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کجاست، بازار یا ...؟            قلب تپنده شهر 

له
قا

رم
س کارکرد های فرهنگی اجتماعی بازار با مجموعه های 

با نیم نگاهی به  یا پاساژ چه تفاوتی دارد؟  تجاری 
بازارهای بزرگ شهرهایی مثل تهران و اصفهان و 

کز تجاری  که در این مرا دیگر شهرهای بزرگ درمی یابیم 
عصاره ای از  فرهنگ غنی دین  به نمایش در آمده است.

کز تجاری مثل بازار ده ها مسجد، مدرسه، حوزه  در کنار مرا
علمیه، سقاخانه، رستوران ها با غذاهای ایرانی و بناهای 

باشکوه از معماری ایرانی اسالمی را مشاهده می کنید. 
در طول تاریخ در ایران به ویژه شهر های بزرگ، بازارهای 
سنتی، »قلب تپنده شهر« بوده اند؛ اما در چند سال اخیر 
کنون تعدد  این قلب کمتر به شریان شهر، خون می رساند. ا
کز خرید مدرن، کارکرد بازار سنتی را کم رنگ تر  پاساژ ها و مرا
کرده است. در یک زمانی با پیدا شدن خیابان ها ومغازه ها 

در طول آن، بخشی از گرمی بازار گرفته شد...

کوبنده مردم ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید پاسخ 
مردم پاسخ تهدیدهای آمریکا را دادند

حضور باشکوه مردم در جشن پیروزی انقالب اسالمی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقالب

آیت اهلل آملی الریجانی:

کارساز نیست زبان تهدید و تحریم علیه ایران 

رئیس جمهور:

تازه کارهای آمریکا باید با زبان احترام سخن بگویند
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  بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های خارجی 
  امام جمعه اصفهان: ملت ایران نشان داد مانند اول انقالب ایستاده است

دوربین کیمیای وطن
حضور پرشور مردم اصفهان در جشن انقالب
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یادداشت سردبیرسرمقاله 

امــام جمعــه اصفهــان 
گفــت: بایــد در مقابــل 
ــتیم و  ــمنان بایس دش
تحمــل کنیم کــه ملت 
روزهــا  ایــن  در  مــا 
ــه  ــد ک ــان می دهن نش
انقــاب  اول  ماننــد 

ایســتاده اند.
بــه گــزارش کیمیــای 
وطــن، آیــت هللا ســید 
ــن  ــه ای ــاز جمع ــه اول نم ــژاد در خطب ــف طباطبایی ن یوس
هفتــه شــهر اصفهــان اظهــار کــرد: آنچــه امــام بــرای مــا در 
ایــن انقــاب آورد، از متــن اســام بــود؛ در انقــاب مــا ســه 
اصــل وجــود دارد: قانــون اساســی، والیــت فقیــه و مبــارزه 

بــا مســتکبران و کفــار محــارب.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمنی کفــار بــا ایــران بــه دلیــل انرژی 
هســته ای و دیگــر موضوعــات نیســت، بلکــه فقــط بــه خاطر 
 دیــن اســت، اظهــار کــرد: تمــام فرمایش هــای امــام خمینی 

و مقام معظم رهبری طبق آیات قرآن هستند.

وی ادامــه داد: طبــق آیــات قــرآن، مــا مســلمانان با کشــورها 
جنــگ نداریــم؛ امــا اگــر خواســتند بــا مســلمانان بجنگنــد 
وظیفــه مــا ایــن اســت کــه تــا آخریــن قطــره خونمــان بــا 
آن هــا بجنگیــم؛ بایــد در مقابــل دشــمنان بایســتیم و تحمــل 
ــه  ــد ک ــا نشــان می دهن ــن روزه ــا در ای ــت م ــه مل ــم ک کنی

