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قا مصطفی آثار شهادت حاج آ

له
قا

رم
س بــر  تاثیرگــذار  و  مهــم  روزهــای  از  یکــی  امــروز 

روز  در  اســت.  اســامی  انقــاب  پیــروزی  رونــد 
دســت  ستم شــاهی  رژیــم   ،1356 آبان مــاه  اول 

لرزانــد  را  حکومتــش  پایه هــای  کــه  زد  جنایتــی   بــه 
و زمینــه ســقوطش را فراهــم کــرد. در نیمه شــب اول آبــان 
1356، آیــت اهلل ســید مصطفــی خمینــی، فرزنــد ارشــد 
حضــرت امــام)ره(، به شــکل مرموزی به شــهادت رســید. 
شــهادت ایشــان، نهضــت اســامی ایــران را جــان تــازه ای 
کــه پــس  گیــر درآمــد  بخشــید و بــه شــکل انقابــی فرا
از 15 مــاه منجــر بــه ســقوط رژیــم پهلــوی شــد. شــاید 
کــه حضــرت امــام خمینــی)ره(  بــه همیــن جهــت بــود 
دانســتند.  الهــی  خفیــه  الطــاف  از  را  ایشــان  شــهادت 
دوران  یگانــه  رهبــری  بــه  ایــران  اســامی  انقــاب 
ــراد  حضــرت امــام)ره(، همــواره مــورد بحــث و بررســی اف

محافل و مجامع فکری و سیاسی دنیا بوده است. 
 شــهادت آیت اهلل حاج ســید مصطفی خمینی را می توان 

فرازی مهم و استثنایی...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 توکلی: اخراج نمایندگان مجلساخبار روز
حین نمایندگی امکان پذیر می شود

نماینده سابق مجلس شورای اسامی با اشاره به محتوای 
گفت: با اباغ این  کلی انتخابات  سیاست های 

سیاست ها، اخراج نمایندگان مجلس، حین 
نمایندگی امکان پذیر می شود...

 آغاز نام نویسی 
وام ضروری بازنشستگان

در صفحه  اقتصاد )3( بخوانید

 مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی 

گاوخونی: تاالب بین المللی 

گاوخونی  ۹۹ درصد تاالب 
خشک است
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اصفهان  سازمان ملل 

در خدمت مستکبران جهان است
شهرکرد  آمریکا به  دنبال 

کانال ارتباطی برای نفوذ است
کرمان  کار باید به کاردان و نخبه 

هر کارسپرده شود
یزد  دشمن شناسی 

یکی از دغدغه های مقام معظم 
رهبری است

صفحه 2نماز جمعه

»آگهی مزایده عمومی« )نوبت اول(
شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره 4/95/1246 مورخ 95/7/7 و شماره 4/95/1255 مورخ 95/7/7 شورای اسالمی شهر 

در نظر دارد مزایده های ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده های ذیل دعوت به عمل می آید.

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده )ریال(

1
اجاره غرفه فروش )صرفا فست فود و آبمیوه های 
فصلی( واقع در فوالدشهر محله 22 بهمن )فاز یک( 

پارک معلم

95/16858
95/7/17

4/800/000 ریال

2
 اجاره مکان احداثی واقع در محله شهید صدر 

)محله ب 1( جنب سرویس بهداشتی واقع در فضای 
سبز پارک روبروی درمانگاه ذوب آهن

95/16860
95/7/17

4/500/000 ریال 

چاپ  دوم

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/8/11 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده ها به واحد 
امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان
 موضوع فراخوان: سرمایه گذاری در راه اندازی و بهره برداری از موزه آثار تاریخی 

و باستانی در شهر نجف آباد به روش )B.O.T( به بخش خصوصی.

مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان: از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت می شود 
شنبه  پنج  روز  اداری  وقت  پایان  تا  فراخوان  اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 

مورخ 95/8/20 به دفتر امور سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای شهرداری واقع در نجف آباد 

خیابان فردوسی مرکزی - بن بست شهید پوالدی - ساختمان مشارکتها- طبقه اول مراجعه 

و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95/8/22 به دبیرخانه محرمانه 

 شهرداری نجف آباد واقع در چهارراه شهرداری ساختمان مرکزی تحویل نمایند. سایر اطالعات 

مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است.

شهردار نجف آباد

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

نوبت  اول

کاهش 55 درصدی بارش 
در استان اصفهان 

  صفحه 8

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن



 یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حتما بخوانید!
استثنا در اجرای قانون ممنوعیت ... شنبه 1  آبان ماه   21395

ـــمـــاره  279  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

آثار شهادت حاج آقا مصطفی                                        
ادامه از صفحه یک: 

ــی  ــارزان و مجاهدان ــت. مب ــامی دانس ــاب اس ــخ انق  در تاری
کــه ســال های ســال، مرارت هــای مبــارزه و درد هجــران 
ــاد  ــه ی ــی ب ــه نیک ــد، ب ــرده بودن ــل ک ــود را تحم ــوای خ  پیش
دارنــد کــه بــرکات شــهادت آن ســید عزیــز چگونــه و تــا چــه 
انــدازه در گســترش رونــد رو بــه رشــد انقــاب موثــر واقع شــد. 
ــد حضــرت  ــد برومن ــر شــهادت فرزن ــی آحــاد مــردم، خب وقت
بــه صداقــت، تعهــد  از پیــش  امــام را شــنیدند، بیــش 
 اخــاص، مظلومیــت و نقــش محــوری امــام پــی بردنــد 
و پــس از گســترش نــام و یــاد آن حضــرت از تجلیــل نســبت 
ــد از  ــدند. بع ــردان نش ــه ای روی گ ــد لحظ ــر مجاه ــه آن پی ب
ــیر  ــازه در مس ــرایط ت ــروز، ش ــراغ ظلمت اف ــن چ ــنایی ای روش
ــر  ــکاری ب ــل ان ــر قاب ــار غی ــد و آث ــش آم ــاب اســامی پی انق
رونــد پیــروزی حاصــل شــد کــه بــه بعضــی از ایــن آثــار اشــاره 

می کنیــم.
  اولیــن اثــر از آثــار شــهادت آن مــرد بــزرگ و انقابــی
ــت  ــم موقعی ــام)ره( و تحکی ــرت ام ــاد حض ــام و ی ــج ن تروی
رهبــری نهضــت در آن  مقطــع حســاس تاریــخ انقــاب اســت. 
ــام  ــتن ن ــده نگهداش ــرای زن ــواره ب ــی، هم ــارزات سیاس  در مب
و یــاد رهبــری، از لــوازم و ابزارهــای مختلفــی اســتفاده 
ــاره  ــه صــورت اتفاقــی و یک ب می شــود کــه بعضــی از آن هــا ب

بــه وقــوع می پیونــدد.
ــن  ــی از ای ــام)ره(، یک ــرت ام ــی حض ــد گرام ــهادت فرزن  ش
ــری نهضــت نقــش  ــام رهب ــه در گســترش ن عوامــل اســت ک
ــه  ــه گفت ــاز ک ــه تاریخ س ــت. در آن بره ــده ای داش تعیین کنن
ــام در  ــرت ام ــام حض ــر ن ــم، ذک ــار رژی ــی فش ــود در پ می ش
محافــل و مجامــع مختلــف دســت کم بــا شــش مــاه زنــدان 
همــراه بــود و انــواع شــیوه های سیاســی و فرهنگــی بــه 
ــام و یــاد رهبــری انقــاب در  ــا ن ــود ت خدمــت گرفتــه شــده ب
ــای  ــه آن تاش ه ــاره هم ــه یک ب ــود، ب ــوش ش ــان فرام اذه

ــر آب شــد.  ــش ب ــه نق مذبوحان
ــا  ــاج آق ــت  ح ــس بزرگداش ــی از مجال ــی گزارش ــاواک ط س
مصطفــی و ذکــر نــام حضــرت امــام در ایــن مجالــس 
می نویســد: در تعــدادی از ایــن مجالــس، شــعارهایی بــه 
مفســر  اســت.  داده شــده  روح هللا خمینــی  از  طرفــداری 
بی بی ســی دربــاره گســترش نــام امــام، در پــی شــهادت 
حــاج آقــا مصطفــی می گویــد: آیــت هللا خمینــی کــه از 
ــی  ــکیات مذهب ــتر تش ــا بیش ــف، نه تنه ــش در نج تبعیدگاه
بلکــه نبــض سیاســی کشــور را در دســت داشــت، ناگهــان ... 
ــی  ــال ها و در پ ــس از س ــر پ ــار دیگ ــرش ب ــام ممنوع الذک ن
ــا  ــر زبان ه ــر س ــی ب ــدش مصطف ــد ارش ــی فرزن ــوت ناگهان ف

افتــاد. )داســتان انقــاب، ص 230( 
ســاواک طــی گزارشــی در همیــن زمینــه می نویســد: »در ایــن 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی از روح هللا خمین ــس، ســخنرانان مذهب مجال
ــاواک  ــد.« )س ــام می برده ان ــیع ن ــم تش ــّلم عال ــع مس  مرج
و روحانیــت، ص 201( بــه ایــن ترتیــب، می تــوان ترویــج 
ــران  ــه و حکیــم انقــاب اســامی در ای ــر فرزان ــاد رهب ــام و ی ن
 و اقصــی نقــاط بــاد اســامی و تبلیــغ مرجعیــت آن حضــرت 
را یکــی از آثــار مهــم شــهادت فرزنــد فاضــل ایشــان دانســت.
ــای  ــان نیروه ــی در می ــدت و یکپارچگ ــاد وح ــه دوم، ایج نکت
ــران  ــردم ای ــف م ــارزات اقشــار مختل ــود. مب ــم ب ــف رژی مخال
رژیــم ستم شــاهی شــامل  در طــول ســالیان حاکمیــت 
ــدت  ــاد وح ــذا ایج ــد؛ ل ــی می ش ــف سیاس ــای مختل گروه ه
و یکپارچگــی در میــان نیروهــای مبــارز بــه لحــاظ تعــدد 
گرایش هــای سیاســی و مذهبــی، کار ســخت و دشــواری 
ــی در  ــان سیاس ــیاری از آگاه ــراف بس ــه اعت ــا ب ــود؛ ام می نم
ــت هللا  ــهادت آی ــامی ش ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــل و بع قب
حــاج آقــا مصطفــی، نقــش تعیین کننــده ای را در ایــن راســتا 
ــس  ــی از مجل ــازرگان در تحلیل ــدی ب ــت. مه ــراه داش ــه هم ب
ختــم آن فقیــد ســعید در کتــاب انقــاب ایــران در دو حرکــت 
می گویــد: »مجلــس ختمــی در مســجد ارک برقــرار شــد. 
ــه مســجد ارک، چنیــن هجــوم جمعیــت را در  ــا آن زمــان ن ت
شبســتان ها، حیــاط، ایوان هــا، پشــت بام ها و خیابان هــای 
ــود  ــاخته ب ــلیم س ــس را تس ــده و پلی ــود دی ــه خ ــارج ب  خ
و نــه چنــان اعامیــه دعوتــی بــا امضاهــای مختلــط از طریــق 
ملیــون، روشــنفکران، روحانیــون و بازاری هــا بــه صــورت 
ــت ــران در دو حرک ــاب ای ــود.« )انق ــده ب ــر ش ــا منتش  یک ج

ص 24(
ســوم اینکــه مراســم ســوگواری حــاج آقــا مصطفــی بــه تجلیل 
ــهادت  ــر ش ــی خب ــردم وقت ــد. م ــل ش ــام تبدی ــرت ام از حض
ــش  ــش از پی ــنیدند، بی ــام را ش ــرت ام ــد حض ــد برومن فرزن
ــت و نقــش محــوری  ــد، اخــاص، مظلومی ــت، تعه ــه صداق ب
امــام پــی بردنــد و پــس از گســترش نــام و یــاد آن حضــرت 
ــه آن پیــر مجاهــد، لحظــه ای روی گــردان  از تجلیــل نســبت  ب
نشــدند. در همیــن رابطــه مفســر برنامــه داســتان انقــاب در 
قســمتی از اظهــارات خــود می گویــد: »ادامــه مجالــس ترحیــم 
بــرای ســیدمصطفی خمینــی تبدیــل بــه مجالــس تجلیــل از 
ــز  ــاب، ص 261( و نی ــی شــد.« )داســتان انق ــت هللا خمین آی
تشــدید روحیــه مبــارزه و دادخواهــی ملــی اســامی و ایجــاد 
تحــرک و شــور انقابــی روزافــزون در میــان مــردم چهارمیــن 

ثمــره ایــن شــهادت بــود.  
در حقیقــت می تــوان ایــن واقعــه را مستمســکی جدیــد بــرای 

خشــم انقابــی مــردم علیــه رژیــم دانســت.
ــه عوامــل  ــوان از توجــه افــکار عمومــی ب ــر را می ت پنجمیــن اث
و مســببین اصلــی ایــن واقعــه دانســت و اینکــه ایــن شــهادت 
در جنبــش مقاومــت اســامی تاثیــر زیــادی داشــت؛ چنانچــه 
خبــر ایــن شــهادت مظلومانــه همان گونــه کــه در داخــل ایــران 
موجــی از خشــم انقابــی را بــه همــراه داشــت، در میــان 
مجاهــدان کشــورهای اســامی نیــز بــه تقویــت روحیــه جهــاد 
ــرد و دســت  ــم را عاجــز ک ــن همــه رژی ــد، ای ــارزه انجامی و مب
ــا  ــش ب ــه برنامه های ــره هم ــه زد و باالخ ــات عاجزان ــه اقدام ب
شکســت مواجــه شــد کــه آغــاز ایــن بــرکات شــهادت فرزنــد 
ارشــد امــام اســت کــه فرمونــد: شــهادت مصطفــی از الطــاف 

خفیــه الهــی بــود. یــاد و نامــش گرامــی بــاد.

آمار درست و اعتماد مردم                                  
ــزی  ــه برنامه ری ــته ب ــوری وابس ــر کش ــداری ه ــوام و پای ق
ــک  ــی ی ــی حت ــوام زندگ ــه ق ــی ک درســت اســت؛ همچنان
خانــواده هــم بــه برنامــه اســتوار و پایــدار می شــود. 
ــار  ــزی، آم ــرای برنامه ری ــی ب ــای اصل ــاخت و زیربن زیرس
درســت اســت. اگــر مدیــران آمــار درســت در دســت داشــته 
باشــند، بــرای جبــران کمبودهــا، درســت برنامه ریــزی 
می کننــد و در جهــت تقویــت نقــاط قــوت درســت تصمیــم 
ــد داشــت. چنانچــه  ــت صــواب خواهن ــد و مدیری می گیرن
الَعیــِش  ِقــواُم  امــام علــی  علیه الســام می فرماینــد: 
پایــداری  دبیــِر.  التَّ ُحســُن  ِماُكــُه  و  قِدیــرِ  التَّ ُحســُن 
ــه  ــیدن ب ــیله رس ــت و وس ــزی درس ــه برنامه ری ــی ب زندگ
ــم، ح  ــح اســت. )غررالحكــم و دررالكل ــت صحی آن، مدیری
۶۸۰۷( بــر اســاس ایــن حدیــث شــریف، می تــوان گفــت 
توســعه در هــر جامعــه ای بــدون اتــکا و داشــتن آمارهــای 
درســت ناممکــن اســت؛ زیــرا ارائــه آمارهــای دقیــق، تنهــا 
از اعتمــاد دو ســویه میــان مــردم و مســئوالن حاصــل 

می شــود.
ــزی  ــار و برنامه ری ــی آم ــم روز مل ــاه در تقوی ــم آبان م  یک
ــم  ــت عل ــذاری اهمی ــن نامگ ــت. ای ــده اس ــذاری ش نامگ
آمــار را در شــرایطی کــه ناگزیریــم مســیر توســعه را بــرای 
ارتقــای زندگــی مــردم طــی کنیــم، بــار دیگــر بــرای مــردم 
توســعه یافته  جهــان  در  می شــود.  یــادآور  مســئوالن  و 
امــروز، هیــچ برنامــه توســعه ای بــدون دســتیابی بــه آمــار 
دقیــق قابــل تحقــق نیســت و هــر چــه اعتمــاد میــان مــردم 
و مســئوالن افزایــش یابــد، بی تردیــد مــردم در ارائــه 
ــد  ــت می کنن ــتر دق ــران، بیش ــه آمارگ ــت ب ــات درس  اطاع
ــا  ــفافیت و ب ــا ش ــه ای ب ــچ واهم ــدون هی ــز ب ــت نی و دول
ــد. ــن می کن ــه را تبیی ــف جامع ــار، شــرایط مختل ــه آم آیین

 آمــار، رکــن مهــم برنامه ریــزی اســت؛ بــه طــوری کــه بدون 
دســتیابی بــه آمارهــای متقــن، هرگونــه برنامه ریــزی تنهــا 
حیــف و میــل کــردن امــوال عمومــی محســوب می شــود 
کــه مــا ایــن را بارهــا بــه عینــه و بــا کمــال تاســف دیده ایــم. 
 به کارگیــری آمارهــای دقیــق در برنامه ریــزی، هزینه هــا 
هــر  در  خطراتــی کــه  بــروز  از  و  می دهــد  را کاهــش 
ــد.  ــری می کن ــت، جلوگی ــروز آن اس ــکان ب ــه ای ام برنام
تردیــدی نیســت، بــرای انجــام سرشــماری ها و طرح هــای 
می یابــد  تخصیــص  زیــادی  هزینه هــای   آمارگیــری، 
و در صورتــی کــه سرشــماری ها یــا طرح هــای آمــاری 
 نتوانــد بــه اطاعــات صحیــح دســت یابــد، نه تنهــا بدبینــی 
را افزایــش می دهــد، بلکــه بــه واســطه هزینه هایــی کــه از 
 جیــب مــردم پرداخــت شــده و نتیجه ای هــم در بر نداشــته

ــئوالن  ــردم و مس ــان م ــل می ــی تعام ــای فروپاش  زمینه ه
را افزایــش خواهــد داد و از اعتمــاد عمومــی می کاهــد 
ــود. متاســفانه در ســال ها  ــه ســنگینی خواهــد ب ــه هزین ک
و دوره هــای مختلــف برخــی از مســئوالن، آمــار غیرواقعــی 
امــر زمینه هــای  ایــن  ارائــه کرده انــد کــه  بــه مــردم 
ــه  ــرا ک ــش داده اســت؛ چ ــه افزای ــادی را در جامع بی اعتم
درســت اســت کــه مــردم آمــار و ارقــام را در دســت ندارنــد 
امــا بخشــی آمارهــا درســتی و نادرســتی اش بــرای مــردم 
به راحتــی قابــل لمــس اســت؛ مثــا وقتــی مــا از کاهــش 
ــت  ــن درس ــد ای ــردم می فهمن ــم، م ــخن می گویی ــورم س ت
اســت یــا خیــر؛ چــرا کــه هــر روز در بــازار داد و ســتد دارنــد 
ــن  ــی از ای ــذا آمار های ــد. ل ــن کشــور زندگــی می کنن و در ای
ــد دولت هــا و ســایر مســئوالن  ــل ملمــوس اســت. بای قبی
بکوشــند حــرف و سخنشــان را بــا حســاب و کتــاب بزننــد 
ــاد  ــر اعتم ــد و ب ــراه کنن ــش هم ــش از پی ــردم را بی ــه م ک
عمومــی بیفزاینــد. ارائــه هرگونــه آمــار بایــد از دقــت کافــی 
ــه طــوری کــه نمودهــای آن در جامعــه  برخــوردار باشــد؛ ب
نادرســت می توانــد  آمارهــای  ارائــه  باشــد.  مشــخص 
جــو بی اعتمــادی را در جامعــه افزایــش دهــد. دولــت 
ــق  ــای دقی ــه آماره ــه و ارائ ــرای تهی ــاش ب ــن ت ــد ضم  بای
فرهنــگ اســتفاده و تولیــد آن را نیــز در کشــور ارتقــا دهــد. 
ــاره  ــا دوب ــت ت ــی اس ــاه، فرصت ــم آبان م ــال یک ــر ح در ه
ــنگینی  ــئولیت س ــه مس ــزی ک ــار و برنامه ری ــه آم ــه مقول  ب
ــود  ــژه ش ــه وی ــد، توج ــرار می ده ــئوالن ق ــده مس ــر عه را ب
ــش  ــش از پی ــق بی ــای دقی ــه آماره ــرای ارائ ــت ب ــا دول ت
تــاش کنــد، از ارائــه آمــار واقعــی بــه مــردم نهراســد و در 
ارتقــای فرهنــگ آمــاری جامعــه تــاش کنــد؛ مــردم نیــز در 
ایــن روزهــا کــه بحــث آمارگیــری عمومــی اســت اطاعــات 
ــزی  ــکان برنامه ری ــا ام ــد ت ــه کنن ــوران ارائ ــه مام درســت ب
ــرای دولــت و مجلــس و ســایر ارکان برنامه ریــز  درســت ب

فراهــم شــود.

خبر سیاسی 

پورمحمدی: 

 مدیران دو تابعیتی در صورت شناسایی

 برکنار می شوند
وزیــر دادگســتری گفــت:  اگــر مدیــران دو تابعیتــی در 
دولــت باشــند، اقــدام الزم انجــام و آن هــا برکنــار خواهنــد 

شــد.
ــارس ــزاری ف ــزاب خبرگ ــوزه اح ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ  ب

حجت االســام پورمحمــدی، وزیــر دادگســتری، در حاشــیه 
ــی  ــدوی کن ــت هللا مه ــن ســالگرد ارتحــال آی مراســم دومی
ــران  ــاره ای ــکا درب ــات آمری ــارات مقام ــه اظه ــاره ب ــا اش ب
اظهــار داشــت: ملــت ایــران از اول انقــاب تاکنــون همــواره 
ــر  ــوق بش ــض حق ــا و نق ــت اندازی ها و دخالت ه ــا دس ب
توســط مســتکبرین مواجــه بــوده اســت؛ امــا ملــت پاســخ 
ــود  ــای خ ــداف و آرمان ه ــر اه ــد و ب ــه داده ان آن را قاطعان

ــد. ــتادگی کرده ان ایس
 وی افــزود: قــوه قضائیــه بــا قــدرت، هرگونــه نقــض حقــوق

توسط مستکبران را دنبال می کند.
پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه کســی نمی توانــد ملــت ایــران 
ــرای آن تعییــن تکلیــف کنــد، گفــت: تعییــن  را تهدیــد و ب
تکلیــف بــرای ملــت ایــران، جــزو آروزهای دشــمنان اســت.
وی تصریــح کــرد: پرونده هــای زیــادی دربــاره امــوال 
مــورد مناقشــه وجــود دارد کــه بیــش از ۷۰تــا ۸۰ میلیــارد 
ــتری در  ــر دادگس ــم. وزی ــری می کنی ــه پیگی ــت ک دالر اس
پایــان در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره مدیــران  دو تابعیتی در 
دولــت گفــت: اگــر چنیــن فــردی باشــد، بایــد برکنــار شــود 
و در صــورت شناســایی، اقــدام الزم را انجــام خواهیــم داد.

بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  ســابق  نماینــده 
ــات  ــی انتخاب ــت های کل ــوای سیاس ــه محت ــاره ب اش
اخــراج  سیاســت ها،  ایــن  ابــاغ  بــا  گفــت: 
ــر  ــی امکان پذی ــن نمایندگ ــس، حی ــدگان مجل  نماین

می شود.
ــه نقــل از صداوســیما ــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ب  ب

کلــی  سیاســت های  درخصــوص  توکلــی  احمــد 
ــا  ــاب ب ــم انق ــر معظ ــت: رهب ــار داش ــات اظه انتخاب
ــاز  ــد را ب ــور جدی ــد مح ــت ها، چن ــن سیاس ــاغ ای اب
ــا آن بعضــی از شــکاف ها پــر می شــود؛  کردنــد کــه ب
ماننــد اینکــه تشــخیص شــورای نگهبــان نســبت بــه 
ــی  ــل سیاس ــر و رج ــر، مدب ــی مدی ــه کس ــه چ اینک

ــد. ــدا کن ــهیل پی ــد تس ــت، بای اس
ــر  ــر ه ــدگان در آخ ــه نماین ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دوره، تغییراتــی را بــه نفــع خــود در انتخابــات اعمــال 
ــت های  ــاب در سیاس ــر انق ــزود: رهب ــد، اف می کردن
ــث  ــتند و باع ــوع را بس ــن موض ــات، ای ــی انتخاب کل
ــد  ــان گفتن ــدند. ایش ــات ش ــون انتخاب ــات در قان ثب
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــد ب ــدگان، بای ــوم نماین ــه دو س ک

رای دهنــد و بــه ایــن صــورت تغییــر قانــون را دشــوار 
ــد. کردن

نماینــده دوره هــای پیشــین مجلس شــورای اســامی 
ــی  ــم در سیاســت های کل ــه مه ــزود: ســومین نکت اف

انتخابــات، ایــن اســت کــه نماینــدگان پــس از 
ــرض  ــون از تع ــی، مص ــه نمایندگ ــب اعتبارنام تصوی
ــات  ــه ثب ــد ک ــاب فرمودن ــر انق ــا رهب ــدند؛ ام می ش

ــت شــود. ــد رعای ــز بای شــرایط نی

اخــراج  صــورت  ایــن  بــه  تاکیــد کــرد:  توکلــی 
ــود  ــن می ش ــز ممک ــی نی ــن نمایندگ ــدگان حی  نماین

و امیدواریم که این امر محقق شود.
ــفافیت در  ــان ش ــاد دیده ب ــازمان مردم نه ــس س رئی
ادامــه در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص استفســاریه 
نماینــدگان مجلــس و محــدود کــردن اختیــارات 
ــد  ــر مجلــس صــاح ببین ــان گفــت: اگ شــورای نگهب
ــکل  ــه ش ــات ب ــان در انتخاب ــورای نگهب ــار ش ــه رفت ک
ــا  ــی ب ــه تعارض ــی ک ــا جای ــد ت ــر کن ــی تغیی خواص
باشــد، حــق مجلــس  نداشــته  اساســی   قانــون 

است.
ــون ــا قان ــه کــرد: امــا در صــورت تعــارض ب  وی اضاف
ــورای  ــوع را ش ــن موض ــت و ای ــس نیس ــق مجل ح

می دهــد. تشــخیص  نگهبــان 
نماینــده ســابق مــردم تهــران افــزود: البتــه مــا 
ایــن موضوعــات  بــر همــه  رهبــری داریــم کــه 
ــدرت  ــد از ق ــی بخواه ــر کس ــی دارد و اگ ــارت کل نظ
 خــود اســتفاده نامناســب کنــد و مســئله مهــم باشــد

رهبری دخالت خواهد کرد. 

بــا  یمــن  در  آمریــکا  متحــدان  گفــت:  وی 
شکســت های پی درپــی، بــه دســت ملــت یمــن 
شکســت ها  ایــن  انتســاب  و  شــده اند  تحقیــر 
ســنگین  بــار  از  فــرار  و  فرافکنــی  ایــران،  بــه 
جنگــی  جنایت هــای  از  ناشــی   مســئولیت 

است.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــبکه خبــر، دبیــر 
ــا  ــای آمریکایی ه ــی، ادع ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
را درخصــوص نقــش احتمالــی ایــران در حملــه 
ــرخ رد  ــای س ــکا در دری ــای آمری ــه ناوه ــکی ب  موش

کرد.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی افــزود: ایــران بــه 
حمایــت از مــردم و ملت هــای مظلــوم منطقــه ادامــه 
می دهــد و در صــورت حمایــت مســتقیم از دولت هــا 

آن  بیــان  از  واهمــه ای  ســتم  زیــر  ملت هــای   و 
ندارد.

حلــب  در  موفقیت آمیــز  عملیــات  بــه   شــمخانی 
و موصــل اشــاره و تصریــح کــرد: تروریســت های 
ــراق و ســوریه در ســرازیری شکســت  ــری در ع تکفی
قــرار گرفته انــد؛ از ایــن رو حامیانشــان بــا ترفندهــای 
سیاســی در پــی تاخیــر در رونــد شکســت آن هــا 

برآمده انــد.
هوشــیاری  ملــی،  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه را ب ــای منطق ــا و ملت ه دولت ه
ــان تروریســت ها ضــروری دانســت  نقشــه های حامی
ــت  ــروزی مقاوم ــیر، پی ــن مس ــام ای ــزود: فرج  و اف
و شکســت تروریســم وارداتــی و حامیــان منطقــه ای 

آن خواهــد بــود.

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، امــام جمعــه 
کیمیای وطن

سکینه ایزدی
ــای  ــه دغدغه ه ــاره ب ــا اش ــزد ب ــت ی موق
رهبــری، ایجــاد زمینــه الزم بــرای رســیدن بــه خــط مقــدم 
ــام  ــئوالن نظ ــالت مس ــن رس ــی را مهم تری ــرفت علم پیش
ــی از  ــرد: دشمن شناســی و آگاه دانســت و خاطرنشــان ک
ــام  ــای مق ــر دغدغه ه ــان، از دیگ ــف آن ــای مختل توطئه ه
ــه ضــرورت ایجــاد  ــا اشــاره ب معظــم رهبــری اســت. وی ب
همبســتگی و اتحــاد بیــن کشــورهای مســلمان گفــت: 
مســئوالن بایــد زیرســاخت پیشــرفت های بیــش از پیــش 
و  حجت االســام  ایجــاد  کننــد.  کشــور  در  را  علمــی 
المســلمین ســید جــواد آیت اللهــی افــزود: مریضــی جــان 
ــود،  ــدار می ش ــت پدی ــاه و معصی ــکل گن ــه ش ــه ب و روح ک

بدترین سختی جامعه بشری و انسان هاست.
ــام  ــر مق ــات اخی ــه بیان ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام آیت الله

معظــم رهبــری در جمــع جوانــان و نخبــگان گفــت: 
ــش از  ــش از پی ــرعت بی ــا س ــور ب ــی کش ــرفت علم پیش

جملــه دغدغه هــای رهبــر انقــاب اســامی اســت.
بــرای  الزم  زمینــه  ایجــاد  یــزد  موقــت  امــام جمعــه 
ــن  ــی را مهم تری ــرفت علم ــدم پیش ــط مق ــه خ ــیدن ب رس
رســالت مســئوالن نظــام دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
دشمن شناســی و آگاهــی از توطئه هــای مختلــف آنــان 
اســت. رهبــری  معظــم  مقــام  دغدغه هــای  دیگــر  از 

 وی کافــر شــدن و گمراهــی تمــام مســلمان، در رنــج 
و ســختی بــودن آن هــا و غفلــت از قــدرت و ظرفیــت دینــی 
را از جملــه آرزوهــای دشــمنان دیــن و نظــام اســامی 
علیــه مســلمانان و جامعــه اســامی دانســت و بیــان کــرد: 
مســلمانان بایــد بــا اتحــاد و همبســتگی در برابــر دشــمنان 

دیــن ایســتادگی کننــد.

