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 انسانی و غیر انسانی، تالش ها را در درون مجموعه خنثی 
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کدام بخواهند نظر خود  اعضای آن متفاوت باشد و هر 
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روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی مناقصه سرمایه گذاران

)مناقصه 95-4-180(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی 
 C2 و C1 ،A2 ،A1 جمع آوری فاضالب و نصب انشعابات مشترکین مربوطه در ازای وصول حقوق حاصل از انشعابات مناطق
از شهر نجف آباد در استان اصفهان به روش فاینانس جاری را با رعایت مقررات اجرایی مربوطه با شرایط ذیل به پیمانکار 

سرمایه گذار واجد صالحیت واگذار نماید.
الف- شرح مختصر ی از پروژه:

 - محل اجرا: استان اصفهان - شهر نجف آباد
 - رتبه: دارا بودن رتبه حداقل سه پیمانکاری در رشته آب مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

منبع تامین اعتبار: با توجه به شرایط خاص و جزییات ویژه قابل مالحظه در اسناد این پروژه که نظام پرداخت آن به صورت 
اختصاصی از محل وصول درآمدهای حاصل از اجرای پروژه مذکور توسط برنده مناقصه به طور همزمان مورد طرح ریزی قرار 
گرفته است لذا مناقصه گران از حیث احراز برای ارزیابی می بایست عالوه بر توانمندی اجرایی بر اساس نظام فنی اجرایی 

کشور از توانایی مالی اعم از فردی یا مشارکتی نیز برخوردار باشند.
ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

 - سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد 
نیاز را به عهده خواهد داشت. 

 - تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی: سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری 
در طرح به وب سایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.

مورخ  شنبه  روز   15:30 ساعت  تا  شده  تکمیل  ارزیابی  اسناد  تحویل  مهلت  درخواستی:  مدارک  تحویل  زمان  و  محل   -  
95/11/23 و محل تحویل دبیرخانه می باشد.

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/11/24
 - سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل مختار است.

 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: 031-3668031-8

داخلی  335 - 338
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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مبلغ برآورد حدودی طرح 
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حجم عملیات موضوع پروژه و مشخصات فنی آن ردیف

24 484.526
150 )کیلومتر(

و 16800
)عدد انشعاب(

اجرای عملیات به روش فاینانس جاری محدوده مناطق 
C1 ،A2 ،A1 و C2 شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری 
فاضالب با لوله پلی اتیلن در اقطار 200، 250، 300، 400، 

500، 600، 800، 900 و 1000 به همراه نصب انشعابات 
P.V.C مربوطه با لوله
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آسیب های مدیریت )5(

ناهماهنگی و سهل انگاری               



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

کمیســیون  ســخنگوی 
گفــت:  بودجــه  تلفیــق 
خریــد  محرومیت هــای 
طبــق  کــه  ســربازی 
خریــد  بــا  قوانیــن 
ســربازی مشــمول بعضــی 
می شــدند،  محرومیت هــا 
برداشــته   ۹۶ بودجــه  در 

شــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطن، 
محمدمهــدی مفتــح ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه 
ــر  ــامی، ظه ــورای اس ــس ش ــور در مجل ــال ۹۶ کل  کش س
دیــروز )چهارشــنبه ۶ بهمــن( در نشســتی خبــری بــه ارائــه 
گزارشــی از آخریــن مصوبــات ایــن کمیســیون در بودجــه ۹۶ 

پرداخــت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا اتمــام رســیدگی بــه منابــع درآمــدی 
ــاز  ــه ای آن آغ ــای هزین بودجــه ســال ۹۶ بررســی بخش ه
شــده اســت، گفــت: احکامــی نیــز در ایــن زمینــه  تصویــب 

شــده اســت.
ــق بودجــه ســال ۹۶ کل کشــور  ســخنگوی کمیســیون تلفی

افــزود: طــی مصوبــه ای کــه در طــول نشســت اخیــر 
ــک مســکن موظــف شــد  ــق داشــتیم، بان کمیســیون تلفی
در چارچــوب نظــام بانکــداری الکترونیــک 10 درصــد از 
ــای  ــس از هزینه ه ــا را پ ــل از تراکنش ه ــای حاص درآمده
ــد. ــز کن ــور واری ــه داری کل  کش ــاب خزان ــه حس ــی ب عملیات
دیگــری مصوبــه  در  همچنیــن  داد:  ادامــه   مفتــح 
محرومیــت خریــد ســربازی نیــز برداشــته شــد؛ بــه نحــوی 
کــه کســانی کــه در ســال ۹4 بــا خریــد ســربازی مشــمول 
محرومیت هــای یکســاله شــدند، ایــن محرومیت هــا از 

بیــن بــرود.
وی بــا اشــاره بــه مصوبــه نشســت گذشــته ایــن کمیســیون 
ــال از  ــه 8 س ــانی ک ــود کس ــده ب ــرر ش ــت: مق ــار داش اظه
اعــزام بــه ســربازی غیبــت داشــتند بــا واریــز جریمه هایــی 
از ســربازی معــاف شــوند و امــا ایــن افــراد از بعضــی 
بــرای  کاندیداتــوری  جملــه  از  اجتماعــی  حقوق هــای 
ــا  ــهر ت ــورای ش ــن ش ــامی و همچنی ــورای اس ــس ش مجل
ــن  ــر ای ــال های اخی ــه در س ــدند ک ــروم می ش ــال مح یکس
محدودیــت برداشــته نشــده بــود؛ امــا کمیســیون تلفیــق در 
ــا در  ــن محرومیت ه ــرد ای ــر خــود مصــوب ک نشســت اخی

ــنیم ــوند. تس ــته ش ــال ۹۶ برداش س

دادســتان کل کشــور گفــت: حادثــه ای کــه رخ داد، تلنگــری 
ــه  ــث این گون ــت از آن باع ــه غفل ــت ک ــئوالن اس ــرای مس ب
ــلمین  ــام و المس ــود. حجت االس ــف بار می ش ــوادث تاس ح
منتظــری در حاشــیه همایــش تخصصــی معاونــان ســتادی 
و روســای پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر در جمــع 
خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه بــا توجــه 
بــه حادثــه پاســکو آیــا شــما بــه دادســتان ها دربــاره 
ــئله  ــت: مس ــد، گف ــتوری داده ای ــاختمان ها دس ــی س ایمن
ایمن ســازی ســاختمان ها، موضوعــی اســت کــه بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه بــر عهــده شــوراهای اســامی و 

شــهرداری ها و وزارت کشــور و شهرســازی اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه هــم مــردم و مســئوالن 
ــد  ــهرداری بای ــامی و ش ــوراهای اس ــم ش ــازی و ه شهرس
همــت کننــد. ناگفتــه نمانــد مســئله مقاوم ســازی را نبایــد 
از یــک دســتگاه انتظــار داشــت. وی افــزود: حادثــه ای کــه 
ــت از آن  ــه غفل ــت ک ــئوالن اس ــرای مس ــری ب رخ داد تلنگ
ــری  ــود. منتظ ــار می ش ــف ب ــوادث تاس ــه ح ــث این گون باع
ــن دســت در کشــور  ــادآور شــد: مــا ســاختمان هایی از ای ی

داریــم کــه بایــد بــه فکــر ســامت و امنیــت مــردم باشــیم 
ــی  ــاهد قضای ــا ش ــه م ــوارد ک ــی از م ــفانه در بعض و متاس
شــدن ایــن مســائل بودیــم، می بینیــم کــه در مراحــل اولیــه 
ــه برداری  ــه نقش ــدا ک ــرد و از ابت ــورت می گی ــی ص قصورهای
شــروع می شــود و نظارتــی کــه بایــد بــر ســاختمان ها شــود 
ــن  ــی در ای ــای مختلف ــه بخش ه ــود ک ــت نمی ش و ... رعای
قضیــه دخیــل هســتند؛ البتــه بافت هــای فرســوده نیازمنــد 
تدبیــری اســت کــه بخشــی بــر عهــده دولــت و بخشــی بــر 
ــه  ــزود: حادث ــت. وی اف ــردم اس ــهرداری ها و م ــده ش عه
پاســکو، حادثــه ناگــواری بــود کــه رخ داد. امیدواریــم ایــن 
حادثــه همــراه خــود خیراتــی داشــته باشــد و مســئوالن امــر 
را بــه حرکــت وادارد. مــا بــه دادســتان ها گفتیــم کــه هــر جــا 
نیازمنــد ابــاغ قضایــی اســت، اقــدام کننــد. وی در پاســخ 
ــکاران  ــتگیری بده ــا دس ــه آی ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ب
بانکــی ادامــه دارد، گفــت: مبــارزه بــا فســاد همیشــه ادامــه 
 دارد و توقف پذیــر نیســت. امیدواریــم شــاهد کاهــش 
و نبــودن فســاد باشــیم. هــر جــا فســاد باشــد، قــوه قضائیــه 

بــا آن برخــورد می کنــد.

معــاون وزیــر امــور خارجــه گفــت: برجــام شــرایط 
متحــول کــرد. را کامــا  ایــران  بین المللــی 

ســید عبــاس عراقچــی در همایــش تخصصــی معاونــان 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــای پلی ــتادی و رؤس س
ــال  ــر فع ــازنده و بازیگ ــوری س ــه کش ــران ب ــت: ای گف
تبدیــل شــد  برجــام  از  بعــد  بین الملــل   در عرصــه 
ــا  ــل ایف ــه بین المل ــری در عرص ــش موث ــد نق و می توان

کنــد.
وی اضافــه کــرد: شــورای امنیــت نقــش ایران در ســوریه 
را بــه عنــوان ضامــن صلــح و امنیــت بــه رســمیت 

ــی  ــن درحال ــذارد؛ ای ــرام می گ ــه آن احت می شناســد و ب
ــه در  ــد منطق ــران را تهدی ــام ای ــل از برج ــه قب ــت ک اس

ــد. ــرده بودن ــوان ک ــه هســته ای عن قطعنام
معــاون حقوقــی و امــور بین الملــل وزارت امــور خارجــه 
تصریــح کــرد: فعالیت هــای هســته ای ایــران بــه عنــوان 
تهدیــد قلمــداد شــده بــود و همــان قطعنامه هــای 
شــورای امنیــت کــه ایــران را تهدیــد و برنامه هــای 
هســته ای ایــران را تهدیــد و شناســایی می کــرد، از همــه 
ــه  ــد، ب ــکاری نکنن ــران هم ــا ای ــت ب ــورها می خواس کش
دانشــجویان ایرانــی اجــازه تحصیــل در دیگــر کشــورها را 
نمــی داد و از ایــران می خواســت فــردو، اراک و غنی ســازی 

ــا برجــام یک جــا لغــو شــد. ــدد، همــه ب را ببن
ــد  ــه جدی ــا قطعنام ــت ب ــورای امنی ــا ش ــزود: ام وی اف
٢٢٣١ صادرشــده برنامــه هســته ای ایــران را بــه رســمیت 
شــناخت. عراقچــی بــا اشــاره بــه نشســت اخیــر آســتانه 
ــت: خــود  ــح در ســوریه گف ــرای بررســی موضــوع صل ب
آمریکایی هــا گفتنــد ننگــی بــرای آمریــکا بدتــر از 
ــم بنشــینند  ــار ه ــران و روســیه کن ــه ای ــن نیســت ک  ای
و تصمیــم بگیرنــد آیــا امریــکا بــه نشســت دعــوت شــود 

یــا نــه. ایســنا

وزیــر دادگســتری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا شــما 
حاضــر بــه همــکاری بــا قــوه قضائیــه دربــاره پرونــده 
فریــدون هســتید، گفــت: بلــه، چطــور همــکاری نکنیــم؛ مــا 

ــه هســتیم. ــوه قضائی عضــو ق
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، مصطفــی پورمحمــدی در 
ــن ســوال  ــه ای ــت در پاســخ ب ــت دول حاشــیه جلســه هیئ
کــه آیــا شــما حاضــر بــه همــکاری بــا قــوه قضائیــه دربــاره 
پرونــده فریــدون هســتید، گفــت: بلــه، چطــور مــا همــکاری 

نکنیــم؛ مــا عضــو قــوه قضائیــه هســتیم؛ امــا ایــن فعالیــت 
ــرای شــعبه اســت. ــر ب ــام خب ــدام و اع و اق

وی افــزود: روال ایــن اســت کــه اگــر پرونــده ای در شــعبه 
باشــد، کســی متهــم شــود، احضــار شــود و بــرود دفــاع کنــد 

و اگــر محکــوم شــد، قابــل انتشــار باشــد.
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــتری همچنی ــر دادگس وزی
ــا در  ــود، ام ــام می ش ــل اع ــدون کام ــم فری ــرا اس ــه چ ک
پرونده هــای دیگــر ماننــد بابــک زنجانــی )ب ز( می گفتنــد، 
گفــت: خــود قــوه قضائیــه هم رونــد موجــود در فضاســازی ها 

نمی پســندد. را 
ــام  ــون در اع ــکل قان ــرد: االن مش ــح ک ــدی تصری پورمحم
ــه  ــول دارد ک ــم قب ــه ه ــوه قضائی ــود ق ــت و خ ــار اس اخب
ــل  ــد ح ــام دارد و بای ــی ابه ــت قانون ــال از جه ــر ح ــه ه  ب

شود.
ــه الیحــه ای  ــن زمین ــد در ای ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ــد، گفــت: مــا  ــه کن ــا قــوه قضائیــه پیشــنهادی ارائ بدهــد ی
بایــد از ایــن ســردرگمی و اشــکاالت وارده نجــات پیــدا کنیــم 

و ایــن رونــد بایــد یکپارچــه شــود. مهــر
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آسیب های مدیریت )5(

ناهماهنگی و سهل انگاری                                         

ادامه از صفحه یک: 
بــه کرســی بنشــانند، چــه خواهــد شــد و سونوشــت مــردم بــه 
کجــا خواهــد انجامیــد؟ خــدا بــه چنیــن مردمــی رحــم کنــد 
ــه  ــد؛ وگرن ــک کن ــم نزدی ــه ه ــن را ب ــی این چنی و دل مدیران
ــی  ــن ناهماهنگ ــه ای ــن نتیج ــور، کمتری ــی در ام عقب ماندگ
خواهــد بــود. لــذا روســای دولت هــا ســعی می کننــد و بایــد 
ــان  ــل مدیریتی ش ــه عوام ــند ک ــته باش ــعی را داش ــن س ای
هماهنــگ و هم فکــر باشــند؛ به ویــژه تیم هــای مرتبطــی 
مثــل تیــم اقتصــادی یــا فرهنگــی و ... کــه ناهماهنگــی هــر 

ــادی داشــته باشــد.  ــای زی ــد ضرره ــدام می توان ک
ســاختن نظامــی پیوســته، هماهنــگ و متمرکــز بــدون 
مدیــران همــدل و همســو ممکــن نیســت؛ از ایــن رو انتخــاب 
فرهنگــی  ســاختاری  بــه  می توانــد  دلســوز  همراهانــی 
ــه ســوی هــدف مشــترک  ــد و پیشــرو ب ــی، نظام من اجتماع

ــود. ــر ش منج
ــه ای  ــن مســئله در توصی ــه همی ــان در اشــاره ب مــوالی مؤمن
ــدل  ــاد شــبکه ای از مســئوالن هم ــر ایج ــک اشــتر ب ــه مال ب
و فــداکار تأکیــد می کننــد: »ولیکــن آثــر رؤوس جنــدک 
»فرماندهــان  معونتــه«؛  فــی  واســاهم  مــن  عنــدک 
ــه  ــو بایــد کســانی باشــند کــه از همــه بیشــتر ب ــران( ت )مدی
ســربازان کمــک رســانند و از امکانــات مالــی خــود بیشــتر در 

ــد.«  ــان بگذارن اختیارش
ــا  ــایش نیروه ــن و فرس ــدر رفت ــل ه ــی از عوام ــن یک بنابرای
ــن از  ــهل انگاری و روی برتافت ــازمان، س ــک س ــه ی در مجموع

ــت درســت اســت.  مدیری
از مهم تریــن  وظایــف  مســئوالن ، ایجــاد هماهنگــی  بیــن  
ــا  ــه  ب ــت  جامع ــاط  درس ــا و ارتب ــا، معاونت ه ــراد، واحده اف

ــت .  ــی  اس ــوالت  محیط تح
ــد:  ــوع  می فرماین ــن  موض ــت  ای ــدا)ص( در اهمی ــول  خ رس
هســتند کــه   فرمانروایــان  کســانی  و  مدیــران   بهتریــن  
ــت   ــر مدیری ــر چت ــون  را زی ــلیقه های  گوناگ ــتعدادها و س اس
ــان هســتند کــه  مجموعــه  گــرد آورنــد و بدتریــن  مدیــران  آن

ــازند.  ــده  س ــگ  را پراکن ــو و هماهن همس
در واقــع یکــی از مشــخصه های دولتمــردان موفــق و شایســته  
ــم از  ــف اع ــوم مختل ــران عل ــام صاحب نظ ــری از تم بهره گی
مدیریــت، اقتصــاد، سیاســت و جامعه شناســی و . . . در 
ــت های  ــی ها و سیاس ــط مش ــن خ ــا و تعیی تصمیم گیری ه
کان سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی اســت، هــر چنــد اگر از 
گروه هــای منتقــد و مخالــف دولــت باشــند؛ چــرا کــه در ایــن 
صــورت مشــارکت و همــکاری مؤثــر کلیــه گروه هــا و اقشــار 
ــن  ــود تضمی ــی خ ــاری و آت ــداف ج ــه را در کســب اه جامع

نمــوده اســت. 
ــی  ــدت  و هماهنگ ــاره وح ــی )ع( درب ــرت  عل ــن حض همچنی
علــم  و عمــل  می فرماینــد: علــم  و عمــل  دارای  پیونــدی  
نزدیــک  ]و دارای  هماهنگــی [ هســتند. همبســتگی  و وحــدت  
ــی  در  ــید، از پراکندگ ــته  باش ــت  داش ــه  کراه ــق  گرچ در راه  ح
راه  باطــل  گرچــه  مــورد عاقــه شــما باشــد، بهتــر اســت ؛ زیــرا 
ــه   ــزی  را ب ــدگان  چی ــتگان  و آین ــه  گذش ــبحان  ب ــد س خداون

ــوده  اســت .  ــه  عطــا نفرم تفرق
قــرآن  نیــز دربــاره هماهنگــی  می فرمایــد: و از مشــرکان  
 نباشــید؛ کســانی  کــه  دیــن  خــدا را قطعه  قطعــه  کردنــد 
و فرقه فرقــه  شــدند و هــر حزبــی  بــه آن چــه  پیــش  آن هاســت  
ــن   ــازمان ، از مهم تری ــر در س ــش  مدی ــدند. نق ــوش  ش دلخ
ــا آن   ــه  ب ــخصه ای دارد ک ــق  مش ــه موف ــت . جامع نقش هاس
ــا  ــت  پوی ــود و آن ، مدیری ــناخته  می ش ــق  ش ــه ناموف از جامع
ــی   ــر هماهنگ ــری  اساســی  ب و اثربخــش  اســت .مدیران  تأثی
ــده  ــت  فرمان ــد: موقعی ــی )ع( می فرماین ــرت  عل ــد. حض  دارن

ماننــد موضــع  و نقــش  نــخ  تســبیح  اســت  کــه  دانه هــا را بــه  
ــده   ــا پراکن ــاره  شــد، دانه ه ــی  رشــته  پ ــدد. وقت ــم  می پیون ه
ــد؛ ســپس   ــه  ســویی  خواهــد غلتی ــدام  ب می شــوند و هــر ک

هرگــز در کنــار یکدیگــر جمــع  نخواهنــد شــد. 
ــاوت  ــب متف ــران در مرات ــی مدی ــم اســت هماهنگ آنچــه مه
اســت کــه اگــر در انتخــاب اولیــه توجــه شــود و محــور ایــن 
ــوان الزم برخــوردار باشــد  ــر ارشــد از ت ــی مدی ــت، یعن مدیری
ــی  ــر از طرف ــی اگ ــت؛ ول ــدنی اس ــی ایجادش ــن هماهنگ ای
مدیــران همفکــر نباشــند و دیدگاه هــای همســو نداشــته 
ــوردار  ــته برخ ــی بایس ــم از توانای ــد ه ــر ارش ــند و مدی باش
ــه  ــت، ب ــرفت اس ــه پیش ــه الزم ــی ک ــن هماهنگ ــد، ای نباش
وجــود نخواهــد آمــد؛ البتــه مشــکل دو چنــدان خواهــد 
 شــد زمانــی کــه ناهماهنگــی باشــد و عــاوه بــر آن سســتی 
ــت  ــت باشــد؛ آن موقــع مصیب و ســهل انگاری هــم در مدیری
ــران  ــه مدی ــم ک ــل مه ــن اص ــه ای ــه ب ــن توج ــت؛ بنابرای  اس
و ســایر عوامــل زیرمجموعــه بایــد هماهنــگ و همــه اهــل کار 
و تــاش باشــند، از نــکات اساســی اســت و عامــل اثرگــذاری 

موفقیت هــای یــک مجموعــه خواهــد بــود.

انفاق، نشان نیکوکاری                        
انســان نیکــوکار کیســت؟ چــه موقــع انســان می توانــد 

انســانیت خــود را درک و بــه خــود افتخــار کنــد؟
ــه  ــیدن ب ــد و رس ــرای رش ــرآن ب ــفارش های ق  از س
ــی  ــه انفاق ــا چ ــت؛ ام ــاق اس ــانیت، انف ــه انس اوج قل
می توانــد کارســاز باشــد و مــا را بــه ایــن جایــگاه 
ــرآن  ــد از ق ــه بای ــت ک ــی اس ــن موضوع ــاند؟ ای برس
کریــم بیاموزیــم؛ بــه ایــن آیــه توجــه کنیــد: َلــْن َتناُلــوا 
ــْن  ــوا ِم ــا ُتْنِفُق ــوَن َو م ــا ُتِحبُّ ــوا ِممَّ ــى ُتْنِفُق ــرَّ َحتَّ اْلِب
ــِه َعلیــٌم. )آل عمــران: 9٢( هرگــز  ــَه ِب ــِإنَّ اللَّ َشــیْ ٍء َف
ــه از  ــر اینک ــوکارى نمى رســید، مگ ــت( نیک ــه )حقیق ب
ــد  ــاق کنی ــد، )در راه خــدا( انف آنچــه دوســت مى داری
ــت.  ــد از آن آگاه اس ــد، خداون ــاق مى کنی ــه انف و آنچ
ــا  ــان ب ــی انس ــدف نهای ــا ه ــی ی ــال نهای ــوم کم مفه
تعابیــر مختلفــی در فرهنــگ دینــی مــورد توجــه 
ــاح  ــوز و ف ــری همچــون ف ــه اســت؛ تعابی ــرار گرفت ق
)رســتگاری(، ســعادت )خوشــبختی(، بهشــت، مقــام 
ــی و  ــی، خوب ــّر و نیک ــودن، ب ــدا ب ــزد خ ــت و ن عندی

زیبایــی و...
ــاى  ــت و پ ــودن دس ــاز ب ــاى ب ــه معن ــّر« ب ــه »ب کلم
ــزان  ــه تفســیر المی ــر. )ترجم آدمــى اســت در کار خی
ج ٣، ص 5٣٢(؛ یعنــی رهــا بــودن از هــر گونــه تعلــق 
ــر. کلمــه  ــه محبوب هــای دســت و پاگی ــی ب و دلدادگ
ــت  ــه بهش ــی ب ــه(؛ یعن ــت )نمون ــی بهش ــه معن ــّر ب  ب
و کمــال نهایــی نمی رســید، مگــر بــا انفــاق محبوب هــا 
ــراد  ــرای اف ــودن آن ب ــخت ب ــل س ــه دلی ــاید ب و ش
عــادی در قــرآن همــگان توصیــه شــده اند کــه در 
انجــام »بــّر« همدیگــر را یــارى کننــد. »َتعاَوُنــوا َعَلــى 
ــا  ــه خوبی ه ــه اوج قل ــیدن ب ــده:٢( رس .« )مائ ــرِّ  اْلِب
و زیبایی هــا، یعنــی رســیدن بــه خوشــبختی حقیقــی 
آرزوی همــه انسان هاســت؛ اگرچــه بســیاری راه را 
بــه اشــتباه می رونــد. بــرای  رســیدن بــه خوشــبختی 
همــه  فــدا کــردن  جــز  نیســت  راهــی  حقیقــی 
محبوب هــا در پــای یــک محبــوب؛ بــرای خــدا انفــاق 
انفــاق  را  چیزمــان  دوست داشــتنی ترین  و  کــردن 
ــی  ــی مــال باشــد، زمان کنیــم کــه ممکــن اســت زمان
اهــل و فرزنــد باشــد و زمانــی جــان باشــد؛ لــذا 
آنچــه انســان را بــه مقــام قــرب الهــی و بــه مقــام بــّر 

می رســاند، انفــاق اســت.

اخبار سیاسی 

خبر سیاسی 

طرح تحریم های غیرهسته ای ایران 

دوباره به سنا رفت
ســه ســناتور جمهوری خــواه آمریکایــی در اعتــراض بــه 
ــض  ــای نق ــرار ادع ــا تک ــران و ب ــکی ای ــای موش آزمایش ه
ایــران  غیرهســته ای  تحریم هــای  طــرح  بشــر،   حقــوق 
ــس ســنا  ــه مجل ــاه گذشــته ب ــار در دو م ــن ب ــرای دومی را ب

ــد. ــی کردن معرف
بــه گــزارش کیمیــای وطــن  بــه نقــل از نیوزمکــس، »مارکــو 
روبیــو«، »تــاد یانــگ« و »جــان کورنیــن«، ســه عضــو 
جمهوری خــواه مجلــس ســنای آمریــکا، بــرای بــار دوم 
طــرح »تحریم هــای غیرهســته ای ایــران« را بــا هــدف وضــع 
ــه  ــور ارائ ــن کش ــه ای ــی علی ــادی و مال ــای اقتص تحریم ه

ــد. کردن
ــن  ــار ای ــتین ب ــن، نخس ــو و کورنی ــه روبی ــت ک ــی اس  گفتن
ــه  ــناتوری ک ــکاری دو س ــا هم ــامبر ۲01۶ و ب ــرح را در دس ط

ــد. ــرده بودن ــی ک ــد، معرف ــور ندارن ــره حض ــر در کنگ دیگ
 روبیــو مدعــی اســت پــس از ســال ها امتیازدهــی یک جانبــه 
ــی  ــوری قبل ــا«، رئیس جمه ــاراک اوبام ــت »ب ــوی دول از س
ــه واشــنگتن پاســخ  ــه آن رســیده ک ــت ب ــکا، حــاال نوب آمری
ــامل  ــای وی ش ــه ادع ــه ب ــران را ک ــات ای ــی از اقدام بعض
حمایــت از تروریســم، نقــض حقــوق بشــر و آزمایــش 

بدهــد. بالســتیک می شــود،  موشــک های 
 یانــگ هــم مدعــی اســت کــه طــرح بــاز ارائــه شــده تبعــات 
ــه همــراه خواهــد داشــت و نشــانه  ــران ب ــرای ای ســنگینی ب

قــدرت پاســخدهی واشــنگتن بــه اقدامــات تهــران اســت.
 کورنیــن هــم ضمــن ارائــه ایــن الیحــه، از کنگــره و همچنیــن 
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــوری جدیــد آمریــکا، خواســت 
بــا وضــع تحریم هــای بیشــتر علیــه ایــران، مخالفــت آشــکار 
واشــنگتن را بــا اقدامــات ایــن کشــور نشــان دهنــد. دانشــجو

دانش آشتیانی در جمع خبرنگاران:

 نمی توانیم عدد درستی از اختالس در 

صندوق ذخیره فرهنگیان اعالم کنیم
پیگیــری  درخصــوص  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
ــاره  ــن ب ــان گفــت: در ای ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــده صن پرون
ــا مســئله کامــل بررســی  بحث هــای متعــددی شــده و ت
نشــود، مــا نمی توانیــم عــدد و رقــم درســتی از اختــاس 

ــم. ــام کنی ــدوق اع ــن صن در ای
ــن دانش آشــتیانی  ــای وطــن، فخرالدی ــزارش کیمی ــه گ ب
وزیــر آمــوزش و پــرورش، در حاشــیه جلســه دیــروز 
هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران درخصــوص پیگیــری 
ــت: در  ــار داش ــان اظه ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــده صن پرون
ایــن بــاره بحث هــای متعــددی شــده و تــا مســئله کامــل 
ــم درســتی از  ــم عــدد و رق ــا نمی توانی بررســی نشــود، م
ــداد  ــام اع ــم و تم ــام کنی ــدوق اع ــن صن ــاس در ای  اخت
و ارقامــی کــه اعــام می شــود قابــل اطمینــان و اســتناد 

نیســت.
ایــن  در  پــرورش  و  آمــوزش  افــزود:  ادامــه  در  وی 
از  چــون  و  داده  انجــام  زیــادی  بررســی های  زمینــه 
ــل  ــدوق، اعــداد و ارقــام قاب میــزان تخلفــات در ایــن صن
ــم. بررســی های  ــام نمی کنی ــم، آن را اع ــی نداری اطمینان
مــا در ایــن زمینــه ادامــه دارد و تغییراتــی در هیئت مدیــره 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان انجــام داده ایــم و مدیــر 

