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س روزهای پیش رو، روزهای مهم و سرنوشت ساز 

کلید دو  که  روزهایی است  و ملت است؛  کشور 
انتخابات مهم در آن خورده شده و مردم آماده 

رئیس جمهور  پرشور،  انتخابات  یک  در  تا  می شوند 
او  را به  کشور  کرده و سکان اجرایی  انتخاب  را  کشور 
دردهای  است  قرار  که  تیمی  کنند؛  گذار  وا تیمش  و 
چون  دردهایی  کند؛  درمان  و  بشناسد  را  کشور  امروز 
ازدواج جوانان و... . همچنین مردم  رکود، اشتغال، 
در انتخابات آینده، نمایندگان خودشان را جهت اداره 
انتخاب  را  اسالمی  شوراهای  اعضای  یعنی  شهرها، 
کشور  روستایی  و  امور شهری  و  به شهرها  تا  می کنند 
بهتر سامان دهند، با برنامه های تخصصی و مدیریتی 
خود از هزینه های جاری شهر و روستا بکاهند، چهره 
شهرها و روستاها را به شهر و روستای اسالمی نزدیک 
کنند و نابسامانی های شفافیت مالی و سایر دردهای 
که  کنند. یکی از دردهایی  شهری و روستایی را درمان 

نیاز به مراقبت دارد...
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ویژه های امروز

اخبار روز
كشور مهمترینمسئلهامروز

بیکاریاست
که  گفت: یکی از سیاست های قطعی دولت و نظام این است  جهانگیری 

مشکالت و موانع را از پیش روی دانشگاه های اصلی کشور برطرف کند 
تا این دانشگاه ها بتوانند زمینه توسعه کشور را فراهم سازند...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت 
به صندوق های بازنشستگی

معاون اقتصادی وزیر رفاه خبر داد:

سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری نجف آباد

آگهی مزایده )نوبت دوم(

به شماره  اسالمی شهر  استناد مجوز شورای  به  دارد  نظر  در  پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد  سازمان 

95/3242 مورخ 95/10/25 نسبت به واگذاری محل شستشوی خودروهای مسافربری )کارواش دستی(واقع 

مبلغ  به  ماهیانه  پایه  با  اجاره  بصورت  دادگستری  رسمی  نظریه کارشناس  جنوب حسب  مسافربری  پایانه  در 

11/000/000 ریال )یازده میلیون ریال( از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد می باشد.
دستگاه مزایده گذار: سازمان پایانه مسافربری شهرداری نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه یا کارت ملی معتبر 
اساسنامه شرکت با آخریت تغییرات باشد )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را 

بنمایند(

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

- شرکت کنندگان در مزایده باید 5% درصد کل اجاره بها یکساله به مبلغ 6/600/000 ریال )شش میلیون و ششصد 

هزار ریال( به عنوان سپرده بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 0106931172007 سپرده سازمان 

پایانه مسافربری نجف آباد نزد بانک ملی شعبه نجف آباد واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهادات خود نمایند.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده به پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/12/07 به سازمان پایانه مسافربری 

شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 1395/12/11 به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

مبلغ فروش اسناد مزایده: مبلغ 200/000 ریال طی فیش واریزی به شماره حساب پایانه ها 0106906003005 نزد 
بانک ملی می باشد.

هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر2: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت اول

مصطفی سوری - سرپرست سازمان

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-9۵۰۱37۰۱جذب آ
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کرایه ها   شیب تند 
در آستانه سال جدید
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یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

موگرینــی بــا تاکیــد بــر اینکــه برجــام یــک توافــق دوجانبــه 
ــه اجــرای کامــل  ــد ب ــکا متعه ــت آمری نیســت، گفــت: دول

توافــق هســته ای بــا ایــران اســت.
ــه  ــی اتحادی ــت خارج ــئول سیاس ــی، مس ــکا موگرین فدری
اروپــا کــه بــرای دیــدار بــا مقامــات دولــت جدیــد آمریــکا 
ــت در  ــک نشس ــت، در ی ــرده اس ــفر ک ــنگتن س ــه واش ب
ــه  ــه برنام ــرد ک ــد ک ــک، تاکی ــورای آتالنتی ــکده ش اندیش
ــان  ــه می ــی دوجانب ــدام مشــترک)برجام(، توافق ــع اق جام
ــه  ــق چندجانب ــک تواف ــه ی ــت؛ بلک ــکا نیس ــران و آمری ای

ــت. اس
افــزود: همان طــور کــه می دانیــد   فدریــکا موگرینــی 
درخصــوص ایــن توافــق مســئولیت مــن تنهــا بــه نمایندگی 
ــه مــن مســئولیت  ــا محــدود نمی شــود؛ بلک ــه اروپ اتحادی
کمیســیون نظــارت بــر اجــرای توافــق هســته ای را نیــز بــر 
عهــده دارم؛ چــرا کــه ایــن توافــق بــه تاییــد شــورای امنیــت 

ــل رســیده اســت. ســازمان مل
موگرینــی ادامــه داد: مــن از همــان ابتــدا مشــخص کــرده ام 
کــه ایــن توافــق دوجانبــه نیســت؛ حتــی یــک توافــق میــان 
ایــران و تعــدادی کشــور هــم نیســت؛ ایــن توافــق متعلــق 
بــه جامعــه بین الملــل اســت. بنابرایــن بــرای مــن بســیار 
مهــم بــود کــه بــر لــزوم پایبنــدی و ادامه اجــرای کامــل این 
توافــق، همان طــور کــه اکنــون پــس از گذشــت یک ســال از 

روز اجــرا شــاهد آن هســتیم، تاکیــد کنــم.

وی تاکیــد کــرد: توافــق هســته ای موثــر بــوده و الزم اســت 
کــه مــا آن را همین گونــه حفــظ کنیــم. مــن در دیدارهایــم 
بــا مقامــات آمریکایــی اطمینــان یافتــم کــه ایــن کشــور بــه 
اجــرای کامــل توافــق هســته ای پایبنــد اســت. مــن فکــر 
ــن  ــت و م ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــن بس ــه ای ــم ک می کن

انتظــار دارم ایــن رونــد ادامــه یابــد.
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در بخــش 
ــته ای  ــق هس ــر از تواف ــه غی ــت ک ــخنان گف ــری از س  دیگ
موضوعاتــی دربــاره ایــران وجــود دارد کــه اتحادیــه اروپــا نیز 
ــای  ــه آزمایش ه ــت؛ از جمل ــران اس ــا نگ ــه آن ه ــبت ب نس

موشــکی و حقــوق بشــر.
ــت  ــرد دول ــاره رویک ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس موگرین
ــق  ــال تواف ــکا، در قب ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام دونال
هســته ای ایــران و گــروه 1+5 گفــت: هــدف اصلــی از 
ــاره توافقــی  ــه واشــنگتن ایــن اســت کــه درب ســفر مــن ب
ــکا  ــران، آمری ــان ای ــال 2015 می ــه در س ــم ک ــت کن  صحب
ــه  ــد ک ــبب ش ــل  و س ــی حاص ــای جهان ــر قدرت ه و دیگ
ــه  ــز برنام ــع تحریم هــا شــود و در ازا نی ــران مشــمول رف ای

ــد. ــدود کن ــته ای اش را مح هس
ــت  ــات دول ــا مقام ــش ب ــس از دیدارهای ــن پ وی همچنی
ترامــپ گفــت کــه بــه وی اطمینــان داده شــده کــه دولــت 
ــا  ــته ای ب ــق هس ــل تواف ــرای کام ــه اج ــد ب ــکا متعه آمری

ــران اســت. ایســنا ای

قانــون  طبــق  گفــت:  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
ــات شــوراها ــرای انتخاب ــد مجلــس ب ــه جدی  اصالحی

بایــد 2۷ بهمــن دســتور شــروع ایــن انتخابــات داده 
شــود.

بــه گــزارش  کیمیــای وطــن، ســید ســلمان ســامانی 
ســخنگوی وزارت کشــور، دیــروز در نشســت خبــری 
کــه در ســالن شــهید رجایــی ایــن وزارتخانــه برگــزار 
شــد، بــا بیــان اینکــه حــوزه عمومــی خــارج از دولــت 
اســت  عمومــی  و  اجتماعی سیاســی  عرصــه ای 
ــه  ــا ب ــر در آن فض ــورت براب ــه ص ــهروندان ب ــه ش ک
گفت وگــو بنشــینند، گفــت: احــزاب و تشــکل های 
ــردم  ــازمان های م ــیج و س ــانه ها، بس ــی، رس سیاس
ــا شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا از  ــاد و نهایت نه

ــن فضاســت. ــق ای مصادی
ســامانی بــا بیــان اینکــه 11۷ هــزار و 56 نفــر تاکنــون 
از اعضــای شــهر و روســتا در سراســر کشــور هســتند 
گفــت: شــوراها جایــگاه بالقــوه و رفیعــی دارنــد؛ لــذا 
تاکیــد داریــم قــدرت عمــوم مــردم و نامزدهــای 
انتخابــات در قوانیــن مربــوط بــه ایــن نهــاد مردمــی 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
انتخابــات شــوراها را تجربــه  افــزود: 4 دوره  وی 
ــرای  ــات ب ــن تجربی ــت از ای ــروری اس ــم و ض کردی

ــات آتــی اســتفاده کنیــم. شــورایی کارآمــد در انتخاب
قطعــی  زمــان  دربــاره  وزارت کشــور  ســخنگوی 
و  شــهر  اســالمی  شــوراهای  انتخابــات  ثبت نــام 
ــر اســاس اصالحیــه جدیــد  روســتا اظهــار داشــت: ب
قانــون انتخابــات شــوراها، بایــد 28 روز برنامــه 

زمانــی مــا جلوتــر رود.
ــوم  ــرد: در دوره س ــان ک ــه خاطرنش ــامانی در ادام س
ــاره  ــده درب ــوده، 235 پرون ــاله ب ــه 6 س ــوراها ک ش

ــد. ــرح ش ــورا مط ــای ش ــات اعض تخلف
 در دوره جدیــد 5/3 ســاله  245 پرونــده رســیدگی 
شــده کــه126 نفــر از اعضــای شــوراها ســلب عضویــت 

شــده اســت.
 همچنیــن ۷ شــورای شــهر و 20 شــورای روســتا هــم 

منحــل شــدند. تســنیم

رفــاه  وزیــر  برنامه ریــزی  و  اقتصــادی  معــاون 
از بدهــی 165 هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــه 

داد.  خبــر  بازنشســتگی  صندوق هــای 
و  اقتصــادی  معــاون  میرزایــی،  حجــت هللا 
برنامه ریــزی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ــاره چالش هــای  ــا اصحــاب رســانه درب در نشســت ب
بیــش  بازنشســتگی گفــت: صندوق هــا  صنــدوق 
ــاد  ــتر نه ــند، بیش ــی باش ــاد اجتماع ــک نه ــه ی از آنک
در  تعیین کننــده ای  نقــش  و  بــوده  اقتصــادی 

بازارهــای مالــی دارنــد.
 وی افــزود: بخــش عمــده ای از پرتفــوی صندوق هــا 
در بازارهــای مالــی کشــور بــوده و در تمــام دنیــا 
اقتصــادی  تغییــرات  در  تعیین کننــده ای  نقــش 
دارنــد؛ بــه عنــوان مثــال در کشــورهای توســعه یافته 
ــه 180  ــتگی در GDP ب ــای بازنشس ــهم صندوق ه س

درصــد می رســد؛ امــا ایــن ســهم در کشــور مــا بیــن 
ــا 35 درصــد اســت. 30 ت

 میرزایــی بــا بیــان اینکــه صندوق هــا بــه دلیــل 
ــودن و موضــوع فعالیتشــان از  ــد کســب و کاره ب چن
ــت:  ــتند، گف ــوردار هس ــی برخ ــای خاص پیچیدگی ه
در  فعالیت هــا  دلیــل گســتردگی  بــه  صندوق هــا 
بخــش اقتصــادی از نوســانات و تغییــرات اقتصــادی 

تاثیــر می پذیرنــد.
ــدوق  ــور 18 صن ــه در کش ــالم اینک ــا اع ــی ب  میرزای
ــداد 4  ــن تع ــت: از ای ــود دارد، گف ــتگی وج بازنشس
صنــدوق شــامل تأمیــن اجتماعــی، بازنشســتگی 
کشــوری، فــوالد و روســتائیان و عشــایر هســتند کــه 
بخــش جالــب توجهــی از بازارهایــی مالــی کشــور را 

ــد. ــود دارن ــار خ در اختی
ــای  ــات صندوق ه ــزان مطالب ــه می ــاره ب ــا اش   وی ب
ــز 250  ــوع نی ــت: در مجم ــت گف ــتگی از دول بازنشس
صندوق هــای  دارایی هــای  تومــان  میلیــارد  هــزار 
بازنشســتگی در کشــور اســت کــه 165 هــزار میلیــارد 
تومــان آن را طلــب صندوق هــا از دولــت شــامل 

می شــود.
 اگــر ایــن میــزان بــه پرتفــوی موجــود اضافــه شــود، 
درآمدزایــی  و  ســرمایه گذاری ها  افزایــش  امــکان 

ــه گذشــته وجــود دارد. دانشــجو نســبت ب

ــر  ــوئد ب ــت وزیر س ــورمان و نخس ــور کش رئیس  جمه
اراده جــدی دو کشــور بــرای ایجــاد تحــرک بــه منظــور 
ــه ای و  ــه، منطق ــط دوجانب ــبات و رواب ــت مناس  تقوی

ــد.   ــد کردن ــران – اســتکهلم تأکی ــی ته بین الملل
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانــی در 
ــا  ــوئد ب ــران و س ــه ای ــای عالی رتب ــت هیئت ه نشس
ــی  ــط تاریخ ــتکهلم از رواب ــران و اس ــه ته ــان  اینک بی
ــه مثبتــی برخــوردار هســتند، اظهــار داشــت:  و دیرین
ــن ســفر در شــرایطی  انجــام می شــود کــه توافــق  ای
هســته ای انجــام و تحریم هــا برداشــته شــده و 
شــرایط نیــز بــرای توســعه روابــط اقتصادی دو  کشــور 
ــن  ــد ای ــدون تردی ــاده اســت؛ ب بیــش از گذشــته آم
ــور  ــط دو کش ــی در رواب ــه عطف ــد نقط ــفر می توان س
باشــد.  روحانــی خاطرنشــان کــرد: توافــق هســته ای 
بیــن ایــران و 6 قــدرت بــزرگ ایــن واقعیــت را 
ــه مســائل مهــم  روشــن کــرد کــه  کشــورمان در زمین
همچنیــن  و  اســت  شــفافیت  دارای  بین المللــی 
صداقــت و صلح آمیــز بــودن  فعالیت هــای هســته ای 

ــات رســانید.   ــه اثب ــران را ب ای
 رئیس  جمهــور تصریــح کــرد: هــدف اصلــی جمهــوری 
اســالمی ایــران در مســائل منطقــه ای، ایجــاد ثبــات 
ــت  ــرای امنی ــه اســت و ب ــت در  سراســر منطق و امنی

همســایگان خــود اهمیــت بســیار زیــادی قائــل 
هســتیم؛ بــه همیــن دلیــل  کشــورهایی کــه در مبــارزه 
ــد  ــک کرده ان ــت کم ــران درخواس ــم از ای ــا تروریس ب

ــم.   ــک کرده ای ــا کم ــه آن ه ــگ ب بی درن
ــن مشــکل و معضــل  ــی تروریســم را مهم تری  روحان
ــا  ــارزه ب ــن گام در مب ــت: اولی ــت و گف ــه دانس منطق
تروریســم  خشــکاندن افــکاری اســت کــه تروریســت 
را پــرورش می دهنــد و ســپس بایــد بــه کشــورهایی 
ــک  ــتند، کم ــال هس ــا فع ــت ها  در آن ه ــه تروریس ک

شــود تــا بتواننــد، بــا تروریســم مقابلــه کننــد.
 در گام بعــدی بایــد در ایــن کشــورها  شــرایطی 
فراهــم کــرد کــه همــه اقــوام و گروه هــا بتواننــد 
در حکومــت آن کشــور مشــارکت داشــته باشــند.  

باشــگاه خبرنــگاران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

الزم است توافق هسته ای را حفظ کنیم

سلب عضویت ۱۲۶ عضو شورای شهر

معاون اقتصادی وزیر رفاه خبر داد: 

 بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگی

رئیس  جمهور:

هدف ایران، ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه است

حتما بخوانید!
دستگیری گروهی از عناصر داعش... یکشنبه  24  بهمن ماه   21395
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اشرافیگری، بالی حکومت                                           

ادامه از صفحه یک: 
تــا در مجموعــه نظــام وارد نشــود و اگــر حتــی اندکــی هــم 
ــن فرصــت ممکــن درمــان و  ــد در کمتری ورود داشــت، بای
عــالج شــود، اشــرافیگری اســت کــه رد پایــش  در مواضــع 
ــاهده  ــوح مش ــه وض ــرش ب ــده و خط ــده ش ــف دی مختل
ــا  ــت و ت ــاره گف ــن ب ــت در ای ــب اس ــذا مناس ــود؛ ل می ش
زمــان انتخابــات نوشــت و مــردم بــا دقــت در انتخــاب خــود 
ایــن رد پــا را نشــانه برونــد و اشــرافیگری را در نطفــه خفــه 
کننــد؛ بــه دلیــل اینکــه مــا مســلمان و پیــرو قرآن هســتیم 
ــه  ــرت مراجع ــرآن و عت ــه ق ــوع ب ــر موض ــرای ه ــد ب  بای

کنیم.
  قــرآن مبــارزه تمام عیــاری را علیــه اســرافکاران و اشــراِف 
ریخــت و پاش کــن اعــالن می کنــد؛ مبــارزه ای کــه هماننــد 
آن را بشــریت نــه در کتاب هــای دینــی و نــه در هیــچ 

کتــاب دیگــری بــه خــود ندیــده اســت.
ــه معنــی غــرق شــدن در لذت هــا   اشــرافیگری در واقــع ب
و وســائل رفاهــی بیــش از حــد و معمــول زندگــی اســت.

اشــرافیگری از نظــر قــرآن ویژگــی  جهنمیان اســت؛ کســانی 
کــه مســتحق  خشــم و عــذاب خداونــد هســتند. خداونــد 

ــد:  ــا 46 ســوره واقعــه می فرماین ــه 41 ت متعــال در آی
ــه  ــدا ب ــی ؟!  )ب ــمت چپی هائ ــه س ــا! چ ــمت چپی ه  س
حالشــان!( آنــان در میــان شــعله های آتــش و آب جوشــان 
بــه ســر خواهنــد بــرد و در ســایه دودهــای بســیار ســیاه و 
گــرم قــرار خواهنــد گرفــت؛ نــه خنــک اســت و نــه مفیــد 
فایــده ای؛ چــرا کــه آنــان پیــش از ایــن )در دنیــا، مســت و 
مغــرور نعمــت( خوشــگذران بوده انــد و پیوســته بــر انجــام 

ــته اند. ــاری داش ــزرگ پافش ــان ب گناه
قــرآن، اشــراف مغرور و گناهــکار را صفی در مقابــل پیامبران 
از فرهنــگ  پیــروی  بــر   و اصالح گرایــان می دانــد کــه 
و گمراهــی خــود اصــرار می ورزنــد. در عصــر حضــرت 
ــه او  ــد ک ــراف بودن ــران و اش ــن متکب ــالم ای ــوح علیه الس  ن
و پیروانــش را آدم هــای گــدا و بی ســر و پــا می دانســتند و 

بــا رســالت او بــه رویایرویــی می پرداختنــد.
 خداونــد متعــال در آیــه 27 ســوره هــود می فرمایــد: 
ــه او گفتنــد: تــو را جــز انســانی  اشــراف کافــر قــوم نــوح ب
ــاور  ــو ب ــری ت ــه پیغمب ــذا ب همچــون خــود نمی بینیــم )و ل
ــه  ــراد فرومای ــز اف ــی ج ــه کس ــم ک ــا می بینی ــم(. م نداری
ــو  ــده و( از ت ــو نگروی ــه ت ــا )ب ــاده لوح م ــر و س و کوتاه فک
پیــروی نکرده انــد. )شــما ای پیــروان نــوح! نــه نــوح و نــه( 
ــان  ــه دروغگویانت ــم و بلک ــود نمی بینی ــر از خ ــما را برت ش

می دانیــم.
حق ناپذیری شــان  و  عنــاد  برابــر  در  نــوح  حضــرت 
ــم. ای قــوم  ــی می دان می فرمــود: مــن شــما را گــروه نادان
مــن! اگــر مــن مؤمنــان را از پیــش خــود برانــم، چــه کســی 
مــرا در برابــر )مجــازات شــدید( هللا یــاری می دهــد؟ چــرا 

ــتید؟ ــه نیس متوج
ــا  ــا ت ــالت انبی ــل رس ــتکبران در مقاب ــراف و مس  روش اش
زمــان حضــرت محمــد صلــى هللا علیــه و ســلم نیــز ادامــه 
داشــت و پــس از دعــوت رســول خــدا، اولیــن کســانی کــه 
بــا او بــه مخالفــت برخاســتند، اشــراف و مســتکبران بودند. 
ــا و  ــدن در نعمـت هـ ــه ور شـ ــال غوطـ ــه دنبـ ــراف ب اشـ
ــه  ــدام ب ــان م ــون چهارپای ــوده و همچ ــی ب ــات زندگ امکان
ــران و  ــان حی ــد، دل هایش ــامیدن می پردازن ــوردن و آش خ
اندیشه هایشــان ســرگردان، و وقــت و فرصتــی را بــرای 
ــی  ــود باق ــرای خ ــمند ب ــد و ارزش ــداف بلن ــه اه ــه ب توج

نمی گذارنــد. 
در مقابــل دعــوت و نصیحــت دعوتگــران و ناصحــان گــوش 
ــذل  ــادت و ب ــالش و عب ــه ت ــر ب ــد و حاض ــود را می بندن خ
و بخشــش از امــوال خــود و توجــه بــه جهــاد و کمــک بــه 
ــان ترین راه را  ــل آس ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب ــتمندان نیس مس
کــه تکذیــب پیامبــران و پیــروی از پیشــینیان خــود و هــوی 

ــد.  ــش گرفته ان و هــوس اســت، در پی
قــرآن بــه طــور کلــی موضع گیــری مترفیــن و اشــراف را در 

برابــر رســالت پیامبــران بیــان نمــوده و می فرمایــد: 
ــا  ــاَل ُمْترَ ُفوَهــا ِإنَّ ــن نَِّذیــٍر  ِإالَّ َق ــٍة مِّ ــا َأرْ َســْلَنا ِفــی َقرْ َی »َو َم

ِبَمــا ُأرْ ِســْلُتم ِبــِه کَاِفــرُ وَن« )ســبأ: 34(؛ 
ــری را فرســتاده ایم  ــه پیغمب ــاری ک ــه هــر شــهر و دی ــا ب م
ــد ــه آورده ای ــا بدانچ ــد: م ــا گفته ان ــان آنج ــران و متنعم  س

باور نداریم. 
لبیــک  را  پیامبــران  دعــوت  اشــراف هرگــز  می بینیــم 
ــال  ــه دنب ــه ب ــانی ک ــز کس ــروز نی ــا ام ــد و مطمئن نگفتن
ــا انقــالب و اصــول  زندگــی اشــرافی هســتند، نمی تواننــد ب
ــوب  ــاب خ ــد در انتخ ــردم بای ــذا م ــد؛ ل ــی کنن آن همراه
مراقــب باشــند و کســانی را انتخــاب کننــد کــه بــه فرمــوده 
ــند  ــیده باش ــر را چش ــره درد فق ــدس س ــی ق ــام خمین ام
ــن و  ــارج رفت ــتخر، خ ــال اس ــاغ، وی ــرمایه، ب ــغول س و مش

ــند. ...نباش
مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا اقشــار مختلــف مــردم 
بــه مناســبت عیــد غدیــر 1395/06/30 فرمودنــد: »اجتنــاب 
ــود؛  ــخص خ ــرای ش ــا ب ــای دنی ــا و زینت ه ــارف دنی از زخ
از بالهــای حکومت هــای دنیــا یکــی همیــن اســت؛ چــون 
رئیــس کشــور کــه شــدیم، منابــع مالــی کشــور در اختیــار 
ــِن خــوب  ماســت؛ وسوســه بشــویم؛ ]بگوییــم [ اینجــا زمی
هســت، اینجــا امکانــاِت خــوب هســت، اینجــا پــوِل خــوب 
هســت؛ از این هــا یــک ســهمی حــاال ]برداریــم [. آن هایــی 
کــه خیلــی شــقی و بدبخــت و روســیاهند، همــه اش را برای 
ــد، مثــل رضاخــان؛ آن هایــی کــه یــک  خودشــان برمی دارن
ــه  خــرده ای انصافشــان بیشــتر اســت، یــک کمــی اش را ب
ــان؛  ــان خودش ــه اطرافی ــم ب ــا ه ــد، غالب ــران می دهن دیگ
یــک مقــدار هــم خودشــان برمی دارنــد. ایــن جــزو بالیــای 
ــا  ــی دنی ــای دموکراس ــن حکومت ه ــت؛ همی حکومت هاس

ــتند. ــور هس ــه همین ج ــم هم ه
 می شــنوید زن فــالن رئیس جمهــور در تعطیلــی مثــال 
ــوش آب و  ــره  خ ــالن جزی ــه ف ــتانی ب ــا تابس ــتانی ی زمس
ــرده!  ــون دالر خــرج ک ــدر میلی ــرده، این ق ــوا مســافرت ک ه
از کجــا؟ فــالن خانــواده  اشــرافی ســلطنتی بــرای مســافرت 
ــداد  ــن تع ــل، ای ــداد هت ــن تع ــدند، ای ــهر ش ــالن ش وارد ف
امکانــات در اختیارشــان بــود؛ در ظــرف ده روز، بیســت روز 
ــاردی -  ــغ میلی ــارد - مبال ــدار میلی ــن مق ــد، ای ــه ماندن ک
خرجشــان شــد! حکومــت امامــت بــا ایــن چیزهــا مخالــف 
ــوع؛  ــی ممن ــات عموم ــخصی از امکان ــتفاده  ش ــت. اس اس

ــرای شــخص خــود. ــا ب ــاب از دنی اجتن

حفظ قرآن در اسارت                          
                                      

محقق و پژوهشگرحوزه و دانشگاه
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

ــات  ــچ امکان ــه اردوگاه، هی ــان ب ــتین ورودم ــای نخس  روزه
معنــوی در اختیارمــان نبــود. ســربازان بعثــی حتی با داشــتن 
ُمهــر نمــاز مخالفــت می کردنــد . قــرآن و نهج البالغــه نیــز در 
ــگام  ــا هن ــود. یکــی از بچه ه ــوع ب ــه شــدت ممن ــا ب آن روزه
ــر  ــه ه ــود و ب ــته ب ــه داش ــه نگ ــی را مخفیان ــارت، قرآن اس
ــرد. ــت می ک ــی از اردوگاه از آن حفاظ ــود، در محل ــقتی ب مش

ــا  ــیت عراقی ه ــدن حساس ــر ش ــا و کمت ــت روزه ــا گذش  ب
تصمیــم گرفــت آن قــرآن را هــر شــب مهمــان یک آسایشــگاه 
کنــد. در هــر آسایشــگاه بیــن 130 تــا 170 نفــر اســکان یافتــه 
ــدی  ــب بهره من ــت بچه هــا طال ــوم اســت اکثری ــد و معل بودن
از آن قــرآن کوچــک ســی جــزء  بــرای حفــظ بودنــد و از آنجــا 
کــه عراقی هــا بــه تجمــع افــراد حساســیت ویـــژه ای نشــان 
آن  از  هــم  دســته جمعی  بهره منــدی  امــکان  می دادنــد، 
ــدی  ــزی و زمان بن ــرادران ، مســئول برنامه ری ــود. یکــی از ب نب
ــت شــدید از آن  ــا مراقب ــا ب ــرآن شــد. آن ه اســتفاده از آن ق
ــد و آن را  ــا« می خواندن ــه »وجعلن ــد، آی ــره می بردن ــرآن به ق
ــا آمــد ن صلیــب ســرخ  ــد. ب ــدل می کردن  بیــن افــراد  رّدو ب
ــای اردوگاه  ــن درخواســت های بچه ه ــام اســرا از اولی و ثبت ن
قــرآن مجیــد بــود کــه افســر عراقــی بــا اهــدای یــک قــرآن 
بــه هــر آسایشــگاه موافقــت کــرد و در نوبت هــای بعــد تعــداد 