ــتاده اند. ــاب ایس ــد اول انق مانن
طباطبایی نــژاد در خطبــه دوم نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
شــهر اصفهــان عنــوان کــرد: تشــکر می کنــم از مــردم خــوب 
ــل در  ــر از ســال های قب ــم بهت ــان دیدی ــه در اصفه کشــور ک
ایــن راهپیمایــی 22 بهمــن شــرکت کردنــد و ایــن واقعــا بــه 

دلیــل رشــد فکــری و تدیــن مــردم ماســت.
منحــرف  اســام  انقــاب کاری کــرد کــه  افــزود:  وی 
 را بــه اســام نــاب برگردانــد کــه کار کوچــک و کمــی 

نیست.
ــوط  ــه مرب ــه هم ــت ک ــاب اس ــس از انق ــود پ ــی و رک گران
ــکا نیســت و بعضــی از آن هــا از بی تدبیــری خــود  ــه آمری ب
دولت هــای ماســت؛ چــرا کــه پــس از روی کار آمــدن هــر 
دولتــی، بســیاری از روش هــا و نظام هــا اعــم از نظــام 

آموزشــی تغییــر می کننــد و جابه جــا می شــوند.

ــام  ــن پی ــه اولی ــان اینک ــا بی ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
مهــم حضــور مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن، خنثــی 
کــردن توطئه هــای کشــورهای ســلطه و در راس آن 
آمریــکا و انگلیــس خبیــث اســت، گفــت: آن هــا 
ــه  ــم علی ــان تحری ــد و زب ــان تهدی ــه زب ــد ک می فهمن

ــت. ــاز نیس ــران کارس ــت ای مل
آیــت هللا آملــی الریجانــی در حاشــیه راهپیمایــی 
22 بهمــن در جمــع خبرنــگاران گفــت: همان طــور 
ــه می کنیــد مــردم فهیــم و بصیــر مــا  ــه ماحظ ک
اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســالگرد  راهپیمایــی 
کردنــد  برگــزار  فــراوان  عــزت  بــا  و  باشــکوه تر   را 

و این حضور پیام های بســیار مهمی دارد.
خنثــی کــردن  مهــم،  پیــام  اولیــن  افــزود:  وی 
توطئه هــای کشــورهای ســلطه و در راس آن آمریــکا و 

ــت. ــث اس ــس خبی انگلی
آیــت هللا آملــی الریجانــی ادامــه داد: آن هــا می فهمنــد 
کــه زبــان تهدیــد و زبــان تحریــم علیــه ملــت ایــران 

کارســاز نیســت.
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: مــردم منســجم بــا 
وحــدت و بــا همراهــی مســئوالن در ایــن راهپیمایــی 
ــا  ــه م ــد ک ــان می کنن ــه بی ــد و قاطعان شــرکت می کنن
ــن  ــتاده ایم و ای ــاب ایس ــن انق ــای ای ــای آرمان ه پ

ــد شــد. ــف نخواه ــچ گاه متوق ــت هی حرک
آرمان هــای  و  انقــاب  مســیر  تصریــح کــرد:  وی 
رهبــری  معظــم  مقــام  رهبری هــای  بــا   انقــاب 
و حضــور مــردم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و مــردم هــر 
گونــه تهدیــدی را بــا زبــان قــدرت پاســخ خواهنــد داد. 

ن میزا
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ادامه از صفحه یک: 

پژوهشگر حوزه و دانشگاه
دکتر علی اصغر بیگی

ــی اســت کــه اول  ــر از آن، مجموعه هــای تجــاری فعل امــا بدت
اینکــه از مظاهــر معمــاری اســامی و ایرانــی کــه از افتخــارات 
ماســت فاصلــه گرفتــه و دوم اینکــه  در بیشــتر مــوارد بــا بــازار 
ــده دارد. ــاوت عم ــه اســام تف مســلمین مطــرح  شــده در فق