شمخانی:

انتساب شکست های آمریکا و متحدانش در منطقه به ایران، فرافکنی است 
امام جمعه موقت یزد:

دشمن شناسی، یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است

با اشاره به ابالغ سیاست های کلی انتخابات

توکلی: اخراج نمایندگان مجلس، حین نمایندگی امکان پذیر می شود

کیمیای وطن
لیال کریمی 

گفــت:   کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 
ــد  ــته، دارد و خواه ــکاتی داش ــت مش مملک
ایــن  حــل  دنبــال  بــه  همــه  و  داشــت 
ــی  ــی از کارهای ــا یک ــتند؛ ام ــکات هس مش
کننــد  توجــه  آن  بــه  بایــد  همــه   کــه 
آن اســت کــه کار بایــد بــه کاردان و نخبــه هــر 

کار ســپرده شــود.
ــای وطــن، حجت االســام  ــه گــزارش کیمی ب
محمــد صباحــی در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ــزود:  ــی)ع( اف ــام عل ــان در مصــای ام کرم
بیــان و ابــاغ سیاســت های کلــی انتخابــات 
ــرای  ــد ب ــه بای ــه فقی ــت مطلق ــوی والی از س

همیشــه مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــه  ــتند ب ــام، مس ــرد: نظ ــان ک وی خاطرنش
ــن اصــل در  ــواره ای ــردم اســت و هم اراده م

ــت.  ــده اس ــت ش ــور رعای کش
 امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: قوانیــن 

را معمــوال کســانی می نویســند کــه خودشــان 
ــه  ــون را ب ــد و چــه بســا قان ــد رای بیاورن بای
ــق  ــا تطبی ــا آن ه ــه ب ــند ک ــکلی می نویس ش
یابــد؛ امــا تدویــن قوانیــن کلــی بــه منظــور 
آن اســت افــراد خــود را بــا قوانیــن منطبــق 
ــق  ــراد منطب ــا اف ــون ب ــه قان ــه اینک ــد، ن کنن

باشــد.
ــرد:  ــان ک ــی خاطرنش ــام صباح حجت االس
ــد  ــته، دارد و خواه ــکاتی داش ــت مش مملک
ایــن  حــل  دنبــال  بــه  همــه  و  داشــت 
مشــکات هســتند؛ امــا یکــی از کارهایــی که 
همــه بایــد بــه آن توجــه کننــد، آن اســت کــه 
ــپرده  ــر کارس ــه ه ــه کاردان و نخب ــد ب کار بای

شــود.
ــی  ــد وقت ــری فرموده ان ــه داد: رهب وی ادام
کــه از دشــمن می گوییــم، برخــی می گوینــد 
چــرا اینقــدر می گوینــد و بایــد توجــه داشــت 
ــه توجــه  ــرای آن اســت ک ــرار ب ــن تک ــه ای ک

الزم را داشــته باشــیم.

ــن  ــه ای ــروز ب ــکا ام ــت: آمری ــهرکرد گف ــه ش ــام جمع  ام
کیمیای وطن

زهرا رفیعی
ــال ارتباطــی  ــال کان ــه دنب ــه ب ــد ک ــراف می کن مســئله اعت
ــاز  ــش ب ــه اســتحاله فرهنگــی برای ــه کشــور و ورود ب ــوذ ب ــا راه نف اســت ت
حجت االســام  شــهرکرد،  از  تســنیم  خبرگــزاری  بــه گــزارش   شــود. 
و المســلمین محمدعلــی نکونــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا 
اشــاره بــه 3 آبــان و ســالروز تأســیس ســازمان ملــل متحــد اظهــار داشــت: 
متأســفانه امــروز ســازمان ملــل بــه ســازمان کشــورهای قدرتمنــد بــرای نفوذ 

در دیگر کشورها و گسترش سلطه گری آن ها تبدیل شده است.
ــوذ  ــل نف ــه دلی ــکا ب ــروز آمری ــه ام ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع  ام
و بازگشــت بــه گذشــته ســعی در بــاز کــردن راهــی بــرای گفت وگــو بــا ملــت 
ایــران دارد، خاطرنشــان کــرد: راه نفــوذ و ســلطه آمریــکا بــر کشــور و ملــت 
ایــران بــه دلیــل انســجام و وحــدت مــردم بســته شــده اســت؛ بــه گونــه ای 
ــال  ــه دنب ــه ب ــد ک ــراف می کنن ــئله اعت ــن مس ــه ای ــروز ب ــان ام ــه خودش ک
کانــال ارتباطــی هســتند تــا راه نفــوذ بــه کشــور و ورود بــه اســتحاله فرهنگــی 
برایشــان بــاز شــود و بتواننــد در ایــن راه از ضعــف و نــگاه منفعانــه برخــی 
مســئوالن اســتفاده کننــد. نکونــام بــا تاکیــد بــر اینکــه آن هــا نیــاز بــه مذاکره 
ــت  ــات حقانی ــرای اثب ــکا ب ــا آمری ــا ب ــره م ــرد: مذاک ــان ک ــد، بی ــا دارن ــا م ب
اســت؛ امــا متأســفانه برخــی بــد عمــل کردنــد و ایــن مذاکــره نتیجــه  ای داد 
ــد مراقــب  ــد عهــد اســت. بای ــکا ب ــد آمری کــه امــروز همــه اعتــراف می کنن

ــاز نشــود. بــود بیــش از ایــن راه بــرای آمریکایی هــا ب

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام 

کیمیای وطن
سعیده باقری 

میردامــادی، امــام جمعــه موقــت اصفهــان 
 اظهــار داشــت: ســازمان ملــل فقــط در خدمــت ابرقدرت هــا 
و مســتکبران جهــان اســت و هیــچ اقدامــی در دفــاع از مظلومــان 

جهان انجام نمی دهد.
وی بــا اشــاره بــه روز جهانــی ســازمان ملــل اظهــار کــرد: ســازمان 
ــه  ــم ک ــی ه ــر جنایت ــوده و ه ــر خــواب ب ــل در ســال های اخی مل

ــد. ــچ واکنشــی نشــان نمی ده بشــود، هی
ــدن 1۰  ــته ش ــری از کش ــل خب ــازمان مل ــزود: س ــادی اف میردام
هــزار انســان مظلــوم در یمــن توســط عربســتان نــدارد؛ امــا کافــی 
اســت یــک جنایتــکار در ایــران قتلــی انجــام دهــد و اعــدام شــود، 
آن وقــت اســت کــه ســازمان ملــل صــدای حقــوق بشــرش بلنــد 
ــعود  ــت: آل س ــان گف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ــد. ام ــد ش خواه
ــتار  ــه کش ــرم ب ــاه مح ــد و در م ــم نکردن ــزا رح ــی و ع ــه عروس ب
بی رحمانــه خــود در یمــن ادامــه دادنــد؛ ســازمان ملــل نیــز 
فقــط در خدمــت ابرقدرت هــا و مســتکبران جهــان اســت و هیــچ 

ــد. ــام نمی ده ــان انج ــان جه ــاع از مظلوم ــی در دف اقدام

ــس شــورای  ــی مجل ــس کمیســیون اجتماع رئی
اســامی گفــت: بــا وجــود اجرایــی شــدن قانــون 
ممنوعیــت بکارگیــری از بازنشســتگان در بعضــی 
 دســتگاه ها، برداشــت های متفــاوت از ایــن قانون

مشکاتی را به دنبال داشت.
ســلمان خــدادادی، رئیــس کمیســیون اجتماعــی 
داشــت:  اظهــار  اســامی  شــورای  مجلــس 
بــا وجــود اجرایــی شــدن قانــون ممنوعیــت 
بکارگیــری از بازنشســتگان در بعضی دســتگاه ها، 
ــب  ــون موج ــن قان ــاوت از ای ــت های متف برداش
ــاره ایــن موضــوع در مجلــس شــد. بررســی دوب

ــرای  ــذار از اج ــدف قانونگ ــرد: ه ــح ک وی تصری
ــتگان،  ــری از بازنشس ــت بکارگی ــون ممنوعی قان
ــدون  ــتگاه ها ب ــی دس ــوی تمام ــال آن از س اعم
هیچ گونــه اســتثنا یــا تبصــره مــاده بــود؛ در 
ــی  ــه بعض ــت ک ــد اس ــت معتق ــه دول ــی ک حال
ــاف  ــون مع ــن قان ــد از ای ــراد بای ــازمان ها و اف س

ــوند. ش
خــدادادی ادامــه داد: دولــت معتقــد اســت کــه 
بایــد بعضرخی دســتگاه ها مجزا و اســتثنا باشــند؛ 
ــاره  ــری دوب ــت بکارگی ــون ممنوعی ــن رو، قان از ای
ــی ــال بررس ــامی در ح ــورای اس ــس ش  در مجل

 است.
ــس شــورای  ــی مجل ــس کمیســیون اجتماع رئی
اســامی گفــت: در حــال حاضــر منتظــر رأی 
استفســاریه از ســوی مجلــس شــورای اســامی 
ــون  ــن قان ــه ای ــود ک ــخص ش ــا مش ــتیم ت هس
بــا هــدف قانونگــذار اجــرا خواهــد شــد یــا 
ــت در  ــتار آن اس ــت خواس ــه دول ــتثناهایی ک اس
ــگاران  ــل می شــود. باشــگاه خبرن ــون دخی ــن قان ای

ــوان ج

امام جمعه موقت کرمان تاکید کرد: 
کار باید به کاردان و نخبه هر کارسپرده شود

امام جمعه شهرکرد:
آمریکا به  دنبال کانال ارتباطی برای نفوذ است

امام جمعه موقت اصفهان:
 سازمان ملل 

در خدمت مستکبران جهان است

 استثنا در اجرای قانون 

ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 
آگهی فراخوان ارزیابی های کیفی شماره 95/20 و 95/21 و  95/22 و 95/23

فراخواننده: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

نوبت دوم

م الف: 5997

موضوع فراخوانشماره 

ارزیابی توان تأمین لوازم یدکی تجهیزات ثابت و دّوار توربین بخار )شامل: پره های ثابت، متحرک، نازل بلوک، چرخ 95/20
کورتیس، پیچ های پوسته توربین و ... واحد های نیروگاه اصفهان(

ارزیابی توان تأمین لوازم یدکی سیستم کنترل توربین بخار )شامل: والوهای اصلی توربین )تراتل والو، استاپ والو، گاورنیگ 95/21
والو و...( و لوازم یدکی آنها، سایر والوهای اصلی بخار و مایع( 

ارزیابی توان تأمین تجهیزات برج خنک کننده )شامل: پکینگ برج از جنس PP، نم گیر و سایر تجهیزات فایبر گاس(95/22

ارزیابی توان تأمین تجهیزات الکتریکی نیروگاه )شامل: موتور CWP،FWP بریکرهای 6KV، موتور های دمپر کمکی نیروگاه 95/23
اصفهان( 

تاریخ و محل فروش اسناد فراخوان ارزیابی های کیفی: از روز شنبه مورخ 1395/08/01 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1395/08/05 به آدرس اصفهان، ابتدای 
اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان، معاونت مالی و پشتیبانی )تماس در صورت 

نیاز در ساعات اداری با شماره تلفن ثابت 37871781 )031( و نمابر: 37871782)031( سرکار خانم مهندس باغبان.
مبلغ خرید اسناد فراخوان ارزیابی کیفی: جهت هر جلد از اسناد مبلغ پانصد هزار ریال واریز شده به حساب سیبای شماره 2175090232005 بانک ملی، شعبه 

Esfahan @ tpph.ir برق اسام آباد کد )3119( بنام شرکت تولید نیروی برق اصفهان و ارسال از طریق پست الکترونیکی
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/08/22 به آدرس: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، 

بلوار شفق، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان.
شرایط فراخوان: پس از وصول اسناد و مدارک و بررسی آن در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد.
1- به درخواستها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعام شده پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 1395/08/05 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- ارائه مدارک تکمیل شده استعام های ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
3- شرکت تولید نیروی برق اصفهان می تواند از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.

4- سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان ها در استعام ارزیابی کیفی موجود می باشد.
ضمنا این آگهی در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://Iets.mporg.ir قابل مشاهده است.

شرکت تولید نیروی برق اصفهان



یادداشتکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

اســت  محــدود  بســیار  ایــران  در  اســباب بازی   تولیــد 
و صنعتــی بــه نــام صنعــت اســباب بازی در ایــران بــه 
ــه  ــا توج ــازار ب ــن ب ــا ای ــدارد؛ ام ــود ن ــی وج ــای واقع معن
ــاله  ــر س ــی دارد و ه ــتریان فروان ــران، مش ــت ای ــه جمعی ب
میلیاردهــا دالر ارز را از کشــور خــارج می کنــد. بــه طــور 
ــرد  ــر ف ــرای ه ــباب بازی ب ــرف اس ــاالنه مص ــن، س  میانگی
در کشــورهای جهــان، حــدود ۳۴ دالر اســت کــه ایــن رقــم 
در بعضــی کشــورها تــا ۳۰۰ دالر نیــز می رســد. در ایــران نیــز 
ــرای هــر فــرد حــدود ۵ دالر  مصــرف ســاالنه اســباب بازی ب

اســت.
    تولید اسباب بازی در ایران

ایــن  در  تولیدکننــده  معتبــر  شــرکت های  تولیــد  تیــراژ 
 بخــش، ســاالنه بــه ۵ هــزار عــدد محصــول می رســد 
ــدد  ــزار ع ــدود ه ــزی ح ــز چی ــک نی ــای کوچ و تولیدکننده ه
در ســال تولیــد دارنــد. در ایــن حــوزه، مــواد اولیــه مختلفــی 
اســتفاده می شــود، از جملــه پالســتیک و چــوب. پالســتیک 
ــا  ــود، ام ــد می ش ــور تولی ــش در کش ــن بخ ــاز ای ــورد نی م
ــاره  ــتند. درب ــی هس ــه واردات ــوب و پارچ ــد چ ــوادی مانن م
واردات چــوب بــه دلیــل نداشــتن جنــگل کاری هــای صنعتــی 
ــه  ــع بی روی ــا قط ــرا ب ــت؛ زی ــده اس ــح داده ش واردات ترجی
درختــان بــرای تأمیــن مــاده اولیــه، قطعــا جنگل هــا از بیــن 
می رونــد. چــوب معمــوال از کشــورهایی مثــل چیــن، روســیه، 

ــود. ــرقی وارد می ش ــای ش ــورهای اروپ ــن و گاه کش اوکرای
    اسباب بازی بدون صنف

حــوزه  از  بخشــی  کفالــت  مدعــی  خــرازان،  اتحادیــه 
اســباب بازی اســت و اتحادیــه نایلــون و پالســتیک نیــز 
ــن  ــی رود. همچنی ــمار م ــه ش ــوزه ب ــن ح ــر ای ــی دیگ مدع
می فروشــند  اســباب بازی  هــم  نوشت افزارفروشــی ها 

ــود  ــباب بازی. نب ــف اس ــن صن ــتانی دارد ای ــه داس و خالص
ــام  ــترک تم ــه مش ــه دغدغ ــت ب ــتقل در نهای ــی مس صنف
تولیدکننــدگان و فروشــندگان ایــن بخــش انجامیــده اســت.

    از تولید تا فروش
از  فکــری  بازی هــای  و  اســباب بازی  تولیــد  چرخــه  در 
ــکالت  ــروش، مش ــد و ف ــا تولی ــه ت ــی گرفت ــه طراح  مرحل

ــن  ــاط بی ــدم ارتب ــود دارد. ع ــددی وج ــای متع و چالش ه
ــازی ســبب شــده کــه  بخــش طراحــی و صنعــت اســباب ب
ــد  ــکان تولی ــه ام ــروش و ن ــازار ف ــه ب ــود ن ــای موج طرح ه
ــده ذهــن طــراح هســتند.  ــا زایی ــرا صرف داشــته باشــند؛ زی
ــت  ــرای ثب ــی ب ــه مکان های ــت ک ــن اس ــر ای ــوع دیگ موض
طــرح وجــود نــدارد کــه افــراد بتواننــد در آنجــا طرح هایشــان 
را بــه اســم خــود ثبــت کننــد. در رابطــه بــا بحــث تولیــد نیــز 
مســئله کپــی کــردن غالــب اســت. همچنیــن در ایــن حــوزه 
ــت  ــق کپی رای ــارات ح ــاب و انتش ــت کت ــابه صنع ــز مش نی
ــودکان  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــرا کان ــود. اخی ــت نمی ش رعای
ــت  ــق کپی رای ــت از ح ــرای حمای ــی ب ــان، هولوگرام و نوجوان
ــته  ــی داش ــی کوچک ــت اجرای ــه ضمان ــت ک ــرده اس ــه ک  ارائ

و کارکردی ندارد.
بــه طــور کلــی صنعــت اســباب بازی در ایــران زیــر نظــر صنــف 
ــد.  ــت می کن ــتیک فعالی ــون و پالس ــه نایل ــرازان و اتحادی خ
بــازی  اســباب  هــم  نوشت افزارفروشــی ها  همچنیــن 
ــروش  ــث می شــود شــبکه ف ــر باع ــن ام می فروشــند. همی
مشــخصی در ایــن بــازار وجــود نداشــته باشــد. اگــر صنعــت 
اســباب بازی در ایــران بتوانــد بــه جایــگاه واقعــی خــود 
دســت پیــدا کنــد، نه تنهــا اقتصــاد مقاومتــی در ایــن زمینــه 
ــزاران  ــتغال ه ــرای اش ــه راه ب ــد، بلک ــکوفایی می رس ــه ش ب
نفــر بــاز خواهــد شــد. البتــه همــه این هــا در گــرو حمایــت 
دولــت و بخــش خصوصــی و همچنیــن ایجــاد قوانیــن 

ــود. ــد ب ــت خواه ــخت کپی رای ــفت و س س

گزارش کیمیای وطن:

اسباب بازی، صنعت فراموش شده ایران

صنــدوق  اجتماعــی  و  فرهنگــی  کل  مدیــر 
از  نام نویســی  گفــت:  کشــور  بازنشســتگی 
ــان وام ضــروری بازنشســتگان کشــوری از  متقاضی
ــه  ــاه ۱۳۹۵ ادام ــا ۳۰ آبان م ــاز و ت ــان آغ ــم آب یک

داشــت.  خواهــد 
ــن  ــت: بازنشســتگان و موظفی ــیدی گف ــاس رش عب

می تواننــد  صنــدوق  ایــن  مشــترک 
از تاریــخ یکــم آبان مــاه بــا توجــه 
بــه ضوابــط اعالم شــده، بــه ســایت 
کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
مراجعــه   cspf.ir نشــانی   بــه 
و درخواســت دریافــت وام ضــروری 

ــد.  ــت کنن ــود را ثب خ
ثبت شــده  درخواســت های  میــان  از  وی گفــت: 
انجــام  قرعه کشــی   ۹۵ آذرمــاه  اول  دهــه  در 
ــدگان  ــدن برن ــخص ش ــس از مش ــه پ ــود ک می ش
ــدوق  ــایت صن ــراد در س ــامی اف ــالم اس ــن اع  ضم
و ارســال پیامــک بــه آنــان، در شــش مرحلــه و در 
بــازه زمانــی دو ماهــه، وام ضــروری بــه متقاضیــان 

پرداخــت خواهــد شــد.

ــزار  ــه 2۵۰ ه ــال ب ــه امس ــان اینک ــا بی ــیدی ب  رش
پرداخــت  ضــروری  وام  کشــوری  بازنشســته 
ضــروری  وام  مبلــغ  داشــت:  اظهــار  می شــود، 
ــون  ــه ۳ میلی ــان ب ــون توم ــتگان از 2 میلی بازنشس
اســاس بــر همیــن  و  یافتــه  افزایــش   تومــان 

ــان در  ــارد توم ــز از ۵۰۰ میلی ــار وام نی ــقف اعتب س
ســال گذشــته بــه 7۵۰ میلیــارد تومــان 
رســیده اســت. مدیــر کل فرهنگــی 
بازنشســتگی  صنــدوق  اجتماعــی  و 
کشــور بــا اشــاره بــه جزئیــات وام 
کشــوری  بازنشســتگان  ضــروری 
گفــت: وام قرض الحســنه بــه مبلــغ 
ــد،  ــزد ۴ درص ــان، کارم ــون توم ۳ میلی
ــان  ــزار توم ــت ۹۰ ه ــه و بازپرداخ ــاط ۳6 ماه اقس
ــام  ــس از ثبت ن ــتگان پ ــه بازنشس ــت ک ــاه اس در م
نیــازی  دیگــر  قرعه کشــی،  در  برنده شــدن   و 
ــه  بــه گذرانــدن مراحــل بانکــی همچــون مراجعــه ب
بانــک و تشــکیل پرونــده یــا ارائــه وثیقــه و ضامــن 
ندارنــد. رشــیدی یــادآور شــد: مبلــغ وام مســتقیما 

ــارس ــز می شــود. ف ــه حســاب متقاضــی واری ب

ــر  ــس ب ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
آمریکایــی  خودروهــای  واردات  بــودن  ممنــوع 
 تاکیــد کــرد و واردات آن بــا برنــد کشــور ثالــث 

را دور زدن قانون دانست. 
ورود  اینکــه  بیــان  بــا  منصــوری  محمدرضــا 
ــث  ــور ثال ــد کش ــا برن ــکا ب ــد آمری ــای تولی خودروه

ــوع اســت  ــوده و ممن ــون ب دور زدن قان
ایــن  بــه  قطعــا  مجلــس  گفــت: 
موضــوع ورود می کنــد و کمیســیون 
صنایــع و معــادن، صحــت و ســقم 
تولیــد  خودروهــای  ورود  موضــوع 
آمریــکا بــا برنــد کشــور ثالــث را از وزیــر 
وزیــر  و  می کنــد  پیگیــری  صنعــت 

بایــد در ایــن خصــوص بــه مجلــس توضیــح دهــد. 
نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــی ب ــری از واردات خودروهــای آمریکای ــر جلوگی ب
ــی از  ــودروی آمریکای ــا واردات خ ــزود: ب ــور اف کش
کارخانه هــا و کارگــران آمریکایــی حمایــت می کنیــم 
ــش  ــور را افزای ــوخت در کش ــرژی و س ــرف ان و مص

ــه  ــه هرگون ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم. منصــوری ب می دهی
کســب درآمــد از طریــق واردات کاالهــای آمریکایــی 
اشــتباه اســت، ادامــه داد: ســرمایه های ملــی کشــور 
بــرای اقتصــاد ایــران ارزش افــزوده دارد و بایــد بــرای 
جوانــان ایــن مــرز و بــوم اشــتغال ایجــاد کنــد؛ لــذا 
نبایــد بــدون هرگونــه ســود در اختیــار دیگــران قــرار 
ــود  ــود خ ــه س ــا ب ــا آن ه ــود ت داده ش

ــد.  ــتفاده کنن اس
ــای  ــه ورود خودروه ــان اینک ــا بی وی ب
ــث  ــور ثال ــد کش ــا برن ــکا ب ــد آمری تولی
متناقــض بــا اصــول اقتصــاد مقاومتــی 
ــودرو  ــن خ ــا ای ــد: آی ــادآور ش ــت، ی اس
نیــاز اصلــی کشــور اســت کــه مســئوالن 
اجــازه واردات آن را داده انــد. مســئوالن بایــد بــه 
ســرعت ایــن نقیصــه را برطــرف کــرده و زمینــه 
اجــرای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری را فراهــم 
ناشــیانه  برخــورد  بــا  افــزود:  منصــوری   کننــد. 
ــکار  ــر بی ــادی کارگ ــداد زی ــودرو، تع ــر خ و واردات ه
ــذف  ــد ح ــه تولی ــودرو از چرخ ــد خ ــاخت چن و س

می شــود و اقتصــاد کشــور آســیب می بینــد.

 همزمــان بــا روز ملــی صــادرات در آییــن بیســتمین 
ســالروز ملــی صــادرات کــه بــا حضــور رئیس جمهــور 
و وزاری صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد کشــاورزی 
و تعــدادی از مقامــات کشــوری در محــل ســالن 
برگــزار شــد، ذوب آهــن  تهــران  اجــالس ســران 
اصفهــان بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه کشــوری 
معرفــی و نشــان صادراتــی لــوح ســپاس و تندیــس 
ویــژه بــه مهنــدس احمــد صادقــی، مدیــر عامــل ایــن 
شــرکت، اهــدا شــد. ذوب آهــن اصفهــان تاکنــون پنــج 
 -۱۳۹۱  -۱۳88  -۱۳8۵ بــار در ســال های ۱۳8۰- 
۱۳۹2، صادرکننــده نمونــه ملــی کشــور و در ســال 
ــداوم  ــود. ت ــاز کشــور شــده ب ــده ممت ۱۳۹۳ صادرکنن
ــال  ــه س ــی س ــرکت در ط ــن ش ــادرات ای ــد ص رش
ــی،  ــدف صادرات ــای ه ــداد بازاره ــش تع ــر، افزای اخی
صــادرات محصــوالت فــوالدی بــا ارزش افــزوده 
بیشــتر، تنــوع در روش هــای پرداخــت حفــظ کیفیــت 
ــات  ــا مؤسس ــک ب ــکاری نزدی ــوالت، هم ــر محص برت
ــت صــادرات  ــدوق ضمان ــر صن ــاری نظی ــی و اعتب مال
ایــران، ثبــت جهانــی برنــد و لوگــوی ذوب آهــن 

موفــق  حضــور   ESCO،ZOBESCO  اصفهــان 
ــی  ــمینارهای تخصص ــا و س ــگ در همایش ه و پررن
ــه از  ــتفاده بهین ــخنرانی، اس ــراد س ــی و ای بین الملل
ــژه  ــادرات کاال به وی ــر واردات و ص ــط ب ــن مرتب قوانی
ــد  ــع تعه ــوق ورودی و رف ــا اســترداد حق ــاط ب در ارتب
ــادرات  ــل ص ــی از مح ــای واردات ــای کااله از پروانه ه
ــه  ــده نمون ــوان صادرکنن ــب عن ــل کس ــه عوام از جمل
اســت. شــایان ذکــر اســت انتخــاب صادرکننــده 
ــق کارشناســی ــی بررســی های دقی ــی در پ ــه مل  نمون

توســعه  از: ســازمان  توســط کمیتــه ای متشــکل 
معاونــت  کمیتــه(،  )مســئول  ایــران  تجــارت 
ــوری  ــردی ریاســت جمه ــزی و نظــارت راهب برنامه ری
 اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن کشــاورزی ایــران 
 اتــاق تعــاون مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران  
ســازمان اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران 
ــزی  ــک مرک ــران، بان ــالمی ای ــوری اس ــرک جمه گم
جمهــوری اســالمی ایــران، امــور صنایــع و اقتصــادی 
جهــاد  وزارت  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
کشــاورزی و تشــکیل صادراتــی گــروه کاالیــی صــورت 

گرفــت. در ایــن آییــن رئیس جمهــور ضمــن تجلیــل 
از صادرکننــدگان نمونــه کشــوری طــی ســخنانی 
تاکیــد کــرد: بی تردیــد صــادرات در ســایه رقابــت 
موفــق در دنیــای امــروز امکان پذیــر اســت و بایــد در 
صحنــه رقابتــی و بازارهــای جهانــی از لحــاظ کیفیــت 
ــه  ــیم ک ــه ای برس ــه نقط ــته بندی کاال ب ــت و بس قیم

ــروز شــویم.  ــای خارجــی پی ــر رقب ــم ب بتوانی
تولیــد  مقاومتــی،  اقتصــاد  اســاس  گفــت:  وی 

ــت  ــد، کیفی ــره تولی ــن در زنجی ــر ای درون زاســت؛ بناب
و استانداردسازی باید لحاظ شود. 

ــد  ــه رشــد تولی ــا اشــاره ب ــه ب ــی در ادام ــر روحان دکت
و صــادرات در پســابرجام یــادآور شــد: بایــد بــا 
ــل ســازنده داشــته  ــا درخصــوص صــادرات تعام دنی
باشــیم؛ زیــرا مناســب نمــودن روابــط بین الملــل 
اشــتغال زایی  خدمــات،  و  کاال  صــادرات   زمینــه 
و واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز را بــه همــراه خواهــد 
ــر ســرمایه گذاری مشــترک  ــن ب داشــت. وی همچنی
ــت توریســم ــا شــرکت های خارجــی، توســعه صنع  ب
رفــع موانــع تجــارت و صــادرات، حفــظ انســجام 
منطقــه  بــا  مســالمت آمیز  هم زیســتی   داخلــی، 
ــد کــرد.  ــی تاکی ــه مباحــث بازاریاب ــان، توجــه ب و جه
ــز در  ــارت نی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــن وزی همچنی
ســخنانی گفــت: صــادرات بــه عنــوان یــک سیاســت 
خارجــی و یــک الــزام بــوده و ســرمایه گذاری بــا 
هــدف توســعه صــادرات بــا جدیــت دنبــال می شــود. 
ضــروری  هــدف  بازارهــای  بــرای   برنامه ریــزی 

است.