ــم. ــر دادی ــز تغیی ــدوق را نی ــل صن عام
وزیــر آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد: گزارش هایــی 
ــز بررســی  ــم نی ــه دســت آورده ای ــه ب ــن زمین ــه در ای را ک
ــن  ــات ای ــق از موضوع ــم و در صــورت اطــاع دقی کرده ای

صنــدوق، آن را اعــام می کنیــم. فــارس

طیب نیا: 

رسانه ها درگیر منازعات انتخاباتی 

نشوند
  وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی توفیقــات حاصل شــده 
ــت  ــت دانس ــی در دول ــی و همدل ــه یکپارچگ را نتیج
و  سیاســی  منازعــات  درگیــر  رســانه ها  و گفــت: 
انتخاباتــی نشــوند و بهبــود معیشــت مــردم و منافــع 
ملــی را برتــر از همــه موضوعــات بدانند.علــی طیب نیــا 
ــت در  ــت دول ــه هیئ ــیه جلس ــنبه در حاش روز چهارش
ــم  ــم همکاران ــر می کن ــزود: فک ــگاران اف ــع خبرن جم
در  مانــدن  بــرای  اشــتیاقی  دولــت،  در مجموعــه 
ــث شــد  ــه باع ــا آنچ ــد؛ ام مسئولیت هایشــان را ندارن
در ســال ۹۲ ایــن مســئولیت را بپذیریــم و در معــرض 
ــرایط  ــم، ش ــرار گیری ــات ق ــارها و حم ــا، فش تهمت ه
خــاص کشــور بــود.وی ادامــه داد: در طــول ســه 
ــردم  ــی م ــا و همدل ــا تاش ه ــم گذشــته ب ســال و نی
ــتیم  ــت توانس ــای دول ــت ها و برنامه ریزی ه و سیاس
ــد  ــم و رش ــامان دهی ــور را س ــادی کش ــرایط اقتص ش
اقتصــادی منفــی ۶.8 درصــدی را در ســال ۹1 بــه 
ــا ــت برســانیم. ایرن رشــد اقتصــادی 7.4 درصــد مثب

هیئــت وزیــران  تصمیماتــی را دربــاره جبــران خســارت 
خســارت دیده  کارگــران  و  اصنــاف  از  حمایــت  و 

ــرد.  ــاذ ک ــکو اتخ ــاختمان پاس س
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، هیئــت وزیــران در 
جلســه دیــروز )چهارشــنبه ۶ بهمــن( خــود بــه 
رئیس جمهــور  روحانــی،  حجت االســام  ریاســت 
ــران خســارت و حمایــت از  ــاره جب ــی را درب  تصمیمات
اصنــاف و کارگــران خســارت دیده در حادثــه پاســکو 

ــرد.  ــاذ ک اتخ
ــران  ــت وزی ــت هیئ ــن موافق ــاس، ضم ــن اس ــر ای ب
ــل و  ــی عل ــور بررس ــه منظ ــی ب ــکیل کارگروه ــا تش ب
عوامــل وقــوع آتش ســوزی و فروریختــن ســاختمان 
پاســکو، نحــوه مدیریــت محیطــی، کیفیــت هماهنگی 
دســتگاه های مســئول  در مدیریــت بحــران و راه هــای 
ســاختاری  اصاحــات  و  آن  تکــرار  از  پیشــگیری 
و مدیریتــی الزم در قالــب گــزارش  ملــی بررســی 

ــل اتخــاذ شــد:  ــه شــرح ذی ــی ب ــه، تصمیمات حادث
 1(  مطالبــات بانک هــا از واحدهــای ســاختمان پاســکو 
بــه مــدت دو ســال اســتمهال و عــاوه بــر بخشــش 
کلیــه  جرائــم و هزینــه دیرکــرد، 50 درصــد ســود 
درصــد   50 و  بانک هــا  توســط  مذکــور  تســهیات 
ــت  ــن و پرداخ ــت تأمی ــط دول ــز  توس ــده نی باقی مان

شــود. 
ــراد  ــه اف ــی کلی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف  ۲(  وزارت تع

ــکو  ــاختمان پاس ــا در س ــه قب ــده را ک ــکار بیمه ش بی
ــد، اعــم از اینکــه بیمــه خویش فرمــا  مشــغول بوده ان

بیمــه شــده یــا در وضعیــت بیمــه منقطــع  قــرار 
ــررات  ــق مق ــاه طب ــدت 4 م ــه م ــند، ب ــته باش  داش
ــرار  ــکاری ق ــه بی ــش بیم ــت پوش ــت تح ــه فوری و ب
دهــد و  ضمنــا حقــوق دی مــاه آنــان را در اســرع 

ــردازد.  ــت بپ وق
ــم  ــتند )اع ــه نیس ــه دارای بیم ــاغانی ک ــه ش  3(  کلی
ــاق  ــق ات ــا شناســایی از طری ــا( ب ــا کارفرم ــر ی از کارگ
اصنــاف  ایــران، توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی مثــل بیمه شــده ها بــه مــدت 4 مــاه 
از دی مــاه تــا  فروردین مــاه از کمتریــن دســتمزد 

ــوردار  ــه آن برخ ــوط ب ــای مرب ــایر مزای ــی و س قانون
ــوند.  ش

 4(  بدهــی بیمــه کارفرمایــان ســاختمان پاســکو 
پــس از بخشــیدن کامــل جرائــم طبــق مقــررات 
قانونــی توســط  ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه مــدت 

ــود.  ــیط ش ــال تقس 5 س
ــه کلیــه  ــه اعــام آمادگــی بانک هــا، ب ــا توجــه ب  5(  ب
ســاختمان  آســیب دیده  واحدهــای  کارفرمایــان 
ــهیات  ــان تس ــون توم ــغ 300 میلی ــا  مبل ــکو ت پاس
 بانکــی بــا ســود حداکثــر 18 درصــد پرداخــت شــود. 
بازپرداخــت  تســهیات مذکــور 48 ماهــه )یــک ســال 
ــد  ــت( خواه ــاه دوره بازپرداخ ــس و 3۶ م دوره تنف

بــود. 
بــه  مربــوط  مالیاتــی  بدهی هــای  کلیــه    )۶ 
ــوزی  ــانحه آتش س ــر س ــه در اث ــای کســبی ک واحده
امــوال  از 50 درصــد  بیــش  ســاختمان  پاســکو، 
آن هــا از بیــن رفتــه اســت، بــا معرفــی اتــاق اصنــاف 
 ایــران تــا پایــان  عملکــرد ســال 13۹4 بخشــوده 

شود.
 همچنیــن شــرکت های بیمــه مکلــف شــدند تــا 
بررســی  بــرای  ســال  جــاری  بهمن مــاه  پایــان 
ــکو  ــاختمان پاس ــده س ــای بیمه ش ــارت واحده خس
وفــق  را  خســارت های  تعهدشــده  کل  و  اقــدام 

مقــررات پرداخــت کننــد.  تســنیم

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــر انطبــاق بودجــه 
ســال ۹۶ بــا الزامــات برنامــه ششــم توســعه تاکیــد 

کــرد.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی الریجانــی دیــروز  ب
)چهارشــنبه( بــا حضــور در کمیســیون تلفیــق بودجــه 
ســال ۹۶ ضمــن تقدیــر و تشــکر از نماینــدگان بــرای 
حضــور منظــم در جلســات تلفیــق در هفتــه تعطیلــی 
نماینــدگان بــه حــوزه انتخابیــه گفــت: انطبــاق بودجــه 
ســال ۹۶ بــا الزامــات برنامــه ششــم توســعه ضروری 
بــوده و تمــام مــواردی کــه در برنامــه ششــم توســعه 
مقــرر شــده کــه در بودجــه ســنواتی بــه آن هــا 
پرداختــه شــود، بایــد در بودجــه ســال ۹۶ ذکــر شــود.

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــکاف  ــوده و ش ــم ب ــه ک ــن جامع ــات پایی ــد طبق رش
ــرده اســت  ــه ایجــاد ک ــی را در جامع ــی تفکرات طبقات

ــی نســبت  ــد ترمیم های ــی بای ــزود: در شــرایط فعل اف
ــر  ــرد و قش ــورت گی ــه ص ــن جامع ــات پایی ــه طبق ب
زیــادی از بازنشســتگان کــه حقــوق پایینــی دریافــت 
ــاص  ــه خ ــا توج ــه آن ه ــه ب ــد در بودج ــد، بای می کنن

شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ســاماندهی امــور مــردم ارزش فراوانــی دارد، افــزود: 
ــا فــراز و فرودهــای  ــون برنامــه ششــم توســعه ب قان
خــود در مجلــس تصویــب شــد و قانــون بودجــه بایــد 
ــه در  ــعه ک ــم توس ــه شش ــون برنام ــاس قان ــر اس ب

مجلــس تصویــب شــده باشــد.
ــون  ــود قان ــعی ش ــد س ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بودجــه، اشــکاالت قانــون اساســی را نداشــته باشــد، 
ادامــه داد: در برنامــه ششــم مشــاهده شــد تــا 

ــون اساســی وجــود داشــت؛  ــزان اخطــار قان چــه می
ــد از کارشناســان  ــن اشــکاالت بای ــع ای ــرای رف ــذا ب ل

ــود. ــتفاده ش ــس اس ــن مجل ــت قوانی معاون
ــان  ــرادات شــورای نگهب ــان اینکــه ای ــا بی ــی ب الریجان
ــادآور  ــت، ی ــاد نیس ــعه زی ــم توس ــه شش ــر برنام ب
ــرد  ــه قــرار گی ــد برنامــه ششــم توســعه پای  شــد: بای
و نتیجــه آن در قانــون بودجــه ســال ۹۶ متبلــور شــود؛ 
ــی در  ــوط قانون ــد از خط ــال ۹۶ نبای ــه س ــذا بودج ل
برنامــه ششــم توســعه تجــاوز کنــد و آنچــه در برنامــه 
تاکیــد شــده کــه در بودجــه ســنواتی گنجانــده شــود 

حتمــا بایــد در بودجــه ســال ۹۶ ذکــر شــود.
ــه  ــا هفت ــان ت ــه اینکــه شــورای نگهب ــا اشــاره ب وی ب
آینــده نظــر خــود را درخصــوص برنامــه ششــم 
توســعه بیــان می کنــد، افــزود: پــس از تعطیــات ۲۲ 

بهمــن اصــاح برنامــه ششــم توســعه در دســتور کار 
مجلــس قــرار می گیــرد و تــا زمــان بررســی بودجــه 
۹۶ اصاحــات قانــون برنامــه ششــم توســعه تصویــب 

شــده اســت. خانــه ملــت

تحلیلگــران بین المللــی در اظهــار نظرهایــی عنــوان داشــتند 
رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا بــرای بازگشــت بــه منطقــه کار 
ــام  ــران در تم دشــواری پیــش رو دارد و در حــال حاضــر ای

ــار دارد.  ــده را در اختی ــرگ برن جبهه هــا، ب
روزنامــه اماراتــی »گالف نیــوز« روز دوشــنبه در گزارشــی 
تحــت عنــوان »تثبیــت نقــش آمریــکا در خاورمیانــه بــرای 
ــا نگرانی هــای گســترده  ترامــپ ســخت اســت«، نوشــت: ب
در زمینــه اهــداف سیاســت خارجــی »دونالــد ترامــپ« 
رئیس جمهــور آمریــکا، تنهــا در خاورمیانــه خوش بینــی  
ــرب  ــدان ع ــن متح ــن بی ــود دارد. در ای ــه او وج ــبی ب نس
آمریــکا امیدوارنــد کــه ترامــپ متحــد آن هــا و هم راســتا بــا 

ــد. ــان باش منافعش
دیپلماســی  بخــش  روزنامه نــگار  حمیــدی،  ابراهیــم 

ترامــپ  اگرچــه  اســت:  معتقــد  »الحیــات«  نشــریه 
ــاراک  ــبت ب ــه نس ــری را ب ــت قاطعانه ت ــت دارد سیاس دوس
اوبامــا، رئیس جمهــور قبلــی ایــن کشــور پیــش گیــرد 
ــوان  ــه عن ــکا را ب ــر آمری ــار دیگ ــت ب ــد توانس ــا او نخواه ام

»قوی تریــن بازیگــر منطقــه« مطــرح کنــد.
ــه  ــه منطق ــد ب ــر نمی توانن ــا دیگ ــزود: »آمریکایی ه وی اف

ــا باشــند.« ــدرت آنج ــا ابرق ــد و تنه برگردن
بــه بــاور تحلیلگــران، پــس از هشــت ســال عــدم مشــارکت 
ــران  ــور ای ــه حض ــه ب ــا توج ــه و ب ــور خاورمیان ــا در ام  اوبام
و روســیه در منطقــه، ترامــپ فضــای مناســبی را بــرای مانــور 

دادن نــدارد.
برخــی  و  ترامــپ  البتــه  نوشــت:  ادامــه  در  گالف نیــوز 
ــارزه  ــزوم مب ــه ل ــی در زمین ــت خارج ــش در سیاس همکاران
بیشــتر بــا داعــش و همچنیــن کاســتن از نفــوذ ایــران 

ــد. ــابهی دارن ــدگاه مش دی
ســالم ظهــران، تحلیلگــر لبنانــی مقیــم بیــروت کــه روابــط 
ــت:  ــه گف ــن زمین ــوریه دارد، در ای ــت س ــا حکوم ــی ب نزدیک
ــد  ــور جدی ــد از لفاظی هــای رئیس جمه ــران بای ــد ای هــر چن
ــرای  ــپ ب ــاش ترام ــه ت ــا هرگون ــد، ام ــران باش ــکا نگ آمری
ــیه  ــه روس ــی ب ــدف نزدیک ــا ه ــران، ب ــوذ ای ــا نف ــه ب  مقابل

و ســوریه کــه دســت کم در ظاهــر متحــد ایــران هســتند، در 
تناقــض بــوده و خطــر تقابــل را نیــز بــه همــراه دارد.

توبیــاس اشــنایدر، تحلیلگــر آلمانــی مســتقر در واشــنگتن 
نیــز عنــوان مــی دارد: »چــه لزومــی دارد ایــران بــه چیــزی 
ــک  ــران این ــد؟ ای ــان ده ــش نش ــی واکن ــار نظام ــز فش ج
برنــده اســت و در همــه جــا نماینــده دارد. در همــه مناطــق 

ــتند. ــران هس ــد ای ــروز، متح ــای پی طرف ه
رایــان کروکــر، ســفیر ســابق آمریــکا در عــراق بــا بیــان اینکــه 
ــکا در غــرب آســیا غیرممکــن نیســت  ــای نقــش آمری احی
ــینی  ــا عقب نش ــت: ب ــت، گف ــوار اس ــدت دش ــه ش ــا ب ام
آمریــکا از عــراق در ســال ۲011، ایــران جایــگاه خــود در 
ــن کشــور مســتحکم کــرده  ــوان قدرتمندتری ــه عن  عــراق را ب

است. تسنیم

تاکید الریجانی بر ترمیم حقوق بازنشستگان

پایگاه اماراتی:

 ایران در همه جبهه های منطقه طرف پیروز است

تصمیمات جدید هیئت دولت درباره پالسکو
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گــروه خودروســازی ســایپا بــه عنــوان یکــی از دو غــول صنعت 
ــازار خــودروی کشــور  ــژه ای در ب ــگاه وی ــران، جای خــودروی ای
دارد. ســایپا بخــش عمــده ای از بــازار خودروهــای ارزان قیمــت 
را در اختیــار داشــته و حضــور پررنگــی در نمایشــگاه های 

خــودروی کشــور دارد.
بــا  اصفهــان  نمایشــگاه خــودروی  برگــزاری  بهانــه  بــه   
ــروه  ــگاه های گ ــئول نمایش ــر مس ــری، مدی ــل صف محمدجلی
 خودروســازی ســایپا بــه گفت وگــو پرداختیــم و نظــر او 
را دربــاره موضوعــات مختلــف ایــن گــروه خودروســازی جویــا 

شــدیم.
    سایپا در نمایشگاه اصفهان

ــایپا  ــازی س ــروه خودروس ــگاه های گ ــئول نمایش ــر مس مدی
گفــت: گــروه خودروســازی ســایپا در راســتای معرفــی هرچــه 
بیشــتر و ارائــه توانمندی هــا و دســتاوردهای خــود بــا 15 مــدل 
خــودرو تحــت برنــد گــروه ســایپا در ســیزدهمین نمایشــگاه 

صنعــت خــودروی اصفهــان حضــور پیــدا کــرده اســت. 
نمایشــگاه ایــن  در  داد:  ادامــه  صفــری  جلیــل   محمــد 
محصــوالت ســیتروئن C4L و C6، گــروه برلیانــس H230 و 
CS75 ،EADO XT،CS35 ــگان ــروه چان ــراس، گ  H320 ک

ســراتو آریوتاکســی، ســاینا، ون هایــس، ریــچ، ســاندرو 
ــد عمــوم  ــرای بازدی ــت دورکا ب ــادرا و وان ــت پ اســتپ وی، وان

ــت.  ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
 وی بــا اشــاره بــه نقــش نمایشــگاه اصفهــان در ســطح ملــی 
ــی  ــای صنعت ــی از قطب ه ــان، یک ــت: اصفه ــه ای گف و منطق
ــیار  ــایپا بس ــرای س ــه ای آن ب ــت منطق ــوده و وضعی ــران ب ای

ــواره  ــان هم ــردم اصفه ــن م ــت. همچنی ــت اس ــز اهمی حائ
مشــتریان خــوب بــرای محصــوالت ســایپا بوده انــد کــه 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــی را ثب ــره خوش خاط
ــم  ــور تکری ــه منظ ــن ب ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــح ک ــری تصری صف
اســتان  در  مشــتریان  نیازمندی هــای  بــه  پاســخگویی  و 
ــازی  ــروه خودروس ــتریان گ ــا مش ــاط ب ــز ارتب ــان، مرک اصفه
ســایپا بــه صــورت دائــم در نمایشــگاه مســتقر شــده اســت.

    توسعه محصوالت
وی بــا بیــان اینکــه ســایپا در مســیر توســعه محصــوالت خــود 
قــرار دارد، اظهــار کــرد: در ســال گذشــته متعهــد شــدیم کــه بــا 
همــکاری و همدلــی، بحــران صنعت خودروســازی را به فرصت 

ــا برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه توانســتیم  تبدیــل کنیــم و ب
ــرار  ــعه ق ــیر توس ــم و در مس ــارج کنی ــران خ ــایپا را از بح  س

دهیم. 
خودروســازی  گــروه  نمایشــگاه های  مســئول  مدیــر 
ســایپا ادامــه داد: گســترش کســب وکار در ســطح گــروه 
محســوب  مــا  اهــداف  مهم تریــن  جملــه  از   ســایپا 

می شود. 
گــروه خودروســازی ســایپا، فرصــت بــزرگ اقتصــادی بــرای 
تــوان  از  بهره گیــری  بــا  کشــور محســوب می شــود کــه 
بهــره کافــی آن  از  می تــوان  متخصصــان،  و   کارشناســان 

 برد.

    بومی سازی
ســمت  بــه  ایــران  خــودروی  صنعــت  داد:  ادامــه  وی 
بومی ســازی و تحقــق آرمــان اقتصــادی گام برمــی دارد. ســایپا 
مســیر پرفرازونشــیبی را از ابتــدا تاکنــون ســپری کــرده و امروز 
مفتخــر اســت خــودروی کامــا ایرانــی را بــه بــازار عرضــه کنــد. 
ــا، اولیــن گام در ایــن مســیر و در ادامــه  تولیــد خــودروی تیب
ــروه  ــگاه های گ ــئول نمایش ــر مس ــت. مدی ــد سایناس آن تولی
ــن دســتاورد  ــرد: مهم تری خودروســازی ســایپا خاطرنشــان ک
گــروه خودروســازی ســایپا اســتقبال و بازدیــد مــردم از 
صنعــت خــودروی کشــور بــوده. ســرلوحه کاری و شــعار ســایپا 
بــر اســاس رضایتمنــدی مشــتریان از طریــق توســعه محصول 

و افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدی اســت.
    ساینا، دومین محصول تماما ایرانی

صفــری گفــت: ســاینا، دومیــن محصــول تمامــا ایرانــی گــروه 
خودروســازی ســایپا بــوده کــه از طراحــی تــا تولیــد قطعــات 
مربوطــه بــه طــور کامــل ایرانــی اســت کــه توســط ایــن گــروه 
ــا  ــازار آن ب ــه ب ــم ورود ب ــده و مراس ــد ش ــازی تولی خودروس
حضــور رئیس جمهــور محتــرم انجــام شــد. وی در ادامــه 
گفــت: تــا پایــان ســال، اولیــن محصــول ایرانــی بــا گیربکــس 
اتومــات بــا دانــش بومــی وارد بــازار خواهــد شــد و ایــن نوید را 
می دهیــم کــه بتوانیــم هــر ســال یــک خــودروی ایرانــی بــرای 
مــردم ایــران وارد بــازار کنیــم. مدیــر مســئول نمایشــگاه های 
گــروه خودروســازی ســایپا در پایــان افــزود: ایــن خودروهــا از 
تمامــی اســتانداردهای ایمنــی و یــورو چهــار برخــوردار هســتند 
و از مهم تریــن مشــخصه های آن هــا می تــوان عــاوه بــر 
ســایر فناوری هــا بــه ایجــاد اشــتغال بــرای افــراد جویــای کار 

در داخــل کشــور اشــاره کــرد.

مدیر مسئول نمایشگاه های گروه خودروسازی سایپا در گفت وگو با کیمیای وطن:

سایپا در مسیر توسعه محصول ایرانی است

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر  معــاون 
ــهمیه ورودی  ــش س ــتباه افزای ــت اش ــت: سیاس گف
دانشــگاه ها بــرای بــه تأخیــر انداختــن افزایــش رقــم 
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــور باع ــان در کش ــکاری جوان بی
نــرخ بیــکاری 27 درصــدی جوانــان تحصیلکــرده 

از  منصــوری  عیســی  اســت.  شــده 
در  پراشــتغال  رشــته های  توســعه 
کشــور خبــر داد و گفــت: ایجــاد 120 
هــزار شــغل در حــوزه آی ســی تی در 
ســال آینــده بــه راحتــی امکان پذیــر 
در  یکســال گذشــته  در  زیــرا  اســت؛ 
همیــن حــوزه یکصــد هــزار شــغل ایجــاد 

ــا  ــال ب ــت: امس ــار داش ــوری اظه ــت. منص ــده اس ش
همــکاری دســتگاه ها برنامــه ای را در کشــور آغــاز 
کردیــم تــا از طریــق فعالیــت در حــوزه تولیــد محتــوا، 
ــه  ــه ای ک ــای رایان ــن و بازی ه ــی، انیمیش برنامه نویس
ــوا  ــد محت ــوزه تولی ــا در ح ارزش اقتصــادی آن در دنی

ــا 30 درصــد اســت،  ــا در کشــورمان تنه 70 درصــد، ام
بــه ظرفیت هــای اشــتغال بیشــتری برســیم. وی 
آی تــی  رشــته  دانش آموختــگان  بیــکاری  افــزود: 
هــم  آن  علــت  و  رشته هاســت  ســایر  از  بیشــتر 
عــدم تطابــق آموزش هــای موجــود در رشــته های 
آی تــی در دانشــگاه ها بــا مهارت هــا و 
تخصص هــای مــورد نیــاز بــازار اســت کــه 
متاســفانه باعــث می شــود ایــن افــراد در 
ــد  ــت بپردازن ــه فعالی مشــاغل دیگــری ب
ــته های  ــکاری رش ــار بی ــترین آم ــا بیش ی
تحصیلــی را بــه خــود اختصــاص دهنــد. 
منصــوری بــر لــزوم توجــه بــه بنگاه هــای 
ــرد  ــد ک ــرای توســعه اشــتغال تاکی خــرد و کوچــک ب
ــای  ــتغال بنگاه ه ــهم اش ــه س ــود آنک ــا وج ــت: ب و گف
ــه  ــی در زمین ــه، ول ــش یافت کوچــک 4۸ درصــد افزای
ــه  ــع بانکــی ب ــا 15 درصــد مناب اعطــای تســهیات تنه

ایــن بنگاه هــا اختصــاص داده می شــود. ایمنــا

قیمــت انــواع گوشــت قرمــز کــه از حــدود یــک مــاه پیــش 
رونــد افزایشــی پیــدا کــرده بــود، همچنــان بــه قیمت هــای 
پیــش از گرانــی بازنگشــته اســت و بــه بهانه هــای مختلــف 

ــازار عرضــه می شــود.  ــر از قیمــت معمــول در ب گران ت
بــازار پرنوســان گوشــت قرمــز همچنــان ادامــه دارد. قیمــت 

گوشــت قرمــز از تابســتان امســال تاکنــون 
در چنــد نوبــت بــا افزایــش و تغییــر همــراه 
شــده کــه آخریــن افزایــش قیمــت آن 

ــود . حــدود یــک مــاه پیــش ب
 آخریــن بررســی ها از قیمــت انــواع گوشــت 
قرمــز نشــان می دهــد کــه گرانفروشــی 
ــی بعضــی  ــه دارد و حت ــز ادام گوشــت قرم

ــش قیمــت  ــت افزای ــاره در جه ــا شــیبی آرام دوب ــام ب اق
حرکــت کرده انــد. 