آن بــه ده قــرآن بــه ازای هــر آسایشــگاه رســید. 
»وهللا مو انتم اسیرنحن اسیر«

روح معنــوی و ملکوتــی بچه هــا، شــگفتی عراقی هــا  و 
صلیبی هــا را برانگیختــه بــود و ایــن نبــود مگــر ثمــره توســالت 
و ادعیــه و اذکاری کــه در طــول اســارت بــدان تمســک 
می جســتیم. علی رغــم فشــارهای روانــی و جســمی دشــمن 
ــا  ــا آنج ــم. ت ــان نمی دادی ــود نش ــردگی از خ ــاس افس احس
ــد:  ــراف گشــودند و گفتن ــه اعت ــب ب ــا  ل ــی صلیبی ه ــه حت ک
»مــا از اســارت شــما خســته و درمانــده شــده ایم.« یکــی از 
ــا  ــت خرم ــه درخ ــید : »چگون ــی پرس ــرباز عراق ــا از س بچه ه
می کارنــد؟« ســرباز عراقــی کــه از آن روزهــای ســربازی 
اجبــاری اش بــه تنــگ آمــده بــود، شــروع بــه فحاشــی کــرد و 
گفــت: »مــا را خســته کرده ایــد؛ پــس از چنــد ســال اســارت 
تــازه می خواهیــد خرمــا بکاریــد؟!« یکــی از افســران عراقــی 
ــم  ــو انت ــت: »و هللا م ــی اش گف ــات سیاس ــی از توجیه در یک
ــه خــدا قســم شــما اســیر نیســتید،  اســیر نحــن اســیر.« ب
ــدنی  ــی کتمان نش ــن حقیقت ــده ایم و ای ــما ش ــیر ش ــا اس م
ــود کــه از ُبعــد معنــوی، بعثی هــای بیچــاره  از مــا اســیرتر  ب

ــد.  ــر بودن و گرفتارت
روزهــای آخــر اســارت را پشــت ســر می گذاشــتیم؛ چنــد روز 
قبــل از آزادی، عمــاد )همــان ســرباز معــروف بــه میرغضــب( 
ــه  ــارت ب ــال های اس ــاوت از س ــره ای متف ــا چه ــار ب ــن ب ای
ــته و  ــگاه نشس ــا دور آسایش ــه دور ت ــد. هم ــگاه آم آسایش
منتظــر ســخنان او بودیــم. عمــاد بــا لحنــی متفــاوت از روزهــا 
و ســال های قبــل شــروع بــه گفتــن جمالتــی کــرد و گفــت: 
»شــما مـــردان قــوی و بـــزرگ ایــران هســتید؛ مثــل آهــن 
گداختــه، محکــم و اســتوار؛ ایرانیــان بایــد بــه داشــتن مردانی 
چــون شــما افتخــار کننــد.« ســپس بــه معذرت خواهــی افتاد 
ــوده، ببخشــید.«  ــا ســختگیری ب ــر از طــرف م ــت: »اگ و گف
بچه هــا بــا گرمــی بــا او برخــورد کردنــد و بــر شــرم و خجالــت 
عمــاد افزودنــد. عمــاد بــا آن همــه لطــف و مرحمــت بچه هــا 

دیگــر جــز شــرمندگی حرفــی بــرای گفتــن نداشــت.
 ســرتیپ نــزار کــه فرماندهــی کل اردوگاه هــای اســرای ایرانــی 
را بــر عهــده داشــت در جمــع اســرا ســخنرانی کــرد و گفــت: 
ــتید؛  ــران هس ــت ای ــراد مملک ــن اف ــمار بهتری ــما در ش »ش
چــون احســاس وظیفــه کــرده و از میهــن و ســرزمینتان 
ــن  ــود چنی ــن خ ــاره وط ــس درب ــر ک ــد  و ه ــاع کرده ای دف
ــراد آن  ــن اف ــه ممتازتری ــد، از جمل ــته باش ــی داش احساس

ــت.« ــت اس مملک

جهانگیــری گفــت: یکــی از سیاســت های قطعــی 
ــع  ــه مشــکالت و موان ــن اســت ک ــام ای ــت و نظ دول
را از پیــش روی دانشــگاه های اصلــی کشــور برطــرف 
ــعه  ــه توس ــد زمین ــگاه ها بتوانن ــن دانش ــا ای ــد ت کن

ــازند.  ــم س کشــور را فراه
کــرد:  خاطرنشــان  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
مــردم کشــور بــه دعــوت مقــام معظــم رهبــری 
کــه فرمــوده بودنــد خــود مــردم بــا حضورشــان 
بــه تهدید هــا پاســخ می گوینــد، حضــور پرشــور و 
چشــمگیری در راهپیمایــی 22 بهمــن داشــتند و البتــه 

ــای سیاســی کشــور  شــخصیت های دلســوز و نهاده
نیــز از اقشــار مختلــف دعــوت بــه عمــل آوردنــد کــه 
بایــد از همــه آن هــا و نیــز از مــردم کشــور بــه خاطــر 

ایــن حماســه آفرینی قدردانــی کــرد. 
وی افــزود: مــردم کشــور ســرمایه بزرگــی هســتند کــه 
ــدر آن هــا  ــد ق ــا بای ــد و م ــرار دارن ــار نظــام ق در اختی

را بدانیــم.  
جهانگیــری اضافــه کــرد: گاهــی تصورهــای نادرســتی 
از اقتصــاد مقاومتــی صــورت می گیــرد و برخــی 
افــراد اقتصــاد مقاومتــی را بــه معنــای اقتصــاد 
ریاضتــی تلقــی می کننــد؛ امــا کســانی کــه کمتریــن 
ــته  ــی داش ــاد مقاومت ــای اقتص ــناخت از رویکرده ش
باشــند، می داننــد کــه اقتصــاد مقاومتــی نه تنهــا 
اقتصــاد ریاضتــی نیســت، بلکــه راهــی برای گشــایش 
ــیرهای  ــد مس ــه می توان ــت ک ــور اس ــاد کش در اقتص

ــد.  ــاز کن ــعه ب ــرای توس ــدی را ب جدی
اینکــه  یــادآوری  بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
مهم تریــن مســئله امــروز کشــور، قطعــا مســئله 

موضــوع  افــزود:  اســت،  اشــتغال  و  بیــکاری 
اشــتغال به ویــژه در میــان جوانــان تحصیلکــرده 
از  کار  جویــای  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  و 
ــر  ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش اهمی
ــون  ــش از 1 میلی ــاالنه بی ــا، س ــاس پیش بینی ه اس
خواهیــم  کشــور  در  کار  جویــای  دانش آموختــه 
اشــتغال زایی  قــدرت  ایــران  اقتصــاد  و  داشــت 
ــن رویکردهــای  محــدودی دارد. وی یکــی از مهم تری
اقتصــاد مقاومتــی را دانش بنیــان کــردن اقتصــاد 
ــتادان ــور، اس ــگاه های کش ــزود: دانش ــمرد و اف  برش
محققــان و دانشــجویان بایــد بــرای ایــن ســوال بــه 
ــوان اقتصــاد  ــه می ت ــال پاســخ باشــند کــه چگون دنب

ــرد.  ــل ک ــان تبدی ــه اقتصــادی دانش بنی کشــور را ب
ــر  ــن مشــکالت زیســت محیطی را از دیگ وی همچنی
ــگاه ها  ــمرد و از دانش ــور برش ــم کش ــای مه چالش ه
خواســت بــه ایــن زنــگ خطرهــا توجــه کننــد و بــرای 
ــگاه  ــد. باش ــه دهن ــکار ارائ ــکالت راه ــن مش ــل ای ح

ــگاران خبرن

ــان از دســتور کار ایــن هفتــه  ســخنگوی شــورای نگهب
ــاره واژه  ــی درب ــرات کارشناس ــی نظ ــرای بررس ــورا ب ش
ــا  ــیم ت ــت: می کوش ــر داد و گف ــی« خب ــل سیاس »رج
پیــش از انتخابــات ریاســت جمهوری، تفســیر شــورای 

نگهبــان از ایــن واژه بــه نتیجــه برســد.
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان، در 

ــاه  ــش از دو م ــاره گذشــت بی ــه ســوالی درب پاســخ ب
ــرات  ــه نظ ــت ارائ ــورا جه ــن ش ــوان ای ــم از فراخ و نی
کارشناســی دربــاره موضــوع »رجــل سیاســی« گفــت: 
بررســی  درگیــر  مــدت  ایــن  در  نگهبــان  شــورای 
ــج  ــه پن ــس در چارچــوب الیحــه برنام ــات مجل مصوب
ــا  ــادی از م ــت زی ــه وق ــود ک ــعه ب ــم توس ــاله شش س

ــت. گرف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا بررســی برنامــه 
ششــم، کار کارشناســی بــر روی موضــوع »رجــل 
ــال  ــان در ح ــورای نگهب ــکده ش ــی« در پژوهش سیاس
ــزار شــد  ــاره آن برگ ــز درب ــوده و جلســه ای نی انجــام ب

تصریــح کــرد: موضــوع »رجــل سیاســی« ایــن هفتــه 
ــا هــر  در دســتور کار شــورای نگهبــان قــرار می گیــرد ت
چــه ســریع تر تکلیفــی را کــه قانــون دربــاره تفســیر آن 

ــر عهــده مــا قــرار داده اســت، انجــام دهیــم. ب
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ کدخدای
در  اســتانی  نظــارت  هیئت هــای  اینکــه  یــادآوری 
ــای  ــرد: هیئت ه ــح ک ــده، تصری ــل ش ــات تکمی انتخاب
ــورد آن  ــون 200 م ــه تاکن ــم ک ــتانی ه ــارت شهرس نظ
ــد  ــان می رس ــه پای ــه ب ــن هفت ــا ای ــده ت ــل ش  تکمی
ــارج از  ــات خ ــارت در انتخاب ــای نظ ــاره هیئت ه و درب
ــه  ــی انجــام شــده ک ــز بررســی های مقدمات کشــور نی

ــود. ــالم می ش ــج آن اع ــه نتای ــن هفت ای
ــه  ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب ــی در پاس کدخدای
ــگام برخــی  ــات زودهن ــر تبلیغ ــان ب ــا شــورای نگهب آی
ــه  ــا ن ــد ی ــارت می کن ــی نظ ــات دولت ــا و مقام  نامزده
گفــت: قانــون انتخابــات همــان قانــون گذشــته اســت؛ 
لــذا مــا هیچ گونــه مکانیــزم و ســازوکار قانونــی 
مشــخصی بــرای رصــد کــردن این گونــه مســائل 
نداریــم. وی افــزود: تــا زمانــی کــه وارد بررســی 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب ــت داوطلب صالحی
ــم؛  ــام دهی ــم انج ــی نمی توانی ــدام خاص ــویم، اق نش
امــا طبیعتــا اگــر گزارش هایــی در ایــن زمینــه در 
انتخابــات  داوطلبــان  بررســی صالحیــت  جریــان 
ــا را  ــد، آن ه ــا برس ــت م ــه دس ــوری ب ــت جمه ریاس

مدنظــر قــرار خواهیــم داد. فــارس

 جانشــین وزیــر دفــاع گفــت: وزارت دفــاع بــا تجهیــز 
ــتاوردها  ــن دس ــه آخری ــدر ب ــلح مقت ــای مس  نیروه
ــی را در  ــی، ســد پوالدین ــد دفاع ــای جدی و فناوری ه
برابــر دشــمنان نظــام اســالمی ایجــاد کــرده اســت.

 امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی،  جانشــین وزیــر دفــاع 
  بــا تبریــک روزهــای پیــروزی انقــالب اســالمی

ایــران  ملــت  دشمن شــکن  و  گســترده  حضــور 
اســالمی در راهپیمایــی یــوم هللا 22 را لبیــک بــه ولــی 
ــخی  ــری و پاس ــم رهب ــام معظ ــلمین و مق ــر مس ام
قاطــع بــه یاوه گویی هــای دشــمنان دانســت و اظهــار 
داشــت: ملــت ایــران اســالمی بــار دیگــر ثابــت کــرد 
ــر  ــالب حاض ــه انق ــرایط در صحن ــر ش ــواره در ه هم
بــوده و در راه تحقــق آرمان هــای بلنــدش ثابــت 

قــدم می مانــد.

ــا بیــان اینکــه   دشــمنی های  جانشــین وزیــر دفــاع ب
ذهــن  در  خبیــث  انگلیســی های  و  آمریکایی هــا 
ــاک  ــز  پ ــران برجســته اســت و هرگ ــزرگ ای ــت ب مل
نمی شــوند، اضافــه کــرد:  مــردم ایــران می داننــد 
کــه در طــول ایــن ســالیان  هزینه هــای زیــادی را بــر 
ملــت ایــران تحمیــل کرده انــد و همــه ایــن توطئه هــا 
ــژه  ــت  به وی ــن مل ــر ســر دشــمنان قســم خورده ای زی

ــزرگ آمریکاســت. شــیطان ب
وی بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران بــر روی آ رمان هــا ی 
مقــدس انقــالب اســالمی و امــام راحــل)ره( ایســتاده 

اســت، ادامــه داد:  عنــاد دشــمنان علیــه ملــت ایــران 
ــم  ــن راه  مصم ــتمرار دارد و در ای ــارز اس ــردم مب و م
ــود را در از  ــتکباری خ ــات اس ــه حی ــرا ک ــتند؛ چ هس
ــد. ــی می بینن ــی و عدالت خواه ــردن حق طلب ــن ب بی

ــلح  ــای مس ــردن نیروه ــاده ک ــز و آم ــی  تجهی حاتم
در  دفــاع  وزارت  مهــم  مأموریت هــای  از  یکــی  را 
ــور  ــدود و ثغ ــت از ح ــمنان و حفاظ ــا دش ــه ب مقابل
از  دشــمنان  و گفــت:  برشــمرد  اســالمی  ایــران 
ابتــدای انقــالب  حــوزه دفاعــی و نظامــی ایــران 
را تحریــم کردنــد؛ امــا بــا رهبری هــای حکیمانــه 

ولــی فقیــه زمــان و بــا بهره گیــری از ظرفیــت، 
ــدت  ــرف م ــتیم ظ ــی توانس ــوان داخل ــتعداد و ت اس
کوتاهــی نیازهــای نیروهــای مســلح را تأمیــن کنیــم 
ــام  ــم« ام ــا می توانی و امــروز  شــکر خــدا شــعار »م
 راحــل و مقــام معظــم رهبــری را بــه خوبــی عینیــت 

بخشیدیم.
ــوری  ــه جمه ــان اینک ــا بی ــاع ب ــر دف ــین وزی  جانش
اســالمی ایــران بــا هزینــه  بســیار کــم امــا بــا اتــکا بــر 
انگیــزه و توانایی هــای متخصصــان داخلــی  توانســته 
بازدارندگــی باالیــی ایجــاد کنــد، تصریــح کــرد: وزارت 
دفــاع بــا تجهیــز نیروهــای مســلح مقتــدر بــه آخرین 
دســتاوردها و فناوری هــای جدیــد دفاعــی، ســد 
پوالدینــی را در برابــر دشــمنان نظــام اســالمی ایجــاد 

کــرده اســت. روابــط عمومــی وزارت دفــاع

سخنگوی شورای نگهبان:

بعید است انتخابات ریاست  جمهوری الکترونیکی برگزار شود

جانشین وزیر دفاع:

تجهیز نیروهای مسلح به آخرین فناوری های دفاعی

معاوناولرئیسجمهور:

مهمترینمسئلهامروزکشور
بیکاریاست

اخبار سیاسی 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

 قانون جامع انتخابات 

به انتخابات ۹۶ نمی رسد 
احمــد علیرضابیگــی، عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی 
کشــور در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه از زمــان 45 
روزه ای کــه قــوه مقننــه بــه  دولــت بــرای ارائــه الیحــه »قانــون 
ــذرد  ــاه می گ ــود، حــدود 2 م ــرده ب ــه ک ــات« ارائ ــع انتخاب جام
ــون  ــه الیحــه جامــع قان ــرای ارائ ــت اراده ای ب ــا دول گفــت: گوی
انتخابــات بــه مجلــس نــدارد. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه طرحــی 
از ســوی نماینــدگان تهیــه  شــده تــا با بررســی آن در کمیســیون 
شــوراها بــه صحــن علنــی پارلمــان ارائــه شــود، ادامــه داد: در 
ــاره  ــن( کمیســیون شــوراها درب جلســه روز یکشــنبه )24 بهم
ــتور کار  ــدگان در دس ــوی نماین ــده از س ــرح تدوین  ش ــه ط اینک
ــه از  ــه الیح ــار ارائ ــان در انتظ ــا همچن ــرد ی ــرار گی ــس ق مجل

ــت باشــیم، تعییــن تکلیــف می شــود. ســوی دول
ــح  ــس تصری ــی مجل ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه از ایــن هفتــه بررســی الیحــه بودجــه 
ســال 96 کل کشــور در دســتور کار مجلــس قــرار می گیــرد 
قطعــا فرصــت بررســی طــرح یــا الیحــه جامــع قانــون 
انتخابــات تــا پایــان ســال میســر نیســت و قطعــا در انتخابــات 

ــنیم ــرد. تس ــال ک ــن را اعم ــن قوانی ــوان ای ــال 96 نمی ت س

دادستان کل کشور:

دستگیری گروهی از عناصر داعش در تهران
ــار  ــری اظه ــر منتظ ــلمین محمدجعف ــالم و المس حجت االس
ــه  ــرون از خان ــه دشــمن بی ــر ب ــه اگ ــد ک ــن را بدانی ــرد: ای  ک
و بیــرون از مرزهــا ســیلی نزنیــد، او بــه پشــت درهــای شــما 
خواهــد آمــد. ایــن مقــام عالــی قضایــی گفتــه اســت کــه بــه 
ضــرس قاطــع می گویــم اگــر محــور مقاومــت بــا پشــتیبانی 
ایــران مقاومــت نکــرده بــود، داعــش بــه مرزهــای مــا 
ــرای کشــور مــا داشــتند؛  می آمــد. آن هــا برنامــه وســیعی ب
کمــا اینکــه در دو ســه روز گذشــته گروهــی از عناصــر داعــش 
را در اطــراف تهــران گرفته انــد کــه قصــد داشــتند بــه خیــال 
خــود در روز 22 بهمــن خرابــکاری و شــرارت کنند. دادســتانی 

کل کشــور
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در ابتــدای هــر ســال، کرایه هــای تاکســی و اتوبــوس 
ــه تناســب هزینه هــا  ــب شــورای شــهر ب  بــا تصوی
و تــورم افزایــش می یابــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه علی رغــم افزایــش نیافتــن نــرخ بنزیــن یــا 
گازوئیــل از ســوی دولــت، ســازمان های تحــت نظــر 
شــهرداری ماننــد تاکســیرانی و اتوبوســرانی در ســال 
ــا  ــرخ کرایه ه ــا 35 درصــدی ن ــش 20 ت ــه افزای 95 ب
ــش  ــن افزای ــد. ای ــدام کردن ــان اق ــهر اصفه در کالنش
هزینــه، معادلــه ای یکســونگر اســت کــه در آن هیــچ 
ــا  ــود و نه تنه ــت نمی ش ــهروندان رعای ــی از ش حقوق
بــازی بــرد – بــرد بــرای مــردم بــه حســاب نمی آیــد 
ــه  ــرای شــهروندان نتیج ــتر مواقــع ب بلکــه در بیش

ــراه دارد. ــه هم ــت را ب باخ
آنجــا کــه هــوای آلــوده داخــل اتوبوس هــا و تاکســی ها 
رنجــش زیــادی را بــرای شــهروندان بــه همــراه دارد 
یــا آنجــا کــه اتوبوس هــای دودزا و تاکســی های 
ــاری  ــالم و بیم ــان س ــر انس ــان ه ــارج ج از رده خ
را می گیــرد و عرصــه را بــر همــه تنــگ می کنــد 
یــا آنجــا کــه راننــدگان بــه بهانــه نداشــتن پــول 
ــی از  ــچ ابای ــد و هی ــردم را نمی دهن ــول م ــرد، پ خ
ــد ــهروندان ندارن ــوق ش ــف حق ــاس و تضعی حق الن

حمــل و نقــل عمومــی کــه همــه مســئوالن از آن بــه 
ــن  ــوا و همچنی ــی ه ــش آلودگ ــکار کاه ــوان راه عن
کاهــش حجــم ترافیــک یــاد می کننــد، پــای لنگانــی 

دارد. 
نـــاوگان  از  بهره بـــرداری  نحـــوه  اشـــکاالت  رفـــع 
اتوبوســرانی بــا بازنگــری در خطــوط اتوبوس هــای 
شــهری، توســعه ســامانه حمل ونقــل ســریع اتوبــوس 
در  اتوبوس هــا  حضـــور  در  زمـان بنـــدی  شــهری، 
فنــی  اشــکاالت  رفــع  مختلــف،  ایســتگاه های 
 اتـوبـوس هـــا و تاکســـی ها جهـــت دودزا نبـــودن

ــب  ــت و گاز مناس ــوخت و نف ــن س ــری در تأمی پیگی
شــهر  شــورای  مســئوالن  هســتند کــه   مــواردی 
و شــهرداری قبــل از آنکــه هــر ســاله بخواهنــد در یــک 
ــدگان توجــه  ــه حقــوق رانن ــه یکســونگر فقــط ب معادل
ــه افزایــش جالــب توجــه قیمت هــا دســت  کننــد و ب

بزننــد، بایــد بــه آن هــا توجــه داشــته باشــند.
ــش  ــش از پی ــردم بی ــوق م ــه حق ــد ب ــئوالن بای مس
توجــه کــرده و کلیــه مســائل و مشــکالتی را کــه مــردم 

بــا آن روبــه رو هســتند نیــز مرتفــع کننــد.
 در همیــن زمینــه با کارشناســان و اعضای شــورای شــهر 
اصفهــان دربــاره علــل و چگونگــی افزایــش قیمت هــای 
گفت وگوهایــی  اصفهــان  در  عمومــی  حمل ونقــل 

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــه ک صــورت گرفت

    امپراتوری تاکسی های شخصی
ــود  ــا وج ــت: ب ــد اس ــی معتق ــر اصفهان ــا نص  علیرض
ــه  ــه تاکســی های شــخصی ب ــددی ک مشــکالت متع
وجــود می آورنــد، امــا بســیاری از شــهروندان از آن هــا 
ــد  ــتفاده می کنن ــل اس ــیله حمل ونق ــوان وس ــه  عن ب
ــت.  ــازی اس ــد فرهنگ س ــوع نیازمن ــن موض ــه ای ک
ــخصی  ــای ش ــه خودروه ــد ک ــد بدانن ــهروندان بای ش
وظیفــه حمــل مســافر را بــر عهــده ندارنــد و ممکــن 
ــه منظــور سوءاســتفاده های  اســت فعالیــت آن هــا ب

ــرد. متعــددی صــورت گی
شــورای  حمل ونقــل  کمیســیون  نایب رئیــس   
ــد اســت: دوگانگــی ایجادشــده  ــان معتق شــهر اصفه
درخصــوص صــدور مجــوز تاکســی تلفنــی در اصفهــان 

ــع شــود. ــد رف بای
    سامانه هوشمند برای همه تاکسی ها

غالمرضــا شــیران هــم درپاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
ــون  ــم اکن ــه ه ــی ک ــن مبحث ــما مهم تری ــر ش ــه نظ ب
در زمینــه رســیدگی بــه حمل ونقــل شــهری بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، چیســت، می گویــد: نصــب 
ســامانه هوشــمند تاکســی بــر روی 11 هــزار تاکســی 
اصفهــان، بهتریــن راهــکار بــرای ایــن موضــوع اســت؛ 
ــرای 800 هــزار تاکســی نصــب  البتــه ایــن ســامانه ب
شــده اســت، ولــی بایــد ایــن کار هــر چــه زودتــر بــر 

ــود.  ــام ش ــم انج ــی ها ه ــر تاکس روی دیگ
وی تاکیــد کــرد: البتــه در ســال های قبــل اشــتباهی 
ــن  ــتند ای ــه نتوانس ــد ک ــام ش ــران انج ــط مدی توس
مســئله را بــه خوبــی مدیریــت کننــد؛ امــا بــرای حــل 
ــرکت  ــا ش ــات ب ــه اختالف ــرای اینک ــئله و ب ــن مس ای
مربوطــه حــل شــود، بایــد ایــن موضــوع را در ســطح 
ــامانه  ــا س ــرد ت ــت ک ــی مدیری ــه خوب ــیرانی ب تاکس
هوشــمند بــرای شــفافیت بیشــتر شــهروندان بــر روی 

همــه خودروهــا نصــب شــود.
     جمع آوری خودروهای فرسوده

 رئیــس کمیســیون فنــاوری معتقــد اســت در شــهر 
ــش  ــه بی ــد ک ــردد می کنن ــی هایی ت ــان تاکس اصفه
ــد  ــتند؛ بای ــوده هس ــد و فرس ــر دارن ــال عم از 10 س
ــای  ــد و خودروه ــال برس ــر 8 س ــه زی ــن ب ــن س ای
فرســوده از ســطح شــهر جمــع آوری شــوند. اگرچــه 
 طــرح جمــع آوری خودروهــا توســط شــهرداری اعــالم 
و میانگینــی هــم بــرای پرداخــت بــه راننــدگان در نظــر 
ــرخ  ــه ن ــا توجــه ب ــن مســئله ب ــا ای ــه شــده، ام گرفت
تــورم پاســخگوی راننــده نیســت و بایــد بهتــر از ایــن 
عمــل شــود تــا راننــدگان انگیــزه از رده خــارج کــردن 

خــودروی خــود را داشــته باشــند.
    برخورد پلیس با رانندگان متخلف

شــیران دربــاره تمهیــدات شــورای شــهر بــرای تعییــن 

ــل  ــای حمل ونق ــی ها و اتوبوس ه ــه تاکس ــرخ کرای ن
شــهری در ســال جــاری می گویــد: چنــد ســال 
اســت علی رغــم اعــالم نکــردن شــورای شــهر مبنــی 
ــه  ــدگان ب ــی از رانن ــا، برخ ــرخ کرایه ه ــش ن ــر افزای ب
ــد  ــش می دهن ــا را افزای ــی قیمت ه ــکل غیرقانون ش
و از مــردم پــول اضافــه بــه بهانــه نزدیکــی بــه ســال 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــد. بای ــد می گیرن جدی
ــه اعمــال  ــاز ب ــه مــوارد نی ــرای جلوگیــری از این گون ب
حمایت هــای  نیــز  آن  کنــار  در  و  داریــم  قانــون 
حمل ونقــل همگانــی؛ بــه گونــه ای کــه راننــدگان هــم 
ــی  ــه حداقل های ــد ب ــی بتوانن ــا برخــورداری از مزایای ب
 برســند و نخواهنــد بــرای تأمیــن مثــال الســتیک

اصطحــالک یــا هــر چیــز دیگــر بــه صــورت غیرقانونی 
نــرخ را افزایــش دهند.