برای هفتمین بار و با حضور رئیس جمهور صورت گرفت:
 اعطای لوح سپاس، تندیس و نشان ویژه صادرکننده نمونه کشوری به ذوب آهن اصفهان

رکورد ذخیره سازی گاز ایران شکسته شد
ــارس جنوبــی منجــر بــه جهــش ۴۰ درصــدی ذخیره ســازی گاز طبیعــی در مخــازن اســتراتژیک و زیرزمینــی  افزایــش تولیــد گاز در پ
گاز در شــمال شــرق ایــران شــده اســت. بهره بــرداری از فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی و افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز طبیعــی ایــران 

منجــر بــه ثبــت یــک رکــورد جدیــد ذخیره ســازی گاز طبیعــی در مخــازن زیرزمینــی کشــور بــرای دومیــن ســال متوالــی شــده اســت.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
3آغاز نام نویسی وام ضروری... شنبه  1  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 279 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت قطعات 2۰6 صندوق دار در بازار )تومان(

شمع تک پالتینه 
 پایه بلند

4 عدد

جازغالی چراغ عقب چپ
12,000

48,900آئینه کامل برقی

اورینگ سه راهی آب 
قطر 74

2,100

دستگیره بیرونی 
12,000

آرمپژو
6,000

49,000گل پخش کن

25,300

برنامه جدید افزایش بارش های پاییزی

طرح باروری ابرها اجرا می شود
بــا  نیــرو  وزیــر  معــاون 
آماده ســازی  بــه  اشــاره 
طــرح  اجــرای  مقدمــات 
ابرهــا، اعــالم  بارورســازی 
اجــرای  صــورت  در  کــرد: 
پیش بینــی  پــروژه،  ایــن 
ــای  ــم بارش ه ــود حج می ش
کشــور ۱۰ درصــد افزایــش یابــد. رحیــم میدانــی دربــاره 
ــرای بارورســازی ابرهــا گفــت:  برنامــه جدیــد ایــران ب
در حــال حاضــر هواپیمــای ویــژه بارورســازی ابرهــای 
گرفتــه  قــرار  اساســی  تعمیــرات  مــورد   کشــور، 
ــارور  و حتــی فشــنگ های مــورد نیــاز بــرای اجــرای ب
کــردن ابرهــا هــم تأمیــن شــده اســت. معــاون وزیــر 
ــا اعــالم اینکــه در شــرایط  ــا ب ــرو در امــور آب و آبف نی
ــن  ــش روی اجــرای ای ــش پی ــن چال ــی، مهم تری فعل
ــاری اســت ــع مالــی و اعتب  پــروژه بحــث تأمیــن مناب

ــه  ــا ب ــردن ابره ــارور ک ــرد: اجــرای طــرح ب ــح ک تصری
حــدود ۱۰ میلیــارد تومــان منابــع مالــی نیــاز دارد. ایــن 
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــئول ب ــام مس مق
منابــع مالــی مــورد نیــاز ایــن طــرح تاکنــون، مکاتباتــی 
بیــن وزیــر نیــرو و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
انجــام گرفتــه، اظهــار داشــت: بــه طــور قطــع بــا 
گشــایش منابــع مالــی مطابــق بــا برنامــه زمان بنــدی 

این طرح عملیاتی خواهد شد. 
میدانــی درخصــوص تأثیــر اجــرای طــرح بارورســازی 
ــتانی  ــزی و زمس ــای پایی ــش بارش ه ــا در افزای ابره
برآوردهــای  اســاس  بــر  داد:  توضیــح  کشــور 
ــه افزایــش  انجام گرفتــه، اجــرای ایــن طــرح منجــر ب
ــد.  ــد ش ــور خواه ــای کش ــدی بارش ه ــدود ۱۰ درص ح
معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه البتــه اجــرای ایــن 
ــدارد،  ــی ن ــت اجرای ــری قابلی ــر اب ــر روی ه ــرح ب ط
ــازمان  ــه از س ــی ک ــا اطالعات ــق ب ــرد: مطاب ــد ک تاکی
هواشناســی و بعضــی از اطالعــات هوایــی و راداری 
اخــذ شــده، پــس از تأمیــن منابــع مالــی نســبت بــه 

ــم. ــدام می کنی ــرح اق ــن ط ــرای ای اج

 اصالح باغات زیتون 

در دستور کار وزارت جهاد
ــیری  ــیری و نیمه گرمس ــای گرمس ــر میوه ه ــر کل دفت  مدی
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه اصــالح باغــات 
زیتــون در دســتور کار ایــن وزارتخانــه قــرار دارد، گفــت: هــرس 
و تغذیــه باغــات، دو عامــل مهــم در افزایــش عملکــرد اســت. 
ــا در  ــون در دنی ــه زیت ــان اینک ــا بی ــن پور ب ــم حس ابوالقاس
ســطحی بیــش از ۳ میلیــون هکتــار کشــت می شــود، اظهــار 
ــورد توجــه  ــوه م ــن می ــا از ســال 7۰، ای داشــت: در کشــور م
قــرار گرفــت و معاونــت باغبانــی وقــت در وزارت جهــاد، 
ــرد. وی  ــدام ک ــون اق ــات زیت ــه احــداث طــرح توســعه باغ ب
ــات  ــت باغ ــطح زیرکش ــر س ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
ــن  ــد ای ــرد: تولی ــه ک ــت، اضاف ــار اس ــزار هکت ــدود ۱۰۴ ه ح
ــود؛  ــام می ش ــور انج ــف کش ــتان های مختل ــول در اس محص
امــا عمــده آن در اســتان های گیــالن، زنجــان، و قزویــن 
اســت. ضمــن اینکــه ســاالنه حــدود ۱۰۰ هــزار تــن زیتــون در 
ایــران تولیــد می شــود. بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر میوه هــای 
جهــاد کشــاورزی،  وزارت  نیمه گرمســیری  و  گرمســیری 
هــدف از اجــرای طــرح توســعه باغــات زیتــون، تأمیــن روغــن 
ــاره  ــا اش ــن پور ب ــود. حس ــدگان ب ــرای مصرف کنن ــی ب خوراک
ــد  ــون کردن ــن زیت ــی از روغ ــردم اســتقبال خوب ــه م ــه اینک  ب
 و مصــرف ایــن روغــن در خانــوار افزایــش پیــدا کــرد
ــه  ــن زمین ــی در ای ــل قبول ــدد قاب ــه ع ــوز ب ــی هن ــت: ول گف
دســت پیــدا نکرده ایــم و تــالش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم 
ــش  ــور افزای ــن آن را در کش ــون و روغ ــرف زیت ــزان مص می

ــم. دهی

قیمت سکه بدون مشتری، آرام گرفت
ــال  ــت ط ــد: قیم ــر می گوی ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی  رئی
و ســکه بــه دلیــل کم بــودن داد وســتد و نداشــتن مشــتری 
ــوده اســت. محمــد  در هفتــه گذشــته از ثبــات برخــوردار ب
ــته  ــه گذش ــی هفت ــه ط ــه این ک ــاره ب ــا اش ــتی آرای ب کش
ــان  ــدود ۱۰ دالر نوس ــی ح ــای جهان ــال در بازاره ــت ط قیم
ــی  ــس طــالی جهان ــر اون ــرد: قیمــت ه ــار ک داشــت، اظه
طــی هفتــه گذشــته از ۱۳62 تــا ۱۳72 دالر در نوســان بــود. 
ــز  ــکه نی ــت س ــاق قیم ــن اتف ــع ای ــه تب ــه داد: ب وی ادام
حــدود 7۰۰۰ تومــان در نوســان بــود و در حــال حاضــر نیــز 
ــه ۱262 دالر رســیده  ــی ب قیمــت هــر اونــس طــالی جهان
اســت. رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر بــا اشــاره بــه اینکــه 
 در بــازار داخلــی قیمــت ارز ۵ تــا ۱۰ تومــان نوســان داشــت

ــه  ــا توج ــی ب ــازار داخل ــت ارز در ب ــرد: قیم ــان ک خاطرنش
محــدوده  همیــن  در  جهانــی  قیمــت  نوســانات  بــه 
دارای نوســان بــود. کشــتی آرای بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــزار  و 8۳  میلیــون  یــک  از  داخــل  بــازار  در   ســکه 
و ۵۰۰ تــا یــک میلیــون و ۹2 هــزار تومــان در نوســان 
ــود  ــل نب ــه دلی ــته ب ــه گذش ــرد: در هفت ــار ک ــت، اظه اس
 داد و ســتد و نیــز کاهــش میــزان تقاضــا، بــازار طــال 

و سکه، هفته آرامی را پشت سر گذاشت.

سایپا، پیشتاز صادرات خودرو
گــروه ســایپا کــه از ســال ۱۳8۹ رتبــه اول صــادرات 
خــودرو کشــور را بــه خــود اختصــاص داده، در نیمســال 
۹۵ نیــز ایــن پیشــتازی را حفــظ کــرده اســت. شــرکت 
ــاز  ــرکت خودروس ــن ش ــوان پرافتخارتری ــه عن ــایپا ب س
بــار عنــوان  تاکنــون 8  کشــور در زمینــه صــادرات، 
ــده  ــوان صادرکنن ــار عن ــی و 2 ب ــه مل ــده نمون صادرکنن
ــه دوم  ــت. از نیم ــرده اس ــب ک ــوری را کس ــاز کش ممت
مهرمــاه ســال جــاری صــادرات محصــوالت گــروه 
ســایپا بــه کشــور عــراق از ســر گرفتــه شــده و تــا پایــان 
ــه ایــن کشــور ارســال  آبان مــاه ۱۵۰۰ دســتگاه خــودرو ب
ــه  ــع و غلب ــع موان ــا رف ــایپا ب ــرکت س ــد. ش ــد ش خواه
ــتگاه  ــداد ۱۵۰۰ دس ــته تع ــود، توانس ــکالت موج ــر مش ب
ــو را در  ــد آری ــول جدی ــایپای ۱۳۱ و محص ــودروی س خ
ــد. ــازار عــراق صــادر کن ــه ب ــب تاکســی و ســواری ب قال

معامالت در تجارت جهانی
ــه  ــر ک ــی دوران حاض ــن ویژگ  مهم تری

سرویس  اقتصاد
سجاد وجدانیان

 معمــوال از آن بــه عصــر ارتباطــات 
و اطالعــات یــاد می شــود، ســرعت تغییــر اســت. 
بــرای همــگام شــدن بــا ایــن تحــوالت شــتابان، راهــی 
وجــود  آینده نگــری  و  آینــده  در  تاملــی   جــز 

ندارد. 
ــترس و از آن  ــل دس ــت و غیرقاب ــخ اس ــته، تاری گذش
 جــز پــاره ای درس و عبــرت حاصــل از موفقیت هــا 
و شکســت ها چیــزی باقــی نمانــده اســت؛ حــال نیــز 
در گــذر اســت و جــاری؛ ولــی آینــده چیــزی اســت کــه 
باقــی مانــده تــا در آن و بــا آن زندگــی کــرد. دســتیابی 
ــای  ــه فرصت ه ــه ب ــرو توج ــوب در گ ــده مطل ــه آین ب
ــه آن  ــت ک ــدار اس ــعه پای ــه توس ــیدن ب ــی و رس جهان
هــم در گــرو بــودن و مانــدن در جامعــه جهانــی 
ــه  ــر چ ــل ه ــاد تعام ــای ایج ــی از راهکاره ــت. یک اس
ــازمان  ــه س ــتن ب ــی، پیوس ــه جهان ــا جامع ــتر ب بیش
تجــارت جهانــی اســت. ایــن ســازمان، شــبکه بســیار 
ــا از  ــارت دنی ــد تج ــه ۹8 درص ــت ک ــترده ای اس گس

ــود.  ــام می ش ــبکه انج ــن ش ــق ای طری
ــرورت  ــک ض ــی ی ــارت جهان ــه تج ــه اینک ــه ب ــا توج ب
انکارناپذیــر اســت و کشــورها بــرای افزایــش بهــره وری 
آن  بــه  پیوســتن  بــه  نیازمنــد  اقتصــادی  رفــاه  و 
هســتند، بایــد تــالش کــرد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت 
ــن  ــا قوانی ــی ب ــاری داخل ــن تج ــازی قوانی همگام س
بین المللــی صــورت گیــرد. بــدون شــک یکــی از ایــن 
قوانیــن کــه در حــال حاضــر نقــش تعیین کننــده ای در 

ــت.  ــالت اس ــون معام ــارت دارد، قان تج
حــال ســوالی کــه بایــد بــه آن پاســخ داد ایــن اســت 
آیین نامه هــای  قانــون و مجموعــه  ایــن  آیــا  کــه 
ــن  ــا قوانی ــب ب ــی متناس ــع فعل ــا وض ــی آن ب اجرای
ــر  ــوارد زی ــد م ــخ بای ــرای پاس ــت؟ ب ــارت آزاد اس  تج

را مالحظه کرد:
۱- پیوســتن کارا بــه ســازمان تجــارت جهانــی نیازمنــد 
گســترش واقعــی بخــش خصوصــی اســت؛ چــرا کــه 
ــره ور  ــه روز و به ــک و ب ــی چاب ــش خصوص ــا بخ تنه
ــی، تعامــالت  ــا نظــام بین الملل ــد ب ــه می توان اســت ک
ــوز  ــه بخــش دولتــی کــه هن الزم را داشــته باشــد و ن
ــت.  ــاختاری اس ــدی س ــی و ناکارآم ــیر بوروکراس اس
ــا گســترش بخــش خصوصــی و کــم حجــم شــدن  ب
بخــش دولتــی، میــزان اســتفاده از قانــون مناقصــات 
ــه  ــتند ک ــتگاه هایی هس ــمول آن دس ــه ش ــه حیط ک
از بودجــه کل کشــور اســتفاده می کننــد، بــه طــور 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــمگیری کاه چش
آزاد  تجــارت  نه تنهــا  فنــاوری،  شــتابان  رشــد   -2 
داده  تغییــر  الکترونیــک  بــه  ســنتی  حالــت  از  را 
ــزون تجــارت  ــن، رشــد روزاف ــا شــیوه های نوی ــه ب بلک
الکترونیکــی را نیــز ســبب شــده اســت. بــا توجــه بــه 
ــی  ــک، قوانین ــارت الکترونی ــعه تج ــه توس ــد رو ب رون
ــه  ــل اجــرا هســتند ک ــه تجــارت قاب ــده در زمین در آین
ــرد. در  ــرا ک ــک اج ــورت الکترونی ــه ص ــوان آن را ب بت
ــات  ــی مناقص ــزاری الکترونیک ــات، برگ ــون مناقص قان
ــانی  ــام اطالع رس ــه نظ ــط ب ــده و فق ــده نش ــال دی اص

ــت.  ــده اس ــه ش ــات توج ــی مناقص الکترونیک
تــدارکات  ســامانه  مشــکل،  ایــن  رفــع  بــرای 
الکترونیکــی دولــت راه انــدازی شــده کــه بــه موجــب 
آن کلیــه مراحــل معامــالت )مناقصــات و مزایــدات( از 
درخواســت گرفتــه تــا پرداخــت و دریافــت وجــه، بایــد 
از طریــق ایــن ســامانه انجــام شــود و در حــال حاضــر 
همــه دســتگاه های اجرایــی موظــف بــه اســتفاده 
ــد  ــه بای ــان ک ــن ســامانه آنچن ــی ای از آن هســتند. ول
فراگیــر نشــده و بــه عنــوان بزرگ تریــن معضــل، هنــوز 

ــگ نیســت.  ــا سیســتم بانکــی هماهن ب
نیمه الکترونیــک  حاضــر  حــال  در  ســتاد  ســامانه 
ــا  ــیبی ت ــراز و نش ــر ف ــه پ ــی و البت ــت و راه طوالن اس
رســیدن بــه ســر منــزل مقصــود در پیــش رو خواهــد 

ــت. داش
 ۳- یکــی از اصــول اساســی ســازمان تجــارت جهانــی 
اصــل عــدم تبعیــض اســت کــه بــه موجــب آن 
کشــورها نبایــد در روابــط تجــاری خــود تبعیــض 
ــدد  ــوارد متع ــون مناقصــات در م ــل شــوند. در قان  قائ
و کامــال مغایــر بــا اصــل عــدم تبعیــض، کاالی ســاخت 
ــه کاالی خارجــی ترجیــح داده شــده اســت.  داخــل ب
ــت آزاد  ــال رقاب ــه دنب ــه ب ــون اگرچ ــن قان ــع ای  در واق
و مشــارکت حداکثــری اســت، ولــی وزنــه ایــن 
ــه ســمت داخــل ســنگین تر اســت.  فضــای رقابتــی ب
ــتن  ــورت پیوس ــا در ص ــه دولت ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
 بــه ســازمان تجــارت جهانــی مجبــور بــه تبعیــت 
از اصــول ایــن ســازمان بــوده و بایــد آن هــا را اولی تــر از 
مقــررات ملــی خــود بداننــد، الزم اســت موانــع رقابــت 
ــک برنامــه زمان بندی شــده  ــی طــی ی در ســطح جهان
ــه  ــود. ب ــذف ش ــاد، ح ــرایط اقتص ــا ش ــب ب و متناس
بیــان دیگــر بایــد تولیــد ملــی بــه انــدازه ای قدرتمنــد 

ــه حمایت هــای دســتوری نباشــد. باشــد کــه نیــاز ب
ــی  ــارت جهان ــازمان تج ــول س ــر از اص ــی دیگ ۴- یک
اصــل شــفافیت اســت. ایــن اصــل مربــوط بــه وضــع 
ــر آن  ــا ب ــه بن ــت ک ــن و آئین نامه هاس ــرای قوانی و اج
ــا  ــط دولت ه ــفاف توس ــانی ش ــا اطالع رس ــتی ب بایس
ــران-  ــون، مناقصه گ ــان قان ــه زب ــا ب ــار – ی ــه تج کلی
ــا  ــر اینکــه ب ــد. مهم ت ــت کنن ــد در معامــالت رقاب بتوانن
ــدود  ــن اصــل از دسترســی انحصــاری گروهــی مع ای

ــری شــود.  ــات جلوگی ــه اطالع ب
قوانیــن مربــوط بــه مناقصــات محــدود و تــرک 
بــا  هســتند.  اصــل  ایــن  بــا  مغایــر  تشــریفات 
پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی، تهیــه فهرســت 
صالحیــت دار، نه تنهــا شــدنی نیســت، بلکــه بی معنــی 
اســت. چــه بســا در حــال حاضــر نیــز فهرســت 
صالحیــت داری درخصــوص تأمیــن کاال وجــود نــدارد.

 ســخن پایانــی اینکــه اگرچــه بــا پیوســتن به ســازمان 
تجــارت جهانــی، قانــون معامــالت بــه حاشــیه خواهــد 
ــردن  ــه روز ک ــری و ب ــی بازنگ ــن، ناف ــی ای ــت، ول رف
ــا همــگام نمــودن قانــون  قانــون نیســت و می تــوان ب
ــه اســتقبال  ــی، ب ــن تجــارت جهان ــا قوانی معامــالت ب

آن رفــت.

ورود خودروی آمریکایی ممنوع!آغاز نام نویسی وام ضروری بازنشستگان
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مســئول دبیرخانــه مدیریــت زیســت بومی تــاالب گاوخونــی 
ــاری آبگیــر  ــاالب ۴۷ هــزار هکت ــون مســاحت ت گفــت: اکن
ــاحت  ــد از مس ــک درص ــت ی ــوان گف ــت؛ می ت ــک اس خش

ــاالب آب دارد و ۹۹ درصــد دیگــر خشــک اســت.  ت
فرهــاد امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــاالب گاوخونــی بــرای 
نخســتین بار و در ســال ۷۸ بــه صــورت کامــل خشــک شــد 
ــار  ــرار گرفــت، اظه ــورد توجــه رســانه ها ق ــن مســئله م و ای
داشــت: بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه چنانچــه همــان روز 
ــکی  ــاهد خش ــروز ش ــد، ام ــه می ش ــل توج ــن معض ــه ای ب

ــم.  ــای کشــور نبودی ــر تاالب ه ــی و دیگ ــاالب گاوخون ت
ــی از  ــاالب گاوخون ــه ت ــکی اولی ــه خش ــان اینک ــا بی وی ب
ســال ۷۸ تــا ۸۴ ادامــه پیــدا کــرد، افــزود: ایــن در حالــی 
ــوب  ــای خ ــه بارش ه ــه ب ــا توج ــال ۸۴ و ب ــه در س ــود ک ب
ــز آب در  ــک ســال نی ــری شــد و حــدود ی در حوضــه آبگی
تــاالب باقــی مانــد؛ امــا افزایــش دمــا و تبخیــر زیــاد 
ــی  ــاالب بین الملل ــن ت ــه خشــک شــدن ای ــاره منجــر ب دوب
ــاالب  ــت بومی ت ــت زیس ــه مدیری ــئول دبیرخان ــد. مس ش
بین المللــی گاوخونــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در تابســتان 
ــه جــاری شــدن مقــدار کمــی  ــا توجــه ب ســال گذشــته و ب
ــاالب و اضافــه شــدن جریان هــای  ــرای ت ــه ب آب در رودخان
ــی  ــا همــت و کمــک اهال ــه آن، ب دیگــر زهــاب و پســاب ب
ــید  ــاالب رس ــه ت ــره آب ب ــان باالخ ــرق اصفه ــاکنان ش  و س
ابــراز داشــت: ایــن جریــان تــا قبــل از آغــاز کشــت پاییــزه 

ــاالب  ــت، ت ــاز کش ــس از آغ ــت و پ ــه داش ــاورزان ادام کش
ــاره خشــک شــد. ــی دوب گاوخون

تأمینحقآبه 
ــن ۳۰۰  ــان کمــی بی ــه کــرد: در حــال حاضــر جری وی اضاف
تــا ۵۰۰ لیتــر بــر ثانیــه آب وارد تــاالب می شــود کــه جریــان 
ــر مکعــب  ــه واقعــی ۵.۵ مت ــرای حق آب دائمــی نیســت و ب
ــون  ــا ۱۷۶ میلی ــود ت ــی ش ــد وارد گاوخون ــه بای ــر ثانی آب ب
ــه  ــاالب برســد ک ــه ت ــن شــده ب ــه تعیی ــر مکعــب حق آب مت

متاســفانه اختصــاص پیــدا نکــرده اســت.
ــن وضعیــت و خطــرات موجــود  ــی درخصــوص آخری  امین
از خشــک شــدن تــاالب گاوخونــی گفــت: در حــال حاضــر 
تــاالب گاوخونــی خشــک اســت و فقــط در نیزارهــای دلتــای 
ورودی و یکــی از نهرهــای ابتــدای تــاالب بــه نــام شــاِخ کــوه 
ســیاه، مقــدار کمــی آب وجــود دارد کــه از منابــع زهاب هــای 
ــز  ــه نی ــب توج ــدار جال کشــاورزی، پســاب فاضــاب و مق
از یکــی از چاه هــای ارتزیــن منطقــه کــه آب خروجــی 

آن قابــل کنتــرل نبــوده و بــه تــاالب می ریــزد، تأمیــن 
می شــود؛ امــا مســئله اصلــی ایــن اســت کــه هیــچ کــدام از 

ــاالب نیســت. ــن ت ــدار تأمی ــع پای ــا، مناب این ه
از محــل  تــاالب  تأمیــن حق آبــه  زمانــی  اســتمرار  وی 
رودخانــه زاینــده رود را از راهکارهــای اساســی احیــای دائمی 
تــاالب گاوخونــی عنــوان کــرد و بیــان داشــت: بایــد توجــه 
ــتمرار  ــد اس ــه بای ــن حق آب ــن تأمی ــه ای ــیم ک ــته باش داش
مکانــی داشــته باشــد؛ بــه گونــه ای کــه از ابتــدا تــا انتهــای 

ــد. ــته باش ــان داش ــه آب جری حوض
نجاتزایندهرود 

ــت  ــی حفاظ ــرح مل ــر ط ــال حاض ــرد: در ح ــه ک وی اضاف
ــط  ــه توس ــت ک ــده اس ــدازی ش ــور راه ان ــای کش از تاالب ه
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه نمایندگــی از دولــت 
ــط  ــی تســهیات محی ــدوق جهان ــا مشــارکت صن ــران و ب ای
ــود.  ــل اداره می ش ــازمان مل ــران س ــه عم ــت و برنام زیس
ــات  ــات حی ــرای نج ــدام ب ــن اق ــوص آخری ــی درخص امین
ــج  ــد پن ــل اول و دوم از فرآین ــرد: مراح ــان ک ــده رود بی زاین
مرحلــه ای مدیریــت زیســت بومــی تــاالب گاوخونــی، اکنون 
در حــال اجراســت. گام اول مشــخص شــدن ذی نفعــان گام 
دوم تدویــن برنامــه، گام ســوم تصویــب، گام چهــارم ایجــاد 
ســاختار اجرایــی و در نهایــت گام پنجــم ابــاغ برنامــه بــرای 
ــه  ــر در مرحل ــال حاض ــه در ح ــت ک ــه دستگاه هاس ــرا ب اج

ــتیم. دوم هس

مسئول دبیرخانه مدیریت زیست بومی تاالب بین المللی گاوخونی:

۹۹ درصد تاالب گاوخونی، خشک است

 مشارکت 36/4 درصدی اصفهانی ها 

در سرشماری اینترنتی
معــاون آمــار و اطاعــات ســازمان 
برنامــه و بودجــه اســتان اصفهان 
درصــدی   ۳۶.۴ مشــارکت  از 
اصفهانی ها در سرشــماری اینترنتی 
خبــرداد. محمدرضــا لعلــی در 
همایــش بزرگداشــت روز آمــار 
اســتان  آمــار  خانــه  در  کــه 
اصفهــان برگــزار شــده بــود، اظهــار کــرد: مشــارکت ۳۶.۴ 
ــا  درصــدی اصفهانی هــا در سرشــماری اینترنتــی در مقایســه ب
کشــورهای دیگــر مناســب بــود. وی ادامــه داد: این سرشــماری 
 از ســوم مهرمــاه تــا امــروز بــه صــورت اینترنتــی انجــام شــده 
ــارکت  ــد مش ــان ۳۶.۴ درص ــردم اصفه ــنبه م ــا روز چهارش و ت
داشــته اند. معــاون آمــار و اطاعــات ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــد  ــرد و تاکی ــام ب ــار ن ــم آم ــای عل ــان از کاربرده اســتان اصفه
کــرد: علــم آمــار تنهــا بــرای سرشــماری نفــوس و مســکن بــه 
ــت احــوال  ــن صــورت ســازمان ثب کار نمــی رود؛ چــرا کــه در ای
 تمامــی مشــخصات افــراد را دارد. تهیــه آمــار کشــاورزی
طــاق بیــکاران،  آمــار  مهاجرتــی،  جریان هــای   ســامت، 
 هرم هــای ســنی، برنامه ریزی هــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی

فرهنگــی بــا توجــه بــه شــاخص جمعیتــی برنامه ریــزی 
خواهد شد که نقش آمار در اینجا مشخص می شود. 

مختلــف  سرشــماری های  انجــام  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
شــاخص های ملــی را ارتقــا خواهــد داد و در ســازمان های 
ــه کشــورهای  ــه تســهیات ب ــی ایــن اطاعــات باعــث ارائ جهان

ــود. ــد ب ــف خواه مختل

 افزایش 11 درصدی میزان ازدواج 

در استان یزد
مســئول آمــار و اطاعــات جمعیتــی و مهاجــرت اداره کل ثبــت 
احــوال اســتان یــزد گفــت: آمــار ازدواج اســتان یــزد در شــش 
ماهــه نخســت نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال گذشــته ۱۱ 
ــدی مصــدق در نشســت  ــه اســت. مه ــش یافت درصــد افزای
ســاماندهی امــور جوانــان اســتان یــزد بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــته  ــال گذش ــرد: در س ــار ک ــر ازدواج اظه ــزد در ام ــتان ی اس
نــرخ رشــد ازدواج اســتان یــزد بــا کســب رتبــه 22 کشــوری 
ــتان  ــد ازدواج اس ــت. وی رش ــه اس ــش یافت ــد افزای ۸ درص
ــرد: در  ــان ک ــی دانســت و بی ــا ۹۴ را منف ــزد از ســال ۸۷ ت ی
ســال گذشــته ۱.2۹ درصــد ازدواج هــای کشــور در اســتان یــزد 
اتفــاق افتــاده اســت. مصــدق گفــت: در شــش ماهــه نخســت 
ــزد ــتان ی ــزار ازدواج در اس ــش از ۵ ه ــت بی ــا ثب ــال ب  امس
آمــار ازدواج اســتان نســبت بــه زمان مشــابه در ســال گذشــته 
۱۱ درصــد افزایــش یافتــه اســت. مصــدق افــزود: بیشــترین 
 نــرخ ازدواج در ســال ۹۴ متعلــق بــه شهرســتان خاتــم 

و کمترین نرخ مربوط به شهرستان اشکذر بوده است.

اخبار کوتاه

معرفی مفاخر مدفون در تخت فوالد 

ضروری است

ــان  ــه اصفه ــوزه علمی ــتاد ح اس
گفــت: معرفــی مفاخــر مدفــون 
در تخــت فــوالد بــرای مــردم 
ــی  ــت هللا عل ضــروری اســت. آی
نظــری در اختتامیــه دوره تخــت 
فوالدشناســی اظهــار کــرد: تخت 
فــوالد اصفهــان از میراث هــای 
بــزرگ کشــور بــه شــمار مــی رود. وی ادامــه داد: پیامبــر 
 گرامــی اســام عنایــت بســیاری بــه قبرســتان داشــتند 
و همــواره بــا عبــور از ایــن مکان هــا، کســانی را کــه در آن دفــن 
ــه  ــد. اســتاد حــوزه علمی ــرار می دادن ــد، خطــاب ق شــده بودن
حضــرت  کــه  جماتــی  از  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان 
محمــد)ص( می فرمودنــد ایــن بــود کــه  ای اهــل ایــن دیــار 
ــه شــما ملحــق  ــز ب ــا نی ــد و م ــا پیشــی گرفته ای ــر م شــما ب
ــر  ــن راســتا، هــر کــس ب ــزود: در همی ــم شــد. وی اف خواهی
ــد  ــی می کن ــا زندگ ــن دنی ــه دارد در ای ــی ک ــاس جهان بین  اس
و تمــام تصمیم هایــش را نــوع نگاهــش رقــم می زنــد. نظــری 
منفــرد تصریــح کــرد: وقتــی بــه دنیــا می آییــم، همــه 
ــا  ــن نوزاده ــاوت ای ــا تف ــتیم؛ ام ــاد هس ــی پاک نه نوزادهای
هنــگام مــرگ مشــخص می شــود. وی ادامــه داد: ابــن 
ســیناها، فاضــل هندی هــا، هیتلرهــا و اســتالین ها اینجاســت 
ــه  ــوزه علمی ــتاد ح ــوند. اس ــک داده می ش ــم تفکی ــه از ه ک
اصفهــان تاکیــد کــرد: شــناخت ایــن شــخصیت ها و آشــنایی 
بــا ســیره و نوشته هایشــان، مایــه برکــت در زندگــی اســت کــه 

باید مورد توجه قرار گیرد.

 دادگستری اصفهان 

از کمبود نیروی اداری رنج می برد
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــان ب ــتری اصفه ــس کل دادگس رئی
ــت: در  ــی گف ــات قضای ــود خدم ــت بهب ــه در جه صورت گرفت
ــود کادر  ــا کمب ــان ب ــی اســتان اصفه تمامــی حوزه هــای قضای
نیــروی اداری در بســیاری از پســت ها مواجــه هســتیم. احمــد 
 خســروی وفــا، رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان 
در ادامــه بازدیدهــا و سرکشــی های دوره ای خــود بــه دو 
شهرســتان دهاقــان و مبارکــه ســفر کــرد و از نزدیــک از نقــاط 

ــد.  ــوزه آگاه ش ــن دو ح ــتری ای ــوت دادگس ــف و ق ضع
دو  ایــن  رشــد  بــه  رو  تغییــرات  و  پیشــرفت  رونــد  وی 
ــا ســه ســال گذشــته در تمامــی  دادگســتری را در مقایســه ب
ــم  ــا مفتخری ــرد: م ــی و خاطرنشــان ک ــا خــوب ارزیاب زمینه ه
ــر  ــاک و مطه ــه از خــون پ ــه برگرفت ــی ک ــی والی ــه در نظام ک
شــهدای مظلــوم اســت، انجــام وظیفــه و خدمت رســانی 
ــه  ــه و خالصان ــت صادقان ــا خدم ــت ب ــد اس ــم و امی می کنی

ادامه دهنــده راه شــهدا باشــیم.