ــد«  ــرای »خری ــدران ب ــادران و پ ــده ای  از م ــوز ع ــه هن گرچ
ــر آن  ــازار ســنتی کمت ــر ب ــا دیگ ــد، ام ــازار ســنتی می رون ــه ب ب
کارکــرد ســابق خــود را بــه  مثابــه فضایــی بــرای بــروز عرصــه 
ــا ایــن موضــوع، شــهروندان به ویــژه  ــد ب عمومــی دارد. در پیون
ــدرن  ــاژ های م ــه پاس ــون از جمل ــای گوناگ ــان در مکان ه جوان
ایجــاد  فرهنگی اجتماعــی  کارکرد هــای  می کننــد  ســعی 
کننــد؛ از همیــن رو، پاســاژ ها در شــهرهای بــزرگ ایــران 
ــه یــک عرصــه  تنهــا مکانــی تجــاری نیســتند؛ بلکــه تبدیــل ب
عمومــی شــده اند. پاســاژ اکنــون بــه  عنــوان بخشــی از زندگــی 
ــه  ــدارد. بلکــه ب ــه تجــاری ن ــا جنب روزمــره شــهری، دیگــر تنه
عرصــه ای بــرای بــروز کنش هــای اجتماعــی و حتــی فرهنگــی 
تبدیــل شــده اســت. بســیاری از جوانــان امــروز در ایــن مراکــز 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــه نمی کنن ــردن مراجع ــد ک ــرای خری ــاری ب تج
ــتان  ــردن دوس ــدا ک ــردی، پی ــی، ویترین گ ــال وقت گذران دنب
ــد از  ــای جدی ــردن مدل ه ــدا ک ــا پی ــا ی ــه مده ــد و ارائ جدی
ــی  ــا تنوع طلب ــی ب ــوای جوان ــه حال وه ــتنند. البت ــا  هس کااله
ــدی  ــز ب ــه خــودی خــود چی ــه ب ــراه اســت ک ــی هم و مدگرای
ــن  ــه در ای ــرد  ک ــه ک ــد توج ــن بای ــود؛ لیک ــوب نمی ش محس

ــرد.  ــز می گی ــه چی ــد و چ ــز می ده ــه چی ــه او چ مجموع
یــک هشــدار و بیداربــاش بــه متولیــان شهرســازی و فرهنگــی 
بایــد داد کــه امــروز شــما مســئول هســتید و فــردا فــارغ از آن؛ 
ــن دوره تاریخــی و  ــاره ای ــی درب ــدگان چــه قضاوت ــد آین بنگری
فرهنــگ باقی مانــده از آن می کننــد...؟ بــه راســتی چــرا نبایــد 
در مجموعه هایــی مثــل سیتی ســنتر اصفهــان و مشــابه  آن 
در شــهرهای دیگــر، نمــاد تمــدن اســامی مثــل گنبــد باشــد؟ 
چــرا نبایــد در کنــار آن دانشــگاه اســامی و شــعبه ای از حــوزه 
علمیــه  ســاخته شــود؟ چــرا مظاهــر هویتــی خــود را در ایــن 
مراکــز بازخوانــی و بــاز انجــام نمی کنیــم؟ مگــر نــه ایــن 
اســت کــه در یــک زمانــی در میــدان نقــش جهــان اصفهــان، 
بــازار صــدر  در کنــار مدرســه صــدر و مســجد امــام )ره( قلــب 
تپنــده شــهر بــوده اســت؟ در پایــان، ایــن مقالــه را مزیــن بــه 
کامــی از مــوالی متقیــان علــی)ع( می کنیــم کــه فرمــود: یــا 
معشــر التّجــار الفقــه ثــم المتجــر، الفقــه ثــم المتجــر، الفقــه 
ثــم المتجــر...؛ ای جامعــه تجــار و معامله گــر! اول یادگیــری 
مســائل شــرعی تجــارت، بعــد تجــارت؛ ایشــان ایــن جملــه را 
ســه بــار تکــرار کــرد. )کافــی، ج5، ص150، ح 1( اگــر در ایــن 
بیــان حضــرت دقــت کــرده و »متجــر« را اســم مــکان بدانیــم  
بــه ایــن نتیجــه می تــوان رســید کــه محــل تجــارت نیــز از نظــر 
فقــه شــیعه مهــم اســت؛ لــذا در کتــب فقهــی احــکام و آدابــی 

