدفمن ــت از مح دول
ــارد تومــان آن  ــه مــردم پرداخــت می شــود و ۳۹ هــزار میلی ــارد تومــان آن ب میلی
بــه خزانــه بازنمی گــردد کــه ایــن خــود یــک تخلــف قانونــی اســت. بــه گــزارش 
ــه  ــق برنام ــیون تلفی ــس کمیس ــی، رئی ــا حاجی بابای ــن، حمیدرض ــای وط کیمی
ــف  ــرده از تخل ــته پ ــب گذش ــش ش ــه پای ــس، در برنام ــده مجل ــم و نماین شش
قانونــی در درآمدهــای یارانــه ای برداشــت و گفــت: حــدود ۸۰ هــزار میلیــارد 
ــون از مــردم دریافــت می شــود و فقــط حــدود ۳۵ هــزار  ــر اســاس قان تومــان ب
ــه  ــه خزان ــاوت آن ب ــود و مابه التف ــت می ش ــردم پرداخ ــه م ــان آن ب ــارد توم میلی
بازنمی گــردد. حاجی بابایــی ادامــه داد: طبــق بررســی های انجام شــده از ۳ 
ــال  ــا در س ــدی یارانه ه ــل هدفمن ــت از مح ــد دول ــاره درآم ــی درب ــور پژوهش مح
1۳۹۵، هــر یــک از محورهــا درآمدهــای دولــت را حــدود 7۸ و 77 هــزار میلیــارد 
تلفیــق  در کمیســیون  به عمل آمــده  بررســی های  و  بــرآورد کرده انــد  تومــان 
ــارد  ــزار میلی ــدود ۸۰ ه ــا، ح ــدی یارانه ه ــت از هدفمن ــد دول ــم درآم ــه شش برنام
تومــان بــرآورد شــده اســت. او گفــت: درواقــع حــدود ۸۰ هــزار میلیــارد تومــان بــر 
اســاس قانــون از مــردم دریافــت شــده کــه 7 هــزار میلیــارد تومــان آن مالیــات 
اســت و فقــط حــدود ۳۵ هــزار میلیــارد بــه مــردم پرداخــت می شــود کــه در جمــع 
تقریبــا 417۰۰ میلیــارد تومــان می شــود. ایــن نماینــده مجلــس گفــت: بــر اســاس 
درآمــد بــه  دســت  آمــده و مبلــغ پرداختــی یارانه هــا بــه عمــوم مــردم حــدود ۳۹ 

ــف  ــک تخل ــود ی ــن خ ــه ای ــردد ک ــه بازنمی گ ــه خزان ــان آن ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــه خــرج می شــود. ــه خزان ــز ب ــل از واری ــا، قب ــی اســت و درآمده قانون

بابایــی گفــت: در ســال 1۳۸۹ قیمــت بنزیــن حــدود 1۰۰ تومــان بــوده کــه امســال 
بــه 1۰۰۰ و 12۰۰ تومــان رســیده اســت کــه میانگیــن قیمــت بنزیــن در ســال 1۳۹۵ 
ــع، نفــت ســفید، نفــت  ــن از گاز مای ــر بنزی ــان اســت. عــاوه ب ــع 17۰۰ توم درواق
ــون  ــر اســاس قان ــد ب ــن درآم ــه ای ــد ک ــد می کن ــرق و ... کســب درآم گاز، گاز، ب
ــزی ۵۰ درصــد آن  ــن واری ــه از ای ــز شــود ک ــد واری ــت بای ــه دول ــه  حســاب خزان ب
ــان(  ــزار و ۵۰۰ توم ــود )4۵ ه ــت می ش ــردم پرداخ ــه م ــی ب ــورت نقدینگ ــه  ص ب
۳۰ درصــد بــه واحدهــای تولیــدی تعلــق دارد و 2۰ درصــد باقی مانــده آن در 
ــق  ــیون تلفی ــس کمیس ــود. رئی ــت می ش ــدان پرداخ ــه کارمن ــی ب ــورت گران ص
ــزار  ــرد 4۵ ه ــر ف ــه ه ــا ب ــن پرداختی ه ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــح ک ــس تصری  مجل
و ۵۰۰ تومــان یارانــه پرداخــت می شــود کــه ایــن مبلــغ در طــول ایــن چنــد ســال 
ــش  ــان کاه ــزار توم ــدود ۸ ه ــه ارزش آن ح ــرده، بلک ــدا نک ــش پی ــا افزای نه تنه
پیداکــرده اســت. حاجی بابایــی بــا بیــان اینکــه برنامــه هدفمنــدی یارانه هــا یــک 
برنامــه پنــج  ســاله اســت و تــا امــروز کســی نگفتــه درآمــد دولــت از هدفمنــدی 
ــارد  ــم در ســال ۹۵ حــدود ۸۰ هــزار میلی ــن رق ــزود: ای ــدر اســت، اف یارانه هــا چق
تومــان و در ســال قبــل 6۹ هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه فقــط حــدود ۳۵ 
ــزار  ــی حــدود ۵ ه ــردم پرداخــت می شــده و رقم ــه م ــش ب ــارد تومان ــزار میلی ه

ــه توســعه شــهری اختصــاص می یافتــه اســت. میلیــارد تومــان ب

حاجی بابایــی ادامــه داد: تاکنــون عوامــل تولیــد نمی گذاشــتند مــازاد ایــن درآمــد 
ــا  ــردم از یارانه ه ــراز تأســف از ســهم م ــا اب ــز شــود. او ب ــه واری ــه  حســاب خزان ب
ــان  ــزار و ۵۰۰ توم ــرد 4۵ ه ــر ف ــهم ه ــون س ــرح تاکن ــن ط ــرای ای ــزود: از اج اف
بــوده کــه بــا توجــه بــه افزایــش تــورم ســاالنه قــدرت ایــن مبلــغ فقــط ۸ هــزار 
تومــان اســت؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه هزینــه بــرق مصرفــی مــردم از زمــان 
شــروع پرداخــت یارانه هــا حــدود ۵ برابــر شــده اســت؛ ایــن یعنــی عــدم تطابــق 

ــت. ــی دول ــای مدیریت برنامه ه
رئیــس کمیســیون تلفیــق مجلــس ادامــه داد: بــرای رفــع مشــکات این چنینــی 

ــر شــود. تســنیم ــد درآمدهــا شــفاف و نظارت هــا دقیق ت بای

ــه گــزارش کیمیــای وطــن، 61 نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  ب
ــد. ــر آمــوزش و پــرورش را امضــا کردن طــرح اســتیضاح وزی

متن کامل استیضاح وزیر آموزش و پرورش به شرح ذیل است: 
ــس شــورای اســامی  ــرم مجل ــی، ریاســت محت ــر الریجان ــای دکت ــاب آق  جن

و هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی
 سام علیکم

 احترمــا اینجانبــان جمعــی از نماینــدگان خانــه ملــت بــا اســتناد بــه اصــل ۸۹ 
قانــون اساســی، طــرح اســتیضاح جنــاب آقــای دکتــر احمــدی آشــتیانی، وزیر 
محتــرم آمــوزش و پــرورش، را اعــام می داریــم. خواهشــمند اســت در اولیــن 

جلســه اعــام وصــول فرماییــد:
ــه مســائل تربیتــی و پرورشــی و فرهنگــی در سیاســت های   1- بی توجهــی ب

آمــوزش و پــرورش و مــدارس

 2- تأخیــر در پرداخــت حقــوق فرهنگیــان و از بیــن رفتــن آرامــش خانواده هــا 
بــه دلیــل برنامه ریــزی مالــی فرهنگیــان بــا همیــن انــدک حقــوق معلمــی

 ۳- عزل و نصب های سیاسی در بدنه وزارت آموزش و پرورش
 4- عــزل و نصب هــای سیاســی در صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان و اســتفاده از 

نیروهــای غیرتخصصــی و بانــدی و حزبــی
  ۵- ارائــه نکــردن برنامــه ای خــاص در تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی 

و فرهنگ سازی در مدارس
ــده  ــه ش ــال ۹6 ارائ ــه س ــزی وزارت در برنام ــدم برنامه ری ــی و ع  6- بی توجه
 از دولــت در بحــث افزایــش رفــاه و معیشــت فرهنگیــان و مــدارس روســتایی 

و دیگر موارد الزامی.
 7- بی توجهــی بــه شــعارها و برنامه هــای پیشــنهادی وزیــر در برنامــه 

ارائه شــده در ســال ۹6 توســط دولــت و برنامــه ششــم.

 ۸- عــدم تعامــل بــا نماینــدگان و برگــزار نکــردن جلســه بــا نماینــدگان محتــرم 
در زمینــه پیگیــری چشــم انداز و سیاســت های کلــی ســند بنیادیــن تحــول در 

آمــوزش و پــرورش.
  ۹- بی توجهــی بــه پیگیــری پرداخــت حقــوق معلمــان حق التدریــس 
و فرهنگیــان بازنشســته و ارائــه نــدادن برنامــه ای منســجم و خــاص در برنامــه 

ششــم و بودجــه ســال ۹6.
 1۰- بی توجهــی بــه مــدارس دولتــی و دانش آمــوزان محــروم و دفــاع از 
 سیاســت های تشــویقی مــدارس غیرانتفاعــی و در کل حــذف محرومــان 
و مناطــق محــروم در سیاســت های آمــوزش و پــرورش و جایگزیــن مــدارس 

آزاد.
 11- ده هــا مــورد چالــش دیگــر در سیاســت های فعلــی آمــوزش و پــرورش. 

راه دانا

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت: برخــی خــواص انقــاب اســامی بــه 
دلیــل تحلیل هــای نادرســت عمــا از خــط والیــت فاصلــه گرفتــه و در فتنه هایــی 

کــه پیــش آمــده دچــار لغزش هــای غیــر قابــل جبرانــی شــده اند.
ــازمان  ــس س ــرور، رئی ــین غیب پ ــردار غامحس ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــروزی  ــدو پی ــامی از ب ــام اس ــه نظ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتضعفین، ب ــیج مس بس
خــود در بهمــن 1۳۵7 همــواره در معــرض تهدیــدات دشــمنان بیرونــی و برخــی 
ــل  ــه دلی ــوده، گفــت: برخــی خــواص انقــاب اســامی ب ــان ب ــی آن عوامــل داخل
ــه  ــی ک ــه و در فتنه های ــه گرفت ــت فاصل ــط والی ــا از خ ــت عم ــای نادس تحلیل ه
ــه  ــا اشــاره ب پیــش آمــده دچــار لغزش هــای غیــر قابــل جبرانــی شــده اند. وی ب
ــات ریاســت جمهــوری ســال 1۳۸۸ افــزود: اگــر تدابیــر  حــوادث پــس از انتخاب
حکیمانــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی و حضــور مــردم و بســیجیان در مقابــل 

ــاب  ــت انق ــروز سرنوش ــود، ام ــاه 1۳۸۸ نب ــژه در ۹ دی م ــزرگ و به وی ــه ب  آن فتن
و کشور طور دیگری رقم می خورد.

نخ نمــای  حربــه  بــا  اســامی  نظــام  دشــمنان  کــرد:  تاکیــد  غیب پــرور 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــدازی جمه ــال بران ــه دنب ــه 1۳۸۸ ب ــی در فتن اختاف افکن
ــوه ای از  ــاه را جل ــیج، ۹ دی م ــور بس ــپاه در ام ــده کل س ــین فرمان ــد. جانش بودن
بــرکات الهــی بــر ایــن ملــت دانســت و گفــت: ۹ دی مــاه، باطل الســحر فتنــه بــود 
کــه در آن روزهــا، پــس از ماه هــا تبلیغــات ســنگین علیــه نظــام و انقــاب اســامی 
ــام  ــی اس ــوب های خیابان ــدف از آش ــد ه ــاس کردن ــردم احس ــه م ــی ک  هنگام
ــر وحــدت و انســجام خــود  ــا حضــوری کم نظی و اصــل نظــام اســامی اســت، ب
را بــه رخ بدخواهــان ایــن ملــت کشــیدند. غیب پــرور در ادامــه ضمــن تأکیــد بــر 
گرامیداشــت هــر ســاله ایــن روز بــه عنــوان یــوم هللا تصریــح کــرد: همان طــور کــه 

در ۹ دی 1۳۸۸ امــت حــزب هللا و بســیجیان جــان بــر کــف ایــن روز را بــه نمــاد 
وحــدت پیرامــون اســام و ارزش هــای اســامی تبدیــل کردنــد، امســال نیــز مــردم 
بیــدار در اقصــی نقــاط کشــور بــا برگــزاری مراســم مختلــف و جلســات روشــنگرانه 

آمادگــی خــود را بــرای دفــاع از والیــت و نظــام اســامی نشــان خواهنــد داد.
ــرای  ــیج ب ــی بس ــام آمادگ ــن اع ــتضعفین ضم ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
ــرای حــل مشــکات کشــور افــزود: مــردم  ــا دســتگاه های مختلــف ب همــکاری ب
ولی نعمتــان انقــاب هســتند و بــا حضــور مــردم اســت کــه مشــکات کشــور حــل 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــرور در پای ــع می شــوند. غیب پ ــه آن دف ــدات علی شــده و تهدی
ــی  ــت: تمام ــده گف ــی آین ــای احتمال ــل فتنه ه ــل بســیجیان مقاب هوشــیاری کام
بســیجیان در اطاعــت از امــام خامنــه ای، ولــی امــر مســلمین جهــان و دفــاع از 
کیــان ایــران اســامی و حفــظ منافــع ملــی، لحظــه ای درنــگ نخواهنــد کــرد. مهــر

حاجی بابایی خبر داد:

تخلف قانونی ۳۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل درآمدهای هدفمندی

61 نماینده، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند

سردار غیب پرور:

۹ دی، باطل السحر فتنه بود

حتما بخوانید!
61 نماینده، طرح استیضاح وزیر... سه شنبه  07  دی ماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
مقــام معظــم رهبــری بــر ناممکــن  بــودن خلــق 
ــا اراده هــای انســانی صحــه  ــدگار 9 دی ب حماســه مان
متعــال  خــدای  »دســت  فرمودنــد:  و   گذاشــتند 
در  حسین بن علی)علیه الســام(  روح  و  والیــت  روح 
لحظه لحظــه آن حماســه مانــدگار دیــده می شــد.«

ــامی  ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
3دهــه از عمــر پربرکتــش را پشــت ســر گذاشــته و بــا 
ــا علی رغــم  ــای توطئه هــا مواجــه شــده اســت؛ ام دنی
ــری  ــدار وصف ناپذی ــا اقت ــه ســنگین دشــمنان، ب هزین
ــمن  ــرای دش ــن ب ــد و ای ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ب
ــول 3  ــام، در ط ــن نظ ــت. ای ــده اس ــران آم ــیار گ بس
ــات 88 از موقعیــت  ــژه در آســتانه انتخاب دهــه و به وی
ممتــاز و برجســته ای برخــوردار بــود. موقعیــت ممتــاز 
ایــران در فنــاوری هســته ای، موفقیــت تاثیرگــذار 
 نظــام جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه خاورمیانــه 
و دســت برتــر ایــران در مذاکــرات هســته ای در ســال 
ــتضعفان  ــام و مس ــای اس ــال دنی ــز اقب 1388  و نی
عالــم بــه جمهــوری اســامی، نمونه هایــی از آن اســت. 
ظهــور ایــن رویکــرد در غــرب کــه بایــد ایــران هســته ای 
را پذیرفــت، در امــور داخلــی ایــران نبایــد دخالــت کــرد 
بــه جــای مقابلــه بــا ایــران بایــد درصــدد بازدارندگــی 
ــک  ــاب اســامی در ی ــت انق ــد، نشــان از موفقی برآم
ــی  ــی و ناکام ــت از درماندگ ــاله و حکای ــی س دوره س
ــور  ــه حض ــود. حماس ــران ب ــا ای ــه ب ــکا در مواجه آمری
ــوان  ــه عن ــت ب ــرداد می توانس ــران در 22 خ ــت ای مل
ــای  ــه پروژه ه ــی ب ــر خاص ــی، تی ــت طای ــک فرص ی
ــفانه  ــد. متاس ــران باش ــا ای ــرب ب ــه غ ــف مقابل مختل
ــات، برخــی از  ــج انتخاب ــه پــس از اعــام نتای بافاصل
در  احــزاب سیاســی شکســت خورده  و  کاندیداهــا 
ــمن  ــده دش ــدام طراحی ش ــه اق ــه بازیچ ــات ک انتخاب
ــی  ــای غرب ــا قدرت ه ــد ب ــه واح ــک جبه ــد، در ی بودن
ــات  ــه انتخاب ــه نتیج ــراض ب ــا اعت ــاب، ب ــد انق  و ض
ــه  و اردوکشــی خیابانــی، بعضــی از شــهرهای ایــران ب
ویــژه پایتخــت را دســتخوش ناآرامــی و اعتــراض 

ــد. کردن
ــه در  ــان چ ــا خودش ــه بعده ــب ) ک ــزرگ تقل دروغ ب
جلســه در حضــور مقــام معظــم رهبــری، چــه در 
ــان  ــلی اذعـ ــای داخـ ــه در تحلیل ه ــا و چ بازجویی ه
ــد، کــه امــکان تقلــب در ســطح گســترده وجــود  کردن
ــد  ــای تن ــی و بیانیه ه ــی های خیابان ــدارد( و اردوکش ن
بعــد از آن، بــا ایجــاد تردیــد بــزرگ در نتایــج انتخابــات 
در بیــن مــردم، موقعیــت سیاســی جمهــوری اســامی 

ــرد. ــزل ک ــا متزل ــه و دنی را در منطق
ــون  ــان داد قان ــه نش ــان فتن ــار جری ــن ب ــرای اولی ب
نــدارد  قبــول  را  نظــام  قانونــی   و ســازو کارهــای 
ــه  ــد ب ــوب می خواه ــی و آش ــی خیابان ــا اردوکش و ب
ــناد و  ــه اس ــد. هم ــت یاب ــود دس ــق خ ــته ناح خواس
ــده  ــدام طراحی ش ــان دهنده  اق ــود نش ــات موج اطاع
ــردن  ــوال ب ــر س ــرای زی ــی ب ــی و خارج ــی داخل قبل
ــدازی  ــب و راه ان ــوان تقل ــات تحــت عن ــان انتخاب جری
ــا  ــام ب ــدازی نظ ــرای بران ــی ب ــان اجتماع ــک جری ی
کپی بــرداری از الگــوی انقاب هــای رنگــی بــود. 

ــرای غــرب ایجــاد  ــی ب ــات، امیدهای ــان انتخاب در جری
ــگاه مردمــی  ــد یــک پای شــد و آن هــا احســاس کردن

ــد. ــدا کرده ان ــه پی ــل جامع ــه در داخ ــب توج جال
ــق  ــکا از طری ــدی را آمری ــه، نقــش کلی ــان فتن در جری
ســفارتخانه های غربــی، ســرویس های جاسوســی 
ــر خــارج از کشــور  ــای فک ــژه، اتاق ه ــر وی ــرب، دفات غ
ــات 88  ــل از انتخاب ــا قب ــه از ماه ه ــی داد ک ــام م انج
ــا ایجــاد شــبکه های اجتماعــی در فضــای ســایبری  ب
و ایجــاد شــبکه های تلویزیونــی و دیگــر امکانــات 
ــه  ــه آوردن هم ــه صحن ــه و ب ــان فتن ــت از جری حمای
ــب  ــتند در قال ــاش داش ــاب، ت ــد انق ــای ض گروه ه
 اعتــراض بــه انتخابــات، پــروژه برانــدازی رنگیــن 

را عملی سازند.
جریــان فتنــه و ضــد انقــاب، بــا شــعارهای خــود در روز 
قــدس )شــعار نه غــزه،  نــه لبنــان( و حرمت شــکنی های 
روز 13 آبــان و 16 آذر )بــا شــعارهای حمایــت از آمریــکا 
و پــاره کــردن عکــس امــام خمینــی رضــوان هللا علیــه 
ــه  ــش زدن خیم ــورا )آت ــزرگ عاش ــکنی ب و حرمت ش
امــام حســین)ع( و رقــص و پایکوبــی در خیابان هــا( 
ــان  ــود را نش ــی خ ــد انقاب ــی و ض ــد دین ــت ض ماهی

دادنــد. 
حرمت شــکنی روز عاشــورا و حمایــت ســران فتنــه 
بــه  را  خداجــوی  مــردم  صبــر  اوبــاش  و  اراذل  از 
ــا حضــور پرشــور خــود  ســرآورد و مــردم عاشــورایی ب
در راهپیمایــی بی نظیــر 9 دی 1388، انزجــار خــود 
ــه نشــان ــان فتن ــکا و جری ــه مشــترک آمری  را از توطئ

داد.

فرمان مقدس                                    
ــرت  ــان حض ــی فرم ــالروز تاریخ ــت وهفتمین س بیس
امــام)ره( مــورخ 7 دی مــاه 1۳۵۸ مبنــی بــر تشــکیل 

ــم. ــرض می کنی ــک ع ــوادآموزی را تبری ــت س نهض
ســوادآموزی بــه توفیــق فرمــان امــام خمینــی)ره( از 
ــر  ــی فراگی ــه نهضت ــک حرکــت محــدود فرهنگــی ب ی
تبدیــل شــد و از آن پــس در شــمار مقدس تریــن 

ــد.  ــامی درآم ــاب اس ــای انق آرمان ه
 آری اســام مــا می گویــد اطلبــوا العلــم ولــو بالصیــن 
ــی در  ــد؛ یعن ــی اللح ــد ال ــن المه ــم م ــوا العل و اطلب
ــه دنبــال علــم  هــر زمــان و مــکان و شــرایطی بایــد ب
ــم  ــع عل ــد موان ــامی بای ــاب اس ــود. انق ــوزش ب  و آم
و دانــش  آمــوزی را برطــرف کنــد و کمــک کنــد مــردم 

چشــم بــاز داشــته و فهیــم باشــند. 
ــتگی آن  ــی، شایس ــان مقدس ــن آرم ــم، چنی ــه حت  ب
ــای  ــداف و برنامه ه ــن اه ــار مهم تری ــه در کن را دارد ک
ــامی  ــکوهمند اس ــاب ش ــی انق ــرن، یعن ــزه ق معج
نهضــت  کارنامــه  در  طایــی  ســطری  و  بنشــیند 

ــد. ــر باش ــان معاص ــامی در جه اس
نیــاز بــه توصیــه و توجیــه نیســت؛ زیــرا همــگان 
می داننــد کــه آموختــن تنهــا دســتاویز انســان در 
سراشــیب نشــناختن و ندانســتن اســت؛ امــا همتــی 
ــی  ــن و آیین ــد می خواهــد و توفیقــی مــدام. در دی بلن
کــه تعلیــم و تعلــم عبــادت اســت و جســتجوی 
دانــش، فریضــه و عالــم ارجمندتریــن کــس در میــان 
نوشــتن  و  از خوانــدن  اســت، محرومیــت   مــردم 
بخشــودنی نیســت. اولیــن کلمــه و نخســتین فرمــان 
ــت.  ــدن اس ــه خوان ــر ب ــمانی، ام ــاب آس ــن کت آخری
چنیــن کتابــی و چنــان آیینــی، مســلمانی را کــه 

نخوانــد و ننویســد، ســرزنش می کنــد. 
آمــوزش، بهایــی بــود کــه پیامبــر گرامــی اســام 
ــگ  ــیران جن ــرای آزادی اس ــد)ص( ب ــرت محم حض
بــدر مقــرر فرمــود و آموختــن، هنــری اســت کــه همــه 
می جوشــد  آن  از  دیگــر،  هنری هــای  و   توانایی هــا 
و ســر برمی  ورد. راســت اســت که دانســتن، توانســتن 
ــوادآموزی ــدس س ــت مق ــکیل نهض ــد. تش  می آفرین
ــر  ــود و اگ ــامی ب ــاب اس ــرام انق ــای روح و م اقتض

ــود. ــف ب ــگفتی و تاس ــزار ش ــای ه ــود، ج ــن نب چنی
ــه و اســاس  ــی)ره( پای ــام خمین ــان ام ــه یمــن فرم ب
 نهضتــی گذاشــته شــد کــه در هــر گام، طاغوتــی 
را شکســت و در هــر مرحلــه توفیقــی بــه چنــگ آورد. 
ــام ســتودنی  ــن قی ــه تصــرف ای ــه ب هــر ســرزمینی ک
برازندگــی  و  فخــر  پرچــم  آن  بــام  بــر  درمی آیــد 
افراشــته و چــراغ ســعادت و بالندگــی افروخته تــر 

می گــردد.
ســپاس  را  نهضــت  ایــن  و کوشــندگان  رهبــران   
خداونــد  از  را  آنــان  بیشــتر  توفیــق  و  می گوییــم 
خواســتاریم. بجــا و شایســته اســت کــه اهــداف  
 و رســالت واالی نهضــت ســوادآموزی مــورد توجــه 
ــی  ــام تاریخ ــداف در پی ــن اه ــرد. ای ــرار گی ــت ق و دق
امــام امــت کــه روز 7 دی مــاه ســال 1۳۵۸ بــه ایــن  

ــان شــده اســت. ــد، بی مناســبت صــادر فرمودن

خبر سیاسی 

اخبار سیاسی 

الریجانی:

 متوسط ۵۰ نماینده در رأی گیری های 

صحن علنی شرکت نمی کنند
رئیــس مجلــس از شــرکت نکــردن برخــی نماینــدگان 
در رأی گیری هــای صحــن علنــی مجلــس انتقــاد 

کــرد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی الریجانــی، رئیــس 
ــروز  ــی دی ــس شــورای اســامی، در جلســه علن مجل
)دوشــنبه،6 دی( قــوه مقننــه در جریــان بررســی 
الیحــه برنامــه ششــم از شــرکت نکــردن برخــی 
نماینــدگان در رأی گیری هــای صحــن علنــی مجلــس 

ــرد. ــاد ک انتق
عضــو  یوســف نژاد،  علی اصغــر  افــزود:  وی 
هیئت رئیســه مجلــس، آمــاری را بــه بنــده ارائــه 
کردنــد کــه نشــان می دهــد متوســط در هــر رأی گیــری 
ــری شــرکت  ــده در رأی گی ــی، ۵۰ نماین در صحــن علن

. نمی کننــد

دولت از سوی مجلس مکلف شد

 اختالف حقوق شاغالن و بازنشستگان 

از 1۰ درصد تجاوز نکند
مجلــس دولــت را مکلف کــرد اختاف حقــوق و برخورداری 
از امکانــات شــاغان، بازنشســتگان و مســتمری بگیران در 
 ســنوات مختلــف بــا شــرایط شــغلی، تحصیلــی، ســنوات 
و ســایر متغیرهــای خدمتــی، در پایــان برنامــه ششــم از 1۰ 

درصــد تجــاوز نکند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی در جلســه علنــی نوبــت صبــح مجلــس و در ادامه 
رســیدگی بــه الیحــه برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه بــه 

بحــث و بررســی دربــاره مــاده ۳7 آن پرداختنــد.
 بنــا بــر ایــن گــزارش، نماینــدگان پــس از ســخنان مخالفان 
ــه  ــل ب ــه شــرح ذی ــاده را ب ــن م ــت، ای ــان در نهای و موافق