اخبار کوتاه

ــاری  ــه و بودجــه چهارمحــال و بختی رئیــس ســازمان برنام
گفــت: زمــان پیش بینــی تکمیــل ســند آمایــش ســرزمین 
ــاری  ــال ج ــاه س ــه از مهرم ــت ک ــال اس ــک س ــتان، ی اس
ــات  ــن مطالع ــا اواخــر تابســتان ســال ۱۳۹۶ ای شــروع و ت
انجــام خواهــد شــد. حبیــب هللا وفایــی اظهــار کــرد: آمایــش 

عوامــل  نظام منــد  ارزیابــی  ســرزمین 
ــی  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع طبیع
و... بــه منظــور یافتــن راهــی بــرای تشــویق 
در  بهره بــرداران  جامعــه  بــه  کمــک  و 
ــت.  ــه اس ــای جامع ــرآورد نیازه ــتای ب راس
از  وی افــزود: حــوزه آبخیــزداری یکــی 
موضوعــات مهــم در تدویــن ســند آمایــش 

 ســرزمین اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع 
ــن ســند  ــس از تدوی ــه ای دارد، الزم اســت پ ــت منطق ماهی
ــه  ــای اســتان های مجــاور نســبت ب ــا هماهنگی ه اســتان ب
تدویــن ســند منطقــه ای در موضــوع آبخیــزداری اقدام شــود. 
 وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســند آمایــش ســرزمین اســتان 

ــن برنامه هــای میان مــدت اســتانی خواهــد  شــاه کلید تدوی
بــود، تصریــح کــرد: تدویــن ســند آمایــش ســرزمین اســتان 
ــعه ای  ــند توس ــن س ــتی و پایدارتری ــناد باالدس ــی از اس یک
خواهــد بــود کــه بــا اســتفاده از آن، برنامه هــای میان مــدت 

ــوان تدویــن کــرد.  اســتان را نیــز می ت
 رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان

 هماهنگــی بــا دیگــر دســتگاه های اجرایــی 
را از پیگیری هــای ســازمان برنامــه و بودجــه در 
تدویــن ایــن ســند اعــام کــرد و گفــت: در حــال 
ــات  ــرای انجــام مطالع ــروه مشــاور ب حاضــر گ

اســتانی آغــاز بــه کار کــرده اســت. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه تدویــن ســند 
ــرای اســتان دارد، اظهــار  آمایــش ســرزمین چــه فوایــدی ب
ــی از اساســی ترین اســناد  ــوان یک ــه عن ــن ســند ب ــرد: ای ک
ــی  ــعه مل ــتان را در توس ــت اس ــش و مأموری ــعه ای، نق توس
مشــخص می کنــد؛ بــه نحــوی کــه بــر اســاس ایــن ســند در 

ــه می شــود. ــم توســعه ای گرفت اســتان تصمیمــات مه

تابستان 96، سند آمایش چهارمحال و بختیاری تکمیل می شود
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه ــام مدی قائم مق
ــال  ــای فع ــاماندهی وانت باره ــت: س ــان گف ــتان کرم اس
در جاده هــای اســتان از اول آبان مــاه آغــاز می شــود. 
مســعود جمیلــی اظهــار کــرد: بــه  منظــور ســاماندهی 
نــاوگان وانت بــار فعــال در جاده هــای برون شــهری، در 

راســتای ارتقــای ســطح ایمنــی جاده هــای 
ــل  ــه عم ــای ب ــق هماهنگی ه ــتان و طب اس
راه  پلیــس  بــا  آمــده ســازمان متبــوع 
طــرح  آباه مــاه ۹۵  اول  از  ناجــا،  راهــور 
مذکــور همزمــان بــا سراســر کشــور در 
ــه  ــه مرحل ــی اســتان ب محورهــای مواصات
ــدام  ــن اق ــزود: ای ــد. وی اف ــرا درمی آی اج

ــاوگان  ــته از ن ــن دس ــردن ای ــنامه دار ک ــرد شناس ــا رویک  ب
راننــدگان  انجــام حمایت هــای الزم همچــون ســایر  و 
فعــال در بخــش حمــل و نقــل جــاده ای دنبــال می شــود 
و کنتــرل مــدارک راننــدگان و وانت بارهــای آن هــا از جملــه 
کارت معاینــه فنــی، بیمــه اجبــاری، کارت صحت و ســامت 

جســمی و روحــی خواهــد بــود. جمیلــی تصریــح کــرد: بــا 
ــه عمــل آمــده، کلیــه مراکــز مجــاز  ــه تمهیــدات ب توجــه ب
ثبت نــام اســتان آمــاده خدمت رســانی بــه ذی نفعــان بــوده 
و متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه اداره کل راهــداری 
ــی  ــای صنف ــتان، انجمن ه ــاده ای اس ــل ج ــل و نق و حم
ــخوان  ــر پیش ــافر و دفات ــار و مس ــدگان ب رانن
دارای مجــوز، نســبت بــه ثبت نــام و دریافــت 
کارت هوشــمند راننــده و نــاوگان اقــدام کننــد. 
قائم مقــام مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــدن دوره هــای  جــاده ای اســتان کرمــان گذران
ــل و  ــدگان حم ــرای رانن ــی ب ــی عموم آموزش
ــهری  ــار( برون ش ــبک )وانت ب ــل کاالی س نق
ــرای آن  ــان اج ــرایط و زم ــزود: ش ــته و اف ــی دانس را الزام
اعــام می شــود و متقاضیــان بــرای کســب اطاعــات 
بــه ســاختمان  اداری  در ســاعات  تکمیلــی می تواننــد 
شــماره 2 ایــن اداره کل واقــع در کیلومتــر یکــم جــاده 

ــد. ــه کنن ایســتگاه راه آهــن مراجع

آگهینوبتیسهماههدومسال1395ادارهثبتاسنادوامالکشهرستانآرانوبیدگل
بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و اماک و ماده ۵۹ اصاحی و آیین نامه مربوط به اماکی که در سه 
ماهه دوم سال ۱۳۹۵ تقاضای ثبت آنها پذیرفته و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها 
باید تجدید شده و یا شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش های حوزه ثبتی آران و بیدگل به ترتیب 

در ردیف های الف و ب به شرح آتی آگهی می نماید: 
الف ( شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و 
جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند و اماکی که قبا اظهارنامه آنها تنظیم شده ولی اشتباها 

در موعد مقرر آگهی نشده اند :
امالکوابنیهبخشدوآرانوبیدگل

پاک ۵۳ اصلی واقع در مزرعه یحیی آباد
۶ فرعی: خانم زهرا سیاحی کاشی فرزند سیف اله- ششدانگ یکباب خانه باغ به مساحت ۱۴۹۷ متر 

مربع
امالکوابنیهبخشسهآرانوبیدگل

شماره های فرعی از پاک 2۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد 
۸۴۰۴ فرعی: شهرداری آران و بیدگل- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 22/۷۰ متر مربع
۸۴۰۵ فرعی: شهرداری آران و بیدگل- ششدانگ قطعه زمین به مساحت ۱۱۹/۵۰ متر مربع

شماره های فرعی از پاک 2۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت
۱۷۶۴ فرعی: آقای احمد غامی فرزند منده علی و خانم طاهره فدائیان آرانی فرزند عزیزاله )بالمناصفه(، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۴/۸۰ متر مربع
به مساحت 2۶۰/۷۰  یکبابخانه  رمضانعلی- ششدانگ  فرزند  آرانی  آقای عمران سیاری  فرعی:   ۱۷۶۷

متر مربع
عباس  فرزند  آرانی  زاده  زینل  معصومه  خانم  و  عباس  فرزند  آرانی  نگاهی  رضا  آقای  فرعی:   ۱۷۶۸

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱2۸ متر مربع
شماره های فرعی از پاک 2۶۴۶ اصلی واقع در مزرعه طلق آباد آران

۵۰۶ فرعی: آقای حسین مکاری نژاد آرانی فرزند رجبعلی، تمامی ۳2۰/۷۵ سهم مشاع از ۵۶۰/۷۵ سهم، 
ششدانگ پاک ۵۰۶ فرعی به مساحت ۵۶۰/۷۵ متر مربع

شماره های فرعی از پاک 2۶۴۸ اصلی واقع در اراضی مزرعه ابراهیم آباد آران 
۹۳۶ فرعی: خانم کبری حاجی حسینی آرانی فرزند حسین - ششدانگ قسمتی از یکباب چهاردیواری 

به مساحت ۷۷۵ مترمربع.
شماره های فرعی از پاک 2۷۰۳ اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل 

به مساحت  زمین  قطعه  فرزند سیدناصر- ششدانگ  بیدگلی  آقای سیدحسین سیدی  فرعی:   ۵۵۷
۱۳۵ مترمربع.

شماره های فرعی از پاک 2۷۱۵ اصلی واقع در ابوزیدآباد 
۳۹۴۰ فرعی: آقای عباسعلی نخودی فرزند غامعلی- ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۹۳۸۶ 

مترمربع.
۳۹۴۵ فرعی: آقای نوراله غامی فرزند آقاحسن- ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۷۵۶ 

مترمربع.
شماره های اصلی واقع در اماکن آران و بیدگل 

ابوالقاسم- ششدانگ  فرزند  بیدگلی  نوحیان  فرشته  خانم  بیدگل:  اراضی  در  واقع  اصلی   ۳۰۹۱ پاک 
یکبابخانه به  مساحت 2۸۸/۶۷ متر مربع 

پاک ۳۰۹2 اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای ناصر کریم زاده بیدگلی فرزند عباس- ششدانگ یکبابخانه 
به  مساحت ۱۴۴/۹۰ متر مربع 

پاک ۳۰۹۶ اصلی واقع در اراضی بیدگل: خانم انیس ارباب پور بیدگلی فرزند ابوالقاسم- ششدانگ 
یکبابخانه به  مساحت 2۰۷/۷۰ متر مربع 

پاک ۳۰۹۷ اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای جواد عبداله پور بیدگلی فرزند علی محمد- ششدانگ 
یکبابخانه به  مساحت ۱2۵/۵۰ متر مربع 

پاک ۳۰۹۸ اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای عباس حاجی علی اکبریان بیدگلی فرزند رحمت اله 
نسبت به چهار دانگ و خانم ملیحه سادات پور هاشمی فرزند سیدناصر نسبت به دو دانگ- ششدانگ 

یکبابخانه به  مساحت ۱۵۹/۸۵ متر مربع 
امالکوابنیهبخشچهارآرانوبیدگل

شماره های فرعی از پاک ۴۰ اصلی واقع در  نوش آباد
۳۸۴۱ فرعی: آقای محمد شریعتی فرزند قنبرعلی- ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۱۱۱/۵۰ متر 

مربع
۳۸۴۳ فرعی: آقای محمد شریعتی فرزند قنبرعلی- ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۰ متر 

مربع 
شماره های فرعی از پاک ۴۱ اصلی واقع در اراضی حسن آباد نوش آباد

ناصر  لقمان استرکی فرزند  آبادی فرزند رضا و خانم مرضیه  آقای مهدی سفری نوش  ۸۵۳ فرعی: 
)بالمناصفه(-ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۳ متر مربع

این آگهی  بموجب ماده ۱۶ قانون ثبت اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج قسمت) الف( 
واخواهی داشته باشد ظرف مدت ۹۰ روز ونسبت به بند )ب( ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست واخواهی خود 

را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی دادخواست خود را به مرجع ذیصاح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید ودر صورتی که قبا دعوائی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات و 
یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم و اصل شود با اثر بوده ومطابق قسمت اخیر ماده ۱۶ و 
تبصره ۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده ۵۶ قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز از تاریخ 

انتشار بشرح ذیل در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر میشود. م الف:۵/22/۹۵/۴22
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۸/۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/۱

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت آران و بیدگل 
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت اسناد و اماک قمصر تصرفات مالکانه و با معارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک موردتقاضا بشرح زیر بمنظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
۱- رای شماره ۱۰۵ هیات : خانم عفت هوشمندی نژاد فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۰۳۵ از کاشان و 
شماره ملی ۱2۶22۵۳۹2۶ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۵۷.۸۴ متر مربع پاک شماره 2۶۵ فرعی 

مفروز از 2۴۸ فرعی از ۱۶ اصلی .
2- رای شماره ۹۸۸ هیات : کبریا خانم ضیائی قمصری فرزند میرزا صفرعلی به شماره شناسنامه ۴۷ 
از کاشان و شماره ملی ۱2۶2۵۱۴۰۷۱ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۷۷.۰۶ متر مربع پاک شماره 

۱۴۷۱ فرعی از 2۸۸ فرعی از 2۵ اصلی.
۳- رای شماره ۱۵۴ هیات : سید ابوالفضل میرزائی نژاد فرزند سید محمدرضا به شماره شناسنامه و 
شماره ملی ۱2۵۰۷۶2۱۰۳ از کاشان ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۴۰.۶۸ متر مربع پاک شماره 

۱۴۸۸ فرعی مفروز از 2۰۳ فرعی از 2۵ اصلی.
۴- رای شماره ۱۶۳ هیات : سید رضا فاضل فرزند آقا سید جعفر به شماره شناسنامه ۱۵۷ از کاشان و 
شماره ملی ۱2۶2۱۹۹۴۵۱ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷۰2.۱۳ متر مربع پاک شماره ۱۴۸۹ فرعی 

از 2۴۱ فرعی از 2۵ اصلی.
۵- رای شماره ۳2۴ هیات : مرتضی غفارپور قمصری فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۱ از کاشان و 
شماره ملی ۱2۶2۶۱۶۸۷۵ ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۴۵.۱۰ متر مربع پاک شماره ۱۴۹۰فرعی 

از ۱۵ فرعی از 2۵ اصلی. 
۶- رای شماره ۳۶۶ هیات : مهدی مژده فرزند علی به شماره شناسنامه ۸۶۱ از کاشان و شماره ملی 
۱2۶۱۷22۰۵۱ ششدانگ یکبابخانه باغ به مساحت ۱۵۵۷.۰۴ متر مربع پاک شماره ۱۴۹۱ فرعی از ۱۵ 

فرعی از 2۵ اصلی
۷- رای شماره ۳۴۳ هیات : ابوالفضل ضیائی قمصری فرزند اصغر به شماره شناسنامه ۶۱۳ وشماره 
از ۱۰۶2  به شماره ۱۴۹2 فرعی  به مساحت 2۷۰.2۷ مترمربع  یکبابخانه  ملی ۱2۶۱۸۰۶۵۰۶ ششدانگ 

فرعی از 2۵ اصلی. 
۸- رای شماره ۴2۴ هیات : خانم فائقه الجوردی قمصری فرزند سیدعلی به شماره شناسنامه ۳۰2 
از کاشان و شماره ملی ۱2۶۱۵۸۵۶۶۶  ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیانی به مساحت 

۱۶2.2۳ متر مربع به شماره ۱۴۹۳ فرعی از ۱۳۴۷ فرعی از 2۵ اصلی.
۹- رای شماره ۳۴۴ هیات : خانم فاطمه آوازی قمصری فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۵۴ از کاشان 
و شماره ملی ۱2۶2۵۹۵۴۸۷ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳22.۱۷ متر مربع پاک شماره ۱۴۹۴ 

فرعی از ۱۰۶2 فرعی از 2۵ اصلی. 
۱۰- رای شماره ۳۵۰ و ۳۵۱ هیات : حسین قربانی قمصری فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه ۴۶ 
از کاشان و شماره ملی ۱2۶2۶۶۱۴۹۸ و اعظم مسلمی گبرآبادی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳۰ از 
کاشان و کد ملی ۱2۶2۶۶۵۷۹۵ )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۱.۳۵ متر مربع پاک 

شماره ۱۴۹۵ فرعی از ۳۵۵ فرعی از 2۵ اصلی.
۱۱- رای شماره ۱۶۴ هیات : حمیدرضا رسولی کیا فرزند امراله به شماره شناسنامه ۶ از کاشان و شماره 
ملی ۱2۶2۶۹۵2۳۶ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۰۴.۱۰ متر مربع پاک شماره ۱۳۸ فرعی از 2۶ 

اصلی. 
۱2- رای شماره ۹۸۳ هیات : منصور اسامی فرزند ناصر به شماره شناسنامه ۱۸۷۴ از تهران و شماره 
ملی ۰۰۴۳۸۷2۷۱۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱2۱۴.۵۵ متر مربع مفروز از پاک های ۶۶۳ و 

۶۶۸ فرعی از ۳۶ اصلی.
۱۳- رای اصاحی شماره ۷۶و۷۷ هیات : ناهید ایوبی بیدگلی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۱۵۳۴ از 

تهران و شماره ملی ۰۰۷۵۸۷۷۱2۰ و سید مهدی سجادی بیدگلی فرزند سید مرتضی به شماره شناسنامه 
2۰۵ ازآران وبیدگل و شماره ملی ۶۱۹۹۹۸۴22۶ )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۳2.۴۶ 
متر مربع پاک شماره 2۰۵۹ فرعی مفروز از ۸۸۹ فرعی از ۳۶ اصلی که در آگهی های قبلی مساحت ملک 

اشتباها 22۶.۷۷ متر مربع آگهی شده و بدین وسیله اصاح می گردد
۱۴- رای شماره ۱۴۸ هیات : خانم مریم گندمکار فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۶ از کاشان و شماره 
ملی ۱2۶2۶۷۵۴۰۵ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۳۱.۹۵ متر مربع پاک شماره 2۱۰۸ فرعی مفروز 

از ۸۸۹ فرعی از ۳۶ اصلی.
۱۵- رای شماره ۱۴۹و۱۵۰ هیات : خانم مهناز استاد جهانگیر فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه 
۵۱۹۷ از تهران و شماره ملی ۰۰۷۴۶۳۱۱۴۴ و مجید نمازی فرد فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۱2 
از کاشان و شماره ملی ۱2۶2۶۶۳۷۱۷ )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۳2.۴۵ متر مربع 

پاک شماره 2۱۰۹ فرعی مفروز از ۸۸۹ فرعی از ۳۶ اصلی.

 ۱۶- رای شماره ۱۵۱ هیات : حسن اصفهانیان فرزند محمد به شماره شناسنامه ۴۰۱۰۹ از کاشان و شماره 
ملی ۱2۶۰۳۹۱۱۳2 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۷۶.۰۸ متر مربع پاک شماره 2۱۱۰فرعی مفروز از 

۹۷۴ فرعی از ۳۶ اصلی.                               
۱۷- رای شماره ۱۶۱و۱۶2 هیات : مهدی غفارزاده قمصری فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱ از کاشان و 
شماره ملی ۱2۶2۶222۹۸ و زهرا قنائی قمصری فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه ۹ از کاشان و شماره 
ملی ۱2۶2۶۶۷۰۰۳ )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۶۹.۰۸ متر مربع پاک شماره 2۱۱۱ 

فرعی مفروز از ۹۷۴ فرعی از ۳۶ اصلی 
۱۸- رای شماره 2۰۵ هیات : حسنعلی آذرپژوه فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۴۰۹ از تهران و شماره 
ملی ۰۰۴۸۳۵۵۵2۶ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۶۰.۰۹ متر مربع پاک شماره 2۱۱2 فرعی مفروز 

از ۶۴۳و ۱۶22 فرعی از ۳۶ اصلی .
۱۹- رای شماره 2۰۶ هیات : حسنعلی آذرپژوه فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۴۰۹ از تهران و شماره ملی 
۰۰۴۸۳۵۵۵2۶ ششدانگ یکباب باغچه خانه به مساحت ۱۶2۸.2۶ متر مربع پاک شماره 2۱۱۳ فرعی 

مفروز از ۶۴۳ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۰- رای شماره 2۰۷ هیات : مرتضی نواب زاده قمصری فرزند سید حسن به شماره شناسنامه 2۸۹ از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶۳۵۳۷۶2۶ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۶۵.۹۵ متر مربع پاک شماره 

2۱۱۴ فرعی مفروز از ۱۰۰۹ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۱- رای شماره 2۱2 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره شناسنامه ۱۴۵۳۷ از تهران و 
شماره ملی ۰۰۳۵۶۱2۹۰۸ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۸2.۳۹ متر مربع پاک شماره 2۱۱۵ فرعی 

مفروز از ۹۷۹ فرعی از ۳۶ اصلی.  
22- رای شماره 2۱۰ هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره شناسنامه ۱۴۵۳۷ از تهران و 
شماره ملی ۰۰۳۵۶۱2۹۰۸ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۸۱.۱۷ متر مربع پاک شماره 2۱۱۶ فرعی 

مفروز از ۹۷۹ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۳- رای شماره 2۱۱ هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشااله به شماره شناسنامه ۱۴۵۳۷ از تهران و 
شماره ملی ۰۰۳۵۶۱2۹۰۸  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۸۰.۷۴ متر مربع پاک شماره 2۱۱۷ فرعی 

مفروز از ۹۷۹ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۴- رای شماره ۳22 هیات : محمد کوشافر فرزند سیف اله به شماره شناسنامه ۵۳ از نطنز و شماره 
ملی  ۱2۳۹۷۵۴۳۴۵ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۴۷ متر مربع پاک شماره 2۱۱۸ فرعی مفروز 

از ۱۱۴۷ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۵- رای شماره ۱۸۱ هیات : حمیدرضا رسولی کیا فرزند امراله به شماره شناسنامه ۶ از کاشان و شماره 
ملی ۱2۶2۶۹۵2۳۶ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۱ متر مربع پاک شماره 2۱۱۹ فرعی مفروز از 

۶۰۴ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۶- رای شماره ۴۴۳ هیات : سید محمد قناعت قمصری فرزند آقاعلی به شماره شناسنامه ۳۶۵۴ از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶۰۸۳۳۶۰۷ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۴۶.۳۸ متر مربع پاک شماره 

2۱22 فرعی مفروز از ۳2۷ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۷- رای شماره ۴۴۰ هیات : خانم مطهره پرورش خیاط فرزند حسین به شماره شناسنامه ۴۷۶۶2 از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶۰۴۶۶۷۵2 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۷۶.۵۹ متر مربع پاک شماره 

2۱2۳ فرعی مفروز از ۹۸۰ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۸- رای شماره ۴2۰ هیات : خانم فاطمه آرمین فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۱۱۵ از کاشان و 
شماره ملی ۱2۶۱۶۵۰۰۵۰ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۸۱.2۸ متر مربع پاک شماره 2۱2۴ فرعی 

مفروز از ۹۶۱ فرعی از ۳۶ اصلی.
2۹- رای شماره ۴22 و۴2۳ هیات: علی میرغنی قمصریان فرزند حسین به شماره شناسنامه ۳۵۰۸ 
شماره  به  سیدرضا  فرزند  قمصری  هاشمیان  صدیقه  خانم  و   ۱2۶۰۸۳2۱۳۹ ملی  شماره  و  کاشان  از 
شناسنامه ۴۰۱۱ از کاشان و شماره ملی ۱2۶۰۸۳۷۱۷۳ )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱۰۸۹.2مترمربع پاک شماره 2۱2۵ فرعی مفروز از ۱۳2۹ و۱۷۱ فرعی از ۳۶ اصلی.
۳۰- رای شماره ۳۴۵ هیات : جعفر صفری لتحری فرزند صفر به شماره شناسنامه ۴۶ از کاشان و شماره 
ملی ۱2۶2۸۶۹۰۵۶ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱2۹.۰۴ متر مربع پاک شماره 2۱2۶ فرعی مفروز 

از ۱۱۶۱ فرعی از ۳۶ اصلی.
۳۱- رای شماره ۱۴2 هیات : خانم سکینه بخردی فرزند جواد به شماره شناسنامه ۱۰۸۶ از کاشان و 

شماره ملی ۱2۶۱۵۸۰۰2۸ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۸2.۹۶ متر مربع پاک 2۷۴۱ فرعی مفروز 
از 2۴۸2 فرعی از ۴۹ اصلی.

۳2- رای شماره ۱۵2 هیات : صدیقه حسنی قزاانی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ۸۴۳ از کاشان و 
شماره ملی ۱2۶۰۷۷2۵۰۰ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۱۸.۱۵ متر مربع پاک شماره 2۷۵۸ فرعی 

مفروز از ۱۳۵۶ فرعی از ۴۹ اصلی.
۳۳- رای شماره 2۰۳ هیات : خانم آسیه زاهدی عبدالهادی فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۴۰۱2 از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶2۰۶۸۴۸۷ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹2.22 متر مربع پاک شماره 

2۷۵۹ فرعی مفروز از 2۳۹۳ فرعی از ۴۹ اصلی.
۳۴- رای شماره 2۰۴ هیات : خانم سیده زهره قناعت قمصری فرزند سید محمد به شماره شناسنامه 
۴۰۰۳ از کاشان و شماره ملی ۱2۶۰۸۳۷۰۹2 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۶۸.۸۹ متر مربع پاک 

شماره 2۷۶۰ فرعی مفروزاز 2۸۷ فرعی از ۴۹ اصلی.
۳۵- رای شماره ۱۵۳ هیات : خانم فاطمه شاه فضلی قمصری فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۳2 
از کاشان و شماره ملی ۱2۶2۶۰۸۹۶۱ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۰۴.2۸ متر مربع پاک شماره 

2۷۶۱ فرعی مفروز از ۱۵۷۶ فرعی از ۴۹ اصلی.
۳۶- رای شماره ۳2۳ هیات : ذکراله توفیقی قمصری فرزند نصراله به شماره شناسنامه ۵2 از کاشان 
و شماره ملی ۱2۶2۵۵۰۸۴۱ ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت ۶۳۶.2۰ متر مربع پاک شماره 

2۷۶2 فرعی مفروز از ۱۷۰۰ فرعی از ۴۹ اصلی.
۳۷- رای شماره 2۹۸ و 2۹۹ هیات : محسن کمیلیان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 2۱۷۸ از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶۱۸۹۸۱۹2 و مهدی کمیلیان فرزند علی محمد به شماره شناسنامه ۸۴۶2 از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶۰۵۹۰۹۵۱ )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۶۸.۳۷ متر مربع 

پاک شماره 2۷۶۳ فرعی مفروز از ۹۱ فرعی از ۴۹ اصلی.
۳۸- رای شماره ۴۴۶ هیات : زهره عظیمیان قمصری فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۴ از کاشان و 
شماره ملی ۱2۶2۶۶۱۰۷2 ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸۰.۴۷ متر مربع پاک شماره 2۷۶۴ فرعی 

مفروز از ۴۷۵ فرعی از ۴۹ اصلی.
۳۹- رای شماره ۳۸۴ هیات : زهرا موسوی نژاد فرزند سیدحسین به شماره شناسنامه ۷۷۳۷ از کاشان 
و کد ملی ۱2۶۰۵۸۳۷۱۶ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۹۰.۹۰ متر مربع پاک شماره 2۷۶۵ فرعی 

مفروز از 2۳۰۰ فرعی از ۴۹ اصلی.
۴۰- رای شماره ۳۴2 هیات : خانم منیره علی حاجی قمصری فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳۷ از 
کاشان ۱2۶2۶۵۰۵۹۳ ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیانی آن بمساحت ۱۰۱.۴۰ متر مربع 

پاک شماره 2۷۶۶ فرعی مفروز از ۱۶۰۰ فرعی از ۴۹ اصلی.
۴۱- رای شماره ۳۸۵ هیات : خانم فاطمه کربائی قمصری فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵۷ از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶2۶۵۰۷۹۸ ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۹۵.۸۹ متر مربع پاک شماره 

2۷۶۷ فرعی مفروز از ۶۵۶ الی ۶۵۹ فرعی از ۴۹ اصلی.
۴2- رای شماره ۴2۱ هیات : جواد افروز فرزند اسداله به شماره شناسنامه 22۵ از آران و بیدگل و شماره 
ملی ۶۱۹۹۴۷۰۷2۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷2۹.۵۰ متر مربع پاک شماره 2۷۶۸ فرعی مفروز 

از ۱2۷۹ فرعی از ۴۹ اصلی.
۴۳- رای شماره ۳۸۳ هیات :سید علی اکبر حسینی فرزند سید یوسف به شماره شناسنامه 2۱ از کاشان 
و شماره ملی ۱2۶۳۱۴۰۹۳۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۶۵.۳۳ متر مربع به شماره پاک 2۷۶۹ 

فرعی مفروز از شماره های ۱۱۳۹و۱۱۴۰و۱۱۴۱ فرعی از ۴۹ اصلی .
۴۴-رای شماره ۵۴و۵۵و۵۶و۵۷ هیات :تقی دارمندی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۹ از کاشان 
و شماره ملی ۱2۶2۶۱۱۰۷۵ و خانم مبارکه دارمندی جوینان فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸ از 
کاشان و شماره ملی ۱2۶۰۷۶222۱ و فاطمه دارمندی جوینان فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۱۵ از 
کاشان وشماره ملی ۱2۶2۶۴۶۱۱۱ و حسن دارمندی جوینانی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه ۴۷۳ 
از کاشان وشماره ملی ۱2۶۰۷۶۱۹۷۵ باالسویه. ششدانگ یکبابخانه قدیمی به مساحت 2۴۶.۴۹ متر 

مربع به شماره پاک ۱۶۰۳ فرعی مفروز از ۵۴۹ و ۱۵۷۸ فرعی از ۱۰۴ اصلی .   
۴۵-رای شماره ۱۸۶ هیات :حسین کریمی جهقی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱۵۹۵۱ از تهران به 
شماره ملی ۰۰۶۰2۴۸۰۰۱ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۷.۰۵ متر مربع به شماره ۱۰۰۶ فرعی مفروز 

از ۷۴۶ فرعی از 2۰۱ اصلی .
۴۶-رای شماره ۱۸۷ هیات :حسین کریمی جهقی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱۵۹۵۱ از تهران به 
شماره ملی ۰۰۶۰2۴۸۰۰۱ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۸.۴2 متر مربع به شماره ۱۰۰۷ فرعی مفروز 

از ۷۴۵ فرعی از 2۰۱ اصلی .
۴۷-رای شماره 2۰۸ هیات :اعظم دولت خواه فرزند محمد به شماره شناسنامه ۸۰ ازکاشان به شماره 
ملی ۱2۶2۶۰۰۶۳۴ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۴.۱۹ متر مربع به شماره ۱۰۰۸فرعی مفروز از ۷۴۰ 

و ۷۴۱ و۷۴۳ فرعی از 2۰۱ اصلی .
۴۸-رای شماره ۱۱۴ هیات : ابوالفضل رضائی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱۶۹۴ از تهران و شماره 
ملی ۰۰۴۶۴۷۱۶۶۹ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۷۴ متر مربع به شماره پاک ۱۰۸ فرعی مفروز از 

۷۷ فرعی از 2۵2 اصلی. م الف : ۱2۴۴
تاریخ انتشار اول: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱

تاریخ انتشار دوم :۱۳۹۵/۰۸/۱۷
رضا طویلی رئیس اداره ثبت و اسناد و اماک قمصر 

در شهر

آغاز ساماندهی وانت بارهای فعال در جاده های استان کرمان
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حتما بخوانید!
راز موفقیت در شبکه نمایش ...

S.Sharifi@eskimia.ir
سیما شریفیسرویس فرهنگی

ایــن روزهــا در شــهر، وقتــی نمایشــگاه کتابــی برپــا می شــود 
ــه مســئله آمــار و ســرانه کــم مطالعــه  ــادی ب  نویســندگان زی
و کتابخوانــی اشــاره می کننــد. بــرای پــی بــردن بــه وضعیــت 
کتابخوانــی، کافــی اســت نــگاه کوتاهــی بــه مهمانی هــا 
نشســت های دوســتانه و حتــی نشســت های کاری انداخــت. 
ــم  ــه ک ــل مطالع ــف دالی ــا از تریبون هــای مختل ــا و باره باره
کتــاب و کتاب گریــزی مــردم بررســی و بیــان شــده اســت؛ 
ــدن  ــاب خوان ــل کت ــا اه ــردم م ــت م ــد گف ــع بای ــا در واق ام
ــتاری  ــگارش و ویراس ــوا، ن ــف در محت ــاید ضع ــتند. ش  نیس
و حتــی طراحــی کتــاب، بــه ایــن امــر منجــر شــده کــه دیگــر 
ــاب  ــود کت ــاید نب ــد و ش ــاب بخوان ــد کت ــت نکن ــی رغب کس
مناســب در زمینه هــای مختلــف، دلیــل بی میلــی مــردم 
اســت. آنچــه مــورد بحــث قــرار گرفته، نــه موضوعــات کلی در 
زمینــه کتابخوانــی کــه خــرده بحث هــای پیرامــون آن اســت. 
ــه  ــی ک ــندگان و ضعف های ــذاب نویس ــی غیرج داستان نویس

گفتــه شــد از همیــن خرده بحث هاســت.
    کتاب و کتابخوانی و فرهنگ

کتــاب و کتابخوانــی، تأثیــر بســزایی در فرهنــگ یــک جامعــه 
 دارد و از زمانــی کــه انســان خــط را اختــراع کــرد، خــط 

و نوشتن جزئی از فرهنگ شده است. 
ــده در  ــا مان ــرارزش بج ــار پ ــا و آث ــی کتاب ه ــروزه بررس ام
طــول تاریــخ، بیانگــر فرهنــگ اســت. پــس کتــاب و فرهنــگ 

ــد.  رابطــه مســتقیم و غیرقابــل انــکاری دارن
 بــرای اشــاعه فرهنــگ کتابخوانــی بایــد از بســتر خانــه 
و خانــواده شــروع کرد.وقتــی بــه کــودکان و فرزندانمــان یــاد 
می دهیــم کتــاب ارزشــمند اســت و بــرای آگاهــی، یادگیــری 
ــش  ــاعتی از روز وقت ــد و س ــوع کن ــاب رج ــه کت ــد ب  و... بای
را بــه مطالعــه اختصــاص دهــد، جامعــه بــه ســوی آگاهــی 

پیــش مــی رود.
 بی تردیــد خوانــدن کتــاب، چراهــای زیــادی در ذهــن 
ــی  ــرات درون ــاب، تغیی ــدن کت ــا خوان ــد. ب ــاد می کن ــا ایج م

ــرای  ــما ب ــه ش ــی ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــا رخ می ده ــرای م ب
 یافتــن پاســخ چراهــای ذهــن خــود، بایــد بــاز هــم مطالعــه 
و تحقیــق کنیــد؛ بــه بیــان دیگــر، یافتــن هــر پاســخ، شــروع 

پرســش های دیگــر اســت.
    مطالعه

مطالعــه، کار دشــواری اســت؛ به ویــژه بــرای فرهنــگ ایرانــی 
ــرد.  ــر می ب ــه س ــفاهی ب ــگ ش ــه  فرهن ــوز در زمان ــه هن ک

ــگ شــفاهی اســت.  ــه  فرهن ــی جامع ــه  ایران جامع
ــه  ــر و مطالع ــه، تفک ــل، اندیش ــل تأم ــه تحم ــان ک ــرای آن ب

 ندارنــد، خوانــدن کتــاب عــذاب آور اســت. البتــه تنبلــی 
و راحت طلبی هم خواندن را عذاب آور کرده است. 