بــرای گرانــی گوشــت قرمــز دالیــل مختلفــی عنــوان 
می شــود؛ وزارت جهــاد کشــاورزی صــادرات بیــش از 
حــد دام زنــده را عامــل کمبــود دام زنــده ســبک و گرانــی 

گوشــت گوســفند می دانــد و از طــرف دیگــر بعضــی 
کمبــود دام زنــده را قبــول ندارنــد و گرانــی را متوجــه دالالن 
ــت  ــع گوش ــتم توزی ــه در سیس ــد ک ــان می دانن و متقاضی
ــاهدات  ــن مش ــد. آخری ــاد کرده ان ــال ایج ــفند اخت گوس
از وضعیــت قیمت هــا در بــازار گوشــت قرمــز نشــان 
ــرم  ــر کیلوگ ــط ه ــور متوس ــه ط ــد ب می ده
گوشــت مخلــوط گوســاله 32 هــزار و 200 
تومــان، گوشــت گوســاله کیلویــی 37 هــزار 
و 200 تومــان، ران گوســاله کیلویــی 3۸ هــزار 
و 400 تومــان، ماهیچــه گوســاله کیلویــی 44 
هــزار تومــان و گوشــت اســتیکی کیلویــی 51 

ــود.  ــه می ش ــان فروخت ــزار توم ه
همچنیــن در میــان انــواع گوشــت گوســفندی هــر کیلوگــرم 
بــا گــردن 3۸ هــزار و ۸00 تومــان، سردســت  شــقه 
تومــان، گــردن   ۸00 و  هــزار   3۹ گوســفندی کیلویــی 
گوســفندی کیلویــی 3۸ هــزار تومــان و ران گوســفندی 43 

هــزار و 500 تومــان عرضــه می شــود. ایســنا

  بــه گفتــه مدیــر عامــل فــوالد متیــل، دســتیابی بــه 
سرویس اقتصاد

منصور رجب سرباز

جملــه  از  منطقــه  نفــری  میلیــون   400 بــازار 
ــوان مســئول اصلــی شــبکه  ــه عن ــردی ایــن شــرکت ب برنامه هــای راهب

توزیع فوالد مبارکه است که باید تا سال 1404 محقق شود. 
علــی بیــات ماکــو بــا اشــاره بــه اینکــه هلدینــگ فــوالد متیــل مســئول 
شــبکه توزیــع »مرکــز خدمــات فــوالد مبارکــه« در سراســر ایــران اســت 
ــده و  ــروه مشــتری برخــوردار اســت؛ عم ــه از دو گ ــوالد مبارک ــزود: ف اف
ــت  ــق معاون ــتقیم از طری ــورت مس ــه ص ــده ب ــتریان عم ــه مش ــرد ک خ
ــد، امــا مشــتریان خــرد ایــن شــرکت از طریــق  ــد می کنن فــروش خری
ــز  ــاط کشــور و در مراک ــه در اقصــی نق ــه ک ــوالد مبارک ــات ف ــز خدم مرک
انجــام می دهنــد. وی  اســتان ها ایجــاد شــده اند، خریــد خــود را 
ــان،  ــوالد اصفه ــن و ف ــوس، آه ــوالد ط ــن و ف ــع کاوه، آه شــرکت صنای
فــوالد درخشــان اراک و فــوالد ســهند را از جملــه مراکــز خدماتــی 
ــه  ــا ب ــب آن ه ــه اغل ــمرد ک ــه برش ــوالد مبارک ــنترهای( ف )سرویس س
خطــوط راه آهــن متصــل هســتند و تصریــح کــرد: همچنیــن در مازنــدران 
یــزد، کرمــان و اهــواز نیــز مراکــز خدمــات بــزرگ ایجــاد شــده اند. مدیــر 
عامــل فــوالد متیــل تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال محصــوالت مبارکــه 
از کارخانــه بــه وســیله واگــن بــه مراکــز خدمــات منتقــل شــده و از ایــن 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــل ترکیب ــم در حم ــیل می توانی پتانس
    صادرات محصوالت

ــرکت های  ــوی ش ــه از س ــوالت مبارک ــادرات محص ــوص ص وی درخص
زیرمجموعــه ایــن شــرکت افــزود: طــی ســال 2016 شــرکت پاســیفیک 
ــه  ــن محصــوالت مبارک ــزار ت ــش از 200 ه ــل بی ــوالد متی ــه ف  وابســته ب

ــارس  ــج ف ــوب خلی ــورهای جن ــد و کش ــه، تایلن ــه ترکی ــزگان را ب و هرم
صــادر کــرد. بیــات ماکــو تصریــح کرد: صــادرات بــه کانــادا نیز در دســتور 
کار شــبکه توزیــع مــا قــرار دارد؛ امــا مشــکات بانکــی بــه صــورت کامــل 
ــا  ــه ب ــی از جمل ــی خارج ــان در بازرگان ــده و همچن ــع نش ــون مرتف تاکن
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــا مشــکات بانکــی مواجــه هســتیم. 
وی خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون گشــایش خوبــی بــرای فعالیــت مالــی 
بــا بانک هــای ایتالیایــی صــورت گرفتــه کــه از نتایــج برجــام محســوب 
می شــود. مدیــر عامــل فــوالد متیــل در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
خــود گفــت: آهــن و فــوالد اصفهــان بــه دلیــل برخــورداری از موقعیــت 
ــورد  ــه م ــوالد مبارک ــار ف ــوان انب ــه عن ــد ب ــب می توان ــتراتژیک مناس اس
اســتفاده قــرار گیــرد؛ چــرا کــه فــوالد مبارکــه بــه طــور مــداوم در حــال 
توســعه اســت. وی افــزود: آهــن و فــوالد اصفهــان می توانــد بــه عنــوان 
ــرد؛  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــه م ــوالد مبارک ــار اســلب و محصــوالت ف انب
ــذاری  ــه هدفگ ــوالد مبارک ــرای ف ــک ب ــدر خش ــوان بن ــه عن ــن رو ب از ای
شــده اســت. بیــات ماکــو تصریــح کــرد: هم اکنــون مطالعاتــی نیــز در 
ــای  ــتای برنامه ه ــار در راس ــدر چابه ــه بن ــور از جمل ــی از کش بخش های

توســعه ای فــوالد متیــل صــورت گرفتــه اســت.
ــی  ــه ط ــازار منطق ــه ب ــتیابی ب ــرکت دس ــدف ش ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــراق ــازار ع ــرای ب ــور ب ــن منظ ــه همی ــت: ب ــت، گف ــده اس ــال آین  5 س
بخشــی از ترکیــه، افغانســتان، پاکســتان، کشــورهای شــمالی و حاشــیه 
ــوالد  ــل ف ــر عام ــرد. مدی ــورت گی ــزی ص ــد برنامه ری ــارس بای ــج ف خلی
متیــل خاطرنشــان کــرد: شــبکه توزیــع فــوالد مبارکــه )مرکــز خدمــات( 
ــازی  ــازی و پروفیل س ــود در لوله س ــای موج ــی دارد از ظرفیت ه آمادگ

ــکاری  ــن هم ــه ای ــه شــرط آنک ــد؛ ب ــکاری کن ــا هم ــا آن ه ــتفاده و ب اس
ــه گفتــه وی سرویس ســنترهای  بــه صــادرات محصــول منجــر شــود. ب
ــرا  ــتند؛ چ ــود هس ــای خ ــری در برنامه ه ــال بازنگ ــه در ح ــوالد مبارک ف
ــد نســبت  ــه بای ــم ک ــی داری ــون در بخــش خصوصــی رقبای ــه هم اکن ک
ــر باشــیم. بیــات ماکــو تاکیــد کــرد: فــوالد مبارکــه  ــه آن هــا پیش روت  ب
و زیرمجموعه هــای ایــن شــرکت بــه علــت فضــای رقابتــی، کامــا 
ــن  ــد و ای ــز ندارن ــی نی ــرار مالیات ــن رو ف ــد؛ از ای ــل می کنن ــفاف عم ش
ــد  ــا قانون گریزن ــب م ــرکت های رقی ــی از ش ــه بعض ــت ک ــی اس  در حال
و پایبنــد بــه پرداخت هــای قانونــی و مالیــات بــر ارزش افــزوده 

نیســتند؛ ایــن امــر رقابــت را بــرای مــا مشــکل می کنــد.
 بــه گفتــه وی پرداخــت در نظــام مالیاتــی بایــد عادالنــه و قاطــع باشــد 
ــا  ــد ب ــور بای ــم کش ــه معتقدی ــرا ک ــود؛ چ ــذ ش ــرکت ها اخ ــام ش و از تم
منابــع مالــی ناشــی از مالیــات اداره شــود و درآمدهــای نفتــی و ســایر 

ــرای توســعه زیرســاخت ها اســتفاده شــود. ــا ب درآمده

کیمیای وطن نمایشــگاه بین المللــی مســقط در کشــور عمــان بــرای ســومین ســال متوالــی میزبــان 
ــر  ــت زاده وزی ــا نعم ــت. محمدرض ــده اس ــورمان ش ــی کش ــران بین الملل ــران و صنعتگ ــی از تاج جمع
صنعــت، معــدن و تجــارت، ســیدعبدالوهاب ســهل آبادی رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران، 
ــران، علی بن ســعود الســنیدی وزیــر صنعــت و تجــارت  ــی ای ــاق بازرگان غامحســین شــافعی رئیــس ات
ــل شــرکت ســهامی  ــر عام ــدن و تجــارت و مدی ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــان، حســین اســفهبدی مع عم
نمایشــگاه های بین المللــی جمهــوری اســامی ایــران و سیدحســن حســینی  شــاهرودی نماینــده مــردم 

شاهرود، از مهم ترین مسئوالن ایرانی حاضر در این رویداد هستند. 
در نمایشــگاه ایــران بعضــی گروه هــای کاالیــی شــامل کاشــی و ســرامیک، چینــی بهداشــتی، شــیرآالت 
 بهداشــتی، لــوازم آرایشــی، بهداشــتی و ســلولزی، پزشــکی، دندانپزشــکی، دارویــی و تجهیــزات پزشــکی

ــوش  ــت و کفپ ــنایی، موک ــل و روش ــیم و کاب ــرق، س ــای ب ــزات نیروگاه ه ــه، تجهی ــره و شیش  در و پنج
ــه  ــوط ب ــان، فرآورده هــای مرب ــی، مبلم ــف و کفــش و محصــوالت چرم ــوازم  خانگــی، منســوجات، کی ل
 حــوزه نفــت و گاز و پتروشــیمی، رنــگ و رزیــن، چســب، عایــق، لولــه و اتصــاالت، پوشــش های ســقف 
ــزات  ــی، تجهی ــواد غذای ــگری، م ــی، گردش ــی و مهندس ــات فن ــاخته، خدم ــات پیش س ــوار، قطع  و دی
و ادوات کشــاورزی، ماشــین آالت و تجهیــزات بســته بندی و فــرآوری، خــودرو و قطعــات خــودرو 

ــت.  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــته ب ــین آالت وابس ــزات و ماش ــتیک، تجهی ــتیک و پاس الس
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت ایــران دربــاره ایــن نمایشــگاه 
گفــت: رونــد رو بــه رشــدی کــه عمــان در توســعه اقتصــادی طــی می کنــد بــه نوعــی یــک فرصــت بــرای 
ــه  ــود ب ــتاوردهای خ ــه دس ــاده ارائ ــا آم ــاد و زمینه ه ــه ابع ــد در هم ــا بای ــران م ــت. صنعتگ ــور ماس کش

همتایــان عمانــی باشــند. 
ــد  ــدون شــک کشــورهایی مانن ــزود: ب ــن کشــور اف ــازار ای ــای جــدی در ب ــه حضــور رقب ــا اشــاره ب وی ب
ــا در بازارهــای کشــور عمــان  ــد ت ــه کار می گیرن ــه تمــام ســعی خــود را ب ــی و ترکی ــارات متحــده عرب ام
بــه دنبــال ســود و جایگاهــی مطمئــن بــرای خــود باشــند. در ایــن زمینــه شــاید ایــران کمــی زودتــر وارد 
عمــل شــده و بــازار را بــرای خــودش کــرده؛ امــا بایــد همــواره حضــور خودمــان را بیشــتر و بهتــر تقویــت 

کنیــم تــا بــه نتیجــه مطلــوب در توســعه تجــارت برســیم.

مدیر عامل فوالد متیل اعالم کرد:

حرکت فوالد مبارکه به سوی بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه

افتتاح نمایشگاه ایران در مسقط

حتما بخوانید!
3افزایش بیکاری جوانان تحصیلکرده پنجشنبه   07  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 354 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

تا پایان امسال حذف یارانه نداریم
قائم مقـــام وزیـــر تعـــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
تــا پایــان ســال 13۹5 برنامــه ای 
نداریــم  یارانـــه   بــرای حــذف 
ــر  ــا ب ــه بن ــی ک ــت: در صورت گف
حــذف یارانــه کســی باشــد، پیش 
از آن پیامــک اطاع رســانی بــه 
فــرد ارســال می شــود. ابوالحســن فیروزآبــادی اظهــار کــرد: در 
 ســال 13۹5 تصمیمــی بــرای حــذف یارانــه کســی گرفتــه نشــده 
و چنانچــه قــرار باشــد یارانــه افــراد از جملــه گروه هــای پردرآمــد 
و ثروتمنــد حــذف شــود، قبــل از آن حتمــا پیامک اطاع رســانی 
ــس از ارســال پیامــک  ــت: پ ــه وی ارســال می شــود. وی گف ب
ــه   ــرای ارائ ــرر ب ــد مق ــود در موع ــت داده می ش ــراد فرص ــه اف ب
ــرد  ــه ف ــات شــود ک ــد و چنانچــه اثب ــدام کنن ــدارک خــود اق م
نیازمنــد و مســتحق گرفتــن یارانــه اســت، یارانــه وی همچنــان 
ــاون، کار  ــر تع ــام وزی ــه قائم مق ــه گفت ــود. ب ــد ب ــرار خواه  برق
و رفــاه اجتماعــی، در بحــث حــذف یارانــه افــراد پردرآمــد، وزارت 
ــون  ــواردی همچ ــت و م ــی اس ــایی و بررس ــال شناس کار در ح
توانایــی و تمکــن مالــی یــا آســیب پذیری افــراد را مدنظــر دارد. 

اقتصادآناین

قیمت اینترنت داخلی نصف شد
 محمــود واعظــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، گفــت: 
از اواســط بهمن مــاه اپراتورهــا موظــف خواهنــد بــود تــا 
ــه  ــور جداگان ــه ط ــی را ب ــی و خارج ــک داخل ــرف ترافی مص

محاســبه و هزینــه آن را از مشــترکان دریافــت کننــد. 
وی افــزود: بــر اســاس تازه تریــن مصوبــه کمیســیون تنظیــم 
ــه  ــی نصــف تعرف ــک داخل ــه ترافی ــات، تعرف ــررات ارتباط مق
ترافیــک اینترنــت بین الملــل تعییــن شــد. واعظــی بــا بیــان 
اینکــه تــا پایــان مــاه گذشــته اپراتورهــا موظــف بــه تفکیــک 
ترافیــک داخلــی از بین المللــی شــدند، اظهــار کــرد: فــاز دوم 
شــبکه ملــی اطاعــات در بهمن مــاه افتتــاح خواهــد شــد و از 
آن پــس مصــرف پهنــای بانــد داخلــی بــا تعرفه هــای جدیــد 

محاســبه خواهــد شــد. ایــران جیــب

افزایش قیمت میوه
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی از افزایــش قیمــت پرتقــال 
جنــوب، نارنگــی بندرعبــاس و مــوز نســبت بــه هفتــه گذشــته 
در بــازار خبــر داد. ســید حســین مهاجــران از افزایــش قیمــت 
پرتقــال جنــوب، نارنگــی بندرعبــاس و مــوز نســبت بــه هفتــه 
ــال  ــت پرتق ــار داشــت: قیم ــر داد و اظه ــازار خب گذشــته در ب
جنــوب کیلویــی حــدود 2000 تومــان، نارنگــی بندرعبــاس بیــن 
ــه  ــه هفت ــبت ب ــان نس ــوز 500 توم ــان و م ــا 1500 توم 1000 ت
ــون  ــرد: هم اکن ــه ک ــت. وی اضاف ــه اس ــش یافت ــل افزای قب
قیمــت هــر کیلوگــرم پرتقــال داراب بیــن 5000 تــا 7000 تومان، 
پرتقــال کوهســتان جنــوب 4000 تومــان، پرتقــال رســمی 
جنــوب 3000 تومــان، گریپ فــروت توســرخ 2500 تومــان، 
لیموشــیرین بیــن 1500 تــا 2500 تومــان، نارنگــی بندرعبــاس 
درشــت بیــن 12000 تــا 16000 تومــان و نارنگــی بندرعبــاس ریز 
ــا ۸000 تومــان اســت. وی قیمــت هــر کیلوگــرم  بیــن 6000 ت
مــوز را هــم بیــن 3500 تــا 4000 تومــان اعــام و اضافــه کــرد: 
ــا 5500  ــن 2000 ت ــفید بی ــی س ــیب درخت ــرم س ــر کیلوگ ه
ــان و  ــا 5000 توم ــن 2000 ت ــز بی ــی قرم ــیب درخت ــان، س توم

کیــوی بیــن 1500 تــا 3500 تومــان اســت. مهــر

توزیع ۵ هزار تن کره در بازار
برنــج  توزیــع  از  مســئول  مقــام  کاظم نــژاد،  مهــدی 
مصرف کننــدگان  از  حمایــت  منظــور  بــه  ارزان قیمــت 
قائم مقــام  داد.  خبــر  زنجیــره ای  فروشــگاه های  در 
معــاون بازرگانــی و صنایــع وزارت جهــاد کشــاورزی 
بــا اشــاره بــه تصمیــم اخیــر کارگــروه تنظیــم بــازار 
اعــام کــرد: بــه منظــور رفــاه مــردم، برنــج هنــدی 
تومــان   3۸00 کیلوگــرم  هــر  قیمــت  بــا   باکیفیــت 
و برنــج اروگوئــه ای بــا قیمت هــر کیلوگــرم 2600 تومان در 
 فروشــگاه های زنجیــره ای، تعاونی هــای مصــرف کارمندی 
 و کارگــری و همچنیــن اصنافــی کــه وزارت صنعــت، معدن 
ــا  ــژاد ب ــد، عرضــه می شــود. کاظم ن ــی کن و تجــارت معرف
ــرای عرضــه  ــازار ب ــم ب ــروه تنظی ــم کارگ ــه تصمی اشــاره ب
شــکر بــا قیمــت هــر کیلوگــرم 3200 تومــان و همچنیــن 
عرضــه هــر بســته کــره 100 گرمــی بــه قیمــت 2۹00 تومــان 
ــا 5  ــده ت ــف ش ــی موظ ــی دولت ــرکت بازرگان ــت: ش گف
هــزار تــن کــره بــرای توزیــع در فروشــگاه های زنجیــره ای 

تأمیــن کنــد. آخریــن خبــر
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ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
ــاه در  ــت خــودرو از 5 بهمن م صنع

اصفهــان آغــاز بــه کار کرد. 
 مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن 
مراســم  در  تجــارت  و 
افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه گفــت: در دولــت تدبیــر و امیــد 
ســعی بــر ایــن داریــم کــه در حوزه هــای اشــتغالزایی و 
ــتری  ــد بیش ــا رش ــم ت ــی برداری ــای بزرگ ــی گام ه ــد مل تولی
عمومــی  روابــط  مرکــز  سرپرســت  باشــیم.  شــاهد   را 
و اطاع رســانی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خاطرنشــان 
ــد در  ــد رش ــودرو 3۸ درص ــت خ ــاری صنع ــال ج ــرد: در س ک
ــر  ــازی دیگ ــت خودروس ــروز صنع ــت. ام ــته اس ــد داش تولی
ــی  ــد و خودروهای ــای جدی ــت. قرارداده ــاژ نیس ــت مونت صنع
ــودرو  ــت خ ــوند، صنع ــازار می ش ــده وارد ب ــال آین ــه در س ک
ــادرات  ــه زودی ص ــران ب ــی ای ــرد؛ حت ــد ک ــول خواهن را متح
خــودرو و قطعــات خواهــد داشــت. وی بــا بیــان اینکــه خــودرو 
ــوده، ادامــه داد:  ــی نب ــت ســهامدار اصل ــی نیســت و دول دولت
ــم  ــول داری ــل را قب ــد داخ ــای تولی ــن خودروه ــت پایی  کیفی
ــودرو  ــت خ ــتگذاری صنع ــورای سیاس ــه ش ــی در جلس و حت
ــر صنعــت، افزایــش کیفیــت خودروهــای  ــی وزی ــه اصل مطالب
ــود. خلفــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در  داخلــی ب
ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنعــت خــودرو کــه در پــل 
ــا  ــا قراردادهایــی کــه ب شهرســتان برگــزار شــده بــود، گفــت: ب
طرف هــای خارجــی امضــا کردیــم، دانــش خودروســازی قطعــا 
متحــول خواهــد شــد و کیفیت محصــوالت مــا افزایــش می یابد. 
وی گریــزی هــم بــه واحدهــای تولیــدی زد و گفــت: تعطیلــی 
هــر واحــد تولیــدی علتــی دارد کــه بایــد آن علــت بررســی شــود 
ــا  ــه دلیــل شــعف مدیریتــی یــا هماهنــگ نبــودن ب و شــاید ب
ــوده و صــرف مســائل مالــی   تکنولــوژی و نیازمندی هــای روز ب
ــه وزارت صنعــت نباشــد. ایــن مســئول  ــوط ب و مشــکات مرب
ابــراز داشــت: در ســال 13۹3 بیــش از 50 میلیــارد دالر صــادرات 

غیرنفتــی داشــتیم کــه ایــن آمــار بی ســابقه اســت. 
وی ادامــه داد: اگرچــه انتقاداتــی در کیفیــت و خدمــات پــس 
ــوز  ــا مــردم هن ــی وجــود دارد، ام ــروش خودروهــای داخل از ف
ــودرو  ــد خ ــوی تولی ــتند. جل ــی هس ــای داخل ــب خودروه  طال
را نمی شــود گرفــت و بایــد فرهنــگ اســتفاده از خــودرو در میان 
ــودن  ــی ب ــت از دولت ــر صنع ــاور وزی ــود. مش ــاح ش ــردم اص م
30 درصــد از صنعــت خودروســازی خبــر داد و اذعــان داشــت: 
دولــت در صنعــت خودروســازی بیشــتر نقــش نظارتــی دارد و 
کارهــای راهبــری انجــام می دهــد و در کنــار ایــن وظیفه، ســعی 
ــای  ــت خودروه ــاوری، کیفی ــش و فن ــش دان ــا افزای ــم ب داری
 خودمــان را افزایــش دهیــم تــا رضایتمنــدی بیشــتری را حاصل 

کنیم.

 پیشرفت 9۰ درصدی فاز اول 

شهرک سالمت

اصفهان
مصطفی حیدری 

شــهرداری   10 منطقــه  مدیــر 
اصفهــان گفــت: فــاز اول شــهرک 
درصــد   ۹0 تاکنــون  ســامت 
پیشــرفت داشــته و تــا پایــان 
ســال جــاری کامــل می شــود. 
ــان  ــهرداری اصفه ــه 10 ش ــی منطق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــامت ــهرک س ــداث ش ــه اح ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس امام  مهن

ــداث  ــرد: اح ــار ک ــت، اظه ــارکتی اس ــای مش ــی از ابرپروژه ه یک
 شــهرک ســامت بــرای کاهــش ترافیــک خیابان هــای آمــادگاه

ــر از مطب هــای پزشــکان اســت  ــه پ ــد ک شــمس آبادی و توحی
ــامت  ــهرک س ــزود: ش ــت. وی اف ــرار گرف ــرا ق ــت اج در دس
ــه  ــت ک ــه 10 اس ــداث منطق ــال اح ــروژه در ح ــاخص ترین پ ش
تاش هــای بی وقفــه بــرای بــه ســرانجام رســیدن آن ادامــه دارد. 

افزایش ظرفیت تولید سایپا
مدیــر عامــل گــروه خودروســازی در بازدیــد از دو شــرکت پاســکو 
ــی  ــت: تمام ــن گف ــیان در قزوی ــرو پارس ــت پیش ــایپا و لن کار س
شــرکت های گــروه بایــد بــا همــکاری و همیــاری در جهــت 
ــد  ــاش کنن ــوان موجــود در شــرکت های گــروه ت ــری از ت بهره گی
 تــا بتوانیــم از حداکثــر ظرفیــت اســتفاده کنیــم. مهــدی جمالــی

 مدیــر عامــل گــروه خــودروی ســایپا، از دو شــرکت پاســکو کار 
و لنــت پیشــرو پارســیان در منطقــه صنعتــی شــهر قزویــن بازدید 
کــرد و از نزدیــک در جریــان فعالیت هــای ایــن دو شــرکت قــرار 
ــن دو  ــد از ای ــس از بازدی ــه پ ــه ای ک ــی در جلس ــت.  جمال گف
شــرکت بــا حضــور اعضــای هیئت مدیــره گــروه ســایپا، مدیــران 
عامــل شــرکت های گــروه و جمعــی از معاونــان و مدیــران ارشــد 
ســایپا برگــزار شــده بــود، گفــت: شــرکت پاســکوکار بــه عنــوان 
ــد کمــک  ــروه ســایپا می توان ــی از شــرکت های پیشــرو در گ یک
ــه  ــا اشــاره ب ــد داشــته باشــد.  وی ب ــه افزایــش تولی شــایانی ب
بعضــی از ظرفیت هــای موجــود در ایــن شــرکت کــه بــدون 
اســتفاده مانــده گفــت: شــرکت پاســکو کار دارای ظرفیــت 
مناســبی بــرای تولیــد اســت و می تــوان بــا برنامه ریــزی درســت 

ــرد.  از آن در جهــت افزایــش تولیــد گــروه بهــره ب
مدیــر عامــل گــروه ســایپا افــزود: در راســتای تولیــد 570 
ــد  ــش تولی ــن افزای ــال و همچنی ــان امس ــا پای ــتگاه ت ــزار دس ه
ــروه  ــرکت های گ ــت ش ــر ظرفی ــد از حداکث ــده بای ــال آین در س
اســتفاده کــرد.  وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن مســیر همــکاری 
و همیــاری مدیــران عامــل شــرکت های گــروه نیــاز اســت 
ــای  ــایپا از ظرفیت ه ــروه س ــداف گ ــتای اه ــم در راس ــا بتوانی ت
ــذاری  ــه هدفگ ــم و ب ــتفاده را ببری ــت اس ــرکت ها نهای ــی ش خال
انجام شــده دســت یابیــم. جمالــی تاکیــد کــرد: بــرای افزایــش 
تــوان و ظرفیــت مجموعــه گــروه، بایــد شــرکت های قطعه ســازی 
ــا یکدیگــر داشــته  گــروه ســایپا همــکاری و تعامــل بیشــتری ب
باشــند و بهره گیــری از ظرفیت هــای ایــن شــرکت هــا در راســتای 

ــرد. ســایپانیوز ــرار گی ــت ق ــد در اولوی ــوان تولی افزایــش ت

ادامه گرانفروشی گوشت قرمز در بازارافزایش بیکاری جوانان تحصیلکرده

»اطالعیه نوبت دوم«

جالل ربیعی - شهردار ورنامخواست

نظر به اینکه قسمتی از پاک 5۹ اصلی مورد ادعای آقای محمد فرهمند و اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان و سایر شرکاء احتمالی، واقع در ورنامخواست، بلوار حاج آقا حسینی 
در مسیر اجرای طرح تعریض پل بلوار مذکور می باشد، لذا با توجه به ضرورت اجرای طرح 
و برابر تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، اماک و اراضی مورد نیاز شهرداری 
نامبردگان و کلیه مدعیان  به  بار  برای آخرین  بدینوسیله  آبان ماه 1370  ها مصوب 2۸ 
احتمالی اباغ می گردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن 
اسناد مالکیت خود جهت انجام معامله طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری 
به شهرداری ورنامخواست مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و انقضای 
مدت مذکور برابر مقررات اقدام و غرامت طبق نظریه کارشناسی به میزان واقع در طرح به 

حساب صندوق ثبت تودیع می گردد.
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حتما بخوانید!
بهره برداری از 26 پروژه بخش ...

ــت:  ــنجان گف ــکی رفس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــد نســبت  ــروز ســرطان جدی در کشــور مــا احتمــال ب
ــر 100  ــر در ه ــا 600 نف ــت؛ در دنی ــر اس ــا کمت ــه دنی ب
ــا می شــوند و در کشــور  ــه ســرطان مبت ــر ب ــزار نف ه
مــا ایــن میــزان 140 نفــر در هــر 100 هــزار نفــر اســت؛ 
امــا نگرانــی مــا زنــگ خطــر شــیب افزایــش ســرطان 
اســت کــه یکــی از پیشــروترین ها در ایــن زمینــه 

هســتیم.
    دالیل افزایش سرطان

علــی اســماعیلی ندیمــی در نشســت خبــری بــه 
ــان  ــا بی ــا ســرطان ب ــارزه ب ــی مب ــه مل مناســبت هفت
ــش  ــرطان، افزای ــش س ــل افزای ــی از دالی ــه یک اینک
ــا  ــور م ــنی کش ــرم س ــرد: ه ــار ک ــت، اظه ــن اس س
بــاال نیســت و هنــوز وقــوع ســرطان را کمتــر از ســایر 
کشــورها داریــم؛ امــا بــه هــر حــال بایــد هشــدارهای 

ــردم داد. ــه م الزم را ب
    سرطان های قابل درمان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان 50 درصــد 
از ســرطان ها را پــس از وقــوع قابــل درمــان دانســت 
ــر از  ــوب و اســتفاده کمت ــی مطل ــم غذای و گفــت: رژی
مــواد افزودنــی و فســت فودها، اســترس کمتــر و 
فعالیــت فیزیکــی منظــم می توانــد در کاهــش بــروز 

ســرطان مؤثــر باشــد.
    شایع ترین سرطان ها

اســماعیلی ندیمــی شــایع ترین ســرطان را در خانم هــا 
ســرطان ســینه و در آقایان ســرطان پوســت و پروستات 

برشــمرد و افــزود: اگــر ایــن ســرطان ها در مراحــل اولیه 
تشــخیص داده شــود، می تواننــد بهتــر درمــان شــوند.

    مصرف سیگار
ــح کــرد: عامــل مهمــی کــه در 13 ســرطان  وی تصری

ــت دارد، مصــرف ســیگار اســت.  دخال
ــیگار در  ــرف س ــز مص ــا نی ــن خانم ه ــفانه در بی متأس
حــال افزایــش اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه هشــدار 

داد.
    مراحل درمان سرطان

ــرطان  ــان س ــل درم ــه مراح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هزینه بــر بــوده و هزینه هــای ســنگینی را بــه خانواده هــا 
تحمیــل می کنــد، یــادآور شــد: بــا اجــرای طــرح 
تحــول ســامت اکنــون 80 درصــد هزینه هــای بیمــاران 
ــز  ــه مراک ــن اینک ــود؛ ضم ــت می ش ــرطانی پرداخ س
خیریــه مختلفــی در ایــن زمینــه و کمــک بــه بیمــاران 

ــد. ــت می کنن ــرطانی فعالی س
    بخش ویژه بیماران سرطانی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان در ادامــه 
گفــت: بخــش ویــژه بیمــاران ســرطانی در بیمارســتان 
علی بن ابیطالــب)ع( رفســنجان در حــال ســاخت 
ــال  ــای س ــا انته ــم ت ــی می کنی ــه پیش بین ــت ک اس

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــده ب آین
    آلوده کننده های محیطی

ــرخ افزایــش  ــاره ن ــار دیگــر درب  اســماعیلی ندیمــی ب
و تغییــر در میــزان بــروز ســرطان هشــدار داد و گفــت: 
پــس از حــوادث قلبــی و عروقــی، ســرطان ها دومیــن 

عامــل مــرگ و میــر هســتند. 
ــی از  ــای محیط ــرد: آلوده کننده ه ــان ک وی خاطرنش
جملــه ســموم دفــع آفــات نباتــی، به ویــژه کشــاورزی 

در بــروز ســرطان دخیــل هســتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مطرح کرد:

زنگ خطر افزایش سرطان در کشور

 ارتقای کارکرد واحدهای حقوقی 

سازمان تأمین اجتماعی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریاصفهان 

ــی  ــور حقوق ــر ام ــر کل دفت مدی
تأمیــن  ســازمان  دعــاوی  و 
اجتماعــی در همایــش رؤســای 
ادارات و کارشناســان حقوقــی 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
ــی  ــوزه حقوق ــرد ح ــی عملک ــی و ارزیاب ــدف بررس ــا ه ــه ب ک
ــش از 30  ــت: بی ــزار شــد، گف ــان برگ ــن ســازمان در اصفه ای
درصــد شــکایات وارده بــه دیــوان مربــوط بــه ادعــای ســابقه 
ــه  ــا اصــاح دســتورکارهای مربوط ــه ب بیمه شــدگان اســت ک
ــدی  ــش 40 درص ــاهد کاه ــده و ش ــل ش ــکات ح ــن مش ای
ــود.  ــم ب ــر مشــتریان ســازمان خواهی ــب نظ شــکایات و جل
عمــران نعیمــی بــا اشــاره بــه اهــداف و برنامه هــای معاونــت 
حقوقــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در افزایــش بهــره وری و 
رضایتمنــدی مخاطبــان افــزود: رونــد رو بــه بهبــود و ارتقــای 
کارکــرد واحدهــای حقوقــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی کامــا 
ــن تعامــل  ــر اصــاح رویه هــا و همچنی مشــهود اســت. در اث
ســازنده بــا دیــوان عدالــت اداری شــاهد تحــوالت جــدی در 
ــریع  ــن تس ــا و همچنی ــش پرونده ه ــی و کاه ــوزه حقوق ح
ــتیم. ــت اداری هس ــوان عدال ــا در دی ــه پرونده ه ــیدگی ب رس

    ۶۵ درصد جمعیت استان زیر نظر بیمه
ــر کل  ــواه، مدی ــر دادخ ــش علی اصغ ــن همای ــدای ای در ابت
تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان، گفــت: بیــش از 65 
درصــد جمعیــت اســتان تحــت پوشــش ایــن ســازمان 
هســتند. دادخــواه افــزود: هم اکنــون ۲30 هــزار پرونــده 
مســتمری بگیر اصلــی کــه ۲0 درصــد جمعیــت کشــور را شــامل 
می شــود از ایــن ســازمان در اســتان اصفهــان مســتمری 
ــه اســتان  ــن رابط ــه در ای ــد ک ــت می کنن بازنشســتگی دریاف

ــت. ــور را داراس ــه اول کش ــان رتب اصفه
    افزایش کیفیت و کمیت خدمات درمانی

ــان  ــن اجتماعــی اســتان اصفه ــان تأمی ــر درم ــه، مدی در ادام
نیــز بــه ارائــه خدمــات درمانــی از طریــق 3 بیمارســتان ملکــی 
ــر غرضــی اشــاره  ــر شــریعتی، فاطمــه زهــرا)س( و دکت دکت
ــی  کــرد و گفــت: افزایــش کیفیــت و کمیــت خدمــات درمان
همــواره ســرلوحه کار بــوده اســت. علــی اعتصام پــور بــه 
اقدامــات عمرانــی ایــن مدیریــت در اســتان اشــاره کــرد و از 
ــرد  ــام ب ــوان نهضــت عمرانــی و ساختمان ســازی ن ــه عن آن ب
ــی بیمارســتان غرضــی و بازســازی  و افــزود: هتلینــگ درمان
و بهســازی مراکــز درمانــی و کمیســیون پزشــکی و تشــکیل 
شــورای درمــان و شــورای تخصصــی در زمینه هــای مختلــف 
و افتتــاح پلی کلینیــک امــام محمــد باقــر)ع( نجف آبــاد کــه 
چنــد مــاه پیــش بــا حضــور وزیــر رفــاه افتتــاح شــد، از جملــه 

ایــن اقدامــات بــوده اســت.