ــاندند: ــب رس تصوی
دولــت مکلــف اســت نســبت بــه بررســی های الزم جهــت 
برقــراری عدالــت در نظــام پرداخــت، رفــع تبعیــض و 
امکانــات  از  برخــورداری  و  دریافت هــا  همسان ســازی 
مســتمری بگیران کشــوری  و  بازنشســتگان  شــاغلین، 
و لشــکری ســنوات مختلــف، بــا اســتفاده از ســامانه 
امتیــازی جامــع در ســال اول اجــرای ایــن قانــون اقــدام 
ــورداری از  ــوق و برخ ــاف حق ــه اخت ــوی ک ــه نح ــد؛ ب کن
امکانــات شــاغان، بازنشســتگان و مســتمری بگیران طــی 
ســنوات مختلــف بــا شــرایط شــغلی، تحصیلــی، ســنوات 
و ســایر متغیرهــای خدمتــی، در پایــان برنامــه از 1۰ درصــد 
تجــاوز نکنــد و در جهــت تصویــب در مســیر قانونــی قــرار 

ــارس ــرد. ف گی

کدخدایی:

 کسانی که در فتنه 88 نقش داشتند 

باید تبعات آن را هم بپذیرند
نگهبــان  عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای 
ــا  ــه »آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــه ای، در پاس در مصاحب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــان ب ــه ۸۸ همچن ــا فتن ــدی ب مرزبن
ــی  ــرای بررس ــان ب ــورای نگهب ــی ش ــای ارزیاب ماک ه
ــال ۹6  ــوری س ــت جمه ــای ریاس ــت کاندیداه صاحی
در نظــر گرفتــه خواهــد شــد یــا خیــر«، بــا بیــان اینکــه 
زدوده  از ذهن هــا  اســت کــه  فتنــه ۸۸ مســئله ای 
ــات  ــه ۸۸ و اقدام ــث فتن ــرد: بح ــار ک ــود، اظه نمی ش
مجرمانــه ای کــه برخــی افــراد مرتکــب شــدند، مســئله 
 ای نیســت کــه بــا نظــر شــخص و افــراد بخواهــد حــذف 

و جابه جــا شــود.
وی افــزود: فعــل مجرمانــه ای صــورت گرفتــه و کســانی 
کــه در ایــن زمینــه و در ارتــکاب فعــل مجرمانــه نقــش 

داشــتند، بایــد تبعــات آن را هــم بپذیرنــد. میــزان

حنــان فتــاوی، نماینــده مجلــس عــراق، در برنامــه 
زنــده تلویزیونــی بــا دفــاع از حضــور فرمانــده نیــروی 

ســپاه قــدس ایــران در عــراق گفــت: اگــر ســعودی ها 
کســی مثــل ایشــان دارنــد کــه شــجاع باشــد، بــرای 

دفــاع از عــراق بــرای مــا بفرســتند.
ــک  ــراق در ی ــس ع ــده مجل ــاوی، نماین ــان فت حن
ــش  ــده پخ ــورت زن ــه ص ــه ب ــی ک ــه تلویزیون برنام
قاســم  سرلشــکر  ســردار  حضــور  از  می شــد، 
ســلیمانی، فرمانــده نیــروی ســپاه قــدس ایــران، در 
ــاع  ــری دف ــا تروریســم تکفی ــارزه ب ــرای مب ــراق ب ع

ــرد. ک
بــه  پاســخ  در  برنامــه  ایــن  در  فتــاوی  خانــم 
مجــری کــه گفــت ایــن همــه مستشــار نظامــی در 
ــاع  ــلیمانی ]دف ــدر ]از[ س ــرا اینق ــت، چ ــراق هس ع
می کنیــد[ گفــت: اینجــا از برنامــه شــما کــه ]هــزاران 
ــر از عــراق و عربســتان شــاهد  بلکــه[ میلیون هــا نف
ــک  ــما ی ــر ش ــه اگ ــم ک ــام می کن ــتند اع آن هس
نفــر ماننــد قاســم ســلیمانی، فــردی شــجاع ســراغ 
ــرای  ــداکاری ب ــرد و ف ــه نب ــد کــه آمــاده ورود ب داری
ــراق و آزادی  ــرای ع ــد ب ــر باش ــد، حاض ــراق باش ع
عــراق ]از دســت تروریســم[ در کوچه خیابان هــای 

ــد. ــا بیاوری ــرای م ــد، ب ــداکاری کن ــرود و ف ــراق ب ع
ــه  ــم ک ــام می کن ــا اع ــن اینج ــزود: م ــاوی اف فت
اگــر عربســتان بخواهــد یــک ســعودی را بــه موصــل 
 بفرســتد کــه بــرای ]منابــع[ عربســتان بجنگــد 
ــن  ــرش ای ــرایط پذی ــن ش ــد، م ــل را آزاد کن و موص
 ســعودی، اجــازه و روادیــد و موافقــت دولــت عــراق 

را تضمین می کنم.
ــفیر  ــما س ــه ش ــد ک ــرض ش ــه معت ــری برنام مج
عربســتان را در بغــداد تحمــل نکردیــد، امــا فتــاوی 
ــک  ــر شــجاع، ی ــک نف ــر ی ــه شــما اگ پاســخ داد ک
ــراغ  ــد، س ــش بجنگ ــا داع ــه ب ــعودی ک ــده س رزمن
ورودش  بــرای  موافقــت  مــن  بیاوریــد،   داریــد 

را تضمین می کنم.
ایــن نماینــده مجلــس عــراق در ادامــه انتقــاد خــود 
رســانه های ســعودی گفــت:  ُخرده گیری هــای  از 
 در عــراق مستشــاران از آمریــکا، انگلیــس، فرانــس 
ــد؛ پــس چــرا کســی  و حتــی اســترالیا حضــور دارن

ــت؟ ــرض نیس ــا معت ــود این ه ــه وج ب
 فتــاوی در پاســخ بــه ایــن شــبهه ســعودی ها 
ــد، »ایــران  و مخالفــان ایــران در عــراق کــه می گوین
ــزاداری(  ــینه زدن )در ع ــر و س ــر س ــز ب ــزی ج چی
ــورها  ــه کش ــا از هم ــت: م ــته«، گف ــا نداش ــرای م ب
از جملــه ایــران کمــک خواســته ایم... ایــن هــم 
ــل  ــد دیگــران را ]مث درســت نیســت کــه شــما عقای

بــر ســر و ســینه زدن در عزاداری هــا[ را مســخره 
 کنیــد. اگــر مــا بــر ســر و ســینه زدن ]در عــزاداری[ 
را از ایــران یــاد بگیریــم، بهتــر از یــاد گرفتــن فرهنــگ 
قتــل و کشــتار و ذبحــی و دیگــر فرهنگ هــای 
نفــوذی )بــه فرهنــگ عــراق( اســت کــه ریشــه اش 

ــت... . ــه« اس ــن تیم ــکار »اب ــت و اف وهابی
ایــن نماینــده عراقــی در مقایســه ای میــان بــر 
سروســینه زدن در فرهنــگ شــیعی ایــران و اندیشــه 
 تکفیــری وهابــی در عربســتان افــزود: بــر ســر 
ــد.  ــال نمی دان ــران را ح ــتن دیگ ــینه زدن، کش و س
نمی کنــد  تکفیــر  را  دیگــر  مســلمان  کار،   ایــن 
کشــتار فــرد مســیحی را حــال نمی دانــد، تجــاوز بــه 
ــار  ــب آث ــد و تخری ــزدی را روا نمی دان ــران[ ای ]دخت
باســتانی را مجــاز نمی دانــد ]در حالــی کــه فرهنــگ 
انجــام  عــراق  در  را  ایــن کار  دارد  االن  تکفیــری 

می دهــد[.
ــب  ــه عق ــا را ب ــران، م ــد دیگ ــردن عقای ــخره ک  مس

می رانــد... 
ــه  ــد ب ــعود[ می گوین ــه ]آل س ــری ک ــدا و پیغمب خ
ــد، همــان خــدا و پیغمبــر می گوینــد  آن ایمــان دارن
فرقــی میــان عجــم و عــرب نیســت مگــر بــه تقــوا. 
آمــده کــه  کجــا  از  نفــوذی  فرهنگ هــای  ایــن 
مســلمان  او  و  اســت  مســلمان  ایــن  می گویــد 
نیســت و ریختــن خــون برخــی را حــال می داننــد؟

ــامانه  ــدازی س ــا راه ان ــت ب ــه مل ــردم در خان ــدگان م نماین
مدیــران  رؤســا،  مقامــات،  مزایــای  و  حقــوق  ثبــت 
موافقــت  اجرایــی  دســتگاه های  کلیــه  کارکنــان   و 
کردنــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت، 
نماینــدگان در نشســت علنــی نوبــت صبــح دیــروز )دوشــنبه، 
ــان بررســی  ــس شــورای اســامی در جری ــاه( مجل 6 دی م
مــاده ۳۵ الیحــه برنامــه ششــم توســعه کل کشــور بــا 1۳4 
ــوع  ــع از مجم ــف و 4 رأی ممتن ــق، 41 رأی مخال رأی مواف
24۰ نماینــده حاضــر در مجلــس بــا مــاده ۳۵ آن موافقــت 

کردنــد.
گفتنــی اســت در مــاده اصاحــی ۳۵ آمــده: دولــت مکلــف 
اســت ظــرف یکســال نســبت بــه راه انــدازی ســامانه 
ــه  ــع کلی ــکان تجمی ــد و ام ــدام کن ــا اق ــوق و مزای ــت حق ثب
ــه  ــان کلی ــران و کارکن ــه مقامــات، رؤســا، مدی پرداخت هــا ب
ــوری اســامی  ــوای ســه گانه جمه ــی، ق دســتگاه های اجرائ
مؤسســات  و  ســازمان ها  وزارتخانه هــا،  از  اعــم   ایــران 
ــی  ــات انتفاع ــی، مؤسس ــرکت های دولت ــگاه ها، ش و دانش
اعتبــاری  مؤسســات  و  بانک هــا  دولــت،  بــه  وابســته 

دولتــی شــرکت های بیمــه دولتــی، مؤسســات و نهادهــای 
عمومــی غیردولتــی )در مــواردی کــه آن بنیادهــا و نهادهایــی 
ــات  ــد(، مؤسس ــتفاده می کنن ــور اس ــه کل کش ــه از بودج ک
ــس  ــامی، مجل ــاب اس ــای انق ــا و نهاده ــی، بنیاده عموم
شــورای اســامی، شــورای نگهبــان قانــون اساســی، بنیادهــا 
 و مؤسســاتی کــه زیــر نظــر ولــی فقیــه اداره می شــوند 
ــون  ــمول قان ــه ش ــی ک ــتگاه ها و واحدهای ــن دس و همچنی
ــم  ــت، اع ــام اس ــح ن ــا تصری ــر ی ــتلزم ذک ــا مس ــر آن ه ب
 از اینکــه قانــون خــاص خــود را داشــته یــا از قوانیــن 
و مقــررات عــام تبعیــت کننــد، نظیــر وزارت جهــاد کشــاورزی 
شــرکت ملــی نفــت ایــران، شــرکت ملــی گاز ایــران، شــرکت 
ایــران، ســازمان گســترش  پتروشــیمی  صنایــع   ملــی 
ــادر  ــک مرکــزی، ســازمان بن ــران،  بان ــع ای و نوســازی صنای
ــعه  ــازمان توس ــران، س ــامی ای ــوری اس ــتیرانی جمه و کش
و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران، ســازمان 
صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران و شــرکت های 
 تابعــه آن هــا، ســتاد اجرایــی و قرارگاه هــای ســازندگی 

و اشــخاص حقوقــی وابســته بــه آن هــا را فراهــم کنــد؛ بــه 
نحــوی کــه میــزان ناخالــص پرداختــی بــه هــر یــک از افــراد 
فــوق مشــخص بــوده و امــکان دسترســی بــرای نهادهــای 
 نظارتــی و عمــوم مــردم فراهــم شــود. وزارت اطاعــات 
و نیروهــای مســلح و نیروهــای انــرژی اتمــی از شــمول این 

حکم مســتثنی هســتند.
هســتند  مکلــف  قانــون  ایــن  مشــمول  دســتگاه های 
حقــوق، فوق العاده هــا، هزینه هــا، کمک هزینه هــا، کارانــه 
پرداخت هــای غیرماهانــه و مزایــای ناخالــص پرداختــی 
ــدی  ــدی و غیرنق ــم از مســتمر و غیرمســتمر، نق ــه اع ماهان
ــا ــات، روس ــه مقام ــا ب ــایر مزای ــی آن( و س ــادل ریال  )مع
مدیــران و کارکنــان موضــوع ایــن مــاده را از هــر محــل 
ــبات  ــون محاس ــمول قان ــارج از ش ــارات خ ــه اعتب )از جمل
متفرقــه  اعتبــارات  اختصاصــی،  درآمدهــای  عمومــی، 
ــی  ــه عموم ــارات بودج ــی، اعتب ــای رفاه ــارات کمک ه  اعتب
و منابــع عمومــی و همچنیــن اعتبــارات موضــوع مــاده )217) 
قانــون مالیات هــای مســتقیم، تبصــره »1« مــاده )۳۹) 

قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، مــواد 16۰ تــا 162 قانــون 
 امــور گمرگــی یــا اعتبــارات خــاص ناشــی از واگــذاری 
و فــروش شــرکت ها در ســازمان خصوصی ســازی، اعتبــارات 
 مربــوط بــه ردیف هــای کمــک بــه اشــخاص حقیقــی 
ــس  ــابه(، منعک ــوارد مش ــا و م ــایر درآمده ــی و س  و حقوق
و پــس از ثبــت در ســامانه فــوق، پرداخــت کننــد؛ بــه نحــوی 
ــر  ــه ه ــه ب ــی ماهان ــص پرداخت ــه ناخال ــزان هرگون ــه می ک
یــک از افــراد بافاصلــه در ســامانه اطاعاتــی هــر دســتگاه 

مشــخص باشــد.

امکان دسترسی مردم به سامانه حقوق مقامات

 دفاع جانانه نماینده زن عراقی 
از سردار سلیمانی
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ــرای نخســتین  ــد ســهام فــوالد مبارکــه ب ــار خری اوراق اختی

ــا  ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــت. ب ــار یاف ــورس انتش ــار در ب ب
اهــداف و برنامه هــای فــوالد مبارکــه در ایــن زمینــه بــا 
ــرکت  ــی ش ــادی و مال ــاون اقتص ــادری، مع ــین ن امیرحس

ــد  ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــه، ب ــوالد مبارک ف
حاصــل ایــن گفت وگوســت.

ــح  ــتر توضی ــد بیش ــار خری ــوص اختی ــا درخص     لطف
ــد. دهی

ــی  ــت، نوع ــتقه اس ــی از اوراق مش ــه یک ــد ک ــار خری اختی
اختیــار اســت نــه الــزام کــه بــه دارنــده آن اختیــار می دهــد 
ســهام معینــی را بــا قیمــت مشــخصی در آینــده خریــداری 
کنــد. ایــن اوراق در بورس هــای دنیــا بــه طــور وســیع مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس
    انتشــاردهنده ایــن اوراق چــه شــرکتی و نحــوه 

ســوددهی آن چگونــه اســت؟
ایــن اوراق بــرای اولیــن بــار در بــورس تهران در هفته گذشــته 
ــر  ــازار ســرمایه ب ــدوق ســرمایه گذاری توســعه ب توســط صن
ــد فــوالد مبارکــه  ــازار مانن ــزرگ ب  روی ســهام شــرکت های ب
ــت.  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــودرو م ــس و ایران خ ــی م مل
ــی رشــد قیمــت ســهام در  ــا پیش بین ــن اوراق ب ــدار ای خری
ــد  ــن اوراق ســود خــود را چن ــد ای ــا خری ــد ب ــده می توان آین
ــخ  ــوالد در تاری ــهم ف ــت س ــر قیم ــد. اگ ــش ده ــر افزای براب
سررســید بیــش از ۱۳۰ تومــان باشــد، دارنــده ایــن اختیــار 
ــال  ــان )ح ــت ۱۳۰ توم ــا پرداخ ــال و ب ــد آن را اعم می توان
ــرای دریافــت ســهام اقــدام  ــازار هرچــه باشــد(، ب قیمــت ب
ــد  ــان باش ــر از ۱۳۰ توم ــهم کمت ــت س ــر قیم ــا اگ ــد؛ ام کن
اعمــال ایــن حــق بــه صرفــه نخواهــد بــود و عمــا وجهــی 
ــد  ــد داده ان ــار خری ــن اوراق اختی ــد ای ــرای خری ــراد ب ــه اف ک

ــی رود. ــت م از دس
    خریداران این اوراق چگونه به سود می رسند؟

ــد  ــه ســود دســت یابن ــن اوراق ب ــداران ای ــرای اینکــه خری ب
در واقــع بایــد قیمــت هــر ســهم در سررســید بیــش از ۱۴۷ 
تومــان باشــد؛ چــون یــک ســهم ۱۳۰ تومانــی می گیــرد؛ امــا 
قبــا ۱۷ تومــان بــرای خریــد اختیــار خریدهــا هزینــه کــرده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت ایــن اختیــار در بازگشــایی هــر 

بــرگ، ۱۷۰ ریــال معاملــه شــد.
ــام  ــه انج ــار چگون ــه اختی ــر ورق ــت ه ــبه قیم     محاس

شــده اســت؟
ــر  ــک ب ــه صــورت تئوری ــد ب ــار خری ــه اختی قیمــت هــر ورق
اســاس فرمــول »بلــک شــولز« محاســبه می شــود. در ایــن 
فرمــول عواملــی همچــون قیمــت نقــدی ســهام و زمــان تــا 

سررســید، تأثیــر مســتقیم بــر قیمــت اختیــار دارد.
ــرکت  ــودآوری ش ــی س ــد فعل ــما از رون ــل ش     تحلی

ــت؟ ــه اس ــه چگون ــوالد مبارک ف
ــزات اساســی همچــون روی ــی فل ــرخ جهان ــش ن ــا افزای  ب

ــی  ــای صادرات ــش قیمت ه ــا و افزای ــوالد در دنی ــس و ف  م
و رشــد قیمــت برابــری دالر، درآمــد شــرکت از محــل 
صــادرات رشــد مطلوبــی نســبت بــه ســال گذشــته داشــته 
اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــای محصوالت 
ــورس کاال  در داخــل کشــور و رشــد قیمــت محصــوالت در ب
شــاهد رونــد رو بــه رشــد ســودآوری و ســهام شــرکت 

ــود. ــم ب خواهی

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

 روند رو به رشد 
سودآوری و سهام فوالد مبارکه

ــرای  ــت: ب ــور گف ــتگی کش ــدوق بازنشس ــل صن ــر عام مدی
ــه  ــر بودج ــاوه ب ــان ع ــارد توم ــت ۱۰۰۰ میلی ــال 96 دول س
ــران  ــوق حداقل بگی ــا حق ــرده ت ــک ک ــا کم ــه م ــوب ب مص
را بــه ۱ میلیــون تومــان برســانیم. محمــود اســامیان 
ــرد و  ــه بازنشســتگان اشــاره ک ــت ب ــه مل ــذاری بیم ــه واگ ب

گفــت: قــرار شــده تــا بخشــی از ســهام بیمــه 
ملــت بــه صنــدوق بازنشســتگی واگــذار 
ــه  ــت ک ــرح آن اس ــن ط ــدف از ای ــود و ه ش
اقتصــادی  طرح هــای  در  بازنشســتگان 
صنــدوق شــرکت داده شــوند. وی دربــاره 
ــت: ۱2.5  ــرح گف ــن ط ــتر ای ــات بیش جزئی
درصــد ســهم بیمــه ملــت بــه ۱۰۰ هــزار 

ــود  ــذار می ش ــنه واگ ــب وام قرض الحس ــته در قال بازنشس
کــه ایــن جــزو اولیــن طرح هاســت و ســعی می کنیــم 
ســهامی کــه ریســک کمتــری دارد را بــه بازنشســتگان 
ــزار  ــته ۷5۰ ه ــر بازنشس ــه ه ــزود: ب ــامیان اف ــم. اس بدهی
تومــان ســهام تعلــق می گیــرد و ظــرف چنــد روز گذشــته 25 

ــد   هــزار نفــر از بازنشســتگان از ایــن طــرح اســتقبال کرده ان
و امیدواریــم طرح هــای اقتصــادی دیگــری را هــم بــه 
مــرور اجــرا کنیــم. مدیــر عامــل صنــدوق بازنشســتگی 
ــرای افزایــش  ــه اینکــه چــه برنامــه ای ب کشــور در پاســخ ب
ــت: در  ــد، گف ــال 96 داری ــتگان در س ــوق بازنشس ــف حق ک
ــاوه  ــان ع ــارد توم ــت ۷۰۰ میلی ســال 95 دول
ــا  ــرد ت ــک ک ــا کم ــه م ــوب ب ــه مص ــر بودج ب
کــف کمتریــن حقــوق بازنشســتگان را از ۷۰۰ 
ــانیم.  ــان برس ــزار توم ــه 9۰۰ ه ــان ب ــزار توم ه
وی دربــاره بودجــه ســال 96 گفــت: بــرای 
نیــز رقــم ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان  ســال 96 
تــا  بودجــه مصــوب کرده انــد  بــر  اضافــه 
بازنشســتگان  پاییــن  حقــوق  بتوانیــم  محــل  ایــن   از 
را بیــش از ۱۰ درصــد افزایــش دهیــم؛ درنتیجــه کــف حقــوق 
ــون و 5۰  ــک میلی ــر ی ــده، زی ــال آین ــرای س ــتگی ب بازنشس
هــزار تومــان نخواهــد بــود. بــه گفتــه اســامیان حــدود 25 
درصــد از کل بازنشســتگان کشــور حداقل بگیــر هســتند. مهــر

ــده ســکه های  ــا و طافروشــی ها عم ــه صرافی ه ــی ک در حال
ــده  ــته بندی و وکیوم ش ــورت بس ــه ص ــازار را ب ــود در ب موج
می فروشــند، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان طــا و جواهــر 
ــروش  ــر ف ــی ب ــتورالعملی مبن ــچ دس ــه هی ــرد ک ــد ک تاکی
ــدارد و بســته بندی  ــه صــورت وکیوم شــده وجــود ن ســکه ب

ســکه ها لزومــا بــه معنــی اصــل بــودن 
آن هــا نیســت. 

فــروش و عرضــه ســکه به صــورت بســته بندی 
ــه  ــود ک ــی ب ــه راهکارهای ــده از جمل و وکیوم ش
ــایی  ــرای شناس ــر ب ــال اخی ــد س ــی چن ط
ــا  ــه شــد ت ــا ارائ ــودن آن ه ــی ب اصــل از تقلب
بــه معنــای شناســنامه ســکه تلقــی شــود و 

خریــداران بــر اســاس اعتبــار نــام آن هــا و مشــخص بــودن 
ــد  ــرای خری ــان بیشــتری ب ــا اطمین هویــت ایــن ســکه ها ب
ســکه اقــدام کننــد و خیالشــان از بابــت اصــل بــودن ســکه 
راحــت شــود. بــا ایــن وجــود بــه گفتــه برخــی از کارشناســان 
ــته بندی  ــرف بس ــه ص ــوان ب ــکه، نمی ت ــازار س ــاالن ب و فع

ــان  ــودن آن هــا اطمین ــه اصــل ب ــودن ســکه ها ب ــوم ب و وکی
کــرد؛ چــرا کــه برخــی افــراد خــارج از ضرابخانه هــای 
رســمی بانــک مرکــزی بــه شــکل حرفــه ای اقــدام بــه ضرب 
ســکه تقلبــی می کننــد؛ بــه گونــه ای کــه بیشــتر خریــداران 
ــن  ــودن آن هــا نیســتند. از ای ــی ب ــه تشــخیص تقلب ــادر ب ق
جهــت برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه بایــد 
هنــگام خریــد، ســکه را از بســته بندی آن 
ــا نســبت  ــرد و وزن آن را ســنجید ت خــارج ک
ــه اصــل بــودن آن اطمینــان حاصــل شــود.  ب
ــس  ــتی آرای، رئی ــد کش ــه محم ــن زمین در ای
اتحادیــه فروشــندگان طــا و جواهــر، گفــت: 
ــک  ــوم و بســته بندی شــده ی ســکه های وکی
ابتــکار خصوصــی مربــوط بــه خــود واحدهاســت؛ امــا از نظر 
اتحادیــه طــا و جواهــر، هــم فروشــندگان و هــم خریــداران 
ــه عینــه ســکه را مــورد اطمینــان قــرار دهنــد؛ مگــر  بایــد ب
ــرد  ــرار بگی ــه ق ــد اتحادی ــورد تأیی ــته بندی آن م ــه بس  آنک

و دارای هولوگرام باشد. اقتصادآناین

ــای  ــی در روزه ــت لوازم خانگ ــش قیم ــه افزای ــوط ب ــای مرب ــاره بحث ه درب
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــه س ــی ک ــر موضع اخی
ــاره گرفــت ایــن اســت کــه »گرانــی جالــب توجهــی در رصدهــای  در ایــن ب
ــازار  ــازار مشــاهده نشــده اســت«. بررســی هایی کــه در ب صــورت گرفتــه از ب
ــت از  ــت دالر، حکای ــد قیم ــا رش ــان ب ــه همزم ــورت گرفت ــی ص ــوازم خانگ ل
ــه  ــر ب ــا منحص ــه صرف ــازار دارد ک ــود در ب ــای موج ــت کااله ــش قیم افزای

ــود.  ــامل می ش ــم ش ــی را ه ــد داخل ــت و تولی ــی نیس ــای خارج کااله
وقتــی رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی، زیــر بــار گرانــی بیــن 5 
تــا 6 درصــدی لــوازم خانگــی رفــت و رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم 
خانگــی نیــز ادعــا کــرد کــه بــا توجــه بــه مســائل مختلــف، میــزان افزایــش 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــد، در حال ــاظ ش ــد لح ــی 6 درص ــوازم خانگ ــت ل قیم
ــی  ــن معن ــه ای ــم، ب ــران می کردی ــا ۳۰ درصــد گ ــد ت ــا بای ــش هزینه ه افزای
اســت کــه بــه هــر حــال افزایــش قیمــت موجــود در بــازار پذیرفتــه شــده و در 
حوزه هــای مختلــف ســعی در ارائــه دالیــل منطقــی و قابــل پذیــرش بــرای 
ــدگان  ــت از مصرف کنن ــان موضــع ســازمان حمای ــن می ــا در ای ــد. ام آن دارن
و تولیدکننــدگان تأمــل برانگیــز بــود؛ چــرا کــه غامرضــا کاوه، ســخنگوی ایــن 
ســازمان، اعــام کــرد کــه پــس از رصــد بــازار، هیــچ گرانــی جالــب توجهــی 
در بــازار لــوازم خانگــی دیــده نشــد کــه نیــاز بــه برخــورد داشــته باشــد؛ ولــی 
در صورتــی کــه مشــاهده شــود افزایــش قیمتــی خــارج از ضابطــه صــورت 

گرفتــه اســت، طبــق قوانیــن بــا آن برخــورد خواهیــم کــرد. ایســنا

 چنــد ماهــی اســت کــه قیمــت گوشــت قرمــز رو بــه افزایــش اســت 
و اکنــون بــه کیلویــی حــدود ۴۰ هــزار تومــان در بــازار مصــرف رســیده کــه طبــق 
ــان  ــزار توم ــول ۳۴ ه ــن محص ــت ای ــترین قیم ــاورزی بیش ــام وزارت کش اع