در  بایــد  دولــت  اول  وهلــه  در  تاکیــد کــرد:  وی 
ــدا  ــد و بع ــهرداری ها بیای ــک ش ــه کم ــه ب ــن زمین ای
ــار  ــود. انتظ ــام ش ــتگاه ها انج ــن دس ــی بی هماهنگ
ــن  ــوی ای ــد جل ــی بتوان ــه تنهای ــهرداری ب ــه ش اینک
ــرا تاکســیرانی  ــرد، محــال اســت؛ زی ــات را بگی تخلف
ــا  ــی از آن ه ــه بعض ــات ک ــن تخلف ــا ای ــورد ب در برخ
گــزارش می شــود، تنهــا می توانــد بــه تمدیــد نکــردن 

ــد. ــنده کن ــی بس ــه تاکس پروان
وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال در کشــور مــا برخــورد 
از  نامتعــارف  دریافــت کرایه هــای  بــرای  پلیــس 
مــردم وجــود نــدارد و در اصطــالح مــردم نمی تواننــد 
ــات  ــن تخلف ــا ای ــورد ب ــرای برخ ــس ب ــک پلی ــه ی ب

ــد. ــه کنن مراجع
ــهر  ــورای ش ــت ش ــط زیس ــیون محی ــس کمیس رئی
دربــاره تمهیــدات آتــی کــه می تــوان بــرای جلوگیــری 
از افزایــش قیمــت تاکســی و اتوبــوس در شــهر وضــع 
ــا ضــرورت  ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــرد و در پاســخ ب ک
ــل  ــه ســازمان تاکســیرانی و اتوبوســرانی قب ــدارد ک ن
ــه پیشــنهادهای خــود  ــه ارائ ــد اقــدام ب از ســال جدی

ــنهاد  ــت: پیش ــد، گف ــا کن ــرخ کرایه ه ــالم ن ــرای اع ب
بســیار خوبــی اســت؛ مــا هــم بــر ایــن مســئله 
ــیرانی  ــازمان تاکس ــال س ــه امس ــم ک ــد می کنی تاکی
ــر  و اتوبوســرانی طرح هــای پیشــنهادی خــود را زودت
ــوی  ــا جل ــد ت ــال کن ــورا ارس ــی ش ــن علن ــه صح ب
ــه  ــاله ب ــر س ــه ه ــود. البت ــه ش ــات گرفت ــن تخلف ای
ــه تاکســی ها و  ــه کرای ــن 20 درصــد ب صــورت میانگی
ــال  ــه امس ــا اینک ــود؛ ام ــزوده می ش ــا اف اتوبوس ه

ــا چــه حــد باشــد مشــخص نیســت. ــم ت ــن رق ای
ــن  ــش میانگی ــا افزای ــال ب ــت: امس ــان داش وی بی
ــه رو  ــه اتوبوس هــا روب ــرخ کرای ــا 35 درصــدی ن 20 ت
بودیــم و همــه ایــن مســائل نیــاز بــه بررســی و نظــر 

ــداری دارد. ــهر و فرمان ــورای ش ش
    قیمــت ســوخت ثابــت اســت؛ بنــای افزایــش 

قیمــت نداریــم
ــهر  ــل ش ــیون حمل ونق ــو کمیس ــز عض ــه نی  در ادام
اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه ای بــرای 
امســال جهــت افزایــش نــرخ کرایــه اتوبــوس و 
ــه  ــت: اینک ــم، گف ــده نداری ــال آین ــرای س ــی ب تاکس
ــرای  ــری را ب ــای دیگ ــدگان دســتگاه ها، آنالیزه نماین
ایــن افزایــش نــرخ بــه شــورا ارائــه کننــد کــه منجــر 
ــی  ــع نیســتم؛ ول ــا شــود، مطل ــش قیمت ه ــه افزای ب
ــش  ــت در بخ ــش قیم ــون افزای ــی چ ــور کل ــه ط ب
فرآورده هــای نفتــی )بنزیــن و گازوئیــل( وجــود 

ــم. ــش نداری ــرای افرای ــی ب ــم بنای ــا ه ــدارد، م ن
ــی ها  ــت تاکس ــون قیم ــزود: اکن ــن اف ــح هللا معی فت
بــر اســاس گردشــگری و خطــی متغیــر اســت؛ ولــی 
ــان  ــن 460 توم ــورس میانگی ــورت ک ــه ص ــل ب حداق
ــه ســامانه هوشــمند  ــم ک اســت؛ در تاکســی هایی ه
شــده  نصــب  قیمت هــا  برچســب های   ندارنــد، 
و بقیــه تاکســی هایی هــم کــه بــه ســامانه هوشــمند 
ــده  ــورت حساب ش ــه ص ــا ب ــتند، نرخ ه ــز هس مجه

اســت.

حمل ونقل عمومی اصفهان؛ از عملکرد ناقص مسئوالن تا اقدامات خودسرانه رانندگان!

شیب تند کرایه ها در آستانه سال جدید

اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  پوشــاک  اتحادیــه  رئیــس 
تولیدکننــدگان موظــف بــه داشــتن شناســنامه و برنــد 
مخصــوص بــه خــود شــده اند، گفــت: بــه زودی تولیدکننــدگان 
ــد  ــود را خواهن ــاص خ ــارک خ ــده و م ــنامه دار ش شناس
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــش ب ــم خطابخ ــت. ابراهی داش

حاضــر قیمــت پوشــاک افزایشــی نداشــته 
ــای  ــون واحده ــرد: هم اکن ــار ک ــت، اظه اس
پوشــاک  فوق العــاده  فــروش  صنفــی، 
ــن  ــد و از 25 بهم ــاز کرده ان ــتانه را آغ زمس
ــد؛ از  ــازار می آی ــه ب ــه بعــد پوشــاک عیــد ب ب
ــا  ــر قیمت ه ــاره تغیی ــوان درب ــان می ت آن زم
صحبــت کــرد؛ البتــه اگــر قیمت هــا افزایشــی 

ــود. داشــته باشــد، ایــن افزایــش جالــب توجــه نخواهــد ب
ــه  ــزان عرض ــه می ــت ب ــش قیم ــزان افزای ــزود: می   وی اف
و تقاضــا بســتگی دارد و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکه 
بــازار قــوی نیســت و شــاهد رکــود بــازار هســتیم نمی تــوان 
میــزان دقیــق آن را مشــخص کــرد. در ســال های گذشــته 

ــوده اســت.  ــا 20 درصــد ب نیــز افزایــش قیمــت بیــن 10 ت
خطابخــش درخصــوص اینکــه گفتــه می شــود پوشــاک در 
صــدر کاالهــای قاچــاق اســتان اصفهــان قــرار دارد، اظهــار 
ــا  ــه ب ــاک در مقایس ــاق پوش ــاری قاچ ــال ج ــرد: در س ک
ــا 70 درصــد کاهــش داشــته؛  ســال گذشــته حــدود 60 ت
زیــرا از خردادمــاه ســال 95 بــرای جمع آوری 
کاالهــای قاچــاق اقــدام شــد. کاالهــای 
قاچاقــی نیــز کــه همچنــان در بــازار موجــود 
اســت، در واقــع کاالهایــی اســت کــه برخــی 
بــا  گمــرک  در  یــا  می آورنــد  مســافران 

ــد.  ــبز وارد می کنن ــرگ س ــتن ب داش
خطابخــش بــا بیــان اینکــه قیمــت پوشــاک 
ــد  ــای تولی ــودن هزینه ه ــاال ب ــل ب ــه دلی ــی ب ــد داخل تولی
ــر  ــی اگ ــای داخل ــرد: کااله بیشــتر اســت، خاطرنشــان ک
ــل  ــکالت ح ــیاری از مش ــرد، بس ــرار بگی ــت ق ــورد حمای م
ــی  ــی توانای ــای داخل ــت کااله ــد گف ــی بای می شــود و حت

ــا کاالهــای خارجــی را دارد. ایســنا ــت ب رقاب

معــاون وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه انحــالل 2 شــرکت وابســته 
بــه شــرکت ملــی گاز، دالیــل انحــالل ایــن شــرکت ها را 
ماموریت هــای غیراقتصــادی آن هــا اعــالم کــرد و گفــت: 
زمــان انحــالل کامــل هنــوز مشــخص نشــده اســت. حمیدرضا 
عراقــی دربــاره جزئیــات انحــالل دو شــرکت ذخیره ســازی گاز 

طبیعــی و شــرکت بازرگانــی گاز ایــران گفــت: 
خصوصی ســازی  ســازمان  بــا  مذاکراتــی 
بــرای واگــذاری ایــن دو شــرکت وابســته بــه 
شــرکت ملــی گاز انجــام شــده بــود. عراقــی با 
ــن دو شــرکت  ــت ای ــر اینکــه مأموری ــد ب تاکی
درآمــدزا  اصطــالح  در  و  اقتصــادی  گازی 
نیســت، تصریــح کــرد: از ایــن رو بــا توجــه بــه 

ــق خصوصی ســازی  ــن شــرکت ها از طری ــذاری ای ــه واگ اینک
جــذاب نیســت، تصمیــم بــه انحــالل آن هــا گرفتیــم. معــاون 
ــرکت  ــن دو ش ــالل ای ــه انح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب ــر نف وزی
گازی در دســتور کار قــرار دارد، امــا هنــوز زمــان انحــالل نهایــی 
ــی  ــرایط فعل ــت: در ش ــار داش ــده، اظه ــخص نش ــا مش آن ه

مراحــل قانونــی انحــالل ایــن دو شــرکت گازی در حــال 
ــی گاز  ــرکت مل ــره ش ــو هیئت مدی ــن عض ــت. ای ــام اس انج
بــا تاکیــد بــر اینکــه اخیــرا موضــوع انحــالل ایــن دو شــرکت 
 گازی بــه امــور مجامــع شــرکت ملــی گاز واگــذار شــده 
ــن  ــه انحــالل ای ــد ب ــران عالقه من ــی گاز ای گفــت: شــرکت مل
دو شــرکت نیســت و حتــی امیدواریــم امــکان 
بازگشــت ایــن شــرکت ها فراهــم شــود. پــس 
ــران  ــادرات گاز ای ــی ص ــرکت مل ــالل ش از انح
بازرگانــی گاز  و  ذخیره ســازی  شــرکت های 
ــوده  ــرکت های گازی ب ــومین ش ــن و س دومی
فعالیت هــای  و  منحــل  اســت  قــرار  کــه 
آن هــا در قالــب مدیریــت انجــام شــود. از 
ــد  ــرات جدی ــه تغیی ــال و در ادام ــاه امس ــر دی م ــوی دیگ س
ــور  ــه ط ــران، ب ــت ای ــی نف ــرکت مل ــه ش ــاختاری در بدن س
ــران، یــک  ــی صــادرات گاز ای ــا انحــالل شــرکت مل رســمی ب
ــرکت  ــادرات گاز« در ش ــوان »ص ــت عن ــد تح ــت جدی مدیری

ــر ــد. مه ــدازی ش ــت راه ان نف

کمبود پرتقال در بازار
اطــرج، رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تره بــار اصفهــان، بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر پرتقــال بــرای شــب عیــد وارد نشــود بــه طــور 
قطــع بــر افزایــش قیمــت ســایر میوه هــا تأثیــر خواهــد داشــت، گفــت: تنهــا راه شکســته شــدن قیمــت پرتقــال در بــازار، واردات 

هــر چــه ســریع تر مرکبــات اســت.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 368 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع میز تلویزیونی در بازار )تومان(

10140 Z مدل Jutty Gold میز تلویزیون
480000

13060 BG مدل Jutty Gold میز تلویزیون
510000

14020 BMG مدل Jutty Gold میز تلویزیون
350000

7160 BG مدل Jutty Gold میز تلویزیون
500000

9440 EMPERIA مدل Jutty Gold میز تلویزیون
550000

10260 BS مدلJutty Gold میز تلویزیون
570000

12080 GRANIT مدل Jutty Gold میز تلویزیون
680000

سمت وسوی بازار طال در آستانه عید
بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان 
ــکه  ــازار س ــا در ب ــال، قیمت ه س
و  همــراه شــده  تغییراتــی  بــا 
ــی  ــران حاک ــای ناظ پیش بینی ه
دلیــل  بــه  کــه  اســت  آن  از 
در  تقاضــا  احتمالــی  افزایــش 
اســفندماه، قیمت هــا در شــیب 
ــون هــم ســکه تمــام 80  ــرد؛ کمــا اینکــه اکن ــرار گی صعــودی ق
هــزار تومــان حبــاب قیمــت دارد. بــازار داخلــی طــال و ســکه در 
ســال جــاری در مقاطــع زمانــی مختلــف بــا نوســانات و تغییرات 
نســبتا زیــادی همــراه شــد؛ بــه طــوری کــه قیمــت انــواع ســکه 
از اوایــل دی مــاه شــیب صعــودی بیشــتری پیــدا کــرد و از مــرز 
یــک میلیــون و 180 هــزار تومــان گذشــت. پــس از آن بــا توقــف 
ــال 3800  ــبی آن در کان ــات نس ــرخ دالر و ثب ــی ن ــد افزایش رون
تومــان، ثبــات بــه بــازار ســکه نیــز بازگشــت و نوســان قیمــت در 
ایــن بــازار تــا حــدود زیــادی متوقــف شــد و در مجمــوع رونــد 
کاهشــی قیمــت ارز و دالر تأثیــر مثبتــی بــر ثبــات قیمــت طال در 
ــت  ــش قیم ــر افزای ــد تأثی ــث ش ــت و باع ــی گذاش ــازار داخل ب
ــا  ــی شــود؛ ام ــی خنث ــازار داخل ــر ب ــی طــال در آن روزهــا ب جهان
اکنــون بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه روزهــای پایانــی ســال 
ــکه در  ــت س ــاره قیم ــت دوب ــر حرک ــی ب ــی مبن پیش بینی های
مســیر صعــودی وجــود دارد؛ رونــد افزایشــی کــه معمــوال در چند 
ــد ــا شــروع ســال جدی ــی ســال آغــاز می شــود و ب ــه پایان  هفت

متوقف و روند آن معکوس می شــود. باشــگاه خبرنگاران

 کسبه خواهان بازنگری در قانون 

سرقفلی هستند
ــا انتقــاد از قانــون ســرقفلی کــه قدمتــش  بســیاری از کســبه ب
ــری  ــان بازنگ ــردد، خواه ــش بازمی گ ــال پی ــدود 50 س ــه ح  ب
ــال 76 در  ــه س ــی ک ــود تغییرات ــا وج ــتند. ب ــی  آن هس و بازبین
قانــون ســرقفلی ایجــاد شــد، امــا همچنــان بســیاری از کســبه 
بــر ایــن باورنــد کــه قانــون ســرقفلی مشــکالت زیــادی را ایجــاد 
کــرده و نیــاز بــه بازبینــی و اصــالح دارد. محمدحســین برخــوردار 
عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران می گویــد: اگــر 
ــا  ــم، در آنج ــه کنی ــی مراجع ــاد و دارای ــن وزارت اقتص ــه قوانی ب
ــه  ــه شــود؛ البت ــات گرفت ــد از ســرقفلی ها مالی ــه شــده بای گفت
اگــر بتــوان قانــون مربــوط بــه ســرقفلی ها را اصــالح کــرد 
تبعــات منفــی آن هــم کمتــر خواهــد شــد؛ یعنــی واگــذاری بــه 
شــکلی انجــام شــود کــه بــه غیــر از واگــذاری ســرقفلی، همزمان 
مالکیــت هــم واگــذار شــود تــا دیگــر شــاهد مســائلی مثــل آنچه 

بــرای کســبه پالســکو پیــش آمــد، نباشــیم. خبــر آنالیــن

تخفیف برای مسیرهای کم تردد قطار
مدیــر کل برنامه ریــزی و نظــارت بــر خدمــات مســافری راه آهن 
ــی  ــود. عل ــران نمی ش ــوروز گ ــار در ن ــت قط ــت بلی ــت: قیم گف
ــوروز امســال قطــار نخجــوان دو روز در  کاظمی منــش گفــت: ن
هفتــه بــه صــورت رفــت و برگشــت و بــا قیمــت بلیــت 130 هزار 
تومــان ســیر می کنــد. وی افــزود: البتــه در روزهــای کم تقاضــا 
کــه تعــداد مســافر کمتــر اســت، تخفیــف هــم اعمــال می شــود 
و در دوره پرتقاضــا شــرکت های ریلــی تــا ســقف مجــاز اجــازه 
افزایــش قیمــت دارنــد. در روزهــای کم تقاضــا هــم تــا 30 
درصــد در کاهــش قیمت هــای بلیــت تخفیــف اعمــال کرده انــد. 
ــوروز  ــا در ن ــات قیمت ه ــا ثب ــه ب ــان اینک ــا بی ــش ب کاظمی من
اجــازه نداده ایــم کــه کیفیــت خدمــات شــرکت ها کاهــش یابــد 
و حتــی خدمــات در بعضــی شــرکت ها افزایــش می یابــد، 
گفــت: در ســاعات اولیــه پیش فــروش بلیــت قطارهــای 
ــهد  ــد مش ــردد مانن ــیرهای پرت ــی مس ــت بعض ــوروزی، بلی  ن
ــا  ــد. وی ب ــام ش ــفر تم ــای اوج س ــواز در روزه ــان و اه اصفه
ــت  ــار تح ــت قط ــروش بلی ــه ف ــامانه یکپارچ ــه س ــان اینک بی
نظــارت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان حاکمیــت 
فعالیــت می کنــد،   بیــان کــرد: یکپارچگــی فــروش بلیــت قطــار 
بــرای راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران هــم مناســب اســت. 

صــدا و ســیما

خودروسازان سوئد در راه ایران
وزیــر امــور اتحادیــه اروپــا و تجــارت ســوئد گفــت: شــرکت های 
ــم آن  ــد. خان ــران می آین ــه ای ــوئد ب ــازی س ــر خودروس معتب
ــه روابــط طوالنــی و مســتحکم ایــران و ســوئد اشــاره  لینــده ب
 کــرد و گفــت: شــرکت های بــزرگ و معتبــری مثــل اریکســون

ــوو  ــازی ول ــرکت های خودروس ــن ش ــک و همچنی ــکه بان دانس
ــراه  ــود هم ــی خ ــان ایران ــا همتای ــره ب ــرای مذاک ــکانیا ب و اس
ــرکت های  ــه داد: ش ــد. وی ادام ــران آمده ان ــه ای ــی ب ــا هیئت ب
ســوئدی بســیاری عالقه منــد بــه همــکاری بــا همتایــان ایرانــی 
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــی ب ــای درازمدت ــتند و برنامه ه ــود هس خ
ایــران دارنــد. رئیــس هیئــت نماینــدگان ســوئد افــزود: انتقــال 
ــا آغــاز همــکاری میــان شــرکت های دو  ــوژی همزمــان ب تکنول
کشــور منتقــل خواهــد شــد؛ ضمــن اینکــه ولــوو و اســکانیا بــا 
ــد و اشــتغال زایی  ــران می آین ــه ای خــط کامــل تولیــد خــودرو ب

بــرای ایرانیــان بیشــتر خواهــد شــد. ایرنــا

آنفلوآنزا، بالی جان تخم مرغ
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخم گــذار اســتان تهــران بــا 
بیــان اینکــه صــادرات تخم مــرغ همچنــان متوقــف اســت گفــت: 
صــادرات ایــن محصــول امســال یک ســوم ســال قبــل اســت. 
ــرغ از  ــت صــادرات تخم م ــن وضعی ــاره آخری ــور درب ناصــر نبی پ
کشــور بــا بیــان اینکــه صــادرات ایــن محصــول همچنــان متوقف 
ــزای  ــا اعــالم شــیوع آنفلوآن ــان ب اســت، اظهــار داشــت: از 12 آب
فــوق حــاد پرنــدگان در کشــور، صــادرات تخم مــرغ نیــز متوقــف 
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا وقتــی کشــورمان از این 
بیمــاری پــاک نشــود، امــکان صــادرات تخم مــرغ وجــود نــدارد، 
افــزود: تــا پایــان مهرمــاه بیــن 23 تــا 24 هــزار تــن تخم مــرغ 
از کشــور صــادر شــد. رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه مــرغ 
تخم گــذار اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه در مــدت مشــابه ســال 
قبــل حــدود 40 تــا 50 هــزار تــن تخم مــرغ از کشــور صــادر شــده 
ــا 94 هــزار  ــود، افــزود: ســال گذشــته در مجمــوع بیــن 93 ت ب
تــن از ایــن محصــول از کشــور صــادر شــد؛ در حالی کــه امســال 
بــه احتمــال زیــاد، میــزان صــادرات مــا بیشــتر از آن چیــزی کــه 
تاکنــون رخ داده، نخواهــد بــود. نبی پــور تصریــح کــرد: بنابرایــن 
میــزان صــادرات تخم مــرغ در ســال جاری یک ســوم ســال 

قبــل خواهــد بــود. اقتصــاد آنالیــن

حل بحران آب زاینده رود

کیمیای وطن
چهاردهمیــن جلســه کمیتــه 
آب اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــول  ــید رس ــد. س ــزار ش برگ
رنجبــران، مســئول کمیتــه 
 آب کمیســیون کشــاورزی
ــاق  ــت ات ــط  زیس آب و محی
بازرگانــی اصفهــان در ایــن جلســه گفــت: بــرای حــل 
ــای  ــی ظرفیت ه ــد از تمام ــده رود بای ــران آب زاین بح
داخلــی و خارجــی اســتفاده کــرد و بخــش خصوصــی 

ــت.  ــن راستاس ــی در ای ــاده نقش آفرین آم
وی از آمادگــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــرای پیگیــری 
ــال  ــی طرح هــای انتق ــن مال ــاس تأمی گشــایش فاین
ــرای  ــی ب ــی خارج ــع مال ــت: مناب ــر داد و گف آب خب
آب  انتقــال  پروژه هــای  اجــرای  مالــی  تأمیــن 
ــی  ــده دولت ــه تضمین کنن ــاز ب ــه نی ــت ک ــود اس  موج

دارد. 
اســفندیار امینــی، رئیــس انجمــن صنفــی کشــاورزان 
ــا  ــده رود ب ــه زاین ــاماندهی رودخان ــز س ــان، نی اصفه
همــکاری بخــش کشــاورزی و شــرکت آب منطقــه ای 
ــر در نظم بخشــی برداشــت های بخش هــای  را گامــی مؤث
انتقــال  گفــت:  و  دانســت  رودخانــه  از  مختلــف 
ــه مــردم  ــده رود از بخــش دولتــی ب مدیریــت آب زاین
ــورت  ــال ص ــس از 54 س ــه پ ــت ک ــم اس ــی مه گام
کنــار  در  گرفتــه. تشــکل های مردمــی کشــاورزی 
ــه  ــد ک ــالش می کنن ــئول، ت ــی مس ــازمان های دولت س

ــد. ــون باش ــاس قان ــر اس ــن و ب ــیم آب روش تقس

 آیین مراسم کلنگ زنی 

پروژه های شهر باغشاد

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضاشریفیفوالدشهر

فرمانــدار شهرســتان لنجــان بــا حضــور در محــل 
ــاره  ــاد درب ــهر باغش ــالمی ش ــورای اس ــاختمان ش س
مســائل و مشــکالت ایــن شــهر بــا شــهردار و اعضــای 
نظــر  تبــادل  و  گفت وگــو  بــه  اســالمی  شــورای 
پرداختنــد. در پایــان ایــن جلســه، مراســم کلنگ زنــی 
ارتباطــی محله هــای  پروژه هــای روشــنایی جــاده 
نوگــوران و مدیســه، حدفاصــل میــدان ولــی عصــر تــا 
آیــت هللا مدیســه ای بــه طــول 450 متــر و بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر 250 میلیــون ریــال، پــروژه فــاز ســوم بلــوار 
بــه طــول  ورودی محلــه نوگــوران شــهر باغشــاد 
225 شــامل خاک بــرداری، خاک ریــزی، زیرســازی 
اعتبــاری  بــا  و کانیوگــذاری  جــدول  روســازی،  و 
ــروژه  ــال، پ ــون ری ــارد و 600 میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب بال
محوطه ســازی مجموعــه فرهنگــی، تفریحــی و زیارتــی 
ــا  ــاد ب ــهر باغش ــوران ش ــه نوگ ــام محل ــهدای گمن ش
ــر 850  ــغ ب ــاری بال ــع و اعتب مســاحت 2700 متــر مرب
میلیــون ریــال، بــا حضــور فرمانــدار و دیگــر مســئوالن 

ــزار شــد. برگ

جزئیات انحالل ۲ شرکت بزرگ گازی ایرانتولیدکنندگان پوشاک شناسنامه دار می شوند

ــردم  ــود و م ــاد می ش ــرات زی ــاد، منک ای داد، ای فری
کمتــر توجــه می کننــد. نهــی از منکــر خیلــی کــم دیــده 
ــا  ــد ت ــلمونا راه بیفتی ــدا مس ــه خ ــما را ب ــود. ش می ش

برکــت خــدا برگــردد.

نزدیــک بــه عیــد نــوروز شــده و مغازه هــا اجنــاس را گــران 
ــود؟ ــارت نمی ش ــا نظ ــر قیمت ه ــرا ب ــد؛ چ کرده ان

ــول  ــا پ ــف از خانواده ه ــن مختل ــه عناوی ــدارس ب ــرا م چ
می گیرنــد؟ یــک روز بــرای اردو، یــک روز بــرای فــوق برنامــه 
و یــک روز بــرای ... . اگــر دولــت بودجــه نمی دهــد راحــت 
ــد  ــر را بای ــای مدی ــان هزینه ه ــد خودش ــردم بگوین ــه م ب

بدهنــد؛ امــا بچه هــا را بــرای پــول تحقیــر نکننــد.

چــه کســی بــر قیمــت مشــاغل خدماتــی نظــارت می کنــد؟ 
تعویــض کارهــا، نــه تعمیرکارهــا بــرای یــک ســاعت کار 50 
ــور  ــه همین ط ــوق هم ــا حق ــد؟ آی ــان می گیرن ــزار توم ه

اســت؟
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حتما بخوانید!
برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــزرگ  ــازار ب ــا وجــود اهمیــت تاریخــی و فرهنگــی ب ب
ــر  ــزاران نف ــرای ه ــغل ب ــن ش ــار تأمی ــان در کن اصفه
ــه  ــی ب ــاج زندگ ــه مایحت ــکان تهی ــم آوردن ام و فراه
بــازار دوران  ایــن  صــورت متمرکــز، سال هاســت 
بی توجهــی و فرســودگی را طــی می کنــد و بیــش 
از آنکــه بــه  عنــوان بخشــی از تاریــخ و فرهنــگ 
اصفهــان ســندیت داشــته باشــد، بــا تبدیــل بــه محور 
فعالیت هــای تجــاری و نبــض تپنــده اقتصــاد شــهر 
ــته ای  ــه هس ــی ب ــول ایمن ــه اص ــه ب ــت از توج و غفل

ــت.  ــده اس ــل ش ــهر تبدی ــز ش ــن در مرک خطرآفری
ــه  ــت ک ــدی اس ــا ح ــان ت ــازار اصفه ــودن ب ــن نب ایم
ــوع  ــن موض ــدد ای ــات متع ــکیل جلس ــا تش ــا ب باره

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی م
خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه امــروزه بر 
اثــر وجــود عوامــل خطــرزا اغلــب بازارهــای ســنتی بــه 
ــار  ــر تبدیــل شــده اند، گفــت: انب کانون هــای خطرپذی

ــا  ــم آن ه ــی کاال و تراک ــب توجه ــم جال ــردن حج ک
در بــازار ســنتی و اســتفاده از انرژی هــای جدیــد 
ــی در کار ــرق و گاز، بی احتیاط ــون ب ــوختی همچ  س

غیراســتاندارد بــودن سیم کشــی های بــرق، اســتفاده 
ــری  ــاال و بهره گی ــاژ ب ــا ولت ــرارت ب ــای پرح از المپ ه
ــا از  ــی از کاربری ه ــتعال در بعض ــل اش ــواد قاب از م
جملــه عواملــی هســتند کــه در تســریع آتش ســوزی 

در بازارهــای ســنتی نقــش بســزایی دارنــد.
معمــاری  شــرایط  داد:  ادامــه  بزرگــزاد  بهــزاد 
بــازار کــه دارای داالن و راســته و وجــود ســقف های 
را  آتش ســوزی  ســرعت  اســت،  طاق چشــمه ای 
افزایــش می دهــد و بــا درجــه حــرارت زیــادی 
روبــرو خواهیــم بــود؛ یکــی از مــوارد گســترش آتــش، 
ــازار اصفهــان  معابــر افقــی و عمــودی اســت کــه در ب
ســرعت حادثــه و آتــش در مســیر افقــی اســت.
ــار  ــورت انب ــد ص ــه چن ــازار ب ــری ب ــزود: کارب  وی اف
کارگاه، تجــاری و اداری بــوده و بــار حریــق بــازار 
بــازار  مخاطره آمیــز اســت؛ چیدمــان کاال نیــز در 
ــود  ــت و نب ــرق نادرس ــتم ب ــت؛ سیس ــی نیس اصول

ــه  ــه و هم ــا، هم ــق مغازه ه ــای حری ــزات اطف تجهی
هســتند. حادثه آفریــن  بــرای 

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان دربــاره وضعیــت اطفــای 
ــم  ــت: هــم هســته و ه ــان گف ــازار اصفه ــق در ب حری
پوســته بــازار اصفهــان بــه شــیرهای آب مجهــز شــده 
اســت و میــزان بــاالی حریــق در بــازار اصفهــان 
ــن  ــا ای ــیده؛ ب ــری رس ــری کمت ــطح خطرپذی ــه س ب
وجــود جرقــه ای کوچــک می توانــد ســبب بــروز 
آتش ســوزی شــود و بحــران شــهری بزرگــی را بــرای 
اصفهــان ایجــاد کنــد کــه بــا وجــود معابــر کم عــرض 
ــدی  ــه کن ــق ب ــای حری ــانی و اطف ــازار امدادرس در ب
ــازار  ــت ب ــه داد: اهمی ــزاد ادام ــورت می گیرد.بزرگ ص
بــزرگ اصفهــان بــر کســی پوشــیده نیســت؛ در ایــن 
ــی در  ــن ایمن ــوان تأمی ــه عن ــازمان ب ــن س ــتا ای راس
ــکاری  ــا هم ــل ب ــا قب ــازار از مدت ه ــبه ب ــهر و کس ش
متعــددی  جلســات  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
ــر  ــای خط ــی کانون ه ــت.وی بررس ــرده اس ــزار ک برگ
بــازار، پیش بینــی چگونگــی مقابلــه بــا حــوادث 
ــزاری  ــداف برگ ــق را از اه ــوع حری ــری از وق و جلوگی
ــانی  ــازمان آتش نش ــن س ــترک بی ــت های مش نشس
و میــراث فرهنگــی دانســت و اظهــار کــرد: بازدیــد از 
ــی  ــای ایمن ــه خاموش کننده ه ــاز ب ــام نی ــازار و اع ب
آتش نشــانی بــرای قســمت های مختلــف بــازار، 
اســتعام از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی و 
آتش نشــانی در زمــان صــدور پروانــه، تعمیــرات 

کارشناســان  بازدیــد  منطقــه  شــهرداری  توســط 
ــی از  ــای ایمن ــه راهکاره ــانی و ارائ ــازمان آتش نش س

تصمیمــات گرفته شــده در ایــن جلســات اســت.
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــات  ــب اطاع ــرورت کس ــر ض ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــروز  ــل ب ــروز خطــرات، عل ــاره چگونگــی ب ــی درب کاف
حریــق و پیشــگیری و مبــارزه بــا آتش ســوزی از 

ــرد. ــد ک ــتریان تأکی ــبه و مش ــوم کس ــوی عم س
ــان  ــازار اصفه ــی های ب ــر و دسترس ــه معاب ــزاد ب بزرگ
ــه دسترســی  ــرد: متأســفانه هیچ گون ــح ک اشــاره و تصری
ــت  ــدارد و الزم اس ــود ن ــوادث وج ــوع ح ــگام وق هن
آتش نشــان  راهــور،  پلیــس  ماننــد  گروه هایــی 
اصنــاف  بازاریــان،   شــهرداری، میــراث فرهنگــی، 
ــا  ــا ب ــوند ت ــردم وارد ش ــود م ــی و خ ــاق بازرگان و ات
یــک فرهنگ ســازی مناســب بــازار بتوانــد از خــودش 

دفــاع کنــد.