ــر  ــاب قه ــا کت ــه ب ــی ک ــاز آزادی اســت. ملت ــاب، پیش نی کت
ــد.  ــزی از اســارت ندارن باشــند گری

 بایــد ریشــه یابی و بی عالقگــی مــردم در یــک جامعــه 
بــه مطالعــه را شناســایی کــرد. همچنیــن بایــد تــالش کنیــم 
فرهنــگ کتابخوانــی را افزایــش دهیــم؛ چون آینده درخشــان 
ــه  ــن نکت ــا ای ــت؛ ام ــی اس ــرو کتابخوان ــه در گ ــک جامع  ی
ــد  ــد در نظــر داشــت کــه نویســندگان مــا هــم بای را هــم بای
ــا  ــود را ارتق ــای خ ــرح کتاب ه ــوا و ط ــا محت ــد ت ــالش کنن  ت

دهند. 
یــاد بگیریــم بهانــه نیاوریــم کــه وقــت نداریــم؛ چــون ســاعت 
کار مفیــد در کشــور مــا کاهــش یافتــه و بیشــتر وقــت مــا بــه 
بطالــت می گــذرد. قیمــت بــاالی کتــاب یــا کمبــود وقــت یــا 
ســختی دسترســی بــه کتــاب، نمی توانــد دلیــل خوبــی بــرای 

مطالعــه کــم در ایــران باشــد. 
ایــن روزهــا شــهر اصفهــان شــاهد برپایــی نمایشــگاه کتــاب 
ــردم. ــوم م ــوزان و عم ــرای دانش آم ــگاهی ب ــت؛ نمایش اس

هنگامــی کــه ســطح مطالعــه در بیــن دانش آمــوزان افزایــش 
بــرای  می شــوند  باارزشــی  نماینــدگان  آن هــا  می یابــد، 
گســترش فرهنــگ. نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه بــرای 
ــی  ــازده زمان ــک ب ــی فقــط در ی گســترش فرهنــگ کتابخوان
ــه  ــم، بلک ــالش نکنی ــی ت ــرای گزارش ده ــط ب ــاص و فق خ

ــه ای فرهنگــی بســازیم. بکوشــیم جامع

- تدویــن فیلــم ســینمایی »قاتــل اهلــی« بــه کارگردانی 
ــان  ــه پای ــی ب ــرام دهقان ــط به ــی توس ــعود کیمیای مس

رســید.
 - ۲ فیلــم مســتند »ناخــدا ســلیمان« و »اوســیا« 
از تولیــدات مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی 
ــتی  ــط زیس ــنواره محی ــان، در ۲ جش ــکل همزم ــه ش ب

جمهــوری چــک بــه نمایــش درآمــد.
- مهــرداد اســکویی، کارگــردان مســتند »رویاهــای 
ــک  ــه زودی ی ــرار اســت ب ــه ق ــرد ک ــان ک ــح«، بی دم صب
ورکشــاپ یــک هفتــه ای در دانشــگاه وســترن ســیدنی 

ــد. ــزار کن ــترالیا برگ اس
ــم  ــی فیل ــنواره جهان ــن جش ــژه چهارمی ــس وی - تندی
زنــان هــرات در کابــل بــرای مجموعــه آثــار بــه رخشــان 

ــت. ــق گرف ــاد تعل بنی اعتم
- عکســی از »عبــاس کیارســتمی« در نخســتین دقایــق 
ــدز«  ــر و اچ آی وی/ ای ــگاه »هن ــن نمایش ــی اولی برپای
ــگاه  ــد. در نمایش ــده ش ــه دار خری ــک مجموع ــط ی توس
»هنــر و اچ آی وی / ایــدز« ۷۵ اثــر از ۶۵ هنرمنــد 
ــی  ــاخه های نقاش ــمی در ش ــای تجس ــه هنره در زمین
حجــم، عکــس، طراحــی و چــاپ بــه  نمایــش در آمــده 

اســت.
 - پیکــر محمدرضــا رســتمی، فعــال عرصــه رســانه 
در مراســم باشــکوهی در زادگاهــش شــهر اســدآباد 
ــا  ــاد محمدرض ــد. زنده ی ــپرده ش ــاک س ــه خ ــدان ب هم
رســتمی کــه پیش تــر دبیــر فرهنــگ و هنــر خبرآنالیــن 

ــت. ــا رف ــز از دنی ــی مغ ــس از جراح ــود، پ ب
از  می شــود«  وارد  »اژدهــا  و  »فروشــنده«  فیلــم   -
ســینمای ایــران در بخــش »ســینمای جهــان« جشــنواره 
ــت. ــد رف ــرده خواهن ــه روی پ ــکا ب ــم آمری ــن فیل انجم

»جــی.آر.آر  از  افســانه ای  و  عاشــقانه  داســتانی   -
تالکیــن«، نویســنده معــروف انگلیســی و خالــق »ارباب 
اولین بــار  بــرای  میــالدی  آینــده  ســال  حلقه هــا« 

می شــود. منتشــر 
ــی  ــی، جدای ــبکه های اجتماع ــث داغ ش ــی بح  - به تازگ
ــت.  ــاری اس ــوش بختی ــدل و بهن ــدی پاک ــالق مه و ط
ــد شــایعه درســت نشــود  ــردم ســعی می کنن هرچــه م
ــی  ــن گمانه زن ــه ای ــد ک ــی می کنن ــن دو، کارهای ــی ای  ول

را قوت می بخشد.
- کیــوان ســاکت، آهنگســاز و نوازنــده موســیقی ایرانــی 
بــرای برگــزاری یــک تــور بین المللــی موســیقی ایرانــی 
ــی ســفر  ــی و آمریکای ــد کشــور آســیایی، اروپای ــه چن ب

می کنــد.
- فیلــم انیمیشــن »پســر وجهــان« بــه کارگردانــی آلــه 
ــل از اول آبان مــاه در گــروه  ــرو، محصــول کشــور برزی آب

ــران می شــود. ــه اک ــر و تجرب ســینماهای هن

»کندوی بازی«، میزبان دوستداران کتاب

کیمیای وطن

ــازی ســازمان  ــر تخصصــی ب دفت
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان 
بــا برنامــه متفــاوت »کنــدوی 
ــهروندان در  ــان ش ــازی«، میزب ب
ــت.  ــان اس ــار مهرب ــگاه ی نمایش
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــای  ــت و بازی ه ــه خالقی ــس خان ــان، رئی ــهرداری اصفه ش
فکــری بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: نمایشــگاه کتــاب 
ــه در  ــک هفت ــدت ی ــه م ــاه ب ــم آبان م ــان« از یک ــار مهرب »ی
محــل ارگ جهان نمــا برگــزار می شــود. صفیــه ســادات 
ــازمان  ــازی س ــی ب ــر تخصص ــت: دفت ــار داش ــویان اظه موس
ــن راســتا  ــز در همی ــان نی فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ــان شــهروندان  ــازی«، میزب ــدوی ب ــاوت »کن ــه متف ــا برنام ب
در نمایشــگاه یــار مهربــان اســت. وی افــزود: ایــن برنامــه بــا 
هــدف ارائــه الگویــی جدیــد و متفــاوت از فضــا و نــوع بــازی 
بــرای مــدارس، کانون هــای فرهنگــی و... برنامه ریــزی شــده 
اســت. وی ادامــه داد: عالقه منــدان و دوســتداران کتــاب برای 
ــم  ــد از یک ــازی می توانن ــدوی ب ــدی از نمایشــگاه و کن بهره من
ــا 18  ــح ت ــاعت 8 صب ــه از س ــک هفت ــدت ی ــه م ــاه ب آبان م
ــه محــل طبقــه اول ســاختمان ارگ جهان نمــا واقــع  عصــر ب

ــد. ــه کنن ــین)ع( مراجع ــام حس ــدان ام در می

جشنواره نمایشنامه نویسی »سخن« 

فراخوان داد
بــا  نمایشنامه نویســی  سراســری  جشــنواره  نخســتین 
ــی  ــت فرهنگ ــی و معاون ــات نمایش ــن ادبی ــکاری انجم هم
اجتماعــی دانشــگاه هنــر برگــزار می شــود. طبــق ایــن 
فراخــوان، اســاس و مبنــای جشــنواره نمایشنامه نویســی 
ــرد  ــدف از آن، رویک ــک و ه ــناخت های آکادمی ــه ش ــر پای ب
 جهان شــمول و تاریخــی بــه پدیده هــا در قالــب ســاختار 
و زبانــی نــو اســت. موضــوع ایــن جشــنواره آزاد اســت 
امــا بــرای پیشــبرد اهــداف اصلــی جشــنواره، آثــار بــا 
محوریت هــای ذیــل در اولویــت قــرار خواهنــد گرفــت: 1. 
ــه  ــی ۲. توج ــطوره ای و تاریخ ــاخت های اس ــه زیرس ــه ب توج
بــه مفاهیــم )فلســفی، اخالقــی، عرفانــی و دینــی( 3. توجــه 
بــه زبــان و ادبیــات متــن 4. توجــه بــه خشــونت های 
اجتماعــی. جشــنواره نمایشنامه نویســی ســخن در دو بخــش 
برگــزار خواهــد شــد: بخــش دانشــجویی، بخــش اصلــی ایــن 
جشــنواره کــه بــه صــورت سراســری برگــزار می شــود. بخــش 
 دوم کــه مدرســان )هیئــت علمــی دانشــگاه سراســر کشــور 
)فــوق  دانش آموختــگان  و  دانشــگاه(  مدعــو  اســتاد  و 

لیســانس بــه بــاال(، حــق شــرکت در آن را دارنــد.

اخبار کوتاه

ــدم اول  ــب را ق ــه مخاط ــه ذائق ــرام ب ــی احت ــن فتح حس
موفقیــت در شــبکه نمایــش خانگــی دانســت و گفــت: رونــق 
بیشــتر ایــن بخــش، نیازمنــد ســرمایه و حمایــت از بخــش 
ــت  ــاره اهمی ــهرزاد« درب ــردان »ش ــت. کارگ ــی اس خصوص
شــبکه  رونــق  بــرای  مخاطب شناســی  دانــش  کســب 

نمایــش خانگــی ادامــه داد: مخاطــب امــروز 
مشکل پســند اســت و مــا نبایــد بی اعتنــا 
ــق  ــری را خل ــا، اث ــی آن ه ــه نمایش ــه ذائق ب
کنیــم. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در وهلــه اول 
بایــد دربــاره مخاطــب امــروز مطالعــه داشــته 
باشــیم، افــزود: مشــکل این اســت کــه گاه در 
 مخاطب شناســی دچــار اشــتباه می شــویم 

و فرامــوش می کنیــم بــا مخاطبانــی ســر و کار داریــم کــه بــا 
۲0 ســال پیــش فــرق کرده انــد. فتحــی بــا اشــاره بــه تغییــر 
ذائقــه مــردم در اســتقبال از آثــار نمایشــی ادامــه داد: مثال ۲0 
ســال پیــش، »پهلوانــان نمی میرنــد« را ســاختم کــه طرفــدار 
ــد؛  ــی می ش ــهر خال ــش آن ش ــان پخ ــت و زم ــادی داش زی

امــا امــروز مــن بــه عنــوان یــک کارگــردان، نبایــد مســیر ۲0 
 ســال پیــش را بــروم. آن دوران تلویزیــون دو شــبکه داشــت 
ــه  ــور ب ــن تص ــر ای ــود. اگ ــدازی ب ــال راه ان ــبکه 3 در ح و ش
ــد ــردم می بینن ــازم م ــه بس ــر چ ــه ه ــد ک ــت ده ــن دس  م
اشــتباه اســت. ایــن کارگــردان دربــاره جــدی گرفتــن 
ــزود: مخاطــب  خواســته های روز مخاطــب اف
ــریال های روز  ــا و س ــن فیلم ه ــروز، بهتری ام
جهــان را می بینــد و بــه آخریــن فیلم هــا 

ــا کشــورهای  ــکا ی ــه در آمری و ســریال هایی ک
دارد  تولیــد می شــود، دسترســی   اروپایــی 
و قــدرت انتخــاب رایــگان برایــش بــه وجــود 
آمــده اســت کــه تمــام این هــا کار فیلمســازان 

ــد. ــی را ســخت می کن داخل
 وی بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور بخــش خصوصــی در رونق 
ــروز از نظــر اقتصــادی  ــا ام  شــبکه خانگــی گفــت: کشــور م
در شــرایطی اســت کــه بایــد حضــور بخــش خصوصــی را در 

ســینما، سریال ســازی و شــبکه خانگــی مغتنــم بشــمارد.

راز موفقیت در شبکه نمایش خانگی به روایت فتحی

ــت  ــور موق ــه ط ــا ب ــن روزه ــه ای ــلیمانی ک ــد امیرس  کمن
در نمایــش »ســردار« بــازی می کنــد، گفــت: حضــور 
ــال  ــس از 3۵ س ــهر پ ــر ش ــی تئات ــاالر اصل ــه  ت  در صحن

برایم بسیار هیجان انگیز و شگفت آور بود.
 ایــن بازیگــر دربــاره  حضــورش بــه جــای نســیم ادبــی در 

ــه  ــد ک ــادر برهانی مرن ــش »ســردار« ن نمای
ــر شــهر اجــرا می شــود ــاالر اصلــی تئات  در ت

بیــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه مــن 
اصــال نمایــش را ندیــده بــودم و وقتــی قرار 
ــروه  ــی از گ ــرای مدت ــی ب ــم ادب ــد خان ش
بــرود، بیشــتر از ســر مــرام و دوســتی قبول 
ــم؛ امــا  ــازی کن کــردم کــه جــای ایشــان ب

ــی  ــن فرصت ــه چنی ــروه آشــنا شــدم، از اینک ــا گ ــی ب وقت
ــده بســیار خوشــحال شــدم. ــم پیــش آم برای

  او دربــاره  مدت زمــان کمــی کــه بــرای آمــاده شــدن 
و حفــظ دیالوگ هایــش در اختیــار داشــت، افــزود: بــرای 
شــروع کار، کمتــر از ۲4 ســاعت وقــت داشــتم و از آنجــا 

ــلط  ــی تس ــک بخش ــی در ی ــر کس ــت ه ــن اس ــه ممک  ک
و توانایــی داشــته باشــد، مــن هــم حافظــه و تمرکــز خوبی 
ــم  ــل برای ــن دلی ــه همی ــری دارم؛ ب ــات و یادگی در حفظی
ــی  ــن اتفاقات ــود. ضمــن اینکــه اصــوال چنی کار ســختی نب
 برایــم بــه نوعــی جنبــه  امتحــان و چالــش دارد کــه خــود 
ــم  ــا ببین ــم ت ــی بیازمای ــن موقعیت را در چنی
مثــل گذشــته حافظــه   هــم  هنــوز  آیــا 

دارم. قــوی ای 
ــه اینکــه چــرا در یکــی، دو   وی در پاســخ ب
نمایــش اخیــر بــه عنــوان جایگزیــن بازیگــر 
ــک  ــودش در ی ــده و خ ــری وارد کار ش دیگ
تئاتــر بــه عنــوان بازیگــر اصلــی کار نمی کنــد 
بیــان کــرد: اصــوال ترجیــح می دهــم ســالی یــک نمایــش 
ــی از  ــه کمک ــه اینک ــردد ب ــتر برمی گ ــم و بیش ــازی کن ب
دســتم بربیــاد یــا خیــر یــا اینکــه در چنیــن شــرایطی قــرار 
بگیــرم؛ بــه همیــن دلیــل شــاید ســالی بیشــتر از یک بــار 

فرصــت کار در تئاتــر را نداشــته باشــم. خبرفارســی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵9 اصالحی آئین نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه دوم 

سال 139۵  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 

نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی می نماید : 

الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه 

قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند: 

اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فروعات زیر :
۲۵۵۶ فرعی : خانم فرشته سادات میرلوحی فالورجانی  فرزند سیدمسعود ششدانگ یک بابخانه مجزی 

شده از پالک 4۶9 فرعی بمساحت 184/3۲ متر مربع 

۲۵۷1 فرعی : خانمها زهرا کافی فالورجانی  فرزند علی و اکرم میرلوحی فالورجانی فرزند سید محمدعلی 

)بالسویه( ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پالک ۷۷1 فرعی بمساحت 1۶8/3۲ متر مربع 

دوم : ابنیه و امالک واقع در افجد 36 اصلی و فرعی زیر :
3۲۵ فرعی : آقای مجید صفی خانی  فرزند قربانعلی ششدانگ یک بابخانه  بمساحت 103/۷8 متر مربع 

سوم: ابنیه و امالک واقع در مینادشت 430 اصلی و فرعی زیر :
از پالک 1۶۵ فرعی   بابخانه منتزع شده  باقر ششدانگ یک  : خانم سودابه محمودی  فرزند  1۵49 فرعی 

بمساحت 188/۵0 متر مربع  

چهارم: ابنیه و امالک واقع در دارگان 542 اصلی و فرعی زیر : 
۵۵9 فرعی : آقای لطف اله عسگری ارمندی فرزند فریدون ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالک 1۶۶ 

فرعی بمساحت ۲34/38 متر مربع

پنجم: ابنیه و امالک واقع در اراضی شمس آباد 690 اصلی و فروعات زیر : 
۲0 فرعی : آقای غالم عباس محسنی کبوترآبادی فرزند رضا  ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره اصلی 

بمساحت 1۵1/۶0 متر مربع

۲1 فرعی : خانم نصرت موید زفره فرزند بهرام  ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره اصلی بمساحت 

14۷/8۷ متر مربع

ب( ابنیه و امالکی که آگهی آنها بایستی تجدید گردد:

ابنیه و امالک واقع در باغکومه 40 اصلی و فرعی زیر:
410 فرعی: آقای مهدی نوروزی باغکومه فرزند رحمت اله پنج قفیز مشاع از پنج جریب ششدانگ یکدرب باغ 

باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن  واقع در باغکومه 40 اصلی که در آگهی های قبلی پالک فرعی اشتباهًا 1۶0/1 

قید و  بشماره ۲۶0/1 اصالح و در اجرای استانداردسازی به پالک فوق تبدیل گردیده

بموجب ماده 1۶ قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد 

باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت 90 روز و نسبت 

به امالک ردیف)ب( ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 

ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 

و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 

گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرع دعوی 

که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 1۶ و تبصره ماده 1۷ قانون 

ثبت رفتار خواهد شد . 

ضمنًا طبق ماده ۵۶ آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی 

صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲0 قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 

این آگهی   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن  چاپ اصفهان 

درج و منتشر میگردد . 

تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 139۵/8/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم   دو شنبه 139۵/9/1   

  رئیس اداره ثبت فالورجان 

  اکبر پورمقدم 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
به موجب ماده 1۲ قانون ثبت استاد و امالک  و ماده ۵9 اصالحی و آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه 

چهارم سال 1393 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه به موجب 

آراء هیئت نظارت و اختیاراتی که به موجب بند الف از بند 38۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی به روسای واحد 

های ثبتی تفویض شده است باید آگهی های آنتجدید شود و به ترتیب در ردیف های الف و ب به شرح ذیل 

آگهی می گردد مربوط به ثبت اسناد و امالک برخوار بخش 1۶ ثبت اصفهان می باشد: 

1- اراضی بال شرب خورزوق به شماره 1۲1 اصلی و فروعات زیر

فرزند جعفر ششدانگ  عنایتی خورزوقی  وحید  و  فرزند جعفر  عنایتی خورزوقی  آقای سعید  فرعی:   939

یک قطعه زمین

938 فرعی: آقای احمد صابری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین

لذا به موجب ماده 1۶ قانون ثبت و اسناد امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض 

داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف مدت 90 روز برای آگهی های بند الف درخواست اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالک برخوار تسلیم نماید و نسبت به آگهی های مندرج در بند ب که در اجرای دستور 

هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه 

نماید و طبق ماده 8۶ آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تسلیم اعتراض به ادراه ثبت اسناد و امالک 

برخوار ظرف مدت یک ماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی خود را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره 

ترسال نمایید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 

و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض و 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می دهد ضمنا حقوق ارتفاعی طبق ماده ۵۶ آئین نامه قانون ثبت امالک 

فوق در هنگام تحدید حدود امالک مشخص خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/08/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/09/01

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: ۷04 /3۷/0۵/الف/م به تاریخ 9۵/0۷/1۷

دادنامه
کالسه ی پرونده : 1۵0/9۵شماره دادنامه :4۷3 تاریخ رسیدگی : 9۵/۷/۶ مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف – شهرستان آران و بیدگل خواهان : زهره جعفری منش فرزند حسین به آدرس : کاشان 

– خ امیر کبیر – مبل کارگر – نوروز ششم – منزل جعفری خواندگان : 1- صفیه سالمی مجارشین فرزند 

علی به آدرس : مجهول المکان ۲- مجتبی قائمی به آدرس : مجهول المکان 3- احسان احمد آبادی فرزند 

ابراهیم به آدرس : آران و بیدگل – خ محمد علی پشت مدرسه مطهری خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار: 

پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی  و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : 

رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواست زهره جعفری منش به طرفیت صفیه سالمی مجارشین – مجتبی قائمی – احسان 

احمد آبادی به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 3094۵۲/۲۵ مورخ 

9۵/1/31 عهده ی بانک ملت شعبه فلکه خیام تبریز بانضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 

توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات 

خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 9۵/۷/۶ و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 

اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر 

به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده . فلذا با توجه به نظریه 

مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 9۵/۷/۶ و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 

و مستندا به ماده 11 قانون شورا های حل اختالف و مواد 310و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 

مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک و مواد 198 و ۵19 و ۵۲۲ از قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 

مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد . شماره : ۵/۲۲/9۵/43۶/م 

الف قاضی شورای حل اختالف – شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل 

دادنامه
کالسه ی پرونده : 483/94 شماره دادنامه :4۵3 تاریخ رسیدگی : 9۵/۶/۲8 مرجع رسیدگی : شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف – شهرستان آران و بیدگل خواهان : روح اله صالحی راد ف حبیب اله – آران و 

بیدگل – خ جمهوری – بهار نهم  خوانده : جعفر قلی محمدی – ف عبدالحسین – مجهول المکان خواسته 

: مطالبه وجه چک  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 

قانونی  و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید : 

رای قاضی شورا 

اله صالحی  به طرفیت جعفر قلی محمدی  به خواسته مطالبه مبلغ هشت  در خصوص دادخواست روح 

آزادی مالیر   بانک سپه  شعبه  عهده ی  به شماره 9۲/1۲/۲0-43۲0۶۵  فقره چک  ریال وجه یک  میلیون 

بانضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه 

چک از ناحیه بانک محل علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 9۵/۶/۲8 و دفاعیات 

غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 

صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 

چک نماید ارائه نگردیده . فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 9۵/۶/۲8 

و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شورا های حل اختالف و مواد 

310و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلت نظام به ماده ۲ قانون 

صدور چک و مواد 198 و ۵19 و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت 

مبلغ هشت  میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان 

اجرایی حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 

و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل می باشد . شماره : ۵/۲۲/9۵/43۵/م الف قاضی شورای حل اختالف – شعبه دوم حقوقی 

حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محسن محمدی مقدم    دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند  به طرفیت عباس 

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

حل اختالف به کالسه 3/483/9۵  ثبت و برای تاریخ 9۵/9/18 ساعت 9/30 صبح  وقت رسیدگی تعیین 

گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  

ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 

شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. شماره : ۵/۲۲/9۵/433/م الف رئیس  شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و 

بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/900 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 

طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷00۲4۲۲- 139۵/۵/4 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی 

فاقد سند رسمی  به نام خانم فاطمه هدایت کلیشادی  فرزند اکبر در جریان ثبت است و عملیات تحدید 

حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 139۵/8/۲۶ ساعت 9 صبح در محل شروع و به 

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

آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 9۵/8/1 شماره : ۵0۷/م الف مجتبی شادمان 

معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از 10393 اصلی واقع در بخش ۵  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 34۶1 فرعی 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام پرویز طوقانی پور   فرزند مصطفی  و زینب شیخی ماربینی فرزند 

محمد بالسویه در جریان ثبت است و رای شماره 139۵۶030۲0۲۷0043۲0 و 139۵۶030۲0۲۷004314 مورخ 

9۵/4/۶ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/8/۲3 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 

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

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

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

تاریخ انتشار: 9۵/8/1 شماره :۲۲413/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی    11۵48 پالک  از  مفروزشده  فرعی   30۶۷ پالک  شماره  یکبابخانه    ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد رضا محمدی و خانم بهجت محمدی    

و   139۵۶030۲0۲۷00330۵ های  شماره  های  رای  و  است  ثبت  جریان  در  رضا    و  اله  نعمت  فرزندان 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از   139۵/03/13 مورخه   139۵۶030۲0۲۷00330۷

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

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۵/08/۲۶ روزچهارشنبه   ساعت 9 صبح 

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

روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت 

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

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

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

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

منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  حسین  الف  م   /۲۲41۶: شماره   139۵/08/01 انتشار:  تاریخ 

شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه    شماره پالک ۷949/34۲    واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

رای شماره  و  است  ثبت  در جریان  فرزند حسین      خیادانی    قاضی  اصغر  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

139۵۶030۲0۲۷0031۲3  مورخه 9۵/3/9 و از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/9/1 روزدو شنبه   ساعت 9 صبح در محل 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض 

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

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

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

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

 داد. 

و امالک منطقه شرق  اسناد  ثبت  الف حسین هادیزاده رییس  انتشار: 9۵/8/1 شماره :۲۲41۵/ م  تاریخ 

اصفهان

آگهی ابالغ
 9۵0۶۵۷ شعبه:  بایگانی  9۵099803۵1۲00۵39شماره  پرونده:  9۵101003۵1۲08۵93شماره  ابالغیه:  شماره 

تاریخ تنظیم: 139۵/0۷/۲۶ خواهان / شاکی سیدامیر حسین متولی امامی   دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم بابک احمد پور و علیرضا پوریان زاده  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 

اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی    خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه1۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

به کالسه   و  ارجاع   1۲0 1اتاق  طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  – ساختمان  نیکبخت  – خ شهید  باال 

9۵099803۵1۲00۵39ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/09/01 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن خوانده / متهم   و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

آگهی می شود تا خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

علی  اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1۲ شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  ۲۲۷۵۵/م  شماره: 

فاتحی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۶80/9۵  خواهان رسول صادقی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت 

شعبانعلی حیدری     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 9۵/9/۲ساعت1۷:30 تعیین 

آئین  برابر ماده ۷3 قانون  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول  گردیده است. 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ 

صدوق شمالی چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۲۷۷۷/م الف مدیر دفتر شعبه 1۶ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

به بهانه نمایشگاه کتاب اصفهان

کتاب، پیش نیاز تفکر

هیجان یک بازیگر پس از 35 سال



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

برای شناسایی بازیکن به سراسر ایران  شنبه  1  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  279 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 دیدار اعضای هیئت فوتبال اصفهان 

با فوتبالیست های قطع عضو
 

سرویس ورزش
شهره باقری

رئیــس  هیئــت فوتبــال شهرســتان 
ــی از  ــراه جمع ــه هم ــان ب اصفه
پرســنل ایــن هیئــت در ورزشــگاه 
ــان حاضــر شــدند  شــهدای اصفه
ــو  ــع عض ــال قط ــم فوتب ــا تی و ب
اصفهــان دیــدار کردنــد. دهقــان در ایــن دیــدار گفــت:  مــا 
ایســتادگی،  ایثــار و مقاومــت را در شــما می توانیــم تعریــف کنیم 
و بــه  خــود می بالیــم کــه بــا انســان هایی بــا اراده  آهنیــن آشــنا 
ــت.  ــده  اس ــا ش ــب م ــه نصی ــت ک ــی اس ــار بزرگ ــدیم. افتخ ش
همچنیــن نماینــده ورزشــکاران قطــع عضــو در ایــن دیــدار ضمــن 
ــان  ــال شهرســتان اصفه ــت فوتب ــی هیئ ــط عموم تشــکر از رواب
ــت:  از  ــحالی گف ــراز خوش ــدار و اب ــن دی ــزی ای ــت برنامه ری جه
ــه  ــما ب ــط ش ــر ورزش فق ــان ام ــئوالن و متولی ــام مس ــن تم بی
دیــدن مــا آمدیــد. رضــا دهقــان گفــت:  بنــده بــه عنــوان بــرادر 
ــات  ــوان و امکان ــم درحــد ت ــر شــما امیــدوارم کــه بتوان کوچک ت
هیئــت فوتبــال شهرســتان در کنــار شــما باشــم. وی در پایــان بــا 
اهــدای شــاخه گل بــه بازیکنــان تیــم قطــع عضــو اصفهــان،  بــار 

ــت. ــک گف ــی را تبری ــت بدن ــه ورزش و تربی ــر هفت دیگ

 تیم دبل مردان ایران 
قهرمان سپک تاکرای جهان شد

ــل  ــش دب ــران در بخ ــردان ای ــرای م ــپک تاک ــی س ــم مل تی
توانســت قهرمــان مســابقات جهانــی در تایلنــد شــود. در ادامه 
ــوک  ــان در بانک ــی جه ــابقات قهرمان ــی ویکمین دوره مس س
ــران در  ــردان ای ــل م ــرای دب ــپک تاک ــی س ــم  مل ــد، تی تایلن
فینــال توانســت تیــم کامبــوج را بــا حســاب 2 بــر 0 شکســت 
ــا نتایــج 22 بــر  دهــد و قهرمــان شــود. ملی پوشــان ایــران ب
ــران  ــم ای ــد. تی ــر ۸ حریــف خــود را شکســت دادن 2۱ و 2۱ ب
ــود.  ــان را شکســت داده ب ــر 0 آلم ــی 2 ب ــه نیمه نهای در مرحل
ــه  ــد ک ــی بودن ــر تیم های ــتان دیگ ــترالیا و پاکس ــان، اس عم
ایــران بــرای رســیدن بــه فینــال آن هــا را شکســت داده بــود. 
ــدال  ــک م ــون صاحــب ی ــا تاکن ــن رقابت ه ــران در ای ــم ای تی
طــا در بخــش رگــو مــردان و یــک برنــز در بخــش هوپتاکــرا 
شــده بــود و ایــن ســومین مــدال ایــران بــه شــمار مــی رود.

برادران عالمیان قید اردوی سوئد را زدند
بــرادران عالمیــان از حضــور در اردوی تمرینــی ســوئد منصــرف 
شــدند و تنهــا در تــور جهــای جهانــی شــرکت می کننــد. 
ــی را در کمــپ  ــه اردوی ــود ک ــرار ب ــان ق ــا عالمی نوشــاد و نیم
تمرینــی ســوئد داشــته باشــند، امــا اکنــون از برگــزاری ایــن 

اردو منصــرف شــده اند.