اســت و فــروش بیــش از ایــن قیمــت، گرانفروشــی اســت. 
جهــاد  وزارت  دام  نــژاد  اصــاح  مرکــز  رئیــس  ماصالحــی،  محمدرضــا 
کشــاورزی، در ایــن بــاره گفــت: هم اکنــون قیمــت دام زنــده ســبک باکیفیــت 
ــت  ــت، قیم ــن قیم ــا ای ــه ب ــت ک ــان اس ــزار توم ــدود ۱۴ ه ــی ح ــاال کیلوی ب
نهایــی بــرای گوشــت قرمــز گوســفندی در بــازار و بــرای مصرف کننــدگان 
۳۴ هــزار تومــان اســت؛ در حالــی کــه هم اکنــون هــر کیلوگــرم گوشــت قرمــز 
ــازار رســیده  ــه حــدود ۴۰ هــزار تومــان در ب ــه( ب ــدون دنب گوســفندی )شــقه ب
ــدود  ــس از ح ــبک پ ــده س ــرم دام زن ــر کیلوگ ــه ه ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
ــا احتســاب  ــزود: ب ــش نســبی قیمــت مواجــه شــده، اف ــا افزای ســه ســال ب
ــت  ــترین قیم ــود، بیش ــد می ش ــدود 8 درص ــه ح ــت ک ــش قیم ــن افزای ای
ــان اســت  ــزار توم ــه حــدود 28 ه ــا دنب ــرم الشــه ب ــرای هــر کیلوگ ــی ب  منطق
و بــا احتســاب 2۰ درصــد ســود توزیع کننــدگان ایــن محصــول نهایتــا کیلویــی 
۳۴ هــزار تومــان بایــد بــه دســت مصرف کننــدگان برســد؛ در حالــی کــه قیمــت 
ــان  ــزار توم ــه ۴۰ ه ــران ب ــه در ته ــدون دنب ــفندی ب ــقه گوس ــرم ش ــر کیلوگ ه
ــادی از حــدود  ــا نوســان زی رســیده اســت و در اســتان های مختلــف کشــور ب
ــا ۴۰ هــزار تومــان در پایتخــت  ــارس ت ــی 28 هــزار تومــان در اســتان ف کیلوی
ــازار اســت.  ــن ب ــی در ای ــه نشــان دهنده ســودجویی و دالل عرضــه می شــود ک

ــوز  ــه هن ــیم کارت هایی ک ــکان س ــه مال ــان اینک ــا بی ــات ب ــر ارتباط وزی
هویتشــان را ثبــت نکرده انــد تــا 9 دی مــاه بــرای ثبــت آن فرصــت 
دارنــد، گفــت: طــی نزدیــک بــه ســه هفتــه گذشــته بیــش از ۴ میلیــون 
ســیم کارت تعییــن هویــت شــده کــه بــرای مشــارکت مالــکان نزدیــک بــه 

ــتم.  ــن هس ــر خوش بی ــیم کارت دیگ ــون س 6 میلی
محمــود واعظــی دربــاره آخریــن وضعیــت ثبــت اطاعــات ســیم کارت های 
بــدون هویــت گفــت: در همــه دنیــا هــر کســی از هــر خدمتــی اســتفاده 
ــا  ــن ی ــیم کارت، تلف ــک س ــه مال ــت؛ چ ــوم اس ــش معل ــد، هویت می کن
ــن موضــوع  ــه در گذشــته ای ــا از آنجاک ــی باشــد؛ ام ــده خدمت دریافت کنن
ســاماندهی نشــده بــود و ســیم کارت ها بــدون حســاب و کتــاب فروختــه 
می شــد، از ایــن ســیم کارت های بــدون هویــت خاف هایــی چــون 

ــود. قاچــاق و مزاحمــت انجــام شــده ب
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه از یکســال قبــل تــاش کردیــم تــا ثبــت هویت هــا 
ــون ســیم کارت ســاماندهی  ــزود: حــدود 5۰ میلی ــم، اف را ســاماندهی کنی
ــتر از  ــه بیش ــد ک ــی مان ــیم کارت باق ــون س ــه ۱۰ میلی ــک ب ــد و نزدی ش
ــود  ــان ب ــه اسمش ــیم کارت ب ــا ۳۰ س ــش از 2۰ ت ــه بی ــود ک ــانی ب  آِن کس
و نمی آمدنــد بــرای ثبــت هویتشــان. بنابرایــن موضــوع در شــورای عالــی 
ــت  ــرای ثب ــد ب ــت دادن ــاه فرص ــه یک م ــد ک ــرح ش ــازی مط ــای مج فض
ــماره ها  ــان ش ــق هم ــه از طری ــیم کارت ها ک ــکان س ــت مال ــات هوی اطاع

ــا ــم. ایرن ــانی کردی ــک اطاع رس ــا پیام ب

موضع عجیب سازمان حمایت درباره گرانی لوازم خانگی

دست رد کارخانه های رب به گوجه فرنگی های انباشت شده
در حالــی بــا انباشــت گوجه فرنگی هــای رســیده در بــازار و افــت قیمــت ایــن محصــول مواجــه هســتیم کــه بــا توجــه بــه تعطیلــی 

کارخانه هــای کنســرو رب گوجه فرنگــی و فعالیــت فصلــی آن هــا، امــکان کنســرو ایــن محصــول وجــود نــدارد.

در قاب تصویر

سیم کارت های بی هویت از 9 دی ماه یک طرفه می شودگرانفروشی ۶۰۰۰ تومانی گوشت قرمز

حتما بخوانید!
3گرانفروشی ۶۰۰۰ تومانی گوشت قرمز سه شنبه   ۰7  دی ماه  1395

ـــمـــاره 329 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای وارداتی

سوناتا

(new face( 1۸۸ میلیون تومانتوسان

13۰ میلیون تومانالنترا

1۶7 میلیون توماناسپورتیج

133 میلیون تومانسراتو

1۸9 میلیون توماناپتیما )فول(

RAV۴2۴2 میلیون تومان

17۴ میلیون تومان

دستورالعمل «عدالت دستمزد» باطل شد
ــنامه ای  ــاغ بخش ــا اب وزارت کار ب
ابطــال دســتورالعمل های »برقراری 
ــای  ــرای کاره ــزدی ب ــت م عدال
هــم ارزش در شــرایط یکســان« 
ــه  ــا توجــه ب را رســما پذیرفــت. ب
رأی دیــوان عدالــت اداری مبنــی 
دســتورالعمل های  ابطــال  بــر 
»منــع تبعیــض پرداخــت دســتمزد بیــن کارگــران بــرای کارهــای 
هــم ارزش بــا شــرایط یکســان«، وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــا ابــاغ بخشــنامه ای در تاریــخ اول دی مــاه ســال  اجتماعــی ب
ــور،  ــر کش ــه در سراس ــن وزارتخان ــران کل ای ــه مدی ــاری ب ج
ــا  ــدور آرا ی ــتورالعمل ها را در ص ــن دس ــه ای ــتناد ب ــه اس هرگون
نامه هــای اداری فاقــد وجاهــت قانونــی عنــوان کــرد تــا 
تبعیــض در پرداخــت دســتمزد بــرای کارهــای هــم ارزش ادامــه 
ــر کل  ــوی مدی ــی از س ــنامه در حال ــن بخش ــد. ای ــته باش داش
روابــط کار و جبــران خدمــت وزارتخانــه ابــاغ شــد و ُمهــر 
تاییــدی بــر ابطــال دســتورالعمل های عدالــت دســتمزدی 
ــازرس  اســت کــه پــس از صــدور رأی دیــوان عدالــت اداری، ب
ــت  ــراض و مخالف ــامی کار از اعت ــوراهای اس ــی ش ــون عال کان
وزارت کار بــه ابطــال ایــن دســتورالعمل ها خبــرداده بــود. نکتــه 
قابــل تأمــل اینکــه، دســتورالعمل های منــع تبعیــض پرداخــت 
 دســتمزد در حالــی باطــل شــده کــه در اجــرای مــواد ۳8، ۴9 

و مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار تدوین شده بود.

۱۵ دی

 آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 

بر ارزش افزوده
ــی  ــور مالیات ــازمان ام ــزوده س ــر ارزش اف ــات ب ــاون مالی مع
کشــور اعــام کــرد: ۱5 دی مــاه، آخریــن مهلــت ارائــه اظهارنامــه 
ــر ارزش افــزوده دوره ســه ماهــه پاییــز 95 اســت.  ــات ب مالی
ــان  ــون، مودی ــق قان محمــد مســیحی خاطرنشــان کــرد:  مطاب
ــس از  ــر ۱5 روز پ ــزوده، حداکث ــر ارزش اف ــات ب ــام مالی نظ
پایــان هــر فصــل مهلــت دارنــد اظهارنامــه مالیاتــی خــود را از 
طریــق ســایت عملیــات الکترونیــک مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــات  ــاون مالی ــد. مع ــه کنن ــه آدرس WWW.EVAT.IR ارائ ب
بــر ارزش افــزوده ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، شــرط 
بهره منــدی از تســهیات قانونــی را تســلیم اظهارنامــه در موعــد 

ــوان کــرد. ــات و عــوارض عن ــی و پرداخــت مالی ــرر قانون مق

خرید چه مرغی به صرفه تر است؟
ــش  ــاره کاه ــتی درب ــداران گوش ــه مرغ ــل اتحادی ــر عام مدی
ســن کشــتار مــرغ گوشــتی گفــت: مرغ هــا زمانــی کــه شــروع 
بــه بــزرگ شــدن بیــش از انــدازه می کننــد، در واقــع چربــی 
ــد گوشــت  ــه تولی ــی نســبت ب ــد چرب ــد و تولی جمــع می کنن
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــرف می کن ــتری مص ــه بیش ــر دان 2.۴ براب
 ایــن قســمت ها در مصــرف خانــوار دور ریختــه می شــود 
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــز هس ــدگان نی ــرر مصرف کنن ــه ض و ب
مرغ هــای در انــدازه کوچــک و متوســط طعــم و گوشــت 
ــان  ــا بی ــتانی ب ــی سروس ــی کمال ــد. محمدعل ــری دارن بهت
ــژاد  ــاح ن ــه اص ــی ک ــتار مرغ های ــن کش ــن س ــه بهتری اینک
شــده اند بیــن ۳5 تــا ۴2 روز اســت، اظهــار کــرد: بیشــترین 
ــی  ــرغ اســت. از طرف ــی م ــا ۴2 روزگ ــدار ت ــرای مرغ ســود ب
مرغ هایــی کــه وزن آن هــا یــک کیلــو و 2۰۰ گــرم تــا یــک کیلــو 
و 8۰۰ گــرم باشــد، بــرای مصرف کننــده دورریــز کمتــری دارنــد.

 سد و نیروگاه سازی با بودجه دولت 

ممنوع شد
معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ســاخت نیــروگاه و ســدهای 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــده، گف ــوع ش ــی ممن ــه دولت ــا بودج ــد ب جدی
ــای آب ــد مراحــل ســرمایه گذاری اجــرای طرح ه ــط جدی  ضواب
ــود.  ــام می ش ــی انج ــش خصوص ــط بخ ــاب توس ــرق و فاض ب
ــداف الیحــه بودجــه ســال 96  ــر اســاس اه ــی ب علیرضــا دائم
ــع  ــتفاده از مناب ــرمایه گذاری و اس ــعه س ــم توس ــه شش و برنام
دولتــی بــرای احــداث ســد، نیروگاه هــای بــرق و برق آبــی 
ممنــوع شــده، گفــت: سیاســت و رویکــرد وزارت نیــرو بــه 
ــرای  ــازی ب ــم، بسترس ــه شش ــداف برنام ــاس اه ــر اس ــژه ب وی
مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاران خارجــی 
ــرق و فاضــاب اســت.  در طرح هــای توســعه ای صنعــت آب، ب
وی بــا اعــام اینکــه هم اکنــون بــرای تکمیــل طرح هــای 
ــارد  ــزار میلی ــدود 2۰۰ ه ــد ح ــرق بای ــع آب و ب ــام صنای نیمه تم
ــح کــرد: تخصیــص  تومــان ســرمایه گذاری انجــام شــود، تصری
ایــن حجــم منابــع مالــی از اعتبــارات دولتــی امکان پذیــر نبــوده 
ــارکت  ــا مش ــن پروژه ه ــد در ای ــی بای ــش خصوص ــا بخ و عم
ــع  ــا بیــان اینکــه کل مناب داشــته باشــد. ایــن مقــام مســئول ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 2۰ ه ــال ۱۳96 ب ــرای س ــرو ب وزارت نی
نمی رســد، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس بودجه هــای دولتــی 
و وزارت نیــرو بــه تنهایــی پاســخگوی نیــاز منابــع مالــی بــرای 

تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام آب و برقــی نیســت.

 اظهار امیدواری نوبخت 

برای کاهش نرخ ارز
ســخنگوی دولــت بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش ۱۰۰ تومانــی ارز 
در یــک روز بــه هیــچ عنــوان قابــل تائیــد دولــت نیســت، گفــت: 
رشــد اقتصــادی بــدون نفــت، ۴.5 درصــد و بــا نفــت 6.5 درصد 

اســت کــه فــردا جزئیــات آن را اعــام می کنیــم. 
محمدباقــر نوبخــت، در حاشــیه مراســم اختتامیــه سرشــماری 
نفــوس و مســکن ســال 95 در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــش صــد  ــت: افزای ــای گذشــته گف ــرخ ارز در روزه نوســانات ن
تومانــی دالر در یــک روز بــه هیــچ عنــوان مــورد تائیــد مســئوالن 
و دولــت نیســت؛ اگرچــه بــه نظــر می رســد کــه ایــن افزایــش 

ناشــی از مســائل روانــی باشــد. 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه افــزود: امیدواریــم قیمــت ارز 
در روزهــای آینــده کاهــش یابــد. وی درخصوص رشــد اقتصادی 
اعام شــده بــرای نیمــه اول امســال نیــز گفــت: جزئیــات نــرخ 
رشــد اقتصــادی فــردا اعــام می شــود؛ امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه ۴.5 درصــد از ایــن رشــد، ناشــی از فعالیت هــای غیرنفتــی 
ــه 6.5  ــت ب ــاب نف ــا احتس ــادی ب ــد اقتص ــه رش ــت و البت اس

درصــد رســیده اســت.

8 دی ماه در اصفهان برگزار می شود

 چهاردهمین نمایشگاه تخصصی 

مبلمان و دکوراسیون خانگی
چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصی 
صنایــع مبــل و دکوراســیون خانگی 
محــل  در  دی مــاه   ۱۱ تــا   8 از 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 
اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان 

برگزار می شود.
رســانه  واحــد  گــزارش  بــه   
شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان، در ایــن 
ــیون  ــه دکوراس ــوط ب ــام مرب ــان و اق ــواع مبلم ــگاه ان نمایش

ــد. ــد ش ــه خواه ــی عرض خانگ
  در ایــن دوره ۱2۰ مشــارکت کننده از اســتان های اصفهــان

ــور  ــدان حض ــرقی و هم ــان ش ــم، آذربایج ــارس، ق ــران، ف ته
ــه  ــر چ ــازی ه ــال، کیفی س ــگاه امس ــرد نمایش ــد. رویک دارن
بیشــتر مشــارکت کنندگان و محصــوالت و خدمــات ارائه شــده 
 در ایــن نمایشــگاه نســبت بــه دوره هــای گذشــته اســت. رویــال

فاالمــو، خانــه آرمانــی، پاســارگاد، مبــل تخــت جمشــید، کاالی 
چــوب ایرانیــان و ایــران فرنیچــر از جملــه برندهــای حاضــر در 
نمایشــگاه امســال هســتند. ایــن نمایشــگاه 9۰۰۰ متــر مربــع 
ــا 22:۳۰  ــاعت ۱5 ت ــد آن از س ــاعات بازدی ــعت دارد و س وس
تاریــخ مذکــور تعییــن شــده اســت. همچنیــن می توانیــد بــرای 
اطــاع از آخریــن اخبــار و تقویــم نمایشــگاه های اصفهــان بــه 
آدرس @ISFAHANFAIR در شــبکه تلگــرام مراجعــه کنیــد.

عراق 8 هزار تن آهن از ذوب آهن 

خریداری می کند
ــه  ــته ب ــاز وابس ــاخت و س ــواد س ــام م ــی ع ــرکت بازرگان ش
وزارت بازرگانــی عــراق از امضــای پیش نویــس قــراردادی 
ــا  ــه ب ــر داد ک ــکو« خب ــان »ایس ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــا ش ب
نهایــی شــدن آن، عــراق 8 هــزار تــن آهــن از ایــران وارد خواهــد 
ــان جاســم الشــریفی، مدیــر کل شــرکت بازرگانــی  کــرد. عدن
عــام مــواد ســاخت و ســاز عــراق، بــا صــدور بیانیــه ای گفــت: 
ــران  ــرات در ای ــن پیش نویــس پــس از کامــل شــدن مذاک ای
ــران از  ــلیمن ای ــن ش ــاده آه ــن از م ــزار ت ــدور 8 ه ــاره ص درب
نــوع آهــن شــلیمن ایســکو بــا اندازه هــای ۱۴۰×۱2 متــر از نــوع 
ســنگین بــه امضــا رســید. الشــریفی یــادآور شــد: ایــن قــرارداد 
 در اختیــار شــرکت ذوب آهــن اصفهــان قــرار داده خواهــد شــد 
و حداکثــر ۱۰ ژانویــه بــه طــور نهایــی بــه امضــا خواهــد رســید. 
ایــن توافقنامــه بــرای هــر دو طــرف الــزام آور خواهــد بــود. ولید 
حبیــب الموســوی، قائم مقــام وزیــر بازرگانــی عراق، 5 شــهریور 
امســال در بازدیــد از خــط تولیــد و انــواع محصــوالت تولیــدی 
ــوالدی از  ــوالت ف ــد محص ــان، خری ــن اصفه ــرکت ذوب آه ش
ایــن شــرکت را اولویــت اصلــی سیاســت های بازرگانــی عــراق 
ــای  ــتی و همکاری ه ــینه دوس ــوی پیش ــرد. الموس ــوان ک عن
ــت  ــایه را مثب ــور همس ــاری دو کش ــادی و تج ــی، اقتص سیاس
ــط  ــت عــراق آمــاده گســترش رواب ــی کــرد و گفــت: دول ارزیاب

تجــاری بــا شــرکت ذوب آهــن اصفهــان اســت.

 سود هزار میلیاردی قاچاقچیان موبایل
ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
ــردن  ــرح شناســه دار ک ــرای ط ــر در اج ــه تأخی ــرد ک ــام ک اع
 تلفــن همــراه یــا همــان طــرح رجیســتری در هــر روز 
۳ میلیــارد تومــان درآمــد نصیــب قاچاقچیــان می کنــد 
ــد  ــان می رس ــارد توم ــزار میلی ــش از ه ــه بی ــاالنه ب ــه س  ک
 و بــه همیــن میــزان زیــان بــه دولــت و کشــور وارد می شــود 
و وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و ارتباطــات بایــد 
ــار  ــه پاســخگو باشــند. قاســم خورشــیدی اظه ــن زمین در ای
ــه  ــا قاچــاق مجموع ــه ب ــا راه مقابل ــرد: اساســی ترین و تنه ک
تجهیــزات  عام تــر  صــورت  بــه  یــا  همــراه  گوشــی های 
رایانــه ای ســیم کارت خور، شناســه دار کــردن کاالهــای قانونــی 
و عــدم ســرویس دهی اپراتورهــای ســه گانه کشــور بــه 
ــف  ــن تکلی ــه ای ــراه قاچــاق اســت ک ــن هم گوشــی های تلف
ــا قاچــاق کاال و ارز مقــرر شــده  در مــاده ۱۳ قانــون مبــارزه ب
کــه همــه کاالهــا و محصــوالت وارداتــی بایــد دارای شناســه 
کاال و کــد رهگیــری باشــند. بــر ایــن اســاس در قالــب ایــن 
قانــون اپراتورهــای ســه گانه کشــور تنهــا بایــد بــه تلفن هــای 
همراهــی ســرویس دهنــد کــه دارای ایــن شناســه ها باشــند. 
وی افــزود: طــرح شناســه دار کــردن تلفــن همــراه یــا همــان 
 رجیســتری بــا توجــه بــه مجموعــه مطالعــات صــورت گرفتــه 
و امکان ســنجی های فنــی بایــد تاکنــون آغــاز می شــد و اجــرای 
ــرا  ــرح اج ــن ط ــه ای ــر روز ک ــید و ه ــام می رس ــه اتم آن ب
ــع  ــه مناف ــم و ب ــت کرده ای ــان خدم ــه قاچاقچی ــود، ب نمی ش

ــم. ــه زده ای ــی ضرب مل

مسکن گران تر شد
ــکن  ــت مس ــدن قیم ــر ش ــم از گران ت ــاز ه ــزی ب ــک مرک بان
ــود ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــام ک ــر داد و اع  خب

زمــان بــرای خریــد خانــه به ویــژه از ســوی زوجیــن مناســب 
 . ست ا

تازه تریــن گزارشــی کــه بانــک مرکــزی از تحــوالت بــازار 
مســکن در تهــران منتشــر کــرده، نشــان دهنده ثبــت قیمــت 
ــکونی  ــد مس ــای واح ــر زیربن ــر مت ــی ه ــون تومان ۴/۴ میلی
بــرای خریــد و فــروش بــوده کــه بیانگــر رشــد ۰.5 درصــدی 
نســبت بــه آبــان مــاه و ۷/۷ درصــدی در قیــاس بــا آذر مــاه 

ســال گذشــته اســت. 
بانــک مرکــزی در آبــان مــاه نیــز اعــام کــرده بــود کــه قیمــت 
ــا مــاه قبــل حــدود ۰.۱ درصــد  ــه در مقایســه ب هــر متــر خان
و نســبت بــه آبــان مــاه ســال گذشــته تــا ۷.۳ درصــد گــران 
ــه  ــت دارد ک ــن حکای ــا از ای ــوع آماره ــت. در مجم ــده اس ش
رونــد رشــد قیمــت مســکن نســبت بــه مــاه قبــل افزایشــی 
ــاه امســال بیشــترین رشــد متوســط  شــده اســت. در آذر م
قیمــت نســبت بــه آذر مــاه ســال گذشــته بــه منطقــه ۱6 بــا 
حــدود ۱5.9 درصــد و کمتریــن رشــد بــه منطقــه ۱۰ بــا حــدود 
ــه  ــن مناطــق 22 گان ــن از بی ــق دارد. همچنی ۴.۳ درصــد تعل
تهــران بیشــترین متوســط قیمــت یــک متــر مربــع زیربنــای 
مســکونی معاملــه شــده حــدود ۱۰ میلیــون تومــان در منطقــه 
ــان و در  ــون توم ــه 2.2 میلی ــک ب ــن آن نزدی ــک و کمتری ی

منطقــه ۱۷ ثبــت شــده اســت.

هشدار درباره افزایش عرضه سکه های تقلبیکمترین حقوق بازنشستگان یک میلیون و 5۰ هزار تومان می شود
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حتما بخوانید!
تعطیلی روزهای پنجشنبه ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

همزمــان بــا صــدور فرمــان تاریخــی رهبــر کبیــر انقــاب در 7 
ــا بی ســوادی، شــورای عالــی  ــه ب ــرای مقابل دی مــاه 1358 ب
انقــاب فرهنگــی بــا تأســیس ســازمان نهضــت ســوادآموزی 
ــا اســتفاده از تمامــی امکانــات  عــزم خــود را جــزم کــرد تــا ب
ــوادی را در  ــود، بی س ــای موج ــا و ظرفیت ه ــع، فرصت ه مناب
ــول  ــاند و در ط ــر برس ــه صف ــال ب ــا 49 س ــنی 10 ت ــروه س گ
برنامــه پنجــم توســعه کشــور جهــت ارتقــای ســطح فرهنــگ 

 و نشــر فرهنــگ اســامی در بیــن ســوادآموزان بکوشــد 
و زمینــه را بــرای پایه گــذاری نظــام آمــوزش بزرگســاالن 
فراهــم کنــد. بــا توجــه بــه فرارســیدن ســالروز تشــکیل 
ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــه ســراغ معــاون ایــن ســازمان 
در اســتان اصفهــان رفتیــم و بــا ایشــان گفت وگویــی داشــتیم 

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ک
    بســیاری از مشــکالت ریشــه در بی ســوادی افــراد 

ــه دارد جامع
معــاون نهضــت ســوادآموزی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
ــه اینکــه بســیاری از مشــکات  ــا اشــاره ب ــان ب اســتان اصفه
ریشــه در بی ســوادی افــراد جامعــه دارد، تصریــح کــرد: افــراد 
ــه دچــار مشــکل  ــا روش هــای مختلفــی در جامع بی ســواد ب
می شــوند؛ افــراد بی ســواد یــا آســیب دیده هســتند یــا 
ــه  ــراد جامع ــر اف ــه دیگ ــه ب ــا اینک ــوند ی ــیب پذیر می ش آس
 آســیب می رســانند. بهمــن امیدقائمــی گفــت: مســئوالن 
و مدیــران مــدارس بایــد توجــه ویــژه ای بــه ترویــج فرهنــگ 

ــند. وی  ــته باش ــواد داش ــراد بی س ــوزش اف ــوادآموزی و آم س
ــال  ــار س ــاس آم ــر اس ــواد ب ــر بی س ــزار نف ــود 136 ه از وج
ــزار  ــال 9 ه ــزود: امس ــر داد و اف ــان خب ــتان اصفه 90 در اس
ــم ســازمان نهضــت  ــال و تحکی ــی، انتق ــر در مقطــع ابتدای نف
ــنی  ــراد در رده س ــن اف ــه ای ــد ک ــرکت کرده ان ــوادآموزی ش س
 10 تــا 49 ســاله هســتند. وی آمــار بی ســوادی در اســتان 
را بــه صــورت پراکنــده عنــوان و بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد 
ــار  ــگان از آم ــهر و خوراس ــمیرم، فریدونش ــهرهای س ــه ش ک
بیشــتر بی ســوادی برخوردارنــد و در نقطــه تقابــل ایــن موضوع 
بیشــترین میــزان باســوادی هــم در 17 منطقــه اســتان شــامل 
شــهرهای جرقویــه، اردســتان، ناییــن، خــور و بیابانــک، ناحیــه 
ــهرها  ــن ش ــه زودی ای ــه ب ــت ک ــان اس ــهر اصفه ــک و دو ش ی

ــوند. ــوان می ش ــوادی عن ــأ بی س ــون خ کان
    مهم ترین علل ترک تحصیل

ــنی  ــل در رده س ــرک تحصی ــل ت ــن عل ــی، مهم تری امیدقائم
نوجــوان و جــوان را فقــر خانوادگــی، طــاق والدیــن، کــودکان 
کار و... دانســت و گفــت: هم اکنــون در اســتان اصفهــان آمــار 
بی ســوادی بــه کمتــر از 90 هــزار نفــر رســیده اســت و در طــرح 
ســال جــاری باســوادی در اســتان، بیــش از یــک هــزار نفــر در 
رده ســنی 10 تــا 20 ســال در کاس هــای ســوادآموزی شــرکت 
ــد. موضــوع جالــب توجهــی کــه توســط معــاون نهضــت  دارن
ســوادآموزی آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان بــه آن 
اشــاره شــد ایــن بــود کــه آمــار بی ســوادی در شــهرها بیشــتر 