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان

 تبدیل شدن بازارهای سنتی 
به کانون های خطرپذیر

برگزاری جشنواره جابربن حیان در پیربکران

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

و  تحقیقاتــی  علمــی،  طــرح 
جابـربـن حیــــان  پژوهشـــی 
شــهر  عمومــی  کتابخانــه  در 
ــت  ــزار شــد. تقوی پیربکــران برگ
قــوه خاقیــت و ایده پــردازی 
در دانش آمــوزان و فراگیــری شــیوه یادگیــری در انجــام 
طرح هــای تحقیقاتــی از اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت. 
ــوزان  ــت؛ دانش آم ــی اس ــع ابتدای ــژه مقاط ــرح وی ــن ط ای
ــات  ــام تحقیق ــنهادی و انج ــای پیش ــه طرح ه ــس از ارائ پ
و بررســی های الزم طرح هــا در ســطح منطقــه معرفــی 
ــه اســتان و پــس از داوری  می شــوند و ســپس برترین هــا ب
بــه مرحلــه کشــوری راه می یابنــد. طرح هــای منتخــب 
ــران، 184  ــه پیربک ــطح منطق ــان در س ــنواره جابربن حی جش
ــه  ــه مرحل ــر ب ــان طرح هــای برت طــرح اســت کــه از ایــن می
اســتانی و پــس از داوری بــه مرحلــه کشــوری راه می یابنــد. 
ایــن جشــنواره از روز چهارشــنبه بــا حضــور مســئوالن بخــش 
پیربکــران و معاونــان پنــج اداره آمــوزش و پــرورش افتتــاح 
ــه دارد. ــن ادام ــخ ۲۶ بهم ــا تاری ــدت 1۰ روز ت ــه م ــد و ب ش

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای افزایش 

نرخ باروری در شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

کارگاه آموزشــی »راهکارهــای افزایــش نــرخ بــاروری کلــی« 
در راســتای سیاســت های جمعیتــی شاهین شــهر برگــزار 
شــد. در تاریــخ ۲۰ بهمــن واحــد ســامت خانــواده و جمعیــت 
بــه برگــزاری کارگاه آمورشــی بــا موضوعــات راهکارهــای 
افزایــش نــرخ بــاروری کلــی در راســتای سیاســت های 
ــوزادان و شــیوه زندگــی ســالم در دوران  جمعیتــی، ماســاژ ن
ــی  ــامت دولت ــن س ــدف مراقبی ــروه ه ــت گ ــالمندی جه س
ــان  ــات شــبکه بهداشــت و درم و شــرکتی در ســالن اجتماع
ــر  ــدای جلســه دکت شاهین شــهر و میمــه اقــدام کــرد. در ابت
کمالــی، مدیــر شــبکه، ضمــن بیــان اهــداف برگــزاری کارگاه 
بــر اهمیــت اطاع رســانی و فراخــوان گروه هــای ســنی 
به ویــژه ســالمندان در زمینــه خدماتــی کــه همزمــان بــا طــرح 
تحــول ســامت در شهرســتان در حــال اجراســت، تاکیــد کرد. 
وی همچنیــن درخصــوص عملکــرد مراقبیــن و ارائــه خدمــات 
ــر اســاس گروه هــای ســنی در ســامانه ســیب توضیحــات  ب
الزم را ارائــه کــرد. مباحــث علمــی ایــن کارگاه توســط خانــم 
ــی  ــر وفای ــم دکت ــال(، خان ــر شهشــهان )متخصــص اطف دکت
)پزشــک ســالمندان شهرســتان( و خانــم شــاهینی )مســئول 

ــواده و جمیــت( ارائــه شــد. واحــد ســامت خان

اخبار کوتاه

نمایش توانمندی های آبفار استان اصفهان

H.Shariat@eskimia.ir
حامد شریعتیاصفهان 

شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان اصفهــان در نمایشــگاه 
اطـاع رسـانـــی دسـتاوردهـــای 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های 
ــه مــدت 4 روز در محــل  ــارک فجــر کــه ب ــان در دهــه مب اصفه
دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان برگــزار شــد 
حضــور فعــال داشــت. ابراهیــم محمــدی، رئیــس اداره روابــط 
عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان، در 
ــه همــت  ــه دســتاوردها ب ــن خصــوص گفــت: نمایشــگاه ارائ ای
اقدامــات  اطاع رســانی  هــدف  بــا  و  اصفهــان  اســتانداری 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــتگاه های اجرای ــط دس ــه توس صورت گرفت
ــا حضــور پرشــور  ــاه و ب ــا ۲۲ بهمن م ــت یازدهــم، از 19 ت در دول
ادارات اســتان برگــزار شــد. وی افــزود: شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان نیــز بــا توجــه بــه کارنامــه پربــار عملکــرد خــود 
 در زمینــه تأمیــن آب شــرب مــردم بــا حضــور در ایــن نمایشــگاه
اقدامــات و دســتاوردهای خــود را در معــرض دیــد عمــوم مــردم 
ــط عمومــی شــرکت  و مســئوالن اســتان قــرار داد. رئیــس رواب
ــرداری از ۲8  ــان بهره ب ــتان اصفه ــتایی اس ــاب روس آب و فاض
ــا  ــر از روســتائیان اســتان را ب ــزار نف ــه ۶7 ه ــروژه آبرســانی ب پ
اعتبــاری بالــغ بــر ۶1۰ میلیــارد ریــال، از مهم تریــن برنامه هایــی 
ــا حضــور مدیــران و مســئوالن  عنــوان کــرد کــه در دهــه فجــر ب
کشــوری و اســتان صــورت گرفــت. در نمایشــگاه دســتاوردهای 
بــرای  انجام شــده  انقــاب اســامی گــزارش فعالیت هــای 

ــدگان تشــریح شــد. ــرای بازدیدکنن ــا ب ــن پروژه ه ــاح ای افتت

بررسی انگیزه های مثبت و منفی ازدواج

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان 

کارگاه هــای مهارت هــای زندگــی بــا حضــور حســن ســرکار 
ــیج  ــگاه بس ــوان در پای ــژه بان ــواده وی ــائل خان ــناس مس کارش
اســما طاهرآبــاد برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــا  ــن کارگاه ب ــان، ای ــهرداری کاش ــی ش ــازمان فرهنگی ورزش س
ــی  ــب زندگ ــای مناس ــن روش ه ــردن و تبیی ــه ک ــدف نهادین ه
بــا ســرفصل های خودآگاهــی، ارتبــاط مؤثــر و روابــط بیــن 
ــای  ــر، روش ه ــاب همس ــای انتخ ــد. معیاره ــزار ش ــردی برگ ف
ــل ــرف مقاب ــناخت ط ــای ش ــواه، روش ه ــر دلخ ــذب همس  ج

ــای  ــی ازدواج، انگیزه ه ــد، چرای ــای دوران عق ــا و نبایده بایده
مثبت و منفی ازدواج، ســن ازدواج و فاصله ســنی، خواســتگاری 
 و دوســتی های قبــل از ازدواج، مدیریــت جلســات آشــنایی

خواســتگاری و تعییــن مهریــه از جملــه موضوعــات مطرح شــده 
ــر  ــنبه های ه ــه چهارش ــت ک ــی اس ــای آموزش ــن کارگاه ه در ای

ــزار می شــود. ــاد برگ ــوان در طاهرآب ــژه بان ــه وی هفت

اخبار کوتاه

رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره 
ــاورزی در  ــش کش ــام بخ ــروژه نیمه تم ــود ۲5 پ ــه وج ب
اســتان گفــت: میــزان تســهیات مــورد نیــاز بــرای تکمیــل 
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــارد توم ــروژه، ۶۰ میلی ــداد پ ــن تع ای
ــداری  ــت نگه ــه ظرفی ــن ب ــزار ت ــا 15۰ ه ــاح پروژه ه افتت

و بســـته بندی محصـــوالت کشـــاورزی 
ــد.  ــد ش ــزوده خواه اف

ذبیــح هللا غریــب درخصــوص اقدامــات 
ــدای ســال  ــاد از ابت ــن نه ــه ای صورت گرفت
جــاری تاکنــون اظهــار کــرد: در ســال 
ــی را از  ــای خوب ــت حمایت ه ــاری دول ج
ــرده؛ 175  بخــش صنعــت و کشــاورزی ک

طــرح از طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی اســتان تســهیاتی 
بیــش از ۶۲ میلیــارد تومــان دریافــت کرده انــد کــه در 
تومــان تســهیات  بخــش مکانیزاســیون 8۰ میلیــارد 
پرداخــت شــده و 4۲۰ ادوات دنبالــه دار و 9 کمبایــن بــرای 

ــت.  ــده اس ــداری ش ــش خری ــن بخ ای

وی گفــت: در ســال جــاری 81 میلیــارد تومــان تســهیات 
بــرای افــراد متقاضــی ایجــاد شــغل در بخــش کشــاورزی 
اعطــا شــده کــه متقاضیــان بــرای دریافــت تســهیات بــه 

ــده اند.  ــی ش ــل معرف ــای عام بانک ه
غریــب ادامــه داد: پــرورش ماهــی در قفــس از پروژه هــای 
اصلــی ایــن ســازمان اســت کــه کارون چهــار 
ــمار  ــه ش ــروری ب ــرای آبزی پ ــی ب ــع غن منب
مــی رود و در حــال حاضــر 3۰ قفــس در 
ــاده  ــه آم ــت ک ــده اس ــب ش ــار نص کارون چه

بهره بــرداری هســتند.
صنایــع  واحــد   ۲۰۰ از  بیــش  وی گفــت:   
ــال  ــه در س ــود دارد ک ــتان وج ــی در اس تبدیل
ــت. ــده اس ــاح ش ــش افتت ــن بخ ــد در ای ــاری 17 واح ج

 غریــب گفــت: از برنامه هــای ســال جــاری ایــن ســازمان 
تلقیــح مصنوعــی دام بــوده کــه منجــر بــه دوقلوزایــی دام 
ــژادی کشــور در  ــات به ن ــک ســوم عملی شــده و حــدود ی

چهارمحــال و بختیــاری اجــرا شــده اســت. ایســنا

وجود 25 پروژه نیمه تمام کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

رئیــس  فرمانــدار، شــهردار،  بــا حضــور  مراســمی   در 
معاونــان  شاهین شــهر،  اســامی  شــورای  اعضــای  و 
ادارات  مســئوالن  از  برخــی  و  شاهین شــهر  شــهرداری 

ــدگان  ــت اندرکاران و برگزارکنن ــهر، از دس ش
ــی  ــهر قدردان ــت شاهین ش ــه نکوداش هفت
بــه عمــل آمــد. علیرضــا بصیــری، فرمانــدار 
ــن  ــه، در ای ــهر و میم ــتان شاهین ش شهرس
تبریــک دهــه مبــارک  مراســم ضمــن 
فجــر انقــاب اســامی گفــت: در هفتــه 
در  برنامه هایــی  شاهین شــهر،  نکوداشــت 

شــأن و شایســتگی شــهروندان شاهین شــهر برگزار شــد و از 
همــه برنامه ریــزان، طراحــان و برگزارکننــدگان برنامه هــای 

ــان را دارم.  ــکر و امتن ــال تش ــه، کم ــن هفت ای
ــیل های  ــا و پتانس ــرد: ظرفیت ه ــان ک ــری خاطرنش بصی
برنامه هــای هفتــه نکوداشــت  شاهین شــهر در قالــب 

ــن  ــد؛ در ای ــه ش ــگان ارائ ــه هم ــی ب ــه خوب ــهر ب شاهین ش
ــتان  ــه شهرس ــه در صحن ــردم همیش ــه م ــا از هم برنامه ه
راهپیمایــی  در  شــرکت  بــرای  میمــه  و  شاهین شــهر 

ــد.  ــل آم ــه عم ــوت ب ــن دع ــکن ۲۲ بهم دشمن ش
حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر نیــز در ایــن مراســم 
ضمــن خوشــامدگویی بــه اعضــای حاضــر در 
مراســم و تبریــک دهــه مبــارک فجــر گفــت: 
خوشــبختانه امســال در هفتــه نکوداشــت 
ــا  ــوب ب ــیار خ ــای بس ــهر، برنامه ه شاهین ش
کیفیــت بهتــر، بهــره وری بیشــتر و مشــارکت 
ــه  ــد. از هم ــزار ش ــهروندان برگ ــترده تر ش گس
دســت اندرکاران برگزارکننــده برنامه هــای هفتــه 

ــم.  ــی می کن نکوداشــت شاهین شــهر تشــکر و قدردان
 گفتنــی اســت در پایــان مراســم از تمامــی برنامه ریــزان

طراحــان، برگزارکننــدگان و دســت اندرکاران هفتــه نکوداشــت 
ــی و تشــکر  ــوح ســپاس قدردان ــم ل ــا تقدی شاهین شــهر ب

بــه عمــل آمــد.

در شهر

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، 

تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، 

تحدید حدود اختصاصی اماک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام 

خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

شماره های فرعی  از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد 
۲973فرعی -خانم فرزانه مقدسی نیا -  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۰۰.5۰مترمربع 

شماره های فرعی  از پالک های  اصلی واقع در اماکن 
۲۰8 فرعی مجزا از شماره3 فرعی از پاک 112 اصلی آقای محمد راوندی بیدگلی ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت13۲ مترمربع 

۲۰9فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پاک 112اصلی آقای رحمت اله پامیلی بیدگلی -  ششدانگ  

یکباب خانه به مساحت 1۲3مترمربع 

پدرش  باوالیت  بیدگلی  عبداللهی  زهره  -خانم  118اصلی  پاک  از  شماره5فرعی  از  مجزا  فرعی   12
رمضانعلی عبداللهی بیدگلی و خانم فاطمه قائمی فر )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

1۰5.5۰  مترمربع 

95/1۲/1۶

بیدگلی  مفرد  محسنی  انسیه  -خانم  اصلی   311 و   315 پاک  از  شماره1فرعی  از  مجزا  فرعی   3
-ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 13۲.۲5 مترمربع 

7فرعی از  پاک 1و 4 و 6 و قسمتی از مشاعات و قسمتی از 885 اصلی از پاک 885 اصلی -آقای 

به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  بیدگلی  مشتاقیان  رضوان  خانم  و  بیدگلی  مشتاقیان  احمد 
مساحت 11۲.38مترمربع 

8 فرعی مجزا از شماره 1 الی 7 فرعی و مشاعات  از پاک 1168 اصلی -آقای ابوالقاسم باغبانی آرانی 

-  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶55/45مترمربع

7فرعی مجزا از شماره ۶ فرعی از پاک 1282 و1280 اصلی -آقای مصطفی فائض ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 39.3۰ مترمربع 

  95فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پاک 2257 اصلی آقای امیرعباس شکوری آرانی -  ششدانگ  

یکباب خانه به مساحت۲۰۶مترمربع 

95/1۲/17

شماره های فرعی  از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 
8492 فرعی از 1189 فرعی -خانم نرجس حاجی خالقی آرانی 1۲5۰۰8۶۰۲7نسبت به ۰.75 دانگ 
ششدانگ  از   مشاع  ۰.75دانگ  به  نسبت  آرانی  خالقی  حاجی  فاطمه  خانم  و  ششدانگ  از  مشاع 

کبریا  خانم  مادرش  قیمومیت  با  مشاع  دانگ   1.5 به  نسبت  آرانی  خالقی  علیرضاحاجی  آقای  و 

غفوره آرانی وخانم  کبریا غفوره آرانی  نسبت به 3 دانگ مشاع - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
۲78.75مترمربع 

8493 فرعی مجزا از شماره3329 و 15 و 171و7360 فرعی -آقای محمدرضا امینیان آرانی و خانم 

مریم شفیعی آرانی )   بالمناصفه( ،ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 198.3۰ مترمربع 
اعظم محمدی  آرانی و خانم  پور  از شماره 1178 فرعی -آقای صفرعلی دهقان  8494 فرعی مجزا 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۲۲.۲۰ مترمربع 

95/1۲/18

8495 فرعی مجزا از شماره 13۶ و 7949 فرعی خانم فاطمه فخرائیان  -  ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 15۲ مترمربع 

8499 فرعی مجزا از شماره 9۶7 فرعی -خانم زینب حاجی غیاثیان آرانی با والیت پدرش آقای رضا 
حاجی غیاثیان ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۰1.۲۶ مترمربع 

8500 فرعی مجزا از شماره 11۲3 و 1۰81 فرعی -آقای رضا خادم پور آرانی و خانم اعظم قدیری آرانی 
بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 174.43مترمربع 

95/1۲/19

شماره های فرعی  از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد 
2841 فرعی -آقای مرتضی رضائی علی آبادی ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 93 مترمربع

۲844 فرعی -آقای عباس رهیده -ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 1۰5.5۰ مترمربع 

۲845 فرعی -آقای محمد رهیده ششدانگ  یکباب انباری به مساحت74/8۰ مترمربع 

2851 فرعی -آقای علی محمد زارع پور آرانی و خانم نرجس خاتون بیابان پور آرانی )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲17.۶8 مترمربع 

95/1۲/۲1

شماره های فرعی  از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت  

1806 فرعی مجزا از شماره 1۰8 فرعی -آقای مهدی باغبان زاده آرانی و خانم زینب عبدهللا زاده آرانی 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶9 مترمربع 

18۰8فرعی مجزا از شماره ۲35 فرعی -آقای محمد آب آور آرانی و فاطمه باغ استانی )بالمناصفه( 

-  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۲17.5مترمربع

95/1۲/۲۲

شماره های فرعی  از پالک2645اصلی واقع در  وشاد   
111۲فرعی مجزا از شماره 9۰۶ و 34۰ فرعی -آقای ابوالفضل بهجتی نژاد  -  ششدانگ  یکباب مغازه 

به مساحت ۶5.31مترمربع 

شماره های فرعی  از پالک2649اصلی واقع در  مزرعه مبارکه آران    
491 فرعی  رضا هاشمی آرانی و عباس هاشمی آرانی وغیره -  ششدانگ قطعه زمین ۲۰ جریبی 

شماره های فرعی  از پالک2703اصلی واقع در  دوالب بیدگل   
هاشم حمیدی فرد -ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  از شماره 491 فرعی آقای  فرعی مجزا   561

135/3۰ مترمربع 

562 فرعی مجزا از شماره 491 فرعی آقای علیرضا حمیدی فرد - ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
135/5۰مترمربع 

اماک بخش 4 آران وبیدگل 

95/1۲/۲3

شماره های فرعی از پالک21 اصلی واقع در نصر آباد 
1347فرعی مجزا از شماره  9۶3فرعی -خانم لیا شهبازی نصرآبادی -  ششدانگ  یکباب خانه به 

مساحت ۲3۲.1۰مترمربع

شماره های فرعی از پالک 41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد
فر  احسانی  محبوبه  خانم  و  آبادی  نوش  رحمانی  علی  آقای  فرعی   1۲1 از شماره  مجزا  فرعی   859

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 19۶.75 مترمربع 

95/12/24
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/11/24

رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل   -   عباس عباس زادگان
5/۲۲/95/7۰9/م الف

دادنامه
کاسه پرونده: 95۰۲14 شماره دادنامه: 95۰1۶87 – 1395/1۰/۲ تاریخ رسیدگی: 95/8/1۶  مرجع 

رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: علیرضا حورمهر به نشانی: اصفهان – بزرگراه 

خیام – خ میرزاطاهر – مجتمع میاد – ط اول – واحد ۲ – ک پ 8185۶95995  وکیل: ندا منصور 

به نشانی: زرین شهر – روبروی دادگستری – خ کاشانی – جنب نانوایی – دفتر وکالت خوانده: حسن 

پورجم به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 

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

اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای علیرضا 

حورمهر به طرفیت آقای حسن پورجم به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بخشی از یک 

فقره فاکتور به شماره 8 مورخ 94/1/۲9 به انضمام مطلق خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان با 

ریال  مبلغ دویست میلیون  به شماره 8 مورخ 94/1/۲9 مدعی مطالبه  فاکتور  به یک فقره  استناد 

گردیده و خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نداشته و الیحه ای ارایه ننموده شورا دعوی 

مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندًا به مواد 198 و 519 و5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/1۰۰/۰۰۰ ریال  

بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست 95/۲/19 لغایت اجرای حکم و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 34939/ م الف قاضی شورای حل اختاف 9 حوزه قضائی اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمدرضا نام خانوادگی: صیفوری آرپناهینشانی محل اقامت: مجهول 

محل  پدر:دارابنشانی  نام  قهی  قرهی  خانوادگی:  نام  نام:ابراهیم   له:  محکوم  مشخصات  المکان 

بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیامحکوم به:به موجب رای شماره  اقامت: اصفهان- 

۶۲7تاریخ95/8/۲5 حوزه 5۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

 3/375/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/۲/3۰-

95/5/3۰ تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشر اجرایی.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: 34898/ م الف دفتر شعبه 1۰۲ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عبدالرسول نام خانوادگی: کیوانداریاننشانی محل اقامت: مجهول المکان 

پدر: رضا نشانی  اعتمادینام  نام خانوادگی: همگی  نام:مریم- مهناز- مینو   له:  مشخصات محکوم 

محل اقامت: هر سه به نشانی خ عباس آباد- بن بست ۲۰ پاک 1۶۰محکوم به:به موجب رای شماره 

۲94تاریخ95/5/۲7 حوزه 5۲  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 59۰/۰۰۰ریال بابت 

هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 9۲/3/1 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ها هر یک به میزان سهم االرث و نیم عشر اجرایی.ماده 34 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف  به محکوم علیه  قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

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: 34944/ م الف دفتر شعبه 1۰۲ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:95۰998۰3۶17۰۰۲۲۰  شماره  اباغنامه:951۰1۰۰3۶171۰۰79  شماره 

نام   -۲ مجید  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1395/11/1۲  تاریخ  شعبه:95۰۲55 

خانوادگی:آقاجان 3- نام پدر: احمدرضا 4- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظرخواهی 

آقای حسین ملکیان بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 95۰1۰7۰ صادره از این شعبه به پیوست 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما اباغ میشود. مقتضی است حسب ماده 

34۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 

روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد.