ــازار بیــان کرده انــد کــه نبایــد از آن غفلــت کــرد.     را بــرای ب

سرکوب مستکبران، الزمه تحقق عدالت                                 
از واژه هایــی کــه امــام)ره( از روز اول مبــارزه بــه 
ــدند  ــادآور می ش ــا ی ــتند و باره ــژه داش ــه وی آن توج
پابرهنــگان  و  محرومــان  و  مســتضعفان  موضــوع 
کــه  منحصربه فــردی  اقدامــات  از  یکــی  اســت. 
حضرتشــان داشــتند، اســتفاده از ادبیــات قرآنــی 
فرهنــگ  در  قرآنــی  کلیدواژه هــای  کــردن  وارد   و 
و ادبیــات سیاســی اســت. امــام ادبیــات قــرآن را وارد 
ــوان  ــن رو می ت ــرد؛ از ای ــردم ک ــی م ــگ عموم فرهن
گفــت کــه ادبیــات انقابــی امــام، ادبیــات قرآنــی بــود. 
یکــی از ایــن واژه هــای قرآنــی، واژه مســتضعفان بــود 

کــه امــام همــواره بــر آن تأکیــد داشــت. 
صف آرایــی مســتکبران در مقابــل مســتضعفان، تقابــل 
ــران  ــان و چپاولگ ــی محروم ــم و رویاروی ــدل و ظل ع

ــرد. ــانی می ک ــام نورافش ــام ام ــواره در کام و پی هم
 از ایــن مهم تــر، عملکــرد امــام خمینــی)ره( بــود کــه 
عــاوه بــر زبــان، بــا قلــم و قــدم و بــا تمــام تــوان در 
ــا  ــارزه ب ــود و مب ــان ب خدمــت مســتضعفان و محروم
ظلــم و ظالــم و مســتکبران را خط مشــی اصولــی خــود 
قــرار داده بــود. )کونــا للظالــم خصمــا و للمظلــم عونــا( 
ــث شــریف  ــن حدی ــی ای ــام مصــداق عین ــع ام در واق
ــاع و  ــت و دف ــم حمای ــد و از همــه مظلومــان عال بودن
در مقابــل همــه مســتکبران و ظالمــان شــجاعانه و تــا 

ــتادند.  ــان می ایس ــر عمرش ــات آخ لحظ
ــی  ــران الگوی ــت ای ــه مل ــرای هم ــام ب ــار ام ــن رفت ای
ــد  ــه دارد و خواه ــوز ادام ــه هن ــداری شــد ک ــرای پای ب

ــت.  داش
روحیــه استکبارســتیزی و حمایــت از مســتضعفان 
ــز  ــان، یکــی از ویژگی هــای امــام عزی در سرتاســر جه
اســت. آن رهبــر اندیشــمند و فرزانــه دوران، حکومــت 
را وســیله ای بــرای تحقــق عدالــت می دانســتند و 
معتقــد بودنــد تحقــق عدالــت بــدون ســرکوب کــردن 
ــه  ــد؛ ب ــد ش ــر نخواه ــران میس ــتکبران و چپاولگ مس
همیــن دلیــل، فضــای کشــور، فضــای حمایــت از 

ــود.  ــتکبران ب ــه مس ــارزه علی ــتضعفان و مب مس
ایــن فضــا نمــود و نشــانه ای از آیــه »و نریــد ان نمــن 
علــی الذیــن اســتضعفوا فــی االرض و نجعلهــم ائمــه 
و نجعلهــم الوارثیــن« اســت کــه در ایــن دوره نمایــان 
شــد؛ چــرا کــه گــروه ظالمــان و سرکشــان و طغیانگران 
بــه زیرکشــیده شــدند و زمــام امــور بــه دســت کســانی 
افتــاد کــه عمــری را بــرای بی عدالتی هــا مبــارزه 