از روستاهاســت و ایــن موضــوع بــه دلیــل مهاجرت هــای 
بســیاری اســت کــه از اســتان های همجــوار ماننــد چهارمحــال 
 و بختیــاری، خوزســتان و لرســتان بــه اصفهــان می شــود 
اصفهــان  در  بی ســوادی  آمــار  کــه  می شــود  ســبب  و 
ریشــه کن نشــود. وی بــا بیــان اینکــه درصــد باســوادی 
ــه  ــوده، اضاف ــد ب ــش از 96.8 درص ــته بی ــال گذش ــتان س اس
ــردم  ــد م ــط 47.5 درص ــاب فق ــروزی انق ــل از پی ــرد: قب ک
اســتان اصفهــان باســواد بوده انــد و ایــن رقــم در حــال حاضــر 
ــا بیــان اینکــه جمهــوری  بــه 97 درصــد رســیده اســت. وی ب
ــه  ــال ب ــنی 15 س ــروه س ــواد گ ــرخ س ــاظ ن ــه لح ــامی ب اس
بــاال در میــان 139 کشــور جهــان در رتبــه 87 قــرار دارد، گفــت: 
بــرای ریشــه کن کــردن بی ســوادی در جامعــه مشــارکت همــه 

ــت. ــروری اس ــی ض ــتگاه های اجرای دس
    اتباع خارجی بی سواد

امیدقائمــی بــا اشــاره بــه اینکــه اتبــاع خارجــی بی ســواد هــم 
ــد،  ــتفاده کنن ــوادآموزی اس ــت س ــات نهض ــد از امکان می توانن
ادامــه داد: اصفهــان پــس از اســتان های مازنــدران و ســمنان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــور راداراس ــوادی کش ــوم باس ــه س رتب
ــان  ــان بی ــراد باســواد در اســتان اصفه ــک جنســیتی اف تفکی
ــوان و 95.5  ــان 94 درصــد بان ــرد: در ســطح اســتان اصفه ک
ــتان  ــهری اس ــاط ش ــتند. در نق ــواد هس ــان باس ــد آقای درص
اصفهــان 95.5 درصــد افــراد باســواد هســتند و در نقــاط 

ــه 90 درصــد رســیده اســت. ــزان ســواد ب روســتایی می

معاون نهضت سوادآموزی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 آمار بی سوادی در اصفهان 
به کمتر از 90 هزار نفر رسیده است

 پیگیری احداث پایانه اندیشه 

در غرب اصفهان
راهبــردی  شــورای  جلســه 
ســازمان پایانه هــای مســافربری 
شــهرداری بــا حضــور شــهردار 
ــل ســازمان  ــر عام ــان، مدی  اصفه
و کارشناســان ایــن حــوزه برگــزار 
شــد. مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار 
اصفهــان در ایــن نشســت گفــت: 
سرزنده ســازی  و  تحــول  شــاهد  اخیــر،  دوران  طــی  در 
ــوری  ــه ط ــم؛ ب ــان بوده ای ــهر اصفه ــافربری ش ــای مس پایانه ه
کــه رضایتمنــدی شــهروندان از ایــن موضــوع در نظرســنجی ها 
بازتــاب یافتــه اســت. وی افــزود: حرکت هــای ســازمان مبتنــی 
 بــر دو هــدف چابک ســازی و هویت ســازی در فعالیت هــا 
و فضاهــای درون پایانه هــا طراحــی و اجــرا شــده اســت. 
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــاخص ها و اهــداف 
هزینه هــا  بودجــه، کاهــش  تحقــق  در  پایانه هــا   ســازمان 
و میــزان بــاالی رضایتمنــدی مســافران از خدمــات ارائه شــده در 
پایانه هــا، ایــن ســازمان در 6 ماهــه اول ســال 95 در بیــن 
ــا  ــد. محمدرض ــر ش ــه برت ــز رتب ــهرداری حائ ــازمان های ش س
ــافربری  ــای مس ــازمان پایانه ه ــل س ــر عام ــان، مدی آقاباباگلی
شــهرداری اصفهــان نیــز، در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
فعالیت هــای در دســتور کار ایــن ســازمان گفــت: احــداث 
ــه اندیشــه در غــرب اصفهــان در منطقــه 13 شــهرداری در  پایان
دســتور کار قــرار دارد؛ در ایــن راســتا در جلســه شــورای ســازمان 
بــر پیگیــری حقوقــی تملــک و احــداث پایانــه اندیشــه تاکیــد 
شــد. وی بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامات ایــن ســازمان ادامــه داد: 
ــه  ــال مجموع ــه، انتق ــت در پایان ــم جمعی ــه تراک ــه ب ــا توج ب
ــه در دســتور کار  ــه خــارج از پایان ــا ب ــی اتوبوس ه ــات فن خدم
قــرار گرفــت. وی ادامــه داد: تبدیــل پارکینــگ ورودی پایانه کاوه 
ــه  ــوم ب ــتفاده عم ــرزنده و اس ــهری س ــان ش ــای مبلم ــه فض ب

عنوان پارک محلی نیز در حال بررسی است.

قصابی های اصفهان می شکنند
معــاون اتحادیــه گوشــت قرمــز اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه قصابی هــای اســتان می شــکنند، گفــت: بســیاری از 
قصابی هــای اســتان تــوان پرداخــت کرایــه مغــازه، هزینــه 

قبــض آب، بــرق، گاز و ... را ندارنــد و بدهکارنــد.
ــث  ــی باع ــل مختلف ــه عوام ــان اینک ــا بی ــی ب ــر پورباطن  اصغ
 افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز می شــود، افــزود: گرانــی آذوقــه

ــای  ــدان، ماه ه ــردی و راه بن ــتان، س ــل زمس ــالی، فص خشکس
محــرم و صفــر و صــادر کــردن دام بــا مجــوز یــا بی مجــوز و ... از 

جملــه دالیــل افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز اســت. 
ــادی  ــث کس ــردم باع ــد م ــدرت خری ــش ق ــه داد: کاه وی ادام

ــان شــده اســت. ــز در اصفه ــازار گوشــت قرم ب

اخبار کوتاه

 تعطیلی روزهای پنجشنبه 

خدمات رسانی را کمتر می کند
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
ــی  ــای بعض ــه تقاض ــاره ب ــا اش ب
بــرای  اجرایــی  دســتگاه های 
 تعطیلــی روزهـــای پنجشـــنبه

روزهــای  تعطیلــی  گفــت: 
ــه  ــانی را ب ــنبه خدمات رس پنجش
مــردم کمتــر و دچــار مشــکل 
ــورای  ــاه در ش ــتکی 5 دی م ــلیمانی دش ــم س ــد. قاس می کن
راهبــردی توســعه مدیریــت اظهــار کــرد: مجموعــه اداری 
واســطه ای بــرای ایجــاد رابطــه تعاملــی میــان دولــت و مــردم 
ــکان  ــت ام ــاف وق ــی و ات ــور صرفه جوی ــه منظ ــی ب ــت؛ ول اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــود دارد. وی ب ــنبه وج ــای پنجش ــی روزه تعطیل
بــرای تعطیلــی روزهــای  اجرایــی  تقاضــای دســتگاه های 
پنجشــنبه تصریــح کــرد: طبــق مــاده 87 قانــون خدمــات 
ــد  ــن تقاضــا می توان ــره، ای ــا اخــذ مجــوز هیئت مدی کشــوری ب
عملیاتی شــود. اســتاندار از تشــکیل ســه شــورا در همین راســتا 
ــه توســعه  ــی، کمیت ــه ســاختار مدیریت ــر داد و گفــت: کمیت خب
دولــت الکترونیــک و کمیتــه ســامت اداری و صیانــت از حقــوق 
مــردم بــه منظــور برنامه ریــزی جامــع توســعه اســتان تشــکیل 
ــه  ــن س ــف ای ــان وظای ــتکی در پای ــلیمانی دش ــود. س می ش
کمیتــه را اصاح نظــام اداری و مدیریتــی، تدوین و بازنگری بعضی 
قوانیــن و مقــررات، ســنجش آسیب شناســی و مبــارزه بــا فســاد 

اداری  و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برشمرد.

 برگزاری سومین جلسه 

پویش آموزش رسانه ای اصفهان
کیمیای وطن پویــش آمــوزش رســانه ای اصفهــان )پارســا( 
از ســوی کمیتــه فرهنــگ رســانه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــه  ــر کمیت ــت. دبی ــزاری اس ــال برگ ــان در ح ــهرداری اصفه ش
ــه  ــن برنام ــت: ای ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــانه ب ــگ رس فرهن
آموزشــی در راســتای دوره تکمیلــی تربیــت مربــی ســواد 
ــت  ــدگان دوره تربی ــژه اســتادان رســانه ای و برگزی رســانه ای وی
ــار  ــی اظه ــا رحیم ــت. غامرض ــده اس ــزی ش ــی برنامه ری مرب
داشــت: پویــش آمــوزش رســانه ای اصفهــان )پارســا( بــه مــدت 
ــخ 7  ــزار شــد و در تاری ــای 23 و 30 آذر برگ  دو جلســه در روزه
و 14 دی مــاه نیــز برگــزار خواهــد شــد. وی افــزود: ایــن 
سلسله جلســات بــا هــدف ایجــاد هم افزایــی اطاعــات مدرســان 
آشــنایی بــا حــوزه ســواد و تخصــص رســانه، بررســی جریان هــای 
ــانه  ــواد رس ــان س ــرای مدرس ــی ب ــاد پاتوق ــانه ای و ایج روز رس
برگــزار می شــود. ســومین جلســه از نشســت پویــش آمــوزش 
رســانه ای اصفهــان روز سه شــنبه 7 دی مــاه ســاعت 14:45 در 
ــزار  ــان برگ ــی شــهرداری اصفه ــت فرهنگی اجتماع محــل معاون

خواهد شد.

اخبار کوتاه

 مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتان یــزد گفــت: مخاطــرات 
و حــوادث جــاده ای پــس از خشکســالی، اصلی تریــن 

ــی رود.  ــه شــمار م ــزد ب بحــران ی
ــه  ــی ک ــترین بحران های ــاره بیش ــب درب ــادی هادی نس ه
پــس از خشکســالی اســتان یــزد را تهدیــد می کنــد، اظهــار 

ــاده ای  ــرات ج ــوادث و مخاط ــت: ح داش
بحــران اصلــی اســتان یــزد اســت و تاش 
 بــرای کاهــش ایــن بحــران و تبعــات 
قــرار  کار  دســتور  در  آن  آســیب های  و 

گرفتــه اســت.
ــد از آن آتش ســوزی ــرد: بع ــوان ک   وی عن

زلزلــه و طوفــان در رتبــه بعــدی قــرار 
گرفتــه کــه در ایــن راســتا نیــز برنامه هایــی بــرای کاهــش 
ــه  ــرار گرفت ــرا ق ــه اج ــوادث در مرحل ــن ح ــیب های ای آس
کاهــش  زمینــه  در  داد:  ادامــه  هادی نســب  اســت. 
ــا منابــع طبیعــی برگــزار  آســیب های طوفــان، جلســاتی ب
ــژه  شــده و راهکارهــای کاهــش خســارت طوفان هــا، به وی

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا م ــی ریزگرده پراکندگ
ــژه در مناطــق  ــزد به وی ــاره بحــران آب در اســتان ی وی درب
ــم آب  ــتاها ک ــی روس ــرد: بعض ــوان ک ــز عن ــتایی نی روس
هســتند کــه مصــرف آب، به ویــژه آب کشــاورزی بایــد 
ــن روســتاها مدیریــت شــود؛ امــا بعضــی روســتاها  در ای
اصــا آب ندارنــد کــه الزم اســت بــه آن هــا بــه 

صــورت ســیار آبرســانی شــود. 
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتان یــزد 
 300 امســال  تابســتان  خاطرنشــان کــرد: 
روســتای اســتان یــزد بــا تانکــر آبرســانی 
آموزش هــای  دربــاره  هادی نســب  شــدند. 
الزم در مواقــع بحــران نیــز اظهــار داشــت: 
متاســفانه در حــال حاضــر فقــط 10 درصــد افــراد جامعــه 
آمادگــی مقابلــه بــا بحــران را دارنــد کــه بــر اســاس 
برنامه ریــزی انجام شــده، قــرار اســت در یــک برنامــه 
ــای الزم را در  ــردم اســتان آموزش ه ــه م ــج ســاله، هم پن

ــد. ــوادث فرابگیرن ــا ح ــه ب ــه مقابل زمین

حوادث جاده ای، بحران اصلی یزد پس از خشکسالی
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــه اس ــتاد دی ــل س ــر عام مدی
ــی 128  ــه رهای ــق شــد زمین ــدای ســال موف ســتاد از ابت
ــای  ــطح زندان ه ــرایط را از س ــد ش ــوی واج ــر مددج نف
اســتان بــا مبلــغ 3 میلیــارد و 279 میلیــون تومــان فراهم 
کنــد. حجــت هللا موســوی قــوام بیــان کــرد: همچنیــن بــا 

شــاکیاِن 101 نفــر صحبــت و ســتاد موفــق 
ــارد  ــدود 12 میلی ــی ح ــت رقم ــده اس ش
ــت  ــذ رضای ــا اخ ــان ب ــون توم و 201 میلی
شــاکی تخفیــف بگیــرد؛ ضمــن اینکــه 65 
نفــر از مددجویــان هــم بخشــی از بدهــی 
خــود را تأمیــن کرده انــد کــه رقمــی حــدود 

ــوده اســت.  3 میلیــارد تومــان ب
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــه اســتان کرم ــل ســتاد دی ــر عام مدی
در  16 جشــن  امســال  جشــن های گلریــزان گفــت: 
ــران  ــت و خی ــده اس ــزار ش ــف برگ ــتان های مختل شهرس
250 میلیــون تومــان کمــک کرده انــد کــه زمینــه آزادی 31 

ــر فراهــم شــده اســت.  نف

وی زندانیــان جرائــم غیرعمــد را نیــز برشــمرد و تصریــح 
 کــرد: در زندان هــای ســطح اســتان 18 نفــر بدهــکار دیــه
87 نفــر بــرای مهریــه، 5 نفــر جهــت نفقــه و 72 نفــر بابت 
ــت  ــه باب ــن اینک ــد؛ ضم ــه ســر می برن چــک برگشــتی ب
مهریــه هــر روز یــک نفــر در اســتان وارد زنــدان می شــود. 
ــم  ــی کرده ای ــوام گفــت: پیش بین موســوی ق
تــا پایــان ســال جــاری دو جشــن گلریــزان 
بــه صــورت ویــژه در دهــه فجــر در بهمــن ماه 
و یــک جشــن نیــز پایــان ســال در آســتانه 
والدت حضــرت زهــرا)س( در آســتانه ســال 

نــو برگــزار شــود. 
وی بــا انتقــاد از اینکــه زندانیــان جرائــم 
زیــاد  مرخصی هــای  داشــتن  دلیــل  بــه   غیرعمــد 
و نداشــتن احســاس دربنــد بــودن، پیگیــر کارهــای خــود 
نمی شــوند تاکیــد کــرد: همچنیــن ورود افــراد بابــت 
ــده  ــل ش ــه تبدی ــک دغدغ ــه ی ــا ب ــه زندان ه ــه ب مهری

ــت. اس

در شهر

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

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

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

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

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

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

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

به  ربانی     آقای محمد حسن  رای شماره 139560302023001236مورخ 1395/09/25  برابر   -1 ردیف 

شماره شناسنامه 1656کدملی 1287789420صادره از اصفهان  فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع از  

ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بها ثمنیه اعیانی چهار هفتم 52 حبه از ششدانگ به مساحت 

21/03 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2799-  اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

به شماره  ربانی     علی   آقای  رای شماره 139560302023001237مورخ 1395/09/25  برابر   -2 ردیف 

از   مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  احمد  فرزند  اصفهان   از  صادره  1813کدملی 1287850383  شناسنامه 

ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بها ثمنیه اعیانی چهار هفتم 52 حبه از ششدانگ به مساحت 

21/03 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2799-  اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی 

خریداری نموده است. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/22 

شماره : 29876 / م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای رضا حبیبی 
نظر به اینکه آقای سعید بخشایش قرق آقایی   فرزند رمضان دادخواستی بطرفیت آقای سعید بخشایش 

فرق آقایی   فرزند رمضان  به خواسته انتقال سند تقدیم که به شعبه 3 شورای حل اختاف فاورجان 

تعیین  روز شنبه مورخ95/11/9 ساعت 14/45وقت رسیدگی  برای  و  ثبت  وبه کاسه 1378/95   ارجاع 

گردیده است و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا / دادگاه به 

استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی 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 خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل 

اختاف شعبه 3 فاورجان  جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب 

و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. شماره :737 / م الف رئیس شعبه 

سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی مزایده پرونده های  اجرایی کالسه 9500077
از  آنهم  اصلی که  از پاک 582  فرعی  ثبتی 14025  پاک  تحت  آپارتمان  یکدستگاه  تمامت  ششدانگ 

پاک 13865 فرعی مجزی شده واقع در فوالد شهر بخش نه ثبت اصفهان به آدرس فوالد شهر محله ب 

1 ساختمان دنا طبقه سوم مورد ثبت صفحه 104 دفتر 296 اماک به شماره ثبت 38115 دارای سند چاپی 

شماره 547654 که حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال در پنج قسمت که قسمت دوم شرقی و 

قسمت چهارم غربی محسوب است. بترتیب بطولهای 3/35 متر و 0/45 متر و 2/60 متر و 0/45 متر و 

3/65 متر پنجره ها و درب و دیواریست به راهرو و راه پله پاک 13866 فرعی واقع در طبقه دوم شرقا 

1- در دو قسمت که قسمت دوم شمالی است بترتیب بطولهای 1/98 متر و 0/15 متر و دیواریست اشتراکی 

با راه رو و راه پله پاک 13866 فرعی 2- بطول 8/02 متر دیواری است به فضای محوطه وراههای احداثی 

از باقیمانده پاک 1789 فرعی واقع در طبقه دوم جنوبا بطول 9/75 متر پنجره ها و دیواری است به فضای 

محوطه و را ههای احداثی  از باقیمانده پاک 1789 فرعی واقع در طبقه دوم غربا بطول 10 متر دیواری 

است اشتراکی با پاک 14010 فرعی و حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و طبق اعام  

کارشناس رسمی دادگستری مورد مزایده بصورت یکدستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 96/04 متر مربع 

با اسکلت بتنی و سقف دال بتنی دیوارها سفید کاری و نقاشی شده ، کف موزائیک دیوارهای آشپزخانه 

کاشی کاری قدیمی ، دربهای داخلی چوبی و دربهای خارجی فلزی و سیستم گرمایش رادیاتور و نمای 

خارجی از آجر و بتن و دارای سرویس های بهداشتی و همچنین اشتراکات آب و برق و گاز می باشد ملکی 

حسن شیر علی پور فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 14صادره شوشتر ساکن فوالدشهر محله ب 2 مجتمع 

ارشاد طبقه سوم پاک 312 که طبق سند رهنی شماره 13690-1394/11/11 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 

412 اصفهان در رهن ووثیقه آقای مصطفی ژاله گویان فرزند مهدی بشماره شناسنامه 3 صادره اصفهان 

دارای کد ملی 1289966958 ساکن اصفهان خیابان مشتاق دوم کوی بهار پاک 39 قرار گرفته است از 

ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخه 1395/11/16  در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان 

فردوسی بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه  520/000/000 ریال 

)پانصد و بیست میلیون ریال (   قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به 

هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی 

های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای 

آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 

قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 

وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا  این 

آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/10/7 درج و منتشر می گردد و در 

صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد./ 

تاریخ مزایده :95/11/16

تاریخ انتشار:95/10/7

شماره :740/م الف  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبر پور مقدم

گواهی  حصروراثت
آقای علی رضائی جوچی بشناسنامه شماره 413 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

زهرا  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/1368تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه 

خدادادی پاوائی       بشناسنامه شماره27 در تاریخ 95/1/1در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 

از 1- قدیر علی خدادادی پاوائی فرزند محمد رضا شماره شناسنامه 5 نسبت با متوفی پدر 2- بتول اکبری 

پاوائی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 411 نسبت با متوفی مادر 3- محمد رضا رضائی جوچی فرزند 

با متوفی فرزند 4- فاطمه رضا جوچی فرزند علی شماره  علی شماره شناسنامه 1275663095 نسبت 

شناسنامه 1100434259 نسبت با متوفی فرزند 5- علی رضائی جوچی فرزند قنبر علی شماره شناسنامه 

تا  نماید  را یکمرتبه آگهی می  از تشریفات قانونی در خواست مزبور  با متوفی همسر  پس  413 نسبت 

هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی مردان مرادی عادل  دارای شناسنامه شماره 736 متولد 1356  به شرح دادخواست به کاسه 

95 / 877 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدا 

رحم مرادی عادل بشناسنامه 15186 مورخ 1333/5/10 در تاریخ1395/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر- دو دخترو یک همسر  دائمی که  به 

شرح ذیل می باشد:  1- علیمردان مرادی عادل فرزند خدا رحم به ش ش 736 متولد 1356 صادره از 

خمین 2- علیرضا مرادی عادل فرزند خدا رحم به ش ش 15 متولد 1361 صادره از خمین 3- عبدالرضا 

مرادی عادل فرزند خدا رحم به ش ش 005280-055متولد 1369 صادره از خمین 4- احمد رضا مرادی 

عادل فرزند خدا رحم به ش ش 6-007501-121 متولد 1371صادره از گلپایگان 5- طیبه مرادی عادل 

فرزند خدا رحم به ش ش 737 متولد 1358 صادره از خمین 6- زهرا مرادی عادل فرزند خدا رحم به 

ش ش 69 متولد 1365 صادره از خمین 7- سکینه نعمتی فرزند محمد به ش ش 413 متولد 1336 

صادره از خمین والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 

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

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 494/ م الف 

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

ابالغیه
شماره اباغنامه:9510100372400442 شماره پرونده:8709980356500152  شماره بایگانی شعبه:880934 

خانوادگی:قلیجانی  نام   -2 مهدی  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1395/09/22  تاریخ 

: اصفهان  اباغ :3 روز- محل حضور  تاریخ  از  المکان مهلت حضور  نام پدر: - 4- نشانی: مجهول   -3

– خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق- 

ساختمان اجرای احکام حقوقی علت حضور: در خصوص دعوی بانک صادرات اصفهان به طرفیت شما 

اثباتا در این شعبه حاضر   در مهلت مقرر فوق جهت ماحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا 

شوید. 

شماره: 29334/ م الف م

نشی اجرای احکام شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اصفهان- سعید حبیب 

اللهی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا چلنگری دارای شناسنامه شماره 38835  به شرح دادخواست به کاسه 4941/95 ح 10  از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول تجدد بشناسنامه 

27419  در تاریخ 95/2/26   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 2 پسر و 3 دختر 1- صغری چلنگری - ش ش 170 – فرزند دختر 2- فاطمه چلنگری - ش 

ش 8058 – فرزند دختر 3- عزت چلنگر - ش ش 51 – فرزند دختر 4- اسماعیل چلنگری - ش 

ش 475 – فرزند پسر 5- علیرضا چلنگری - ش ش 38835 – فرزند پسر 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 : 28918/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر فرقدانی چهار سوقی دارای شناسنامه شماره 140  به شرح دادخواست به کاسه 4903/95 

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

مستجاب الدعواتی نوی بشناسنامه 28614  در تاریخ 95/9/27   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 1 دختر 1- محمد رضا فرقدانی چهار سوقی - ش 

ش 787  2- اصغر فرقدانی چهار سوقی - ش ش 140   3- اکبر فرقدانی چهار سوقی - ش ش 694  

4- مسعود فرقدانی چهار سوقی - ش ش 132   5- ملوک فرقدانی چهار سوقی - ش ش 475  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 : 28921/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد جعفر صادقیان ذینفع دارای شناسنامه شماره 20  به شرح دادخواست به کاسه 4816/95 

ح 10  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد آصانی 

بشناسنامه 5537  در تاریخ 74/11/9   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 7 پسر و 2 دختر 1- زهرا آصانی- ش ش 101 – دختر 2- روح انگیز آصانی- ش ش 

398 – دختر 3- مجید آصانی- ش ش 596 – پسر متوفی 4- مرتضی  آصانی- ش ش 426 – پسر 

متوفی 5- بهرام  اصانی- ش ش 97 – پسر متوفی 6- فیروز  اصانی- ش ش 349 – پسر متوفی 

7- سعید  اصانی- ش ش 429 – پسر متوفی 8- عبدالمجید  اصانی- ش ش 343 – پسر 9- اقبال  

اصانی- ش ش 1065 – دختر 10- خانم طلعت مستقل- فرزند محمد 13882/85 همسر  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 : 28868/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مصطفی نام خانوادگی: کردآبادی  نام پدر: - شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد رضا  نام خانوادگی:شماعی زاده  نام پدر : - شغل : -   

نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شریف واقفی بن بست شکوفه ساختمان 94 واحد سه

محکوم به:به موجب رای شماره 126 تاریخ 95/2/12 حوزه 35  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال وجه دو فقره چک 

به شماره های 14773 و 299618 عهده بانک صادرات شعبه خ 22 بهمن و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ 88/9/15 و 88/11/15 تا زمان سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از 

ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ پنجاه و پنج هزار و پانصد در حق خواهان صادر و اعام 

می نمایدو پرداخت نیم عشر اجرائیه.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 

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 اعام نماید.

شماره: 29334/ م الف دفتر شعبه 35  مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی نام خانوادگی: صالحی  نام پدر: - شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی رضا  نام خانوادگی:حسین زاده با وکالت مسعود شریفی 

نام پدر : حاجی آقا  شغل : -   نشانی محل اقامت: خ توحید- ساختمان بهسامان- طبقه اول- واحد 

اختاف شهرستان  یازدهم  شورای حل  95/5/17 حوزه  تاریخ  رای شماره 854  به:به موجب  4محکوم 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت اجور معوقه از تاریخ 94/7/30 لغایت 

95/4/1 از قرار ماهیانه 3/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 910/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 

120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیم عشر حق االجرا 

در حق اجرای احکام.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.

شماره: 29338/ م الف دفتر شعبه 11  مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آرزو نام خانوادگی: اکبری  نام پدر: محمد رضا  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مهران نام خانوادگی: ذاکری نام پدر : مظفر  شغل : 

-   نشانی محل اقامت: اصفهان- ملک شهر- خ مفتح- مجتمع مسکونی ستاره ای ABC  بلوک A واحد 

13محکوم به:به موجب رای شماره 692 تاریخ 95/7/4 حوزه 31  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و نهصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/2/24 تا زمان اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعام می گردد. پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت.ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.