شماره: 35783/م الف شعبه ۲8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون اقدس مقصودی فرزند رضا نسبت به 44/1 سهم مشاع از 17۶/۶۰سهم مشاع از84۰ سهم پنجاه 

و شش حبه از 7۲ حبه ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 

گواهی شده و به تایید دفتر ۲1 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 44/1 سهم مشاع 

از 17۶/۶۰ سهم مشاع از 84۰ سهم پنجاه و شش حبه از 7۲ حبه ششدانگ پاک 1۰7۰۶ واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۰8۶88۰ که در صفحه 38۰ دفتر 339  به نام نامبرده سابقه 

داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک  معامله دیگری انجام نشده و در 

رهن ووثیقه نمی باشد. به علت اسباب کشی سند مالکیت  مفقود گردیده است تقاضای صدور سند 

مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  

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

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3۶۰۶8/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  94۰998۰35۰۲۰۰1۰4شماره  پرونده:  شماره   951۰4۲۰35۰۲۰۰384 اجرائیه:  شماره 

االئمه )ع( به  :تعاونی ثامن  نام   1 94۰1۲۲تاریخ تنظیم: 1395/11/14 مشخصات محکوم له ردیف 

مدیریت و نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی  نشانی: اصفهان – پل 

بزرگمهر – ابتدای خ بزرگمهر – کوچه آبشار – سرپرستی تعاونی ثامن االئمه )ع(  مشخصات محکوم 

علیهم ردیف 1- نام: احسان    نام خانوادگی : لوافی پور نام پدر : علی   نشانی: مجهول المکان ۲- 

نام : احسان نام خانوادگی : طهماسبی نام پدر: مرید نشانی : مجهول المکان  مشخصات نماینده یا 

قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : زهرا  نام خانوادگی : نایب صادقی نام پدر : هادی  

نشانی : اصفهان – اصفهان – فلکه فیض – خیابان فیض – جنب بانک صادرات – مجتمع نگین 

طبقه سوم واحد 11 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم تعاونی ثامن االئمه )ع( به مدیریت 

و نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب 

به پرداخت  به دادنامه غیابی 94۰997۰35۰۲۰۰887 محکوم علیها  در خواست اجرای حکم مربوط 

مبلغ 11۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/985/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

۶۰ درصد حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

8۶/۶/15 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا به مبلغ 5/5۰۰/۰۰۰ ریال در 

حق صندوق دولت محکوم اند.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

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

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

همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 

بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 

کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 

نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 

باز داشت می  له  ارائه نماید واال به در خواست محکوم  ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام 

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

34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -5

پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 

به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه 

صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(

 شماره: 35739/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – ناصر براتی 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  94۰998۰35۰9۰۰۰35شماره  پرونده:  شماره   951۰4۲۰35۰9۰۰599 اجرائیه:  شماره 

نام خانوادگی : گل  :امین    نام  94۰۰38تاریخ تنظیم: 1395/11/1۲ مشخصات محکوم له ردیف 1 

نیایش  نبش کوچه  نزاد  بصیری  شهید  – ک  مقداد  خ   – اصفهان  نشانی:  محمد   پدر:  نام  عذار  

پ۲9  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: داریوش    نام خانوادگی :قجاوند    نشانی: مجهول 

غیابی  دادنامه  و شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  المکان محکوم 

مبلغ  پرداخت  و  مذکور  خودرو  پاک  فک  به  است  محکوم  علیه  محکوم   94۰997۰35۰9۰۰7۰۶

4۶8/۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان و نیم عشر دولتی . محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

.۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 

شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 

اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  

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

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

محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 

را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 

باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 357۶3/ م الف 
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حتما بخوانید!
»رؤیای بی تکرار« منتشر شد

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

ــت.  ــان اس ــیاری از جوان ــر آرزوی بس ــای هن ــه دنی ورود ب
روی جلــد مجــات  رفتــن  و   رؤیــای مشــهور شــدن 
و روزنامه هــا، آرزویــی اســت کــه بســیاری را جــذب دنیــای 
ــن  ــه ای ــا رســیدن ب ــا آی ــد. ام ــر می کن ــرق هن ــر زرق و ب پ

ــه آســانی محقــق می شــود؟ رؤیاهــا ب
ــان ــا قهرم ــا محمدرض ــوع ب ــن موض ــر ای ــرای درک بهت   ب

گفت وگــو کردیــم.  هنــر  دانشــگاه  اســتادان  از  یکــی 
محمدرضــا قهرمــان، فیلمســاز، کارگــردان، تهیه کننــده 
ــی از  ــانس کارگردان ــوق لیس ــگاه دارای ف ــدرس دانش و م

ــت.  ــران اس ــر ته ــگاه هن دانش

ــروع  ــی ش ــه زمان ــود را از چ ــری خ ــت هن     فعالی
ــد؟ کردی

ــت  ــه فعالی ــوم، هیچ گون ــگاه ش ــه وارد دانش ــش از اینک پی
عملــی در زمینــه هنــر انجــام نــدادم؛ چــرا کــه معتقد هســتم 
کــه بایــد ابتــدا علــم هــر کاری را داشــت؛ ذهــن یــک هنرمند 
ــی  ــای خوب ــد ایده ه ــد نمی توان ــته باش ــه نداش ــا مطالع ت
ــا مطالعــه و تحقیــق وارد  ــد ب ــه نظــر مــن بای ــه دهــد. ب ارائ
ــرواز  ــال پ ــی را دو ب ــوری و عمل ــن تئ ــرا م ــد؛ زی ــل ش عم
بــرای پیشــرفت می دانــم و هــر کــدام از آن هــا نباشــد، 

عمــا پــرواز و پیشــرفتی در زمینــه هنــر صــورت نمی گیــرد؛ 
ــن  ــک اولی ــرم ی ــدم، ت ــگاه ش ــه وارد دانش ــی ک ــی زمان ول
ــاختم؛  ــان« س ــرد بی پای ــام »م ــه ن ــود را ب ــاه خ ــم کوت فیل
بــرای ایــن فیلــم اولیــن تندیــس کارگردانــی خــود را 
ــر خــود را  ــن تئات ــک اولی ــرم ی ــا در همــان ت ــم و دقیق گرفت
ــه اجــرا  ــر ب ــو وایب ــر تورنت ــام »ملکه هــای فرانســه« اث ــه ن  ب

درآوردم.
ــگاه ها  ــر در دانش ــوزش هن ــاره آم ــما درب ــر ش     نظ

ــت؟ چیس
ــه  ــوط ب ــم مرب ــه ه ــوزش ک ــه آم ــن در زمین ــر م ــه نظ  ب
ــکاالتی  ــت، اش ــتادان اس ــگاه و اس ــم دانش ــجو و ه دانش
ــل ــم متص ــه ه ــروار ب ــه زنجی ــا هم ــود دارد و این ه  وج

 است.
    بهترین کار نمایشی که انجام دادید، چه بود؟

مــن در طــول 4 ســال دانشــگاه 12 نمایشــنامه کار کــردم کــه 
ــه مــن انجــام  ــی ک ــن کارگردان ــن نمایشــنامه و بهتری بهتری
دادم، نمایشــنامه »بانــو آئــو ئــی« اثــر یوکیــو میشــیما بــود؛ 
ــی کار  ــاره نمایش هــای ژاپن ــرای رســاله  خــودم درب ــی ب حت

کــردم.
    دید مردم و مسئوالن راجع به هنر چیست؟

متاســفانه در بیــن خانواده هــا و مــردم، ســینما حرفــه 

ــه چشــم  ــان ســینما را ب بســیار محرومــی اســت و همچن
ــه آن  ــوود ب ــم هالی ــه چش ــد و ب ــاب می بینن ــل از انق قب
نــگاه می شــود؛ در صورتــی کــه ســینما یــک رســانه  جمعــی 
ــر  ــه تصوی ــا آن ب ــوان اســام را ب ــه می ت ــزرگ اســت ک و ب

کشــید. 
متاســفانه مســئوالن هــم هنــوز بــه ایــن وســعت به ســینما 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــردد ب ــن برمی گ ــد و ای ــگاه نمی کنن ن

ــر می شــوند. ــک وارد هن صــورت غیرآکادامی
    از مسئوالن چه انتظاری دارید؟

اینکــه هنرمنــدان دیــده شــوند؛ متاســفانه کســی هنرمندان 
را آن گونــه کــه شایســته  هســتند، نمی بینــد.

ــه  ــوند چ ــر ش ــد وارد هن ــه می خواهن ــی ک ــه جوانان     ب
ــد؟ ــنهادی داری پیش

 اگــر بخواهــم دلســوزانه جــواب دهــم بایــد بگویم درســت وارد 
ایــن حرفــه شــوند؛ اول بداننــد کــه رسالتشــان چیســت؛ بــرای 
هنــر هــر شــخصی کــه وارد هنــر می شــود، حتمــا دغدغــه ای 
دارد کــه می خواهــد از زبــان تصویــری بــه مــردم جهــان ارائــه 
کنــد؛ پــس جوانــان ســعی کنند بــه صــورت کاما حرفــه ای وارد 
 هنــر شــوند و درگیــر امــواج نشــوند کــه از راه اصلــی خــود بــاز

ــد، آن  ــی بکن ــن خطای ــد کوچک تری ــک هنرمن ــر ی ــد. اگ بمانن
ــه  ــیار عاقان ــس بس ــود؛ پ ــده می ش ــزرگ دی ــی ب ــا خیل خط

ــر شــوند. ــد وارد هن بای

- رامبــد جــوان، کارگــردان فیلــم »نــگار«، درخصــوص 
جدیدتریــن فعالیــت ســینمایی خــود گفــت: قصــد ســاخت 
فیلمــی را دارم کــه در ســال 1425 در ایــران می گــذرد. 
احســان گــودرزی نــگارش آن را بــر عهــده گرفتــه و فضایــی 

بســیار شــگفت انگیز دارد.
- کامــران تفتــی بــا بیــان اینکــه »ماهــور« ســاخته حمیــد 
ــم فجــر  ــی فیل ــژاد در ســی وپنجمین جشــنواره جهان زرگرن
اکــران می شــود، عنــوان کــرد کــه در ایــن اثــر، همــه 

ــد. ــی دارن ــش عرب ــران گوی بازیگ
- ســعید راد، بازیگــر پیشکســوت، می گویــد: مــن هــم بــه 
ــه  ــا امســال ک ــدی داشــتم؛ ام ــدزاده نق ــد محم ــای نوی آق
ــه  ــه ای ک ــش را در لحظ ــدم و حرف های ــش را دی بازی های
ســیمرغ  گرفــت، شــنیدم، بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد 
ــدر  ــود، چق ــدر خــوب ب ــرد. او چق ــاور ک ــا را ب ــن جوان ه ای
ــل  ــی کام ــود. خیل ــت ب ــدر آرتیس ــرد، چق ــار ک ــت رفت  درس
ــا  ــت، ام ــل گرف ــزه مکم ــار جای ــن ب ــود. او ای ــت ب و آرتیس
همــان هیجــان رل اول را داشــت. ایــن کارش دارد بــه مــا 

ــم. ــاد گرفتی ــم ی ــا ه ــد. م درس می ده
ــای  ــوک و دوقلوه ــون کله پ ــای »ویلس ــه کتاب ه - ترجم
ــو«  ــزی بگ ــه چی ــن، »ی ــارک توای ــر م ــگفت انگیز« اث ش
ــاق و  ــوژی، اخ ــن و »ایدئول ــس اندرُس ــته الوری هال نوش

ــور منتشــر شــد. ــل ریک سیاســت« نوشــته پ
- کتــاب »روش تحقیــق در هنــر و طراحــی؛ بصری ســازی 
ملینــز  و جولی یــن  نوشــته کــرول گــری  پژوهــش« 
ــمارگان  ــا ش ــه ب ــازاده در ۳2۰ صفح ــر رض ــه طاه ــا ترجم ب
ــا قیمــت 1۸5۰۰ تومــان توســط انتشــارات  1۰۰۰ نســخه و ب

ــت. ــده اس ــه ش ــن( عرض ــر )مت ــتان هن فرهنگس
- »رؤیاهــای دم صبــح« اثــر مســتند مهــرداد اســکویی بــه 
عنــوان تنهــا فیلــم مســتند ایرانــی در جشــنواره بین المللــی 
داکــس« کرواســی شــرکت  »زاگــرب  فیلــم مســتند 

می کنــد.
دوم »عملیــات  - »خانــه ســبز«، »آب پریــا«، فصــل 
125«، »کــت جادویــی«، »کیمیــا«، »وضعیــت ســفید« و 
»ارمغــان تاریکــی«، ســریال های شــبکه آی فیلــم هســتند 
ــد. ــا 2۳ روی آنتــن می رون ــه  ترتیــب از ســاعت 16 ت کــه ب

ــن  ــنبه 2۳ بهم ــا از روز ش ــبکه تماش ــش ش ــدول پخ - ج
ــه  ــار مســتند و انیمیشــن، یکپارچــه شــد و ب ــا حــذف آث ب
نمایــش ســریال های داخلــی و خارجــی اختصــاص یافــت.

ــا  ــی و ب ــی اجتماع ــا فضای ــا« ب ــازی نقاب ه ــریال »ب - س
محــور اقتصــاد داخلــی در شــبکه دو ســاخته خواهــد شــد.

ــق  ــی موف ــه کار هنگ کنگ ــده کهن ــی، تهیه کنن ــان ش - نانس
ــنواره  ــاری جش ــزه افتخ ــه جای ــه را ک ــن برلینال ــد دوربی ش
فیلــم برلیــن اســت، دریافــت کنــد. ایــن افتخــار بــه 
ــد  ــه در تولی ــاتی ک ــا موسس ــینمایی ی ــخصیت های س ش
فیلــم مشــارکت و نقشــی تعیین کننــده دارنــد، اهــدا 

می شــود.

»سه قصه« از ایرج طهماسب کتاب شد
»ســه قصــه« اثــر ایرج طهماســب 
 توســط نشــر چشــمه منتشــر 
ــن  ــد. ای ــر ش ــازار نش ــی ب و راه
ــوان  ــت ونودمین عن ــاب دویس کت
مجموعــه »داســتان فارســی« 
ــر  ــن ناش ــط ای ــه توس ــت ک اس
چــاپ می شــود. داســتان های 
ــه  ایــن کتــاب طــی دوران فعالیت هــای هنــری طهماســب ب
ــودش در  ــده اند و خ ــته ش ــر نوش ــردان و بازیگ ــوان کارگ عن
از  تعــدادی  داســتان ها  ایــن  می گویــد:  آن هــا  معرفــی 
ــه  ــته ام؛ ب ــری ام نوش ــی کار هن ــه ط ــت ک ــتان هایی اس داس
ســال های دور و نزدیــک بازمی گــردد و هــر یــک شــیوه 
ــی  ــا را دوســت دارم و وقت ــه آن ه ــگارش خاصــی دارد. هم ن
آدم چیــزی را دوســت دارد، دلــش می خواهــد آن را بــا 
ــس از  ــم پ ــم گرفت ــن تصمی ــد؛ بنابرای ــیم کن ــران تقس دیگ
ــرای  ــته ها ب ــن نوش ــم. ای ــاپ کن ــا را چ ــال آن ه ــالیان س س
ــب را شــناخته اند  ــن جان ــره ای ــک چه ــا ی ــه تنه دوســتانی ک
جالب تــر اســت. ایــن کتــاب بــا ۹6 صفحــه، شــمارگان 15۰۰ 

نسخه و قیمت ۷5 هزار ریال منتشر شده است.

 انتشار کتاب 

»ادبیات گفتمان در قرآن کریم« 
کیمیای وطن کتــاب »ادبیــات گفتمــان در قــرآن کریــم« 
پژوهشــکده  ســوی  از  زینی ونــد  تــورج  دکتــر  تألیــف 
مطالعــات اســامی اصفهــان در بهمــن 1۳۹5 منتشــر شــده 

است. 
ــامی  ــات اس ــر تبلیغ ــر دفت ــس اداره نش ــی، رئی ــدهللا جنت ی
ــان در  ــات گفتم ــت: »ادبی ــاب گف ــن کت ــاره ای ــان، درب اصفه
قــرآن کریــم« بــا رویکــرد اخاقــی، پژوهشــی اســت در حــوزه  
 دیــن کــه در ســاختار اساســی آن بــه موضــوع اخــاق قرآنــی 
و جایــگاه آن در نظریــه  گفت وگــوی بیــن دین هــا و تمدن هــا 
و فرهنگ هــا پرداختــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن کتــاب 
ــراز داشــت:  ــه، اب ــه فصــل ســامان یافت ــا یــک مقدمــه و ن ب
ــاختار  ــی س ــا بررس ــه ب ــت ک ــن اس ــتار ای ــن نوش ــدف ای ه
از  اخــاق، گونــه ای  چارچــوب  در  قرآنــی  گفت وگوهــای 
ــی نشــان  ــر اســاس آموزه هــای قرآن مدیریــت گفت وگــو را ب

دهــد. 
ــه و  ــی در 42۸ صفح ــع رقع ــر در قط ــن اث ــت ای ــی اس گفتن
ــدان  ــه چــاپ رســیده و عاقمن ــا قیمــت 2۰ هــزار تومــان ب ب
بــرای تهیــه کتــاب در اصفهــان می تواننــد بــه فروشــگاه 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــظ ب ــان حاف ــع در خیاب ــاب واق ــتان کت بوس
ــگاه  ــاب پژوهش ــگاه کت ــه فروش ــران ب ۰۳1۳22۰۳۷۰ و در ته
ــا  ــران ب ــگاه ته ــروی دانش ــامی، روب ــگ اس ــوم و فرهن عل

ــد. ــه کنن ــن ۰2166۹515۳ مراجع ــماره تلف ش

اخبار کوتاه

در  داغ« کــه  »تابســتان  ایــرج زاد، کارگــردان  ابراهیــم 
ــاره  ــود، درب ــده ب ــنواره ش ــز جش ــزد جوای ــش نام 1۳ بخ
داوری هــا و دریافــت تنهــا دو ســیمرغ از جشــنواره گفــت: 
ــر  ــوی دیگ ــی از س ــم؛ ول ــات داوری را می دان ــن اقتضائ م

می توانســت  بهتــری  اتفاقــات  معتقــدم 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــا بیفت ــرای فیلم اولی ه ب
اســت کــه مــن از کســانی بــودم کــه وقتــی 
فراخــوان امســال اعــام و در آن اشــاره شــد 
ــد،  کــه فیلم اولی هــا بخــش مســتقلی ندارن
ــه  ــودم و آن را ب ــق ب ــم مواف ــن تصمی ــا ای ب
ــن  ــم ای ــود گفت ــا خ ــم و ب ــک گرفت ــال نی ف

تصمیــم باعــث بهتــر دیــده شــدن همــه ویژگی هــای یــک 
فیلم اولــی می شــود؛ ولــی در پایــان همــه چیــز بــه گونــه ای 
پیــش رفــت کــه خســتگی در تــن مــا فیلم اولی هــا مانــد. 
ایــن کارگــردان افــزود: فیلــم مــا در بخــش بهتریــن 
ــار  ــم در کن ــن فیل ــی و بهتری ــن کارگردان ــه، بهتری فیلمنام

بقیــه بخش هــای اصلــی فنــی آن نامــزد بــود، ولــی حتــی 
ســیمرغ اســتعداد درخشــان را کــه همــان ســیمرغ بهتریــن 
کارگردانــی فیلــم اول اســت، نگرفــت. چــه فاکتورهایی باید 
ــه  ــیمرغ ب ــن س ــت کم ای ــا دس ــد ت ــه می ش ــر گرفت درنظ
فیلــم مــا تعلــق می گرفــت؟ مــن بــه دنبــال 
حاشیه ســازی نیســتم و فقــط بــرای خــودم 
ســؤال پیــش آمــده اســت. ضمنــا مــن 
ــش  ــه در بخ ــم - چ ــی همکاران ــر توانای منک
ــد -  ــزه برده ان داوری و چــه کســانی کــه جای
نمی شــوم و دیشــب هــر نامــزدی کــه جایــزه 
ــدم  ــد ش ــای او بلن ــش پ ــن پی ــت، م  گرف
و تشــویقش کــردم. ضمــن اینکــه معتقــدم بــا خانــم قیدی 
هــم می شــد رفتــار بهتــری داشــت. کمتریــن کار ایــن بــود 
ــتعداد  ــم اول )اس ــی فیل ــن کارگردان ــش بهتری ــه در بخ ک
درخشــان( مثــل بقیــه قســمت ها، کاندیــدا اعــام می شــد 
و از میــان کاندیداهــا برنــده را مشــخص می کردنــد. ایســنا

ابراهیم ایرج زاد، کارگردان »تابستان داغ«:

خستگی در تن ما فیلم اولی ها ماند
تازه تریــن آلبــوم موســیقی علــی زندوکیلــی، خواننــده 
 موســیقی ایرانــی، از روز شــنبه 2۳ بهمن مــاه بــا حــال 
ــر  ــده منتش ــن خوانن ــی ای ــار قبل ــر از آث ــی متفاوت ت و هوای
شــد. علــی زندوکیلــی کــه نخســتین آلبــوم رســمی اش را بــه 

ــروز« شــهریورماه  ــگ ام ــه رن ــادی ب ــام »ی ن
ســال گذشــته بــا بازخوانــی آثــاری از بــزرگان 
موســیقی ایرانــی روانــه بــازار موســیقی کــرد 
ــام  ــه ن دومیــن آلبــوم رســمی خــود را نیــز ب
»رویــای بی تکــرار« روانــه بــازار کــرد و اعتقــاد 
دارد آلبــوم دومــش بــه نوعــی نخســتین 
تجربــه مســتقل او در عرصــه موســیقی اســت 

و شــخصیت مســتقل هنــری علــی زندوکیلــی در ایــن آلبــوم 
گنجانــده شــده اســت. 

ــد و انتشــار  ــد تولی ــد و فرآین ــوم جدی ــاره آلب ــی درب زندوکیل
ــردم  ــه م ــا عشــق ب ــن کار را ب ــد اســت: »ای ــر معتق ــن اث ای
می ســپاریم  آن هــا  بــه  و  می کنیــم  تقدیــم  ســرزمینم 

ــری  ــک س ــا ی ــی ب ــه نوع ــی ب ــر کس ــد. ه ــاوت کنن ــا قض ت
 از قطعــات ایــن آلبــوم ارتبــاط برقــرار می کنــد و مــن 
ــه دل  ــوم ب ــن آلب ــه ای ــم ک ــد امیدواری ــروه زن ــه گ و مجموع
مــردم بنشــیند.« وی پیــش از ایــن درباره جزئیــات محتوایی 
ــود:  ــه ب ــز گفت ــرار« نی ــای بی تک ــوم »رؤی آلب
ــار قدیمــی و همــکاری  ــی آث »پــس از بازخوان
دنگ شــو  چــون  مختلفــی   بــا گروه هــای 
ــی نخســتین  ــه نوع ــوم ب ــن آلب ــوب، ای و دارک
ــه مســتقل و درواقــع بیانگــر شــخصیت  تجرب
ــاری در  ــاس ج ــت؛ از احس ــن اس ــری م هن
ــه بیشــتر ســاخته خــودم اســت  ملودی هــا ک
تــا انتخــاب ترانه هــا و دیگــر جزئیــات آلبــوم کــه لحظــه بــه 
ــرده ام.«  ــش ب ــتانم پی ــک دوس ــا کم ــودم ب ــه آن را خ لحظ
جدیدتریــن آلبــوم علــی زندوکیلــی در 12 قطعه منتشــر شــده 
کــه ترانه هــای آن را افشــین مقــدم، حســین غیاثــی، پرســتو 
حراجی اصــل، داوود غامــی و فــراز حلمــی ســروده اند. مهــر

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 

شرح  به  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بامعارض  و 

زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند. می  اعتراضی داشته  صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

رای  برابر   -1 ردیف  نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

شماره 1۳۹56۰۳۰2۰2۳۰۰14۰6مورخ 1۳۹5/1۰/۳۰ خانم اعظم السادات بنی لوحی   به شماره شناسنامه 

به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  سید کاظم    فرزند  اصفهان   از  12۸6۰۸۸۷۹۸صادره  2252کدملی 

مساحت 2۸/5۷ متر مربع مفروزی از پاک شماره 2 فرعی از ۹۹۰- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که بصورت عادی خریداری نموده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/11/۹     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/11/24 

شماره : ۳4214 / م الف   امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 

رای شماره  برابر   -1 ردیف  نمایند.  تقدیم  قضایی  به مرجع  را  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ 

1۳۹56۰۳۰2۰2۳۰۰14۰۸مورخ 1۳۹5/1۰/۳۰ آقای رجبعلی برزو اصفهانی    به شماره شناسنامه ۷4کدملی 

12۸546۷۳۹6صادره از اصفهان  فرزند رمضان   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۰/۷1 متر 

مربع مفروزی از پاک شماره 4۹۸۰- 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 : ۹5/11/۹     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/11/24 

شماره : ۳41۸6/ م الف    امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی حصر وراثت
 1 ح  ۸51/۹5 ش  به کاسه  دادخواست  به شرح   ۹ شناسنامه شماره  دارای  رنجبران   آقای حمیدرضا 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه 

منصوری  بشناسنامه 5 در تاریخ 1۳۹۳/۰۳/۰۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- رمضانعلی ش.ش 1 )2( بتول ش.ش ۷  )۳( زهرا  ش.ش 6۸۳ )4( 

زهره ش.ش ۷1۹ همگی رنجبران لودریچه )5( حمیدرضا رنجبران ش.ش  ۹  همگی فرزند فضل اله 

هر کس  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/1۰5۷/م الف به تاریخ  1۳۹5/11/21

آگهی حصر وراثت
خانم صغری ادیب حبیب آبادی  دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کاسه ۸21/۹5 ش 

ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 

رضا منصوری حبیب آبادی بشناسنامه ۳4۰4 در تاریخ 1۳۷۷/12/1۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

رضا  محمد  فرزند  آبادی  حبیب  ادیب  صغری  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 

ش.ش 2 ) فرزند متوفی ( )2( طاهره منصوری حبیب آبادی فرزند محمد رضا ش.ش 14۹  )فرزند 

متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 

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

گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/1۰5۸/م الف به تاریخ  1۳۹5/11/2۳

آگهی ابالغ و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه ۹5۰652 به آقای شورش 

کنعانی فرزند- خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعام شده است و خواهان آن آقای علی 

توقیف  ثالث اجرایی و قرار  اعتراض  به خواسته  امامزاده نی  نوری  با وکالت علیرضا  اکبر  موذنی فرزند 

عملیات اجرایی و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 1۳۹5/12/1۰ 

ساعت 1۰ صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی 

دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعام و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و 

دادگاه غیبا رای صادرخواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه 

مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده ۷۳ قانون ا د م دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر انتشار درج شود.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/1۰5۹/م الف به تاریخ  1۳۹5/11/2۳

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند  خانم فاطمه سلطان رضائیان  فرزند حسن  

از پاک 1152۰1/۷۷۷۸ اصلی واقع در بخش 5 ثبت  از 2۳5۰۰۰ سهم مشاع  مالکیت 65 سهم مشاع 

اصفهان که بموجب سند ۹62۷۷ مورخ 1۳51/۰۷/2۹ دفتر ۸2 اصفهان به وی انتقال گردیده و در صفحه 

261 دفتر 2۹5 اداره جنوب  بنام نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور 

سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد 

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

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد 

المثنی سند  ارایه نگردد  یا در صورت اعتراض اصل سند  گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳64۳2/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

اعالم مفقودی پروانه بهره برداری بهداشت
با توجه به نامه شماره 6۷6۸/1۷45 مورخ ۹5/11/1۸ مدیر عامل محترم شرکت لبنیاتی گلپا کوثر گلپایگان 

آگهی  به درج دو  بهداشتی آن واحد خواهشمند است نسبت  برداری  بهره  پروانه  بر مفقود شدن  مبنی 

مفقودی مربوط به پروانه بهره برداری شرکت مذکور به شماره 12۳25 مورخ ۹4/۰5/2۸ در یک روزنامه 

کثیراالنتشار با فاصله زمانی دو هفته دستور اقدام مساعد صادر فرمایید.

شماره:6۳۳/ م الف مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی-هادی-محمد        نام خانوادگی: هاشمی نام پدر:رضا  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان هر سه نفر مشخصات محکوم له: نام:مهدی    نام خانوادگی: عبدی نام 

پدر:تیمور نشانی محل اقامت: هشتم شکاری ب1۰۳ پ54محکوم به:به موجب رای شماره ۳25   تاریخ 

۹5/6/2۳ حوزه ۳۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

هزینه  بابت  ۳46۰/۰۰۰ریال  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  تضامنی  به:پرداخت  اند 

دادرسی و مبلغ 4/۰۰۰/۰۰۰ریال هزینه واخواست و هزینه نشر آگهی به مبلغ 6۰۰/۰۰۰ریال و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ ۹5/1/1۷ الی اجرای حکم در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه ها 

می باشد.ماده ۳4 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. 

دفتر شعبه ۳۷ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی-هادی-محمد        نام خانوادگی: هاشمی نام پدر:رضا  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان هر سه نفر مشخصات محکوم له: نام:مهدی    نام خانوادگی: عبدی نام پدر:تیمور 

نشانی محل اقامت: هشتم شکاری ب1۰۳ پ54محکوم به:به موجب رای شماره ۳24   تاریخ ۹5/6/2۳ 

اند  یافته است.محکوم علیه ها محکوم  حوزه ۳۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

هزینه  بابت  ریال   12۸5/۰۰۰ مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال   55/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  تضامنی  به:پرداخت 

دادرسی و مبلغ 11۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه واخواست و ضمنا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/1/1۷ الی 

اجرای حکم قابل مجاب در اجرای احکام در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه ها می 

باشد.ضمنا مبلغ 6۰۰/۰۰۰ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم له. ماده ۳4 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.

 دفتر شعبه ۳۷ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غامرضا        نام خانوادگی: خرمی نام پدر:پرویز  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:هنگامه    نام خانوادگی: معتمدی نام پدر:قربانعلی نشانی محل 

اقامت: قهجاورستان بلوار غدیر پ55 جنب کانتری۳۳محکوم به:به موجب رای شماره 2۰1   تاریخ 15/ 

۹5/4 حوزه ۳۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه ها محکوم اند 

به:پرداخت مبلغ 14۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 2۰6۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹4/11/11 الی اجرای حکم در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده 

محکوم علیه می باشد.ضمنا مبلغ 6۰۰/۰۰۰ریال هزینه نشر آگهی.ماده ۳4 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. 