گزارش

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

شهرداری ها باید نقاط آسیب پذیر را 

شناسایی کنند

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
اســتانداری اصفهــان در جلســه 
تکریــم و معارفــه شهردارشــهر 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــاد ب دولت آب
اخیــر دربــاره اجــرای پروژه هــای 
شهرســتان برخــوار گفــت: پــروژه کنــار گــذر شــرق کــه در کنــار 
شهرســتان برخــوار قــرار دارد از حــدود 50 کیلومتــری آزادراه 
ــیراز  ــاده ش ــرف ج ــه ط ــود و ب ــاز می ش ــان آغ ــان – کاش اصفه
بــه طــول ۹0 کیلومتــر امتــداد می یابــد و دو قطعــه آن کــه 
ــرداری  ــه بهره ب ــده ب ــال آین ــا س ــت ت ــوار اس ــدوده برخ در مح
ــدوده  ــارم مح ــگ چه ــزود: رین ــه اف ــی طرف ــد. محمدعل می رس
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــر پروژه های ــان، از دیگ ــهر اصفه ــی ش ترافیک
ــرا  ــه اخی ــاط دارد ک ــوار ارتب ــم برخ ــای حری اراضــی و محدوده ه
ــرای  ــا اج ــه ب ــن منطق ــی ای ــای ترافیک ــده و بحث ه ــاز ش آغ
ایــن طــرح مرتفــع می شــود. معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
آتش ســوزی  حادثــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان   اســتانداری 
ســاختمان پاســکو در شــهر تهــران افــزود: در روزهــای اخیــر در 
اســتان جلســاتی بــه منظــور بررســی نقــاط آســیب پذیر اســتان 
اصفهــان تشــکیل شــده و الزم اســت در شهرســتان برخــوار نیــز 
نقــاط آســیب پذیر شــهری شناســایی شــوند تــا حادثــه ای ماننــد 

آتش ســوزی ســاختمان پاســکو را شــاهد نباشــیم.

پرداخت تسهیالت به توسعه صنایع خانگی

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

اردســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  رئیــس 
ــال تســهیات اشــتغال  ــارد ری ــدار 7۲0 میلی ــرد: مق ــار ک اظه
مشــاغل خانگــی بــه اســتان اختصــاص یافتــه، ولــی هنــوز 
ــاغ نشــده اســت. جمشــید عامــری  ســهمیه شهرســتان ها اب
ــرمایه گذاری در  ــتغال و س ــروه اش ــه کارگ ــتمین جلس در هش
فرمانــداری گفــت: طرح هــای پشــتیبان و طرح هایــی کــه بتوانــد 
ــت  ــود از اولوی ــتمر ش ــدار و مس ــتغال پای ــاد اش ــث ایج باع
پرداخــت تســهیات برخــوردار اســت. وی افــزود: تســهیات 
ــاورزی،  ــی کش ــی، تبدیل ــع خانگ ــعه صنای ــور توس ــه منظ ب
صنایــع دســتی، گردشــگری و ایجــاد اشــتغال پرداخــت 
ــدار اردســتان در  ــاون فرمان ــی مع ــی کیان می شــود. محمدتق
ادامــه ایــن جلســه گفــت: مقــدار 60 درصــد از تعهــد اشــتغال 
ــق  ــاری محق ــال ج ــه س ــی 10 ماه ــتان ط ــتان اردس شهرس

شــده اســت.

اخبار کوتاه

ــان  ــری نش ــاس سراس ــن اج کیمیای وطن در دومی

ــه  ــان ب ــژاد، شــهردار اصفه ــدی جمالی ن ــران، مه ــی مدی عال
دلیــل ایجــاد زیرســاخت توســعه و به کارگیــری شــیوه های 
نویــن مدیریتــی شایســته دریافــت نشــان طایــی مدیریــت 

شد. 
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
اجــاس  ایــن  در  اصفهــان  شــهرداری 
 کــه بــه همــت وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت ســازمان ملی اســتاندارد، معاونت 
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
وزارت نفــت، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات و مجلــس شــورای اســامی و بــا 

ــای  ــران مجموعه ه ــئوالن و مدی ــخصیت ها، مس ــور ش حض
ــران  ــدادی از مدی ــد، از تع ــزار ش ــی برگ ــی و خصوص دولت
ــگ  ــی، برندی ــوزه بازاریاب ــی ح ــتادان بین الملل ــه، اس  نخب

و مشاوره های فروش و بازرگانی تقدیر به عمل آمد. 
ــت کارآمــد  ــاره مدیری ــی درب ــان در گفت وگوی شــهردار اصفه

ــیار  ــی بس ــت، علم ــت: مدیری ــش رو گف ــای پی و چالش ه
پیچیــده و حیاتــی اســت؛ زیــرا سرنوشــت یــک ســازمان بــه 

چگونگــی و نحــوه مدیریــت مدیــران بســتگی دارد. 
اگــر قــرار باشــد بــرای افزایــش بهــره وری و راندمــان کاری 
ــا اســتفاده از  ــد ب در ســازمان ها اقدامــی صــورت گیــرد، بای
ــای  ــری فناوری ه ــن و به کارگی ــیوه های نوی ش

روز دنیــا وارد ایــن عرصــه شــد. 
ــی، یکــی  ــان اینکــه اقتصــاد مقاومت ــا بی وی ب
از اصلی تریــن راه هــای خــروج از مشــکات 
ــهرداری  ــن رو ش ــرد: از همی ــد ک ــت، تاکی اس
ــه  ــران اســت ک ــا شــهرداری در ای ــان تنه اصفه
قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی را ایجــاد کــرده؛ 
زیــرا اعتقــاد داریــم خوداتکایــی و نیــاز نداشــتن بــه 
 کشــورهای خــارج می توانــد بلــوغ و ابتــکار افــراد را تقویــت 

کند.
ــهرداری  ــای ش ــی از اولویت ه ــه داد: یک ــژاد ادام  جمالی ن

ــان، پاکیزگــی هــوا و رفــع آلودگــی اســت. اصفه

اعطای نشان طالیی مدیران به شهردار اصفهان
ــاری  ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی رئیــس ســازمان جه
ــال  ــاورزی در چهارمح ــش کش ــروژه در بخ ــاح ۲6 پ  از افتت
و بختیــاری خبــر داد. ذبیــح هللا غریــب اظهــار کــرد: ۲6 پــروژه 
در بخش هــای آب و خــاک و امــور فنــی و مهندســی، بهبــود 
تولیــدات دامــی، تولیــدات گیاهــی و شــیات و امــور آبزیــان 

در دهــه فجــر ســال جــاری افتتــاح خواهــد 
شــد. وی افــزود: از مجمــوع پروژه هــای 
ــردگان و  ــتان های ل ــاح در شهرس ــل افتت قاب
اردل هــر کــدام 7 پــروژه، شــهرکرد و بروجــن 
ــر  ــار ه ــروژه و فارســان و کی ــدام 4 پ ــر ک ه
ــاره  ــا اش ــود دارد. وی ب ــروژه وج ــدام ۲ پ ک
ــاح  ــرای افتت ــار هزینه شــده ب ــه اینکــه اعتب ب

ــزار و 87۹  ــاورزی 134 ه ــاد کش ــای جه ــا و طرح ه پروژه ه
میلیــون ریــال بــوده، افــزود: از ایــن میــزان 5۹ هــزار و 7۲5 
میلیــون ریــال از تســهیات بانکــی و ۹ هــزار و ۲1۹ میلیــون 
ریــال از اعتبــارات دولتــی تأمیــن شــده و بیشــترین میــزان 
ــه  ــاص یافت ــتان اردل اختص ــای شهرس ــه پروژه ه ــار ب اعتب

ــوار  ــروژه، 137 خان ــاح ۲6 پ ــا افتت ــت: ب ــب گف ــت. غری  اس
و ۲6 روستای استان بهره مند می شوند. 

ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــاورزی اس ــاد کش ــس جه رئی
افتتــاح ایــن تعــداد پــروژه زمینــه اشــتغال 1۹8 نفــر فراهــم 
ــتغال 113  ــداد، اش ــن تع ــرد: از ای ــان ک ــود، خاطرنش می ش
ــتغال 85  ــتقیم و اش ــورت غیرمس ــه ص ــر ب نف
نفــر بــه صــورت مســتقیم فراهــم خواهــد شــد. 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــس جه ــن رئی همچنی
چهارمحــال و بختیــاری دربــاره خشکســالی 
گفــت: 50 درصــد قنات هــای چهارمحــال و 

ــت.  ــده اس ــک ش ــاری خش بختی
غریــب اظهــار داشــت: بــا پرداخــت زکات 
ــژه کشــاورزان  ــه، به وی ــردم جامع ــده م ــی عم مشــکات مال
ــا توجــه  ــی برطــرف خواهــد شــد و ب ــب توجه ــه طــور جال ب
ــال  ــژه در چهارمح ــور، به وی ــر کش ــم ب ــالی حاک ــه خشکس  ب
ــی  ــی و باغ ــوالت زراع ــد محص ــه تولی ــد ب ــاری بای و بختی

توجهــی دو چنــدان شــود. ایســنا

در شهر

»آگهی موضوع ماده 3 قانون/ وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

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

خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1( رأی شماره 4304-۹5/۹/30هیأت : آقای میثم منصوری نوش ابادی فرزند غام رضا  شماره شناسنامه 17 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 15۲ مترمربع شماره پاک 380 فرعی مجزا از شماره318 فرعی از پاک 8  اصلی 

واقع در معین اباد نوش اباد  بخش ۲ حوزه ثبتی آران و بیدگل.  مالک عادی

۲(رأی شماره 418۲-۹5/۹/۲۲هیأت : آقای علیرضا عرب علی دوست فرزند محمود شماره شناسنامه 6۹33 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160مترمربع شماره پاک 8۵۵فرعی مجزا از شماره10۲ فرعی از پاک  اصلی 6 

واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. شهرداری آران وبیدگل 

3(رأی شماره 43۲1و431۹-۹5/۹/30 هیأت : آقای حسین دخیلی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه ۲۹4 

و خانم ام البنین ذبیحی  فرزند خلیل اله شماره شناسنامه 150۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

160مترمربع شماره پاک 8۵۶ فرعی مجزا از شماره 10۲ فرعی از پاک ۶ اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمود ناظمی
ناصر شماره شناسنامه 7785  فرزند  بیدگلی   عنایتی  آقای حمیدرضا   : هیأت  4(رأی شماره۹5/۹/30-4340 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 307/5 مترمربع شماره پاک 19فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پاک 108اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.انتقالی از زهرا آدمی

5(رأی شماره 400-۹5/۲/30هیأت : آقای غالمحسین عباسی بیدگلی  فرزندمحمد  شماره شناسنامه 88و خانم 

طاهره منجمی بیدگلی فرزندحسن شماره شناسنامه1۹۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 114.7 
مترمربع شماره پاک838 فرعی مجزا از شماره106فرعی از پاک ۶اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از پرویز منوچهری

6(رأی شماره45۹3 و45۹4 ۹5/10/13 هیأت : آقای حسین نوریان بیدگلی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه ۲۲11 

و خانم صدیقه فرهادی بیدگلی  فرزند علی شماره شناسنامه61۹00836۲5 بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 185/70 مترمربع شماره پاک 8۵7 فرعی مجزا از شماره 106فرعی از پاک ۶ اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن ناظمی
7(رأی شماره 4644-۹5/10/۲۲هیأت : آقای مجید حالجی بیدگلی فرزند صادق شماره شناسنامه ۲18  ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 1۲7/05مترمربع شماره پاک 14 فرعی مجزا از شماره 1و3 قسمتی از مشاعات فرعی از 

پاک173اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فرنگیس رضایی

8(رأی شماره 464۲ -13۹5/10/۲۲ هیأت : خانم سودابه حسین نسب فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 1180  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۲3.60 مترمربع شماره پاک 1 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک ۶08 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمدرضا عامری و غیره

 ،1۲63 شناسنامه  شماره  ابوالفضل  فرزند  بیدگلی   پنجی  اسما  خانم   : ۹5/10/13هیأت  شماره4586-  ۹(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144 مترمربع شماره پاک 8۵8 فرعی مجزا از شماره 10۲ فرعی از پاک ۶ اصلی 

واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.شهرداری آران وبیدگل 

10(رأی شماره 4587-۹5/10/13هیأت : آقای حسین نمکیان بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 80  ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 115/80 مترمربع شماره پاک 8۵9 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پاک 6 اصلی واقع در 

حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی 
11(رأی شماره 4656 و4657 - ۹5/10/۲۲هیأت : آقای حامد کاوانی  فرزند جعفر شماره شناسنامه 61۹0003354 

و خانم الهام قائمی فر فرزند حسین شماره شناسنامه 61۹00۲۲۹11 )بالمناصفه( ، از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

160 مترمربع شماره پاک 8۶1 فرعی مجزا از شماره10۲ فرعی از پاک ۶ اصلی واقع درحسین آبادبیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نصراله داعی  

1۲(رأی شماره 4603-۹5/10/13 هیأت : آقای عباس عباس زاده بیدگلی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 148و 

خانم مهناز نجات خواه فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 70 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

88 مترمربع شماره پاک 30 فرعی مجزا از شماره -فرعی از پاک 244 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 

 ،  1۹0 شناسنامه  شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی   احمدی  محمد  آقای   : -۹5/10/30هیأت   4730 شماره  13(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88۲/55 مترمربع شماره پاک - فرعی مجزا از پاک ۵19 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث اربابی

14(رأی شماره 46۹4-۹5/10/30 هیأت : آقای محمد سالمی پور  فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 6888 و 

خانم اکرم صابردوست  فرزند 454 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۹0/60 مترمربع شماره پاک 

308۶ فرعی مجزا از شماره ۲6 فرعی از 13۹ اصلی  فرعی از پاک 308۶ اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی

15(رأی شماره 4658-۹5/10/30 هیأت : آقای محمد سالمی پور  فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 6888 و 

خانم اکرم صابردوست فرزند محمد شماره شناسنامه 454 )بالمناصفه( ، ششدانگ  سه باب مغازه به مساحت 

36/۹۲ مترمربع شماره پاک 3087 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 3087 و ۲6 فرعی از  13۹ از پاک 3087 

اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی

16(رأی شماره4351 و4350 -13۹5/۹/30 هیأت : خانم شهین غیاثیان آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 117 

نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ  وآقای حسین حاجی پور فرد آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 117 نسبت 

به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲75.50مترمربع شماره مجزا از شماره ۲365فرعی از پاک 

2۶37 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
17(رأی شماره 465۹ و4658 -13۹5/10/۲۲هیأت : آقای محسن ستمکش فرزند علی محمد شماره شناسنامه 

1068۲ و خانم خدیجه لقب دوست آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 10605)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 163.30مترمربع شماره پاک 8498 فرعی مجزا از شماره 1657 فرعی از پاک 2۶37اصلی واقع در 

مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
18(رأی شماره 4353- 13۹5/۹/30هیأت : آقای محمد جنتی نژاد فرزند علی آقا شماره شناسنامه 165 ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 5۹.50 مترمربع شماره پاک 1802 فرعی مجزا از شماره 137 فرعی از پاک 2۶40 اصلی واقع 

در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از دکتر محمد خلعتبری
1۹(رأی شماره 4335- 013۹5/۹/30هیأت : آقای محمد جنتی نژاد فرزندعلی آقا شماره شناسنامه 165 ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 67.۲5 مترمربع شماره پاک 1803 فرعی مجزا از شماره 137فرعی از پاک 2۶40 اصلی 

واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از دکتر محمد خلعتبری

۲0(رأی شماره467۹-۹5/10/30 هیأت : آقای دخیل هاشمی  فرزند عباس شماره شناسنامه ۲۹۹ ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت171/30 مترمربع شماره پاک 1807 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پاک 2۶40 اصلی واقع 

در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

۲1(رأی شماره 43۲8-۹5/۹/30  هیأت : آقای بهزاد شاهین فر فرزند علی پاشا شماره شناسنامه 3341 و خانم 

زهرامشهدی فرزند شعبانعلی شماره شناسنامه ۹4  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 130 مترمربع 
شماره پاک 1108 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پاک 2۶4۵ اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از  اصغر نجفی 

  ۲00 شناسنامه  شماره  غامعلی  فرزند  آرانی  حمامی  کبری  خانم   : هیأت   ۹5/10/13-4588 شماره  ۲۲(رأی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/50 مترمربع شماره پاک 1109 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پاک 

2۶4۵ اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسنعلی کاظمی 
۲3(رأی شماره4668 -13۹5/10/۲۲ هیأت : آقای علیرضا شفیع پور فرزند رحمت هللا  شماره شناسنامه 44۹ 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲14.45 مترمربع شماره پاک 18فرعی مجزا از شماره 1۲ و قسمتی از مشاعات 

فرعی از پاک 1399 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 

شناسنامه ۲13  علی عسگر شماره  فرزند  آرانی  بلندی  زهرا  خانم   : ۲4(رأی شماره 4346 -13۹5/۹/30هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 30.64 مترمربع شماره پاک 9 فرعی مجزا از شماره 7 و ۲ و قسمتی از مشاعات 

فرعی از پاک 2299 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از صغری بوجاریان آرانی 

شناسنامه  شماره  عباس  علی  فرزند  بیدگلی  زاده  عباس  ناصر  آقای   : هیأت   ۹5/۹/۲۲-4181 شماره  ۲5(رأی 

61۹00۲۹787 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 33۶فرعی مجزا از شماره ۲5۲ فرعی از 

پاک 2704اصلی واقع در دستجرد غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از هادی حمید پناه 

۲6(رأی شماره 433۹-۹5/۹/30 هیأت : خانم زینب حمید پناه  فرزند هادی شماره شناسنامه 1۲50814138  

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/۲5مترمربع با والیت پدرش آقای هادی حمید پناه به شماره پاک 

337 فرعی مجزا از شماره ۲5۲ فرعی از پاک 2704 اصلی واقع در دستجرد غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و 
بیدگل. انتقالی از هادی حمید پناه

 ۲۲6 شناسنامه  شماره  عزیزاله  فرزند  بیدگلی   سالمی  اباذر  آقای   : هیأت   ۹5/10/۲۲-464۹ شماره  ۲7(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148/80مترمربع شماره پاک 338 فرعی مجزا از شماره ۲5۲ فرعی از پاک 

2704 اصلی واقع در دستجرد غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از هادی حمید پناه
شماره  رضا  سید  فرزند  بیدگلی  سبحانی  مهدی  سید  آقای   : هیأت  47۲6و۹5/10/30-47۲7  شماره  ۲8(رأی 

، ششدانگ    ، )بالمناصفه(  اکبرشماره شناسنامه ۲01   فرزند علی  بیدگلی  و خانم رقیه محلوجی  شناسنامه ۹8 

یکبابخانه به مساحت 148 مترمربع شماره پاک 339فرعی مجزا از شماره ۲5۲ فرعی از پاک 2704 اصلی واقع 

در دستجرد غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از هادی حمید پناه

 ، علی محمد شماره شناسنامه 815  فرزند  آقای مسعود ساربانی    : هیأت  ۲۹(رأی شماره ۹5/10/۲۲-4645 

ششدانگ ساختمان باسکول و انبار مصالح فروشی به مساحت ۲630 مترمربع شماره پاک 1700 فرعی مجزا از 

شماره 15۲ فرعی از پاک 2809 اصلی واقع در محمد آباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از علی محمد ساربانی 

30(رأی شماره 4۲۹8 -13۹5/۹/30هیأت : آقای محمد ابوزیدآبادی بیدگلی فرزند غامحسین شماره شناسنامه 

1۲501۲564۲ ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 156 مترمربع شماره پاک۵۶93 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی 

از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی ناظمی

 ۹۹ شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بابازاده   حاجی  حسین  آقای   : هیأت   13۹5/۹/-30 شماره4305  31(رأی 

ششدانگ  یکباب تعمیرگاه به مساحت 183.۲5 مترمربع شماره پاک ۵۶94 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از 

پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

 ۹۹ شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بابازاده   حاجی  حسین  آقای   : -13۹5/۹/30هیأت   4310 شماره  3۲(رأی 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 18۲ مترمربع شماره پاک56۹5 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. .مالکیت مشاعی
33(رأی شماره 435۲- 13۹5/۹/30هیأت : آقای علیرضا جمالی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 15۲۲3 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۹0 مترمربع شماره پاک 56۹6 فرعی مجزا از شماره 43۹ و 440فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی نقی کله بیدگلی   
34(رأی شماره 4641 -13۹5/10/۲۲هیأت : آقای محمود دهقان فرزندحسین شماره شناسنامه ۲ ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت 146.40مترمربع شماره پاک 5704 فرعی مجزا از شماره 163 از پاک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین حاجی بابازاده
باقر سیدی بیدگلی  فرزند سید مهدی شماره شناسنامه  سید  آقای   : 35(رأی شماره 4180-۹5/۹/۲۲  هیأت 

37614 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 13۹ مترمربع شماره پاک ۵۶82 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی 

از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مسعود گلی 

شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  بیدگلی  دادخواه  حجت  آقای   : -13۹5/10/۲۲هیأت   465۲ شماره  36(رأی 

61۹01۲1۲41  با والیت پدرش جواد دادخواه ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 161.43 مترمربع شماره پاک 

5705 فرعی مجزا از شماره 4۲۲فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد دادخواه

37(رأی شماره 4680 هیأت : آقای حجت دادخواه بیدگلی فرزندجواد شماره شناسنامه 61۹01۲1۲41 ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت4۲۲ مترمربع شماره پاک ۵712 فرعی مجزا از شماره 4۲۲ فرعی از پاک 2840اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
38(رأی شماره 468۲-۹5/10/30 هیأت :  خانم سمانه مختص آبادی بیدگلی  فرزند محمد شماره شناسنامه 1۲7۹  

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 157/7۲ مترمربع شماره پاک ۵710 فرعی مجزا از شماره 4۲۲ فرعی از پاک 

2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
 ،  ۹۹ شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  زاده  بابا  حاجی  حسین  آقای   : هیأت   ۹5/10/30-4681 شماره  3۹(رأی 

ششدانگ یکباب کارگاه جوشکاری به مساحت 18۲/5. مترمربع شماره پاک ۵711 فرعی مجزا از شماره 163فرعی 

از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل

40(رأی شماره 41۹4و41۹5-۹5/۹/۲۲ هیأت : آقای محمد صالحی اسحق آبادی فرزند حسن  شماره شناسنامه 

46۲ و خانم اعظم دخیلی بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه 140 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 50 مترمربع شماره پاک ۵۶83 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
41(رأی شماره 4314-۹5/۹/30 هیأت : آقای مصطفی دهقانی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 340 ، ششدانگ 

قسمتی از یکبابخانه به مساحت 7۲/75 مترمربع شماره پاک ۵۶97 فرعی مجزا از شماره ۲13 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
4۲(رأی شماره 43۲6-۹5/۹/30 هیأت :خانم فاطمه قهرودی نژادبیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه ۲65 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 185/71 مترمربع شماره پاک ۵۶98فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
43(رأی شماره 4653-۹5/10/۲۲ هیأت : خانم اعظم خاص فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۲3۹  )بالمناصفه( 

، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 180 مترمربع شماره پاک ۵703 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
 ، فرزند جواد شماره شناسنامه ۲48  بیدگلی  علیرضا دادخواه  آقای   : 44(رأی شماره 4651-۹5/10/۲۲ هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150/68 مترمربع شماره پاک ۵70۶فرعی مجزا از شماره 4۲۲ فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جواد دادخواه
45(رأی شماره 4646-۹5/10/۲۲ هیأت : آقای سید ابوطالب احمد زاده نوش آبادیفرزند سید عباس شماره 

شناسنامه 5۹۲8 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140/50 مترمربع شماره پاک 38۵3 فرعی مجزا از شماره 

335 فرعی از پاک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهاب الدین نوش 

آبادی 

46(رأی شماره 4585-۹5/10/13 هیأت : آقای حسین دیدار نوش آبادی فرزند استاد محمد شماره شناسنامه 

۲641، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲۹7 مترمربع شماره پاک 8۵8 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پاک 

41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/11/7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/11/۲3

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان 5/۲۲/۹5/77 م الف

دادنامه
کاسه پرونده : ۹4/688 شماره دادنامه : 337-۹5/06/۲1 مرجع رسیدگی شعبه 6  شورای حل اختاف برخوار 

خواهان : علیرضا صادقیان به نشانی مجهول المکان به خواتده : محمد رضا فنائی شهرت به نشانی مجهول المکان 

به خواسته مطالبه دادنامه در خصوص دعوی آقای علیرضا صادقیان بطرفیت محمدرضا فنائی شهرت بخواسته 

مطالبه مبلغ 17500000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ۹۲۲0۲06۲3۹7۹-۹4/05/31 عهده بانک رفاه کارگران 

با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته ودر خصوص اصل دعوی نظر به مفاد 

دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خواندگان 

علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و 

دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲4۹ 

قانون تجارت و 1۲۹1 و 1301 قانون مدنی و  1۹8 و 51۹ و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 

17500000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲68750 ریال بابت هزینه دادرسی  و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط 

اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت 

آباد میباشد. دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۹7۹/م الف به تاریخ 05 /۹5/11

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5-11۲5ش 51 ح   خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

1- سید حمید رضا هاشمی ۲- سید مهدی حسینی 3- سید علیرضا هاشمی    تقدیم نموده است  وقت رسیدگی 

برای روز یکشنبه  مورخه ۹5/1۲/8 ساعت ۹:30 تعیین گردید باتوجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 

شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: 30۹3۲/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 876/۹5 خواهان ابوالفضل حسینی   دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت یحیی 

حسین زاده    تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ ۹5/1۲/8 ساعت 5 عصر  تعیین گردید 

باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شماره ۲ اصفهان  مراجعه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33008/م الف مدیر دفتر شعبه 3۹ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5-۹18خواهان مهرداد خضری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت ابوالفضل زینلی  

تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹5/1۲/۹ ساعت 4 تعیین گردید با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 

8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

شماره: 30۹3۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۲6مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹51348 خواهان جواد عسگری    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت میثم پور 

محمدی نجف آبادی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ ۹5/1۲/10ساعت 11/30 تعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 

مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

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

شماره: 33775/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

بهره برداری از 26 پروژه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
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حتما بخوانید!
مردم دیگر به شوخی های تکراری نمی خندند

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

بعدازظهــر سه شــنبه نامزدهــای نهایــی هشــتادونهمین 
فیلــم  خوشــبختانه  و  شــدند  اعــام  اســکار  جوایــز 
»فروشــنده« اصغــر فرهــادی توانســت در میــان پنــج نامــزد 
ــا  ــه نه تنه ــی ک ــرد؛ اتفاق ــای بگی ــا ج ــن رقابت ه ــی ای نهای
ــران اســت، بلکــه در فــروش  ــرای ســینمای ای افتخــاری ب
ــد داشــت. ــر بســزایی خواه ــم تأثی ــم ه ــن فیل ــی ای جهان
 اصغــر فرهــادی کــه قبــا بــا فیلــم »جدایــی نــادر از 
ســیمین« موفــق شــده بــود اولیــن اســکار تاریــخ ایــران را 
ــار هــم شــانس ایــن را دارد کــه  ــه دســت بیــاورد، ایــن ب ب

ــد. ــب کن ــران را کس ــود و ای ــکار خ ــن اس دومی
    پیام فرهادی

پــس از ایــن اتفــاق اصغــر فرهــادی در پیامــی گفــت: 
»افتخــار بزرگــی  اســت کــه نــام ایــران را در جمع کشــورهای 
ــم.  ــی زبان می بین ــای غیرانگلیس ــن فیلم ه ــازنده بهتری س
ــی  ــحال کننده را در روزهای ــر خوش ــن خب ــردم ای آرزو می ک
ــخ  ــه تل ــدوه حادث ــران غــرق در ان می شــنیدم کــه مــردم ای
فروریختــن ســاختمان پاســکو و جان باختــن تعــدادی 
ــن  ــوار و فروت ــان بزرگ ــن قهرمان ــان و همچنی از هموطنانم
آتش نشــانی نبودنــد. بــرای خانواده هــای ایــن عزیــزان 
از صمیــم قلــب آرزوی بردبــاری دارم. بــه همــه همراهانــم 
ــه  ــم و ب ــک می گوی ــنده« تبری ــم »فروش ــاخت فیل در س
ایــن بهانــه از دوســت و همــکار نازنینــم، یــدهللا نجفــی یــاد 
می کنــم کــه ســال گذشــته در چنیــن روزهایــی مــا را بــرای 

ــرد؛ روحــش آرام.« ــرک ک همیشــه ت

    نامزدها
 در کنــار انتخــاب فروشــنده، مهم تریــن اتفــاق اســکار 
را می تــوان نامــزدی فیلــم الاللنــد )ســرزمین هپــروت( در 
14 رشــته دانســت. ایــن فیلــم موفــق شــد رکــورد نامــزدی 
تاریــخ اســکار را بــه نــام خــود ثبــت کنــد و از همیــن حــاال 

ــد.  ــا باش ــن رقابت ه ــم ای ــن فیل مهم تری
در ادامــه نگاهــی خواهیــم داشــت بــه بعضــی از نامزدهــای 

هشــتادونهمین    جوایــز اســکار 2017.
** بهترین فیلم بلند

 »ورود«، »حصارهــا«، »ســتیغ اره ای«، »اگــر ســنگ ببــارد«
»چهره هــای پنهــان«، »شــیر«، »الال لنــد«، »منچســتر کنــار 

ــا«، »مهتاب«. دری
** بهترین کارگردانی

ــاب( ــز« )مهت ــری جنکین ــد(، »ب ــزل« )الال لن ــن ش  »دمی
»کنــت لونــرگان« )منچســتر کنــار دریــا(، »دنیــس ویلنوو« 

)ورود(، »مل گیبســون« )ســتیغ اره ای(.
** بهترین بازیگر نقش اول مرد

»کیســی افلــک« )منچســتر کنــار دریــا(، »انــدرو گارفیلــد« 
)ســتیغ اره ای(، »رایــان گاســلینگ« )الال لنــد(، »ویگــو 
ــنگتن«  ــزل واش ــتیک(، »دن ــان فنتس ــن« )کاپیت مورتنس

ــا(. )حصاره

** بهترین بازیگر نقش اول زن
»ایزابــل هوپــر« )او(، »روث نــگا« )دوســت داشــتن( 
ــد(  ــتون« )الال لن ــا اس ــی(، »ام ــن« )جک ــی پورتم »ناتال

»مریــل اســتریپ« )فلورنــس فاســتر جنکینــز(.
** بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

ــا«  ــان(، »تن ــن« )آلم ــی اردم ــران(، »تون »فروشــنده« )ای
)اســترالیا(، »مــردی بــه نــام ُاو« )ســوئد(، ســرزمین مــن 

ــارک(. )دانم
** بهترین انیمیشن بلند

»زوتوپیــا«، »مائونــا«، »زندگــی مــن بــه عنــوان یــک کــدو 
ســبز«، »الک پشــت قرمــز«، »کوبــو و دو رشــته«.

** بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
»ماهرشــاال علــی« )مهتــاب(، »مایــکل شــنن« )حیوانــات 
شــبانه(، »هیــو گرانــت« )فلورنــس فاســتر جنکینــز( 
»لــوکاس هــج« )منچســتر کنــار دریــا(، »دو پتــال« 

ــیر(. )ش
** بهترین بازیگر نقش مکمل زن

»ویــوال دیویــس« )حصارهــا(، »میشــله ویلیامــز« 
ــاب(  ــا(، »نائومــی هریــس« )مهت ــار دری )منچســتر کن
اسپنســر«  »اوکتاویـــا  )شــیر(،  »نیــکل کیدمـــن« 

پنهــان(. )چهره هــای 

- مهــدی گلســتانه بــا بیــان اینکــه قســمت اول »عاشــقانه« 
ــود ــع می ش ــی توزی ــش خانگ ــبکه نمای ــده در ش ــه آین  هفت
از گرفتــن پروانــه نمایــش بــرای 2 قســمت ابتدایــی آن خبــر 
ــات ــاره بی ــزار، س ــا گل ــازی محمدرض ــا ب ــقانه« ب  داد. »عاش
پــگاه حمیدرضــا  کیان افشــار،  بهــاره  بهــرام،   پانتــه آ 

فــرزاد فرزیــن، علیرضــا زمانی نســب، حســین یــاری مســعود 
ــار و  ــاز افش ــول زاده مهن ــارا رس ــیدی، س ــن س ــگان، هوم رای
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــدات ش ــر تولی ــار پربازیگ ــزو آث ... ج

محســوب می شــود.
- رضــا رشــیدپور، مجــری سرشــناس، در حیــن برنامــه زنــده 
»حــاال خورشــید« صبــح روز چهارشــنبه 6 بهمن مــاه بیهــوش 
شــد و بــر زمیــن افتــاد. پــس از ایــن اتفــاق، برنامه قطع شــد 

و شــبکه ســه برنامــه دیگــری را روی آنتــن بــرد.
ــه ســاختمان پاســکو  ــه حادث ــا اشــاره ب - علیرضــا عصــار ب
گفــت: مــا قهرمانانمــان را از میــان کســانی کــه بــه میزشــان 
چســبیده اند، دروغ می گوینــد و دزدی می کننــد، انتخــاب 

نخواهیــم کــرد.
- مصطفــی رحماندوســت، شــاعر، نویســنده و مترجــم نامــدار 
کشــورمان، معتقــد اســت: امــروزه بــر اثــر تکــرار زیــاد قالــب 
ــب  ــن قال ــی از ای ــی دلزدگ ــودک نوع ــعر ک ــاره در ش چهارپ
و  متنــوع  قالب هــای  به کارگیــری  اســت.  ایجــاد شــده 
متفاوتــی ماننــد ســپید و نیمایــی در شــعر کــودک می توانــد 
ــان باشــد. ــون ذوق و ســلیقه مخاطب ــه تل پاســخ مناســبی ب

ــد نامناســب و اخــال در ســایت پیش فــروش بلیــت  - رون
ــاز و باعــث  ــه گذشــته آغ ــه از جمع ــم فجــر ک جشــنواره  فیل
 شــد بســیاری از عاقمنــدان نتواننــد بلیــت تهیــه کننــد 
همچنــان مخاطبــان و عاقمنــدان بــه ســینما را نگــران کــرده 

اســت.
فجــر«  عــاوه  »بــه  بخــش  در  مؤدبیــان  داریــوش   -
ــر فجــر قصــد دارد  ــی تئات ســی وپنجمین جشــنواره بین الملل
۳ اثــر نمایشــی را بــه صحنــه ببــرد و در یکــی از ایــن آثــار در 

ــد. ــور می یاب ــعدی حض ــش س نق
ــه زودی  ــم ســینمایی »شــنل«، ب ــردان فیل ــه کارگ ــه گفت - ب
ــان  ــه پای ــینمایی ب ــروژه س ــن پ ــی ای ــل فن ــن مراح آخری
ــنواره  ــی وپنجمین جش ــران در س ــرای اک ــم ب ــد و فیل می رس

ــود. ــاده می ش ــر آم ــم فج فیل
 - مراســم تشــییع شــهدای جــان بــر کــف آتش نشــان

ــبکه  ــده از ش ــورت زن ــه ص ــاه ب ــنبه 7 بهمن م ــروز پنجش ام
ــود. ــش می ش ــیما پخ ــج س پن

- فرزنــد کاظــم افرندنیــا دربــاره وضعیــت پــدرش بیــان کــرد 
کــه بــه علــت مشــکات قلــب و ریه بایــد درمــان بعــدی روی 

وی در ایــن حــوزه انجــام شــود.
ــی  ــدت س ــول م ــه در ط ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ــال ق - امس
ــورد  ــه م ــی ک ــر، فیلم های ــم فج ــنواره فیل ــن جش و پنجمی
اســتقبال مــردم قــرار می گیــرد ســاعت 10 صبــح هــر روز، بــه 

ــود. ــران ش ــینمایی اک ــای س ــس  ه ــژه در پردی ــورت وی ص

 اجرای نمایش »سوگلی و آب« 

در خانه کودک

کیمیای وطن

ــرای  ــوگلی و آب« ب ــش »س نمای
اولیــن بــار از ســوی کــودکان گــروه 
ــودک  ــه ک ــای نمایشــی خان هنره
اجــرا  بهمن مــاه   15 تــا   8 از 

می شــود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رئیــس  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
خانــه کــودک بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: نمایــش »ســوگلی 
و آب« بــه کارگردانــی زهــرا طباطبایــی بــا محوریــت آب 
ــازمان  ــر س ــاالر هن ــه در ت ــده ک ــه ش ــت تهی ــط زیس و محی
ــی  ــه حبیب اله ــد. نفیس ــرا درمی آی ــه اج ــی ب فرهنگی تفریح
ــا  ــندگی »محمدرض ــه نویس ــش ب ــن نمای ــت: ای ــار داش اظه
ــودک ســازمان فرهنگی تفریحــی  ــه ک ــر« از ســوی خان آریان ف
ــوا از 8  ــری هی ــروه هن ــکاری گ ــا هم ــان و ب ــهرداری اصفه ش
ــه روی  ــان ب ــر اصفه ــاالر هن ــاعت 17 در ت ــاه س ــا 15 بهمن م ت
صحنــه مــی رود. وی افــزود: بیــش از 10 نفــر از کــودکان 
آموزش دیــده در گــروه هنرهــای نمایشــی خانــه کــودک بــرای 
ــد. وی  ــرا می کنن ــوگلی و آب« را اج ــش »س ــار نمای ــن ب اولی
ــرای هماهنگــی و رزرو بلیــت  ــدان ب خاطرنشــان کــرد: عاقمن
ایــن نمایــش و همچنیــن کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد 

ــد. ــاس بگیرن ــودک( تم ــه ک ــماره ۳6275040 )خان ــا ش ب

برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در کاشان 

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان 

ــزاری  ــان از برگ ــامی کاش ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
سیصدوبیســت وپنجمین نمایشــگاه اســتان اصفهــان و دومیــن 
ــی  ــر داد. مصطف ــان خب ــاب در کاش ــری کت ــگاه سراس نمایش
نمایشــگاه  دومیــن  خبرنــگاران گفــت:  جمــع  در  جــوادی 
سراســری کتــاب بــا 200 غرفــه، 170 غرفــه تخصصــی و ۳0 
ــا 18  ــع از 1۳ ت ــر مرب ــزار مت ــعت 5 ه ــه وس ــی ب ــه فرهنگ غرف
بهمن مــاه در مصــای کاشــان برگــزار می شــود. وی ســاعت 
برگــزاری ایــن نمایشــگاه را صبح هــا از ســاعت 9 تــا 12 و عصــر 
16 تــا 20 ذکــر کــرد و افــزود: تاکنــون 500 ناشــر بــرای شــرکت 
 در دومیــن نمایشــگاه سراســری کتــاب ثبت نــام کرده انــد 
ــداد  ــده تع ــت اعام ش ــان مهل ــا پای ــود ت ــال داده می ش و احتم
 ناشــران افزایــش یابــد. جــوادی رونمایــی از کتــاب، ســخنرانی 
و معرفــی کتــاب را از برنامه هــای جنبــی ایــن نمایشــگاه عنــوان 
ــاب  ــاب، جشــن کت ــار داشــت: مســابقه عکــس کت ــرد و اظه  ک
دیگــر  از  مبارکــه فجــر  دهــه  مناســبت  بــه  نورافشــانی  و 

اســت.  نمایشــگاه  ایــن  برنامه هــای 

اخبار کوتاه

هنــوز هــم ســاز پــدرِ پــدرش را در دســت می گیــرد 
فرانســه  بــه  اجــرا  بــرای   1۳74 ســال  می گویــد:  و 
قیچکــم  ســاز  دادنــد کــه  پیشــنهاد  و  کــردم   ســفر 
را بــه قیمــت 12 میلیــون تومــان بــه آن هــا بفروشــم؛ امــا 

جــواب دادم حتــی اگــر همــه فرانســه را بــه 
مــن بدهیــد، ســازم را بــه شــما نمی دهــم. 
ــاهی   ــش زنگش ــول بخ ــوان رس ــتاد پهل اس
هنرمنــد پیشکســوت موســیقی بلوچســتان 
 می افزایــد: مــن از 14 ســالگی قیچــک 
را در دســت گرفتــم و نواختــن آن را از پــدرم 
یــادم گرفتــه ام و حــاال 61 ســال اســت کــه 

می نــوازم. ایــن پیشکســوت موســیقی نواحــی بلوچســتان 
بــا بیــان اینکــه شــاگردانی از فرانســه داشــته، اظهــار 
ــوئیس  ــان، س ــک، آلم ــوئد، بلژی ــه، س ــد: در فرانس می کن
و ایتالیــا اجراهایــی داشــتم و دانشــگاه پاریــس نیــز 
ــه مــن داده اســت. در ســال  مــدرک دکتــری افتخــاری ب

1998 میــادی حتــی پیشــنهاد کردنــد کــه همــراه اعضــای 
ــچ  ــا چــون هی ــم، ام ــه فرانســه مهاجــرت کن ــواده ام ب خان
ــا  ــگ م ــون فرهن ــی چ ــود و از طرف ــران نمی ش ــا، ای کج
ــه  ــم. البت ــت، نپذیرفت ــاوت اس ــر متف ــورهای دیگ ــا کش ب
پیشــنهاد  ایــن  فرانســوی ها   زمانــی کــه 
را بــه مــن دادنــد، هنــر در کشــور مــا ارزش 
ــه چــرا فرانســوی ها  ــاره اینک داشــت. او درب
بــه موســیقی بلوچــی توجــه نشــان می دهند، 
توضیــح می دهــد: تعــدادی از بلوچســتانی ها 
بــه فرانســه مهاجــرت کردنــد و چنــد بلوچــی 
ــد.  ــه کار می کنن ــگ فرانس ــازمان فرهن در س
رســتم میرالشــاری، خواننــده بلوچــی نیــز کــه در ســوئد کار 
ــرا در  ــرای اج ــی را ب ــیقی بلوچ ــای موس ــد، گروه ه می کن
ایــن کشــور معرفــی می کنــد. مــردم ایــن کشــورها از ایــن 
 نــوع موســیقی اســتقبال می کننــد و بلیت هــای اجــرا 

را بـــا قیمتـی زیاد می خـرنـد. ایسنا

استاد زنگشاهی:

همه فرانسه را هم بدهند، سازم را نمی دهم
در  را  ســال ها حضــور  تجربــه  قاســم خانی کــه  مهــراب 
تیــم نویســندگان ســریال های طنــز دارد، بــا اشــاره بــه 
ســریال های »پاورچیــن« و »شــب های بــرره« می گویــد: 
ایــن مجموعه هــا بیــش از 90 درصــد بیننــده  داشــتند کــه 80 

درصــد از آن هــا هــم راضــی بودنــد؛ امــا امــروز 
شــرایط تغییــر کــرده اســت. عوامــل بســیاری 
در رخ دادن ایــن اتفــاق دســت بــه دســت هم 
ــا  ــن آن ه ــم مهم تری ــر می کن ــه فک ــد ک داده ان
ــران صداوســیما برمی گــردد کــه هــر  ــه مدی ب
ــر می شــوند  ــش محافظه کارت ــش از پی  روز بی
و ریســک پذیری آن هــا کاهــش پیــدا می کنــد. 

ــوان  ــه عن ــروز ب ــه ام ــی ک ــه داد: بچه های ــم خانی ادام قاس
قدیمی هــا در تلویزیــون مشــغول بــه کار هســتند، روزی ایــن 
ــدا  ــور پی ــه حض ــن عرص ــه در ای ــد ک ــدا کرده ان ــت را پی فرص
کننــد و بعــد دیــده و شــناخته شــوند؛ ولــی االن مدت هاســت 
کــه مــا ایــن اتفــاق را در تلویزیــون ندیده ایــم. ترســی میــان 

مدیــران و حتــی تهیه کننــدگان بــه  وجــود آمــده کــه از همــان 
ــود  ــان خ ــه امتح ــد ک ــی می رون ــراغ مهره های ــه س ــدا ب  ابت
را پــس داده انــد و در نتیجــه خیلــی کــم اتفــاق می افتــد کــه 
ــه  ــوند و بدن ــوزه ش ــن ح ــدی وارد ای ــراد جدی ــا و اف گروه ه
ــا  ــع عم ــد. در واق ــکیل دهن ــی کار را تش اصل
بــار اصلــی بــر دوش همیــن قدیمی ترهــا 
اســت؛ البتــه ممکــن اســت چنــد جــوان 
ــش  ــد نق ــه چن ــد ک ــدا کنن ــت را پی ــن فرص ای
ــد ــا کنن ــز ایف ــای طن ــک را در مجموعه ه  کوچ

افــزود:  او  نمی شــوند.  دیــده  معمــوال  امــا 
مــا نســلی هســتیم کــه انگیزه هایمــان را از 
ــور  ــارف آن ط ــدون تع ــم ب ــا ه ــم؛ بخشــی از م دســت داده ای
ــان  ــا هم ــه ب ــم ک ــه روز نیســتیم و ســعی می کنی ــد ب ــه بای ک
ــا  ــن تکراره ــا ای ــم؛ ام ــردم را بخندانی ــابق م ــای س تکنیک ه
ــراری  ــوخی های تک ــه ش ــر ب ــردم دیگ ــود و م ــراری می ش تک

خبرفارســی نمی خندنــد. 

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

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

خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

  185 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  نیا  مقدسی  فرزانه  خانم   : 4688-1۳95/10/۳0هیأت  شماره  1(رأی 

پاک  از  فرعی   - از شماره  مترمربع شماره پاک297۳فرعی مجزا  به مساحت 100/50  یکباب خانه  ششدانگ 

3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
2(رأی شماره 4650-95/10/22 هیأت : آقای محمد راوندی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 9۳ ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت1۳2 مترمربع شماره پاک208 فرعی مجزا از شماره۳ فرعی از پاک 112 اصلی واقع در آران و 

بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
بیدگلی فرزندغامحسین شماره شناسنامه  پامیلی  اله  رحمت  آقای   : ۳(رأی شماره 4686-1۳95/10/۳0هیأت 

7085  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 12۳مترمربع شماره پاک209فرعی مجزا از شماره ۳ فرعی از پاک 

112اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.انتقالی از عباس نجفی دوست 
شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  بیدگلی  عبداللهی  زهره  خانم   : هیأت  شماره4601و95/10/1۳-4602  4(رأی 

619007102۳با والیت پدرش رمضانعلی عبداللهی بیدگلی و خانم فاطمه قائمی فر فرزندحسن شماره شناسنامه 

6928 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105.50  مترمربع شماره پاک 12 فرعی مجزا از شماره5فرعی 

از پاک 118اصلی واقع در اماکن بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  فاطمه قائمی فر

5(رأی شماره 4592-1۳95/10/1۳ هیأت : خانم انسیه محسنی مفرد بیدگلی فرزندحسنعلی شماره شناسنامه 208  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۳2.25 مترمربع شماره پاک 3 فرعی مجزا از شماره1فرعی از پاک 315 و ۳11 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت موروثی

6(رأی شماره 4595 و4596-1۳95/10/1۳ هیأت : آقای احمد مشتاقیان بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 

894۳ و خانم رضوان مشتاقیان بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 8424  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 112.۳8مترمربع شماره7فرعی از  پاک 1و 4 و 6 و قسمتی از مشاعات و قسمتی از 885 اصلی از پاک 

885 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه اسمعیل فخرالدینی
7(رأی شماره 4684-1۳95/10/۳0هیأت : آقای ابوالقاسم باغبانی آرانی فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 406  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 655/45مترمربع شماره پاک8 فرعی مجزا از 

شماره 1 الی 7 فرعی و مشاعات فرعی از پاک 1168 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از ورثه علی باغبانی

8(رأی شماره 464۳-95/10/22 هیأت : آقای مصطفی فائض فرزند هاشم شماره شناسنامه 14۳8 ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت ۳9.۳0 مترمربع شماره پاک 7 فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پاک 1282 و1280 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

9(رأی شماره 47۳1- 1۳95/10/۳0هیأت : آقای امیرعباس شکوری آرانی فرزند آقاعزیزاله  شماره شناسنامه 11996  

ششدانگ  یکباب خانه به مساحت206مترمربع شماره پاک95 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پاک 2257 اصلی 

واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی از عزیزاله شکوری 

شماره  ناصر  فرزند  آرانی  خالقی  حاجی  نرجس  خانم   : هیأت   1۳95/10/1۳  -4608 الی   4605 شماره  10(رأی 

شناسنامه 1250086027نسبت به 0.75 دانگ مشاع از ششدانگ و خانم فاطمه حاجی خالقی آرانی فرزند ناصر 

شماره شناسنامه 1222  نسبت به 0.75دانگ مشاع از  ششدانگ و آقای علیرضاحاجی خالقی آرانی فرزند ناصر 

با قیمومیت مادرش خانم کبریا غفوره آرانی فرزند  به 1.5 دانگ مشاع  شماره شناسنامه 1250691486 نسبت 

عبدالغفور از ششدانگ وخانم  کبریا غفوره آرانی فرزند عبدالغفور شماره شناسنامه 12119 نسبت به ۳ دانگ مشاع از  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 278.75. مترمربع شماره پاک 8492 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پاک 

2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی از محمد حاجی خالقی .
11(رأی شماره  4598 و4597 -1۳95/10/1۳ هیأت : آقای محمدرضا امینیان آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 

110 و خانم مریم شفیعی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 1250005167  )بالمناصفه( ،سه دانگ ازششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 198.۳0 مترمربع شماره پاک849۳ فرعی مجزا از شماره3329 و 15 و 171و7360 فرعی 

از پاک 2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل

شماره  عباس  فرزند  آرانی  پور  دهقان  صفرعلی  آقای   : هیأت   1۳95/10/1۳- و4599   4600 شماره   12(رأی 

یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  فرزندعلی شماره شناسنامه 8078   اعظم محمدی  خانم  و  شناسنامه45 

واقع  از پاک26۳7 اصلی  از شماره 1178 فرعی  8494 فرعی مجزا  به مساحت122.20 مترمربع شماره پاک 

درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

: خانم فاطمه فخرائیان  فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 8242   1۳(رأی شماره 4591 1۳-/1۳95/10 هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع شماره پاک 8495 فرعی مجزا از شماره 1۳6 و 7949 فرعی از 

پاک 2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل

شناسنامه   شماره  فرزندرضا   آرانی  غیاثیان  حاجی  زینب  خانم   : هیأت   1۳95/10/22-  4654 شماره  14(رأی 

6190252508  با والیت پدرش آقای رضا حاجی غیاثیان ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101.26 مترمربع شماره 

پاک 8499 فرعی مجزا از شماره 967 فرعی از پاک 2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.انتقالی از رضا حاج غیاثیان

15(رأی شماره 4661و4660 22-/1۳95/10 هیأت : آقای رضا خادم پور آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۳24 

اعظم قدیری آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 276 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  و خانم 

واقع  اصلی   2637 پاک  از  فرعی   1081 و   112۳ شماره  از  مجزا  فرعی   8500 پاک  شماره  174.4۳مترمربع 

درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی از محمد خادم پور آرانی

شماره  رجبعلی  فرزند  آرانی  پور  زارع  محمد  علی  آقای   : هیأت   1۳95/10/22- و4662  شماره  466۳  16(رأی 

شناسنامه ۳1 و خانم نرجس خاتون بیابان پور آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 1۳8  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 217.68 مترمربع شماره پاک 2851 فرعی مجزا از شماره-  فرعی از پاک 2638 اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر بصیری

17(رأی شماره 4664 و 4665 -1۳95/10/22 هیأت : آقای مهدی باغبان زاده آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 

145 و خانم زینب عبدهللا زاده آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 621  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 169 مترمربع شماره پاک 1806 فرعی مجزا از شماره 108 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 

و   265 شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  آرانی  آور  آب  محمد  آقای   : 4728-1۳95/10/۳0هیأت  شماره  18(رأی 

خانم فاطمه باغ استانی فرزند علی  به شماره شناسنامه280 )بالمناصفه( ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 

217.5مترمربع شماره پاک1808فرعی مجزا از شماره 2۳5 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از دکتر محمد خلعتبری
19(رأی شماره 4697-1۳95/10/۳0هیأت : آقای ابوالفضل بهجتی نژاد  فرزند سلطانعلی شماره شناسنامه ۳10  

ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 65.۳1مترمربع شماره پاک1112فرعی مجزا از شماره 906 و ۳40 فرعی از پاک 

2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد ملکیان
اکبر شماره شناسنامه 164  هاشم حمیدی فرد فرزند علی  : آقای  20(رأی شماره 4648 22-/1۳95/10 هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۳5/۳0 مترمربع شماره پاک 561 فرعی مجزا از شماره 491 فرعی از پاک 

2703 اصلی واقع در دوالب بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر یتیمی بیدگلی
اکبر شماره شناسنامه 12  فرزند علی  فرد  علیرضا حمیدی  آقای   : 21(رأی شماره 4647 -1۳95/10/22 هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۳5/50مترمربع شماره پاک 562 فرعی مجزا از شماره 491 فرعی از پاک 2703 

اصلی واقع در دوالب بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر یتیمی بیدگلی

22(رأی شماره 4666و 4667 -1۳95/10/22 هیأت : آقای علی رحمانی نوش آبادی فرزند حسن شماره شناسنامه 

محبوبه احسانی فر فرزند عباس شماره شناسنامه 7875  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به  71 و خانم 

مساحت 196.75 مترمربع شماره پاک 859 فرعی مجزا از شماره 121 فرعی از پاک 41 اصلی واقع در حسن آباد 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
شناسنامه  فرزند حسین شماره  آبادی  علی  رضائی  مرتضی  آقای   : ۳0-/1۳95/9هیأت  2۳(رأی شماره 4۳0۳ 

198 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 9۳ مترمربع شماره پاک 2841 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 

2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
24(رأی شماره4589- 1۳95/10/1۳هیأت : آقای عباس رهیده فرزند حسین شماره شناسنامه 9665  ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 105.50 مترمربع شماره پاک 2844 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 2638 اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی

عباس شماره شناسنامه 61900۳1587   فرزند  رهیده  محمد  آقای   : 4590- 1۳95/10/1۳هیأت  25(رأی شماره 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت74/80 مترمربع شماره پاک 2845 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
26(رأی شماره 468۳-1۳95/10/۳0هیأت : خانم لیا شهبازی نصرآبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 1756 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۳2.10مترمربع شماره پاک1۳47فرعی مجزا از شماره  96۳فرعی از پاک 21 

اصلی واقع درنصرآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض،  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است   بدیهی 
شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :95/11/7
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/11/2۳

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
عباس عباس زادگان

5/22/95/77 م الف

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
در  خیانت  خواسته  به  جمالی   احسان  آقای   : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  میرزائی    رحیم  آقای   : شاکی 

امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

 -950998۳752700711 پرونده  به کاسه  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع   ) سابق  جزایی   101( برخوار  شهر 

است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1۳95/12/15 آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    101/ ج   950895

دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده   بودن   المکان  مجهول  علت  به 

های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه 

اعام  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  ازمفاد  اطاع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده  پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار 

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

 گردد. 