شماره: 29340/ م الف دفتر شعبه 31  مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980358100896 پرونده:  شماره   9510460358100037 درخواست:  شماره 

950940 تاریخ تنظیم: 1395/09/17 نظر به اینکه خانم ندا فریدنی فرزند ولی اله متهم به کاهبرداری و 

تحصیل مال از طریق نامشروع به شماره پرونده 950940 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند 

و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 

ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار طبع و نشر 

می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم 

حضور، احضاریه اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

شماره:28771/ م الف عبدالحسین مرادی- بازپرش شعبه دوم دادسرای اصفهان

آگهی احضار متهم
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980358100803 پرونده:  شماره   9510460358100038 درخواست:  شماره 

فقره  دو  به  متهم  یوسف  فرزند  حیاتی  علیرضا  آقای  اینکه  به  نظر   1395/09/20 تنظیم:  تاریخ   950840

کاهبرداری  به شماره پرونده 950840 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور 

ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 

آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

شماره:28769/ م الف عبدالحسین مرادی- بازپرش شعبه دوم دادسرای اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: زهرا نام خانوادگی: فرخی  نام پدر: حیات قلی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد نام خانوادگی: صالک نام پدر : یادگار  شغل : 

-   نشانی محل اقامت: اصفهان- خ زینبیه- محله ارزنان- ک شهید بهار- ک امام حسین پاک 256

محکوم به:به موجب رای شماره 374 تاریخ 95/6/23 حوزه 53 حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان 

بابت اصل  اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال 

خواسته و 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/26 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان و نیم عشر اجرای 

احکام.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره: 28743/ م الف دفتر شعبه 53  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

مهریه در کرمان، روزانه یک نفر را راهی زندان می کند
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حتما بخوانید!
درخواست کیانوش عیاری برای...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

»ســریال شــهرزاد« بــدون اغــراق یکــی از موفق تریــن 
تجربه هــای کار در شــبکه نمایــش خانگــی بــوده اســت. ایــن 
ــا اســتفاده از چهره هــای سرشــناس  ســریال موفــق شــد ب

و از آن مهم تــر داســتان پرکشــش و ســاختی حرفــه ای، بــه 
ســرعت میــان خانواده هــای ایرانــی محبــوب شــود. پــس از 
پخــش ســری اول ســریال شــهرزاد و ناتمــام مانــدن قصــه، 
ــد.  ــردم چشــم انتظار شــروع فصــل دوم بودن بســیاری از م
ــد  ــد زدن ــی زود فصــل دوم را کلی عوامــل ســریال هــم خیل

تــا مشــتاقان ایــن ســریال بیــش از ایــن در انتظــار نماننــد. 
ــود  ــدون حاشــیه هــم نب ــا شــروع فصــل دوم ســریال ب  ام
و در همــان روزهــای آغازیــن مشــکالت پیش آمــده نشــان 
داد کــه فصــل دوم ســریال بــه ایــن راحتی هــا بــه ســرانجام 

نخواهــد رســید.
    انتقادات سید محمد هادی رضوی

ــد  ــید محم ــهرزاد را س ــل دوم ش ــیه های فص ــن حاش اولی
ــم زد.  ــادی رضــوی، ســرمایه گذار ســری اول ســریال، رق ه
او کــه بــرای فصــل دوم کنــار گذاشــته شــده بــود بــا تغییــر 
موضعــی 180 درجــه ای بــه شــدت بــه ســریال تاخــت. او تــا 
پیــش از آن از حضــورش در شــهرزاد راضــی بــود؛ امــا ناگهان 
بــه منتقــد شــماره یــک ایــن ســریال تبدیــل شــد و حواشــی 
ــا توجــه  ــن حواشــی ب ــه ای ــه البت ــرد ک ــی را ایجــاد ک فراوان
بــه اتفاقاتــی کــه بعدهــا افتــاد، کامــال کم رنــگ و در نهایــت 

محــو شــد.
    دستگیری امامی

ــل  ــی فص ــرمایه گذار اصل ــده و س ــی، تهیه کنن ــد امام محم
ــی ســرمایه گذاری  ــه تنهای ــه در فصــل دوم ب اول شــهرزاد ک
ســریال را در اختیــار داشــت، در ارتبــاط بــا فســاد مالــی رخ 
داده در صنــدوق فرهنگیــان کشــور دســتگیر شــد. ایــن اتفاق 
در حالــی رخ داد کــه فصــل دوم ســریال در حــال ضبــط بود. 
علی رغــم اینکــه گفتــه می شــد بــا دســتگیری امامــی عمــال 
ــه  ــا فتحــی و تیمــش ب ــد شــد، ام ــف خواه ســریال متوق
کار خــود تــا همیــن روزهــای گذشــته ادامــه دادنــد و بارهــا 

اعــالم کردنــد دســتگیری امامــی تاثیری در ســاخت ســریال 
نخواهــد داشــت. هــر چنــد هنــوز جــرم امامــی محــرز نشــده 
ــه  ــا ب ــه او در حــال بررســی اســت، ام ــا نســبت ب و اتهام ه
ــی شــدن ماجــرای امامــی، کم کــم  ــا طوالن نظــر می رســد ب

مشــکالت ســریال نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
    توقف سریال

ــه خبرهــای ضــد و نقیضــی در  ــن هفت ــل همی درســت اوای
ــا توقــف ســریال شــهرزاد منتشــر شــد؛ خبرهایــی  رابطــه ب
ــه خــود  ــت ب ــگ واقعی ــا ســکوت عوامــل ســریال رن ــه ب ک
گرفــت. ابتــدا بعضــی ســایت های خبــری دلیــل ایــن 
توقــف را مشــکالت مالــی اعــالم کردنــد؛ امــا چنــد ســاعت 
ــه  ــد ک ــوان ش ــریال عن ــی س ــط عموم ــوی رواب ــد از س بع
ــت  ــده اس ــتری ش ــردرد بس ــل کم ــه دلی ــی ب ــن فتح حس
ــتراحت  ــل اس ــه کام ــک هفت ــد ی ــک بای ــر پزش ــق نظ و طب
ــا  ــم ســریال ت ــل ه ــن دلی ــه همی ــق داشــته باشــد؛ ب مطل

ــود. ــد ب ــف خواه ــده متوق ــه آین ــک هفت ی
ــف  ــی توق ــل واقع ــه دلی ــت ک ــخص نیس ــتی مش ــه درس ب
ــی  ــاق خوب ــن اتف ــا هــر چــه باشــد ای ســریال چیســت، ام
ــال های  ــریال های س ــن س ــی از موفق تری ــه یک ــت ک نیس
اخیــر کشــور بــه هــر دلیلــی ادامــه پیــدا نکنــد؛ آن هــم در 
ــبکه های  ــریال های ش ــان س ــر می ــی نابراب ــه رقابت ــی ک حال
 ماهــواره ای بــا ســریال های داخلــی در جریــان اســت 
و شکســت شــهرزاد بی شــک موجــب شــادی ایــن شــبکه ها 

ــد. خواهد ش

- ناصــر تقوایــی گفــت: ســینمای ایــران شــاید اولیــن 
ــل شــناخته شــده  ــه در ســطح بین المل ــر باشــد ک  هن
ــد  ــکلی رش ــه ش ــه در آن ب ــگاه منتقدان ــدوارم ن و امی
ــد. ــاب نباش ــد و تسویه حس ــه زد و بن ــه عرص ــد ک کن

- در برنامــه »مــن و صبــا یهویــی« روز سه شــنبه 
ــوادر«  ــاب »ن ــای کت ــا و مثل ه ــم دی، حکایت ه هفت
کــه ترجمــه ای از کتــاب محاضــرات االدبــاء اثــر راغــب 
اصفهانــی اســت، خوانــده می شــود و نــکات آموزنــده 
ــد.  ــد ش ــان خواه ــروزی بی ــاده و ام ــان س ــه زب آن ب
ــن  ــد ای ــی می توانن ــای ادب ــه برنامه ه ــدان ب عالقه من
ــه  ــاعت 09:00 ب ــنبه س ــا چهارش ــنبه ت ــه را از ش برنام

ــا بشــنوند. ــو صب ــه از رادی مــدت 15 دقیق
بازیگــران مجموعــه  از جملــه  مهــرداد ضیایــی   -
ــدت  ــه م ــه ب ــت ک ــن« اس ــرزمین که ــی »س تاریخ
شــش ســال اســت بــا ایــن مجموعــه همــکاری 
می کنــد. او معتقــد اســت: ســریال »ســرزمین کهــن« 
کار بــزرگ و جذابــی اســت کــه جذابیــت آن در درجــه 
اول بــه فیلمنامــه و ســپس کمــال تبریــزی، کارگــردان 

برمی گــردد. آن 
- وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تاکیــد 
نتیجــه  ســریع تر  هرچــه  شــدن  مشــخص  کــرد 
نفــع  بــه  زنده یــاد کیارســتمی  پزشــکی  پرونــده 
ــات  ــوءتعبیرات و ابهام ــت و س ــکی اس ــه پزش  جامع

را رفع می کند.
ــروه  ــترک گ ــک« کار مش ــن تایتانی ــش »ویول - نمای
ــی« از  ــی چ ــی »مت ــران و کمپان ــوج« از ای ــر »م تئات
 ایتالیــا، از 1۲ دی مــاه در کارگاه دکــور بنیــاد فرهنگــی 

و هنری رودکی به صحنه می رود.
- پیمــان جعفــری، تهیه کننــده »انــزوا«، بــه کارگردانــی 
ــح داد مراحــل  ــی توضی ــاس میرزای ــی عب مرتضــی عل
فنــی ایــن فیلــم بــرای حضــور در ســی وپنجمین 

ــان اســت. ــه پای ــم فجــر رو ب جشــنواره فیل
ــه  ــی ک ــته بریتانیای ــده برجس ــکل، خوانن ــرج مای - ج
ــاد  ــه ی ــهورش ب ــه مش ــا تران ــمس ب ــب کریس ــر ش ه

آورده می شــد، در ســن 5۳ ســالگی درگذشــت.
ــریح  ــا تش ــی ب ــهید آوین ــه ش ــل موسس ــر عام - مدی
سیاســت های ایــن نهــاد فرهنگــی در تولیــد آثــار 
ــه  ــام« ب ــای ناتم ــم »چراغ ه ــال فیل ــینمایی از ارس س

ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر خبــر داد.
- »جولیــا رابرتــز« کــه تاکنــون تنهــا در نقــش بازیگــر 
 مهمــان در ســریال های تلویزیونــی ظاهــر می شــد
ــود  ــری خ ــی و بازیگ ــه تهیه کنندگ ــریالی را ب مینی س

ــرد. ــن می ب ــه روی آنت ب
- داریــوش فرضیایــی وجــود اسپانســر در »خندوانــه« 
و همچنیــن برنامــه عموپورنــگ را یکــی از ضعف هــای 

ایــن برنامه هــا دانســت.

روایت مدیر کل اوقاف استان اصفهان:

9 دی، غدیر انقالب اسالمی است

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

 مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــالروز 9 دی  ــان س ــتان اصفه اس
را غدیــر انقــالب اســالمی عنــوان 
کــرد و گفــت: ایــن روز متعلــق به 
گــروه یــا جنــاح خاصــی نیســت. 
ــا  حجت االســالم و المســلمین رضــا صادقــی، در گفت وگــو ب
ــل  ــه اینکــه از نمونه هــای غیرقاب ــا اشــاره ب ــای وطــن ب کیمی
چشم پوشــی، در جریــان 9 دی حمایــت از والیــت فقیــه بــود 
گفــت: حمایــت از والیــت فقیــه نشــان داد کــه مــردم ایــران 
ــد  ــد خواهن ــالمی پایبن ــالب اس ــی انق ــای اساس ــه پایه ه ب
ــاس  ــه 9 دی را احس ــاخصه حماس ــن ش ــود. وی مهم تری ب
ــاس  ــان احس ــن زم ــردم در ای ــت: م ــد و گف ــئولیت خوان مس
ــت؛  ــان اس ــه خودش ــق ب ــور متعل ــام و کش ــه نظ ــد ک کردن
ــی  ــای هنگفت ــام، هزینه ه ــن نظ ــرای ای ــران ب ــت ای ــذا مل  ل
را پرداخته انــد. مدیــر کل اوقــاف اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
فلســفه بــه وجــود آمــدن حماســه 9 دی بصیــرت مــردم ایران 
اســالمی بــود کــه بــه صــورت خودجــوش شــکل گرفــت. وی 
بــا اشــاره بــه اهمیــت حماســه 9 دی افــزود: ملــت ایــران در 
 حماســه 9 دی ثابــت کردنــد همــواره پشــتیبان والیــت فقیــه 
و ارزش هــای دیــن بــوده و بــرای حفــظ دســتاوردهای انقالب 
حاضــر بــه تحمــل هــر نــوع ســختی هســتند. حجت االســالم 
ــه اینکــه در ایــن روز در حقیقــت ملــت  ــا اشــاره ب صادقــی ب
ایــران بــا رهبــر فرزانــه انقــالب اســالمی تجدیــد میثــاق کــرد 
ــود  ــر خ ــه را ب ــت فقی ــت از والی ــران اطاع ــردم ای ــت: م گف
ــان  ــر زم ــران ه ــیار ای ــت آگاه و هوش ــد. مل ــب می دانن واج
خطــری از جانــب دشــمنان احســاس کرده انــد، در صحنه هــا 
ــد.  ــه مدیریــت آن خطــر اهتمــام ورزیده ان ــه و ب حضــور یافت
وی تصریــح کــرد: بصیــرت، قطب نمــای حرکــت صحیــح در 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــروز اس ــده ام ــی پیچی ــاع اجتماع اوض
ــن قطب نمــا را نداشــته باشــد و نقشــه خوانی  اگــر کســی ای
ــن اســت خــود را در محاصــره دشــمن  ــد نباشــد، ممک را بل
ببینــد. اگــر بصیــرت نباشــد انســان حتــی بــا نیــت خــوب نیز 

ممکــن اســت گمــراه شــود و در راه بــد قــدم بگــذارد. 
حجت االســالم صادقــی همچنیــن در ادامــه از برگــزاری 
ــان  ــت و بی ــخن گف ــان س ــه 9 دی در اصفه ــالروز حماس س
داشــت: بــه مناســبت فرارســیدن 9 دی روز بصیــرت و میثــاق 
ــه  ــه جمع ــور ائم ــا حض ــی ب ــع بزرگ ــت، تجم ــا والی ــت ب  ام
و جماعــات اســتان در ناحیــه مقاومــت امــام صــادق)ع( بــا 
ــده  ــدی، نماین ــلمین محم ــالم و المس ــخنرانی حجت االس س
ولــی فقیــه و رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور 

ــود. ــزار می ش برگ

اخبار کوتاه

کیانــوش عیــاری 1۳ ســال پــس از ســاخت فیلمــی درباره  
زلزلــه بــم می گویــد: انتظــار داشــتم در ایــن ســال ها 
اتفــاق ویــژه ای بیفتــد کــه نیفتــاد؛ ولــی امیــدوارم »بیــدار 
ــت کم  ــا دس ــود ت ــران ش ــینما اک ــد س ــو آرزو« در چن ش

چنــد هــزار نفــر آن را ببیننــد. 
کارگــردان فیلــم »کاناپــه« کــه آخریــن 
روزهــای فیلمبــرداری اثــر جدیدش را پشــت 
ــا  ــان ب ــال 1۳8۳ همزم ــذارد، س ــر می گ س
ــم، ســاخت ســریال  ــب ب ــه مهی ــوع زلزل وق
ــرد  ــا ک ــه کاره ره ــب«اش را نیم »روزگار قری
ــه  ــازد ک ــی را بس ــا فیلم ــت ت ــم رف ــه ب و ب
»بیــدار شــو آرزو« نــام گرفــت؛ فیلمــی کــه 

بــه دلیــل تلخــی زیــاد، خــود عیــاری هــم در آن ســال ها 
دل بــه اکرانــش نبســت و بارهــا تاکیــد کــرد کــه ایــن فیلم 
ــا اکــران عمومــی نســاخته اســت؛  ــرای جشــنواره ها ی را ب
ــوده  ــن ب ــو آرزو« ای ــدار ش ــاخت »بی ــش از س ــه نیت بلک
کــه آب خــوش از گلــوی هیــچ یــک از مســئوالن مرتبــط 

بــا زلزلــه پاییــن نــرود. او چنــد ســال قبــل بــا اشــاره بــه 
اینکــه »سال هاســت وظیفــه  خــود می دانــم کــه بــه دلیــل 
ــدگان آن  ــم از بینن ــن فیل ــودن ای ــایند ب ــی و ناخوش تلخ
معذرت خواهــی کنــم«، گفتــه بــود:  »بیــدار شــو آرزو« بــه 
نیــت جلــب توجــه مســئوالن ســاخته شــد؛ چــون مــا در 
کشــوری هســتیم کــه می دانیــم روی گســل 
اســت و سال هاســت اطــالع داریــم کــه 
احتمــاال روزی در تهــران هــم چنیــن اتفاقــی 
خواهــد افتــاد. فیلــم »بیــدار شــو آرزو« کــه 
در ســال 8۲ پــس از زلزلــه بــم ســاخته 
ــه در  ــت ک ــی اس ــم جوان ــاره معل ــد، درب ش
یکــی از روســتاهای نزدیــک بــم زندگــی 
 می کنــد؛ صبــح زلزلــه خــود را از زیــر آوار بیــرون می کشــد 
ــد. پــس  و می بینــد همــه اهالــی روســتا زیــر آوار مانده ان
ــا  ــم ب ــا در ب ــد، ام ــم راه می افت ــمت ب ــه س ــاده ب ــای پی پ
ــرای  ــار ب ــود و ناچ ــه می ش ــری مواج ــای مهیب ت صحنه ه

ــد. ایســنا کمــک در شــهر می مان

درخواست کیانوش عیاری برای «بیدار شو آرزو»
ــت«  ــی »پایتخ ــریال تلویزیون ــده س ــوری، تهیه کنن ــام غف  اله
درخصــوص ســاخت فصــل پنجــم ایــن اثــر پرمخاطــب گفت: 
شــروع تصویربــرداری فصــل پنجــم ســریال »پایتخــت« در 
ــران  یــک کشــور دیگــر انجــام می شــود و پــس از آن وارد ای

می شــویم. 
وی ادامــه داد: در شــرایط فعلــی نظرمــان 
ــد  ــری جدی ــاخت س ــه س ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــه  ــا ب ــم؛ ام ــاز کنی ــن آغ ــت« را از آت »پایتخ
طــور کلــی االن مشــخص نیســت کــه شــرایط 
چگونــه پیــش بــرود. ایــن تهیه کننــده عرصــه 
تلویزیــون همچنیــن اظهــار کــرد: حــدود ۳، 4 
ــت«  ــریال »پایتخ ــم س ــل پنج ــمت فص قس

در آتــن جلــوی دوربیــن مــی رود و ترکیــب بازیگــران اصلــی 
همــان ترکیــب ســابق اســت.

وی تصریــح کــرد: بازیگــران جدیــد پنجمیــن فصــل ســریال 
ــده مشــخص می شــوند و در  ــه آین ــا هفت ــز ت »پایتخــت« نی
ایــن مــورد تــا ایــن لحظــه هنــوز بــه نتیجــه قطعــی دســت 

ــم.  ــدا نکرده ای پی
ــه  ــر چ ــت ه ــرای جذابی ــح داد: ب ــن توضی ــوری همچنی غف
بیشــتر فصــل پنجــم ســریال »پایتخــت« بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــرای ســاخت  ــده ب ــده یــک ای ــم کــه محســن تنابن اشــاره کن
ــیاری  ــده بس ــه ای ــت ک ــت« داش ــینمایی »پایتخ ــم س فیل
خوبــی بــود و قــرار بــود بــا گرفتــن مجــوز، ایــن 

ــم.  ــی کنی ــده را در قــاب ســینما عمل ای
ــدل«  ــی »علی الب ــریال تلویزیون ــده س تهیه کنن
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــا وجــود 
ســاخت ســری جدیــد ســریال »پایتخــت«، در 
مراحــل بعــدی نســخه ســینمایی »پایتخــت« 
هــم ســاخته می شــود یــا خیــر، گفــت: قرارمــان 
بــر ســاخت فیلــم ســینمایی »پایتخــت« اســتوار اســت؛ البتــه 
ــوری  ــورد. غف ــم نخ ــه ه ــرار ب ــن ق ــی ای ــر دلیل ــه ه ــر ب اگ
ــام  ــا انج ــا ب ــم ت ــالش می کنی ــرد: ت ــح ک ــن تصری همچنی
ــه  ــت« را از نیم ــم »پایتخ ــل پنج ــای الزم فص برنامه ریزی ه

ــزان ــم. می ــن ببری ــوی دوربی بهمــن جل

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حجت هللا  نام خانوادگی: امیری  نام پدر: -  شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:صفرعلی نام خانوادگی: محمد زاده نام پدر : شکرهللا  شغل : 

-   نشانی محل اقامت: اصفهان- خ آپادانا دوم- روبروی فروشگاه مقدس-پالک 110محکوم به:به موجب 

رای شماره 578 تاریخ 95/9/10 حوزه 41  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه چک ها و مبلغ سه میلیون و 

پانصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا 

زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا.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: ۲876۲/ م الف دفتر شعبه 41  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سمیه نام خانوادگی: دانشور  نام پدر: -  شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی اصغر نام خانوادگی: نعمت اللهی با وکالت حسین محمدیان 

نام پدر : -  شغل : -   نشانی محل اقامت: اصفهان- پل شهید چمران- مجتمع مسکونی مهدا نشانی 

وکیل: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت)ارغوان( طبقه سوم واحد 18محکوم به:

به موجب رای شماره 1096 تاریخ 95/6/۳1 حوزه ۳۲  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته) وجه یک فقره 

چک به شماره 6۲9750-9۳/11/4( و پرداخت مبلغ 850/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ سررسید چک 9۳/11/4 تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی.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: ۲88۳0/ م الف دفتر شعبه ۳۲  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فریدون  نام خانوادگی: واقفی نژاد  نام پدر: -  شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مجید  نام خانوادگی: کبیری نام پدر : ابراهیم  شغل : -   نشانی 

محل اقامت: بهارستان- محله 1 پالک ۳49محکوم به:به موجب رای شماره 415/95 تاریخ 95/6/۳1 حوزه 

5۲ حقوقی   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 890/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق هزینه نشر آگهی به مبلغ 1۲0/000 ریال خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 95/۳/1 

و نیم عشر اجرایی.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: ۳0186/ م الف دفتر شعبه 5۲  مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عباس  نام خانوادگی: کیانی  نام پدر: -  شغل : -  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد رضا نام خانوادگی: حق شناس نام پدر : حسین  شغل : 

آزاد   نشانی محل اقامت: خ جی- خ شهروند- کوچه 4 پ 9 طبقه اول محکوم به:به موجب رای شماره 

1۲۲0 تاریخ 95/7/15 حوزه 11  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

بابت هزینه دادرسی و 1۲0/000  ۲60/000 ریال  بابت اصل خواسته و  به:پنجاه میلیون ریال  محکوم است 

ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/۲0 می باشد و مبلغ نیم عشر بابت حق اجرا 

پرداخت می نماید.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: ۳0179/ م الف دفتر شعبه 11  مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
 نظر به اینکه آقای داوود کرمی محمدی فرزند شادوست در پرونده کالسه 950474 این شعبه به اتهام 

تهدید و توهین و تهدید و قدرت نمایی با چاقو حسب شکایت خانم اعظم زارعان تحت تعقیب است و ابالغ 

احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳9 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب ناحیه سه اصفهان واقع در خیابان جابر انصاری جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 

شوند در غیر اینصورت اقدام قانونی اتخاذ خواهد شد. 

شماره:۲8768/ م الف دادیار شعبه ۳9 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان نیکبخت

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- خلیل ا... ۲- رحیم نام خانوادگی: 1-گانی دزکی ۲-صفی خیر آبادی  نام 

پدر: -  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:غالمعلی نام خانوادگی: 

باقر هادی با وکالت حسین محمدیان نام پدر : -  شغل : -   نشانی محل اقامت: خیابان شیخ صدوق 

شمالی-ساختمان بانک تجارت)ارغوان( طبقه سوم واحد 18محکوم به:به موجب رای شماره ۲45 تاریخ 

95/5/16 حوزه 51  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به:پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ 18/000/000 ریال معادل هجده میلیون تومان بابت چک های 

 ،95/11/۲0-4609۲۳ ،94/1۲/۲0-4609۲4 ،94/4/۲0-۲5۲194 ،94/۳/۲0-460916 ،94/7/۲0-460919

4609۲۲-94/10/۲0، 460915-94/۲/۲0، 460918-94/6/۲0، 4609۲0-95/8/۲0، 4609۲1-94/9/۲0، و 

هر کدام به مبلغ 1۲/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها و مبلغ ۳/۳15/000 

ریال هزینه های دادرسی و پرداخت هزینه های نشر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 

و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

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: ۲88۳4/ م الف دفتر شعبه 51  مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: خسرو  نام خانوادگی: اسماعیلی اسد آبادی  نام پدر: محمد ناصر  شغل : -  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امید نام خانوادگی: قدمی حسین آبادی نام 

پدر : محمد علی  شغل : -   نشانی محل اقامت: خ محتشم کاشانی- ک ش رحیمی- ک جنت پالک ۳5

محکوم به:به موجب رای شماره 8۳4 تاریخ 95/5/1۳ حوزه 11  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

پرداخت مبلغ 1/۳85/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1۲0/000 ریال بابت هزینه نشر اگهی 

و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۳/۳/۳0 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام.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: ۲9۳۳9/ م الف دفتر شعبه 11  مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم صونا عدکی دارای شناسنامه شماره 1۳07۲  به شرح دادخواست به کالسه 48۳9/95 ح 10  از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زری صبری دشتی بشناسنامه 

1078  در تاریخ 90/4/14   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1 پسر و ۳ دختر و مادر 1- کیوان عدکی - ش ش 1409  ۲- پگاه عدکی - ش ش ۲0411   ۳- ندا 

عدکی - ش ش 480۳0  4- صونا عدکی - ش ش 1۳07۲  5- جیران عدکی - ش ش ۲۳۳۲ – مادر 

متوفی    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 : ۲887۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

اخطار اجرایی
 -۲  -1 خانوادگی:  نام  رضا    محمد   -۲ نوید  تولیدی  صنایع  شرکت   -1 نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

موهبت  نام پدر: - شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: جهانگیر 

نام خانوادگی:  اقا داوود نام پدر : -  شغل : -   نشانی محل اقامت: خ خاقانی- کوچه مهدیه بن بست 

شهید رحیمی منش پالک 76 طبقه وسط محکوم به:به موجب رای شماره 695 تاریخ 95/5/۲5 حوزه ۳5  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 

پنجاه میلیون ریال بابت اصل یک فقره سفته به شماره 0۲4۳95 و مبلغ صد و هشت هزار و پانصد تومان 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 95/1/۳0 قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید و پرداخت نیم عشر اجرائیه.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: ۲884۳/ م الف دفتر شعبه ۳5  مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان ابوالفضل باغبان زاده آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سعیده 

به شعبه سوم حقوقی  ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختالف  به مجتمع شورا های حل  کلکلی 

شورای حل اختالف به کالسه ۳/68۳/95 ثبت و برای تاریخ 95/11/7 ساعت 9/۳0 صبح وقت رسیدگی 

تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ 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 ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 

شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 5/۲۲/95/61۲/م الف 

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

دادنامه
کالسه پرونده: 950774 شماره دادنامه: 15۲7-95/8/۲9 مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: محمد مستأجران نشانی: اصفهان –خ کهندژ – صدمتر باالتر – داخل خ نبوی منش – 

سمت چپ – کارگاه مستأجران وکیل: علی شیرزاده بنشانی: اصفهان – نبش سه راه سیمین – طبقه سوم 

داروخانه سالمت خواندگان: 1- میالد محبی ۲- علیرضا ملک محمدی بنشانی: هردو مجهول المکان شورا 

را اعالم و به شرح آتی  به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی  با عنایت 

با  آقای محمد مستأجران  نماید.رأی شورای حل اختالف در خصوص دعوی  به صدور رأی می  مبادرت 

وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقایان 1- میالد محبی ۲- علیرضا ملک محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 

۳0/000/000 ریال وجه چک به شماره ۲۳۳950 به عهده بانک صادرات 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 خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 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، لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که 

به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ ۳0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 

875/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/۲۳( 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 تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۲9۳۲4/ م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 175/95 شماره دادنامه: ۳91-95/۳/۲6 مرجع رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف 

بانک سپه - فوقانی مجتمع  بنشانی: اصفهان–خ عبدالرزاق – جنب  بینا  آقای عباس  اصفهان خواهان: 

اقتصاد – مؤسسه راه صادق – پ ۳0خوانده: آقای ابراهیم قربانی بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 

به تاریخ شعبه هفده شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه   مفتوح 

است با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می 

نماید.رأی شورادر خصوص دعوی آقای عباس بینا به طرفیت آقای ابراهیم قربانی به خواسته مطالبه مبلغ 

بیست میلیون ریال موضوع 5 فقره چک به شماره های844۲71 تا 844۲74 و 844۲68 بانک تجارت 

به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 

ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت 

نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی  رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور 

مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش بعمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 

تشخیص داده و مستندًا به مواد 198 و 515 و 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی تا حصول نتیجه و مبلغ 

سیصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکهای 

موصوف )85/4/10 و 85/4/۲0 و 85/4/۳1 و 85/۳/10 و 85/5/15 همگی چهارمیلیون ریال( تا تاریخ 

اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره: ۲9۳19/ م الف قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 715/95 شماره دادنامه: 86۳-95/8/11تاریخ رسیدگی: 95/8/8 مرجع رسیدگی: شعبه 

هفده شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای عباس بینا بنشانی: اصفهان–خ عبدالرزاق – جنب بانک 

سپه – طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد – مؤسسه راه صادق – پ ۳0 خوانده:سیدمصطفی هاشم الحسینی 

بنشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: به تاریخ 95/8/8 شعبه هفده با عنایت به محتویات 

از  با استعانت  پرونده کالسه 715/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضاء  محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای عباس 

بینا به طرفیت آقای مصطفی هاشم الحسینی به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال موضوع فقره چک 

به شماره ۳0۲149 بتاریخ 94/8/1۲ به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 

موجه و مدرک مؤثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، 

شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد ۳1۳ و ۳14 قانون تجارت و مواد 198 

و 515 و 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۳5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تأخیر 

تأدیه از تاریخ سررسید )94/8/1۲( تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره: ۲9۳18/ م الف قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ به آقایان کامران  کیانی و مهدی محبی ابوالوردی
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980۳64900988 پرونده:  شماره   9510460۳649000۳7 درخواست:  شماره 

به  ابوالوردی  محبی  مهدی  و  آقایان کامران  کیانی  به  ابالغ  آگهی   1۳95/9/۲1 تنظیم:  تاریخ   951008

تحت  951008د۳0  پرونده کالسه  در  دادسرا  این  طرف  از  تومان   1/800/000 میزان  به  اتهام کالهبرداری 

در  بدینوسیله  نگردیده،  ممکن  آنان  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضایه  ابالغ  و  است  تعقیب 

نامبردگان  به  مراتب  کیفری  امر  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای 

جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری   ۳0 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ 

انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  شوند  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی 

پرداخت  دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمن  در  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام   آگهی 

می گردد. 