دفتر شعبه ۳۷ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فاطمه        نام خانوادگی: عزیزی لمجیری نام پدر:اکبر  نشانی محل 

پدر:محمود  نام  ثابتی  نام خانوادگی:  نام:امیرحسین     له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 

نشانی محل اقامت: قهجاورستان بلوار غدیر 2 جنب نمایشگاه اتومبیل عدالت محکوم به:به موجب رای 

شماره ۳۹6   تاریخ ۹5/۸/24 حوزه ۳۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه ها محکوم اند به:حضور خوانده در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند یکدستگاه خودرو پژو 

پارس به ش انتظامی ۳44ب61 ایران ۹۹ در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می 

باشد.ضمنا مبلغ 6۰۰/۰۰۰ریال هزینه نشر آگهی.ماده ۳4 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. دفتر شعبه ۳۷ مجتمع شماره سه شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  ۹۳۰۹۹۸۰۳5۰۹۰۰۷۷۰شماره  پرونده:  شماره   ۹51۰42۰۳5۰۹۰۰5۹۸ اجرائیه:  شماره 

نام  نوین   اقتصاد  مهر  :بانک  نام   1 ردیف  له  1۳۹5/11/12 مشخصات محکوم  تنظیم:  تاریخ   ۹۳۰۸44

خانوادگی : - نام پدر: -    نشانی: خ توحید شمالی تاالر فرشچیان بانک مهر مشخصات محکوم علیه/ 

المکان  مجهول  نشانی:  پدر:ذکریا    نام  آذری   : خانوادگی  نام  مریم     نام:   -1 ردیف  علیهم  محکوم 

2- نام: حسین    نام خانوادگی : نجفی نام پدر:براتعلی   نشانی: شهرستان اصفهان چهارباغ عباسی 

مجتمع تجاری چهارباغ ط زیر پ۳ ۳- نام: احمد    نام خانوادگی : داودی نام پدر:عبدالصاحب نشانی: 

مجهول المکان 4- نام: عبدالصاحب نام خانوادگی : داودی نام پدر:عبدالمهدی   نشانی: مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : وحید نام خانوادگی : سمیعی نام 

پدر : ناصر  نشانی : اصفهان خ شیخ مفید نرسیده به 4 راه دهش ساختمان پندار واحد4  نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد نوین  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 

له /محکوم علیه نام : هاجر نام خانوادگی : زرمهر نام پدر : احمد  نشانی : اصفهان خ سعادت آباد جنب 

آژانس پرستیژ مجتمع پورپونه بلوک دوم طبقه دو دفتر وکالت آقای محمد حسین نوری  نوع رابطه : وکیل 

محکوم له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد نوین  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 

حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی ۹۳۰۹۹۷۰۳5۰۹۰1۹62 محکوم علیه محکوم است  به متضامنا به 

پرداخت مبلغ 215/۸۹۹/42۸  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/۸۸2/۰۰۰  ریال بابت هزینه دادرسی و 

پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و خسارات تاخیر تادیه وفق قرارداد بیست 

درصد سالیانه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۳/۷/15 در زمان اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی.

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 

قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 

کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 

بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 

مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 

از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 

از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 

له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(  .4- خودداری محکوم 

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

) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1۳۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 

هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(. 6- چنانچه صورت اموال 

پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4( 

شماره: ۳5۷64/ م الف  

مدیر دفتر شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری    

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  ۹5۰۹۹۸۰۳61۷۰۰5۰۹شماره  پرونده:  شماره   ۹51۰42۰۳61۷۰۰45۸ اجرائیه:  شماره 

۹5۰6۰۰ تاریخ تنظیم: 1۳۹5/11/۰۹ مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمدرضا  نام خانوادگی : نورالدین 

نام پدر: حسن    نشانی: اصفهان – خ مطهری غربی-مقابل شیرینی سرای پانته آ پ12۰ –هیدروالکتریک 

کد پستی ۸1۹۹۸۷51۹۷  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم ردیف 1- نام: مجتبی    نام خانوادگی 

: اثنی عشری تک نام پدر:عباس   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 

له /محکوم علیه نام : اکبر نام خانوادگی : نصر نام پدر : حبیب  نشانی : اصفهان خیابان شریعتی حد 

فاصل حکیم نظامی و توحید ساختمان آریا طبقه 4 دفتر وکالت مجتبی نصر آزادانی نوع رابطه : وکیل 

اجرای  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  نورالدین   محکوم  : محمدرضا  لهم  / محکوم  له  محکوم 

حکم مربوطه به شماره ۹51۰۰۹۰۳61۷۰۳1۹۰ و شماره دادنامه مربوطه ۹5۰۹۹۷۰۳61۷۰1۰۷5 محکوم علیه 

محکوم است به اجرای حکم وفق دادنامه ذیل اجراییه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت.// محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 

ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که 

اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 

سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 

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

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

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

محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در 

پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1۳۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 

برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 

به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(. 6- چنانچه صورت 

اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1۳۹4(رای دادگاه در خصوص دعوی آقای اکبر نصر به وکالت از آقای محمدرضا نورالدین به طرفیت 

آقای مجتبی اثنی عشری تک به خواسته مطالبه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به استناد یک فقره چک به شماره 

445۸66 با سررسید ۹5/6/۸ و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت 

بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در دادگاه 

حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر 

ثابت دانسته و مستندا به مواد 1۹۸و515و51۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 

مدنی و مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 

عنوان خسارات  به  1۸6۷2۰۰۰ریال  مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال   ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده 

دادرسی شامل هزینه های دادرسی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق 

تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت 

هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد./ شماره: ۳5۷۸6/ م الف 

 مهدی حاجیلو-رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

محمدرضا قهرمان، استاد دانشگاه فرهنگ و هنر، در گفت وگو با کیمیای وطن:

عاقالنه وارد هنر شوید
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حتما بخوانید!
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ـــمـــاره  368 ســـــال سوم              ݡسݒ

گزارشاخبار کوتاه

جداییجنجالیدرذوبآهن
می شــد  تصــور  اینکــه  بــا 
ــاالت  ــل و انتق ــن در نق ذوب آه
ــش  ــی بازیکنان ــل تمام نیم فص
اکنــون  امــا  حفــظ کــرده،  را 
مشــخص شــده کــه یکــی از 
از  پیــش  تیــم  ایــن  نفــرات 
 بســته شــدن پنجــره زمســتانی 
ــخ  ــگاه فس ــت باش ــت و موافق ــدون رضای ــود را ب ــرارداد خ ق
کــرده اســت. رضــا شــکاری ســه روز مانــده بــه بســته شــدن 
ــت  ــور در هیئ ــا حض ــتانی ب ــاالت زمس ــل و انتق ــره نق پنج
ــه  ــا ذوب آهــن ب فوتبــال اســتان اصفهــان، قــرارداد خــود را ب
ــک 18  ــن هافب ــت! ای ــرده اس ــخ ک ــه فس ــورت یک جانب ص
ســاله کــه پیش تــر گفتــه می شــد زیــر نظــر باشــگاه 
ــه  ــتن ب ــدد پیوس ــرا درص ــرار دارد، ظاه ــازل ق ــی ب سوئیس
ــن  ــومین بازیک ــا س ــد ت ــاش می کن ــت و ت ــتوف اس روس

ایرانی تاریخ این باشگاه روسی لقب بگیرد. 
در مقابــل ذوب آهــن هــم کــه از ایــن فســخ یک طرفــه 
ــه  ــت ناموج ــل غیب ــه دلی ــت، ب ــی نیس ــه راض ــه هیچ وج ب
ــی  ــه انضباط ــه کمیت ــوان ب ــن ج ــن بازیک ــات از ای در تمرین
فدراســیون فوتبــال شــکایت بــرده اســت. بایــد دیــد باشــگاه 
اصفهانــی همان طــور کــه مدیــر عاملــش وعــده داده در دعــوا 
بــا شــکاری برنــده می شــود یــا بازیکــن تیــم ملــی جوانــان 
ــد  ــر خواه ــگاهش لژیون ــی باش ــت و هماهنگ ــدون رضای ب

ــا ــد؟ ایمن ش

پیروزیبسکتبالیستهایایرانبرابرژاپن
ــدار دوســتانه اش  ــران در دومیــن دی ــی بســکتبال ای تیــم مل
برابــر ژاپــن بــا نتیجــه 73 بــر 68 بــه برتــری رســید و باخــت 

در مســابقه نخســت را جبــران کــرد. 
 تیــم ملــی ایــن مســابقه را بســیار خــوب شــروع کــرد 
ــری  ــه برت ــر 10 ب ــه 18 ب ــا نتیج ــر اول ب ــت در کوارت و توانس

ــد.  برس
ــتند  ــد و توانس ــر کار کردن ــا بهت ــر دوم ژاپنی ه ــاز کوارت ــا آغ ب
در ایــن کوارتــر 25 بــر 12 تیــم ایــران را شکســت دهنــد و در 

ــر 30 پیــروز باشــند.  نیمــه نخســت 35 ب
ــا  ــا ب ــود؛ ام ــک ب ــیار نزدی ــت بس ــاره رقاب ــه دوم دوب در نیم
درخشــش ملی پوشــان ایــران چــون محمــد جمشــیدی 
ــاگردان  ــد و ش ــام ش ــورمان تم ــود کش ــه س ــوم ب ــر س کوارت
ــد. ــان خــود را شکســت دادن ــر 12 میزب مهــران حاتمــی 20 ب
ــی  ــرای دقایق ــا ب ــاره ژاپنی ه ــی دوب ــر پایان ــاز کوارت ــا آغ  ب
ــران  ــن ای ــت ای ــا در نهای ــدان شــدند؛ ام ــوپ و می صاحــب ت
ــده  ــر 20 برن ــم 23 ب ــارم ه ــر چه ــه توانســت در کوارت ــود ک ب
ــر 68 حریفــش را شکســت دهــد.  ــت 73 ب باشــد و در نهای
ــرد  ــاز عملک ــا 26 امتی ــیدی ب ــد جمش ــدار محم ــن دی در ای

ــنا ــت. ایس ــی داش ــم مل ــب تی ــی در ترکی خوب

روزپرگلتبریز

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس ورزش

در دیــداری حســاس و تماشــایی 
دو تیــم باالجدولــی تراکتــور و 
ــادگار  ــگاه ی ــن در ورزش ذوب آه
ــم  ــاف ه ــه مص ــز ب ــام تبری ام
رفتنــد. تراکتوری هــا از همــان 
ــازی  ــه 6 ب ــد و در دقیق ــاز کردن ــی آغ ــازی را هجوم ــدا ب ابت

ــدند.  ــی ش ــه پنالت ــک ضرب ــب ی صاح
ــه  ــا ب ــرای آن  ه ــر ب ــک کرن ــا ی ــی تراکتوری ه ــات توفان حم
همــراه داشــت کــه ارســال کــرار و ضربــه ســر مهــدی زاده بــه 
دســت مدافــع ذوب برخــورد کــرد تــا تیــم تبریــز خیلــی زود 
صاحــب یــک پنالتــی شــود. ایران پوریــان ایــن ضربــه را بــه 
راحتــی بــه گل تبدیــل کــرد تــا تراکتــور خیلــی زود از حریــف 

پیــش بیفتــد. 
در دقیقــه 31 فــرار ادینیــو بــه قلــب دفــاع ذوب آهــن دومیــن 
گل ایــن تیــم را بــه همــراه داشــت؛ امــا خیلــی زود ذوبی هــا 
بــار دیگــر بــا درخشــش کاپیتــان خــود بــه بــازی بازگشــتند. 
ضربــه آزاد پشــت محوطــه ذوب آهــن را رجــب زاده بــه زیبایــی 
بــا عبــور از روی ســر دیــواره دفاعــی بــه کنــج دروازه اخبــاری 

فرســتاد تــا حســاب کار 2 بــر 1 شــود. 
ــود  ــی خ ــوت فن ــا ش ــی ب ــد ابراهیم ــه بع ــت 4 دقیق درس
ــه اول  ــا نیم ــاند ت ــر رس ــه ثم ــا را ب ــومین گل تراکتوری ه س
ــان برســد.  ــه پای ــری قاطــع تبریزی هــا ب ــا برت ــدار ب ــن دی ای
ــاز  ــه دار ذوبی هــا آغ ــا حمــات دامن ــدار ب ــن دی نیمــه دوم ای
شــد و بــه نظــر می رســید تراکتوری هــا از نتیجــه راضــی 
هســتند و تنهــا بــه حفــظ همیــن نتیجــه می اندیشــند؛ البتــه 
ــتفاده  ــه اس ــد حمل ــرای ض ــی ب ــر فرصت ــا از ه تراکتوری ه
ــه  ــودن در خــط حمل ــه دلیــل کــم تعــداد ب ــد؛ امــا ب می کردن

ــود.  ــه اول زهــردار نب ــد نیم ــن حمــات مانن ای
محمــد ابراهیمــی، مهاجــم تیــم تراکتورســازی تبریــز کــه در 
دیــدار برابــر ذوب موفــق بــه ثبــت ششــمین گل فصــل خــود 
ــا بازیکنــان ذوب آهــن  شــد، در نیمــه دوم در یــک برخــورد ب
دچــار خونریــزی از ناحیــه پــا شــد، تــا بــا درخواســت 
خــودش، ســید فاخــر تهامــی جــوان، جایگزیــن او در 
ترکیــب تیــم شــود. مصدومیــت ابراهیمــی اگــر جــدی باشــد، 
می توانــد مشــکات زیــادی را بــرای تراکتــور در ادامــه فصــل 

ــد.  ایجــاد کن
ــازی را  ــان ب ــار پای ــه انتظ ــه هم ــی ک ــه 93 در حال در دقیق
داشــتند، تراکتــور موفــق شــد بــا گل چهــارم خــود تیــر خاص 
را بــر پیکــر نیمه جــان ذوب آهــن وارد کنــد تــا امیدهــای تیــم 
موفــق اصفهــان بــرای رســیدن بــه جایــگاه ســوم نقــش بــر 

آب شــود. 
در نهایــت ایــن دیــدار بــا پیــروزی 4 بــر 1 تراکتورســازی بــه 

پایــان رســید.
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ــن ســاعت های خــود  ــه آخری ــی 84 ب ــرای درب انتظــارات ب
رســیده اســت. اســتقال و پرســپولیس، دو رقیــب دیرینــه 
در مهم تریــن دیــدار هــر فصــل ســاعت 15 امــروز بــه مصــاف 
هــم خواهنــد رفــت. ســتاره های ســرخ آبی امســال در 
شــرایط جالــب توجهــی بــه مصــاف هــم می رونــد. فاصلــه 
امتیــازی دو تیــم 13 اســت؛ نــه اینکــه نخســتین بــار اســت 
ــی از دو  ــل، یک ــای قب ــه در باره ــد، بلک ــاق می افت ــن اتف ای
تیــم آشــکارا وضعیــت نابســامانی داشــته و هــر بــار هــم کــه 
فاصلــه امتیازهــا زیــاد بــوده، نتیجــه عجیبــی رقــم خــورده 
ــم در  ــاز دو تی ــه امتی ــال، فاصل ــه ح ــا ب ــار ت ــه ب ــت. س اس
دربــی زیــاد بــوده؛ اســتقال، دو بــار 16 و یــک بــار 14 امتیــاز 
ــن  ــا در ای ــته؛ ام ــاز داش ــتر امتی ــنتی اش بیش ــف س از حری
ســه بــازی یــک بــار مســاوی کــرده و دو بــار باختــه اســت!

    آبیها
در حــال حاضــر آبی هــا ســوم جــدول هســتند و چهــار بــرد 
ــته اند.  ــر گذاش ــت س ــی پش ــج عال ــا نتای ــش ب روحیه بخ
پیــکان  آبــادان،  نفــت  صنعــت  ترتیــب  بــه   اســتقال 
ــا زدن ســه گل شکســت داد و در آخــر  و ماشین ســازی را ب
هــم الســد قطــر را در یــک دیــدار دراماتیــک و برابــر دیــدگان 

هــزاران هــوادار شکســت داد. 
ــت  ــتقال، نف ــای اس ــرمربی تیم ه ــت س ــان در قام منصوری
تهــران و پــاس همــدان در مجمــوع 6 بــار مقابل پرســپولیس 
قــرار گرفتــه اســت. ماحصــل کارنامــه او دو بــرد، ســه 
ــوده اســت. تیم هــای او هفــت  مســاوی و یــک شکســت ب
بــار بــه پرســپولیس گل زده انــد و پنــج بــار هــم از ایــن تیــم 

خورده انــد.  گل 
هرچنــد کــه اســتقال در هفته هــای اخیــر تغییــرات زیــادی 
در ترکیبــش داشــته و از ســویی محرومیــت کامیابی نیــا 
ــخت  ــم را س ــن تی ــب ای ــی ترکی ــپولیس پیش بین در پرس
کــرده، امــا بــه نظــر می رســد کــه تیــم اســتقال بــا ترکیــب 
ســید مهــدی رحمتــی، خســرو حیــدری، لئونــاردو پادوانــی 
ــد  ــرزای، امی ــام ب ــور، بهن ــاد زکی پ ــو، می ــون جانواری رابس
ابراهیمــی، امیــد نورافکــن، مجتبــی حق دوســت، علــی 

ــرود. ــدان ب ــه می ــی ب ــی و کاوه رضای قربان
قرمزها    

ســرخ ها امــا در روحیــه چیــزی کــم از رقیــب ندارنــد. آن هــا 
امســال رکوردهــای مختلفــی را شکســته اند و بــا شــش بــرد 
ــه  ــا ُن ــد. پرســپولیس ب ــی می رون ــه اســتقبال دارب ــی ب پیاپ
امتیــاز اختــاف بــا تیم دوم جــدول، یعنــی تراکتورســازی در 
صــدر قــرار گرفتــه و همــه ایــن تیــم را از حــاال قهرمــان لیــگ 

ــن  ــز باخت ــه ج ــت ب ــای پایتخ ــع، قرمزه ــد؛ در واق می دانن
ــوار شکست ناپذیری شــان  ــی و شکســته شــدن ن ــک دارب ی
ــد و همیــن  ــز دیگــری را ندارن ــازی، اســترس چی ــن ب در ای
ــی ها  ــد. پرسپولیس ــا باش ــده آن ه ــرگ برن ــاید ب ــئله ش مس
یــک مشــکل بــزرگ هــم بــرای داربــی دارنــد و آن غیبــت 
کمــال کامیابی نیــا، تنهــا هافبــک دفاعــی ایــن تیــم در 
ــتقال دارد؛  ــر اس ــی براب ــار خوب ــو آم ــت. برانک ــی اس دارب
ــار  ــان آم ــود منصوری ــل خ ــار در مقاب ــن آم ــه ای ــد ک هرچن
ضعیفــی اســت. برانکــو برابــر اســتقال پنــج بــار قــرار گرفتــه 
ــتان  ــاق عربس ــرمربی االتف ــوان س ــه عن ــار ب ــت. او یک ب اس

برابــر اســتقال قــرار گرفــت؛ هرچنــد کــه بــه دلیل مشــکات 
مالیاتــی بــه تهــران نیامــد و در آن بــازی تیمش به اســتقال 
ــه پرســپولیس دو پیــروزی و دو  باخــت. امــا بازگشــت او ب
تســاوی بــرای برانکــو بــه همــراه داشــته. تیم هــای او هفــت 

ــد.  ــت کرده ان ــد و 6 گل دریاف ــه اســتقال زده ان گل ب
ــا  ــب علیرض ــا ترکی ــاد ب ــال زی ــه احتم ــپولیس ب ــم پرس تی
بیرانونــد، محمــد انصــاری، ســید جــال حســینی، حســین 
ماهینــی، صــادق محرمــی، فرشــاد احمــدزاده، رامیــن 
 رضائیان، محســن مســلمان، ســروش رفیعی، وحیــد امیری 

و مهدی طارمی در این بازی حاضر می شود.

نگاهی به دربی 84

سرخابی ترین روز فوتبال

دیــدار تیم هــای شــهرداری بــم و شــهرداری ســیرجان در 
20 دقیقــه پایانــی بــه حاشــیه کشــیده شــد و در نهایــت 
بــا خــروج بمی هــا از زمیــن نیمــه کاره بــه اتمــام رســید.

 در رابطــه بــا حواشــی بــه وجــود آمــده، دو روایــت 
ــه  ــک ضرب ــه ی ــا ب ــر دوی آن ه ــه ه ــت ک ــف اس مختل

دقیقــه  در  می شــود؛  مربــوط  پنالتــی 
ــم در  ــم ب ــان تی ــی از بازیکن ــدار یک 70 دی
ســیرجان  شــهرداری  جریمــه  محوطــه 
پــس از درگیــری بــا یکــی از بازیکنــان 
حریــف، تعــادل خــود را از دســت می دهــد 
ــی در  ــانه پنالت ــه نش ــز ب ــدار نی و داور دی
ســوت خــود می دمــد؛ امــا در ایــن لحظــه 

کمــک داور، قاضــی میــدان را بــه ســوی خــود می خوانــد 
ــا  ــیرجان تنه ــم س ــن تی ــد بازیک ــام می کن ــه وی اع و ب
ــن  ــت؛ همی ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــوپ را زده و خطای ت
ــازی  ــه ب ــه ادام ــتور ب ــود داور دس ــث می ش ــوع باع موض

ــد.  ده

پــس از ایــن اتفــاق، دو روایــت وجــود دارد؛ یکــی اینکــه 
ــاره  ــروع دوب ــس از ش ــیرجانی ها پ ــود س ــوان می ش عن

ــد. ــاز کرده ان ــود را ب ــف خ ــازی دروازه حری ب
ــم  ــه تی ــم اینک ــود دارد و آن ه ــز وج ــر نی ــی دیگ  روایت

ــود. ــرده ب ــی ک ــی، گلزن ــن پنالت ــش از ای ــان پی میهم
 هــر آنچــه بــود تیــم میزبــان، یعنــی 
مبنــی  داور  تصمیــم  از  بــم  شــهرداری 
بــر بازپســگیری پنالتــی و دســتور بــه 
ــان و  ــرد و مربی ــازی، اســتقبال نک ــه ب ادام
ــن  ــان را از زمی ــم، بازیکن ــن تی مســئوالن ای
ــه  ــدار در دقیق ــن دی ــا ای ــد ت ــارج کردن خ
هفتــاد و در حالــی کــه بــا یــک گل بــه ســود 
ــد. ــه کاره بمان ــود نیم ــش ب ــیرجان در پی ــهرداری س ش

ــاد، شــهرداری بــم   تیم هــای آینده ســازان میهــن نجف آب
و شــهرداری ســیرجان، ســه تیــم مدعــی قهرمانــی لیــگ 
برتــر بانــوان هســتند کــه در رده هــای اول تــا ســوم قــرار 

دارنــد. ورزش 3

جنجالودیدارنیمهتمامدرلیگبرتربانوان
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد آمریــکا گفــت: حضــور ما در 
ایــران ســابقه طوالنــی در حســن نیــت و همکاری کشــورهای 
ــه  ــد ک ــان می ده ــتی را نش ــق کش ــکا از طری ــران و آمری ای
ــردم دو  ــن م ــی بی ــه از دیپلماس ــب توج ــه جال ــک نمون ی

کشــور از طریــق ورزش اســت. 
ســایت  بــا  گفت وگــو  در  زادیــک  بیــل 
پــی آرآی آمریــکا بــا بیــان ایــن مطلــب 
حضــور  ممنوعیــت  خبــر  وقتــی  افــزود: 
ــون  ــل قان ــه دلی ــران را ب ــکا در ای ــم آمری تی
بســیار  شــنیدم،  کشــورمان  مهاجــرت 
ــیون  ــی فدراس ــا دیپلماس ــدم؛ ام ــد ش ناامی
ــا  ــرد و ب ــل ک ــی عم ــه خوب ــران ب ــتی ای کش

ــه  ــا ب ــاور دارم آن ه ــن ب ــه م ــران ک ــت ای ــت از دول درخواس
ــتیم  ــتند، توانس ــود آگاه هس ــگ خ ــت ورزش در فرهن اهمی
در مســابقات جــام جهانــی کشــتی آزاد حضــور یابیــم. البتــه 
ــر از  ــکا فرات ــران و آمری ــتی ای ــکاری کش ــم هم ــد بگوی بای
ــه  ــران ب ــتی در ای ــت: کش ــار داش ــت. وی اظه ــت اس سیاس

ــی از طرفــداران بســیاری برخــوردار اســت  ــوان ورزش مل  عن
و آن هــا ضمــن برخــورداری از آمــوزش خــوب، اســتعدادهای 
زیــادی نیــز دارنــد. مــن مطمئنــم رقابت هــای جــام جهانــی 
کــه بــا حضــور 8 تیــم برتــر دنیــا برگــزار می شــود بــا حضــور 

تماشــاگران ایرانــی شــگفت انگیز خواهــد بــود. 
زادیــک ادامــه داد: یــک صحنــه از حضــور 
در تهــران را بــه یــاد مــی آورم کــه نزدیــک 
ــابقات  ــالن مس ــاگر در س ــزار تماش ــه 13 ه ب
ــان  ــت و هیج ــن جمعی ــتند و ای ــور داش حض

بــود. ایجادشــده شــگفت انگیز 
خاطرنشــان کــرد: گاهــی  پایــان  در  وی   
سیاســت در ورزش دخالــت می کنــد؛ امــا 
ــتی  ــود در کش ــریک خ ــک ش ــوان ی ــه عن ــران را ب ــا ای م
می دانیــم و فکــر می کنــم تمرکــز بــر شــباهت های مــا 
 در سراســر جهــان، مــا را بــه ســوی یــک دنیــای بهتــر 
ــتی  ــم کش ــن و تی ــرای م ــد. ب ــوق می ده ــتگی س و همبس
آمریــکا، انجــام ایــن امــر و تمرکــز بــر آن مهــم اســت. ایســنا

جامجهانیکشتیدرایرانشگفتانگیزاست

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازکیمیای وطن

اهمیــت امنیــت اقتصــادی در جهــان شــرایطی 
فراهــم آورده کــه دولت هــا و حتــی بســیاری از 
کشــورهای عضــو ســازمان تجــارت جهانــی WTO از 
جملــه آمریــکا نیــز بــا وضــع تعرفــه بــر روی واردات 
تــاش می کننــد تــا از صنایــع و اشــتغال خــود 
ــروش  ــاون ف ــری، مع ــود اکب ــد. محم ــت کنن  حمای
و بازاریابــی فــوالد مبارکــه، در ایــن بــاره بــه ســؤاالت 

ــخ داد. ــده پاس مطرح ش

بــهنظــرشــمالــزوماســتفادهازتعرفههــا    

چیست؟
حمایت هــای تعرفــه ای بــه عنــوان ابــزار مناســبی در 
دســت دولت هــا و بــرای حمایــت از صنعــت داخلــی 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بدیهــی اســت بحــث 
تعرفــه در کشــورهایی کــه از صنایــع خــود حمایــت 
ــوط  ــا مرب ــوالد آن ه ــش ف ــه بخ ــا ب ــد، تنه می کنن
ــه ای کــه بیشــتر کشــورها ســعی  ــه گون نمی شــود، ب
ــال  ــا اعم ــز ب ــود نی ــع خ ــی صنای ــد از تمام می کنن
تعرفه هــای مناســب حمایــت کننــد؛ ایــن در حالــی 
ــای  ــزان تعرفه ه ــترین می ــال بیش ــه اعم ــت ک اس
وارداتــی از ســوی کشــورهایی صــورت می گیــرد 
 )WTO( کــه آن هــا عضــو ســازمان تجــارت جهانــی
هســتند؛ از آن جملــه می تــوان از کشــور آمریــکا 
بــه عنــوان یــک تولیدکننــده بــزرگ فــوالد یــاد کــرد؛ 
جالــب اینکــه بســیاری از کشــورهای حــوزه خلیــج 
فــارس، پاکســتان و ... کــه گاه خودشــان فــوالد 
تولیــد نمی کننــد، روی واردات فــوالد تعرفــه اعمــال 
کرده انــد و بــا ایــن ابــزار از اشــتغال و تشــویق 
ــد. ــت می کنن ــود حمای ــور خ ــرمایه گذاری در کش س

ــارد دالر  ــک میلی ــر ی ــه ازای ه ــه ب ــم ک ــوش نکنی فرام
از دســت  در کشــورمان  را  هــزار شــغل   100 واردات، 
ــان  ــوان متولی ــه عن ــا ب ــن رو دولت ه ــم. از ای می دهی
تأمیــن منافــع مــردم خــود در حوزه هــای گوناگــون 
واقــف هســتند بــه چــه میــزان اعمــال تعرفــه بــر روی 
ــر باشــد.  ــای یادشــده مؤث ــر حوزه ه ــد ب واردات می توان
را  دولت هــا  نمی تــوان  عنــوان  هیــچ  بــه  بنابرایــن 
ــرد؛  ــم ک ــر روی واردات مته ــه ب ــال تعرف ــل اعم ــه دلی ب
همان طــور کــه در کشــور ایــران چندیــن ســال بــر 
و هیــچ  نبــود  تعرفــه ای  فــوالد هیــچ  واردات  روی 
تولیدکننــده ای هــم درخواســت اعمــال تعرفــه را نداشــت؛ 
ــا 3 ســال  ــر داشــته باشــیم شــرایط 2 ت ــه خاط ــا ب ام
اخیــر بــه گونــه ای رقــم خــورده کــه تمامــی دولت هــای 
جهــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا اعمــال تعرفــه 
مناســب از اقتصــاد و اشــتغال کشــورهای خــود حمایــت 
ــد کــه ایــران هــم از ایــن قاعــده  ــه عمــل آورن جــدی ب

ــوده اســت. مســتثنی نب

ــاکاهــشتعرفههــادربعضــیزمانهــا آی 
هــمدرهمیــنراستاســت؟

ــرم بحــث  ــت محت ــه دول ــم ک ــر امــروز می بینی ــه؛ اگ بل
ــن  ــه ای ــد، ب ــزان تعرفه هــا را مطــرح می کن کاهــش می
ــه  ــه از تعرف ــته ک ــر آن گذاش ــا را ب ــه بن ــت ک ــل اس دلی
مناســب بــه شــکل پویــا اســتفاده کنــد؛ یعنــی در 
ــه  ــان و ب ــن زم ــت در کوتاه تری ــه الزم اس ــی ک مقاطع
شــکل مناســب تعرفه هــا را وضــع یــا کــم کنــد؛ بنابرایــن 
ــا وضــع تعرفــه اشــتباه کــرده  ایــن تفکــر کــه دولــت ب

غیرمنصفانــه و غیرکارشناســی اســت. وضــع تعرفــه بــر 
ــه میــزان مصــرف داخــل کشــورها  روی واردات فقــط ب
ــه شــرایط  ــاره ای از مواقــع ب ــدارد، بلکــه در پ بســتگی ن

ــود. ــوط می ش ــی مرب جهان

تفــاوتهزینههــایتولیــددرکشــورمــابــا 
ســایرکشــورهایصنعتیدرچیســت؟

ــه شــرایطی کــه  ــا ســه ســال اخیــر ب ایــن امــر در دو ت
ــوان  ــه عن ــوط می شــود؛ ب ــاده، مرب ــان اتفــاق افت در جه
مثــال تمــام نرخ هــای انــرژی از قبیــل نفــت و گاز 
ــع  ــی صنای ــه در تمام ــه ای ک ــواد اولی ــن و م ــنگ آه س
فوالدســازی جهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
همگــی ســیر نزولــی داشــته اســت؛ امــا در کشــور مــا 
مشــاهده کردیــم کــه هــر ســال نســبت بــه ســال قبــل 
بــا افزایــش نــرخ انــرژی و مــواد اولیــه روبــرو بودیــم؛ 
ضمــن اینکــه هزینه هــای مالــی در کشــور مــا بــه هیــچ 
ــیار  ــت و بس ــی نیس ــرایط جهان ــا ش ــق ب ــوان مطاب عن
بیشــتر از آن اســت.در بخــش پــول مــا بــا هزینه هــای 
ــه در  ــی ک ــتیم؛ در حال ــرو هس ــدی روب ــاد 20 درص زی
ــا 3  کشــورهای پیشــرفته صنعتــی ایــن هزینه هــا، 2 ت
درصــد اســت. عــاوه بــر هزینه هــای مالــی مــا شــاهد 
هســتیم کــه نــرخ خریــد مــواد اولیــه نیــز در کشــورهای 
ــا در  ــی داشــته، ام ــا ســیر نزول ــی دنی پیشــرفته صنعت
کشــور مــا ســیر صعــودی را طــی کــرده اســت؛ یعنــی به 
طــور دقیــق تولیــد فــوالد در کشــور ایــران در یک شــرایط 
ــته  ــرار داش ــود ق ــی خ ــای خارج ــا رقب ــر ب ــا نابراب  کام

و دارد.