دفتر شعبه101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/981/م الف به تاریخ 95/11/05

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظر به اینکه تجدید نظر خواه اصغر ساربان به تجدید نظر خواندهی حمید عنایتی که فعا مجهواللمکان میباشد در 

مورخه 1۳95/11/05 نسبت به دادنامه شماره 950-991 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار اعتراض 

کرده لذا حسب ماده ۳46 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی به تجدید نظر خوانده اباغ 

میشود ظرف مهلت ده روز از تاریخ آگهی پاسخ خود را کتبا به این شعبه اعام نماید. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/980/م الف به تاریخ 95/11/05

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علیرضا صابری  محکوم علیهم :فرخ کریمی  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 229 به تاریخ 95/05/18 حوزه 6 برخوار شورای حل اختاف برخوار محكوم علیه 

محکوم است به : پرداخت مبلغ 2۳400000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی می باشد هزینه اجرا بر 

عهده محکوم علیه می باشد. ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم 

علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

 نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام

نماید.  قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/9۳1/م الف به تاریخ 95/11/05

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علیرضا صابری  به نشانی خورزوق – کوچه آیت اله کاشانی محکوم علیهم : میاد حاتمی به 

نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 207 به تاریخ 95/04/27 حوزه 6 برخوار شورای حل اختاف 

برخوار محكوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 69200000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1528000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی می باشد 

هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

 نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام 

نماید.  قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/9۳2/م الف به تاریخ 95/11/05

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
دادگاه  این  به  لو  تقی  عوض  طرفیت  به  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  دادخواستی  داوری  احمد  آقای 

شده  رسیدگی   وقت  تعیین   17:00: ساعت   96/02/0۳ روز  برای  و  ثبت   1 ح   95/665 به کاسه  که  تسلیم 

مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  حسب  لذا  باشد  می  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  و  است  

میاید  عمل  به  دعوت  مذکور  ازخوانده  میشود  نشر  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 

رسیدگی حاضر نیز جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت   جهت 

 شود. دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/982/م الف به تاریخ 95/11/06

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 45۳/95 ش/ 25 خواهان سعید کرمی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت جواد 

تقی زاده  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 95/12/7ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 

شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳2218/م الف مدیر دفتر شعبه 25شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95080۳ خواهان مسعود مهدی پور  دادخواستی مبنی بر:اعسار از پرداخت محکوم به 

و صدور حکم تقسیط دادنامه 1۳21 مورخ 9۳/6/20 شعبه اول شورای حل اختاف   به طرفیت زهرا قائد امینی  

تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 95/12/7 ساعت 8/۳0 صبح  تعیین گردیده با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد 

پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه اول  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

 می شود.

شماره: ۳2992/م الف مدیر دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510100۳50610787شماره پرونده: 9509980۳50600767شماره بایگانی شعبه: 950927 تاریخ 

تنظیم: 1۳95/10/16 خواهان پایگاه چهارم رزمی هوا نیروز اصفهان  دادخواستی به طرفیت خواندگان علیرضا امانی 

و مهدی خدایی تهرانی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک  

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 

و  به کاسه  9509980۳50600767ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/12/07  و  ارجاع  اتاق شماره 220   2

ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 

7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

گردد.

شماره: ۳2221/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-670خواهان غامرضا عادل پرور  دادخواستی مبنی بر:مطالبه    به طرفیت یونس 

داوودی    تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ 95/12/8 ساعت 18 تعیین گردیده است.  لذا با 

عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  خیابان ارباب – روبه روی 

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 

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

شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ شد.

شماره: ۳0164/م الف مدیر دفتر شعبه 2۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-1126 ش 51 ح  خواهان بانک مهر اقتصاد   دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1- 

مسعود خارمیان 2–محمد رضا توکلی ۳- سید جواد حسینی    تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  

مورخه 95/12/8 ساعت 10 صبح   تعیین گردید باتوجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه 

پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه شورای حل اختاف 

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

تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: ۳09۳1/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 91-1051  خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای نصر  دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

وجه  به طرفیت 1- بابک پوریان جهانگیر 2- حسین پایه دار   تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  

مورخه 95/12/8 ساعت 10/۳0  تعیین گردید باتوجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

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

اختاف  حل  شورای   ۳ شماره  مجتمع  )ع(  علی  امام  مسجد  روی  روبه  پیروزی  راه  چهار  از  بعد  شرقی 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه   – اصفهان 

خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده  اباغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت  در   نماید. 

می شود.

شماره: ۳09۳0/م الف مدیر دفتر شعبه 5۳ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی، نامزد نهایی اسکار شد

لبخند اسکار به ایران

محراب قاسم خانی:

مردم دیگر به شوخی های تکراری نمی خندند
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 تمجید فرانس ۲۴ از بانوان ورزشکار ایران
ــی  ســایت فرانــس ۲۴ در مطلب
از پیشــرفت ورزش بانــوان در 
ایــران خبــر داد و اعــام کــرد 
بانــوان ورزشــکار ایرانــی مرزهای 
ورزش را در این کشــور گســترش 
داده انــد. بانــوان ورزشــکار ایرانی 
چــه در ورزش شــطرنج در ســطح 
ــی همچــون هاکــی، نقــش  ــی و چــه در ورزش های بین الملل
اساســی ایفــا می کننــد. در حالــی کــه محدودیت هایــی بــرای 
زنــان در ورزش وجــود دارد، بســیاری از زنــان ورزشــکار ایرانی 
بــا شــجاعت و دالوری کــه از خــود نشــان دادنــد، خــود را بــه 
در مســابقات  توانســتند  و  رســاندند  بین المللــی  ســطح 
ــنایی  ــی آش ــط ورزش بین الملل ــا محی ــرکت و ب ــی ش خارج
پیــدا کننــد. بســیاری از زنــان ورزشــکار ایرانــی پرچــم ورزش 

بانوان را در کشور ایران باال نگه داشتند. گل

 شاهین شهر، میزبان هندبال 

لیگ دسته یک بانوان

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

ــال لیــگ  ــان مســابقات هندب شهرســتان شاهین شــهر، میزب
ــوان کشــور می شــود.  دســته یــک بان

 بــه گــزارش روابــط عمومــی هیئــت هندبــال اســتان اصفهــان
ــان  ــر و همزم ــارک فج ــه مب ــت ده ــبت گرامیداش ــه مناس ب
بــا هفتــه نکوداشــت شهرســتان شاهین شــهر مســابقات 
هندبــال لیــگ دســته یــک بانــوان کشــور از 8 تــا 15 بهمن مــاه 
در مجموعه هــای ورزشــی تختــی، انقــاب و نشــاط ایــن 

ــود.  ــزار می ش ــتان برگ شهرس
ــاه  ــنبه 9 بهمن م ــابقات روز ش ــن مس ــه ای ــم افتتاحی مراس
ســاعت 16 بعدازظهــر در ورزشــگاه انقــاب شاهین شــهر 
ــن مســابقات ورزشــکاران 15 اســتان  ــزار می شــود. در ای برگ
ــد  ــت خواهن ــه رقاب ــهر ب ــب شاهین ش ــم منتخ ــور و تی کش

ــت. پرداخ

اسامی تیم ملی تنیس اعالم شد
اســامی تیــم ملــی تنیــس کشــورمان بــرای دیــدار بــا 
پاکســتان در گــروه دوم دیویــس کاپ معرفــی شــد. 
انوشــا شــاه قلی، شــاهین خالــدان، حمیدرضــا نــداف 
امیرحســین وادی، ۴ ملی پــوش کشــورمان هســتند کــه بــا 
هدایــت ســعید احمدونــد بــه مصــاف پاکســتان می رونــد.

 تیــم ملــی تنیــس کشــورمان روز 11 بهمــن راهــی پاکســتان 
خواهــد شــد و در گــروه دوم مســابقات دیویــس کاپ روز 
ــور  ــن کش ــاف ای ــه مص ــتان ب ــد در پاکس ــاه بای 15 بهمن م

بــرود. فدراســیون تنیــس

 سعید عزت اللهی، سؤال بزرگ زمستان
ســعید عزت اللهــی همچنــان در 
ــت؛  ــرایط اس ــی ش ــال بررس ح
را  او  کــه  تیم هایــی  شــرایط 
می خواهنــد یــا باشــگاه هایی 
کــه او می توانــد در آن هــا بــازی 
مقصــد  بدرخشــد.  و  کنــد 
ــه  ــت و ادام ــی اروپاس عزت الله
مســیر  بهتریــن  بایــد  او  پــس  ســبز.  قــاره  در   بــازی 
را انتخــاب کنــد؛ مســیری کــه ســعید ۲0 ســاله را راحت تــر و 
ــد  ــر چن ــر س ــا ب ــی ام ــاند. عزت الله ــد برس ــه مقص ــر ب زودت
ــد  ــه مقص ــیر ب ــدام مس ــد از ک ــه و نمی دان ــرار گرفت ــی ق راه
برســد. وی راه هــای مختلفــی پیــش رو دارد. ابتــدا اینکــه در 
روســتوف بمانــد و قــرارداد خــود را بــا ایــن تیــم تمدیــد کنــد. 
عزت اللهــی از لیــگ بلژیــک هــم پیشــنهادی در دســت دارد.

پــس یکــی از مســیرهای او هــم می توانــد منتهــی بــه 
بروکسل شود.

ــود  ــان خ ــم خواه ــان را ه ــوس یون ــه پاناتینایک ــعید البت  س
می دیــد؛ آن هــم از طریــق ســرمربی اش کــه رابطــه مناســبی 
ــود.  ــا کریــم انصاری فــرد داشــت و مربــی فصــل قبــل او ب ب
ــان  ــز انجــام نشــد؛ چــون عزت اللهــی همچن ایــن انتقــال نی
در حــال بررســی پیشــنهادهایش اســت؛ پیشــنهادهایی کــه 
ــته  ــخ گذاش ــا را بی پاس ــه آن ه ــا هم ــت، ام ــب اوس  در جی
و انتخــاب تیــم آینــده اش را بــه روزهــای بعــد موکــول کــرده 

اســت. ورزش 3

حسین کعبی راهی بیمارستان شد
مصدومیــت  از  پــس  ســپیدرودی ها  باســابقه  بازیکــن 
شــدید در اواســط نیمــه اول، تــا دقیقــه 75 در میــدان 
حضــور داشــت و بــرای تیمــش جنگیــد. در میانه هــای 
نیمــه اول دیــدار تیم هــای ملــوان و ســپیدرود، حســین 
ــه  ــر ب ــه س ــی از ناحی ــادق صادق ــا ص ــورد ب ــی در برخ کعب
ــا  ــع ملوانی ه ــی و مداف ــورد کعب ــد. برخ ــدوم ش ــدت مص ش
بــه حــدی محکــم بــود کــه در کمتــر از یــک دقیقــه و زمانــی 
کــه وی تصمیــم داشــت پــس از مــداوا بــه بــازی برگــردد بــا 
پیشــانی بــاد کــرده و برآمدگــی چنــد ســانتی مواجــه شــده 
ــت  ــازی داش ــه ب ــه ادام ــرار ب ــال وی اص ــن ح ــا ای ــود. ب  ب
و هرچــه ســریع تر در میــدان حاضــر شــد. حضــور او بــا ســر 
مصــدوم تــا دقیقــه 75 ادامــه داشــت؛ در ایــن دقیقــه وی از 
زمیــن خــارج شــد و دقایقــی بعــد و زمانــی کــه روی نیمکــت 
ــه  ــا ب ــس راهــی بیمارســتان شــد ت ــا آمبوالن ــرار داشــت ب ق
ــا وجــود اینکــه در تصاویــر تلویزیونــی نیــز  مــداوا بپــردازد. ب
ــه کار  ــوش و کهن ــابقا ملی پ ــع س ــت مداف ــزان مصدومی می
ســپیدرودی ها کامــا مشــخص بــود، ایــن بازیکــن بــا 
ــام  ــا تم ــت و ب ــور داش ــدان حض ــی در می ــی مثال زدن تعصب

ــد. کاپ ــرای تیمــش جنگی ــوان ب ت
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ماجــرای محرومیــت باشــگاه اســتقال از خریدهــای 
زمســتانی بــه تنهایــی شــوک بزرگــی بــود؛ امــا بــا 
ــی  ــرا، یک ــن ماج ــب ای ــای عجی ــت پرده ه ــدن پش روش
ــم  ــگاه رق ــن باش ــخ ای ــوایی های تاری ــن رس از بزرگ تری
خــورد. بنــا بــر مدارکــی کــه در باشــگاه اســتقال موجــود 
ــتقال از  ــت اس ــر محرومی ــی ب ــا مبن ــه فیف ــت، نام اس
نقل وانتقــاالت روز ۲ دی مــاه بــه ایــن باشــگاه ارســال 
ــر از  ــی قبل ت ــه خیل ــی اینک ــن یعن ــوده اســت؛ ای شــده ب
اینکــه باشــگاه اســتقال بیــش از 5 میلیــارد تومــان بــرای 
ــود  ــت خ ــد، از محرومی ــه کن ــتانی هزین ــای زمس خریده
اطــاع داشــته و بــا علــم بــه ایــن موضــوع ایــن مبلــغ کان 

ــت. ــه اس ــتی دور ریخت را دو دس
    باشگاه استقالل

منصوریــان، مربــی اســتقال کــه یکــی از بازنده هــای 
ــرادی در باشــگاه از  ــد اف ــن ماجراســت، می گوی ــزرگ ای ب
ماجــرای محرومیــت بــا خبــر بوده انــد؛ امــا هیــچ حرفــی 
ــراد  ــن اف ــدف ای ــت ه ــوم نیس ــده و معل ــه او زده نش ب
ــاره  چیســت. رفتــار متناقــض مدیــران اســتقال هــم درب
ایــن ماجــرا جالــب اســت؛ در حالــی کــه خبــر محرومیــت 
ــر روز  ــود، ه ــرده ب ــوک فروب ــتقال را در ش ــداران اس طرف
مدیــران اعــام می کردنــد مشــکلی نیســت و پیگیــر 
ماجــرا هســتند و می خواهنــد بــا رایزنــی بــا فیفــا و 
ــود  ــه وج ــث ب ــی باع ــای بین الملل ــه تحریم ه ــام اینک اع
آمــدن تأخیــر در پرداخــت قــرارداد عــادل شــیحی شــده، 

ــات در  ــن اتفاق ــد. ای ــتقال برگردانن ــع اس ــه نف رأی را ب
حالــی رخ مــی داد کــه ایــن افــراد از ۲ دی مــاه از ماجــرای 
ــد.  محرومیــت اطــاع داشــتند و هیــچ کاری نکــرده  بودن
اینکــه در باشــگاه اســتقال واقعــا چــه خبــر اســت، کســی 
ــت  ــا دوس ــه خیلی ه ــت ک ــوالی اس ــن س ــد و ای نمی دان

ــد. ــدا کنن ــرای آن پی ــی ب ــد جواب دارن
    دور زدن فدارسیون

ــگاه  ــکاری باش ــرا، پنهان ــن ماج ــر ای ــب دیگ ــاق عجی اتف
اســتقال از فدراســیون اســت. مســئوالن باشــگاه استقال 
فدراســیون فوتبــال را بــه عنــوان رابــط بیــن فوتبــال ایــران 

و فیفــا در جریــان مکاتبــات خــود بــا فیفــا بــر ســر پرونــده 
عــادل شــیحی نگذاشــتند و در نتیجــه نتوانســتند از 
کمک هــای کمیتــه حقوقــی و بین الملــل ایــن فدراســیون 
بهــره ببرنــد. در واقــع اســتقالی ها در ایــن پرونــده هیــچ 
کمکــی از فدراســیون فوتبــال نگرفته انــد و در نتیجــه آن هــا 
گاف بزرگــی داده انــد تــا اســتقال در یکــی از ســخت ترین 
ــه  ــم مواج ــن ه ــت بازیک ــا محدودی ــود، ب ــای خ دوران ه

شــود. 
ــه  ــر روی ــتقالی ها، تغیی ــا اس ــات ام ــن اتفاق ــس از ای پ
ــه  ــا را ب ــه فیف ــود ب ــه اعتراضــی خ ــار نام ــن ب ــد و ای دادن
ــه دســت  ــان ب ــا آن ــد ت ــل داده ان ــال تحوی فدراســیون فوتب
فیفــا برســانند؛ نوشــدارویی کــه حــاال بعــد از مــرگ 

ــد. ــته باش ــده ای داش ــد فای ــر نمی رس ــه نظ ــهراب ب س
    ضرر 5.2 میلیارد تومانی

ــی  ــد دو بازیکــن مطــرح خــود، یعن ــرای خری اســتقال ب
جبــاروف و تیموریــان، 5.۲ میلیــارد تومــان )500 هــزار دالر 
ــرارداد  ــان ق ــون توم ــدود 600 میلی ــاروف و ح ــرارداد چپ ق
ــا نگاهــی  ــه کــرد. رقمــی ســنگین کــه ب ــان( هزین تیموری
بــه وضعیــت اســتقال در ایــن پرونــده بــه احتمــال زیــاد 
دود خواهــد شــد. جالــب اینجاســت تمــام ایــن اتفاقــات 
و محرومیــت اســتقال بــه دلیــل بدهــی ۴8 هــزار دالری 
)حــدود ۲00 میلیــون تومــان( اســتقال بــه عــادل شــیحی 
اســت. ماننــد همیشــه هــم در این گونــه حــوادث مدیــران 
نــه عذرخواهــی می کننــد و نــه اســتعفا می دهنــد و 
ــه گــردن  ــرات ب ــرار و انداختــن تقصی ــن راهــکار را ف بهتری

ــد. ــران می دانن دیگ

نگاهی به پشت پرده محرومیت استقالل

رسوایی بزرگ

تکنولــوژی جدیــد اینســتاگرام بــا ضبــط تصاویــری 
از  تــن  ســه  شب نشــینی  در  قلیــان  وجــود  از 
ــگ  ــزرگ لی ــای ب ــی از تیم ه ــرح یک ــان مط بازیکن

ــد.  ــاز ش ــا دردسرس ــرای آن ه ــری ب برت
ــت  ــا ایجــاد قابلی بامــداد چهارشــنبه ب
ــی اینســتاگرام  ــد شــبکه اجتماع جدی
شــاهد اتفــاق عجیبــی در ایــن شــبکه 
مجــازی بودیــم. شــبکه اجتماعــی 
Live story ــت ــه قابلی اینســتاگرام ک

ویژگی هــای  بــه  گذشــته  شــب  را 
نرم افــزاری خــود اضافــه کــرده اســت، 

ــن  ــی از مطرح تری ــان یک ــن از بازیکن ــه ت ــرای س ب
ــد.  ــاز ش ــت دردسرس ــای پایتخ تیم ه

ــوی مــورد اشــاره  ــان کــه ویدئ ــن بازیکن یکــی از ای
ــری  ــط تصاوی ــا ضب ــرار داد، ب ــتاگرام ق را در اینس
ــا  ــدگان را ب ــش، بینن ــف منزل ــای مختل از بخش ه

ــاوه  ــه ع ــی ک ــرد؛ جای ــه ک ــب مواج ــی عجی اتفاق
بــر ضبــط تصویــر از چهــره خودشــان تصویــر یــک 
قلیــان هــم کــه روبــروی آن هــا قــرار داشــت 
بــه نمایــش درآمــد و پــس از آن بافاصلــه بــا 
افــرادی کــه  مختلــف  کامنت هــای 
ــد.  ــراه ش ــد، هم ــده بودن ــو را دی ویدئ
ــان  ــه »قلی ــر اینک ــی ب ــی مبن پیام های

نکشــید!«
 در تصاویــر پخش شــده، ایــن ســه 
ــن  ــناس از ای ــرح و سرش ــن مط بازیک
قابلیــت جدید اینســتاگرام شــگفت زده 

ــد. شــده بودن
ــی اســت کــه طــی روزهــای گذشــته  ــن در حال  ای
ســرمربیانی همچــون برانکــو ایوانکوویــچ و علیرضــا 
ــور در  ــان از حض ــز بازیکنانش ــر پرهی ــان ب منصوری
ــد.  ایســنا ــرده بودن ــد ک ــی تاکی شــبکه های اجتماع

ــه  ــان اینک ــا بی ــک ب ــز المپی ــره و برن ــای نق ــده مدال ه دارن
تــا زمانــی کــه بتوانــد بــرای تیــم ملــی مثمرثمــر باشــد بــه 
ــن شــرایطی  ــا همی ــر ب ــت: اگ ــه می دهــد، گف کشــتی ادام
کــه دارم پیــش بــروم می توانــم تــا المپیــک ۲0۲0 کشــتی 

بگیــرم. کمیــل قاســمی دربــاره آخریــن 
وضعیــت خــود بــرای حضــور در رقابت هــای 
جــام جهانــی اظهــار کــرد: پــس از المپیــک 
ــپس آرام آرام  ــردم و س ــتراحت ک ــی اس کم
ــی تیــم  ــر نظــر کادر فن ــات خــود را زی تمرین
ــز  ــر نی ــال حاض ــم. در ح ــر گرفت ــی از س مل
ــاد  ــار زی ــا فش ــی ب ــم مل ــومین اردوی تی س

تمرینــات در حــال برگــزاری اســت و امیــدوارم بــا آمادگــی 
نســبتا خــوب در جــام جهانــی بــه مصــاف حریفــان 
ــز المپیــک افــزود: البتــه  ــده مــدال نقــره و برن ــروم. دارن ب
نمی توانــم بــه آمادگــی در حــد المپیــک برســم؛ امــا تمــام 
هدفــم ایــن اســت کــه بــا جدیــت تمریــن کنــم و بــه مــرز 

خوبــی از آمادگــی روحــی و جســمی بــرای حضــور در جــام 
جهانــی دســت یابــم. وی دربــاره مهم تریــن حریفــان 
ــب  ــادی از ترکی ــاع زی ــت: اط ــا گف ــن رقابت ه ــود در ای خ
 تیم هــا نــدارم؛ ولــی می دانــم کــه کشــورهایی مثــل روســیه 
آمریــکا و گرجســتان بــا بهتریــن نفــرات خــود 
بــه ایــران می آینــد. حریــف گرجســتانی 
مهم تریــن رقیــب مــن اســت و اگــر باگنــف 
آمریکایــی نیــز در ترکیــب تیمــش باشــد 
ــار  ــف سرســختی اســت. در کن ــا حری مطمئن
همیشــه  هــم  روس  آن هــا کشــتی گیران 
خــوب بوده انــد. مطمئنــا کار ســختی پیــش رو 
دارم و هدفــم ایــن اســت بــا بهره گیــری از تجربــه ام مقابــل 
رقبــا بــه برتــری برســم. قاســمی دربــاره وضعیــت تمرینــات 
تیــم ملــی گفــت: خــدا را شــکر همــه نفــرات بــه خوبــی در 
حــال تمریــن و آماده ســازی هســتند و در مجمــوع شــرایط 

ــت.  ورزش3 ــم اس ــی حاک ــم مل ــی در اردوی تی خوب

در اتفاقی جالب

اینستاگرام دست فوتبالیست های قلیانی را رو کرد

کمیل قاسمی: 

تا المپیک ۲0۲0 کشتی می گیرم

 اعالم نظریه افراز ششدانگ پالک ثبتی 301/43 بخش 16 ثبت اصفهان
گرسیوزجزی،صدیقه  اصغر   ، پورچهارلنگ  فاطمه  خواندگان  قباد  فرزند  فرد  مظفری  روبخیر  خانم   : خواهان 

گرسیوزجزی، محمد علی گرسیوزجزی، میاد باقری گورتانی، گلعزار کشاورز وکیلی ، عبدالرضا کنعانی ، علی کنعانی، 

عباسعلی آقا بابایی جزی ، قربانعلی آقا جانی، ابراهیم آقا جانی جزی، عباسعلی آقا جانی جزی، علی آقا جانی 

احمد سمالی علیرضا  امام بخش   ، احمد سمالی  ، جهانبخش  ، فرهادآقا جانی جزی  ، محمد کمانکش  جزی 

بشیری خوزستانی، کشور با بادی ، جعفربنی طاهر ، محمد رضا بهروزکوشک قاضی ، داودبهروزیان، علیرضا بهمئی، 

اسماعیل بیدرام، افسر تدریسی امیرآباد ، حسن تقیان جزی، محمد رضا تقیان جزی، محمد علی تقیان جزیف 

نسرین حکیمیان  اله حکیمیان جزی،  ، حجت  قربانعلی جمشیدیان  توران جزی جزی،  تقیان جزی،  علی  ناد 

جزی، اسداله حکیمیان جزی، توران ، حکیمیان جزی، حبیب اله حکیمیان جزی ، نیما حکیمیان جزی، احمد 

حکیمیان  اله  عزیز  جزی،  حکیمیان  اله  جزی،عزت  حکیمیان  صدیقه  جزی،  حکیمیان  امراله  جزی،  حکیمیان 

جزی ، قدرت اله حکیمیان جزی، عزت حاتم پور جزی، رضا حاتم پورجزی، فاطمه حاج هاشمی ورنو سفادانی، 

کامبیزحاجت پور ، افشین حاجت پور ، میترا حاجت بور،غامحسین طایفه قشقایی، محبوبه ، حسینی خولنجانی، 

حبیبه ، حمصی، اقدس خاکسار ، رحمان خاکسار، حسین خلیلی جزی،حسین آقاجانی، محمد حسین خلیلی 

جزی، مصطفی خلیلی جزی، اصغرذکاوتمند، نادعلی دهقان جزی،علی رحمانی، حسین رسولی، رضا قلی اورنگ 

حیدرعلی زمانیان جزی،رمضان علی زمانیان جزی،عباس زمانیان ،سیدعلی سجادی،زهره سعادت،اله دادسلیمانی 

فارسانی ،عزیزاله شریفیان جزی،صغری شریفیان جزی،آرارات مغیاسکانیان میادگری،بهنام مهران ،خسرو مهران 

اسداله موسویان جزی،فاطمه مولویان،فاطمه نظری،معصومه نقاشی،بهرام نقیان،زهرا هادیان،محمد رضا یزدان پناه 

جزی، معصومه یزدان پناه جزی،زهرا یزدانی،صدیقه یزدانی،علیرضا یزدانی،محمدعلی یزدانی،منصور یزدانی ،شرکت 

گاز استان اصفهان شهرام قالی کار،میترا قجاوندی،هاشم قنبری،اشرف متقی زاده،امراله متقی زاده،رسول متقی 

زاده،حمید رضا محبتیان ایران محمدی فرتخونی،مهدی مرادمند جزی ،فردوس مرادیان ،مهدی متقی زاده ،رجبعلی 

مزروعی سبانی،زهرا مسیبی حسین مسیبی جزی،اقدس مسیبی جزی احمد رضا مسیبی جزی،اقدس مسیبی 

جزی ،عباس مسیبی جزی،فاطمه مسیبی جزی،نادعلی مسیبی جزی ،سعید مظفری جزی ،مرتضی علمداری 

،عبداله علی بیگی بنی ،شاهرخ علی جانی علی جان وند ،محمد علی مرادی جزی ،حسین علی ملکی ،عباسعلی 

غفاری،عزت الهی غفاری جزی،محمد علی غفاریان ، عباس غفاریان جزی، عزیزاله غفاریان جزی، محمد غفاریان 

جزی، رضا غامی گل سفیدی ، ناد علی غامیان جزی، محترم جزی مرتضی فروتن جزی، علی فروهر خورزوقی 

مهدی  شیرجزی،  مصطفی  جزی،  شیرجزی  مریم  شیرجزی،  زهرا   ، شیانی  رجبعلی   ، جزی  شریفیان  فاطمه   ،

شیرجزی، حسن شیرجزی، اهره شیرجزی ، طاهره گرسیوز ، مرتضی شیرجزی، صدیقه صادقی پور جزی، حسین 

صالح  زهرا  صالح جزی،  بتول  صالح جزی،  ابراهیم  صالح،  جواهر   ، صالح  امیر   ، صادقیان  همایون   ، صادقیان 

جزی، عباس صالح جزی، عزیزاله صالح جزی، فاطمه صالح جزی، محمد رضا صالح جزی، محترم صالح جزی، 

معصومه صالح جزی، مریم صالح جزی، مهناز صالح جزی، محمدصحرایی، بلقیس ضیائی ، مهدی طایفه قشقایی 

، حبیب صدیقی ، محسن ذکاوتمند جزی، الهه عارفیان جزی، بهرام عارفیان جزی، محمد عارفیان جزی محمد 

رضا عارفیان جزی، خانم جهان عرفانی ، سعید عرفانی ، شهرداری شاهین شهر ، محمد عسکر زاده حسین تقیان 

نصرت عرفانی خواسته افراز سهم مشاعی گردش کار: خانم روبخیر مظفری فرد فرزند قباد بشناسنامه ۲ صادره 

از شوشتر دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق تقدیم این واحد نموده و درخواست افراز سهم مشاعی خود را از 

پاک ثبتی 301/۴3مورد ثبت صفحه 5۴5 دفتر 900 را نموده وبه موجب گزارش شماره 93060۲0819۲960تاریخ 

1393/1۲/16 عملیات ثبتی خاتمه یافته و با مجاورین تعارضی نداردصورت مجلسافرازی وارده 95060۲0711163673 

تاریخ 1395/10/۴ که به امضای نماینده و نقشه بردار و مالک رسیده ونقشه افرازی نیز به موجب نامه شماره 1 

تایید  از نظر اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها مورد  تاریخ 9۴/5/10 شهرداری شاهین شهر  ن ص /10161/9۴ 

قرار گرفته و گردش کار مقدماتی صحیحا انجام شده است لذا با عنایت به ماده 5 آیین نامه بشرح آتی اتخاذ 

به  است  پی  10متر  بطول  : شماال  است  ۲00 مترمربع که محدود  به مساحت  زمین  نماید.ششدانگ  تصمیم می 

غربا:  پاک 301/۴8763  دیوار  به  10متر  بطول  جنوبا   301/۴8751 پاک  دیوار  به  ۲0متر  بطول   : شرقا  خیابان  

بطول ۲0متر به دیوار پاک 301/۴8750سهم خواهان وباقیمانده با حدودو مساحت منرج در صورت مجلس مذکور 

و  اماک مشاع مصوبه سال 1357  فروش  و  افراز  قانون  ماده  اختیار  با  تصمیم  این  است  به خواندگان  متعلق 

ماده 5 آیین نامه مربوط صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آیینه نامه به خواهان و خواندگان اباغ نمایند تا چنانچه 

 اعتراضی دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ اباغ طبق ماده مذکور به دادگاه صالحه تقدیم و رسید آن را اخذ و ارائه

 نمایند.