شماره: ۲9۳17/ م الف 

دادیار شعبه ۳0 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شماره ۲( – سمیه باقری نیا

اخطار اجرایی
شغل  اصغر   علی  پدر:  نام  خانه   چهل  معصومی  خانوادگی:  نام  نام: کورش  علیه:  محکوم  مشخصات 

وکالت  به   -۲ مصطفی  1-سید  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی    -  :

: -   نشانی  : -  شغل  نام پدر  نام خانوادگی:  1- قریشی کهنگی  حسین محمدیان و افسانه غالبی  

شمالی  صدوق  شیخ  خ  ۲-اصفهان-   ۲4 پالک   ۲4 کوچه  جریب  هزار  خ  1-اصفهان  اقامت:  محل 

ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه ۳ واحد 18محکوم به:به موجب رای شماره 110۳ تاریخ 95/6/۳1 

است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای    45 حوزه 

به:پرداخت مبلغ 107/000/000  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲8/750 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

از 95/9/۳0  تاریخ سر رسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیربر  قانونی و خسارت  تعرفه  الوکاله وکیل طبق 

احکام:  اجرای  قانون   ۳4 دولتی.ماده  عشر  نیم  بانضمام  و  صادر  خواهان  بر حق  حکم  اجرای  تاریخ  تا 

را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که 

و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به 

باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

شماره: ۲88۳5/ م الف دفتر شعبه 45  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

کیمیای وطن بررسی کرد:

سردرگمی های شهرزاد

سریال پایتخت، فیلم سینمایی می شود



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سه شنبه  07  دی ماه   61395 این ایرانیان حیرت انگیز
ـــمـــاره  329 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 گل محمدی، سرمربی اکسین البرز شد
هدایــت  یحیــی گل محمــدی 
اکســین  اولــی  دســته  تیــم 
البــرز را بــر عهده گرفــت. پس از 
ــروز  ــف فی ــج ضعی ــب نتای کس
لیــگ  هــدف  بــا  و  کریمــی 
برتــری شــدن اکســین، بــا نظــر 
ــی  ــگاه، ط ــن باش ــئوالن ای مس
جلســاتی کــه روزهــای اخیــر برگــزار شــد و بــا نظــر اعضــای 
هدایــت  رســما  گل محمــدی  یحیــی  هیئت مدیــره، 
یحیــی  گرفــت.  عهــده  بــر  را  البــرزی  طالیی پوشــان 
باشــگاه  و  ملــی  تیــم  اســبق  بازیکنــان  از  گل محمــدی 
ــای  ــازی در تیم ه ــابقه ب ــت. وی س ــوده اس ــپولیس ب پرس
باتــری  صبــا  و  خوزســتان  فــوالد  تهــران،   پرســپولیس 
و همچنیــن ۷۴ بــازی و ۵ گل ملــی را دارد. وی ســابقه 
ــزد، نســاجی  ــری، تربیــت ی ــا بات مربیگــری در تیم هــای صب
ــران  ــم، پرســپولیس، نفــت ته ــای ق ــدران، راه آهــن، صب  مازن
فصــل  در  دارد. گل محمــدی  پرونــده  در  را  ذوب آهــن   و 
۱۳۹۴-۱۳۹۳ بــا ذوب آهــن قهرمــان جــام حذفــی شــد و در 
ــل  ــرد. او در فص ــب ک ــارم را کس ــام چه ــز مق ــر نی ــگ برت لی
ــن  ــم ذوب آه ــی تی ــال پیاپ ــن س ــرای دومی  ۱۳۹۵-۱۳۹۴ ب

را به مقام قهرمانی در مسابقات جام حذفی رساند.

 جدال خارج از خانه صدرنشینان 

در هفته چهاردهم
هفتــه چهاردهــم مســابقات لیــگ برتر والیبــال روز چهارشــنبه 
8 دی مــاه بــا ۶ دیــدار در شــهرهای اراک، اردکان، آمــل، تبریــز 
و تهــران )دو مســابقه( پیگیــری خواهــد شــد. تیــم پیــکان 
تهــران کــه در هفتــه ســیزدهم در صــدر جــدول ایــن رقابت هــا 
قــرار گرفــت، در هفتــه چهاردهــم در ســالن آیــت هللا خاتمــی 
شــهر اردکان، میهمــان خاتــم خواهــد بــود. تیــم بانــک 
ســرمایه کــه در هفتــه ســیزدهم مغلــوب شــهرداری ارومیــه 
ــم  ــه چهارده ــت داد، در هفت ــدول را از دس ــدر ج ــد و ص ش
ــاگردان  ــت. ش ــهر اس ــن ش ــهرداری ای ــان ش در اراک میهم
ــه صــدر جــدول دیگــر  ــرای بازگشــت ب ــه ب ــی کارخان مصطف
اجــازه اشــتباه ندارنــد و در ایــن مســیر بایــد فاتــح دیدارهــای 

ــا شــهرداری اراک باشــند.  ــه مســابقه ب خــود از جمل
ــر  ــگ برت ــت لی ــوم دور برگش ــه س ــدار هفت ــومین دی در س
والیبــال، نارنجی پوشــان ســایپا، میزبــان هــاوش گنبــد 
ــر و در  ــگ برت ــه لی ــن هفت ــدار ای ــر دی ــود. در دیگ ــد ب خواهن
خانــه والیبــال تهــران، تیــم پارســه، میزبــان ســازمان عمــران 
شــهرداری ســاری اســت. تیــم صالحیــن ورامیــن کــه در دو 
هفتــه دور برگشــت بــه دلیــل مشــکالت داخلــی و حــذف از 
لیــگ برتــر بــازی نکــرده اســت، پــس از کســب مجــوز دوبــاره 
از ســازمان لیــگ ایــن هفتــه بــه میــدان مــی رود و در تبریــز 

ــود. میهمــان شــهرداری ایــن شــهر خواهــد ب

میزبانی جام جهانی فوتسال روی هوا
فیفــا بــرای ارســال مــدارک الزم بــرای میزبانــی جــام جهانــی 
۲۰۲۰ فوتســال تــا ۳۰ دســامبر )۱۰ دی( بــه فدراســیون ها 
ــی ــن، لیتوان ــار کشــور ژاپ ــران چه ــه جــز ای  فرصــت داده و ب

ــدارک الزم  ــع آوری م ــز در حــال جم ــد و کاســتاریکا نی نیوزلن
ــتند. در  ــی هس ــداد جهان ــن روی ــی ای ــن میزبان ــرای گرفت ب
حالــی کــه تنهــا چهــار روز از فرصــت تعیین شــده فیفــا باقــی 
ــه  ــوز ب ــده هن ــرم باقی مان ــج ف ــود پن ــنیده می ش ــت، ش اس

امضــا نرســیده اند. 
وزارت امــور خارجــه، وزارت اقتصــاد و دارایــی، وزارت فرهنــگ 
 و ارشــاد اســالمی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
ــادی هســتند  ــج نه ــک مرکــزی جمهــوری اســالمی، پن و بان
کــه بایــد متصدیــان آن هــا طــی چهــار روز باقی مانــده 
ــال  ــیون فوتب ــه فدراس ــد و ب ــا کنن ــه را امض ــای مربوط فرم ه

ــد. ــل دهن تحوی
ــرای ســرعت  ــه ای ب ــه کمیت ــود ک ــه پیــش ب  حــدود دو هفت
بخشــیدن بــه امــور تشــکیل شــد و بعــد از برگــزاری جلســه 
ــده  ــرار شــد امضاهــای باقی مان ــان ق ــر ورزش و جوان ــا وزی ب
توســط شــخص وزیــر در جلســه هیئــت دولــت گرفتــه شــود. 
ــای  ــا و اعط ــرای امض ــردان ب ــود دولتم ــنیده می ش ــا ش ام
مجوزهــای الزم بــه فیفــا خواســتار بررســی های بیشــتر 
ــت  ــان از دس ــده زم ــث ش ــوع باع ــن موض ــده اند و همی ش

ــرود.  ب
و جوانــان  امضــای مدیــران کل ورزش  از طرفــی هنــوز 
ــع آگاه  ــک منب ــه ی ــه گفت ــت. ب ــده اس ــی مان ــتان ها باق اس
ــتان های  ــان اس ــران ورزش و جوان ــک از مدی ــچ ی ــوز هی هن
تهــران، اصفهــان، اردبیــل، آذربایجــان غربــی، یــزد و آذربایجان 
شــرقی، مجوزهــای الزم را صــادر نکرده انــد و تمــام ایــن 
اتفاقــات باعــث شــده تــا گرفتــن میزبانــی جــام جهانــی در 
چهــار روز باقی مانــده بــرای ایــران تبدیــل بــه امــری محــال 

شــود.
 بــا ایــن حــال ایــن امیــد مــی رود بــا توجــه بــه حمایت هــای 
ــلطانی فر  ــدن س ــس از روی کار آم ــان پ وزارت ورزش و جوان
از میزبانــی رویدادهــای مهمــی چــون جــام جهانــی فوتســال، 
ایــن امــر محــال محقــق شــود و ایــران بتوانــد بــرای اولیــن 

بــار از جــام جهانــی فوتســال میزبانــی کنــد.

تاریخ سازی جوان ترین سرمربی بوندسلیگا
از آغــاز لیگ هــای اروپایــی تاکنــون، بــه غیــر از رئــال مادریــد 
تنهــا یــک تیــم دیگــر هســت کــه شکســتی در کارنامــه اش 
ــت  ــخ اس ــرن مونی ــه بای ــم ن ــن تی ــت. ای ــده اس ــت نش  ثب
و نــه پــاری ســن ژرمــن؛ بلکــه هوفنهایــم اســت کــه تحــت 

هدایــت جولیــن ناگلســمن قــرار دارد. 
ــی نشــده اســت. در  ــچ تیم ــوب هی ــون مغل ــم تاکن ــن تی ای
ــوان شگفتی ســاز ایــن فصــل  ــه عن ــی کــه از الیپزیــگ ب حال
ــرمربی ۲۹  ــا س ــم ب ــا هوفنهای ــد، ام ــاد می کنن ــلیگا ی بوندس

ــت.  ــرده اس ــب ک ــاده ای را کس ــج فوق الع ــاله اش نتای س
ــرار  ــقوط ق ــرض س ــته در مع ــل گذش ــه در فص ــم ک ــن تی ای
ــت در  ــدون شکس ــتان ب ــا زمس ــاری ت ــل ج ــت، در فص داش
بوندســلیگا بــه کار خــود پایــان داد.  ایــن تیــم اکنــون در رتبــه 
ــا حضــور داشــته  ــگ اروپ ــد در لی ــرار دارد و می توان پنجــم ق
باشــد. ناگلســمن از ۲۱ ســالگی وارد دنیــای مربیگــری شــد 
و اکنــون بــا ۲۹ ســال، بــه عنــوان یکــی از ســرمربیان آینــده 

ــود. ــرده می ش ــخ نامب ــرن مونی بای

 شکست قهرمان جهان در مسابقات کشوری
پانزدهمیــن  فینــال  مرحلــه 
اســنوکر  کشــوری  رنکینــگ 
ــو  ــی قره گوزل ــد و عل ــزار ش برگ
ســهیل  مقابــل  پیــروزی  بــا 
واحــدی بــه مقــام قهرمانــی 

رسید. 
پانزدهمیــن  فینــال  مرحلــه 
رنکینــگ کشــوری اســنوکر برگــزار شــد و طــی آن علــی 
قره گوزلــو، ۵ بــر ۱ مقابــل ســهیل واحــدی، قهرمــان اســنوکر 
ــن  ــالی ای ــدال ط ــید و م ــری رس ــه برت ــان، ب ــوری جه آمات
ــر  ــز امی ــدی نی ــدار رده بن ــرد. در دی ــود ک ــا را از آن خ رقابت ه
ســرخوش بــا نتیجــه ۳ بــر ۰ برابــر امیــد ویرانــی بــه برتــری 
دســت یافــت و بــه مقــام ســوم رســید. پانزدهمیــن رنکینــگ 
ــی اســتان  ــه میزبان کشــوری اســنوکر یکشــنبه ۲8 آذرمــاه ب
قزویــن آغــاز شــد و بــا معرفــی قهرمانــان بــه پایان رســید. در 
ایــن دوره از رقابت هــا ۱۹۲ ورزشــکار از اســتان های خوزســتان 
 قزویــن، البــرز، کرمــان، اردبیــل، اصفهــان، آذربایجــان شــرقی

فــارس  زنجــان،  رضــوی،  خراســان  غربــی،  آذربایجــان 
کردســتان، گلســتان، گیــالن، مازنــدران، مرکــزی و هرمــزگان 

ــد. ــرکت کردن ش

کار بزرگ صخره نوردان ایرانی
ــی  ــه همگ ــی ک ــوردان ایران ــه ای از صخره ن ــروه حرف ــک گ ی
ــب  ــک کار جال ــه ای صعــود هســتند، در ی دارای مــدرک حرف
ــن  ــد. ای ــه گشــایش مســیر ســخت بیســتون کردن ــدام ب اق
گــروه بــه اتفــاق امیــن پیــل آرام، صخره نــورد و مربــی 
معــروف ایرانــی، در کنــار اعضــای تیــم حمیــد شــفقی 
ــای  ــی از اعض ــه همگ ــی ک ــن گرام ــدی و حس ــد محم امی
ــه  ــتند، ب ــران هس ــوردی ای ــنگ نوردی و صخره ن ــه ای س حرف
ــه  ــا درج ــی را ب ــخ طالی ــیر می ــتند مس ــدت ۳ روز توانس م
ســختی )۵.۱۳A(، بــاز کننــد. ایــن تیــم بــا هزینــه شــخصی 
خودشــان اقــدام بــه بازکــردن ۳۵۰ متــر از مســیر 8۰۰ متــری 
ــوردان  ــرای صخره ن ــادی ب ــت زی ــه جذابی ــد ک بیســتون  کردن

ــت دارد. ــن توریس ــی و همچنی خارج

حسن یزدانی، برترین آزادکار ایران شد
برتریــن آزادکاران ایــران بــا رأی مــردم در ســال ۱۳۹۵ انتخاب 
شــدند. بــه منظــور انتخــاب برتریــن کشــتی گیران ســال فنــی 
۹۵-۹۴ و بــا برگــزاری نظرســنجی مردمــی کــه در مدت زمــان 
ــتی گیران آزادکار  ــن کش ــد، برتری ــزار ش ــاه( برگ ۳۰ روز )آذرم
ایــران مشــخص شــدند. بــر ایــن اســاس در ایــن نظرســنجی 
حســن یزدانــی دارنــده مــدال طــال، کمیــل قاســمی دارنــده 
مــدل نقــره و حســن رحیمــی دارنــده مــدال برنــز المپیــک 
ــب 8۱  ــا کس ــی ب ــن یزدان ــان حس ــه در پای ــتند ک ــرار داش ق
درصــد کل آرا، بــه عنــوان برتریــن آزادکار ایــران از ســوی مــردم 

در ســال ۱۳۹۵ انتخــاب شــد.

صادقیان از ماشین سازی جدا نمی شود
ــگ  ــز در نیم فصــل دوم لی ــم ماشین ســازی تبری ــک تی هافب
ــان  ــام صادقی ــد. پی ــوپ می زن ــم ت ــن تی ــرای ای ــز ب ــر نی برت
چنــد روز قبــل در تمرینــات ماشین ســازی بــا کاخــا، بازیکــن 
گرجســتانی ایــن تیــم، درگیــری فیزیکــی پیــدا کــرد و همیــن 
ــن را از  ــن دو بازیک ــی ای ــاد کاظم ــد فره ــث ش ــئله باع مس

حضــور در تمرینــات منــع کنــد. 
ــان  ــاره صادقی ــوز تصمیمــی درب در شــرایطی کــه کاظمــی هن
اتخــاذ نکــرده، زمزمه هایــی مبنــی بــر جدایــی ایــن بازیکــن 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــنیده می ش ــازی ش از ماشین س
کــه کادر فنــی ماشین ســازی بــه وجــود صادقیــان ابــراز نیــاز 

ــد.  ــن بازیکــن را از دســت بده ــد ای ــرده و نمی خواه ک
کاظمــی ظــرف یکــی، دو روز آینــده بــا صادقیــان جلســه ای را 
برگــزار می کنــد و احتمــاال بــا جریمــه ای نقــدی او را می بخشــد 

تــا بــه تمرینــات برگــردد.

ماجرای بازنشستگی مدیر عامل پرسپولیس
ــر  ــا وزی ــن جلســه حضــوری طاهــری ب ــاه پــس از اولی ۲ م
جدیــد ورزش، او بــه صــورت غیرمنتظــره بــا خبــری مواجــه 
ــمی آن  ــای رس ــی خبرگزاری ه ــای ورزش ــه بخش ه ــده ک ش

ــد.  ــر کرده ان را منتش
ــا  ــری ب ــی طاه ــده خداحافظ ــد ش ــروز قی ــر ام ــه در خب آنچ
پرســپولیس بــه دلیــل بازنشســتگی اســت؛ امــا آیــا طاهــری 

ــه وزیــر داده اســت؟  ــرای خداحافظــی ب نامــه ای ب
در  علی اکبــر طاهــری  اســت کــه  قــرار  ایــن  از  ماجــرا 
 اولیــن مالقــات خــود بــا وزیــر بــه وی اعــالم می کنــد 
در آســتانه بازنشســتگی اســت و اگــر قــرار بــه ادامــه کار او در 
پرســپولیس اســت، شــخص وزیــر بایــد مجــوز الزم را بــرای 

او اخــذ کنــد.
 طاهــری کــه پــس از ایــن جلســه از ســلطانی فر قــول 
ضمنــی گرفتــه، بــه کار خــود ادامــه می دهــد تــا اینکــه 
حکــم بازنشســتگی وی در هفته هــای گذشــته بــه دســتش 
می رســد؛. حکمــی کــه بــه منزلــه پایــان کار او در پرســپولیس 
اســت؛ مگــر آنکــه هیئــت دولــت طبــق قانــون مجــوز ادامــه 

ــد. ــالغ کن ــه وی اب کار را ب
 طاهــری بــا واریــز اولیــن حقــوق بازنشســتگی دوبــاره نــزد 
 وزیــر مــی رود و از او بابــت قــول قبلــی ســؤال می کنــد 
ــر  ــه اگ ــد ک ــا می رس ــه اینج ــره ب ــن مذاک ــان ای ــا پای و طبع
وزیــر مایــل بــه اخــذ ایــن مجــوز نیســت، مســئله را رســما بــه 
وی اطــالع دهــد و خداحافظــی او رقــم بخــورد. ایــن همــان 
نامــه ای اســت کــه بــا وجــود محرمانــه بــودن بــه طــور عجیبی 
در رســانه ها درج شــده و بــه نظــر می رســد یکــی از افــرادی 
کــه عالقمنــد بــه جانشــینی اوســت، در افشــای محتــوای آن 
ــت  ــن اس ــی ای ــوال اصل ــال س ــت. ح ــوده اس ــر نب بی تقصی
ــاره  ــون بازنشســتگان درب ــه قان ــا توجــه ب ــر ورزش ب کــه وزی
ایــن موضــوع چــه تصمیمــی خواهــد گرفــت؟ در حــال حاضر 
ــب  ــبتا مناس ــی نس ــرد مال ــپولیس، عملک ــینی پرس صدرنش
باشــگاه و شــرایط مثبــت قرمزهــا در دو فصــل گذشــته هزینه 
کنارگذاشــتن طاهــری را بــاال بــرده اســت. ضمــن اینکــه ایــن 
تغییــر بــه خصــوص در فصــل نقــل و انتقــاالت فوتبــال ایــران 
و در شــرایطی کــه پرســپولیس نیــاز بــه تقویــت بــرای حضــور 
ــد  ــن اســت رون ــای آســیایی دارد، ممک ــد در رقابت ه قدرتمن

تیــم برانکــو را بــا تزلــزل مواجــه کنــد.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ســید مهــدی رحمتــی بــدون شــک یکــی از بهتریــن 
دروازه بان هــای فعلــی ایــران از نظــر فنــی اســت؛ امــا 
ــم  ــن تی ــم پیراه ــده ه ــث ش ــان باع ــا مربی ــکالت او ب مش
ــوان  ــه عن ــش را ب ــم جایگاه ــد و ه ــت ده ــی را از دس مل

دروازه بــان اول اســتقالل. رحمتــی در آغــاز فصــل مشــکلی بــا 
منصوریــان نداشــت و بــه نوعــی عصــای دســت او بــه شــمار 
 می رفــت؛ امــا هــر چــه از فصــل گذشــت رابطــه منصوریــان 
و رحمتــی تیره تــر شــد تــا جایــی کــه در بــازی مهــم 
ــی  ــور شــد رحمت ــان مجب ــر ســپاهان، منصوری اســتقالل براب
را روی نیمکــت بنشــاند و بــه دروازه بــان جــوان و کم تجربــه 

خــود میــدان بدهــد. همیــن ماجــرا کافــی بــود تــا رحمتــی 
هــم ســاز جدایــی کــوک کنــد و خواهــان جدایــی از اســتقالل 
در نیم فصــل باشــد. البتــه درخشــش سیدحســین حســینی 
دروازه بــان جــوان اســتقاللی ها در بــازی بــا ســپاهان باعــث 
ــی  ــی رحمت ــا جدای ــه حــاال باشــگاه هــم مشــکلی ب شــد ک

نداشــته باشــد.
    منصوریان

تمــام کســانی کــه فوتبــال را می شناســند، می داننــد حــذف 
ــزرگ کار هــر مربــی ای نیســت؛ به ویــژه مربیــان  ــان ب بازیکن
ــی هــم در جــدول نداشــته  ــل قبول ــگاه قاب ــه جای ــی ک جوان
باشــند. منصوریــان بــا کنــار گذاشــتن رحمتــی ریســک 
 بزرگــی کــرد و حــاال کــه ریســک بــزرگ او جــواب داده 
ــان اســتقالل در  ــاال را در ماجــرای حاشــیه کاپیت او دســت ب
اختیــار دارد. کافــی بــود حســینی یــک اشــتباه انجــام دهــد 
تــا منصوریــان آمــاج انتقــادات قــرار گیــرد و البتــه تســاوی 
در دقایــق آخــر هــم بــه کمــک منصوریــان آمــد تــا فعــال لبــه 
تیــز انتقــادات را در حوالــی خــود نبینــد. امــا ایــن مــاه عســل 
ــا سه شــنبه ۲۱ دی مــاه بیشــتر ادامــه نخواهــد  منصوریــان ت
داشــت و آنجــا منصوریــان در هفتــه شــانزدهم آزمــون 

ســختی را مقابــل نفــت تهــران خواهــد داشــت.
    رحمتی

ــی  ــرای رحمت ــی ب ــر بزرگ ــگ خط ــینی، زن ــش حس درخش
بــود. درســت اســت کــه حســینی بــا یــک بــازی نمی توانــد 

ــا  ــرد، ام ــی را بگی ــون رحمت ــی همچ ــان بزرگ ــای دروازه ب ج
ــدا  ــازی افزایــش پی ــا ســه ب ــه دو ی ــازی ب اگــر ایــن یــک ب
کنــد، آنــگاه رحمتــی چــاره ای جــز تــرک اســتقالل نخواهــد 
ــاز  ــدی ب ــازی بع ــی در ب ــر رحمت ــن، اگ ــز ای ــه ج ــت. ب داش
ــن اشــتباهی  ــا کوچکتری ــی برگــردد، ب ــه ترکیــب اصل هــم ب
ــتقالل  ــه اس ــواداران دوآتش ــاد ه ــدف انتق ــت ه ــن اس ممک
ــل  ــه دلی ــن جــا هــم ب ــا همی ــه ت ــی ک ــرد؛ هواداران ــرار بگی ق
او  از  رفتارهــای کاپیتانشــان و بــه حاشــیه بــردن تیــم 
چنــدان خشــنود نیســتند. رحمتــی کــه یــک بــار طعــم تلــخ 
ــی را  ــم مل ــک تی ــماره ی ــن ش ــیده و پیراه ــازی را چش لجب
بــرای همیشــه از دســت داده، بایــد خیلــی بیــش از این هــا 
مراقــب رفتارهایــش خــارج از زمیــن باشــد؛ زیــرا اتفــاق تیــم 
ملــی می توانــد بــار دیگــر بــرای او در اســتقالل تکــرار شــود.

    حسینی
ــای  ــده درگیری ه ــا برن ــاید تنه ــینی ش ــین حس ــید حس س
ــی  ــه حت ــی ک ــت. او در زمان ــوده اس ــتقالل ب ــیه ای اس حاش
خــواب دروازه اســتقالل را هــم نمی دیــد، ناگهــان دروازه بــان 
شــماره یــک اســتقالل شــد. او اگــر زرنــگ باشــد، می توانــد 
بــا درخشــش در اســتقالل ره صــد ســاله را یــک شــبه طــی 
کنــد. حــاال کــه همــه نگاه هــا بــه ســوی ایــن دروازه بــان جوان 
ــش  ــان دادن توانایی های ــا نش ــد ب ــده، او می توان ــره ش خی
نه تنهــا دروازه بــان یکــی از بزرگ تریــن تیم هــای ایــران 
شــود بلکــه خــود را تــا پشــت درهــای تیــم ملــی نیز برســاند.