دربخــشصــادراتبــاچــهشــرایطی 
مواجــههســتیم؟

تولیدکننــدگان خارجــی بــرای صــادرات محصــوالت 
خــود از بســته های حمایتــی و مزیت هــا و جوایــز 
ــوان مثــال چیــن  ــه عن ــد می شــوند؛ ب صادراتــی بهره من
ــی  ــزه صادرات ــد جای ــود 17 درص ــدگان خ ــه صادرکنن ب
ــز  ــل و ... نی ــش حمل ونق ــن در بخ ــد؛ همچنی می ده
ــه  ــدگان خــود ب ــی از تولیدکنن حمایت هــای بســیار خوب

ــی آورد.  ــل م عم
ــم می کنــد  همــه ایــن حمایت هــا، شــرایطی را فراه
کــه تولیدکننــده ایرانــی در یــک فضــای کامــا نابرابــر بــا 

کشــورهای دیگــر بــه رقابــت بپــردازد. 
ــوالد  ــادرات ف ــه ص ــم ک ــاهد بودی ــا ش ــن فض در همی
جایــگاه خــود را حفظ و در ســال های اخیر رشــد شــایان 
ــای  ــم حمایت ه ــار داری ــه انتظ ــت ک ــه ای داش ماحظ
ــته ای  ــورت بس ــه ص ــش ب ــن بخ ــرم در ای ــت محت دول
ــا ظرفیت هــای بالقــوه ایجادشــده  ــه شــود ت کامــل ارائ

ــردد. بالفعــل گ

هماکنــوندرکشــورمــادربخــشفــوالد 
وضعیــتعرضــهوتقاضــاچگونــهاســت؟

ــده  ــرکت تولیدکنن ــه 20 ش ــک ب ــر نزدی ــال حاض در ح

ــن  ــون ت ــا ظرفیــت 17 میلی ــواع محصــوالت تخــت ب ان
ــن در  ــل عرضــه در کشــور وجــود دارد. ای محصــول قاب
حالــی اســت کــه نیــاز فعلــی کشــور مــا حــدود 8 تــا 9 
میلیــون تــن اســت. از نظــر تنــاژ کلــی امــکان پوشــش 
ظرفیــت تأمیــن مصــرف داخلــی در کشــور وجــود دارد؛ 
امــا متأســفانه ظرفیــت بالفعــل فــوالد تخــت در کشــور 
ــد  ــش از 45 درص ــی بی ــت؛ یعن ــد اس ــدود 55 درص ح
ظرفیــت ایجادشــده در کشــور فعــال نیســت کــه یکــی 
از دالیــل اصلــی دســت نیافتــن بــه ایــن ظرفیــت نبــود 
حمایــت تعرفــه ای و نبــود امــکان دریافــت تســهیات بــا 
نــرخ بهــره کــم و حمایــت ناکافــی از صــادرات اســت.

ــش ــاکاه ــی،آی ــازداخل ــهنی ــهب ــاتوج ب 
تعرفههــابــهصــاحصنعــتفــوالدکشــور

ــت؟ اس
اکنــون از لحــاظ میــزان مصــرف و تولیــد داخلــی 
ــرای  ــی ب ــه جای ــت ک ــور حکمفرماس ــرایطی در کش ش
ــه  ــلم اینک ــدر مس ــدارد. ق ــود ن ــا وج ــش تعرفه ه کاه
ــع  ــب از صنای ــت مناس ــه و حمای ــا تعرف ــت ب ــد دول بای
ظرفیت هــا  از  فراهــم کنــد کــه  شــرایطی   داخلــی 
و ســرمایه گذاری هــای جدیــد ایجادشــده اســتفاده 
ــا  ــر ب ــود مگ ــر نمی ش ــم میس ــن مه ــود و ای ــل ش کام
حمایــت مناســب از صنایــع و فقــط بــا انجــام ایــن کار 
اســت کــه بــه برنامــه تولیــد فــوالد در افــق 1404 دســت 

خواهیــم یافــت.
تولیدکننــدگان  و  شــرکت ها  اخیــر  ســال های  در   
جدیــدی همچــون فــوالد اکســین کــه تولیدکننــده 
محصــوالت کیفــی اســت، ظرفیت ســازی هــای جدیــد 
فــوالد مبارکــه و... بــه ظرفیت هــای فــوالد تخــت کشــور 
اضافــه شــده کــه امــکان تولیــد فوالدهــای ویــژه را بــرای 

ــازار فراهــم کــرده اســت. ب
ــه  ــت ب ــد وزارت نف ــی مانن ــوی وزارتخانه های ــر از س  اگ
ــه  ــود، ب ــتری ش ــاد بیش ــل اعتم ــوالد داخ ــت ف صنع
یقیــن خواهیــم توانســت نیــاز کشــور را در داخــل تولیــد 
ــر  ــه صف ــه نقط ــش واردات ب ــم و در بخ ــن کنی و تأمی
نزدیــک شــویم. آمارهــا نشــان می دهــد بــا توجــه 
ــه  ــزان عرض ــج می ــه تدری ــور ب ــی کش ــرایط فعل ــه ش ب
محصــول در بــازار داخــل از میــزان تقاضــا و مصــرف آن 

ــت. ــن اس ــی گرفت ــال پیش در ح

بــهطــورمشــخصبــرایتأمیــننیــازبــازار 
داخــلعملکــردفــوالدمبارکــهدرســالجــاری

بــهچــهصــورتبــودهاســت؟
پیش بینــی می شــود میــزان عرضــه محصــوالت فــوالد 
مبارکــه تــا پایــان ســال جــاری از 6 میلیــون تــن فراتــر 
ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــن ب رود. ای

ــه  ــازار عرض ــه ب ــول ب ــن محص ــون ت ــش از 6 میلی بی
می کنــد. 

بــه خاطــر داشــته باشــیم ایــن میــزان محصــول نســبت 
ــون  ــک میلی ــل بیــش از ی ــه مــدت مشــابه ســال قب ب

تــن افزایــش عرضــه را نشــان می دهــد. مضــاف 
ــه  ــزان عرض ــاری می ــال ج ــه س ــه در 10 ماه ــر اینک ب
محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه بازارهــای داخلــی نســبت 
 بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 35 درصــد رشــد داشــته 

است.
فــوالد  بیــن  خوبــی  بســیار  هماهنگــی  هم اکنــون 
شــرکت های  و  تولیدکننــده  عنــوان  بــه  مبارکــه 
و  اســت  برقــرار  گــرم  ورق هــای  مصرف کننــده 

ــارت  ــش واردات، تج ــا کاه ــه ب ــم ک ــاهده می کنی مش
در بخــش ورق هــای تخــت نیــز کاهــش یافتــه اســت 
کــه مؤیــد آن کاهــش واردات محصــوالت فــوالدی 
ــزان 15 درصــد در 9 ماهــه ســال جــاری ــه می  تخــت ب

 است.

ــه ــیچ ــعداخل ــتازصنای ــرایحمای ب 
ــوددارد؟ ــیوج راهکارهای

همانگونــه کــه تأکیــد شــد قــدر مســلم ایــن اســت 
ــود  ــه داده ش ــازه واردات بی روی ــدر اج ــر چق ــه ه  ک
عمــا بــه تولیــد و اشــتغال، ضربه هایــی وارد آورده ایم 
ــه ایــن موضــوع اشــراف  ــت ب کــه خوشــبختانه دول
کافــی دارد. در کشــورهای پیشــرفته بــرای حمایــت 
از صنایــع داخلــی خــود بســته های حمایتــی از 
جملــه ارائــه تســهیات کم بهــره بــه صنایــع و بخــش 
مســکن کمــک بــه صنایــع تکمیلــی و پایین دســتی 
ــی و اســتفاده  ــع نهای  از قبیــل خودروســازی و صنای
از مشــوق های صادراتــی تعریــف می شــود؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه بســیاری از ایــن مــوارد در کشــور 
مــا هنــوز بــه طــور کامــل شــکل نگرفتــه؛ در صــورت 
تحقــق ایــن امــر بــه طــور قطــع و بــه طــور کلــی مــا 
ــه ظرفیت هــای تولیــد بیشــتری در کشــور دســت  ب

خواهیــم یافــت.

محموداکبری،معاونفروشوبازاریابیفوالدمبارکه:

بهازایهریکمیلیارددالروارداتفوالد،۱۰۰هزارفرصتشغلیازدستمیرود
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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 فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
بود . به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر   مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
فرزند  صائب  اله  مورخ  1395/06/18سیدهدایت   139560302027007728 شماره  رای   -1
دانگ  دو  در  ملی 1285630793  بشماره  اصفهان  از  830 صادره  بشماره شناسنامه  سیدحسین 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15259 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/73 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
2- رای شماره 139560302027007731 مورخ 1395/06/18 رسول پیكان پورفرد فرزند محمدعلی 
از  دانگ مشاع  در چهار  ملی 1284245632  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 364 صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15259 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  94/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  کوپائی  آقانوری  مورخ  1395/07/08عصمت   139560302027008543 شماره  رای   -3
از  از قم بشماره ملی 0381510441 در سه دانگ مشاع  حسین بشماره شناسنامه 4106 صادره 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 

اصفهان به مساحت 159/03 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  آقانوری کوپائی  اکبر  مورخ  1395/07/08علی   139560302027008547 شماره  رای   -4
حسن بشماره شناسنامه 135 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659349511 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  159/03مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027008898 مورخ 1395/07/18 نادعلی پرکان بروجنی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 53 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129729277 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6338 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت97/54  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  امینی  رضا  مورخ  1395/07/18   139560302027008931 رای شماره   -6
شناسنامه 476 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291422481 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6910 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027009386 مورخ  1395/07/28قاسم روحانی اصفهانی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 20456 صادره از کربال بشماره ملی 4722377936 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13144 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

169/37 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  كردگاری  رسول   1395/07/29 مورخ   139560302027009428 شماره  رای   -8
بشماره شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291390464 در ششدانگ یکباب آپارتمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 250/01 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی  هاشمی  عباس  مورخ  1395/08/08سید   139560302027009839 شماره  رای   -9
در   1283771950 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   7017 شناسنامه  بشماره  هاشم  سید  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5901 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  262/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027009861 مورخ 1395/08/08 بدریه نصیری فرزند منصور بشماره 
شناسنامه 1003 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209264544 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027009876 مورخ  1395/08/08بختیار نظری فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 33 صادره از شهر كرد بشماره ملی 4621907336 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9162 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  133/22مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  مورخ  1395/08/09مرتضی كردگاری   139560302027009898 شماره  رای   -12
بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291427945 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 260/26 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
13- رای شماره 139560302027009961 مورخ1395/08/09  اشرف نجفی الموسوی فرزند سید 
مهدی بشماره شناسنامه 28914 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282216678 در یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان یک طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8448 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027009966 مورخ  1395/08/09مرتضی سلطان الكتابی فرزند زین 
العابدین بشماره شناسنامه 209 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285356004 در پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان یک طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8448 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139560302027011408 مورخ  1395/09/14محمدرضا شیخی فرزند قاسم علی 
بشماره شناسنامه 23 صادره از بهبهان بشماره ملی 5279786209 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  248/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027011410 مورخ 1395/09/14 قاسمعلی شیخی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 20508 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649524191 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  248/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند علی  رامشه  رای شماره 139560302027011419 مورخ 1395/09/14 حسین حاتمی   -17
بشماره شناسنامه 37204 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282299451 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4390 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 84/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027011475 مورخ 1395/09/15 زهرا سعیدیان فر فرزند قربانعلی 
بشماره شناسنامه 8142 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283783215 در ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9370 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
خانم  و  قدمعلی  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   200 مساحت 

سلطان باقرزاده خوراسگانی.
19- رای شماره 139560302027011494 مورخ 1395/09/15 علیرضا نوری فروشانی فرزند عبداله 
خانه  یکباب  در ششدانگ   0032920199 ملی  بشماره  تهران  از  صادره   60073 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 232/46مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  نعمت  فرزند  سازش  مریم   1395/09/29 مورخ   139560302027012253 شماره  رای   -20
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291413375 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   21 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 99/8مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله اکبری مهردرانی فرزند  21- رای شماره 139560302027012285 مورخ  1395/09/30نعمت 
محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از اردستان بشماره ملی 1189792141 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136/40 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی .
22- رای شماره 139560302027012527 مورخ 1395/10/05 عباس نادری فرزند نادرقلی بشماره 
شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291407121 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه باستثنای بهای یک هشتم اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9395 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/23 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027012532 مورخ  1395/10/05مهناز عطائی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 2166 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288075332 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه باستثنای بهای یک هشتم اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9395 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027012534 مورخ 1395/10/05 رضا مومنی فرزند غضنفر بشماره 
شناسنامه 169 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286550041 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3936 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 121/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند خوشنام  بقال  آل  مورخ  1395/10/05 محمد  رای شماره 139560302027012535   -25
یکباب خانه  در ششدانگ   1289043620 ملی  بشماره  اصفهان  از  1116 صادره  بشماره شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 225 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اعتباریان خوراسگانی فرزند  26- رای شماره 139560302027012650 مورخ  1395/10/07میالد 
و  دانگ  یک  در   1293385281 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2009 شناسنامه  بشماره  حسین 
چهل و هفت - دویست و شصتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 273/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027012653 مورخ 1395/10/07 علیرضا اعتباریان خوراسگانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 190 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291334017 در  1/7دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  مقتدائی  عزت   1395/10/07 مورخ   139560302027012660 شماره  رای   -28
هاشم بشماره شناسنامه 6928 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283771063 در دو دانگ و یک 
- پنجاه و دوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  273/43مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027012663 مورخ 1395/10/07 فریبا اعتباریان خوراسگانی فرزند 
از اصفهان بشماره ملی 1291406931 در 0/8 دانگ مشاع  حسین بشماره شناسنامه 56 صادره 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027012667 مورخ  1395/10/07فرزانه اعتباریان خوراسگانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 183 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291349650 در  0/1دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی  اعتباریان  محمدرضا   1395/10/07 مورخ   139560302027012671 شماره  رای   -31
از اصفهان بشماره ملی 1291343601 در  0/2دانگ  فرزند حسین بشماره شناسنامه 72 صادره 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  273/43مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
32- رای شماره 139560302027012680 مورخ  1395/10/07حیدرعلی دانشمند خوراسگانی فرزند 
قنبرعلی بشماره شناسنامه 6034 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283762110 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 187 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  محسنی  صدیقه   1395/10/07 مورخ   139560302027012683 شماره  رای   -33
بشماره شناسنامه 99 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291242295 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 187 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نادرقلی  فرزند  نادری  مورخ  1395/10/08علیرضا   139560302027012749 شماره  رای   -34
از اصفهان بشماره ملی 1291365494 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 175 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 168/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027012764 مورخ  1395/10/08محمود كریمی  فرزند محمدعلی 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291381074 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   78 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6560 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ورنوسفادرانی  اله شاهین  رای شماره 139560302027012773 مورخ  1395/10/08نعمت   -36
در   1140106740 ملی  بشماره  شهر  خمینی  از  صادره   10822 شناسنامه  بشماره  اكبر  علی  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5902 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 249/48 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027012834 مورخ 1395/10/09 غالمعلی قربانی مزرعه فرزند رضا 
خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 5659523323  بشماره  كوهپایه  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 142/44 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027013064 مورخ 1395/10/14 علی اصغر فرامرزیان فرزند منصور 
از فارسان بشماره ملی 4679544635 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 101 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  83/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027013128 مورخ 1395/10/15 سیدابراهیم محمدی موسوی فرزند 
سیدموسی بشماره شناسنامه 171 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129404927 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 185/68 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند كریم  نصرآزادانی  خسرو  مورخ  1395/10/18   139560302027013330 شماره  رای   -40
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1290069761 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   37 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 255 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  178/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027013446 مورخ  1395/10/20علی اکبر عباسی فرزند رحیم بشماره 
آباده بشماره ملی 2410454313 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  از  شناسنامه 4633 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  136/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمد  فرزند  یدالهی  مورخ  1395/10/20معصومه   139560302027013448 شماره  رای   -42
از  مشاع  دانگ  دو  در   1287198872 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3122 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 136/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
43- رای شماره 139560302027013527 مورخ 1395/10/20 غالمحسین خانی فرزند محمود 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1283578786 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   928 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  1088/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027013531 مورخ  1395/10/22محمدخانی قهجاورستانی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 1112 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286422477 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 1088/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027013572 مورخ  1395/10/22غالمرضا قابوسی  فرزند جمشید  
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288910061 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   671 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 213/17مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027013641 مورخ 1395/10/23 اکبر زاهدی یگانه فرزند محمدعلی 
یکباب خانه  1286639001 در ششدانگ  اصفهان بشماره ملی  از  بشماره شناسنامه 1972 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027013649 مورخ 1395/10/23 محسن قاسمی كیچی فرزند علی 
یکباب  از کوهپایه بشماره ملی 5659362494 در ششدانگ  اكبر بشماره شناسنامه 55 صادره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15271 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  157/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
48- رای شماره 139560302027013860 مورخ 1395/10/25 محمدرضا قضاوی فرزند قدمعلی 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291298266 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   118 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6484 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 222/82مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
49- رای شماره 139560302027013865 مورخ 1395/10/25 سیدمجتبی آل داود فرزند هادی 
بشماره شناسنامه 107 صادره از خور و بیابانک بشماره ملی 5409736583 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  178/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
50- رای شماره 139560302027013872 مورخ  1395/10/25طاهره ایزدی فرزند علی بشماره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5409685091 ملی  بشماره  بیابانک  و  خور  از  صادره   10493 شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
51- رای شماره 139560302027013973 مورخ  1395/10/27بتول کاظم تابش فرزند غالمعلی 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291738576 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره 
از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت  از قطعه زمین پالک 31 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی 

اصفهان به مساحت 190/37 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
علی  مانده  فرزند  زارعی  رجبعلی  مورخ 1395/11/03  رای شماره 139560302027014298   -52
بشماره شناسنامه 16 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291263152 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1572 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  195/86مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زفره  صادقی  صدیقه   1395/11/04 مورخ   139560302027014323 شماره  رای   -53
مصطفی بشماره شناسنامه 982 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287647472 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 279 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  180/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027014327 مورخ 1395/11/04  اصغر مویدزفره  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 11 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111299692 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 279 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  180/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خیادانی  دهقانی  مورخ  1395/11/04علی   139560302027014334 شماره  رای   -55
از اصفهان بشماره ملی 1283845350 در سه دانگ  حسین  بشماره شناسنامه 14370 صادره 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  147/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027014338 مورخ 1395/11/04 فاطمه خلفی خیادانی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 700 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291511687 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  147/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027014357 مورخ  1395/11/04 احمدرضا همائی بروجنی فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 72 صادره از بروجن بشماره ملی 4650291331 در 120 سهم مشاع 
از 180 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از 
اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
58- رای شماره 139560302027014358 مورخ  1395/11/04حمیدرضا احترامی فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 230 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199046043 در 30 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مسعود  فرزند  زاده  ناظم  پیام   1395/11/04 مورخ   139560302027014364 شماره  رای   -59
بشماره شناسنامه 1354 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289697906 در 10 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027014369 مورخ 1395/11/04 پگاه ناظم زاده فرزند مسعود بشماره 
سهم   180 از  مشاع  10 سهم  در   1289602859 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3289 شناسنامه 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027014372 مورخ 1395/11/04 مریم درخشان نیا فرزند رضا بشماره 
از 180 سهم  10 سهم مشاع  در  اصفهان بشماره ملی 1288391358  از  شناسنامه 4340 صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027014373 مورخ  1395/11/04 زهرا سوفسطائی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 1161 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285598318 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  254/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027014391 مورخ  1395/11/04 محمد دارالضیاره  فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286976413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 83 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027014436 مورخ  1395/04/08محمود حجه فروش فرزند رسول 
بشماره شناسنامه 583 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284914909 در ششدانگ یکباب باغ بدون 
اعیانیهای احداثی  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت  1064/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسن  فرزند  طباخیان  فاطمه   1395/11/06 مورخ   139560302027014447 شماره  رای   -65
بشماره شناسنامه 856 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287544673 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 109/03مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027014451 مورخ  1395/11/06محسن شیریان علی آبادی  فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 680 صادره از برخوار بشماره ملی 6609428662 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

240 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027014454 مورخ  1395/11/06 مرتضی شیریان علی آبادی  فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره ملی 6609810222 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

 240/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
68- رای شماره 139560302027014471 مورخ 1395/11/06 كوكب قاسمی جندابه فرزند ابراهیم 
از  مشاع  دانگ  دو  در   5659074677 ملی  بشماره  كوهپایه  از  صادره   597 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9170 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  210/81مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027014472 مورخ 1395/11/06 محمد احمدی جندابه فرزند عزیزاله 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   5659485448 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   13 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9170 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  210/81مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  قربانیان کردآبادی   مورخ  1395/11/06رضا   139560302027014482 شماره  رای   -70
از اصفهان بشماره ملی 1283985780 در ششدانگ  عبدالمحمد بشماره شناسنامه 1018 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 10240 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  301/93مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027014488 مورخ  1395/11/06محمد اكبری دهقی فرزند هاجی اقا 
بشماره شناسنامه 12 صادره از فریدن بشماره ملی 1159632448 در ششدانگ یکباب ساختمان 
باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت  220/20مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج 

میرزا محمد برادران توتونچی .
اله  نعمت  فرزند  شاهین  مورخ  1395/11/07سعید   139560302027014501 شماره  رای   -72
بشماره شناسنامه 576 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291510435 در ششدانگ یکباب مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9424 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 13/81مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  باقری  اصغر   1395/11/07 مورخ   139560302027014504 شماره  رای   -73
حسین بشماره شناسنامه 733 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291454500 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9620 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 196/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027014537 مورخ 1395/11/07 محسن توكلی اژیه  فرزند حسین 
یکباب  ششدانگ  در   5658893046 ملی  بشماره  كوهپایه  از  صادره   5536 شناسنامه  بشماره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  162/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027014569 مورخ  1395/11/07 اکبر اتحادی فرزند رحیم بشماره 
شناسنامه 44 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291412433 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12572 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/85 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عباس  فرزند  فر  مردانی  مورخ  1395/11/07محمود   139560302027014570 شماره  رای   -76
بشماره شناسنامه 1418 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286489571 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قاسمعلی  فرزند  حدیدی  زهرا   1395/11/09 مورخ   139560302027014576 شماره  رای   -77
از  مشاع  دانگ  سه  در   1289308810 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   303 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 192 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
78- رای شماره 139560302027014579 مورخ 1395/11/09 همتعلی روان خواه فرزند محمد 
ظاهر بشماره شناسنامه 18 صادره از بروجن بشماره ملی 4650305837 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 192 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
79- رای شماره 139560302027014583 مورخ  1395/11/09فاطمه  شیردره فرزند محمدباقر 
بشماره شناسنامه 1200 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286347769 در دو و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2656 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  290/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  یداله  فرزند  رای شماره 139560302027014584 مورخ 1395/11/09 عباس کلچه   -80
از  مشاع  دانگ  نیم  و  سه  در   1281499242 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   40234 شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2656 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  290/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
81- رای شماره 139560302027014596 مورخ 1395/11/09 حسینعلی احمدی هارونی  فرزند 
امیرحسین بشماره شناسنامه 70 صادره از شهركرد بشماره ملی 4622015706 در پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12546 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 144/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  هارونی  امینی  قائد  آرزو   09/11/1395 مورخ   139560302027014598 شماره  رای   -82
مرادعلی بشماره شناسنامه 76 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622125323 در یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12546 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  144/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
83- رای شماره 139560302027014601 مورخ 1395/11/09  ربابه جمشیدی حسن آبادی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 15 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649880840 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12594 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  148/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رای شماره 139560302027014605 مورخ  1395/11/09حسین كرمی فرزند علی بشماره   -84

شناسنامه 31 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649895228 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12594 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  148/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
85- رای شماره 139560302027014610 مورخ 1395/11/09 حامد عباسی باوکی  فرزند حسین 
از  مشاع  دانگ  چهار  در  ملی 1288367155  بشماره  اصفهان  از  صادره   1920 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  130/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عباس  فرزند  بوزانی  اخالقی  مورخ  1395/11/09تاج   139560302027014612 شماره  رای   -86
بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291250174 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 130/89 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
87- رای شماره 139560302027014613 مورخ 1395/11/09 مریم سربلوک زاده هرندی فرزند 
محمد باقر بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285672917 در ششدانگ یکباب 
از اصلی 15190 واقع در  از قطعه زمین پالک 43079 فرعی  بر روی قسمتی  ساختمان احداثی 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
88- رای شماره 139560302027014615 مورخ  1395/11/09عباس كنگازیان کنگازی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291504729 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9544 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 119/81 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
89- رای شماره 139560302027014625 مورخ  1395/11/09حسینعلی قدیری پزوه  فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 624 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283913232 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

199/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
آبادی  حاجی  جعفری  ابوالقاسم   1395/11/09 مورخ   139560302027014631 شماره  رای   -90
فرزند رضاعلی بشماره شناسنامه 1122  صادره از اصفهان بشماره ملی 1286690021 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت  94/86مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
91- رای شماره 139560302027014642 مورخ 1395/11/09 حسن اخالقی بوزانی فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه 12567 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827573 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