رییس اداره ثبت شاهین شهرناصر صیادی صومعه م الف - 1۴37

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951۴38 خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت رضا رضایی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

وجه ضمانت چک    به طرفیت امیر عقیق   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 95/1۲/7 ساعت 9/30 

صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- خیابان  ارباب – مجتمع شماره یک اصفهان  مراجعه و نسخه 

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

می شود.

شماره: 3۲995/م الف مدیر دفتر شعبه ۴5 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به مبلغ  بر:مطالبه وجه چک  نقیان   دادخواستی مبنی  ابوالقاسم  در خصوص پرونده کاسه ۴۴۴/95 خواهان 

نموده  تقدیم  رضوانی    طرفیت گستهم  به  دی     بانک  آزادی  میدان  شعبه   67090 شماره  به  ریال   50/000/000

المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده    17 مورخه 95/1۲/7 ساعت  شنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت   . است 

شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 

واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختاف  حل  شورای   8165756۴۴1

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

می شود.

شماره: 30163/م الف مدیر دفتر شعبه ۴9 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1107/95 خواهان محترم حداوی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت علیرضا رحیمی  

تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 95/1۲/7 ساعت 8/30  تعیین گردیده است . باتوجه  

به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع 

شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 5۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 30769/م الف مدیر دفتر شعبه 5۲ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 7۲۴95 خواهان شکر هللا رجائیان با وکالت آقای جواد پوالدی  دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه به طرفیت سمیه آذری   تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 95/1۲/7 ساعت 8/30  

تعیین گردید باتوجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 

علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ...... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

اتخاذ خواهد می شود.

شماره: 309۴0/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 776/95 خواهان حمید محمد هاشمی   دادخواستی مبنی بر: الزام خواندگان به انتقال 

سند  به طرفیت حسن فاحتی  - پیام ایران نژاد   تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 

95/1۲/7 ساعت 9  تعیین گردید باتوجه  به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 

روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ...... شورای حل اختاف اصفهان 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: 3086۴/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951080   خواهان بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲0۴۴0 مدیر 

عامل حسین حسین زاده  دادخواستی مبنی بر: مطالبه )نسخه ثانی ضمیمه(  به طرفیت محمد حکیمی   تقدیم 

نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/1۲/7 ساعت8:30 تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه نیک بخت – 

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 338۲8/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951079   خواهان بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام شماره ثبت ۴0۲0۴۴0 به 

مدیریت  محمد  حسین حسین زاده وکیل حسین محمدیان و مهدی نمازیان   دادخواستی مبنی بر: محکومیت 

تضامنی خواندگان به پرداخت 19۲/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی   به طرفیت 1- سید مرتضی 

شهیدی ریزی ۲- زهرا شهیدی ریزی 3- سید ولی هللا شهیدی ریزی    تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای 

روز ...........  مورخ 95/1۲/7 ساعت9:30 تعیین گردیده است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه نیک بخت – مجتمع شماره ۲ شورای حل 

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

تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33830/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9509۲1  خواهان محسن عبدالوند  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت علیرضا وکیلی   

تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 95/1۲/7 ساعت 9/30 تعیین گردیده است . باتوجه به  

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شورای 

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

شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33787/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951۲86   خواهان سید علی نقی میرزایی    دادخواستی مبنی بر: مطالبه )الزام خواندگان 

به تنظیم سند قطعی خودرو ( نسخه ثانی ضمیمه می باشد.   به طرفیت راضیه احمدی - نعمت هللا امینی )فرزند 

عبدالحمید(     تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/1۲/7 ساعت1۲تعیین گردیده است . 

باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار راه نیک 

بخت – مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده  تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33060/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951۴39 خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت رضا رضایی   دادخواستی مبنی 

بر:مطالبه وجه ضمانت چک    به طرفیت محمد کریمی دردشتی    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ...... 

مورخ 95/1۲/7 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- خیابان  ارباب – مجتمع شماره 

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

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۲988/م الف مدیر دفتر شعبه ۴5 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  پور  نامدار  نصراله  وکالت  با  زاده  هاشم  قیصر  951317خواهان  کاسه  پرونده  خصوص  در 

بر:مطالبه  وجه به طرفیت مسعود هاشمیان جعفر آبادی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 

95/1۲/7ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33005/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 10۲۴/95خواهان محمود زارع  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت پرویز مرادیان 

جونقانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 95/1۲/7ساعت 3/30 عصر  تعیین گردیده است. 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ 

شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 338۲5/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 951010035111۲017شماره پرونده: 9509980351100667شماره بایگانی شعبه: 9507۲1 تاریخ تنظیم: 

1395/10/19 خواهان حمید رضا رضائی  دادخواستی به طرفیت خوانده حمید رضا رضایی فر  به خواسته اعسار از 

پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کاسه 9509980351100667 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 1395/1۲/08 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده    پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

شماره: 3۲98۴/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950930 شعبه:  بایگانی  9509980351100859شماره  پرونده:  951010035111۲0۲6شماره  اباغنامه:  شماره 

تنظیم: 1395/10/19 خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی   دادخواستی به طرفیت خوانده حسن 

خزائی و جعفر چهاردولی و زهرا سلیمانی و حسین خزائی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

ارجاع و به کاسه 9509980351100859 ثبت گردیده  اتاق شماره 356  دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 

بودن خواندگان و  المکان  به علت مجهول  که وقت رسیدگی آن 1395/1۲/08 و ساعت 1۲:00تعیین شده است. 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان    پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 3۲981/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی حذف بهاء ثمینه اعیانی
بر اساس تقاضای آقا/ خانم نسرین زیایی سندگانی فرزند سلطانعلی مبنی بر حذف عبارت«به استثنا بهاء ثمینه 

اعیانی« از تمامت شش دانگ پاک 9516/11 مورد ثبت الکترونیکی 1395۲030۲0۲7011۴53 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان موضوع که طبق سوابق / گواهی دفتر اماک، مالک بهاء ثمینه اعیانی مزبور خانم صغری بیگم مرتضوی 

خوراسگانی همسر مرحوم عباس چنگانیان خوراسگانی می باشد در اجرای تبصره یک ماده 105 اصاحی آیین نامه 

قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری به موجب نامه شماره 11۲/1۴۴۴3۲/01 مورخ 95/10/۲0 فاقد ارزش ثمینه 

اعیانی تعیین نموده و متقاضی اعام داشته از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطاعی ندارد 

لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از 

تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم 

 نمایید.در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت » به استثنا بهاء ثمینه اعیانی« از سند فوق الذکر حذف خواهد 

شد.

شماره:33953/م الف هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم بی بی زری تیموری فرزند الل محمد دادخواستی به طرفیت آقای مجید احمدی فرزند حجی کمردین 

به خواسته اثبات زوجیت تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان واقع 

در خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهاره ارجاع و به کاسه 951671 ثبت و دارای وقت رسیدگی 1395/1۲/17 

ساعت 11 صبح می باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:3۴3۴6/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان-مسلمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 8۴9/95 خواهان احمد رضا قاسمی شریف آبادی با وکالت مهری نمازیان آقای حسن 

محمدیان  دادخواستی مبنی بر: مطالبه سفته به طرفیت کیان غامی مهر آبادی و ربابه خواجه بیگی   تقدیم نموده 

است  وقت رسیدگی برای روز ........  مورخه 95/1۲/8 ساعت 9/30  تعیین گردید باتوجه  به  مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ 

هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 5۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ شده تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود.

شماره: 30865/م الف مدیر دفتر شعبه 5۲ مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-97۴ خواهان دختر بس جال الدین صالحی دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال   به 

طرفیت ابراهیم رمضانی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/1۲/8 ساعت 5 تعیین 

گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 

صبا – پاک 57 کد پستی 8165756۴۴1 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ...... شورای حل اختاف اصفهان 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30867/م الف مدیر دفتر شعبه ۲6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
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ــران  ــهرهای ای ــن ش ــی از قدیمی تری ــو، یک ــا ابرق ــوه ی ابرک
اســت کــه در مرکــز کشــور و در محــدوده اســتان یــزد واقــع 
شــده اســت. دربــاره تاریــخ ایــن شــهر حکایــات و روایــات 
ــا  بســیاری نقــل می شــود. ایــن شــهر کــه هم اکنــون تقریب
از رونــق چندانــی برخــوردار نیســت، روزگاری از جملــه مراکــز 
ــی  ــتانی و تاریخ ــار باس ــت. آث ــوده  اس ــهور ب ــرآوازه و مش پ
زیــادی از روزگاران گذشــته در ایــن مــکان بــر جــای مانــده 

کــه نشــان از تاریــخ کهــن منطقــه دارد. 
ــن  ــهور ای ــرو مش ــوه، س ــای ابرک ــن نماده ــی از مهم تری یک
ــی از  ــر دارد و یک ــش از 4000 ســال عم ــه بی شــهر اســت ک
ــاس  ــر اس ــت. ب ــن اس ــده زمی ــودات زن ــن موج قدیمی تری
ــه دســت زرتشــت کاشــته شــده  افســانه ها، ایــن درخــت ب

اســت.
    قدمت ابرکوه

قــول  از  آن«  قدمــت  و  ابرکــوه  »شــناخت  کتــاب  در 
تاریــخ  کتــاب  مؤلــف  کاتــب،  احمدبن حســین بن علی 
ــی  ــزد کنون ــه )ی ــه اســکندر کث ــی ک ــده زمان ــزد آم ــد ی  جدی
را بــه عنــوان زنــدان قــرار داد )یعنــی زمانــی کــه تــازه یــزد را 
بنیــان نهــاد(، نایبــی بــرای خــود در »ری« تعییــن کــرد کــه 
ــزد  ــه ن ــم، خــراج ب ــان، اصطخــر و ق ــو، اصفه ــاالت ابرق از ای

می فرســتاد.  وی 
در صــورت صحــت ایــن گفتــه قدمــت ابرکــوه نه تنهــا 
از یــزد بیشــتر اســت، بلکــه در آن زمــان همســنگ و 
ایالــت اصفهــان و اصطخــر قلمــداد می شــده   هــم رده 

است.

    سرو ابرکوه
ســرو ابرکــوه، یکــی از آثــار مهــم طبیعــی ایــران اســت. ایــن 
درخــت یکــی از پیرتریــن موجــودات زنــده دنیاســت. محیط 
تنــه ایــن درخــت یــازده و نیــم متــر اســت و بلنــدای آن بیــن 

۲۵ تــا ۲۸ متــر بــرآورد شــده اســت. 
ــال  ــه در س ــوب ک ــاب نزهت القل ــتوفی در کت ــدهللا مس حم
ــاره ابرکــوه می نویســد: »در  ۷40 قمــری تألیــف شــده، درب

آنجــا ســروی اســت کــه در جهــان شــهرتی عظیــم دارد... .« 
 دانشــمند روس الکســاندروف، عمــر ایــن ســرو را بیــش از 
ــتن آن  ــانه ها، کاش ــی از افس ــد. بعض ــال می دان ــزار س 4 ه
ــث  ــه یاف ــز ب ــی نی ــد و بعض ــبت می ده ــت نس ــه زرتش را ب

ــوح(. )پســر ن
    مسجد جامع ابرکوه

مســجد جامــع ابرکــوه کــه مســجدی بــا دو قبلــه نیــز خوانده 

می شــود، از دیدنی هــای شهرســتان ابرکــوه اســت. ســاخت 
مســجد جامــع ابرکــوه بــه قــرن چهــارم هجــری می رســد. 
از ویژگی هــای مهــم ایــن بنــا، دو محــراب آن اســت.محراب 
بــزرگ یــا اولیــه مســجد هماننــد بناهــای مغولــی ســاخته 
ــه  ــمال 4۷ درج ــی ش ــب مغناطیس ــت قط ــا جه ــده و ب ش
ــه، محــراب  ــه منظــور اصــاح محــراب اولی ــاف دارد. ب اخت
دومــی ســاخته شــده کــه قــدری قبلــه ســابق ایــن مســجد 

ــد.  ــاح می کن را اص
مســجد جامــع ابرکــوه بــا مجموعــه ای غنــی از انــواع 
هنرهــای تزئینــی معمــاری بــه شــماره 19۷ در تاریــخ نهــم 
مردادمــاه ســال 131۲ در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 

رســیده اســت.
    یخچال خشتی

ــتان  ــی شهرس ــار قدیم ــه آث ــهر از جمل ــال ورودی ش یخچ
ــه  ــی ب ــا پان ــه ب ــت ک ــار اس ــه دوره قاج ــوط ب ــوه مرب ابرک
ــورت  ــه ص ــکل ب ــی ش ــی مخروط ــدور و حجم ــورت م ص
پلــه ای بنــا شــده اســت. یخچال هــا، بناهایــی بــرای حفــط 
یــخ و اســتفاده در تابســتان بوده انــد کــه نشــانگر خاقیــت 
و ابتــکار مهندســان زمــان خــود اســت. از ایــن بناهــا 4 عــدد 

ــده اســت. ــی مان ــوه باق در ابرک
ــح  ــت. مصال ــر اس ــدود ۲0 مت ــی ح ــال اصل ــاع یخچ  ارتف
 بــه کار رفتــه در بنــا، ســنگ، خشــت خــام، گل، چــوب 
و آهــک اســت کــه ابتــدا حــدود ۵0 ســانتیمتر را بــا مصالــح 
 ســنگ، مــات، ماســه و آهــک بنــا کرده انــد و مابقــی 
را بــا خشــت و گل ســاخته اند. قدمــت بعضــی از یخچال هــا 
ــق جــاده ابریشــم  ــه رون ــد قاجــار و بعضــی دیگــر ب ــه عه ب

برمی گــردد.

گشتوگذار

سفربهخانهپیرتریندرختجهان

آیت هللا العظمی مظاهری خواستار شد:

 توجه بیشتر حوزه به فلسفه
آیــت هللا العظمـــی مظاهــری 
گفــت: مرکــز مدیریــت در کنــار 
 کارهــای کمــی انجــام شــده

ــاب  ــی ط ــت علم ــه اف ــد ب بای
 بیشــتر توجــه کــرده و موانــع

و مشــکات علمــی و تحصیلــی 
طــاب را برطــرف کنــد و بــه 
درس فلســفه هــم در حــوزه اصفهــان بیشــتر عنایــت شــود. 
ــای  ــر و اعض ــا مدی ــدار ب ــری در دی ــت هللا مظاه ــرت آی حض
ــن  ــان، ضم ــتان اصفه ــه اس ــوزه علمی ــان ح ــورای معاون ش
تشــکر از زحمــات آیــت هللا طباطبایی نــژاد و شــورای معاونــان 
ــته  ــال گذش ــا ۲00 س ــول 10 ت ــت: در ط ــان گف ــوزه اصفه ح
تاکنــون در حــوزه علمیــه اصفهــان کارهــا و زحمــات فراوانــی 
صــورت گرفتــه کــه هــم مــورد اذعــان مــا و هــم مــورد اذعــان 

شورای عالی در قم است. 
ــه  ــوزه علمی ــر ح ــژاد، مدی ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
اصفهــان، نیــز در ایــن دیــدار بــا ارائــه گزارشــی گفــت: در حــال 
حاضــر، مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه اصفهــان بــا بــودن 4۲ 
ــه، برنامه هــا و اقدامــات  مدرســه علمیــه و حــدود ۸۵00 طلب
ــام  ــی انج ــی و انقاب ــه والی ــت طلب ــود را در راســتای تربی خ
ــان افــزود: درخصــوص  ــه اصفه ــر حــوزه علمی می دهــد. مدی
ــص  ــدم تخصی ــم ع ــوزه علی رغ ــاختمان های ح ــل س تکمی
بودجــه کافــی در حــال اتمــام بعضــی پروژه هــا هســتیم کــه 
ان شــاء هللا دو پــروژه حــوزه علمیــه شــهید بهشــتی و مدرســه 
علمیــه تیــران در بهمن مــاه ســال جــاری بــه انجــام خواهــد 

رســید. ایکنــا

 برپایی طرح 

»۱۰ محفل قرآنی، ۱۰ شب، ۱۰ مسجد«
مدیــر عامــل اتحادیــه مؤسســات قرآنی مردمــی یــزد گفــت: 
ــه  ــی، 10 شــب، 10 مســجد« طــی ده ــل قرآن  طــرح »10 محف

فجر در شهر یزد برگزار می شود. 
حجت االســام محمدحســین شــایق اظهــار کــرد: در نخســتین 
ــای  ــون برنامه ه ــه پیرام ــرآن و نهج الباغ ــه ق ــه کمیت جلس
ــری  ــات اســامی اســتان، دبی ــه فجــر در ســازمان تبلیغ ده
ایــن کمیتــه بــر عهــده مدیــر عامــل اتحادیــه مؤسســات یــزد 
گذاشــته شــد. وی ادامــه داد: مقــرر شــد محافــل انــس بــا 
قــرآن بــا موضــوع 10 شــب، 10 کرســی تــاوت قــرآن و در 10 

مســجد برگــزار شــود. 
ــر در 10  ــه فج ــه و ده ــن برنام ــی ای ــرد: ط ــوان ک ــایق عن ش
مســجد شــهر یــزد، 10 کرســی تــاوت قــرآن بــا بهره گیــری از 
قاریــان ممتــاز اســتانی تشــکیل می شــود. اتحادیــه مؤسســات 

قرآنــی یــزد

معارف

لغو روادید با ۳۷ کشور
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگی 
روادیــد  لغــو  از  و گردشــگری 
 ایــران بــا 3۷ کشــور خبــر داد 
و گفــت: سیاســت جدیــد دولــت 
لغــو روادیــد بــرای گروه هــای 
ــایر  ــه از س ــت ک ــگری اس گردش
کشــورها بــه ایــران ســفر می کننــد. 
زهــرا احمدی پــور بــه تاثیــرات برجــام بــر گردشــگری اشــاره کــرد 
ــران  ــب آور از ای ــازی های رع ــا تصویرس ــر ب ــا دیگ ــزود: دنی و اف
مواجــه نیســت و ایــران را مقصــدی ناامــن نمی داننــد. بســیاری 
از نشــریات بین المللــی، کشــورمان را مقصــدی امــن بــرای ســفر 
معرفــی کرده انــد و حتــی بعضــی پیش تــر رفتــه و آن را مقصــد 
ــد؛ ایــن یعنــی تصویرســازی  نخســت گردشــگران اعــام کرده ان
ــا  ــز ب ــور نی ــل کش ــا دارد در داخ ــاده و ج ــاق افت ــب اتف مناس
همراهــی رســانه ها همیــن اتفــاق رخ دهــد. احمدی پــور دربــاره 
برندفروشــی هتل هــای خارجــی در ایــران بــه جــای ســرمایه گذاری 
توضیــح داد: ایــن دو موضــوع کامــا متفــاوت از یکدیگــر اســت. 
ــرای  ــه ب ــد؛ بلک ــران نیامده ان ــه ای ــرای برندفروشــی ب ــا ب هتل ه
کاس بنــدی، اقداماتــی را قــرار اســت انجــام دهنــد کــه ایــن دو 
ــرد:  ــان ک ــا جــدا از ســرمایه گذاری اســت. وی بی موضــوع کام
هم عقیــده هســتم کــه در گردشــگرِی داخلــی عقــِب ســرِ مــردم 
حرکــت می کنیــم. درســت اســت کــه هــر 31 اســتان کشــور مــا 
ــد  ــا می توانن ــه آن ه ــوروز هم ــد و در ن ــبی دارن ــت مناس ظرفی
ــوند  ــاب نمی ش ــه انتخ ــا اینک ــند، ام ــگری باش ــد گردش مقص
ــدم شــناخت  ــی ســفرهای خارجــی و ع ــل ارزان ــه دلی شــاید ب

مردم از مقاصد داخلی باشد. مهر

 اضافه شدن اداره کل صادرات 

به بدنه صنایع دستی
ــراث  ــازمان می ــس س ــتور رئی ــتی از دس ــع دس ــاون صنای مع
ــدازی اداره  ــرای راه ان ــع دســتی و گردشــگری ب ــی، صنای فرهنگ
کل صــادرات صنایــع دســتی خبــر داد و گفــت: برخــی پیشــنهاد 
ــت اختصــاص داده  ــرای ایــن بخــش، یــک معاون ــد کــه ب دادن
ــه زودی  ــا ب ــود، م ــر نب ــن کاری امکان پذی ــا چــون چنی شــود؛ ام
ــور  ــن نام ــویم. بهم ــادرات می ش ــرای ص ــی ب ــب اداره کل صاح
فروشــندگان  صادرکننــدگان،  از  تجلیــل  مراســم  در   مطلــق 
و فروشــگاه های اینترنتــی برتــر صنایــع دســتی کشــور بــا انتقــاد 
ــه  نظــر می رســد در  از مدیــران غایــب در ایــن مراســم گفــت: ب
روزهایــی کــه هــوا خــوب نیســت، اولیــن غایبــان مــا، مدیــران 
ــور، در  ــارت کش ــد از تج ــزود: 33 درص ــتند. وی اف ــور هس کش
ــب  ــم جال ــن رق ــه ای ــوده ک ــع دســتی ب بخــش صــادرات صنای
توجهــی اســت.  یک ســوم گــردش مالــی مــا بــه تجــارت 
خارجــی برمی گــردد. در حــوزه صنایــع دســتی شــاهد افزایــش 

ــا ــم. ایرن ــادرات بوده ای ــدی ص 90 درص

اخبار کوتاه

ــه  ــور ترکی ــت در کش ــال اس ــه س ــه س ــمی ک ــد قاس حمی
فعالیــت گردشــگری دارد، می گویــد: گردشــگران ایرانــی 
آنچنــان کــه تصــور می شــود بــرای ترکیــه در اولویــت 
ــد.  ــرار ندارن ــور ق ــن کش ــت ای ــگاه نخس ــتند و در جای نیس
طبــق آمارهــای رســمی ترکیــه، بیشــترین گردشــگرانی کــه 

ــد  ــفر می کنن ــور س ــن کش ــه ای ــال ب ــر س  ه
بــه ترتیــب از آلمــان، روســیه و انگلیــس 
هســتند و ایــران در رتبــه هفتــم ایــن فهرســت 
قــرار دارد؛ بــه طــوری کــه ســال ۲01۵ میــادی 
ــود و 3۶  ــه ترکیــه ب کــه اوج ورود گردشــگر ب
ــد،  ــفر کردن ــور س ــن کش ــه ای ــر ب ــون نف میلی
ســهم ایــران نزدیــک بــه ۵ میلیــون نفــر بــود.

 او معتقــد اســت: ترکیــه بــازار گردشــگری خــود را از 
بازارهــای  روی  بلکــه  نمی بــرد؛  پیــش  ایــران  طریــق 
روســیه و آلمــان حســاب و ســرمایه گذاری کــرده و بــا 
ــرای  ــه ب ــه ترکی ــت. البت ــده اس ــی ش ــا وارد رایزنی های آن ه
ــا اقتصــاد  ــه ت همــه کشــورها، مشــوق هایی را در نظــر گرفت

گردشــگری خــود را نجــات دهــد؛ امــا هدفگــذاری اصلــی 
آن طــور کــه مــا گمــان می بریــم، صرفــا ایــران نیســت؛ چــون 
ــه  ــه شــرایط سیاســی منطق ــا توجــه ب در حــال حاضــر و ب
ــرای  ــی ب ــازار مطمئن ــران ب ــور، ای ــات دو کش ــط بی ثب و رواب
ــود  ــم خ ــافر دائ ــران مس ــد ای ــر چن ــت. ه ــا نیس  ترک ه
را در شــهر اســتانبول دارد، حتــی در ســطحی 

انــدک. 
ــر از  ــه کمت ــا آنک ــرد: ب ــار ک ــه اظه او در ادام
ــاز  ــی و آغ ــال شمس ــان س ــا پای ــاه ت دو م
ســفرهای نــوروزی ایرانی هــا مانــده، امــا 
بــرای  ترکیــه  گردشــگری  شــرکت های 
ــزی ای  ــچ برنامه ری ــوز هی ــان هن ــوروز ایرانی ن
ــان  ــال، ایرانی ــر س ــتاِن ه ــت: زمس ــمی گف ــد. قاس نکرده ان
ــود؛  ــوت ب ــون ارزان و خل ــد، چ ــا می رفتن ــه آنتالی ــادی ب زی
ــی از  ــدارد. بعض ــادی ن ــگر زی ــهر گردش ــن ش ــاال ای ــا ح ام
هتل هــای خیلــی خــوب ایــن منطقــه تمــام چراغ هایشــان 
را خامــوش کرده انــد و تقریبــا تعطیــل شــده اند. ایســنا

معــاون میــراث فرهنگــی گفــت: پرونــده ثبــت جهانــی 
حــرم مطهــر رضــوی در فهرســت میــراث جهانــی 
ــال  ــکو ارس ــه یونس ــده ب ــد روز آین ــا چن ــکو ت یونس

ــد. ــد ش خواه
 محمدحســن طالبیــان در حاشــیه آئیــن افتتــاح 

نمایشــگاه 14 قــرن هنــر و تمــدن ایــران 
ــزرگ  در دوره اســامی در محــل مــوزه ب
خراســان گفــت: پرونــده نامــزدی میراث 
ــکو  ــرای یونس ــوی ب ــرم رض ــی ح جهان
آینــده  روز  ســه  تــا  و  شــده  آمــاده 
ــال  ــکو ارس ــت یونس ــت موق ــه فهرس ب
می شــود کــه نتیجــه آن تابســتان ســال 

ــد. ــد ش ــام خواه ــده اع آین
وی ادامــه داد: مطالعــات ایــن طــرح هم اکنــون 
ــت  ــر تولی ــر نظ ــه آن زی ــرح و برنام ــده و ط ــاز ش آغ
آســتان قــدس رضــوی و مجموعــه فنــی ایــن آســتان 
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــان تصری ــد. طالبی ــد ش ــام خواه انج

ــا  ــه ب ــن برنام ــت ای ــرح مدیری ــه و ط ــه برنام در زمین
مجموعــه آســتان قــدس بــه توافــق برســیم، ایــن کار 
ــرای  ــاله ای ب ــم انداز ۲0 س ــت و چش ــدنی اس انجام ش

ــت. ــد گرف ــکل خواه ــه ش ــن مجموع ــده ای آین
ــع دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــاون ســازمان می   مع
و گردشــگری افــزود: در صــورت موافقــت 
 آســتان قــدس رضــوی، ایــن طــرح 
ــاده  ــال ۲01۷ آم ــان س ــا پای ــه ت و برنام
می شــود. وی عنــوان کــرد: ثبــت جهانــی 
آثــار، نشــانه صلــح و همبســتگی در 
کشورهاســت و آثــاری کــه ثبــت جهانــی 
ــات  ــایر اتفاق ــگ و س ــوند، در جن می ش
ــوند.  ــی می ش ــن تلق ــه ام ــوان نقط ــه عن ــان، ب جه
ــکو ــی در یونس ــت جهان ــا ثب ــن ب ــت: همچنی  وی گف
ــه  ــه ب ــدون هزین ــان و ب ــش از 30 زب ــا بی ــار ب ــن آث ای
دنیــا معرفــی و بــه قله هــای فرهنــگ جهانــی تبدیــل 

ــراث ــوند. می می ش

ثبت  جهانی »حرم مطهر رضوی« در یونسکوناگفته هایی از روابط گردشگری ایران و ترکیه

حتما بخوانید!
ناگفته هایی از روابط گردشگری ...