 عذرخواهی مدافع تراکتور از هواداران 
ــازی  ــم تراکتورس ــع تی مداف
بابــت اشــتباهاتش در بــازی 
هــواداران  از  فــوالد  بــا 
ســعید  عذرخواهــی کــرد. 
و  چپ پــا  مدافــع  آقایــی 
ملی پــوش تراکتورســازی در 
ــتان  ــوالد خوزس ــا ف ــازی ب ب
عملکــرد خوبــی نداشــت و ضمــن اینکــه یــک پنالتــی 
ــد.  ــی کن ــواداران را راض ــت ه ــف داد، نتوانس ــه حری ب
امیــر  تــا  شــد  ســبب  آقایــی  ضعیــف  عملکــرد 
قلعه نویــی نیــز در پایــان مســابقه در نشســت خبــری 
بــه انتقــاداز عملکــردش بپــردازد و بگویــد آقایــی چنــد 
بــازی اســت ماننــد قبــل کار نمی کنــد. آقایــی پــس از 
ــه«  ــه »ورزش س ــتباهاتش ب ــاره اش ــازی، درب ــن ب ای
ــت  ــوان صحب ــه ت ــم ک ــدری ناراحت ــه ق ــد: ب می گوی
کــردن هــم نــدارم. حرفی جــز عذرخواهــی از هــواداران 
ــدارم. هــواداران تراکتورســازی همیشــه حامــی مــن  ن
کــه  می خواهــم  معــذرت  آن هــا  از  و  بوده انــد 
ــرآورده کنــم. انشــاءهللا در  نتوانســتم انتظاراتشــان را ب

بازی های آینده همه چیز را جبران می کنم.

برزای از لیست استقالل خارج شد
ــن  ــار در ای ــرای چندمین ب ــتقال ب ــوان اس ــک ج هافب
فصــل از لیســت اســتقال خــط خــورد. بهنــام بــرزای 
ــق از لیســت  ــن دقای ــا ســایپا در آخری ــازی ب ــرای ب ب
اســتقال خــط خــورد تــا مشــخص شــود منصوریــان 

ــدارد.  ــازی وی ن ــه ســبک ب چنــدان اعتقــادی ب
 در هفته هــای گذشــته آرش افشــین، میثــم مجیــدی
ــت  ــای ثاب ــدی پ ــاج محم ــن ح ــرزای و امی ــام ب بهن
سکونشــینان اســتقال بوده انــد و بایــد دیــد کدامیــک 

ــد. ــد ش ــدا خواهن ــم ج ــن تی ــل از ای در نیم فص

دست علیرضا بیرانوند شکستگی حاد ندارد
مقابــل  بــازی  در  بیرانونــد  علیرضــا  مصدومیــت 
فنــی  نگرانــی کادر  موجــب  خوزســتان  اســتقال 
پرســپولیس و البتــه تیــم ملــی نیــز شــد کــه بــه گفتــه 
ــم  ــن تی ــی ای ــازی آت ــرای ب ــکلی ب ــکی مش کادر پزش

نخواهــد داشــت. 
ــن  ــت، کادر پزشــکی پرســپولیس در اولی ــر حقیق دکت
ــواز  ــت از اه ــس از بازگش ــی ها پ ــن پرسپولیس تمری
درخصــوص شــرایط دروازه بــان ایــن تیــم گفــت: 
خوشــبختانه دســت علیرضــا بیرانونــد شکســتگی 
حــاد نــدارد و بانــداژ شــده اســت. او در تمریــن حضــور 
یافتــه و مشــکلی نخواهــد داشــت و در تمریــن فــردا 

ــت. ــد یاف ــل حضــور خواه ــی کام ــا آمادگ ب

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس  ورزش

»پــدری غــرق در خــون در ورودی آمبوالنــس، پســر گریانــش 
ــدارد  ــی ن ــر تمام ــک های پس ــا اش ــد؛ ام ــداری می ده را دل
ــود  ــدا ش ــکارد ج ــا از بران ــدارد ت ــی ن ــر رمق ــم دیگ ــدر ه  و پ
و اشــک های پســرش را پــاک کنــد.« تعجــب نکنیــد. 
ــا حتــی  ــه ای از یــک فیلــم اکشــن هالیــوودی ی ایــن صحن
تصویــری دلخــراش از یــک حادثــه رانندگــی کــه دیگــر 
ــی  ــال و روز یک ــن ح ــت؛ ای ــم، نیس ــادت کرده ای ــه آن ع ب
از ده هــا تماشــاگر بــازی پرســپولیس مقابــل اســتقال 
اهــواز اســت. ایــن صحنــه البتــه اولین بــار نیســت کــه 
در ورزشــگاه های محــل برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر 
ــم  ــر ه ــن تصوی ــا آخری ــده و قطع ــده ش ــران دی ــال ای فوتب
نخواهــد بــود. نمونه هــای بدتــر از ایــن هــم داشــته ایم؛ امــا 
ــش  ــه خون ــرق ب ــدر غ ــت پ ــری دس ــه پس ــی - ک ــن یک  ای
ــت ــه آن هاس ــر از هم ــزد - تلخ ت ــک می ری ــرد و اش  را می گی

تأســف آورتر از همــه آن هاســت و دل هــر بیننــده ای را بیشــتر 
ــا کشــته  ــال ت ــه درد مــی آورد. ظاهــرا ایــن فوتب از قبلی هــا ب
ندهــد، مســئولی را از خــواب بیــدار نمی کنــد کــه فکــری بــه 
حــال ایــن آشــفته بازار روی ســکوها کنــد. حتمــا بایــد یکــی 
کشــته شــود تــا شــاید مســئوالن بــه فکــر سروســامان دادن 
ــرا  ــه ظاه ــئوالنی ک ــند. مس ــگاه ها باش ــت ورزش ــه وضعی ب
دغدغه شــان مســائل دیگــری اســت و خیلــی بــه ایــن 
ــد.  ــگاه نمی کنن ــی ن ــل اجتماع ــم معض ــه چش ــات ب اتفاق

فقــط کافــی اســت آن هــا یــک لحظــه خودشــان را جــای این 
ــد  ــد. خودشــان را جــای پــدری بگذارن پســر نوجــوان بگذارن
ــال  ــک مســابقات فوتب ــرود و ی ــا پســرش ب ــه خواســته ب ک
ــرود  ــرق در خــون ب ــی غ ــا صورت ــد ب ــا بای ــد، ام را تماشــا کن
ــه  ــود ک ــه می ش ــال را چ ــن فوتب ــتان. ای ــت بیمارس روی تخ

بــرای یــک بــازی معمولــی اش کــه حساســیت باالیــی هــم 
نــدارد و نتیجــه اش هــم مســاوی شــده، چنیــن صحنه هــای 
ــی بایــد  ــا چــه زمان زشــت و تأســف آوری رقــم می خــورد؟ ت
در ورزشــگاه ها و به ویــژه در اهــواز شــاهد انتشــار چنیــن 
ــد  ــرق نمی کن ــیم. ف ــده ای باش ــت و تکان دهن ــر زش تصاوی

هــوادار پرســپولیس باشــد، هــوادار اســتقال باشــد یا هــوادار 
تیم هــای اهــوازی. مهــم ایــن اســت کــه یــک ایرانــی اســت. 
یــک ایرانــی کــه بــا پســر نوجوانــش بــه ورزشــگاه رفتــه تــا از 
دیــدن یــک بــازی فوتبــال لــذت ببــرد. امــا آیــا ایــن نوجــوان 
ــال  ــه از فوتب ــن صحن ــدن ای ــا دی ــر ب و هــزاران نوجــوان دیگ
ــواب  ــت از خ ــر اس ــئولی حاض ــا مس ــوند؟ آی ــزار نمی ش بی

ــرد؟ ــر را بگی ــات تلخ ت ــوی اتفاق ــدار شــود و جل بی
    ماجرا از کجا آغاز شد

ــا پیــش از پنالتــی پرســپولیس آرام و جــّو ســکوها  ــازی ت ب
تنهــا بــه ســود تیــم خــودی بــود. پــس از، از دســت رفتــن 
 پنالتــی توســط ماهینــی، آتــش ایــن درگیــری روشــن شــد 
ــه بســیار نزدیکــی از هــم  ــه فاصل ــه ب ــم ک و هــواداران دو تی
ــی  ــای ســنگ و صندل ــا تکه ه ــد، ب ــازی را تماشــا می کردن ب
بــه جــان هــم افتادنــد. ایــن درگیری هــا، چنــد دقیقــه ادامــه 
یافــت و چنــد هــوادار پرسپولیســی ضربــه خوردنــد و راهــی 
بیمارســتان شــدند. ایــن اتفاقــات در حالــی رخ داد کــه تیــم 
پرســپولیس در حالــی کــه میهمــان بــود بــه تشــخیص ناظــر 
بــازی بیــش از ۱0 درصــد فضــای هــواداران را مــال خــود کــرد 
ــه دوم  ــا در نیم ــث شــد جنجال ه ــاال باع ــن درصــد ب ــه ای ک
شــروع شــود. هنــوز مقصــران ایــن ماجــرا مشــخص نشــدند.

ــاز  ــود« را آغ ــتم ب ــودم دس ــن نب ــتان تکراری»م ــه، داس هم
ــد اتفاقــات  ــز احتمــاال مانن ــخ نی ــن اتفــاق تل ــا ای ــد ت کرده ان

گذشــته بــه حــال خــود رهــا شــود.

واکاوی یک اتفاق تلخ در فوتبال

روز خونین اهواز

ســرمربی تیــم والیبــال نوجوانــان بانــوان کشــورمان 
ــر  ــنین پایین ت ــتعدادهای س ــایی اس ــرای شناس ــت: ب گف
بــه تمامــی اســتان های ایــران ســفر می کنــم. مایــدا 
تیــم  تشــکیل  بــرای  برنامه هایــش  دربــاره  چیچیــچ 

والیبــال نوجوانــان بانــوان ایــران اظهــار 
همــان  تیــم،  تشــکیل  بــرای  داشــت: 
ــه اســتعدادیابی پیــش  ــه کمیت مســیری ک
ــرار  ــه ق ــرد. البت ــال خواهــم ک ــه را دنب گرفت
ــا از  ــروم و در آنج ــتان ب ــه 3۱ اس ــت ب اس
نزدیــک بــا بازیکنــان والیبــال رده پایــه 
بــرای  تصریــح کــرد:  وی  کنــم.  دیــدار 

المپیــک نوجوانــان کــه در آرژانتیــن برگــزار می شــود، 
برنامــه ام ایــن اســت کــه بــه 3۱ اســتان بــروم و بازیکنــان 
ــان  ــیر از مربی ــن مس ــم. در ای ــاب کن ــری را انتخ جوان ت
ایرانــی هــم کمــک خواهــم گرفــت. ســرمربی تیــم والیبــال 
نوجوانــان بانــوان کشــورمان در پاســخ بــه ایــن پرســش که 

ــان(  ــرای آماده ســازی تیم هــای رده ســنی پایــه )نوجوان ب
چــه اصولــی مهــم اســت، گفــت: بــه طــور معمــول دختــران 
ــازی  ــال ب ــد کــه چطــور والیب ــان می دانن رده ســنی نوجوان
اســتعدادهای  بازیکنــی  می بینــم  امــا گاهــی  کننــد؛ 
فیزیکــی بــازی کــردن را داراســت، امــا 
آزمون هــای  نیســت. مــن  بلــد  والیبــال 
آماده ســازی  در  را  جهانــی   اســتاندارد 
و انتخــاب آن هــا بــه کار خواهــم گرفــت. قــد، 
رفتــار، نگــرش و نظــم آن هــا هــم بــرای مــن 
فاکتــور مهمــی بــه شــمار می آیــد. مایــدا کــه 
هدایــت ملی پوشــان در دو رویــداد مهــم 
جــام باشــگاه های آســیا و جــام کنفدراســیون زنــان آســیا 
ــران در  ــم ای ــرد تی ــی عملک ــده داشــت، در ارزیاب ــر عه را ب
 ایــن رقابت هــا گفــت:. متأســفم؛ چــون بعضــی از بازی هــا 
را می توانســتیم ببریــم، امــا باختیــم. کمــی خودبــاوری در 

تیــم کــم بــود، وگرنــه از همــه نظــر خــوب بودنــد.

مایدا:
برای شناسایی بازیکن به سراسر ایران سفر می کنم

ــاره  ــاد دوب ــت: از اعتم ــدو گف ــی تکوان ــم مل ــرمربی تی س
جامعــه تکوانــدو سپاســگزارم و امیــدارم بــا کمــک بــزرگان 
ــک  ــل از المپی ــه قب ــی ک ــه آرامش ــم ب ــته، بتوانی ــن رش ای

ــم.  ــدا کنی داشــتیم، دســت پی
بیــژن مقانلــو افــزود: از ابقــای دوبــاره 
قبــل  مدتــی  بــودم.  بی اطــاع  خــود 
تمــاس گرفتــه و اعــام داشــتند کــه پــس 
از بررســی های انجام شــده، دوبــاره ایــن 
مســئولیت ســنگین بــه بنــده واگــذار شــده. 
امیــدوارم بتوانــم چــون گذشــته بــه خوبــی 

ــم.  ــه کن ــام وظیف انج
وی دربــاره تغییــر در کادر فنــی و نحــوه ادامــه همــکاری بــا 
ــا برخــی  ــورد ب ــن م ــاک و یوســفی هــم گفــت: در ای بی ب
ــدی الزم  ــه جمع بن ــوز ب ــی شــده و هن ــان صحبت های مربی
ــم داشــت  ــی خواهی ــن بخــش تغییرات نرســیده ایم. در ای
کــه در صــورت بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات اعــام خواهد 

شــد. ســرمربی تیــم ملــی توجــه بــه لیــگ بــرای انتخــاب 
کادر فنــی گفــت: لیــگ تــازه آغــاز شــده و مــا هــم در حــال 
ــن  ــه ای ــر خــود هســتیم. اینک ــان مدنظ ــا مربی ــره ب مذاک
مربیــان بتواننــد از تیــم خــود منفــک شــوند یــا خیــر، هنوز 

مشــخص نیســت. 
مقانلــو دربــاره مــاک دعــوت ۱۵ تکوانــدوکار 
ــن  ــر از ای ــت: ۸ نف ــی گف ــم مل ــه اردوی تی ب
ــم  ــم در اردوی تی ــن ه ــش از ای ــرات پی نف
ملــی حضــور داشــتند. ســایر نفــرات هــم از 
ــا آتیــه تکوانــدوی کشــور هســتند  ــان ب جوان
ــد  ــد می توانن ــه ح ــا چ ــم ت ــد ببینی ــه بای ک
بــه تیــم ملــی کمــک کننــد. وی افــزود: گویــا قــرار اســت 
عاشــورزاده و خدابخــش تغییــر وزن بدهنــد. البتــه هنــوز 
بــا ایــن ملی پــوش صحبتــی نداشــته ام، ولــی اگــر چنیــن 
کاری صــورت گیــرد، ایــن دو در مســابقات جایــزه بــزرگ 

ــد. ــرکت کنن ــد ش نمی توانن

مقانلو:
تکواندو به ساحل آرامش می رسد

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سندرسمی شهرستان گلپایگان

و  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع 
مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  سندرسمی شهرستان گلپایگان  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
به صدور سند  به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت  نوبت  در دو 
مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
۱-رای شماره ۱760 - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمد تقی مجیدی فرزند 
محمد مهدی بشماره شناسنامه ۵ صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
34.0۸   مترمربع مجزی شده از پاك 3 فرعی از 7۸۱ اصلی  واقع در بخش یک گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
فرزند  صبری  سکینه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -204۱ شماره  2-رای 
مشاع  سهم   ۱4۸0.09 در  گلپایگان  از  صادره   ۱4060 شناسنامه  بشماره  علی   محمد 
از4943.09 سهم ششدانگ به مساحت 4943.09 مترمربع پاک شماره ۵2 فرعی از 7 

اصلی واقع در بخش دو گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
3-رای شماره 66۵0- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مهدی فصاحت بشماره 
شناسنامه ۱70 و آقای مصطفی فصاحت شماره شناسنامه 607  صادره از گلپایگان فرزندان 
غامعلی بالسویه  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 70.09 مترمربع از پاك 29 اصلی 

واقع دربخش چهار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.
4-رای شماره ۱7۵9- تصرفات مالكانه بامعارض آقای مصطفی ربیعی فرزند عباسعلی  
بشماره شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در شش هفتم دانگ مشاع از ششدانگ  یك قطعه 
زمین مزروعی به مساحت۱607.۱0  مترمربع پاك ۱0۸ فرعی از 7  اصلی  واقع دربخش 

دو خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
خاموشی  فاطمه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  20۵۱ شماره  ۵-رای 
فرزندکریم بشماره شناسنامه ۵0 صادره از گوگد در ششدانگ یک درب باغچه محصور به 
مساحت 299.7۵ مترمربع مجزی شده از  پاك 733 فرعی از 6 اصلی واقع دربخش 4 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
نخعی  بیگم  صغری  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸۵2 شماره  6-رای 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 2 صادره ازگلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب عمارت به مساحت 207.۸6  مترمربع مجزی شده از پاك 3۱2 فرعی از ۸ اصلی 

واقع در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
7-رای شماره ۱79۱- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای  محمدرضا شایسته فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 4322  صادره از گوگد در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 
رسمی   ازمالک  خریداری   ۱ دربخش  واقع  اصلی   ۱439 از  فرعی  پاك4  ۱۱.0۵مترمربع 

محرز گردیده است.
فرزند  هاشمی  احمد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸۵3 شماره  ۸-رای 
انبار متصل  از داران در ششدانگ یك باب دکان و  ابراهیم بشماره شناسنامه ۱۵09صادره 
به آن  به مساحت 4۱0.02 مترمربع مجزی شده از پاك 44۱7  اصلی واقع دربخش یک  

خریداری از مالک  رسمی محرز گردیده است.
شریفی  محمد  صفر  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱7۸6 شماره  9-رای 
فرزند علی داد بشماره شناسنامه ۱9۵4 صادره از بوئین و میاندشت  در ششدانگ یك باب 
ساختمان  به مساحت ۱69.77 مترمربع مجزی شده از پاك 4247 اصلی واقع در بخش 

یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
هاشمی   یوسفعلی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱790 شماره  ۱0-رای 
یك  ششدانگ  در  فریدن  از  صادره   ۱۵3۸ شناسنامه  بشماره  عجمعلی  فرزند  هندوکشی 
باب عمارت به مساحت۱03.2۸  مترمربع مجزی شده از پاك 474 اصلی واقع دربخش 

۱ خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است.
۱۱-رای شماره ۱۸۵۵ - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی  آقای مرتضی ساجد فرزند 
مجتبی بشماره شناسنامه ۱9۱3صادره از خوانسار در سه دانگ مشاع از شش دانگ یك 
یک  دربخش  واقع  اصلی    4233 پاک  مترمربع   ۱49.32 مساحت   به  عمارت   باب 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
فرزند  نوروزی  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  ۱۸39-تصرفات  شماره  ۱2-رای 
عباس بشماره شناسنامه ۵06۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۱۵.03 مترمربع پاک 2۱۱ فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش چهار خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.
فرزند  تاجداری   رضا  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  رای شماره ۱7۸9-تصرفات   -۱3
اسداله بشماره شناسنامه ۱3097صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب مغازه به مساحت 
۵4.۸۸ مترمربع مجزی شده از پاك 6 فرعی از3034 اصلی واقع دربخش یک خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
وکیلی  محمد  علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱7۵3 شماره  رای   -۱4
به  باب ساختمان  یك  در ششدانگ  گلپایگان  از  7 صادره  بشماره شناسنامه  فرزندسعید 
مساحت ۱۵۵.2۸  مترمربع مجزی شده از پاك 339 فرعی از 3 اصلی واقع دربخش 2 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
فرزند  علی سلطانی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸36 رای شماره   -۱۵
به  مغازه   یکباب  ششدانگ  در  گلپایگان   از  صادره   6۵ شناسنامه  بشماره  صادق  محمد 
مساحت ۱0.۵۱ مترمربع مجزی شده از پاك 9۱3 اصلی واقع دربخش یک خریداری از 

مالک رسمی  محرز گردیده است.
۱6- رای شماره  ۱۸4۱- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مرتضی صفوی فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه 26 صادره از گلپایگان  درششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت ۵9.3۱  مترمربع مجزی شده از پاک ۵09 فرعی از  6 اصلی واقع دربخش چهار 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
فرزند  پور  مختاری  مهری  خانم  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸3۸ شماره  رای   -۱7
به  خانه  باب  یک  ششدانگ   در  تهران  از  صادره   00۱۱0۵0۸37 شناسنام  بشماره  علی 
مساحت۱4۵.47  مترمربع مجزی شده از پاك  463 فرعی از ۱ اصلی واقع دربخش2  

گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
آقای محمد جواد طارقلی   بامعارض متقاضی  ۱۸- رای شماره ۱۸37- تصرفات مالكانه 
باب  یك  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   224 شناسنامه  بشماره  علی  احمد  فرزند 
ساختمان به مساحت ۱۸3.02 مترمربع مجزی شده از  پاک 4202  اصلی واقع دربخش 

یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
علیخانی   نظامعلی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱794 شماره  رای   -۱9
فرزند براتعلی  بشماره شناسنامه ۱9۵6 صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ یکباب 
عمارت قدیمی  به مساحت۱34.۱0 مترمربع مجزی شده از  پاك ۸۵۱ فرعی از 3  اصلی  

واقع در بخش2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
20- رای شماره ۱۸۸9-تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای روزعلی موسوی  فرزند 
به  یکباب ساختمان  الیگودرز درششدانگ  از  ۵۸۱ صادره  بشماره شناسنامه  سید حیدر   
مساحت ۱2۱.46  مترمربع مجزی شده از پاك 9 فرعی از ۵۱۵ اصلی  واقع دربخش ۱ 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
2۱- رای شماره  ۱7۵۱- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای علیرضا کریمی فرزند 
یداله بشماره شناسنامه ۵ صادره از گلپایگان در  ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 
۱60.7۱ مترمربع مجزی شده از پاک 339 فرعی از 3 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از  

مالک رسمی محرز گردیده است.
22- رای شماره ۱۸4۵- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای سعید تکبیری فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 3۵ صادره از تهران در ششدانگ یك باب ساختمان  به مساحت 
۱49.6۸ مترمربع مجزی شده از پاك 3۸4 فرعی۱۸70  اصلی واقع در بخش ۱ خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
امیر حسین کریمی  آقای  بامعارض متقاضی  مالكانه  رای شماره ۱7۵2- تصرفات   -23
عمارت  یکباب  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   20۸4 شناسنامه  بشماره  فرزندیداله  
مسکونی به مساحت ۱07.۸6 مترمربع مجزی شده از پاک339  فرعی از 3  اصلی واقع 

دربخش 2 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است.
24- رای شماره ۱۸77- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم اعظم محمدی فرزند 
باب  از ششدانگ یك  دانگ مشاع  گلپایگان در سه  از  جعفر بشماره شناسنامه 4 صادره 
ساختمان به مساحت ۱30.40 مترمربع مجزی شده از پاك ۱ فرعی از ۱763 اصلی واقع 

دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
فرزند  میری  جواد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸7۸ شماره  رای   -2۵
منصور  بشماره شناسنامه 7204۸۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت ۱30.40 مترمربع مجزی شده از پاک ۱ فرعی از ۱763  اصلی واقع دربخش ۱ 

خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.
صادق  محمد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸۸۵ شماره  رای   -26
ششدانگ  در  گلپایگان   از  صادره    346 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند  خلیلی 
 ۱ پاك   از   شده  مجزی  مترمربع    327.46 مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  از  خریداری   ۱ دربخش  واقع  اصلی    ۱624 از   فرعی 

است.
فرزند  خاموشی  باقر  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  2049-تصرفات  شماره  رای   -27
جعفر  بشماره شناسنامه 3۵9۸ صادره از گوگد در چهار دانگ و نیم مشاع از شش دانگ 
یك باب عمارت به مساحت 29۸.04  مترمربع مجزی شده از پاک733 فرعی از 6  اصلی  

واقع در بخش 4 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است. 
فرزند  قرنی  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸79 شماره  رای   -2۸
محمد رضا  بشماره شناسنامه 3602 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 223.92 مترمربع مجزی شده از  پاك  9۱2 فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش 4 
خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.

29- رای شماره ۱۸42- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم طوبی احمدی  فرزند 
علی بشماره شناسنامه  ۵6 صادره از گوگد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33.90 
مترمربع مجزی شده از پاک 3 فرعی از 7۸۱ اصلی  واقع در بخش ۱ خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.
30- رای شماره 209۱- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مرتضی مرجانی فرزند 
نعمت اله  بشماره شناسنامه ۱3۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت ۱۱۱۵.۵ مترمربع مجزی شده از پاك  29  اصلی واقع در بخش 4 خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.
قرنی  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -20۸9 شماره  رای   -3۱
یك  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   3602 شناسنامه  بشماره  رضا   محمد  فرزند 
 ۸۸۱ پاك  پاک  از  شده  مجزی  مترمربع   302.0۱ مساحت  به  ساختمان  باب 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  از  خریداری   4 بخش  در  واقع  اصلی    ۵ از   فرعی 

است.
32- رای شماره 20۸۸- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محسن باقری فرزند 
عمارت  باب  یك  درششدانگ  گلپایگان  از  صادره   ۱6 شناسنامه  بشماره  محمدحسین 
مسکونی به مساحت 262.۱3 مترمربع مجزی شده از پاك 3۸7 فرعی از 3 اصلی واقع 

در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
علیرضایی  صفرعلی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  ۱92۸-تصرفات  شماره  رای   -33
باب  یك  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   20 شناسنامه  بشماره  حسن  محمد  فرزند 
ساختمان به مساحت 2۵۵.۵6 مترمربع مجزی شده از پاک 2۵۸ فرعی از ۸  اصلی واقع 

در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .
فرزند  قرنی  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -20۸4 شماره  رای   -34
مساحت   به  عمارت  باب  یك  در  گلپایگان  از  صادره   3602 شناسنامه  بشماره  رضا  محمد 
344.0۵  مترمربع مجزی شده از پاک ۸۸۱ فرعی از ۵ اصلی  واقع در بخش 4  خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
آقای مظفر مهدوی فرزند  بامعارض متقاضی  مالكانه  ۱۸۸0- تصرفات  3۵- رای شماره 
محمد تقی  بشماره شناسنامه 474 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان به 
مساحت ۱۵4.30 مترمربع مجزی شده از پاك 240۱ اصلی  واقع در بخش ۱ خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.
36- رای شماره ۱۸۸4 - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای مظفر مهدوی  فرزند 
محمد تقی بشماره شناسنامه 474 صادره از گلپایگان در شش دانگ یك باب ساختمان به 
مساحت ۱6۸.47 مترمربع مجزی شده از پاك 240۱ اصلی واقع در بخش ۱ ثبت گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
37- رای شماره 2090- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسن نوری فرزند کاظم 
  243.۸3 به مساحت  باب ساختمان  یك  در  گلپایگان  از  ۵66 صادره  شناسنامه  بشماره 
ثبت گلپایگان   ۱ بخش  در  واقع  اصلی   2۱۱ از  فرعی   3۸ پاك  از  شده  مجزی  مترمربع 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
عزتی  مهدی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸۸3 شماره  رای   -3۸
یك  ششدانگ  در  تهران  از  صادره   ۵977 شناسنامه  بشماره  حسین  محمد  فرزند 
فرعی  پاك234  از   شده  مجزی  مترمربع   2۸2.۸0 مساحت  به  ساختمان  باب 
گردیده  محرز  رسمی   مالک  از   خریداری  ثبت گلپایگان   2 بخش  در  واقع  اصلی   ۱  از 

است.
خاموشی  فاطمه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -204۸ شماره  39-رای 
فرزند کریم بشماره شناسنامه ۵0 صادره از گوگد در یك باب عمارت به مساحت 29۸.04  
ثبت گلپایگان   4 بخش  در  واقع  اصلی   6 از  فرعی   733 پاك  از  شده  مجزی  مترمربع 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
فرزند  غفاری  علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸۵۱ شماره  رای   -40
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  گلپایگان  از  صادره   2۸0 شناسنامه  بشماره  محمود 
فرعی   3۱2 پاك  از  شده  مجزی  مترمربع   207.۸6 مساحت  به  عمارت  باب  یک 
گردیده محرز  رسمی  مالک  از  خریداری  گلپایگان  ثبت   2 بخش  در  واقع  اصلی   از۸ 

 است.
الدینی  زین  متقاضی خانم معصومه  بامعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره۱۸۵6-   -4۱
فرزند غضنفر بشماره شناسنامه ۱3 صادره از خوانساردر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت ۱49.32 مترمربع مجزی شده از پاك 4233 اصلی واقع در بخش 

۱ ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
آقای سید علی میر مهدی  بامعارض متقاضی  42-رای شماره ۱۵27- تصرفات مالكانه 
به  مغازه  یکباب  ششدانگ  در  گوگد  از  صادره   ۱97 شناسنامه  بشماره  محمد  سید  فرزند 
بخش 4  در  واقع  اصلی    6 از  فرعی   ۵09 پاك  از  مترمربع مجزی شده     30 مساحت 

گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۸47 شماره  رای  و   ۱200 شماره  43-رای 
در  الیگودرز  از  صادره   6۵ شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  آسترکی  عقیل  آقای 
از   ۱ فرعی  پاك  از  شده  مجزی  مترمربع   ۱32/6۱ مساحت  به  عمارت  یکباب 
گردیده محرز  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری   ۱ دربخش  واقع  اصلی   ۱749 

 است.
44-رای شماره ۱۵2۱- تصرفات مالكانه بامعارض آقای محمد رضا تکبیری فرزند ولی اله  
بشماره شناسنامه ۸ صادره از گلپایگان در یک باب ساختمان  به مساحت ۱۵3  مترمربع 
مجزی شده از پاك 463 فرعی از ۱  اصلی  واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.
علی   ناد  فرزند  هاشمی   علی  آقای  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -۱۵22 4۵-رای شماره 
مساحت  به  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  در  داران  از  صادره   ۱634 شناسنامه  بشماره 
۱06/30  مترمربع مجزی شده از پاك 4236 اصلی  واقع دربخش ۱خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.
م الف : 37۸

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه :9۵/۸/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه : 9۵/9/۱                                                      

 مهدی صادقی وصفی
 سرپرست ثبت اسناد گلپایگان

   آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1395 ثبت اسناد وامالك شهرستان گلپایگان
به  مربوط  نامه  آئین  و  اصاحی   ۵9 ماده  و  اماك  و  اسناد  ثبت  قانون   ۱۱ ماده  بموجب 
اماكیکه در سه ماهه دوم سال ۱39۵ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
های از قلم افتاده و نیز آنچهکه بموجب آراء هیئت نظارت و اختیارات تفویضی بایدآگهی 
های آن تجدید شود و مربوط به بخشهای حوزه ثبتی گلپایگان به ترتیب در ردیف های الف 

و ب بشرح ذیل آگهی میشود .
))الف ((

))بخش دو ثبت گلپایگان((
) شماره فرعی زیر از شماره 3 اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی(

به  نسبت  هریک  محمد  فرزندان  میثمی  هردو  محمدحسین  و  محمدباقر  آقایان   -4۱۸
3/4 دانگ مشاع و خانم کبری توسلی فرزند محمدحسین نسبت به ۱/4 دانگ مشاع و 
خانم فاطمه شفقی فرزند محمد نسبت به ۱/4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان

))بخش چهار ثبت گلپایگان ((
)شماره فرعی زیر از شماره 11 اصلی واقع در روستای وارنیان (

وقف  بر  تولیت  به  امورخیریه  و  اوقاف  اداره  نمایندگی  به  عابسی  حسن  موقوفه   -۱۵7
ششدانگ یک قطعه زمین تقریبًا دو جریبی

)شماره فرعی زیر از شماره 28 اصلی واقع در روستای سرآور(
2۵6– آقای حسین خوبان فرزند موسی الرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