تحلیل کیمیای وطن از حواشی استقالل

رحمتی، گره کور آبی ها

رســول خــادم گفــت: نــگاه ایــران بــه توســعه کشــتی بانــوان 
نگاهــی جهانــی همــراه بــا پوشــش مناســب اســت. رســول 
ــرای توســعه  ــران ب ــزود: ای ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی خــادم ب
ــوان مســلمان و قشــر  ــژه بان ــان و به وی ــان زن کشــتی در می

ــا  ــوان غیرمســلمان دنی ــی از بان ــب توجه جال
ــی  ــات فرهنگ ــون مالحظ ــی چ ــه دالیل ــه ب ک
فعلــی کشــتی  پوشــش  نپســندیدن  یــا 
ــته  ــور داش ــته حض ــن رش ــته اند در ای نتوانس
باشــند، پیشــنهاد برگــزاری ایــن شــیوه جدیــد 
ــه  ــه اتحادی ــل ب ــش کام ــت پوش ــا رعای را ب
جهانــی کشــتی ارائــه کــرده اســت. ایــن 

شــیوه از کشــتی در نشســت کمیســیون کشــتی های تحــت 
ــه و  ــتانبول پذیرفت ــتی در اس ــی کش ــه جهان ــش اتحادی پوش
ــدود  ــته های مح ــار رش ــود را در کن ــت خ ــد فعالی ــرر ش مق
ــته  ــتی وابس ــیوه های کش ــیون ش ــر کمیس ــر نظ ــود زی موج
ــه داد:  ــد. وی ادام ــاز کن ــتی، آغ ــی کش ــه جهان ــه اتحادی ب

یکــی از اهــداف دیگــر راه انــدازی شــیوه جدیــد کشــتی زنــان 
توجــه بــه اعتقــادات، فرهنگ هــا و ســلیقه هایی اســت 
ــوان  ــه حضــور در شــرایط موجــود کشــتی بان ــد ب کــه عالقمن
ــد در  ــد می توان ــن شــیوه جدی ــع ای ــا نیســتند. در واق در دنی
کنــار شــیوه جــاری، مــورد انتخــاب عالقمنــدان 
خــاص خــودش واقــع شــود و بــا جــذب 
افــراد  میــزان  افزایــش  می توانــد  بانــوان 
مشــارکت کننده جامعــه کشــتی در سراســر 
دنیــا را بــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن موضــوع 
ــت  ــظ موقعی ــت در حف ــز اهمی ــوارد حائ از م
المپیکــی کشــتی خواهــد بــود. خــادم تصریــح 
ــیوه  ــتند در ش ــد نیس ــا عالقمن ــان دنی ــیاری از زن ــرد: بس ک
موجــود کشــتی زنــان بــه خاطــر نــوع پوشــش آن فعالیــت 
ــوان  ــا عالقمنــدی ویــژه ای کــه بان کننــد. مطمئــن هســتیم ب
ایرانــی بــه ورزش ملــی کشــور، کشــتی، دارنــد، از کشــورهای 
ــود. ــم ب ــا خواهی ــن شــیوه در کشــتی دنی ــی توســعه ای اصل

رسول خادم:

به دنبال توسعه کشتی زنان در جهان هستیم
مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان اصفهــان می گویــد هــر چنــد 
ــت  ــه دس ــتقالل ب ــل اس ــا مقاب ــواه اصفهانی ه ــه دلخ نتیج
نیامــد، امــا از اینکــه بــازی زیبایــی از آب درآمــد، خشــنودیم. 
ــپاهان  ــر ۱ س ــاوی ۱ ب ــاره تس ــدا درب ــری ابت ــن طاه محس

ــم  ــر می کن ــرد: فک ــار ک ــل اســتقالل اظه مقاب
بــازی خوبــی بــود و همــه تماشــاگران از 
دیــدن آن لــذت بردنــد. باالخــره فوتبــال 
ــده  ــر برن ــق آخ ــت و گاه در دقای ــن اس  همی
در  افــزود:  وی  می شــوی.  بازنــده  گاه  و 
مجمــوع فکــر می کنــم عملکــرد بازیکنــان 
خــوب بــود و هــواداران دو تیــم هــم از نتیجــه 

راضــی بودنــد. اگرچــه کام اصفهانی هــا شــیرین نشــد و 
اســتقاللی ها بیشــتر خوشــحال شــدند؛ امــا بــه واســطه اینکه 
ــل  ــر عام ــود، جــای خشــنودی داشــت. مدی ــازی خــوب ب ب
ــه شــعار هــواداران  باشــگاه ســپاهان در ادامــه در واکنــش ب
ــان و شکســتن صندلی هــای  ــی منصوری ــه عل ــی علی اصفهان

ورزشــگاه گفــت: ایــن چیزهــا در فوتبــال پیــش می آیــد. هــر 
ــا در  ــم، ام ــات را محکــوم می کنی ــه اتفاق ــن گون ــا ای ــد م چن
ــه  ــاره اینک ــن درب ــری همچنی ــد. طاه ــش می آی ــال پی فوتب
باشــگاه اســتقالل خوزســتان از مذاکــره ســپاهان بــا زهیــوی 
ــا زهیــوی  خبــر داده، گفــت: هیــچ صحبتــی ب
جانــب  از  رســمی  پیشــنهاد  نداشــته ایم. 
ــن بازیکــن داده نشــده؛ چــون  ــه ای باشــگاه ب
هنــوز لیســت بازیکنــان مدنظــر ســرمربی 
تیــم بــه دســت مــا نرســیده اســت. بنابرایــن 
ــی شــده باشــد  ــا بازیکن ــی ب ــر هــم صحبت اگ
ــه صــورت  ــوده و باشــگاه ب ــی ب ــب مرب از جان
ــن  ــه ای ــخ ب ــت. وی در پاس ــده اس ــل نش ــمی وارد عم رس
ــل زاده  ــجاع خلی ــی ش ــی احتمال ــا جدای ــا ب ــه آی ــش ک پرس
موافقــت خواهــد کــرد یــا نــه، مطــرح کــرد: چــرا بایــد ایــن کار 
را کنیــم؟ حتــی اگــر پیشــنهادی هــم بــرای جــذب خلیــل زاده 

ــرد. ایســنا ــم ک ــت خواهی ــت مخالف ــا قاطعی باشــد، ب

در آســتانه ســال نــو میــالدی، مجلــه فرانــس فوتبــال عملکــرد ســال 
ــال  ــف فوتب ــیون های مختل ــر در کنفدراس ــی حاض ــای مل ۲۰۱۶ تیم ه
در جهــان را ارزیابــی کــرده اســت. ایــن ارزیابــی در ســه بخــش 
ــال  ــج س ــن نتای ــال، بدتری ــای س ــن بهترین ه ــا عناوی ــب ب ــه ترتی  ب

و ارقام و حکایت های منحصربه فرد منتشر شده است. 
در بخش بهترین ها چهار سرفصل در نظر گرفته شده:

 پادشــاهان گلــزن، خــط حمله هــای آتشــین، خــط دفاع هــای آهنیــن 
ــت ناپذیرها. و شکس

    کریستیانو رونالدو
ــوی  ــر از لوکاک ــازی باالت ــا ۱۳ گل زده در ۱۳ ب ــدو ب ــتیانو رونال کریس
ــی  ــم مل ــه اســت و تی ــرار گرفت ــان ق ــا ۱۱ گل در صــدر گلزن ــی ب بلژیک
ــازی بهتریــن خــط  ــه ثمــر رســاندن ۴۲ گل در ۱۷ ب ــا ب پرتغــال هــم ب
 حملــه جهــان را داشــته اســت. بلژیــک بــا ۳8 گل در ۱۵ بــازی 

و آمریکا ۳۷ گل، مقام های دوم و سوم را دارند.
    شکست ناپذیرها

شکســت ناپذیرها،  و  دفــاع  خــط  بهتریــن  ســرفصل های  در  امــا 
ــون و  ــتاره بی چ ــوان س ــه عن ــران ب ــی ای ــم مل ــال از تی ــس فوتب فران
چــرای ایــن دو مقولــه یــاد کــرده اســت. ایــن مجلــه فرانســوی 
ــد:  ــز« می نویس ــان حیرت انگی ــوان »ایرانی ــر عن ــال زی ــی فوتب تخصص

ــرد.  ــاده ای را ســپری ک ــوس کــی روش ســال ۲۰۱۶ فوق الع ــم کارل »تی
ــروه  ــگاه اول گ ــیا، جای ــیون آس ــر کنفدراس ــال حاض ــم ح ــن تی بهتری
خــود را در مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۱8 اشــغال کــرده اســت. شــاهکار 
ایرانی هــا ایــن اســت کــه از ژانویــه تــا دســامبر در هیــچ بــازی رســمی 
ــد.  ــت کردن ــا دو گل دریاف ــازی تنه ــد و در ده ب ــتانه نباخته ان ــا دوس ی

آن هــا در چهارچــوب دیدارهــای مربــوط بــه جــام جهانــی در ایــن ســال 
ــدون گل خــورده پشــت ســر گذاشــتند.«  ــازی را ب ۷ ب

بهتریــن عملکــرد دفاعــی در اروپــا را کرواســی بــا دریافــت ۶ گل در ۱۳ 
ــه نمایــش گذاشــته اســت کــه فقــط یکــی از آن هــا در چهــار  ــازی ب ب
دیــدار مربــوط بــه مقدماتــی جــام جهانــی وارد دروازه کروات هــا شــده 

اســت.
باخــت، فرانــس فوتبــال  بــدون  تیم هــای ملــی  بــا  ارتبــاط   در 
می نویســد: »در بیــن تمامــی کنفدراســیون های فوتبــال، فقــط ۴ 
تیــم، ســال ۲۰۱۶ را بــدون شکســت بــه اتمــام رســاندند. دوتــای آن هــا 
ــن  ــا ای ــال، ب ــد و نپ ــت ش ــه از آن صحب ــران ک ــتند: ای ــیا هس در آس

ــت. ــته اس ــتانه داش ــازی دوس ــط ۵ ب ــال فق ــه نپ ــح ک توضی
 در کونــکاکاف تیــم ملــی مارتینیــک بــا ۶ پیــروزی در ۶ بــازی، بهتریــن 
ــرده  ــب ک ــب ۲۰۱۷ کس ــای کارائی ــام ملت ه ــی ج ــج را در مقدمات نتای
ــدون شکســت در ســال ۲۰۱۶ هــم آفریقــای  اســت. چهارمیــن تیــم ب

جنوبــی بــا ۵ پیــروزی و ۷ تســاوی در ۱۲ دیــدار بــوده اســت.« 
ــرد کشــورها  ــج منحصربه ف ــه نتای ــر ب ــال در بخشــی دیگ ــس فوتب فران
پرداختــه و از ۱۹ تیــم ملــی نــام بــرده کــه توانســته اند دســت کم ۷ گل 
در یــک بــازی بــه ثمــر برســانند. بــرد 8-۱ برابــر گینــه پوپــوا، تیــم ملــی 

ایــران را نیــز در زمــره ایــن تیم هــا قــرار داده اســت.

فرانس فوتبال:

 این ایرانیان حیرت انگیز

میراث المپیکی »بنا«، همچنان در سکوت و انزوا
برنامــه آماده ســازی تیــم متحول شــده کشــتی فرنگــی در حالــی بعــد از المپیــک ریــو آغــاز شــد کــه همچنــان خبــری از ملی پوشــان 

نامــدار تیــم محمــد بنــا و مدعیــان مــورد وثوقــش نیســت.

در قاب تصویر هفته شانزدهم لیگ برتر

سه شنبه 21 دی

پدیده - سپاهان 1۴:30

ذوب آهن - سیاه جامگان 1۴:30

ماشین سازی - فوالد 1۴:30

پرسپولیس - سایپا 1۴:30

استقالل خوزستان - تراکتورسازی 1۴:30

پیکان - گسترش فوالد 1۴:30

نفت تهران - استقالل 1۴:30

نفت آبادان - صبای قم 1۴:30

طاهری:

خلیل زاده را نمی فروشیم
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

1- رای شماره 139560302027004929 مورخ 1395/04/21 مصطفی موذنی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1717 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286526401 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 43996 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  174/50مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027004933 مورخ  1395/04/21مسعود فتحی فرزند احمد بشماره شناسنامه 1745 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1285866622 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 43996 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/50 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027007687 مورخ  1395/06/17حسن ربیعی كردآبادی فرزند نعمت اله  بشماره 

شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291203842 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  308/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  ابراهیم  فرزند  اشكاوندی  باقریان  رای شماره 139560302027007354 مورخ  1395/06/13حسن   -4

شناسنامه 335 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284110168 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  292/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027008796 مورخ  1395/07/14مرتضی ایوبی باصیری فرزند حسن بشماره شناسنامه 

5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291898352 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  107/9مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  شکراله  فرزند  زفرقندی  مهدوی  مورخ  1395/07/04مهدی   139560302027008351 شماره  رای   -6

شناسنامه 1462 صادره از تهران بشماره ملی 0052731227 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 151 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

7- رای شماره 139560302027008350 مورخ  1395/07/04ربابه محمدی جبلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 

21 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659596711 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 151 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027009796 مورخ   1395/08/06مسعود کشانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

2076 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288074433 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 58 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/1 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

9- رای شماره 139560302027009760 مورخ 1395/08/05 زهرا منصوری نهچیری فرزند حیدر بشماره شناسنامه 

18 صادره از مباركه بشماره ملی 5419518627 در ششدانگ یکباب ساختمان چار طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027009897 مورخ  1395/08/09رضوان قانع فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 694 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199354503 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9169 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  اله  قدرت  فرزند  بابوكانی  صادقی  زهره   1395/07/27 مورخ   139560302027009299 شماره  رای   -11

شناسنامه 1087 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198536901 در ششدانگ یکباب قسمتی از حیاط خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 529 فرعی از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/17 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027010133 مورخ  1395/08/11علی اصغر یاریان کوپائی فرزند رحمت اله بشماره 

شناسنامه 40 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659367836 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 3748 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  132/85مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

13- رای شماره 139560302027010659 مورخ  1395/08/22سعید كریمی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 1038 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283985985 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  207/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027010791 مورخ  1395/08/23سید عبدالعظیم طباطبائی پزوه فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 52002 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280948132 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139560302027010664 مورخ  1395/08/22سید كمال بزرگ منش فرزند سیدحسین بشماره 

شناسنامه 33551 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282264451 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1586 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

275/55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027010667 مورخ 1395/08/22 مرضیه حكمت پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 

1958 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283587459 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1586 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 275/55 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027010516 مورخ 1395/08/19 امیر امینی هرندی فرزند یداله بشماره شناسنامه 441 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287611771 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

8 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027010195 مورخ  1395/08/13حسن عكاف خوراسگانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 

113 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291207351 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 9435 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027010532 مورخ  1395/08/19 احترام اکبری بابوکانی فرزند حبیب اله  بشماره 

شناسنامه 18 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199505196 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027010137 مورخ  1395/08/11 جاسم حقیقت  فرزند محمد بشماره شناسنامه 82 

صادره از خرمشهر بشماره ملی 1829857231 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 77/92 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027010916 مورخ 1395/08/27 عبدالعلی گلی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 354 

صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1128914883 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 139/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027010528 مورخ  1395/08/19حسن مداح علی فرزند تقی بشماره شناسنامه 53 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286594839 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسن  فرزند  خرزوقی  رجبی  علیرضا    1395/08/19 مورخ   139560302027010540 شماره  رای   -23

شناسنامه 4199 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283618915 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 3748 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  133/7مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

فرزند حسن   آدرمنابادی   مورخ  1395/08/13 عصمت حق شناس  رای شماره 139560302027010197   -24

بشماره شناسنامه 1284 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286582377 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  111/61مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

بشماره شناسنامه  فرزند حیدر  بتول حالج جزی   1395/08/11 مورخ  رای شماره 139560302027010136   -25

230 صادره از برخوار و میمه بشماره ملی 6609816311 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 77/92 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  نصراله  فرزند  طلعت کریمی کردآبادی   1395/09/13 مورخ   139560302027011352 شماره  رای   -26

شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291218750 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15202 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  141/95مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  اسماعیل  فرزند  صادقی کوپائی  مورخ  1395/09/11حسن   139560302027011297 شماره  رای   -27

شناسنامه 113 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659345506 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 264 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027011300 مورخ  1395/09/11زهرا فرهادی فرزند هاجی محمد بشماره شناسنامه 

1838 صادره از تهران بشماره ملی 0042481198 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 264 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027011725 مورخ  1395/09/20کمال اخالقی نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 

3334 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288335563 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027011384 مورخ  1395/09/14اکبر زارعی خیادانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 

از قطعه  بر روی قسمتی  از اصفهان بشماره ملی 1283911851 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  487 صادره 

زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 339/50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027011383 مورخ 1395/09/14 اکبر زارعی خیادانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 

487 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283911851 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  220/80مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027011387 مورخ  1395/09/14اکبر زارعی خیادانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 

487 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283911851 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218/85 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027011722 مورخ 1395/09/20 علی نصیری ده سرخی  فرزند رجبعلی بشماره 

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291775951 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/71 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  ماربینی  سنابادی  صدیقه   1395/09/13 مورخ   139560302027011353 شماره  رای   -34

شناسنامه 60588 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281703656 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027011254 مورخ  1395/09/09 شاهین قیصری فرزند محمد بشماره شناسنامه 

1538  صادره از اصفهان بشماره ملی 1289400636 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 163 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 72/20 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027011644 مورخ 1395/09/17 فخری اتحادی ابری فرزند رحیم بشماره شناسنامه 

1188 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283640732 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 140 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 61/14 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027011366 مورخ  1395/09/13احمد نکوزاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 51 

صادره از ماهشهر بشماره ملی 1950337944 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

5034 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  197/30مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی سید کمال حسینی پائین دروازه.

38- رای شماره 139560302027011471 مورخ 1395/09/15 محمود  مظاهری کچی ئی فرزند اسداله بشماره 

شناسنامه 6343 صادره از تهران بشماره ملی 0053953835 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027011723 مورخ 1395/09/20 زهرا امینی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 97 صادره 

از كوهپایه بشماره ملی 5659703801 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12951 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  مرتضی  فرزند  خوراسگانی  زهرائی  مورخ  1395/09/18اكرم   139560302027011660 شماره  رای   -40

شناسنامه 135 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284234363 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی خدیجه امینی سده فرزند عبدالغفار .

41- رای شماره 139560302027011734 مورخ 1395/09/20 محسن حسینعلی زاده خوراسگانی فرزند غالمعلی 

بشماره شناسنامه 1626 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291625976 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6643 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  138/11مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

42- رای شماره 139560302027011359 مورخ  1395/09/13اکبر اسکندر فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 57 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287773435 در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9174 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  232/78مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  مورخ  1395/09/03حسن كریمی كردآبادی   139560302027011074 شماره  رای   -43

شناسنامه 37782 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282305271 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  203/76مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  كردآبادی  حسن كریمی   1395/09/03 مورخ   139560302027011069 شماره  رای   -44

شناسنامه 37782 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282305271 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  308/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  مورخ  1395/09/17حسین كریمی كردآبادی   139560302027011637 شماره  رای   -45

شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291335595 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  199/4مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

46- رای شماره 139560302027011460 مورخ 1395/09/15 مرتضی كیانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 413 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1289270848 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 229 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027011913 مورخ 1395/09/23 علیرضا جانقربان فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 

3 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129877187 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه درب و پنجره 

سازی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/98 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027011910 مورخ 1395/09/23 محمد كمال چیذری فرزند محمد حسن بشماره 

شناسنامه 68 صادره از شمیران بشماره ملی 0452223512 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه درب 

و پنجره سازی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 238/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027011848 مورخ  1395/09/21ناصر مهرمزین فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 

337 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291421092 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 13 فرعی از اصلی 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  154/5مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

50- رای شماره 139560302027011728 مورخ 1395/09/20 محمدكریم رمضانی فرزند حبیب بشماره شناسنامه 

432 صادره از دولت آباد بشماره ملی 2490466704 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 118 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/65 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  آبادی  عطا  ناطقی  مورخ  1395/09/17اشرف   139560302027011625 شماره  رای   -51

شناسنامه 44 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129761677 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 68 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

185 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027011628 مورخ  1395/09/17رجبعلی صانعی فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 

36 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129754603 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 68 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027011665 مورخ  1395/09/18پیمان همای منفرد فرزند محمود بشماره شناسنامه 

3021 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292558695 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  116/71مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027011668 مورخ  1395/09/18پژمان همای منفرد فرزند محمود بشماره شناسنامه 

2747 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289635625 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  116/71مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

55- رای شماره 139560302027011979 مورخ  1395/09/23سهیال دهقان فرزند تورج بشماره شناسنامه 452 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291066233 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  658/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027011982 مورخ  1395/09/23صدیقه بشكار فرزند مجید بشماره شناسنامه 832 

صادره از اهواز بشماره ملی 1755377975 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  658/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

57- رای شماره 139560302027011840 مورخ  1395/09/21حسن خوشنظر فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 

59 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199805971 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10055 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند سید  بیگم خدارحمی  مورخ  1395/09/18رقیه  رای شماره 139560302027011650   -58

بر روی  احداثی  یکباب خانه  از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129565606 در ششدانگ  شناسنامه 175 صادره 

به مساحت 112/66  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 15201  از  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

59- رای شماره 139560302027011562 مورخ 1395/09/16 مسعود سعیدزاده فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

1703 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285822803 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  سیدقاسم  فرزند  حسینی  بیگم  مورخ  1395/09/17فاطمه   139560302027011649 شماره  رای   -60

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291313907 در ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  456/63مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

61- رای شماره 139560302027011590 مورخ  1395/09/16محمد رستمی فرد فرزند علی بشماره شناسنامه 298 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1284100138 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  266/93مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027011414 مورخ 1395/09/14 صغری قاسمی نیالبی فرزند حبیب بشماره شناسنامه 

596 صادره از فریدن بشماره ملی 1159462194 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمرضا  فرزند  تهرانی  امینی  علیرضا  مورخ  1395/09/16   139560302027011566 شماره  رای   -63

شناسنامه 157 صادره از تیران بشماره ملی 5499380971 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  138/84مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسنعلی  فرزند  علیزاده كردآبادی  رباب   1395/09/15 مورخ   139560302027011513 شماره  رای   -64

شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291294295 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  308/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027011583 مورخ 1395/09/16 زینب عرب  فرزند کرمعلی بشماره شناسنامه 60 

صادره از طالخونچه بشماره ملی 5419744929 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  141/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027011390 مورخ  1395/09/14 جهانگیر فرجی آخوره سفالئی  فرزند درویش بشماره 

شناسنامه 20 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129551687 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  215/57مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  اله  فرزند هدایت  نوری  احمد  مورخ 1395/09/09  رای شماره 139560302027011257   -67

682 صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملی 6219258274 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

سند  طی  خریداری  مترمربع.   129/60 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه   از 

رسمی.

بشماره  مرتضی  فرزند  بیک  جمشید  مهدی  مورخ  1395/09/15   139560302027011462 شماره  رای   -68

شناسنامه 72583 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281825026 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 977 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 18/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027011461 مورخ  1395/09/15محمد جمشیدبیک فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

2880 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288331029 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 977 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  18/16مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره 139560302027011380 مورخ  1395/09/14علی محمد طالبی خوندابی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 31 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091954410 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  180/21مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

71- رای شماره 139560302027011876 مورخ  1395/09/21 علی ارشادی  فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

522 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291086307 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/59 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

72- رای شماره 139560302027011879 مورخ  1395/09/21سیامك ارشادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

38 صادره از میمه بشماره ملی 6229855771 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/59 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

73- رای شماره 139560302027011882 مورخ  1395/09/21سید حسن حسینیان فرزند سید عباس بشماره 

شناسنامه 40 صادره از میمه بشماره ملی 6229883090 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147/59 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  محمد  فرزند  اجاللیان  مورخ  1395/09/15مهدی   139560302027011465 شماره  رای   -74

شناسنامه 134 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110721811 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 138 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/15 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

75- رای شماره 139560302027011469 مورخ  1395/09/15راضیه طباطبائی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 

878 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286804825 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/15  از قطعه زمین پالک 138 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

76- رای شماره 139560302027011411 مورخ  1395/09/14 اعظم طبالی برسیانی فرزند مسلم بشماره شناسنامه 

119 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293522066 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 13064 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/54 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027011713 مورخ   1395/09/20حسین معتمدی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 

1467 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285618671 در ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 397/16 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027011768 مورخ  1395/09/20حمیدرضا باقری كیچی فرزند محمدعلی بشماره 

شناسنامه 10 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659622232 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 332/60 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139560302027011765 مورخ 1395/09/20 امیر حسین باقری كیچی فرزند محمدعلی بشماره 

شناسنامه 461 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288111401 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 332/60 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  فرج  فرزند  پری شریفی كبرآبادی   مورخ 1395/09/20   رای شماره 139560302027011736   -80

شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249737753 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  149/57مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

81- رای شماره 139560302027011630 مورخ  1395/09/17 سمیرا حسینی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

1239 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288220219 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی 

از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/34  از قطعه زمین پالک 481 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139560302027011629 مورخ  1395/09/17سید رسول زهرائی فرزند سید علی بشماره شناسنامه 

45 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291418172 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی 

از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220/34  از قطعه زمین پالک 481 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139560302027011398 مورخ 1395/09/14  حسین محمدی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

131 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283624583 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  196/87مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027011075 مورخ  1395/09/03سمیه روشنائیان فرزند رسول بشماره شناسنامه 

4408 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288346298 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 163/37 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

85- رای شماره 139560302027011565 مورخ  1395/09/16اسداله خانی قهجاورستانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 40 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291682422 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  18/66مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

86- رای شماره 139560302027011741 مورخ  1395/09/20علی اصغر سلیمی مظفرآبادی فرزند فضل اله بشماره 

شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1249697484 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

 روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  149/57مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.

87- رای شماره 139560302027011717 مورخ  1395/09/20 سید مهدی باطنی فرزند سید مصطفی بشماره 

شناسنامه 599 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286431743 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/44 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  جعفری  رضا   1395/09/30 مورخ   139560302027012256 شماره  رای   -88

11814 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283820031 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی 

 از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/95 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.

89- رای شماره 139560302027012206 مورخ 1395/09/29 اصغر یوسف شوردزی  فرزند محمدعلی بشماره 

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291849785 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

 زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/22

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان  - حسین هادیزاده«

30026م الف

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

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

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

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

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

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001032مورخ 1395/08/27 آقای ابوالقاسم زارعی شمس آبادی   

به شماره شناسنامه 582کدملی 1283957991صادره از اصفهان  فرزند حسن  بر ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 134/76متر مربع مفروزی از پالک شماره 17 فرعی از 7283- اصلی واقع در بخش 2 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 : 95/9/22

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/7 

شماره : 28594 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

متضرر به دادگاه نیست.