186/80 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدر اخالقی .
دیانتی فرزند صفرعلی  رای شماره 139560302027014668 مورخ  1395/11/10حسینعلی   -92
بشماره شناسنامه 2 صادره از خوانسار بشماره ملی 1229861211 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13052 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 96/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027014671 مورخ  1395/11/10مهری یوسفی  فرزند كرمعلی بشماره 
شناسنامه 3639 صادره از تهران بشماره ملی 0075699397 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  98/58مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عبدالغفور  فرزند  یقینی   مورخ   1395/11/10صدیقه  رای شماره 139560302027014672   -94
بشماره شناسنامه 502 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287796052 در یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عبدالغفور  فرزند  یقینی   مورخ  1395/11/10فاطمه   139560302027014676 شماره  رای   -95
بشماره شناسنامه 1360 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286424951 در یک و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
96- رای شماره 139560302027014679 مورخ  1395/11/10محمد یقینی فرزند عبدالغفور بشماره 
از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه   1286394260 ملی  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 814 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  حیدرآبادی  بهمنی  رضا   1395/11/10 مورخ   139560302027014683 شماره  رای   -97
در ششدانگ  ملی 5649681937  بشماره  اصفهان  از  5 صادره  بشماره شناسنامه  محمدحسین 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
98- رای شماره 139560302027014744 مورخ  1395/11/11سید علی اصغر حجازی دهاقانی 
فرزند سید ضیاءالدین بشماره شناسنامه 1391 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286313317 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  195/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
99- رای شماره 139560302027014748 مورخ  1395/11/11طیبه امین جعفری دهاقانی فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 45 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129590236 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  195/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مصطفی  فرزند  زاد   زارعی  زهره  مورخ  1395/11/11   139560302027014770 شماره  رای   -100
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291441654 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   445 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 194 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  116/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
101- رای شماره 139560302027014775 مورخ  1395/11/11 قاسم زارعی فرزند یداله بشماره 
شناسنامه 1886 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287829945 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 194 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  116/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
شعبانعلی  فرزند  امینی  مورخ  1395/11/11عزیزاله   139560302027014776 شماره  رای   -102
از  مشاع  دانگ  پنج  در   1287894216 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   627 شناسنامه  بشماره 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 

اصفهان به مساحت  141/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوزانی  قصری  مورخ  1395/11/11طیبه   139560302027014779 شماره  رای   -103
حسین بشماره شناسنامه 1720 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287979671 در یکدانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  141/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
104- رای شماره 139560302027014839 مورخ  1395/11/12فاطمه محمدی زاده فرزند پیر علی 
بشماره شناسنامه 62 صادره از شیراز بشماره ملی 2298820570 در 45 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
105- رای شماره 139560302027014841 مورخ  1395/11/12علی عمرانی فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 11 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129769392 در 90 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
106- رای شماره 139560302027014844 مورخ1395/11/12  وحید عمرانی فرزند علی بشماره 
سهم   180 از  مشاع  سهم   45 در   1292902434 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   881 شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
107- رای شماره 139560302027015369 مورخ  1395/11/18 عباس علی دهقانی  فرزند محمد 
از  مشاع  دانگ  دو  در  ملی 5649348545  بشماره  جرقویه  از  صادره   3141 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 295/79 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
108- رای شماره 139560302027015372 مورخ  1395/11/18حسن دهقانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 3515 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649352275 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت  295/79مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027015373 مورخ  1395/11/18غالم علی شفیعی ینگابادی فرزند 
از  دانگ مشاع  دو  در  ملی 5649670870   بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 6 صادره  علی 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  295/79مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
110- رای اصالحی 139560302027008790 مورخ 1395/07/14 با عنایت به فوت آقای حسین 
رای مفروزی شماره 139460302027030692 مورخ 1394/12/22  نیک کار خوراسگانی موضوع 
بدینوسیله مقرر میگردد اقدام در خصوص ادامه عملیات به نام وراث طبق قانون ارث بنام ربابه 
حیدری فرزند رضا بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291260684 همسر متوفی 
نسبت به یک هشتم بهاء اعیانی و فاطمه نیک کار خوراسگانی فرزند متوفی بشماره شناسنامه 
289 صادره از اصفهان در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 8879 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/169 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/09

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 
 حسین هادیزاده
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حضرت فاطمه علیهاالسالم می فرمایند:

ِة.  ِللعاّمَ
ً

َفَرَض اهّللُ  األمَر ِبالَمُعروِف َمصَلَحة

خداوند امر به معروف را براى اصالح مردم قرار داد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

بارانی

نیمه ابری

نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

5   ْC

-2   ْC

4   ْC

4   ْC

13  ْC

9   ْC

18   ْC

18   ْC

تظاهرات طرفداران مقتدی صدر در بغداد

ــوت از  ــا دع ــه ای ب ــراق در بیانی ــدر« ع ــان »ص ــرب جری ره

 » ز طرفــداران خــود بــرای تحصــن در اطــراف »منطقــه ســرب

ــن منطقــه هشــدار داد. ــه ای ــاره ورود ب بغــداد، درب

در  عــراق،  الصــدر  جریــان  رهــرب  صــدر«،  »مقتــدی 

بیانیــه ای بــه طرفــداران خــود گفتــه کــه در اطــراف منطقــه 

ــن  ــل ای ــه داخ ــرای ورود ب ــه ب ــه هیچ وج ــد و ب ز بمانن ــرب س

ــد. ــاش نکنن ــه ت منطق

طرفــداران مقتــدی صــدر از شــهرهای مختلــف عــراق 

ز بغــداد و در میــدان  دیــروز در اطــراف منطقــه ســرب

ایــن شــهر تجمــع کرده انــد. التحریــر 

ــه  ــت ب ــته اس ــدگان خواس ــدر از تظاهرات کنن ــدی ص مقت

گفتــیز  دهنــد.  ادامــه  خــود  ز  اضــات مســالمت آمری اعرت

ز  بــ�ی ی هــا�ی  درگری بــا  گذشــته  روز  تظاهــرات  اســت 

وهــای امنیــیت همــراه بــوده اســت. ضــان و نری معرت

ز کمیســاریای عــایل  ضــان خواســتار اصــاح قوانــ�ی معرت

انتخابــات هســتند. آن هــا عقیــده دارنــد کــه اعضــای ایــن 

کمیســاریا را احــزاب حاکــم انتخــاب می کننــد و ایــن اعضــا 

ــاریای  ز کمیس ــری ــل ن ــند. در مقاب ــرف باش ــد �ب ط نمی توانن

ق ــات، ایــن اتهامــات را رد کــرده اســت. مــرش عــایل انتخاب

حوادثیادداشت 
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حکومــت 53 ســاله پهلــوی، اصولــی را کــه مــردم بــه آن 
عالقمنــد بودنــد و بــرای آن ســر از پــا نمی شــناختند، بــه طــور 
ــا حرکــت و  ــن مبن ــر همی ــود. مــردم ب ــه ب ــده گرفت کامــل نادی
قیــام کردنــد و آن رژیــم را ســرنگون ســاختند تــا اصــول 
مدنظرشــان حاکــم شــود. بــا ســقوط پادشــاهی در ایــران 
حکومــت اســالمی پایه گــذاری شــد؛ لــذا نظــام اســالمی 
ــم  ــه رژی ــاده شــد ک ــان نه ــی بنی ــان آرمان های ــر اســاس هم ب
ــای  ــول و آرمان ه ــود. اص ــه ب ــده گرفت ــا را نادی ــته آن ه گذش
انقــالب در شــعارهای ســال 57 و اظهــارات امــام خمینــی 
ــروف »اســتقالل،  ــه اســت. شــعار مع ــاب یافت ــی بازت ــه خوب ب
ــود  ــی ب ــات مردم ــده مطالب ــالمی« چکی ــوری اس آزادی، جمه
کــه ســال های متمــادی جهــت دســتیابی بــه آن مبــارزه کــرده 
ــاره اهــداف و  ــه ســؤالی درب ــد. امــام خمینــی در پاســخ ب بودن
برنامه هــای آینده شــان می فرماینــد: »... اســتقالل و آزادی 
ــه  ــه ب ــالمی را ک ــط ناس ــد، رواب ــم گردان ــن بازخواهی ــه وط را ب
ضــرر ملــت اســت، اصــالح خواهیــم کــرد... دســت دیگــران را 
ــت  ــن خواســته مل ــن اولی ــم نمــود.« ای ــاه خواهی ــران کوت از ای
ــق  ــرزی تحق ــا پی ــه ب ــود ک ــارزه ب به پاخاســته در ســال های مب
ــه  ــد توج ــد: »بای ــام فرمودن ــر ام ــه ای دیگ ــرد. در جمل ــدا ک پی
داشــته باشــیم کــه مــا خودمــان کــی هســتیم و چی هســتیم و 
مملکــت مــا احتیــاج بــه چــی دارد و بــه کــی دارد. اگــر مــا ایــن 
وابســتگی های معنــوی را برگردانیــم بــه حــال خــودش و پیــدا 
ــیم.«  ــتقل باش ــت مس ــک مل ــم ی ــان را می توانی ــم خودم کنی
)صحیفــه نــور، ج 9، ص 110( بحــث دیگــر کــه مــردم جــزو آرمــان 

خــود قــرار داده بودنــد، آزادی اســت. امــام)ره( فرمودنــد: آنکــه 
از حقــوق بشــر اســت و از اولیــن حقــوق بشــر اســت، »آزادی، 
مــردم.  را می خواهنــد  ایــن  عــدل«،  اســتقالل، حکومــت 
)صحیفــه نــور، ج 4، ص 47(  قالــب حکومــت مطلــوب از دیــدگاه 

ــا شــکل  ــوی آن اســالمی اســت: »ام ــوری و محت ــام، جمه ام
حکومــت مــا جمهــوری اســالمی اســت؛ جمهــوری بــه معنــای 
اینکــه متکــی بــر آرای اکثریــت اســت و اســالمی بــرای اینکــه 
متکــی بــه قانــون اســالم اســت و دیگــر حکومت هــا ایــن طــور 
نیســتند کــه تکیــه بــر قانــون اســالم داشــته باشــند.« )همــان، 
ص 37( محتــوای نظــام مطلــوب انقــالب ایــران از دیــدگاه 

امــام، اســالم و اصــول اساســی آن اســت کــه در قــرآن و ســنت 
بیــان شــده اســت: »امــروز کــه ملــت ایــران قیــام کرده انــد... 
ــند،  ــه آزاد باش ــد ک ــد، می خواهن ــالمی می خواهن ــت اس حکوم
می خواهنــد کــه مســتقل باشــند، می خواهنــد کــه حکومتشــان 

ــان، ج 3، ص 198( ــد.« )هم ــالمی باش ــت اس حکوم

سلطان جعل و سرقت ایران اعدام می شود
پرونــده  در  جرائــم  از  میانســال کــه کلکســیونی  مــرد 
ــه  ــران ب ــالب ته ــم دادگاه انق ــا حک ــش دارد، ب تبهکاری های

اعــدام محکــوم شــد.  
ــام  ــه اته ــال ۶8 ب ــار در س ــتین ب ــال نخس ــوم میانس محک
ــل  ــس از آزادی و تحم ــا پ ــد. ام ــدان ش ــه زن ــرقت روان س
ــه طــوری کــه در پرونــده  حبــس، جرائمــش را ادامــه داد؛ ب

ــتگیری دارد.  ــابقه دس ــره س ــی اش 48 فق فعل
متهــم حرفــه ای هــر بــار پــس از بازداشــت و تحمــل حبــس 
ــرقت ها  ــتانش، س ــراه همدس ــه هم ــاره ب ــد و دوب آزاد می ش
ــل  ــلحه حم ــودش اس ــا خ ــز ب ــت. او هرگ ــر می گرف را از س
ــت.  ــی می دانس ــه خوب ــش را ب ــه مجازات ــرا ک ــرد؛ چ نمی ک
دســتگیری  از  اطــالع  محــض  بــه  وی  بانــد  اعضــای 
 همدستانشــان گــرد هــم می آمدنــد و بــا پول هــای ســرقتی

جریمــه و مجازات هــا را می پرداختنــد و بــا گرفتــن رضایــت 
ــد.  ــدام می کردن ــان اق ــرای آزادی همدستانش ــاکیان ب از ش
ایــن تبهــکار حرفــه ای آخریــن بــار بــه اتهــام کالهبــرداری از 

پزشــکان بازداشــت شــد.
ــدان برنگشــت؛  ــه زن  او پــس از دریافــت مرخصــی دیگــر ب
همیــن مســئله باعــث شــد تا بازپــرس شــعبه اول دادســرای 

ویــژه ســرقت، دســتور بازداشــتش را صــادر کنــد.
ــراری  ــم ف ــرای دســتگیری مته ــات ب ــه تحقیق ــی ک  در حال
ــدد  ــا ســرقت های متع ــس ب ــان پلی ــه داشــت کارآگاه ادام
مأمــوران قالبــی در شــهرهای مختلــف کشــور روبــه رو شــدند. 
در ایــن پرونده هــا، ســارقان تحــت عنــوان مأمــور بــه 
ــرقت  ــا را س ــا ارزش آن ه ــوال ب ــه و ام ــکان رفت ــراغ پزش س

می کردنــد. 
ــق  ــان موف ــه کارآگاه ــات صورت گرفت ــا تحقیق ــت ب در نهای
شــدند ســارقان امــوال پزشــکان در شهرســتان ها و پایتخــت 
ــه  ــات ب ــان در تحقیق ــد. متهم ــتگیر کنن ــایی و دس را شناس
 ســرقت از پزشــکان در شــهرهای یــزد، شــیراز، مالیــر
گرمســار، اردبیــل، ارومیــه، اهــواز و بیرجنــد اعتــراف کردنــد.
ــان  ــد در جری ــز مشــخص شــد اعضــای بان در تحقیقــات نی
ــه جیــب زده  10 ســرقت از پزشــکان، ۶80 میلیــون تومــان ب

بودنــد.
بدیــن ترتیــب بــا تکمیــل تحقیقــات، پرونــده متهــم اصلــی  
ــد  ــاع داده ش ــالب ارج ــه دادگاه انق ــم ب ــدور حک ــرای ص  ب
 و شــعبه 15 وی را بــه دلیــل ســرقت، جعــل اســناد دولتــی

ــه  ــوان، فــروش مــواد مخــدر، ســرقت مقــرون ب غصــب عن
ــابقه  ــره س ــا ۲۶ فق ــا و … ب ــلحانه، ارتش ــرقت مس آزار، س
محکومیــت کیفــری و 78 فقــره ســابقه دســتگیری بــه 

ــگاران ــگاه خبرن ــرد. باش ــوم ک ــدام محک اع

ـــمـــاره 368 ســـــال سوم                ݡسݒ
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ــاده و آنقــدر  بعضــی از مســائل در ذهــن مــا جــا افت
در روح و روان مــا ریشــه کــرده کــه فکــر جایگزینــی 
بــرای آن تصــور نمی کنیــم. یکــی از ایــن مســائل ایــن 
ــیمی درمانی  ــم ش ــر می کنی ــا فک ــه م ــه هم ــت ک اس
ــه  ــی هم ــا راه انتخاب ــرطان و تنه ــان س ــا راه درم تنه

افــراد ســرطانی اســت. 
ــردی  ــه ســرطان، ف ــال ب ــراد مبت ــا از اف تصــور همــه م
بی مــو اســت؛ در صورتــی کــه ایــن بی مــو شــدن 
ــت  ــیمی درمانی اس ــی ش ــوارض جانب ــی از ع ــا یک تنه

ــه خــود ســرطان! ن
بــا ایــن حــال برخــی از پزشــکان بــه مبــارزه بــا ایــن 
درمــان ســنتی و دیرینــه پرداخته انــد و معتقدنــد 
ــان ســرطان نیســت  ــا راه درم ــه شــیمی درمانی تنه  ک
و عــوارض آن بیــش از فوایــدش بــرای بیمــاران 

اســت. 
 Hardin B. Jones یکــی از ایــن مخالفــان دکتــر
ــی  ــور قطع ــه ط ــش ب ــد در مطالعات اســت. او می گوی
ثابــت شــده کــه قربانیــان ســرطان کــه رونــد درمانــی 
از  بیشــتر  برابــر  چهــار  نمی گیرنــد،  پیــش  در  را 
ــی  ــد، زندگ ــرار می گیرن ــان ق ــت درم ــه تح ــرادی ک اف
می کننــد. بیمارانــی کــه از درمــان ســرطان خــودداری 
ــی  ــال و بیماران ــط 1۲٫5 س ــور متوس ــه ط ــد ب می کنن
کــه تــن بــه درمــان و جراحــی می دهنــد، فقــط ســه 

ــد.  ــی می کنن ــال زندگ س
در واقــع می تــوان گفــت کــه مضــرات جراحی هــا 

ــت. ــان اس ــتر از فوایدش ــرطان بیش ــای س و درمان ه
ــان ســرطان  ــه قربانی ــت شــده ک ــق ثاب ــک تحقی در ی
ــر بیشــتر از  ــار براب ــد، چه ــه شــیمی درمانی نمی کنن ک
ــی  ــد، زندگ ــرار می گیرن ــان ق ــت درم ــه تح ــرادی ک اف

می کننــد.
شــاید اظهــارات ایشــان کمــی افراطــی بــه نظــر 
بیمــاران ســرطانی  بــه  نگاهــی  اگــر  امــا  برســد؛ 
تحــت شــیمی درمانی بیندازیــم، حرف هــای او را تــا 
ــفانه در  ــم. متاس ــول می کنی ــی قب ــدی درک و حت ح
شــیمی درمانی ســلول های ســالم نیــز بــه همــراه 
ســلول های ســرطانی آســیب می بیننــد و ایــن یعنــی 

اینکــه بــدن مجبــور اســت بــا مشــکالت دیگــری بــه 
ــی  ــد. حت ــرم کن ــه ن ــز دســت و پنج جــز ســرطان نی
ــد بســیاری  ــه می گوی ــی رود ک ــش م ــی پی ــا جای او ت
ــه از  ــی ک ــل پول ــه دلی از پزشــکان شــیمی درمانی را ب
ــز  ــاران تجوی ــرای بیم ــود ب ــان می ش ــن کار عایدش ای
می کننــد! امــا مســئله ایــن اســت کــه افــراد درگیــر و 
قربانــی ســرطان، آیــا می تواننــد از درمــان خــودداری 
کننــد و از درمان هــای طبیعــی بــرای درمــان ســرطان 
ایــن قضیــه را چطــور  اســتفاده کننــد؟ ریســک 

می تــوان توجیــه کــرد؟
اگــر شــما از نزدیــکان افــراد مبتــال بــه ســرطان باشــید 
حاضــر هســتید ایــن ریســک را بــرای بیمارتــان 
 قبــول کــرده و از انجــام شــیمی درمانی خــودداری 

کنید؟ سایت سالمت

آیا شیمی درمانی عامل مرگ بسیاری از بیماران سرطانی است؟

و سرپرســت  مدیــر کل حراســت  راد،  محرمــی 
و  ارزیابــی عملکــرد  بازرســی  و  دفتــر حقوقــی 
ــه شــکایات شــرکت مهندســی آب و  پاســخگویی ب
ــای  ــران شــرکت آبف فاضــالب کشــور در جمــع مدی
ــی  ــط مش ــون خ ــت: هم اکن ــان گف ــتان اصفه اس
حراســت مدیریــت بــر مبنــای علــم و اخــالق 
اســت. بــر ایــن اســاس از مدیــران آبفــای اســتان 
اصفهــان انتظــار مــی رود علــم و اخــالق را ســرلوحه 
ــد کــه  ــد؛ هرچن کارهــای مدیریتــی خــود قــرار دهن
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  موفقیت هــای 
و  آب  در صنعــت  اخیــر  ســال های  در  اصفهــان 

ــت. ــم اس ــن مه ــال ای ــر اعم ــور بیانگ ــالب کش فاض

    رشد رفتارهای سالم
وی افــزود: مدیــران بایــد بــا روش هــای عالمانــه 
ــد  ــای رش ــد و زمینه ه ــاوت را درک کنن ــای متف نگاه ه
رفتارهــای ســالم را مهیــا ســازند تــا شــرکت بــه 
بالندگــی و شــکوفایی برســد؛ چــرا کــه هم اکنــون 
 در دنیــا شــرکت ها بــه 3 دســته در حــال رقابــت

بیمــار و رشــدیافته تقســیم می شــوند و در ایــن میــان 
شــرکت های رشــدیافته بــا ارائــه ایده هــای جدیــد، 

ــد. ــم می زنن ــی را رق ــب توجه ــکوفایی جال ش

    جایگاه حراست در دنیا
کــرد  اشــاره  دنیــا  در  حراســت  جایــگاه  بــه   وی 
و گفــت: در دنیــا امنیــت، مراقبــت و حراســت جایــگاه 
ویــژه ای دارد؛ بــه گونــه ای کــه تمــام رفتارهــای کارکنــان 
ــه  ــانی ک ــروی انس ــعه نی ــرا توس ــود؛ زی ــد می ش رص
می شــود،  محســوب  شــرکت ها  منابــع  مهم تریــن 
ــا  ــرو حاصــل می شــود ت ــن نی ــت از ای ــق مراقب از طری

ــد.  ــی بمانن ــار نشــوند و ســالم باق بیم
فرمانــده بســیج شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
صبــر  اســالمی  مدیریــت  در  اعــالم کــرد:   کشــور 
و بردبــاری بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ در ایــن میــان 
فعــاالن در حــوزه حراســت بایــد 10 برابــر ســایر کارکنــان 
بردبــار باشــند و 100 برابــر مدیــر ارشــد؛ بــه گونــه ای کــه 
ــروی انســانی داده  ــه نی ــار ب ــد فرصــت اصــالح رفت بای

شــود و محکــوم بــه حــذف نشــوند.

    توانمندسازی نیروی انسانی
وی توانمندســازی نیــروی انســانی را راهبردی اساســی 
برشــمرد و خاطرنشــان ســاخت: توانمندســازی نیــروی 

ــر  ــالق میس ــم و اخ ــت عل ــال مدیری ــا اعم ــانی ب انس
ــت  ــردن امنی ــا ک ــا مهی ــت ب ــش حراس ــود. بخ می ش
نیــروی  توانمندســازی  زمینه ســاز  واقــع  در  پایــدار 
انســانی در بســیاری از بخش هــا می شــود و از مدیــران 
آبفــا در نظــام جمهــوری اســالمی انتظــار مــی رود ماننــد 
ســربازان گمنــام بــه امــر ســقایت بپردازنــد؛ زیــرا کشــور 
نیــاز بــه توســعه خدمــات آب و بــرق دارد. خوشــبختانه 
آبفــای اســتان اصفهــان بــه رغــم مشــکالت عدیــده ای 
کــه دارد تابســتان را بــه خوبــی پشــت ســر گذاشــت.

در ادامــه مهندس هاشــم امینــی، مدیــر عامــل شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان، گفــت: شــرکت آبفــای اســتان 

اصفهــان بــا بیــش از 50 ســال خدمــت درصــدد اســت 
بــا اعمــال شــفافیت در کارهــا دچــار خمودگــی نشــود 
ــت آب  ــات در صنع ــه خدم ــرو در ارائ ــان پیش  و همچن
اســت  حالــی  در  ایــن  باشــد؛  فاضــالب کشــور  و 
کــه در برهــه ای شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ــد؛  ــردم باش ــه م ــات ب ــه خدم ــتاز ارائ ــت پیش نتوانس
امــا خوشــبختانه در ســال های اخیــر بــا همدلــی 
ــتان  ــای اس ــت آبف ــاالن صنع ــی فع ــکاری تمام و هم
ــته  ــد گذش ــده مانن ــق ش ــرکت موف ــن ش ــان، ای اصفه

پیشــرو و پیشــتاز باشــد؛
 گــواه ایــن مســئله، کســب 3 ســال متوالــی رتبــه برتــر 

آبفــای اســتان اصفهــان در عملکــرد ارزیابــی وزارت 
نیــرو و نیــز اختصــاص رتبــه برتــر در جشــنواره شــهید 
رجایــی و ۲ ســال متوالــی در میــان دســتگاه های 

ــی اســتان اســت.  اجرای
همچنیــن بخش هــای مختلــف شــرکت آبفــای اســتان 
 اصفهــان ماننــد روابــط عمومــی، حراســت، بهره بــرداری 
بســیج و ... در ارزیابی هایــی کــه از ســوی شــرکت 
مهندســی آب و فاضــالب در ســال جــاری صــورت 

ــدند.  ــر ش ــه برت ــز رتب ــت، حائ گرف
وی گفــت: در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل برخــورداری 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان از یــک ســامانه 
ــی ــع آب ــب مناب ــر مکع ــود ۲ مت ــز کمب ــانی و نی  آبرس
همچنــان آب شــرب بیــش از 4 میلیــون نفــر جمعیــت 
تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ تأمیــن 
ــی  ــا وحــدت، همــکاری و همدل شــد کــه ایــن مهــم ب

کارکنــان صــورت گرفــت.

ــای  ــب فیلتره ــروژه نص ــرداری از پ     بهره ب
ــهر ــه آب فریدونش ــنی تصفیه خان ش

آب  تصفیه خانــه  شــنی  فیلترهــای  نصــب  پــروژه 
فریدونشــهر بــا حضــور نماینــده مــردم ایــن شهرســتان 
عمرانــی  معــاون  اســالمی،  شــورای  مجلــس  در 
معــاون  اســتانداری،  بحــران  کل  مدیــر  اســتاندار، 
آمــوزش  و  عمومــی  روابــط  مدیــر  و  بهره بــرداری 

همگانــی آبفــای اســتان اصفهــان انجــام شــد.
 معــاون بهره بــرداری آبفــای اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه افتتــاح فیلتــر شــنی )تصفیــه فیزیکــی( آب 
فریدونشــهر گفــت: نصــب فیلتر شــنی آب فریدونشــهر 
ــرایط آب  ــل ش ــه دلی ــه ب ــد ک ــی ش ــی عملیات  در حال

ــتان  ــرب اس ــتان کــه در غ ــی ایــن شهرس و هوای
قــرار دارد و نیــز وجــود چشــمه لنــگان در ایــن 
ــوال  ــده رود، اص ــاخه های زاین ــی از سرش ــه یک منطق
موجــب  پاییــزی  و  بهــاری  شــدید  بارش هــای 
افزایــش کــدورت آب چشــمه لنــگان شــده و ایــن 
ــطح  ــانی در س ــر آبرس ــکالتی را در ام ــئله مش مس
فریدونشــهر و روســتاهای تحــت پوشــش ایــن 

می کــرد.  ایجــاد  تصفیه خانــه 
حســن غالمــی افــزود: هنــگام بارندگــی بــا ســیالبی 
ــا حــدود 40  ــدورت آب ت ــگان، ک شــدن چشــمه لن
NTU افزایــش می یافــت کــه ایــن امــر مشــکالتی 
را بــرای تأمیــن آب شــرب منطقــه ایجــاد می کــرد. 
آب  تصفیــه  سیســتم  تجهیــز  بــا  خوشــبختانه 
فریدونشــهر بــه 4 فیلتــر شــنی، کــدورت آب بــه زیر 
ــوان  ــاس می ت ــن اس ــر ای ــد. ب ــک NTU می رس ی
گفــت عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه از اهمیــت 

ــت.  ــوردار اس ــزایی برخ بس
وی هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را تصفیــه فیزیکــی 
فریدونشــهر  شــرب  آب  کیفــی  ارتقــای  و  آب 
برشــمرد و  عنــوان کــرد: اجرایــی شــدن ایــن پــروژه 
ــای  ــی، ارتق ــه فیزیک ــدورت آب و تصفی ــذف ک و ح
ــتاهای  ــهر و روس ــت ش ــرب جمعی ــت آب ش کیفی
ــش از  ــه بی ــه را ک ــن تصفیه خان ــش ای ــت پوش تح

ــراه دارد.  ــه هم ــر هســتند، ب ــزار نف 15 ه
معــاون بهره بــرداری آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: 
هزینــه اجــرای ایــن پــروژه بالــغ بــر 3/5 میلیــارد 
 ریــال بــر آورد شــد کــه از محــل اعتبــارات اســتانی 

و جاری تأمیـن گردید.

مدیر کل حراست شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

خط مشی حراست، مدیریت بر مبنای علم و اخالق است
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