))بخش شش ثبت گلپایگان ((
)شماره فرعی زیر از شماره 2 اصلی واقع در قریه وانشان(

2۱93-آقای مجید زند کریمی فرزند محمد ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت ۸69۱/۱0 
مترمربع

))بند ب : ((
فاقد آگهی نوبتی اصاحی است

لذا بموجب ماده ۱6 قانون ثبت اسناد و اماك چنانچهکسی نسبت به اماك مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف مدت نود روز برای آگهی بند 
الف درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو اماك گلپایگان تسلیم نماید و نسبت 
به آگهی مندرج در  بند بکه در اجرای دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده ۸6 آئین 
اداره ثبت اسناد و اماك گلپایگان  به  از تاریخ  تسلیم اعتراض  نامه اصاحی قانون ثبت 
ظرف مدت یكماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی خود را از مراجع ذیصاح قضائی اخذ و 
به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقرات ادامه می دهد 
ضمنًا حقوق ارتفاقی طبق ماده ۵6 آئین نامه قانون ثبت اماك فوق در هنگام تحدید حدود 

اماك مشخص  خواهد شد .
م الف 3۸۱

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/۸/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/9/۱ 

مهدی صادقی 
سر پرست ثبت اسناد گلپایگان
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آیدین بهاریسرویس گردشگری

مــاه محــرم بــا شــور و حــال خاصــی در اســتان یــزد 
به ویــژه شــهر یــزد همــراه اســت. بــا ســیاه پوش کــردن 
هــر کــوی و بــرزن، برافراشــتن پرچم هــا و بیــرق ســیاه 
ــت امــام حســین و خاندانــش در کوچه هــا  ــاد مظلومی ــه ی  ب
ــه اســتقبال  ــزد ب ــان از روزهــای قبــل محــرم، شــهر ی و خیاب

محــرم مــی رود. 
مراســم روضه خوانــی، ســخنرانی، دســته های ســینه زنی 
از  و  برخوردارنــد  خاصــی  شــهرت  از  یــزد  زنجیرزنــی  و 
فهــادان  هیئــت  می تــوان  یــزد  معــروف   هیئت هــای 
 علقمــه، خلــف بــاغ، بــاغ گنــدم، بعثــت، خرمشــاه، گنبدســبز

پنبه کاران و مسجدجامع را نام برد.
نخلبرداری 

ــزد و اوج  ــتان ی ــزاداری در اس ــر آداب ع ــرداری از دیگ نخل ب
ــن  ــت. ای ــری اس ــه کوی ــن خط ــردم ای ــزداری م ــکوه ع و ش
نخــل معمــوال از جنــس چــوب بــوده و مراســم نخل بــرداری 
از ویژگی هــای منحصربه فــرد محــرم و عــزاداری در یــزد 
دوش  بــه  را  )نخــل(  تابوتــی  شــبه  یزدی هــا،  اســت. 
امــام  تابوتــی اســت کــه پیکــر  یــادآور  می کشــند کــه 
ــه مــزار همیشــگی اش  حســین)ع( در آن از میــدان جنــگ ب
منتقــل شــد؛ حمــل ایــن تابــوت در بیــن مراســم های 
ــمار  ــه ش ــی ب ــی و اساس ــای اصل ــرم از کاره ــف مح مختل
ــدان  ــاق و می ــت، امیرچخم ــدان بعث ــای می ــی رود. نخل ه م

امــام تفــت، از جملــه نخل هــای معــروف یــزد هســتند. 
مراســم نخل بــرداری عصــر روز عاشــورای میــدان امــام 
 تفــت کــه تــا غــروب روز عاشــورا ادامــه دارد، از شــکوه 
ــدان  ــای می ــه نخل ه و جــال خاصــی برخــوردار اســت. البت
ــل  ــه دلی ــزد در چندســال گذشــته ب ــت ی ــاق و بعث امیرچخم
جلوگیــری از آســیب های احتمالــی بــه ایــن آثــار گرانســنگ 

ــی برداشــته نشــده اســت.  تاریخــی و مذهب
ــینی  ــزاداران حس ــل ع ــور خی ــا حض ــرداری ب ــم نخل ب مراس
انجــام می شــود و هرکــس بــا نیــت خــاص در ایــن مراســم 

ــتیان  ــژه زرتش ــی، به وی ــای مذهب ــد. اقلیت ه ــرکت می کن ش
یــزد نیــز مراســم عــزاداری امــام حســین و نخل بــرداری را بــه 
نظــاره نشســته و بــر مظلومیــت حســین و خانــدان او اشــک 
ــن  ــدون تزئیی ــر روزهــای ســال ب ــا در دیگ ــد. نخل ه می ریزن
در کنــار حســینه ها، تکایــا و میادیــن بــزرگ شــهر قــرار دارنــد 
و ســنبل عشــق و ارادت مــردم یــزد بــه امــام حســین)ع( بــه 

ــد. ــه آن ارادت خاصــی دارن ــد و مــردم ب شــمار می رون
هیئتهایعزاداری 

در یــزد نیــز ماننــد بســیاری از شــهرهای کشــور، هیئت هــای 

قالــب هیئت هــای ســینه زنی و زنجیرزنــی  عــزاداری در 
تشــکیل می شــوند. 

قدمــت بعضــی از هیئت هــای اســتان یــزد بــه قرن هــا 
می رســد کــه آداب و ســنن و حتــی تجهیــزات عــزاداری 
یــادگار گذاشــته شــده  بــه  بــه نســل  در آن هــا نســل 
ــرلوحه  ــت از آن، س ــظ و صیان ــه حف ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
دوره  هــر  در  عــزداری  هیئت هــای  دســت اندرکاران   کار 

است. 
ــه و شــهر اســت  ــه از محل ــا، برگرفت ــام بســیاری از هیئت ه  ن
و جالــب آنکــه بعضــی از هیئت هایــی کــه گــروه ســنی 
یــاران  یکــی  نــام  می یابنــد،  حضــور  آن  در   خاصــی 
و فرزنــدان حضــرت ابــا عبــدهللا را دارا هســتند کــه می تــوان 
ــا  ــودکان ی ــنین ک ــه س ــوط ب ــر« مرب ــت »علی اصغ ــه هیئ ب

ــرد. ــام ب ــان ن ــرای جوان ــم« ب »قمربنی هاش
ــاص  ــنی خ ــروه س ــاص گ ــه اختص ــت ک ــی اس ــه بدیه  البت
ــودک ــا ک ــام هیئت ه ــوده و در تم ــن ب ــا نمادی ــه هیئت ه  ب

نوجــوان، جــوان، میانســال و پیرمــردان دوشــادوش هــم بــه 
ــد. ــزاداری می پردازن ع
روز13محرم 

روز 13 محــرم نیــز، هیئت هــا و دســته های عــزاداری بــا 
حضــور در محــل اقامــه نمــاز جمعــه در مســجد مااســماعیل 
ــا  ــزد، علم ــه ی ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول ــا حضــور نماین ب
روحانیــون و جمــع زیــادی از مــردم بــه عــزاداری می پردازنــد 

ــازار یــزد در ایــن روز تعطیــل اســت. و ب

آداب و رسوم محرم در شهر یزد

برگزاریکنگرهبینالمللی

پیامبراعظم)ص(درکرمان
فرهنگــی  مســئول کانون هــای 
و هنــری مســاجد اســتان کرمــان 
گفت: ســوگواره ســجاده خورشــید 
در راســتای ترویــج صلــوات ویــژه 
طــی  را  ســجاد)ع(  حضــرت 
 هفتــه آینــده در دســتور کار داریم 
پیامبــر  بین المللــی  کنگــره  و 
اعظــم)ص( نیــز اردیبهشــت ماه ســال آینــده بــه میزبانــی 
از  ابدالــی گفــت: بعــد  کرمــان برگــزار می شــود. محمــد 
فرهنگی هنــری  بســیج، کانون هــای  مقاومــت  پایگاه هــای 
دومیــن میــزان گســتردگی را در ســطح مســاجد کشــور دارنــد. 
کانون هــای  در  نیــز  مدونــی  برنامه هــای  افــزود:  وی 
ــک  ــی ی ــه ط ــده ک ــده ش ــدارک دی ــاجد ت ــری مس فرهنگی هن
 مــاه گذشــته چنــد جشــنواره را برگــزار کردیــم. محمــد علیــزاده

ــن  ــان در ای ــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرم ــر کل فرهن مدی
ــی در  ــات مهم ــری فرمایش ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــدار گف دی
ــری  ــای فرهنگی هن ــاره کانون ه ــود درب ــر خ ــخنرانی 1۹ مه س
مســجد داشــتند و ایــن امــر، بهانــه ای اســت کــه بــا مراجعــه به 
ــا  ــم. وی ب ــده، گام برداری ــداف ترسیم ش ــتای اه ــا در راس آن ه
ــاره  ــری درب ــخنان رهب ــدی در س ــه کلی ــد نکت ــمردن چن برش
مســاجد تأکیــد کــرد: ایجــاد وحــدت در مســاجد و حمایــت از 
ــه قشــر جــوان کــه  ــژه ب ــری، توجــه وی کانون هــای فرهنگی هن

در مساجد حاضر می شوند و... از تأکیدات رهبری است.

معرفیسارهجوانمردی

بهعنوانسفیرفرهنگقرآنی
ســاره جوانمــردی در مراســم اختتامیــه دومین دوره مســابقات 
 قرآنــی وزارت ورزش و جوانــان بــه عنــوان ســفیر توســعه 
معرفــی شــد. ســاره  قرآنــی کشــور  فرهنــگ  ترویــج  و 
ــو ۲۰1۶  ــک ری ــای پاراالمپی ــدال ط ــده دو م ــردی دارن جوانم
بــا حضــور در مراســم اختتامیــه دومیــن دوره مســابقات ملــی 
قــرآن کریــم خواهــران، ویــژه ورزشــکاران، جوانــان و کارکنــان 
ــزار  ــرز برگ ــار اســتان الب ــه فرهنگی ورزشــی ایث ــه در مجموع ک
ــما  ــع ش ــروز در جم ــه ام ــحالم ک ــی خوش ــت: خیل ــد، گف ش
ــارات  ــن افتخ ــه ای ــردی ب ــاره جوانم ــروز س ــر ام ــتم. اگ هس
ــابقاتم از  ــام مس ــن در تم ــت. م ــرآن اس ــت ق ــیده از برک رس
قــرآن مــدد می گیــرم و اولیــن کتابــی کــه در محــل اقامتــم در 
مســابقات قــرار می گیــرد، کتــاب کام هللا مجیــد اســت. قــرآن 
بــه مــن کمــک کــرد تــا راه خــدا را پیــدا کنــم و بــرای رســیدن 
بــه هدفــم تــاش کنــم. افتخــار می کنــم کــه یــک مســلمانم. 
در ایــن مراســم ســاره جوانمــردی از ســوی معاونــت فرهنگــی 
آمــوزش و پژوهــش بــه عنــوان ســفیر توســعه فرهنگــی قرآنی 

برگزیــده شــد.

معارف

یارانهسفر،طرحیکهجدیگرفتهنمیشود
میــراث  ســازمان  رئیــس  ســلطانی فر،  مســعود 
رئیس جمهــور  معــاون  و  گردشــگری  و  فرهنگــی 
ــای  ــور اعض ــا حض ــه ب ــه ای ک ــت ماه در جلس اردیبهش
ــد  ــزار ش ــران برگ ــان ای ــه تورگردان ــره جامع هیئت مدی
ــد  ــه مقاص ــفر ارزان ب ــرای س ــه ای ب ــرای برنام از اج
کمترشناخته شــده خبــر داد و گفــت: در آینــده نزدیــک 
ــاص  ــی اختص ــد داخل ــد جدی ــه مقاص ــفر ب ــه س یاران
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  می شــود.   داده 
ــوان  ــه عن ــران ب ــار و ته ــل، چابه ــدان، زاب و مســیر زاه
نخســتین مقصــد جدیــد بــه گردشــگران داخلــی 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــود و ســازمان می ــه می ش ارائ
دســتی و گردشــگری، یک ســوم هزینــه ســفر بــه 
ــس از آن  ــردازد. پ ــال ۹۵ می پ ــد را در س ــن مقاص ای
ــدام  ــن طــرح، هــر ک ــا اجــرای ای ــط ب مســئوالن مرتب
بخشــی از جزئیــات ایــن طــرح را اعــام کردنــد 
رئیــس  نهایــت مشــخص شــد کــه منظــور  و در 
ــر  ــد و کمت ــراث فرهنگــی از مقاصــد جدی ســازمان می
شناخته شــده ای کــه قــرار اســت بــرای ســفر بــه 
ــان  ــتان های کرم ــود، اس ــفر داده ش ــه س ــا یاران آن ه
کردســتان بلوچســتان،  و  سیســتان   کرمانشــاه، 

ــا  ــت. ام ــزگان اس ــتان و هرم ــی، لرس ــان جنوب خراس
ــن  ــه ای ــور ب ــردم چط ــه م ــتری از اینک ــات بیش جزئی
باشــند  داشــته  دسترســی  ارزان قیمــت   تورهــای 
ــزار  ــا را برگ ــن توره ــت ای ــرار اس ــا ق ــدام آژانس ه و ک
ــت:  ــلطانی فر گف ــه س ــا اینک ــد. ت ــر نش ــد، منتش کنن
 تاکنــون ســه اســتان ایــن کار را شــروع کرده انــد 
ــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی  و بقیــه اســتان ها ب
ــام ســفرهای  ــرای انج ــزی ب ــال برنامه ری ــود، در ح خ
کانــون یــک  قالــب  در  بنابرایــن  هســتند.   ارزان 

هماهنگــی گردشــگری ســفر ارزان در دســتور کار قــرار 
گرفتــه و دســت اندرکاران گردشــگری، بایــد بــه کمــک 
ــد.  ــته باش ــود داش ــی وج ــک همگرای ــد و ی ــا بیاین م
ــرخ  ــه ن ــه نظــرم اگــر کمــی هــم ایرالین هــا در زمین ب
بلیــت هواپیمــا کوتــاه بیاینــد، می توانیــم ایــن ســفرها 
را اجرایــی کنیــم. امیــدواری رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی بــرای اجرایــی شــدن ایــن تورهــا در صــورت 
ایرالین هــا نشــان  همــکاری بخــش خصوصــی و 
مــی داد کــه اگرچــه وی خبــر از طرحــی داده بــود کــه 
کارشناســان گردشــگری اعــام می کردنــد کــه موجــب 
رونــق ســفر بــه اســتان های کمتــر شناخته شــده 
می شــود، امــا وقتــی چندیــن مــاه از وعــده او گذشــت 
ــد، از  ــن طــرح را مشــاهده نکردن ــی شــدن ای و اجرای
ــا گذشــت  ــز ب ــد شــدند. حــاال نی اجــرای طــرح ناامی
یــک مــاه از پاییــز ایــن طــرح همچنــان در باتکلیفــی 
بــه ســر می بــرد و معلــوم نیســت سرنوشــت آن چــه 

خواهــد شــد.

یادداشت

ــه  ــی ک ــا زمان ــت: ت ــاون گردشــگری کشــور گف مع
ســند رســمی لغــو روادیــد ایــران و روســیه امضــا 
فــدرال گردشــگری  آژانــس  پیشــنهاد  نشــود، 
مرتضــی  کــرد.  اجــرا  نمی تــوان  را  روســیه 
ــور  ــژه وزارت ام ــه وی ــاره برنام ــد درب رحمانی موح

ــگری  ــدرال گردش ــس ف ــه و آژان خارج
افزایــش  و  تســهیل  بــرای  روســیه 
ســفر گردشــگران ایرانــی و هنــدی 
متقابــل  برنامــه  و  کشــور  آن  بــه 
ــه  ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی ــران، ب ای
لغــو ویــزای گروه هــای گردشــگری 
 یکــی از انــواع مدل هــای همــکاری 
بیــن  کنســولی  روابــط  تســهیل  و 

کشورهاســت کــه بایــد در چارچــوب روابــط دو 
ــدل  ــن م ــرد: ای ــار ک ــود، اظه ــف ش ــور تعری کش
 قبــا بیــن روســیه، هنــد و چیــن اجــرا شــده 
بــرای  را  تســهیات  ایــن  تونــس،  حتــی  و 
ــن  ــت؛ در ای ــده اس ــل ش ــی قائ ــگران گروه گردش
صــورت ویــزا رایــگان می شــود و قیمــت بخشــی از 

زنجیــره خدمــات، کاهــش می یابــد. 
گردشــگری  فــدرال  آژانــس  کــرد:  اضافــه  او 
ایــن کشــور  روادیــد  لغــو  پیشــنهاد   روســیه 
ــرده  ــران مطــرح ک ــرای گردشــگران گروهــی ای را ب
ــران  ــی ای ــم سیاســت اصول ــام کرده ای ــا اع ــه م ک
ــق آنچــه وزارت خارجــه کشــورمان  طب
تعییــن کــرده، »لغــو متقابــل روادیــد« 
اســت و آمادگــی در ایــن بخــش نیــز 

وجــود دارد. 
رحمانی موحــد اظهــار کــرد: روســیه 
قبــا چنیــن تســهیاتی را بــرای تجــار 
و دانشــجوهای ایرانــی در نظــر گرفتــه 
ــدرال  ــس ف ــدی آژان ــود و در گام بع ب
ــد  ــو روادی ــنهاد لغ ــور، پیش ــن کش ــگری ای گردش
بــرای گردشــگران گروهــی ایــران را بــه وزارت 
ــه وزارت  ــا ب ــم متقاب ــا ه خارجــه روســیه داده؛ م
ــا  ــم؛ ام ــنهاد را دادی ــن پیش ــورمان ای ــه کش خارج
ــی  ــند اصل ــای س ــدن آن، امض ــی ش ــه اجرای الزم

ــنا ــت. ایس ــور اس ــه دو کش ــن وزارت خارج بی

بــا افزایــش عاقــه گردشــگران خارجــی بــرای ســفر 
بــه ایــران، نشــریه گاردیــن از کاربــران خــود خواســته 
تــا تجــارب مختلفشــان از ســفر بــه ایــران را بــه 

ــد.  ــزه ببرن ــد و جای ــتراک بگذارن اش
ایــران بــا مناظــر،  فرهنــگ و تاریــخ فوق العــاده 

ــه  ــوع خــود، دیگــر مقصــدی ممنوع متن
بــرای غربی هــا نیســت و بــه همیــن 
دلیــل، نشــریه گاردیــن از کاربــران خــود 
خواســته هرگونــه تجــارب از ســفر خــود 
ــر  ــران را حداکث ــف ای ــق مختل ــه مناط ب
 در 1۰۰ واژه بــرای آن هــا ارســال کننــد 
ــن  ــز ُب ــه نی ــه و تجرب ــن نکت ــه بهتری و ب

تخفیــف ۲۰۰ پونــدی اقامــت در هتل هــای جهــان 
ــت.  ــد گرف ــق خواه تعل

ــت در  ــن اس ــت: »ممک ــده اس ــوان آم ــن فراخ در ای
ایــران، بســتگانی داشــته باشــید و به مناطــق گوناگون 
ایــران در تورهــای گردشــگری یــا فرهنگــی ســفر کرده 

باشــید. مــا مایــل هســتیم نــکات ســفر شــما از ســفر 
 بــه مناطــق خــاص را بــا مــا در میــان بگذاریــد. نــکات 
ــاده  ــاص و فوق الع ــای خ ــود از جاذبه ه ــارب خ و تج
کــه بازدیــد کرده ایــد )نــه بــه طــور کلــی از یــک شــهر( 
ــالی  ــکات ارس ــن ن ــد. بهتری ــال کنی ــا ارس ــرای م را ب
آینــده  هفتــه  واژه(،   1۰۰ در  )حداکثــر 
ــر  ــن منتش ــفر« گاردی ــرویس »س در س
خواهــد شــد و تخفیــف ۲۰۰ پونــدی نیــز 
ــه  ــایت UK.hotels.com ب ــوی س از س
ــل  ــه قاب ــود ک ــا می ش ــده اعط ــرد برن ف
در  اقامتــگاه  هــزار   ۲۶۰ در  اســتفاده 

ــت.« ــان اس ــر جه سراس
 گاردیــن پیــش از ایــن نیــز در گزارش هایــی بــه 
و جاذبه هــای گردشــگری  ایــران  منظــور معرفــی 
دربــاره  تصویــری  و  تفصیلــی  گزارش هــای  آن، 
کــرده  منتشــر  ایــران  گردشــگری  جذابیت هــای 

ــر ــت. مه اس

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب اتاق و زمین محصور شماره پاک 34۶۰ فرعی مفروز شده  از 

پاک 1۰3۹3  اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید محمد حکمیان   

فرزند رسول  در جریان ثبت است و رای شماره 13۹۵۶۰3۰۲۰۲7۰۰38۲8  مورخه 13۹۵/۰3/۲۵ از 

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

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

و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و 

روزچهار شنبه    تاریخ 13۹۵/۰8/۲۶  در  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم  تقاضای  بر طبق 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

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

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

و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

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

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

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

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

اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /۲۲414: شماره   13۹۵/۰8/۰1 انتشار:  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین  به مساحت ۶3۵۵1/78 متر مربع پاک شماره 

4۹/۲7۰1  واقع در بخش یک حوزه  ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد محسن 

فیضی و شرکت تعاونی مهر اوران در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 

نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 

پاک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۲ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 

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

حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

: ۹۵/8/1 شماره : 1۲4۲/م الف رضا طویلی  انتشار  تاریخ  تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد.  تحدیدی 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر  

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین  به مساحت ۵1۵۵۵/8۲ پاک شماره ۲7۰۰ فرعی از 

4۹ اصلی واقع در بخش یک ثبت  قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد محسن فیضی و 

شرکت تعاونی مهر اوران در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم 

در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۲ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 

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

و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۹۵/۰8/۰1 شماره : 1۲41/م الف رضا طویلی رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک قمصر  

آگهیابالغوقترسیدگی
با سام احتراما بپیوست یکبرگ رو نوشت آگهی وقت رسیدگی خوانده مجهول المکان بنام مهدی 

خاچمی فرزند عبداللطیف تقدیم میگردد خواهشمند است برابر مقررات نسبت به درج آگهی در یکی 

از روزنامه های کثیر االنتشار اقدام سپس یکبرگ از آن را به این شورا ارسال نمایند . شعبه 3 حل 

اختاف واقع در عمران رسالت غربی جنب سپاه شماره پرونده : ۲38/۹۵ ش 3 وقت رسیدگی : 

۹۵/۹/13 ساعت 4 شماره : 3۶3/ م الف مسئول شعبه سه حقوقی شورای حل اختاف گلپایگان 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی۹۵۰111 موضوع علیه جواد جعفری 

فرزند جعفر      و له زینب صادقی یزدآبادی     در تاریخ ۹۵/8/18 به منظور فروش یک باب منزل 

مسکونی واقع در شهر ابریشم با جمیع متعلقات دارای حدود 33۵ متر مربع مساحت عرصه و حدود 

1۹۰ متر مربع اعیانی  ملکی آقای جواد جعفری  واقع در شهر ابریشم – محله یزد آباد – کوچه شهید 

محمد حسین جعفری انتهای بن بست ۲  که دارای سابقه ثبتی به شماره – نمی باشد و ملک مذکور 

مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت 1۰ الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر 

اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ۰۰۰/ 3/1۹۵/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 

از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 

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

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

را همراه داشته باشند. دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا   رجب طهرانی    نام خانوادگی: عادل قاسمی آقا نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:روح اله    نام خانوادگی:نیک نفس  نام پدر : حجت  

اله نشانی محل اقامت: گلپایگان شهرک الوند حافظ 1 آخرین خیابان روبروی منبع آب منزل شخصی

شهرستان  اختاف  حل  شورای  دوم  حوزه  تاریخ۹۵/4/۲۹    1۹۹ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

گلپایگان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

خوانده ردیف دوم به  حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خود رو شماره 

)۶8-414 ه ۲7 ( و خوانده ردیف اول پرداخت مبلغ 1/3۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و هفت هزار 

تومان هزینه ابطال تمر و هزینه نشر آگهی و همچنین هزینه های اجرا با محکوم علیه میباشد.

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.شماره371/ م الف دفتر شعبه دوم  مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختاف شهرستان گلپایگان 

آگهیاحضارمتهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۵1-۹۵ متهم مهب جالی فرزند محمد  به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر 

عمدی  موضوع شکایت اولیا  دم مرحوم غامرضا صفر زاده فرزند..... مجهول المکان اعام گردیده 

است لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ ۹۵/8/11 ساعت ۹ صبح 

جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم 

اباغ محسوب و  یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله  حضور 

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهیابالغ
شماره نامه : ۹۵1۰113۶۲۰۲۰۰7۶۰ شماره پرونده :۹۵۰۹۹83۶۲۰۲۰۰1۰۲ شماره بایگانی شعبه :۹۵۰1۰4 

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حامد قندانی بطرفیت خواندگان عباس ذاقلی جان آبادی و سید 

محمد امیری و ناهید دامغانی و میثم لقب دوست نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹73۶۲۰۲۰۰8۵۶ 

و  آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  از شعبه دوم  -13۹۵/۶/13 صادره 

بیدگل که به شماره تجدید نظر خواهی ۹۵1۰483۶۲۰۲۰۰184 -13۹۵/7/11 ثبت شده است به علت 

مجهول المکان بودن آقایان عباس ذاقلی جان آبادی و سید محمد امیری و بنا به در خواست تجدید 

نظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا آقایان عباس ذاقلی جان آبادی و سید 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطاع  امیری پس  محمد 

خود نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ 

اباغ کتبا به این شعبه ارائه نمائید. شماره : ۵/۲۲/۹۵/43۶/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی ( آران و بیدگل

آگهینوبتیسهماههدومسال1395ادارهثبتاسنادوامالکقمصر 
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و اماک و ماده ۵۹ اصاحی آئین نامه مربوط به اماکی که در 

سه ماهه دوم سال ۹۵ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و هم چنین شماره های از قلم افتاده و نیز  

آنچه طبق آراء هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی قمصر به شرح زیر 

آگهی می نماید : 

الف : شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه تنظیم و جهت 

انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده است. 

اماک و ابنیه حوزه ثبتی قمصر 

شماره فرعی از ۲۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 

۲81 فرعی – احسان قاسمی قمصری فرزند سیف هللا یک جریب مشاع از ششدانگ قطعه زمین یک 

جریب و نیمی به مساحت ۹۲3 متر مربع 

شماره فرعی از 3۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی  قمصر 

۲1۰۶ فرعی مجزا از 141 فرعی – محمد علی رضایی فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه زمین محصور 

به مساحت 33/ 3۵7 متر مربع 

شماره های فرعی از 4۹ اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 

لطف هللا  فرزند  قمصری  متقی  اکرم  و  احمد  فرزند  قمصری  موسویان  علی  سید   – فرعی   ۲7۵۲

)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 1۶3۰/۲۵ متر مربع 

۲7۵7 فرعی – جعفر فرشباف فرزند مهدی  ششدانگ قسمتی از خانه که قبا کوچه متروکه بوده به 

مساحت ۵۰ متر مربع جهت الحاق به پاک ۲717 فرعی 

شماره فرعی از ۲۰1 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 

748 فرعی – فاطمه بهرامی زنجانبر فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین به مساحت 1۲۰/4۶ متر 

مربع 

ب : اماکی که قبا اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباها در موعد مقرر آگهی نشده اند. 

شماره فرعی از 3۶ اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 

۵۹۶ فرعی – حبیب هللا حضرتی فرزند ما صالح به دعوی تولیت بر وقف ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی سه جریبی موقوفه 

به موجب ماده 1۶ قانون ثبت اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی واخواهی 

داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده اند ظرف 

۹۰ روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذی صاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوای اقامه شده ظرف دعوا باید گواهی 

دادگاه را مشعر به جریان دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد 

از انقضای مدت مرقوم واصل شود با اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 1۶ و تبصره ماده 17 قانون ثبت 

رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده ۵۶ آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در 

صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان اماک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 

ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 

خواهد شد. این آگهی در دو نوبت و به فاصله 3۰ روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای 

وطن درج و منتشر می شود. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۵/۰8/۰1

تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹۵/۰۹/۰1

رضا طویلی 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر 

آگهینوبتیسهماههدومسال1395منطقهثبتاسنادوامالکشرقاصفهان 
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و اماک و ماده ۵۹ اصاحی آیین نامه مربوط به اماک در سه 

ماهه اول سال 13۹۵ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 

هیات نظارت ثبت آگهی های آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود : 

ردیف الف ( شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع اماکی که اظهارنامه آنها در 

سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند . 

1 – ۵۲4۲/۲ – اقای حمید رضا عطائی فرزند محمود به ش ش 74۵ و شماره ملی 1۲۹14۵4۶۲4 

تابع دولت جمهوری اسامی ایران – ششدانگ مغازه بمساحت 38/4۲  متر مربع مجزی شده از 

پاک ثبتی ۵۲4۲ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان . 

ملی  و شماره  به ش ش 1838۲  فرزند حسین  الهه جیحانی خوراسگانی  خانم   –  ۵۶83/1  –  ۲

1۲8388۵۰34 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/۰۹ متر مربع مجزی شده از پاک  ثبتی ۵۶83 

اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان .

3- 7۶۹۶/1 – خانم رضوان جوزق کار فرزند عباس به ش ش 1۹4 و شماره ملی 1۲8۶۵3۰4۲3 تابع 

دولت جمهوری اسامی ایران – ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 1۵۹/1۰ متر مربع مجزی شده از 

پاک ثبتی 7۶۹۶ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان.

4 – 1۰3۶3/4 – خانم فخری عمرانی بوزانی فرزند بمانعلی به ش ش 4۵7 حوزه 13 اصفهان و کد 

ملی 8-1۲83۶۵۶۰7 - ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۹۲/3۰ متر مربع مجزی شده از پاک ثبتی 

1۰3۶3 اصلی واقع در بخش۵ ثبت اصفهان .

۵- 1۲4۶۶/3 - اقای عباسعلی اشرف فرزند حسن اقا به ش ش 1۹ و کد ملی ۵-۵4۰۹۹43۲۹ تابع 

دولت جمهوری اسامی ایران – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 1۲۹/3۰ متر مربع مجزی شده از پاک 

ثبتی 1۲4۶۶ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان.

۶ – 13۰43 – خانم سکینه زارع فرزند عباسعلی به ش ش 144 ابادان و شماره ملی 18181۰۶۲8۰ 

تابع دولت جمهوری اسامی ایران – تمامت 138/۲۵  سهم مشاع 18۹۲ سهم ششدانگ پاک ثبتی 

13۰43 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان .

لذا به موجب ماده 1۶ قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج در این آگهی واخواهی 

داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به اماکی که در ردیف الف می باشد ۹۰ روز و نسبت 

به ردیف ب به مدت 3۰ روز دادخواست واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و معترض 

باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست واخواهی خود را به مراجع ذیصاح 

آگهی  این  انتشار  از  قبل  در صورتی که  و  نماید  دریافت  دادخواست  تقدیم  و گواهی  تقدیم  قضایی 

دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم 

تسلیم نماید. ضمنا گواهی طرح دعوی که پس از انقضا مهلت واصل شود بااثر و مطابق قسمت اخیر 

ماده 1۶ و تبصره ماده 17 قانون ثبت و ماده 8۶ آیین نامه اجرایی قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا 

طبق ماده ۵۶ ایین نامه قانون ثبت ، ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید 

و واخواهی صاحبان اماک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 

و تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی 

نسبت به اماک ردیف الف در ۲ نوبت به فاصله 3۰ روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ 

اولین آگهی منتشر خواهد شد. شماره : ۲۲7۹۲/ م الف تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۰8/۰1 تاریخ 

انتشار نوبت دوم : ۹۵/۰۹/۰1 حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

مفقودیکارتماشینوبرگسبز 
 nas4311۰۰f۵833۰4۶: کارت ماشین و برگ سبز سواری – پراید 111 مدل 13۹4 به شماره شاسی

شماره موتور : ۵3887۵۶ شماره انتظامی : ۶۶-۲1۲ م ۲7 نام مالک : وحید شریفی مقدم  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است .