زمانی  حسین  آقای   1391114402018002996 پرونده  139560302018003505 کالسه  شماره  رای  1-برابر 

کتایونچه  فرزند علی  بشماره شناسنامه 92 صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

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

خریداری از مالک رسمی آقای بشیر زمانی کتایونچه

زمانی  حسین  آقای   1391114402018002995 پرونده  139560302018003504 کالسه  شماره  رای  2-برابر 

کتایونچه  فرزند علی  بشماره شناسنامه 92 صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

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

خریداری از مالک رسمی آقای بشیر زمانی کتایونچه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/07

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/22

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/914/الف/م به تاریخ 95/09/30

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 ابالغ مفاد آراء صدره از هیات ماده 147 اصالحی ثبت اسناد و امالک برخوار که حسب بند 6 ماده یک 

قانون مواد اصالح 1 و 2 و 3 قانون ثبت موصوف به ماده 33 و تبصره ماده 28 آیین نامه آن مبنی بر انتقال 

عادی و سهم مفروزی متقاضیان صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا 

اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ردیف الف ظرف مدت 2 ماه و ردیف ب 

ظرف 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات ثبت موکول به 

ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصل اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

ردیف )ب( : که مهلت اعترا آن ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی می باشد.

رای اصالحی 95/09/02 ابراهیم اورنگی فرزند رضا 4/5 دانگ از شش دانگ و مسلم اورنگی فرزند ابراهیم 

1/5 دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 789/65 متر مربع مفروز شده از پالک 259 فرعی از 42 

اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در آگهی قبلی پالک فرعی از قلم افتاده بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/07

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 913 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/30

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 19/929 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رمضانعلی هدایت کلیشادی  فرزند رضا قلی  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 پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 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 : 95/10/7 شماره : 779/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام پالک شماره 9/335واقع در جولرستان  بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7004204 -1395/9/12 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام اسد اله جعفری دینانی فرزند مرتضی 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 پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1395/11/7 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 : 1395/10/7 شماره : 757/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 
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بصیرت نسبت به زمانه 

 امام صادق علیه السالم:

آشنایی به زمان و بصیرت نسبت به مسائل روز، سبب 

می شود انسان فریب نخورد و مورد سوء استفاده قرار 

نگیرد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت 

 دارو های گیاهی 

می توانند سبب تشدید بیماری قلبی شوند
بیماری هــای قلبی علــل مختلفی 
ــر  ــا در اث ــن بیماری ه ــد. ای دارن
عوامــل ارثــی، مــادرزادی، شــیوه 
نادرســت زندگــی و … ایجــاد 
ــی  ــای درمان ــوند. روش ه می ش
زیــادی نیــز بــرای بیماری هــای 
قلبــی وجــود دارد کــه انــواع 
ــی  ــی، صنعت ــای گیاه ــرف دارو ه ــی و مص ــای جراح  عمل ه
و … را می تــوان نــام بــرد. امیــن زاهــدی، متخصــص تغذیــه 
بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش جریــان خــون در عضلــه قلــب 
باعــث ایجــاد درد می شــود، گفــت: بیشــتر انســان ها در 
طــول زندگــی دچــار ســوزش و درد خفیــف قلــب می شــوند.

ــاره عالیــم بیمــاری قلبــی افــزود: تنگــی نفــس  زاهــدی درب
تعریــق زیــاد، احســاس همیشــگی ضعــف و ســرگیجه مــدام 
از نشــانه های بیمــاری قلبــی و عروقــی اســت. بــه گفتــه ایــن 
 متخصــص تغذیــه، مصــرف گیاهانی مانند ریشــه ســنبل الطیب
ــث کاهــش  ــه و اســطوخودوس باع ــان، بادرنجبوی گل گاو زب
تپــش و ضعــف قلــب می شــود. وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده 
از گیــاه دارویــی جهــت درمــان بــدون اطــالع پزشــک، بیماری 
قلبــی را افزایــش می دهــد، اظهــار داشــت: گیاهــان دارویــی 
حــاوی آنتی اکســیدان و فالونوییــد هســتند؛ بــه همیــن 
دلیــل در بهبــود ســالمت قلــب و عــروق خونــی تاثیــر بســزایی 
دارنــد. زاهــدی بــا بیــان اینکــه داروی مــورد مصــرف بیمــاران 
قلبــی و عروقــی وارفاریــن ضــد انعقــادی اســت، تاکیــد کــرد: 
 مصــرف همزمــان گیاهانــی ماننــد زنجبیــل، انبــه، ســیر 
و گزنــه بــا وارفاریــن باعــث بــروز خونریــزی در ناحیــه قلــب 
می شــود. ایــن متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه درمــان قلــب 
بیــان کــرد: مصــرف یــک فنجــان دمنــوش مرزنجــوش باعث 
ــا اشــاره کــرد  ــه گیــاه نعن  کاهــش درد قلــب می شــود. وی ب
و یــادآور شــد: بــرگ نعنــا را بکوبیــد، در یــک لیــوان آب بــه 
مــدت نیم ســاعت بجوشــانید و جهــت درمــان قلــب بنوشــید. 
وی بــا بیــان اینکــه بیمــاران قلبــی بــا نوشــیدن چــای ســبز 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــش دهن ــن را کاه ــر وارفاری ــد اث می توانن
بیمــاران قلبــی و عروقــی بایــد از مصرف مــواد غذایــی همچون 
زردچوبــه و پیــاز بــه دلیــل خاصیــت ضدلخته کنندگــی آن  هــا 

خودداری کنند. 
زاهــدی در پایــان بیــان کــرد: ســوزش شــدید معــده پــس از 
صــرف غــذا، نشــانه ای از مشــکالت گوارشــی اســت و هیــچ 

ارتباطــی بــا بیمــاری قلبــی و عروقــی نــدارد.

 عامل برداشت غیرمجاز پول 

در پاکدشت دستگیر شد
ــتان  ــی شهرس ــده انتظام ــد، فرمان ــلمان آدینه ون ــرهنگ س س
پاکدشــت، گفــت: در پــی شــکایت جمعــی از شــهروندان 
ــی  ــی از حســاب بانک ــر برداشــت غیرقانون ــی ب پاکدشــت مبن
ــوران  ــتور کار مام ــوع در دس ــی موض ــق و بررس ــا، تحقی آن ه
پلیــس فتــای شهرســتان قــرار گرفــت. وی افــزود: کارشناســان 
پلیــس فتــا بــا انجــام تحقیقــات متوجــه شــدند کــه فــردی بــا 
ــات  اســتفاده از شــیوه اســکیمنگ )ســرقت Stealing اطالع
ــتریان  ــک مش ــر بان ــرداری از کارت عاب ــی( و کپی  ب کارت بانک
خــود، اقــدام بــه برداشــت270 میلیــون ریــال از حســاب بانکــی 
قربانیــان کــرده اســت. آدینه ونــد افــزود: مأمــوران پلیــس فتــا 
ــای متهــم در  ــی و کشــف ردپ ــا بهره گیــری از روش هــای فن ب
فضــای ســایبری و بانکــی، موفــق بــه شناســایی مشــخصات 
حســاب های متهــم و دســتگیری ایــن فــرد کالهبــردار شــدند.
وی گفــت: بــا انجــام تحقیقــات تکمیلــی مشــخص شــد متهــم 
ــا اســتفاده از مــدارک شناســایی تقلبــی  ــوان و ب ــا جعــل عن ب
ــی  ــی و حســاب بانک ــت جعل ــن هوی ــه ایجــاد چندی ــدام ب اق
ــاون  ــد. مع ــردم می کن ــرداری از م ــه کالهب ــدام ب ــرده و اق ک
هماهنگ کننــده فرماندهــی انتظامــی ویــژه شــرق اســتان 
تهــران از مــردم خواســت تــا هنــگام خریــد، از فروشــنده 
بخواهنــد تــا دســتگاه کارتخــوان را در معــرض دیــد آن هــا قــرار 
ــداری  ــردن قیمــت کاالی خری ــه وارد ک ــدام ب دهــد و خــود اق

ــد.  شــده و رمــز کارت کنن

دستگیری زوج سارق در مشهد
ــز  ــرقت از مراک ــه س ــدام ب ــهد اق ــه در مش ــوهری ک زن و ش
تجــاری می کردنــد، در یــک عملیــات ضربتــی در حال ســرقت 
از یــک فروشــگاه بــزرگ دســتگیر شــدند. فرمانــده انتظامــی 
ــد ســرقت Stealing هــای  مشــهد از متالشــی شــدن دو بان
زن و شــوهری در ایــن شــهر خبــر داد و گفــت: در پــی انجــام 
چنــد فقــره ســرقت از مراکــز تجــاری هســته مرکــزی شــهر 
ــرد:  ــان ک ــت. وی خاطرنش ــرار گرف ــتور کار ق ــوع در دس موض
ــک  ــرقت از ی ــال س ــی در ح ــی زوج جوان ــات ضربت در عملی
فروشــگاه بــزرگ دســتگیر شــدند. وی در پایــان اذعــان کــرد: 
در بازرســی از وســایل ایــن زوج، 31 چک پــول 500 هــزار 
ریالــی، 4 چک پــول طــرح قدیــم و 28 چک پــول طــرح 
جدیــد، 60 اســکناس 100 هــزار ریالــی و 18 اســکناس 50 هزار 

ریالــی جعلــی کشــف شــد.

ادعــا کرده انــد  پنســیلوانیا  دانشــگاه  دانشــمندان 
ــر  ــس پلیم ــک دســتگاه از جن ــه ســاخت ی ــق ب موف
ــرژی مکانیکــی لمــس صفحــه  ــه ان ــی شــده اند ک آل
تبدیــل  بــرق  بــه  را  هوشــمند  نمایــش گوشــی 

. می کنــد
  از آنجایــی کــه ایــن دســتگاه از جنــس پلیمــر بــوده

هم قابل انعطاف و هم سبک است. 
ــتگاه  ــن دس ــه ای ــا تعبی ــه ب ــد ک ــان امیدوارن  محقق
در نســل بعــدی گوشــی های هوشــمند، بتــوان 40 

ــرد. ــن ک ــری را تامی ــاز بات ــورد نی ــرژی م ــد از ان درص
ــام دارد، شــامل دو  ــی ن ــود یون ایــن دســتگاه کــه دی
ــد  ــا مانن ــه تقریب ــی ک ــا یون های ــه ب ــوده ک ــرود ب الکت

ــر شــده اســت. باتــری هســتند، پ
هنگامــی کــه یــک نیــروی مکانیکــی بــه ایــن 
ــش  ــا پخ ــا در غش ــود، یون ه ــال می ش ــتگاه اعم دس
ــداوم را ایجــاد  ــان مســتقیم م ــک جری می شــود و ی
می کنــد کــه میکرووات هــای بــرق را بــه باتــری 

می رســاند. اصلــی 

ــی  ــت تکنولوژی های ــه لیس ــد ب ــتگاه جدی ــن دس ای
اضافــه خواهــد شــد کــه بــرای طوالنی تــر کــردن 
هوشــمند تلفن هــای  ماننــد  دســتگاه هایی   عمــر 

بی ســیم  سنســورهای  و  پوشــیدنی  دســتگاه های 
تــالش می کننــد. 

همچنیــن ایــن دســتگاه می توانــد از انــرژی بــاد 
ــدرت  ــع ق ــک منب ــوان ی ــه عن ــوس ب ــواج اقیان ــا ام ی
فــراوان، ســازگار بــا محیــط زیســت و پایــدار اســتفاده 

ــد. ایســنا کن

 شارژ گوشی هوشمند 
فقط با لمس صفحه نمایش

ـــمـــاره 329 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ــر  ــش از 850 نف ــور بی ــا حض ــان ب ــهر دهاق ــتین واژه، آب« در ش ــنواره »نخس جش
دانش آمــوز کالس اولــی و پیش دبســتانی برگــزار شــد. 

دختــر و پســرهای کالس اولــی بــا هیجــان بــا گــروه نمایش موســیقی کــه 
ــد ــه دادن ــه آب ارائ ــرف بهین ــای مص ــوع روش ه ــا موض ــی را ب ــای متنوع  برنامه ه

همراهی کردند. 
ــزاری جشــنواره ــن برگ ــوزان را در حی ــی دانش آم ــن شــادی و هیجــان مثال زدن  ای

رجــب فرهمندیــان، مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان دهاقــان، اینگونــه ارزیابــی 
کــرد: کــودکان مهم تریــن قشــری هســتند کــه بایــد فرهنگ ســازی هــر موضوعــی 
اول از آن هــا آغــاز شــود؛ زیــرا نقــش آمــوزش در ســنین پاییــن بســیار مؤثــر اســت 
و کــودکان 5 تــا 7 ســاله امــروز اگــر مســئله ای را آموختنــد، مطمئنــا ســالیان ســال 

آن موضــوع را ملکــه ذهــن خــود می کننــد.
شهرستان دهاقان

ــا در  ــت: م ــت و گف ــتین واژه، آب« پرداخ ــنواره »نخس ــر جش ــرای مؤث ــه اج وی ب
ــه  ــرف بهین ــازی مص ــت فرهنگس ــف جه ــای مختل ــان برنامه ه ــتان دهاق شهرس
ــت. ــه اس ــب توج ــه جال ــن برنام ــذاری ای ــتیم اثرگ ــن هس ــتیم و مطمئ آب داش
ــا ــرای بچه ه ــیقی ب ــکی، موس ــش عروس ــب نمای ــوع در قال ــای متن ــن برنامه ه  ای

ــه ای  ــچ برنام ــون هی ــه تاکن ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــرا ش ــابقه و ... اج مس
ــود. ایــن شــور و اشــتیاق دانش آمــوزان  بدیــن شــکل در دهاقــان برگــزار نشــده ب
 بیانگــر تأثیرگــذاری نکاتــی اســت کــه در ایــن برنامــه مدنظــر قــرار گرفتــه 

است. 
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان دهاقــان بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش 
ــوزش  ــاد آم ــت: نه ــه آب دارد، گف ــرف بهین ــازی مص ــری در فرهنگ س ــش مؤث نق
ــوزش  ــان آم ــوزان و کارکن ــا، دانش آم ــل خانواده ه ــروه از قبی ــا 3 گ ــرورش ب و پ
ــر  ــازی ه ــه فرهنگ س ــی ک ــاس هنگام ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــه اس ــرورش مواج و پ
موضوعــی در دســتور کار قــرار گیــرد، ایــن 3 گــروه درگیــر موضــوع می شــوند؛ ایــن 
ــت  ــازی اس ــرورش در فرهنگ س ــوزش و پ ــکار آم ــل ان ــش غیرقاب ــر نق ــر بیانگ  ام
و هم اکنــون کــه شــرکت آب و فاضــالب برگــزاری جشــنواره »نخســتین واژه، آب« 
را اجــرا کــرده، بــه نوعــی بایــد مطمئــن باشــد کــه برگــزاری ایــن جشــنواره بــرای 

ــود. ــع می ش ــر واق ــه آب مؤث ــرف بهین ــا در مص کالس اولی ه
 ایــن نقطه نظــرات در حالــی از ســوی مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان دهاقــان 
بیــان شــد کــه دیانــا خالــدی از دبســتان مهدیــه نیــز آن را تاییــد کــرد: امــروز یــاد 
گرفتــم آب را اســراف نکنــم. وقتــی می خواهــم آب بخــورم، بــه انــدازه آب بــردارم 

و بقیــه اش را دور نریــزم.

ــری  ــای مج ــروز آق ــت: ام ــتان گف ــوزان کالس اول دبس ــاری از دانش آم ــه افش  آین
ــد  ــم؛ بع ــر از آب کنی ــوان پ ــک لی ــم، اول ی ــواک بزنی ــم مس ــی می خواهی ــت وقت گف
ــا آن لیــوان دهــان خــود را بشــوییم. این طــوری نباشــد کــه  وقتــی مســواک زدیــم ب

ــاز باشــد. ــن مســواک زدن آب ب حی
 حســین محمــدی هــم گفــت: امــروز یــاد گرفتــم کــه آب نیســت و در حیــاط آب بــازی 

نکنــم. حیــاط خانــه را بــا جــارو تمیــز کنــم. 
از هیجــان  بهــزادی، معلــم کالس اول مدرســه غفــاری، در حالــی کــه  ســمیه 
ــه  ــکل ک ــن ش ــه ای بدی ــون برنام ــت: تاکن ــود، گف ــده ب ــد آم ــه وج ــوزان ب دانش آم
ــه  ــه ای ب ــز نکت ــش طن ــیقی و نمای ــعر و موس ــا ش ــود و ب ــا ش ــادی بچه ه ــث ش باع
ــن  ــت و م ــوده اس ــراف نب ــهرهای اط ــان و ش ــتان دهاق ــد، در شهرس ــا بیاموزن بچه ه
ــه وجــد آمــدم و انتظــار مــی رود  ــم ب االن کــه خوشــحالی و شــادی بچه هــا را می بین
برنامه هایــی در ایــن قالــب همچنــان در دهاقــان بــه منظــور آمــوزش مصــرف بهینــه 

ــود. ــزار ش آب برگ
زهــره مهــدی زاده، مــادر افشــین یعقوبــی دانش آمــوز کالس اول، گفــت: هیــچ وقــت 
ــه  ــم ک ــدم و االن می بین ــه ای ندی ــور در برنام ــرای حض ــحال ب ــرم را خوش ــدر پس اینق
پســرم بــا خوشــحالی تمــام بــا گــروه موســیقی شــروع بــه شــعر خوانــدن می کنــد و 

ــرد.  ــاال و پاییــن می پ ــا هیجــان ب ب
اهمیت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

در ادامــه مهــدی شــمس بیگی، مدیــر آبفــای دهاقــان، گفــت: مــدارس کالس 
اول و پیش دبســتانی شــهرها و روســتاهای دهاقــان، گلشــن، پــوده، قامیشــلو، 
مهدی آبــاد  دولت آبــاد، کــره،  علی آبــاد،  همگیــن،  درچ،  قهــر،  قهبــوان،  الرچــه 
نفــر دانش آمــوز  بــر 850  بالــغ  یافتنــد کــه  برنامــه حضــور  ایــن   و گچــی در 

می شود.
ــه ای  ــر برنام ــه آب اگ ــت فرهنگ ســازی مصــرف بهین ــه اهمی ــا توجــه ب  وی گفــت: ب
آموزشــی هــم بــرای دانش آمــوزان مقاطــع پنجــم  و ششــم برگــزار شــود، مؤثــر خواهــد 
بــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه نظــر می رســد همان طــور کــه دانش آمــوزان زنــگ 
ورزش دارنــد، اگــر زنــگ آب هــم داشــتند و در آن کالس روش هــای مصــرف بهینــه 
آب را آمــوزش می دادنــد، می  شــد امیــدوار بــود کــه در ســال های آینــده روش 

مصــرف بهینــه آب در جامعــه نهادینــه شــود. 
ــداوم برگــزاری ایــن برنامــه شــد و افــزود: اگــر برگــزاری  شــمس بیگــی خواســتار ت
ــرار  ــتور کار ق ــه آب در دس ــرف بهین ــازی مص ــوع فرهنگ س ــا موض ــه ب ــی ک برنامه های
ــه آب در  ــرف بهین ــدان دور مص ــه چن ــده ای ن ــا در آین ــد، مطمئن ــداوم یاب ــرد ت می گی

جامعــه رواج می یابــد.

برگزاری جشنواره »نخستین واژه، آب« در سمیرم
همچنیــن دومیــن برنامــه از سلســله برنامه های جشــنواره »نخســتین واژه، آب« 
ــهید  ــان، ش ــهید پیرمرادی ــکندری، ش ــهید اس ــدارس ش ــوزان م ــور دانش آم ــا حض ب
رازی، امــام حســین، 22 بهمــن، عالمــه طباطبایــی، شــهید فهمیــده، شــهید جمشــید 
ــزار  ــه در شهرســتان ســمیرم برگ ــه،  هاشــمیه و مهدی ــری، محدث ــادری، خدیجــه کب ن
شــد. جشــنواره »نخســتین واژه، آب« در دو ســانس در ســمیرم برگــزار شــد. شــادی 
ــه  ــه وجــد آورد؛ ب ــا را ب ــه معلم ه ــن برنام ــرای حضــور در ای ــوزان ب و نشــاط دانش آم
طوری کــه خانــم آقایــی از معلمــان حاضــر در ایــن برنامــه گفــت: از برگزارکننــدگان ایــن 
 برنامــه بســیار سپاســگزارم کــه بــا برگــزاری جشــنواره »نخســتین واژه، آب«، شــادی 
را بــرای دانش آمــوزان کالس اولــی ســمیرمی بــه ارمغــان آوردنــد. در طــول ســال های 
ــه ایــن شــکل خوشــحال ندیــدم؛ بــه طــوری  خدمــت هیــچ وقــت دانش آمــوزان را ب
کــه محمدحســین تایــی، دانش آمــوز بســیار خجالتــی و کم حــرف هــم، االن بــا 
ــرد. بنابرایــن ضمــن تشــکر  ــاال و پاییــن می پ ــد و ب گــروه موســیقی همراهــی می کن
و قدردانــی از مســئوالنی کــه زمینــه برگــزاری ایــن جشــنواره را در شهرســتان ســمیرم 
ــی  ــه برنامه های ــد ک ــاظ کنن ــری لح ــود تدبی ــت می ش ــا درخواس ــد، از آن ه ــا کردن مهی
ــار در شهرســتان ها برگــزار شــود؛ زیــرا  ــا ایــن ســبک و ســیاق دســت کم ســالی 2 ب ب
برنامه هــای شــاد و آموزنــده در شهرســتان ها بــه مراتــب کمتــر از مرکــز اســتان اجــرا 
ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــتانی در محدودی ــوزان شهرس ــر دانش آم ــن نظ ــود و از ای می ش

 ایــن نقطه نظــرات در حالــی از ســوی ایــن معلــم عنــوان شــد کــه علیرضــا فخــری زاده 
ــر  ــه را شایســته تقدی ــن برنام ــاوت ای ــوع و متف ــزاری متن  بخشــدار ســمیرم هــم برگ
ــه ای  ــزاری برنام ــوزان از برگ ــت دانش آم ــاس رضای ــت: احس ــت و گف ــر دانس و مؤث
ــر از  ــه غی ــر ب ــا اگ ــت اســت؛ ام ــز اهمی ــرای مســئوالن بســیار حائ ــده ب شــاد و آموزن
ــه  ــده درنظــر گرفت ــوع و آموزن ــی متن ــر هــم برنامه های ــرای مقاطــع باالت مقطــع اول ب
ــوع  ــا وق ــر ب ــرا در چندســال اخی ــر اســت؛ زی ــه آب مؤث ــا در مصــرف بهین شــود، قطع
ــه ای کــه در روســتاهای اطــراف  ــه گون ــی بســیار کــم شــدند؛ ب ــع آب خشکســالی مناب
ــداد  ــی بی ــع آب ــم شــدن مناب ــون ک ــور وجــود داشــت، هم اکن ــه وف ــه آب ب ســمیرم ک
 می کنــد. بنابرایــن نســل آینــده بایــد بیاموزنــد کــه چگونــه ایــن مایــه حیاتــی 

را به درستی مصرف کنند.
نشاط و شادابی

خیبــر نــادری، مدیــر آمــوزش و پــرورش ســمیرم، هــم نشــاط و شــادابی را از 
مؤلفه هــای بســیار مهــم در امــر آمــوزش ارزیابــی کــرد و گفــت: جشــنواره »نخســتین 
ــش  ــه و نمای ــعر، قص ــان ش ــا زب ــکال و ب ــورت موزی ــه ص ــه ب ــی ک واژه، آب« هنگام
درصــدد اســت مبانــی مهمــی ماننــد مصــرف بهینــه آب را بــه کالس اولی هــا آمــوزش 

ــود. ــد موفــق خواهــد ب ــدون تردی دهــد، ب
ــد  ــوزان را متقاع ــوان دانش آم ــا شــیوه ســخنرانی و دســتوری نمی ت ــت: ب  وی گف
ــور  ــه ط ــد ب ــوزان را بای ــان داده دانش آم ــه نش ــرد؛ تجرب ــه آب ک ــرف بهین ــه مص ب
ــه  ــی ک ــال هنگام ــوان مث ــه عن ــرد؛ ب ــازی ک ــه فرهنگ س ــتقیم وارد مقول غیرمس
دانش آمــوزان بــه عنــوان همیــار پلیــس معرفــی شــدند، قوانیــن و مقــررات را بــه 
خوبــی یــاد گرفتنــد و فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه انجــام شــد. بــر ایــن اســاس 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســمیرم آمادگــی دارد کــه هرگونــه همــکاری را بــه 

ــا شــرکت آب و فاضــالب داشــته باشــد.  منظــور مصــرف بهینــه آب ب
 فاطمــه مرادیــان، دانش آمــوز کالس اول گفــت: امــروز یــاد گرفتــم اســم رودخانــه 
بــزرگ اصفهــان زاینــده رود اســت کــه االن خشــک شــده؛ چــون آب نیســت. پــس 

مــا بایــد آب را درســت مصــرف کنیــم.
ــا شــور و اشــتیاق  ــود و ب ــی ایســتاده ب ــه روی صندل ــی ک  ســاینا کشــاورز در حال
ــد، گفــت: امــروز  ــه هــم می کوبی ــود ب ــرده ب ــاالی ســر ب دســت های خــود را کــه ب
ــی  ــه وقت ــی اینک ــه 122. یعن ــک و دو و دو میش ــم. ی ــاد گرفت ــازه ی ــعر ت ــه ش ی
لولــه آب خونتــون خــراب شــد بــا شــماره تلفــن 122 تمــاس بگیریــم و از اون هــا 

ــد. ــا را رفــع کنن ــزل م ــه آب من ــی لول ــم کــه خراب بخواهی
  علــی پریــا گفــت: مــن یــاد گرفتــم وقتــی میــرم حمــوم آب بــازی نکنــم؛ تشــت 
را پــر آب کنــم بعــد خودمــو بشــورم؛ چــون آب کــم اســت و بــرای اینکــه همیشــه 

آب داشــته باشــیم بایــد درســت مصــرف کنیــم.
آب، نعمت خداست

علــی ســامی، برنــده مســابقه »نخســین واژه، آب« گفــت: آب، نعمــت خداســت کــه 
بایــد قــدر اونــو بدونیــم؛ پــس دیگــه آب بــازی نمی کنــم. امــروز خیلــی بهــم خــوش 
ــم ــس گرفت ــم عک ــک ها ه ــا عروس ــم. ب ــاد گرفت ــادی ی ــعرهای زی ــت، ش  گذش

برنده مسابقه هم شدم و جایزه گرفتم. 
در ادامــه عباســی، مدیــر آبفــای شهرســتان ســمیرم، بــا ابــراز رضایــت از برگــزاری 
ــوزان بســیار خوشــحال هســتند  ــت: دانش آم جشــنواره »نخســتین واژه، آب« گف
ــت؛  ــده اس ــزار ش ــا برگ ــرای آن ه ــز ب ــای طن ــا نمایش ه ــاد و ب ــه ای ش ــه برنام ک
 زیــرا برنامه هایــی بدیــن شــکل تاکنــون در شهرســتان ســمیرم برگــزار نشــده بــود 
و هم اکنــون بــا زبــان شــعر بــه صــورت نمایــش شــاد روش هــای مصــرف 
ــا شــور  ــر واقــع شــده و ب ــه دانش آمــوزان آمــوزش داده شــد کــه مؤث  بهینــه آب ب
ــود  ــدوار ب ــوان امی ــد، می ت ــال می کردن ــه را دنب ــن برنام ــا ای ــه بچه ه ــاطی ک و نش
کــه جشــنواره »نخســتین واژه، آب« اثــر خــود را در راســتای مصــرف بهینــه آب در 

ــت. ــته اس ــتانی داش ــی و پیش دبس ــوزان کالس اول ــان دانش آم می

در دهاقان و سمیرم برگزار شد
سلسله برنامه های جشنواره «نخستین واژه، آب»