دادنامه
شماره  پرونده:91099۸3۶۵4۷011۶۲  شماره  تنظیم:139۵/0۶/0۸  تاریخ  دادنامه:9۵099۷3۶۵400131۶  شماره 

بایگانی شعبه:930931 شاکی:آقای مجید احمدی فرزند مرتضی به نشانی فاورجان کافشان خ امام کوچه کاظم 

زاده متهمین:آقای محمد توکلی به نشانی گارماسه خ باغ کانتر بن بست شهید کریم توکلی منزل پدری ۲-آقای 

ایزدی فرزند مرتضی همگی به نشانی  المکان 3.آقای احمد  مصطفی یزدانی فرزند مرتضی به نشانی مجهول 

مجهول المکان اتهام:مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- احمد ایزدی فرزند مرتضی 

۲- مصطفی یزدانی فرزند مرتضی 3- محمد توکلی فرزند یداله هر سه دائر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه 

موتور سیکلت متعلق به شاکی آقای مجید احمدی کافشانی فرزند مرتضی با توجه به گزارش مرجع انتظامی، نحوه 

مشارکت موتور سیکلت در نزد متهمین، دفاعیات با وجه متهم ردیف سوم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم 

حضور وی در جلسه دادگاه و اینکه متهمین ردیف اول و دوم در هیچ یک از جلسات تحقیقاتی مقدماتی و رسیدگی 

نهایی حاضر نگردیده و دفاعی ننموده اند بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه با استناد به ماده ۶۶1-قانون 

مجازات اسامی بخش تعزیرات هر کدام از متهمین را به تحمل نود و یک روز حبس  و چهل ضربه شاق محکوم 

می نماید. رد مال با توجه به استرداد و تحویل موتور سیکلت به شاکی موضوع منتفی می گردد رای صادره شده 

غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید 

نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

غامحسین ابراهیمی- رئیس شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/94۷ واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان که 

طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام جمیله رضائی کلیشادی فرزند شعبانعلی   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 یکشنبه مورخ 9۵/1۲/1 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 : 9۵/11/۷ 

شماره : 9۵1/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام دادگستری فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره1۵۷۵/9۵  موضوع علیه اسماعیل رضائی و له 

ابراهیم نبی فرزند شیرعلی      در تاریخ 9۵/11/1۸ به منظور فروش دو دستگاه خودرو به شرح ذیل:1-سواری 

سمند X۷ مدل ۸3 بشماره انتظامی 31۷ی۵1 ایران 43 به رنگ نقره ای 130/000/000ریال ۲-یکدستگاه وانت 

داتفون /1۸00 رنگ سفید روغنی مدل 19۸۵ با ظرفیت یک تن به شماره انتظامی 93۸ه49 ایران ۲3 به مبلغ 

۷0/000/000ریال. از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام )اطاق شماره  ۲۲9 برگزار نماید ( ملک  

موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲00/000/000 ریال ارزیابی گردیده است . متقاضیان خرید 

می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابی شده 

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

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

اجرای  احکام دادگستری فاورجان

مزایده
تاریخ  شعبه:9۵0۲3۶  بایگانی  شماره  پرونده:93099۸03۵1۷00۲0۲  شماره  نامه:9۵1011۶۸3۸۲004۶3  شماره 

تنظیم:139۵/10/30 اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 9۵0۲3۶ 

اجرایی شعبه ۲ دادگاه خانواده له خانم فرزانه جانقربان با وکالت خانم زهرا سعادت علیه آقای سید وحید موسوی 

به خواسته تعداد 1۲4 عدد سکه تمام بهار آزادی 14 عدد نیم سکه، ۵ عدد ربع سکه، مقدار 30 مثقال طای 1۸ عیار 

و مبلغ 9/۲۷۵/۷۶۷ ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۶/۵00/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ ۸/۸۵1/14۷ریال حق 

الوکاله وکیل و مبلغ ۵0/000 ریال قران و مبلغ 40/۶۷3/0۸۶ریال وجه نقد و مبلغ 3۶0/000 ریال بابت هزینه نشر 

آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید:تمامت ۲0 حبه مشاع از 4۸ حبه 

از ۷۲ حبه شش دانگ زمین محصور با آجر ریزه به پاک ثبتی ۷۵۷1 بخش ۵ اصفهان)ملکی مرحوم سید رضا 

موسوی( که ۲0 حبه مورد مزایده سهم االرث محکوم علیه سید وحید موسوی از پدرش می باشد، از نظر جغرافیائی 

پاک مزبور در اصفهان خوراسگان خ جی شرقی نرسیده ب ارغوانیه جنب اداره برق بن بست قائم مقابل دیوار اداره 

برق واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است 

مساحت حدود 99۸/4 متر مربع عرصه که در گوشه آن ساختمانی به متراپ 100 متر مربع و با مشخصات مطابق 

نظر کارشناس می باشد و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش شش دانگ ملک مبلغ ۷/۲00/000/000 

ریال ارزیابی گردیده است که ارزش ۲0 حبه از 4۸ حبه از ۷۲ حبه ششدانگ ملک مبلغ 1/۷۵0/000/000ریال می 

باشد.متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از فروش در محل فوق از پاک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و 

خرید در تاریخ 9۵/11/۲3 ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام حقوقی 

طبقه اول واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 

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

شماره:33۸۵0/م الف اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه خانواده اصفهان-فائزی

مزایده
شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده کاسه 39۲1/9۵ ش ج 4 له مجید 

صراطی علیه رضا ابوالحسنی طرقی فرزند عباس به آدرس اصفهان-جی-خیابان پروین-کوچه کوهساز ورودی 

11 پاک ۷۶ بابت محکوم به و هزینه های اجرایی مبلغ ۲9/۸۷۶/۸۵۷ ریال اموال توقیفی به شرح یکدستگاه 

خودرو به شماره انتظامی 3۷۵ب۶۶ ایران ۵3 نوع سواری سیستم سایپا )پراید( مدل 13۸۶ رنگ سفید روغنی 

تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر 4 تعداد محور ۲ ظرفیت 4 نفر نوع سوخت بنزین شماره موتور M 13/19۶۲۸11 شماره 

شاسی ۸۶34۵۷۵۷ وضعیت موتور شماره موتور فابریک به نظر می رسد )نیاز به تعمیرات جزئی دارد( وضعیت 

شاسی سالم به نظر می رسد 3-وضعیت رنگ و اتاق فابریک کارخانه سایپا با رنگ سفید روغنی با در نظر گرفتن 

توضیحات فوق و با توجه نوع و سیستم، مدل و رنگ و نوع پاک و با نگرش به وضعیت فیزیکی خودرو از جمله 

موتور – گیربکس- اطاق و شاسی – شیشه و الستیک های خودرو، صندلی و تودوزی و تزئینات و غیره و با در 

نظر گرفتن قیمت اینگونه خودرو ها در بازار فروش در حال حاضر قیمت کارشناسی و قیمت پایه این خودرو عبارت 

است از مبلغ هفت میلیون تومان ۷0/000/000 ریال ارزیابی و اعام می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 

نگرفته است.در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 9۵/11/۲۶ در ساعت 1۲ تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در 

خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره ۲ دادگستری برگزار می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده 

می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره حساب ۲1۷13۵0۲0۵001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای 

احکام از اموال بازدید نمایند.پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.ضمنا واریز مبلغ ده درصد پنج 

روز قبل از برگزاری جلسه مزایده ارائه گردد% 

شماره:33۸14/م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 5 فرعی از 2796 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای محمد رضا فتوت فرزند محمد حسن  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ عمارت پاک ۲۷9۶/۵ در گلپایگان بخش یک که  در 

صفحه 393 دفتر 193 اماک ذیل ثبت 4۲9۶۷  بنام محمد رضا فتوت فرزند محمد حسن  ثبت و صادر و تسلیم 

گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به 

بموجب سند رسمی شماره - مورخ - دفتر - در قبال مبلغ - ریال  در رهن - است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن 

سند: اسباب کشی   از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 

طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 

تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 139۵/11/0۷ شماره : ۵۸۵/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  ویایی شماره پاک 4/3۵۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی بنام کمال خشوعی دروازه فرزند اسماعیل در جریان ثبت است و رای شماره 139۵۶030۲0۲۷010149 

مورخه 9۵/۸/1۲ 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 9۵/1۲/۲۶  روزچهار شنبه ساعت 9 

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

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

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

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

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

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

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

تاریخ انتشار: 9۵/11/۷ 

شماره :343۸۶/ م الف حسین هادیزاده رییس  ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محمد کاظم زاده  فرزند رمضان با وکالت وحید ربانی دادخواستی به طرفیت خانم سهیا قادری 

فرزند سیف الدین  به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به 

کاسه 913/9۵ ثبت و برای مورخ 9۵/1۲/10 ساعت 1۵/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول 

المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و  دستور شورا و به استناد ماده ۷3 ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل 

اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای 

وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و  شورا غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود.

 رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف  شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای علیرضا بوجاریان فرزند رجبعلی
تاریخ  بایگانی شعبه:9411۶۵  پرونده:94099۸3۶۵3۵0113۵ شماره  اباغنامه:9۵10103۶3۵0۶۲۶1 شماره  شماره 

تنظیم:139۵/10/1۲ نظر به اینکه خانم مریم کشاورزیان فرزند شهریار و با وکالت خانم زهرا شیخ دادخواستی 

به طرفیت آقایان 1-علیرضا بوجاریان فرزند رجبعلی و ۲-رسول آقاجانی فرزند نعمت اله مبنی بر مطالبه وجه 

تومان-  میلیون  مبلغ شانزده  به  به شماره های 91۲014/۵۶1۷۲۵  فقره چک  بابت وجه سه  ریال   4۵0/000/000

91۲014/۵۶1۷۲4 به مبلغ شانزده میلیون تومان- 91۲014/۵۶1۷۲3 به مبلغ ده میلیون تومان عهده بانک رفاه 

کارگران شعبه مسجد سید، کد ۲۲۶ و یک فقره چک به شماره 9130/3۵۲304 به مبلغ سه میلیون تومان عهده 

بانک ملی ایران شعبه صمدیه کد 30۲۷ ۲-کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 

و... را نموده که طی شماره 9411۶۵ح3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده آقای علیرضا بوجاریان 

فرزند رجبعلی را مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 9۵/1۲/۷ ساعت 11/30 صبح می 

باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده ۷3ق.آ.د.م بنا به درخواست خواهان بدینوسیله مراتب فوق را آگهی 

تا خوانده تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی 

خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق 

حضور بهم رساند. این آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی به خواندگان تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان مانع 

از رسیدگی نیست.شماره:9۲0/م الف

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان-اکبر توکلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم معصومه مدرسی اسفه فرزند اصغر دادخواستی به طرفیت آقای داوود جعفری فرزند غام به خواسته 

اثبات زوجیت تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان واقع در خیابان 

میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهاره ارجاع و به کاسه 9۵1۵۷9 ثبت و دارای وقت رسیدگی 139۵/1۲/9 ساعت 

11 صبح می باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 

دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 

آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:3434۵/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان-مسلمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم زرین دبستانی فرزند سرور دادخواستی به طرفیت آقای اسحاق حسینی فرزند اعلم به خواسته طاق 

تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع 

شهید قدوسی طبقه چهاره ارجاع و به کاسه 9۵1۶30 ثبت و دارای وقت رسیدگی 139۵/1۲/9 ساعت 9 صبح می 

باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:34341/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان-مسلمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم سمانه معافی فرزند سعید دادخواستی به طرفیت آقای سید کمال حسینی فرزند لطف اله به خواسته 

ماقات فرزند و دستور موقت تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان 

واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهاره ارجاع و به کاسه 9۵13۷۸ ثبت و دارای وقت رسیدگی 

139۵/1۲/9 ساعت 11/30 صبح می باشد لذا به جهت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به 

تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:34344/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان-مسلمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره اباغیه: 9۵101003۵1۵10393 شماره پرونده: 9۵099۸03۵1۵00۸۸9 شماره بایگانی شعبه: 9۵10۵۶  تاریخ 

تنظیم: 139۵/10/۲9 خواهان/ شاکی افشین نصری دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  عبداله قاسمی  و غفور 

قاسمی و رضا قاسمی و محمدعلی قاسمی و عبدالوهاب قاسمی رحمت اله قاسمی و صدیقه قاسمی و طاهره 

قاسمی و شهرداری مرکزی اصفهان و شرکت تعاونی مسکن مراتو و گروههای 44و۵۵ توپخانه  به خواسته الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 

– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 34۸ ارجاع و به کاسه  

9۵099۸03۵1۵00۸۸9 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/1۲/10 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 انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 34۲0۵/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزدخواستی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کیامرز خسرویان دارای شناسنامه شماره ۲۲۸۲4  به شرح دادخواست به کاسه ۵۷۲9/9۵ از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریدون خسرویان چم پیری بشناسنامه 1  در 

تاریخ 93/1/۲9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- کیامرز 

خسرویان چم پیری - ش ش ۲۲۸۲4  فرزند ۲- بهجت بهادران باغبادرانی - ش ش 43  همسر 3- مهدی  

خسرویان - ش ش ۲۷0  فرزند 4- الله  خسرویان چم پیری - ش ش ۸0 فرزند ۵- میترا  خسرویان چم پیری 

- ش ش ۲۵۸9۷  فرزند ۶- بهنام  خسرویان - ش ش 10۸۷ فرزند ۷- داریوش  خسرویان چم پیری - ش 

ش ۶19 فرزند و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 331۵۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عزت لطیفی دارای شناسنامه شماره ۷0۲۶  به شرح دادخواست به کاسه ۵۷3۲/9۵ از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی لطیفی خوراسگانی بشناسنامه 193  در 

تاریخ 94/9/۲۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی 

لطیفی خوراسگانی - ش ش 11439  فرزند ۲- مرضیه بیگم لطیفی خوراسگانی - ش ش 1444۶  فرزند 3- 

زهرا لطیفی خوراسگانی - ش ش 1۵۷۸۶  فرزند 4- زهره لطیفی خوراسگانی - ش ش ۶49 فرزند ۵- اعظم 

لطیفی خوراسگانی - ش ش 19۵۶  فرزند ۶- ملیحه لطیفی خوراسگانی - ش ش 1۶91 فرزند ۷- عزت لطیفی 

خوراسگانی - ش ش ۷0۲۶ همسر و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

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

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

شماره : 331۵3/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی به آقای نصر اله شهبازی 
آقای محمد صفرزاده قهدریجانی با وکالت حسن محبوب فرزند عبداله دادخواستی بطرفیت آقای نصراله شهبازی 

فرزند.... بخواسته مطالبه چک که به این دادگاه ارجاع و به کاسه 9۵0۶۸3 ح/1 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 

139۵/1۲/9 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده تقاضای 

خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده ۷3 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود با مراجعه به دفتر 

دادگاه نشانی خود را اعام و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود ، 

این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 

شماره:۸4۵/م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( فاورجان 

آگهی ابالغ
تاریخ  بایگانی شعبه: 9۵0۸9۵  پرونده: 9۵099۸03۵0300۷31شماره  اباغیه: 9۵101003۵030۸14۲شماره  شماره 

تنظیم: 139۵/10/0۲ خواهان / شاکی سعید محمدی جوزدانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عبدالرضا 

ارمغان  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و تامین خواسته و 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 30۵ ارجاع و به کاسه 9۵099۸03۵0300۷31 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 139۵/1۲/0۸ و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / عبدالرضا 

ارمغان و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 30111/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول(

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از 1- مکان گل فروشی واقع در آرامستان فوالدشهر 
2- مکان حجاری واقع در آرامستان فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز یکشنبه 

تاریخ 95/11/17 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

چاپ دوم

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

اگرچــه خشکســالی و تغییــر اقلیــم در اســتان اصفهــان موجــب شــده تــا بــه عینــه 
ــالی های  ــوان در خشکس ــود را می ت ــن کمب ــاخص ای ــم و ش ــس کنی ــی را لم کم آب
ــی در بخش هــای شــرب، کشــاورزی  ــه فصلــی و بی آب پی درپــی اصفهــان، رودخان
ــان  ــران شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه ــا مدی ــرد، ام ــت مشــاهده ک و صنع
ــتی  ــرب و بهداش ــن آب ش ــرای تأمی ــه ب ــختی ک ــرایط  س ــه ش ــا هم ــد ب می گوین
 وجــود دارد، وظیفــه ذاتــی ایــن شــرکت ایجــاب می کنــد کــه در تابســتان شــوک 

و تنش هایــی را به مشــترکان به جهــت کمبود آب وارد نکند.
 کارشناســان حــوزه آب معتقدنــد مدیریــت منابــع آب هــای ســطحی و زیرزمینــی 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــکات آب اس ــاره مش ــا راه چ ــرف آب، تنه ــت مص ــن مدیری همچنی
ــا اســتفاده از منابــع آبــی موجــود بتوانیــم حداکثــر بهــره وری  بایــد در درازمــدت ب

را داشــته باشــیم.
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درآســتانه ســالگرد 
ســه ســالگی انتشــار روزنامــه کیمیــای وطــن بــا حضــور در دفتــر ایــن روزنامــه بــا 
ــو  ــدار و گفت وگ ــک دی ــن از نزدی ــای وط ــه کیمی ــنل روزنام ــئول و پرس ــر مس مدی
ــا ســید  ــای وطــن ب ــگار کیمی ــوی خبرن ــش رو حاصــل گفت وگ ــب پی ــرد. مطال ک
ــاره  ــان، درب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــی ش ــط عموم ــر رواب ــا، مدی ــر بنی طب اکب
مباحــث خشکســالی و نحــوه تامیــن آب شــرب، فرســودگی شــبکه های فاضــاب 
ــن  ــاری ای ــال ج ــای س ــوردار و برنامه ه ــر برخ ــق کمت ــه مناط ــهری ب ــانی ش آبرس

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ــت ک ــرکت اس ش
بــه عنــوان نخســتین ســؤال بفرماییــد بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی و بــارش 
ــرب  ــن آب ش ــرای تامی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــه ش ــال، برنام ــم امس ک

ــت؟ ــهروندان چیس ش
ــا  ــن 30 ت ــورت میانگی ــه ص ــاب ب ــرکت آب و فاض ــترکان ش ــه مش ــاله ب ــر س ه
ــزار  ــون و 100 ه ــک میلی ــش از ی ــون بی ــه می شــود و اکن ــزار مشــترک اضاف 35ه
نفــر مشــترک آب و 600 هــزار مشــترک فاضــاب در اصفهــان هســتند و از خدمــات 
ــن  ــرای ای ــزوم تامیــن آب شــرب بهداشــتی ب ــد. ل ــن شــرکت اســتفاده می کنن ای
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس ــت ک ــی اس ــن برنامه های ــا، از مهم تری خانواده ه
شــامل 340 کیلومتــر شــبکه اصــاح و توســعه آب و فاضــاب، افتتــاح تصفیه خانــه 
ــاح  ــه، اص ــی مبارک ــهرک صنعت ــز و ش ــه گ ــانی ب ــار، آبرس ــگان، خوانس  آب گلپای
ــتقال  ــدان اس ــان در می ــهر اصفه ــانی ش ــه آبرس ــاس ترین نقط ــازی حس  و بازس

و تقویت شــبکه توزیع آب در غرب اصفهان می شــود.
البتــه بایــد تاکیــد کنــم کــه مدیریــت مصــرف آب صرفــا در موضوعــات فرهنگــی 
نبــوده، بلکــه بخشــی از اقدامــات مــا در حــوزه فنــی و مهندســی اســت کــه شــامل 
ــدازی  ــپ نشــت گیری، راه ان ــدازی اکی اصــاح شــبکه در ســه ســال گذشــته، راه ان
ســامانه مدیریــت فشــار در شــهر اصفهــان، راه انــدازی و تکمیــل ســامانه تله متــری 

و ... می شــود.
در ســه ســال گذشــته بیــش از 2 هــزار کیلومتــر شــبکه آب و فاضــاب در قالــب 

ــار در کشــور نشــت های مشــهود  ــرای اولیــن ب طــرح اصــاح و توســعه انجــام و ب
در شــبکه بــا راه انــدازی اکیپــی مجهــز و بهره گیــری از تکنولــوژی نویــن شناســایی 
شــد و در چهــار ســال اخیــر 800 لیتــر بــر ثانیــه نشــت یابی صــورت گرفــت و ایــن 

آب بــه چرخــه توزیــع بازگشــت.
 راه انــدازی ســامانه مدیریــت فشــار در شــهر اصفهــان نیــز از دیگــر اقدامــات بــود که 
ایــن ســامانه در آینــده نزدیــک نیــز در ســایر شهرســتان های اســتان بــا پوشــش 
ــار  ــری فش ــرای اندازه گی ــته ب ــد در گذش ــت. هرچن ــد یاف ــعه خواه ــب توس مناس
ــا  مانومتــر را درون منــازل یــا مغازه هــا نصــب کردیــم، ولــی امــروز خوشــبختانه ب
ــم هــر لحظــه فشــار آب در 132 نقطــه  ــت فشــار قادری ــدازی ســامانه مدیری راه ان
اصفهــان را رصــد کنیــم و توزیــع آب را بــر ایــن اســاس بــه شــبکه انتقــال دهیــم. 
ــه  ــت، در چ ــدام اس ــت اق ــه در دس ــا ک ــم آبف ــای مه ــد پروژه ه ــا بفرمایی  لطف

ــد؟ ــرار دارن ــه ای ق مرحل
ــذب  ــر در ج ــتگاه های برت ــی از دس ــان، یک ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
ســرمایه گذاری های داخلــی و خارجــی اســت. حــدود 500 میلیــارد تومــان در 
قالــب قــرارداد فاینانــس، boo ،bot بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری بــا شــرکت 
ــارد  ــزان 170 میلی ــن می ــه از ای ــده ک ــد ش ــان منعق ــتان اصفه ــاب اس آب و فاض
ــه روش  ــان ب ــاب اصفه ــبکه فاض ــازی ش ــرای بازس ــی ب ــس خارج ــان فاینان توم
نویــن اســت کــه طــی ســه ســال اجرایــی خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
فاینانــس داخلــی هــم در نجف آبــاد، زواره و تیــران انجــام و پــروژه فاضــاب آن هــا 

ــد رســید. ــرداری خواه ــه بهره ب ــاز شــده و ب آغ

ــار  ــهر خوانس ــه ش ــمه دز، آب ب ــال از سرچش ــط انتق ــتفاده از خ ــا اس ــن ب همچنی
ــم  ــده ه ــت و س ــهر ورنامخواس ــاب ش ــه فاض ــد و تصفیه خان ــد ش ــل خواه منتق

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهره ب ــه زودی م ب
مردم اصفهان باید چگونه خشکسالی اصفهان را مدیریت کنند؟

ــک  ــان ی ــالی اصفه ــه خشکس ــت ک ــدی داش ــه ج ــئله توج ــن مس ــه ای ــد ب بای
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــرد. ب ــور ک ــی عب ــه راحت ــوان از آن ب ــه نمی ت ــت اســت ک واقعی
قیمــت تمام شــده هــر متــر مکعــب آب کمتــر از یــک هــزار تومــان بــرای شــرکت 
آبفــا هزینــه دارد، در حالــی کــه هــر مشــترک مســکونی بــه ازای هــر متــر مکعــب 
ــن نعمــت را کــه  ــد قــدر ای ــد، مشــترکان بای ــا 260 تومــان پرداخــت می کن آب تنه

ــد. ــا می رســد بدانن ــه دســت آن ه ــی ب ــه راحت ب
ــر  ــه 120 لیت ــان ب ــتان اصفه ــترکان اس ــرانه آب مش ــا س ــم ت ــاش کنی ــد ت  بای
ــذا مــردم در  ــد؛ در حالــی کــه ایــن میــزان اکنــون 151 لیتــر اســت. ل کاهــش یاب
ایــن زمینــه بایــد مــدارا کننــد؛ بــه گونــه ای کــه ســرانه مصــرف آب مشــترکان بــه 
ــر مشــکات فائــق  ــا شــرایط خشکســالی ب ــا بتوانیــم ب ــد ت  20 درصــد کاهــش یاب

آییم.
ــت آب  ــاره بهداش ــت؟ درب ــه اس ــانی چگون ــرای آبرس ــن ب ــای فلم ــت چاه ه وضعی

ــه اســت؟ ــی صــورت گرفت ــد چــه اقدامات بفرمایی
ــکی  ــا خش ــفانه ب ــه متأس ــت ک ــود داش ــن وج ــاه فلم ــه چ ــان 10 حلق  در اصفه
ــی  ــاه همگ ــه چ ــن 10 حلق ــی، ای ــای زیرزمین ــدن آب ه ــین ش ــده رود و ته نش زاین

ــدند. ــک ش خش

دربــاره وضعیــت بهداشــت آب نیــز بایــد بگویــم ایــن مســئله خــط قرمــز شــرکت 
ــردم  ــه م ــتی ب ــتیم آب غیربهداش ــر نیس ــز حاض ــا هرگ ــت و م ــاب اس آب و فاض
عرضــه کنیــم. آب همــواره توســط کارشناســان ذی ربــط تســت می شــود و بــه همــه 

ــد. ــتفاده می کنن ــتی اس ــالم و بهداش ــم آب س ــان می دهی ــهروندان اطمین ش
ــون  ــرب 4 میلی ــه آب ش ــیخعلی ک ــه باباش ــت آب تصفیه خان ــبختانه کیفی   خوش
ــت  ــوب اس ــت و مطل ــد، باکیفی ــن می کن ــتا تأمی ــهر و 300 روس ــر را در 56 ش  نف
و مــا همــواره بــه دنبــال تحویــل آب باکیفیــت و خــوب بــه مــردم بودیــم. اگــر مرکز 
بهداشــت در هــر نقطــه ای از اســتان تذکــر دهــد، آب شــرب مناســب نیســت، مــا 

در شــبکه قــرار نخواهیــم داد.
ــگ آب  ــج فرهن ــرف و تروی ــش مص ــتای کاه ــی در راس ــه اقدامات ــا چ ــرکت آبف ش

ــت؟ ــه اس ــر گرفت ــترکان در نظ ــرای مش ب
ــرای  ــا اســتانی اســت کــه در طــول ســال و در کشــور ب ــان تنه ــم اصفه ــد بگوی بای
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــاش می کن ــور مســتمر اطاع رســانی و ت ــه ط ــت مصــرف ب مدیری
کــه ایــن اقدامــات در کشــور نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ســال جــاری 
بیــش از 9هــزار و 394 دقیقــه برنامــه از صداوســیمای مرکــز اصفهــان و شــبکه 2 
ســنوات اخیــر بــا موضــوع مدیریــت مصــرف برگــزار شــد کــه بســیار مــورد اســتقبال 
قــرار گرفــت؛ ضمــن اینکــه بــا تأســیس خانــه فرهنــگ آب در اصفهــان نــگاه علمــی 
و هدفمنــد بــه موضــوع مدیریــت مصــرف در بخش هــای مختلــف جامعــه فراهــم 
ــده  ــام ش ــته ای انج ــات شایس ــز اقدام ــی نی ــای فن ــن در بخش ه ــد. همچنی ش

اســت.
ــش آب  ــال در بخ ــر امس ــه فج ــت در ده ــرار اس ــه ق ــی ک ــن پروژه های  از مهم تری

و فاضــاب به بهره برداری برســند، بگویید.
ــات ســتاد اقتصــاد  ــر اســاس مصوب ــان ب   شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه
ــرار  ــاب ق ــه فاض ــرده و 26 تصفیه خان ــف ک ــی را تعری ــور پروژه های ــی کش مقاومت
ــان و  ــده لنج ــار و س ــره آن در خوانس ــه دو فق ــود ک ــداث ش ــور اح ــت در کش اس

می شــود. اجــرا  ورنامخواســت 
 از جملــه اقدامــات در حــوزه فاضــاب شــهری می تــوان بــه قــرارداد 153 میلیــارد 
ــه  ــهرهای منطق ــع آوری ش ــبکه جم ــت ش ــل جه ــع متقاب ــورت بی ــه ص ــی ب تومان

برخــوار اشــاره کــرد.
ــه پروژه هــای اقتصــاد  ــه ســده لنجــان و ورنامخواســت از جمل  افتتــاح تصفیه خان
ــل  ــع متقاب ــق بی ــع از طری ــرو و صنای ــکاری وزرات نی ــا هم ــه ب ــی اســت ک مقاومت
ــرد.  ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــه اجــرا شــده و در دهــه فجــر م ــوالد مبارک ــا ف ب
ــر  ــز از دیگ ــان نی ــوب اصفه ــمال و جن ــه ش ــاز 2 تصفیه خان ــازی ف ــن بهس همچنی
ــه  ــطحی ب ــتم های س ــرح  سیس ــن ط ــه  در ای ــت ک ــر اس ــه فج ــای ده پروژه ه
سیســتم های عمقــی تبدیــل شــده اســت. در ایــن طــرح سیســتم های هوادهــی 

ــل شــده اســت. ــی تبدی ــه سیســتم های هوادهــی عمق ســطحی ب
ایــن فرآینــد ســبب ایجــاد کیفیــت در پســاب تصفیــه شــده و رعایــت شــاخص های 
ــی  ــای اجتماع ــردم در زمینه ه ــای م ــراه دارد و دغدغه ه ــه هم ــت محیطی را ب زیس

و بهداشــتی را برطــرف می کنــد.

در گفت وگوی کیمیای وطن با مدیر روابط عمومی آبفای اصفهان عنوان شد:

خشکسالی اصفهان، واقعیتی است که نمی توان به راحتی از آن گذشت

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه
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رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

)شماره 800/30700(

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان.
موضوع مناقصه: واگذاری اداره امور مربوط به بهره برداری، نکاهداشت و تعمیرات جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده CNG مشکات شرقی و غربی، سان آرای شمالی و 

جنوبی اریسمان در قالب یک قرارداد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه با موضوع فوق به مبلغ 522.000.000 ریال. 

بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبای 4120075101008 با شناسه واریز 26100000026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت 
رسید وجه از خزانه منطقه و یا ارائه یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین.

نشانی محل دریافت و تحویل اسناد:
اصفهان - خیابان چهارباغ باال - جنب پمپ بنزین، امور قراردادها. 

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل مشاهده نمایند.
تلفن تماس امور قراردادها: 03136244618 - تلفن تماس شرکت: 3136247001

مهلت دریافت اسناد:
- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/11/11

مهلت تسلیم پاکات:
- روز دوشنبه مورخ 95/11/25 به آدرس اصفهان - چهارباغ باال - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - دبیرخانه کمیسیون مناقصات.

تاریخ گشایش پاکات:
- ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/11/26

شرایط متقاضی:
- ارائه درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه.

.CNG  مورد تائید مدیر طرح CNG کلیه شرکتهای مجاز بهره برداری از جایگاه های -
- ارائه گواهی صاحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی )ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد(

- ارائه اساسنامه، آگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت، لیست اعضاء هیئت مدیره به همراه کپی مدارک شناسائی و تحصیلی آنان )ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد(
- عدم وجود سوء عملکرد در اجراهای گذشته. 

- ارائه گواهینامه تایید صاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت از سوی مناقصه گر در زمان انعقاد قرارداد الزامی می باشد.
- عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته. 

- شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های حائز شرایط تحویل خواهد شد.
- ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رویت می باشد.

- آدرس سایت:
- آگهی و شرایط مناقصه در سایتهای ذیل قابل رویت می باشد:

WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR -
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