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
ثبت   ۵ بخش  در  واقع   11۵48/3۰7۲ پاک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حسنعلی زارعی فرزند رمضان    در جریان ثبت است و رای شماره 

13۹۵۶۰3۰۲۰۲7۰۰1۲۵1  مورخه ۹۵/۲/7 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

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

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/8/۲۵ روزسه شنبه   ساعت 

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

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

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

ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

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

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

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

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۹۵/8/1 شماره :۲۲417/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان   پاک شماره ۲۵8۲ فرعی از 1۵۲۰۲/4 اصلی  واقع 

در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام فاطمه بیگم قائم مقامی  فرزند سید عباس    در 

جریان ثبت است و رای شماره 13۹۵۶۰3۰۲۰۲7۰۰31۲۶  مورخ ۹۵/3/1۰ از طرف هیات حل اختاف 

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

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

تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/۹/1 روزدو شنبه   ساعت 

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

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

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

ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

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

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

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

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

منطقه شرق  اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف  م   /۲۲418: ۹۵/8/1 شماره  انتشار:  تاریخ 

اصفهان

تبلیغگاردینبرایسفربهایرانجزئیاتلغوویزایایرانوروسیه

حتما بخوانید!
یارانه سفر، طرحی که جدی گرفته...
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مــیدارد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت

نشانه های سمی  شدن کبد 
 آنچــه کبــد انجــام می دهــد کاری کثیــف و ســخت بــه نظــر 
می رســد؛ امــا بعضــی اندام هــا بایــد چنیــن رفتــار کننــد. بــر 
همیــن اســاس اســت کــه بایــد به ســامت کبــد توجه داشــته 
ــود  ــه خ ــا وظیف ــد ت ــام دهی ــد انج ــه می توانی ــید و آنچ  باش
ــود  ــداردهنده وج ــانه هایی هش ــد. نش ــام ده ــان تر انج را آس
دارنــد کــه می تواننــد از عملکــرد نادرســت کبــد حکایــت 
معرفــی  را  آن هــا  از  بعضــی  ادامــه  در  باشــند؛  داشــته 

. می کنیــم
    افزایش وزن ناگهانی

هنگامــی  کــه کبــد آســیب دیــده و بــرای مبــارزه بــا ســموم 
 مختلــف کــه هــر روز بــه ایــن انــدام حملــه می کننــد 
در تــاش اســت، کاهــش کالــری دریافتــی و ورزش کــردن در 
باشــگاه، نمی تواننــد از افزایــش وزن شــما جلوگیــری کننــد. 
بــدن بــه ذخیــره ســموم پاالیش نشــده در ســلول های 
ــش وزن  ــر افزای ــری ب ــل دیگ ــه دلی ــادت دارد ک ــی ع  چرب

و احساسی است که دارید.
    آلرژی ها

هــر زمــان کــه کبــد احســاس می کنــد چیــزی درســت 
ــادی  ــا آنتی ب ــن ی ــد پادت ــه تولی ــدام ب ــی رود، اق ــش نم پی
ــه عوامــل حساســیت زا  ــه ب ــا حمل ــن پادتن هــا ب ــد. ای می کن
 یــا آلرژن هــا وظیفــه خــود را بــه خوبــی انجــام داده و آن هــا 
ــده باشــد و درســت  ــد آســیب دی ــر کب ــد. اگ ــع می کنن را دف
ــن  ــر همی ــدارد. ب ــن کار را ن ــام ای ــی انج ــد، توانای ــل نکن عم
اســاس، آلرژن هــا بــه حــال خــود رهــا می شــوند و در بــدن 

ــد. ــترش می یابن گس
    خستگی مزمن

نشــانه های  شــایع ترین  از  یکــی  مزمــن،  خســتگی 
ــد اســت. ســموم، نقــش پررنگــی در ایجــاد  ســمی بودن کب
ایفــا می کننــد  در سوخت وســاز عضــات شــما  اخــال 
مختلــف  دردهــای  و  خســتگی  شــکل گیری  موجــب  و 
می شــوند. افزایــش ســموم و تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن کل 
سیســتم ایمنــی بــدن، خســتگی را وخیم تــر می ســازد.

    تعریق بیش از حد و بوی بد بدن
کبــد را می تــوان بــا یــک خــودرو مقایســه کــرد. هنگامی کــه 
بــرای مــدت طوالنــی و بی وقفــه رانندگــی کنیــد، بــا افزایــش 
ــه  ــز هنگامی ک ــد نی ــد شــد. کب ــور مواجــه خواهی ــای موت دم
بیــش از انــدازه کار می کنــد بــا افزایــش دمــای خــود مواجــه 
می شــود. در ایــن هنــگام، کل بــدن داغ می شــود. ایــن 
ــک ســازد.  ــق خــود را خن ــا افزایــش تعری ــد ب ــدام می توان ان
تعریــق بیــش از انــدازه نیــز می توانــد بــه شــکل گیری بــوی 

بــد بــدن منجــر شــود.

ازدواج با ثروت 
حمیــد کــه آن موقــع هنــوز از همســرش جــدا نشــده بــود، ســه 
فرزنــد داشــت و بســیار پولــدار بــود، بــه خواســتگاری ام آمــد 
ــود، علی رغــم  ــول چشــمانم را کــور کــرده ب ــرق پ و مــن کــه ب
مخالفت هــای شــدید خانــواده بــا او ازدواج کــردم. بــه گــزارش 
ــرای طــرح مشــکل  ــه ب ــس، زن جــوان ک ــری پلی ــگاه خب پای
خــود بــه مرکــز مشــاوره آرامــش فرماندهــی انتظامــی  اســتان 
اصفهــان آمــده بــود، گفــت: از بچگی دختــر بلندپــروازی بودم و 
همیشــه مــادرم بــه مــن می گفــت تــو مثــل خواهــران دیگــرت 
ــدام  ــتان م ــردن دوران دبیرس ــی ک ــد از ط ــتی. بع ــع نیس قان
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــوب ب ــد و خ ــتگار می آم ــم خواس برای
ــتگاری ام  ــه خواس ــه ب ــرادی ک ــتر اف ــا، بیش ــی م ــی زندگ مال
می آمدنــد، شــبیه بــه مــا بودنــد و ثــروت آنچنانــی نداشــتند. 
ــا آن هــا مخالفــت می کــردم.  ــا ازدواج ب درنتیجــه مــن هــم ب
ــوز  ــع هن ــه آن موق ــد ک ــن خواســتگارانم، حمی ــه از بی ــا اینک ت
ــت  ــم داش ــد ه ــه فرزن ــود، س ــده ب ــدا نش ــرش ج  از همس
ــت  ــد. او می گف ــتگاری ام آم ــه خواس ــود، ب ــدار ب ــیار پول و بس
ــن  ــم. م ــی نمی کنی ــم زندگ ــا ه ــت ب ــازگار اس ــرم ناس همس
کــه بــرق پــول چشــمانم را کــور کــرده بــود، علی رغــم 

مخالفت هــای شــدید خانــواده بــا او ازدواج کــردم.
 اوایــل زندگــی هــر چــه می گفتــم برایــم می خریــد و مــن هــم 
 خیلــی خوشــحال بــودم کــه بــا مــرد ثروتمنــدی ازدواج کــردم. 
ــه  ــتم و ب ــد داش ــت و آم ــدار رف ــای پول ــا خانواده ه ــه ب از اینک
ســر و وضــع خــودم می رســیدم، احســاس شــعف می کــردم؛ 
ــا  ــت و بچه ه ــاق گرف ــرش ط ــه از همس ــرور ک ــه م ــی ب  ول
ــودش  ــم خ ــم کم ک ــی ه ــکات زندگ ــپرد، مش ــن س ــه م  را ب
را نشــان داد. دخترانــش بــا مــن ســازگاری نداشــتند، کارهــای 
شخصی شــان را انجــام نمی دادنــد و همیشــه بــه عنــوان یــک 
رقیــب بــه مــن نــگاه می کردنــد. یکــی از آن هــا همــان اوایــل 
ــته  ــان گذش ــال از آن زم ــت س ــه هش ــا االن ک ــرد؛ ام  ازدواج ک
ــم  ــن ه ــه برگشــته اســت. م ــه خان ــاره ب ــه و دوب طــاق گرفت
صاحــب دو فرزنــد هســتم. در طــول ایــن مــدت، مــدام 
همســرم بیشــتر از گذشــته نســبت بــه مــن کم محلــی 
می کنــد،  تحقیــر  را  مــن  فرزندانــش  جلــو  می کنــد، 
کلمــات رکیــک بــه کار می بــرد و بــا بهانه جویــی از مــن 
ــم  ــم. اآلن ه ــام ده ــزل را انج ــای من ــام کاره ــد تم می خواه
 دو مــاه اســت کــه قصــد ســاخت زمینــش در شــمال را دارد. 
بــدون اینکــه بدانــم ناگهــان غیبــش می زنــد و متوجــه شــده ام 
کــه در آنجــا بــا زنــی آشــنا شــده و االن نمی دانــم بــا ایــن دو 
بچــه و زندگــی کــه برایــم پیــش آمــده، چــه کار کنــم. مــن در 
ــم  ــردم و اآلن می فهم ــرم ازدواج ک ــروت همس ــا ث ــت ب حقیق
کــه چــه اشــتباهی مرتکــب شــدم. ای کاش پــول مــاک مــن 

بــرای ازدواج نبــود... .

                                                
 
ــر  ــه کمت ــبت هایی ک ــی از مناس یک

کیمیای وطن
حسین حسین آبادی

بــه آن پرداختــه شــده و از اتفاقــات 
مهــم بــه شــمار مــی رود، روز ملــی صــادرات مصــادف با 
ــت کم  ــن روز، دس ــال و در ای ــت. امس ــاه اس 29 مهرم
 نشســتی برگــزار شــد و کســانی در آن ســخنرانی 
و دیدگاه هایــی را بیــان کردنــد؛ امــا ســوال ایــن اســت 
ــم  ــی ه ــه خیل ــی ک ــان مطالب ــخنرانی و بی ــا س ــه ب ک
ــا  ــد ی ــامان می یاب ــادرات س ــد، کار ص ــیرین می نمای ش
بایــد قبــل از هــر چیــز اقــدام و برنامــه عملــی داشــت؟ 
ــارج  ــای خ ــا دنی ــاط ب ــم ارتب ــی ه ــه عمل و آن برنام
نیســت؛ گرچــه اگــر آن نباشــد، صــادرات هــم نخواهــد 
شــد؛ امــا پیــش از آن، مــا باید تولیداتی داشــته باشــیم 
کــه ایــن می طلبــد صنعــت راکــد احیــا شــود و تولیــد 
بــه بــار بنشــیند. تــا زمانــی کــه عــزم ملــی بــر حمایــت 
از تولیــد قــرار نگیــرد، مشــکات تولیدکننــدگان مرتفــع 

ــت  ــه فعالی ــه عرص ــده ب ــای تعطیل ش ــود، کارگاه ه نش
برنگردنــد و چرخــه تولیــد نچرخــد، ســخن از صــادرات 
ــد  ــه تولی ــی ک ــی زمان ــت؛ حت ــده اس ــوده و بی فای بیه
فعــال شــود، حــرف اول صــادرات نیســت؛ بلکــه 
ــا تامیــن مصــرف داخلــی اســت؛ نــه اینکــه  اولویــت ب
مــا فکــر کنیــم از ایــن طــرف صــادر و از آن طــرف وارد 
کنیــم کــه ایــن هــم اشــتباه اســت. بعــد بایــد 
تــا  بــه اســتاندارد جهانــی برســانیم  را  کیفیت هــا 
تولیــدات مــا قابــل رقابــت بــا تولیــدات ســایر کشــورها 
باشــد تــا جــذب مشــتری کنــد و بــرای صــادرات نبایــد 
التمــاس کــرد؛ بلکــه بایــد بــه مــا التمــاس کننــد کــه از 
ــا  ــی ب ــن ارتباط ــا ای ــوند. قاعدت ــد ش ــا بهره من کاالی م
اختافــات نــدارد و اصــا ضرورتــی نــدارد بــا کشــورهایی 
واردات  بــه  بخواهیــم  هســتیم،  اختــاف  در   کــه 
و صــادرات بــا آن هــا اصــرار داشــته باشــیم. مگــر دنیــا 

خاصه می شود در یکی دو کشور! 
بســیارند کشــورهایی کــه  و  اســت  بــزرگ  دنیــا 

ــه  ــا رابط ــا م ــورها ب ــگاه آن کش ــم ن ــون علی رغ هم اکن
ــا  ــه م ــم ب ــان ه ــند و فرهنگش ــته باش ــادی داش اقتص
نزدیک تــر اســت و بهتــر می توانیــم یکدیگــر را درک 

ــم.  کنی
ــه  ــت ک ــه اس ــک واردات بی روی ــا ی ــکل م ــروز مش ام
ــی  ــد داخل ــی تولی ــد؛ ول ــر می کن ــده ای را پ ــب ع  جی
 را بــه زمیــن زده اســت. بایــد ایــن مشــکل را حــل کــرد 
و تولیــد را بــه راه انداخــت و پــس از آن بــه فکــر 

صــادرات افتــاد. 
ــال  ــه در ح ــی ک ــم کاالهای ــروز داری ــن ام ــه همی البت
صادرشــدن اســت و طرفــدار هــم دارد؛ امــا آن ها بیشــتر 
تولیــدات کشــاورزی اســت کــه جــای حــرف دارد. 
ــی انجــام می شــود و بعــد  ــه راحت باالخــره صــادرات ب
 تولیــدات نفتــی و نفــت خــام و تولیــدات پتروشــیمی  

و ... .
ــی، دو  ــدارد و یک ــی ن ــکل آنچنان ــادرات مش ــس ص  پ
کشــوری کــه در رابطــه بــا مــا مشــکل دارنــد، مانعــی بر 

صــادرات نخواهنــد بــود؛ مگــر اینکــه چشــممان بــه چیز 
ــر  ــزرگ اســت. در ه ــه آن خطــری ب خاصــی باشــد ک
حــال انتظــار ملــی، عــزم جــدی بــر فعال ســازی مراکــز 
 تولیــد اســت کــه هــم می توانــد مــا را در اقتصــاد و داد 
ــم شــادابی اقتصــاد  ــد و ه ــاری کن و ســتد خارجــی ی
ملــی  اقتصــاد  رشــد  اشــتغال،  ایجــاد   داخلــی، 
 و به کار گیــری اســتعدادها و توانمندی هــای داخلــی 
را در پــی دارد. امیــد آنکــه تولیــدات داخلی فعال ســازی 
ــردم را در  ــام، م ــوزان نظ ــه دلس ــت و هم ــود، دول ش
اســتفاده از تولیــدات داخلــی ترغیــب و تشــویق کننــد 
ــع  ــدی و قاط ــارت ج ــدات نظ ــت تولی ــر کیفی ــز ب و نی
ــادی  ــادابی اقتص ــاهد ش ــه زودی ش ــند، ب ــته باش داش
ــت های  ــه روی دس ــممان را ب ــیم، چش ــور باش در کش
ناپــاک خارجــی ببندیــم و دســت خودمــان را توانمنــد 
کنیــم، از اســتقال به دســت آمــده بــه خوبــی پاســداری 
ــواران  ــتفاده کنندگان و رانت خ ــت سوء اس ــم و دس کنی

از اقتصــاد مــا بریــده شــود.

صادرات و ارتباط      

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیری کیمیای وطن

 همایــش ملــی عرضــه و تقاضــای آب شــرب و بهداشــت 
ــا رویکــرد تلفیــق و تمرکــز بخش هــای  چالش هــا و راهکارهــا ب
علمــی و اجرایــی حــوزه آب و بــا هــدف هم افزایــی پژوهشــگران 
ــگاه  ــدت دو روز در دانش ــه م ــور ب ــته کش ــان برجس و متخصص

صنعتــی اصفهــان برگــزار شــد.
ــرداری شــرکت  ــاون بهره ب ــش، مع ــن همای ــاح ای ــن افتت  درآئی
ــزان بارش هــا  ــان، درخصــوص می آب و فاضــاب اســتان اصفه
تأکیــد کــرد: در ســال جــاری بــه  طــور کلــی در اســتان اصفهــان 
ــه   ــش یافت ــد کاه ــل 55 درص ــال قب ــه س ــبت ب ــا نس بارش ه

اســت. 
حســن غامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر جمعیــت کل 
ســاکنان در اســتان اصفهــان، 4 میلیــون نفــر اســت، افــزود: در 
ــل، 75  ــه ســال قب ــزان بارش هــا نســبت ب ــان، می شــرق اصفه
ــا  ــزان بارش ه ــتان می ــی اس ــاخه های بارش ــد و در سرش درص

ــد. ــش یافته ان ــد کاه 25 درص
ــه حادثــه تعمیــر یکــی از خطــوط انتقــال آب  ــا اشــاره ب   وی ب
در پــارک نــاژوان اصفهــان اضافــه کــرد: مدتــی پیــش، مجبــور 
ــرای  ــا ب ــم؛ ام ــر کنی ــوط را تعمی ــن خط ــی از ای ــا یک ــدیم ت ش
ــن  ــب را از ای ــر مکع ــزار مت ــه 20 ه ــور شــدیم ک ــر آن مجب تعمی
ــی از  ــوط، یک ــردن خط ــر ک ــن تعمی ــم و ای ــه کنی ــط تخلی خ

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــاب اس ــات اداره آب و فاض معض
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان دارای 93 شــهر و 300 
ــداد شــهر و روســتا  ــن تع ــزود: 85 درصــد از ای روستاســت، اف
دارای خطــوط شــبکه های شــرکت آب و فاضــاب هســتند. در 
حــال حاضــر، اســتان اصفهــان 3 تصفیه خانــه دارد کــه یکــی از 
ــادران  ــا شــیخعلی واقــع در شــهر باغ به ایــن تصفیه خانه هــا، باب
ــی  ــه ط ــتند ک ــاخت هس ــال س ــر در ح ــد دیگ ــت و 2 واح اس

ــید. ــد رس ــرداری خواهن ــه بهره ب ــده ب ــای آین روزه
    معضل کیلومتری آب شرب اصفهان از سد تا تصفیه خانه 

وی بــا بیــان اینکــه خطــوط آبرســانی در اســتان اصفهــان 
آب  شــرکت  گفــت:  اســت،  کیلومتــر  هــزار   14 از   بیــش 
و فاضــاب اســتان اصفهــان، 85 درصــد از اســتفاده های مــردم 

از آب را در اســتان مــورد پوشــش خــود قــرار می دهــد.
ــه  ــه شــدن و رســیدن ب ــرای تصفی غامــی  ادامــه داد: آب هــا ب
ــه  ــد ک ــر را طــی کنن ــد 90 کیلومت ــه باباشــیخعلی، بای تصفیه خان
ایــن مــورد یکــی از چالش هــای مهــم اداره آب و فاضــاب 

ــان اســت. اســتان اصفه
ــل اشــترجان 7.5  ــوری از تون ــه کــرد: ظرفیــت آب عب وی اضاف
ــر مکعــب آب  ــا 11.5 مت ــم ت ــا می توانی ــر مکعــب اســت؛ ام  مت

را هم از آن عبور دهیم.
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه طــول خطــوط انتقــال آب 2 هــزار کیلومتــر اســت 
افــزود: خطــوط انتقــال آب در اســتان اصفهــان، قدمتشــان بــه 
ــی  ــوع چالش های ــن موض ــه ای ــد ک ــال می رس ــش از 30 س بی

را بــه همــراه دارد.

    آبرسانی 7 هزار روستا در اصفهان با تانکر  
در ادامــه نیــز دبیــر همایــش ملــی عرضــه و تقاضــای آب شــرب 
ــا اشــاره بــه اینکــه گزارش هــا حاکــی از آن اســت  و بهداشــت ب
کــه در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار روســتا در کشــور بــا تانکــر 
ــای تهــی شــدن  ــن بحــث گوی آبرســانی می شــوند کــه خــود ای
روســتاها از منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی اســت، گفــت: آب 
یــک نیــاز ضــروری بــرای زندگــی، ســامت و بهداشــت و یکــی از 

ــت. ــل اس ــث در بین المل ــورد بح ــوارد م ــن م مهم تری
    ساز ناهماهنگ عرضه و تقاضای آب 

جهانگیــر عابــدی تأکیــد کــرد: منابــع شــیرین در دســترس اعــم 
از آب هــای ســطحی و زیرزمینــی در دهه هــای اخیــر بــه شــدت 
ــرار  ــانی ق ــای انس ــی از فعالیت ه ــای ناش ــرض آلودگی ه در مع
ــدود 750  ــر ح ــال حاض ــه در ح ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــه اس گرفت
میلیــون نفــر از مــردم جهــان بــه آب شــرب ســالم، دسترســی 

ندارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای واقــع در منطقــه خاورمیانــه 
و شــمال آفریقــا کــه 5 درصــد جمعیــت جهــان را تشــکیل 
می دهنــد، فقــط بــه 1 درصــد منابــع آب تجدیدپذیــر دسترســی 
ــه  ــه و ب ــش یافت ــرای آب افزای ــا ب ــون تقاض ــت: اکن ــد، گف دارن
ــاق  ــن اتف ــه اســت. ای ــز کاهــش یافت ــال آن، عرضــه آب نی دنب
ــت  ــد ظرفی ــش ازح ــت بی ــه برداش ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
تحمــل منابــع منجــر شــده و در بخــش آب هــای زیرزمینــی ایــن 
مســئله بــه تدریــج بــه کاهــش ذخایــر، فرونشســت زمیــن و از 

ــد. ــد ش ــر خواه ــا منج ــت دادن آبخوان ه دس
افــزود:  دانشــگاه  منابــع آب در  علــوم تحقیقاتــی  اســتاد   
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه در حــال حاضــر بیــش از 7 
ــا تانکــر آبرســانی می شــوند کــه خــود  هــزار روســتا در کشــور ب
ایــن بحــث، گویــای تهــی شــدن روســتاها از منابــع آب ســطحی 

ــت. ــی اس و زیرزمین
تــا  انجام شــده  فعالیت هــای  تصریــح کــرد: مجموعــه  وی 
ــارف آب  ــع و مص ــن مناب ــادل بی ــراری تع ــرای برق ــروز ب ــه ام  ب
ــرد  ــدی ک ــع آب« گروه بن ــی مناب ــوزه »مهندس ــوان در ح را می ت

کــه تمرکــز آن بــه روی عرضــه آب اســت.
دبیــر همایــش ملــی عرضــه و تقاضــای آب شــرب و بهداشــت 
چالش هــا و راهکارهــا ادامــه داد: ایــن فعالیت هــا شــامل 
 توســعه ســدها و شــبکه های اتصــال آب، تصفیــه فاضــاب 
ــه عرضــه  ــه دیگــر معادل ــا مؤلف  و بازیافــت پســاب هســتند؛ ام

و تقاضای آب است.
تقاضــا  مدیریــت  مختلــف،  جنبه هــای  کــرد:  تأکیــد   وی 
ــت  ــدگان اس ــار مصرف کنن ــر رفت ــان دیگ ــه زب ــرف آب و ب و مص
کــه می تــوان آن را در حــوزه »مدیریــت منابــع آب« گرو ه بنــدی 

کــرد.
مصــرف  تجهیــزات کاهنــده  نمایشــگاه  برگــزاری  عابــدی   
بازیافــت  آموزشــی  کارگاه هــای  هوشــمند،  کنتورهــای  آب 
طراحــی  نرم افزارهــای  و  کم بــازده  چاه هــای  بازیابــی  آب، 
ــش  ــن همای ــی ای ــای جنب ــانی را از بخش ه ــبکه های آبرس ش
ملــی دانســت و ادامــه داد: در پایــان ایــن همایــش، نخســتین 

ــای  ــه فرصت ه ــا هــدف ارائ ــت آب ب ــم ن ــی ه ــداد کارآفرین روی
کســب و کار و چالش هــا در بخش هــای آب شــرب و بهداشــت 
 گــردآوری ایده هــای کاربــردی حــوزه آب شــرب و بهداشــت
ــه یــک مــدل و طــرح کســب و کار، ارائــه طــرح  تبدیــل ایــده ب

ــود.    ــزار می ش ــرمایه برگ ــان س ــه صاحب ــب و کار ب کس
    چالش های آب و فاضالب روستایی اصفهان

ــرداری  ــارت و بهره ب ــاون نظ ــز، مع ــم نی ــن مراس ــه ای  در ادام
ــال  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــار اس ــرکت آبف ش
حاضــر40 تــا 45 درصــد شــبکه  آب و فاضــاب روســتایی 
ــدی  ــه اولویت بن ــه ب ــا توج ــت و ب ــودگی اس ــار فرس ــتان دچ اس
قــرار  کار  دســتور  در  شــبکه ها  ایــن  اصــاح  صورت گرفتــه، 
دارد گفــت: جمعیــت کل روســتاهای اســتان اصفهــان بالــغ 
ــرب   ــدی آب ش ــاخص بهره من ــه ش ــت ک ــر اس ــزار نف ــر 650 ه ب
روســتائیان ایــن اســتان، بیــش از 69درصــد اســت؛ البتــه ایــن 
شــاخص بــه دلیــل خشکســالی ها در ســال های اخیــر بــا 

ــت. ــوده اس ــه رو ب ــش روب کاه
ــش  ــت پوش ــه تح ــاره ب ــا اش ــوی ب ــد موس ــید عبدالحمی  س
ــترک در  ــزار مش ــش از 230 ه ــا بی ــتا ب ــرار دادن 948 روس ق
ــن  ــرای تامیــن آب شــرب ای ــار داشــت: ب ــان اظه اســتان اصفه
 روســتاها، 878 منبــع تامیــن آب کــه شــامل 531 حلقــه چــاه 
 93 چشــمه، 37 قنــات و 218 منبــع آبــی ســطحی اســت 

در مدار بهره برداری قرار دارند.
ــی از  ــه ناش ــون راس دام را ک ــرب 2 میلی ــن آب ش   وی تامی
ــوده اســت نیــز، از دیگــر چالش هــای  خشکســالی های اخیــر ب
 آب و فاضــاب روســتایی در اســتان اصفهــان عنــوان کــرد 
و گفــت: همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه نزدیکــی بعضــی از 
ــه روســتاها  ــه مهاجــرت ب ــه شــهر اصفهــان منجــر ب روســتاها ب
ــرده  ــه ک ــکل مواج ــا مش ــا را ب ــرب آن ه ــن آب ش ــده و تامی ش
ــر 380  ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوی ب ــت. موس اس
روســتا تحــت پوشــش خدمــات ایــن شــرکت نیســتند، افــزود: 
علی رغــم اینکــه بــر اســاس قانــون، شــرکت های آب و فاضــاب 
روســتایی موظفنــد روســتاهای بــا جمعیــت بیــش از 20 خانــوار 
ــد  ــه دهن ــه آن هــا خدمــات ارائ را تحــت پوشــش قــرار داده و ب
ــت  ــر کیفی ــن ســامت روســتاییان، ب ــرای  تامی ــن شــرکت ب  ای

و بهداشت آب روستاهای غیرتحت پوشش نیز نظارت دارد.
ــه 416 روســتا در  ــه اینکــه در ســال گذشــته ب ــا اشــاره ب  وی ب
ــزود:  ــت، اف ــورت می گرف ــیار ص ــانی س ــان آبرس ــتان اصفه اس
امســال بــه دلیــل کاهــش منابــع آبــی و اســتمرار خشکســالی 
تــا پایــان شــهریورماه بــه 384 روســتا آبرســانی ســیار صــورت 
ــتان  ــار اس ــرکت آبف ــرداری ش ــارت و بهره ب ــاون نظ ــت. مع گرف
اولویــت  بــا  آب  بازســازی شــبکه های  و  اصــاح  اصفهــان، 
دارنــد  از 40 درصــد  بیشــتر  را کــه هدررفــت آب   مناطقــی 
ــان داشــت:  ــرد و بی ــوان ک ــن شــرکت عن ــم ای از پروژه هــای مه
ــط  ــه از خ ــود ک ــبکه هایی می ش ــه ش ــوط ب ــت مرب ــن اولوی ای
ــون  ــد. هم اکن ــتفاده می کنن ــزرگ اس ــان ب ــانی اصفه ــه آبرس لول
ــا در  ــه عمدت ــد ک ــتفاده می کنن ــکان اس ــن ام ــتا از ای 218 روس

ــد. ــان قــرار دارن شــرق اســتان اصفه

در همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت مطرح شد:

کاهش 55 درصدی بارش در استان اصفهان 
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سیســتم اعتبارســنجی، یکــی از خدمــات نویــن مخابراتــی 
ــی  ــرای آگاه ــود. ب ــه می ش ــان ارائ ــتان اصفه ــه در اس ــت ک اس
ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــنجی ش ــتم اعتبارس از سیس
ــرات  ــر مالی اقتصــادی شــرکت مخاب ــار، مدی ــی بردب ــا عبدالعل ب
ــد  ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان ب ــتان اصفه اس

حاصــل ایــن گفت وگوســت.
عبدالعلــی بردبــار، مدیــر مالی اقتصــادی شــرکت مخابــرات 
ــل  ــای قب ــرد ماه ه ــردم کارک ــر م ــد: اگ ــان می گوی اســتان اصفه
ــوان  ــه عن ــد آن را ب ــادل 80 درص ــرده و مع ــی ک ــود را بررس خ
ــد، در طــول  ــز کنن ــرات واری ــه حســاب مخاب ــن ب ســپرده تضمی
ــتفاده  ــان اس ــت هزینه هایش ــا مدیری ــد ب ــرد، می توانن دوره کارک
ــه  ــه مــا ب ــرات داشــته باشــند. توصی ــه ای از خدمــات مخاب بهین
مراکــز تجــاری و بــزرگ کــه بحــث کنتــرل هزینــه برایشــان مهــم 
ــت  ــنجی و پرداخ ــتم اعتبارس ــه از سیس ــت ک ــن اس ــت، ای اس
ــه اینکــه ایــن  ــا توجــه ب ســپرده تضمیــن مــا اســتفاده کننــد. ب
ــرات از  ــرکت مخاب ــت، ش ــد اس ــت جدی ــک خدم ــتم ی سیس
ــن  ــی ای ــه معرف ــدام ب ــا اق ــا و ســایر روش ه ــن گوی ــق تلف طری
ــرده اســت و مشــترکین تجــاری بســیاری در حــال  سیســتم ک
ــره ــات آن به ــته اند و از خدم ــتم پیوس ــن سیس ــه ای ــر ب  حاض

می برند.

اصفهــان  اســتان  مالی اقتصــادی شــرکت مخابــرات  مدیــر 

ماهــواره ای  بعضــی شــبکه های  آنجایــی کــه  از   می افزایــد: 

بــرای بعضــی مســابقات خــود اقــدام بــه معرفــی شــماره هایی 

بــرای شــرکت در مســابقه یــا شــرط بندی می کننــد، بایــد 

 بگوییــم کــه ایــن مســابقات و شــرط بندی ها کاذب اســت 

ــنگینی  ــای س ــاط، هزینه ه ــودن ارتب ــی ب ــل بین الملل ــه دلی و ب

را بــه مشــترکین تحمیــل می کنــد. خواهــش مــا از مــردم ایــن 

اســت کــه فریــب ایــن مســابقات را نخورنــد و در این گونــه 

نکننــد. شــرکت  شــرط بندی ها 

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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