کردنــد و تبعیــد و زنــدان و ...شــدند.
ــی  ــعارهای اصل ــی از ش ــه یک ــت اینک ــد گف ــه بای آنچ
و اولیــه انقــاب اســامی حمایــت از مســتضعفان 
بــوده و جمهــوری اســامی بــه ســبب دفــاع از همیــن 
شــعار قرآنــی، فشــارهای سیاســی فراوانــی را از ســوی 
ــرده  ــل ک ــادی تحم ــالیان متم ــول س ــتکبار در ط اس

اســت. 
ــه  ــود ک ــد ب ــر خواه ــی مؤث ــات دشــمنان هنگام اقدام
انقــاب اســامی از درون دچــار تردیــد شــود و جریــان 
ــا  ــه زمینه ه ــی)ره( در هم ــام خمین ــه ام ــده ای ک توفن
ــه  ــتکبران ب ــر مس ــتضعفان در براب ــت مس ــرای تقوی ب
ــه  ــد ک ــت بده ــود را از دس ــتوانه خ ــت، پش راه انداخ
خوشــبختانه ســلف صالــح ایشــان مقــام معظــم 
خویــش  مقتــدای  صابــت  همــان  بــا  رهبــری 
 توفنــده و اســتوار در مقابــل اســتکبار ایســتاده اند 
 و راه امــام همچنــان بــا هدایــت رهبــری عزیــز ادامــه 

دارد.
رهبــر کبیــر انقــاب و بنیانگــذار جمهــوری اســامی در 
تمامــی عمــر گرانمایــه خــود همــواره بــر رســیدگی بــه 
ــع  ــه و رف ــان جامع ــتضعفان و محروم ــت مس وضعی
مشــکات آنــان تاکیــد داشــتند و احقــاق حقــوق ایــن 
ــای  ــی از دغدغه ه ــت اجتماع ــراری عدال ــه و برق طبق

همیشــگی آن امــام بزرگــوار بــود.
نمى کنــم  »گمــان  فرمودنــد:  تاکیــد  بارهــا  امــام 
عبادتــى باالتــر از خدمــت بــه محرومیــن وجــود 
داشــته باشــد.« )صحیفــه امــام، ج 20، ص: 342( 
همچنیــن فرمودنــد: »بــه مســتضعفان و مســتمندان و 
زاغــه  نشــینان کــه ولــى نعمــت مــا هســتند، خدمــت 

کنیــد.« )صحیفــه امــام، ج 18، ص: 38(

ــی گفــت:  ــان تهران ــور در جمــع راهپیمای رئیس جمه
مــا بــا وضعیتــی مواجــه هســتیم کــه در دنیــا 
و آمریــکا بعضــی از تــازه کاران قــدرت در دســت 
گرفته انــد و همــه آنــان بداننــد در برابــر ملــت 
ایــران تنهــا بایــد بــا زبــان احتــرام و تکریــم ســخن 

ــد. بگوین
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه دولــت خبرگــزاری 
روحـانـــی  حســــن  حجت االســـام  تســنیم، 
راهپیمایــی  مراســم  در  دیــروز  رئیس جمهــور، 
ضمــن  تهــران،  آزادی  میــدان  در  و  بهمــن   22
پیــروزی  گرامیداشــت سی و هشــتمین ســالگرد 

انقــاب اســامی گفــت: انقــاب اســامی طــی 
سی وهشــت ســال گذشــته فــراز و نشــیب های 
ــر خــود را از دســت  ــدان دلی ــده و فرزن ــی دی فراوان
داده اســت؛ امــا ملــت ایــران همچنــان در پــی 

مــی دود. و  مــی رود  انقــاب  آرمان هــای 
طالقانــی آیــت هللا  خمینــی)ره(،  امــام  امــروز    

شــهید مطهــری، شــهید بهشــتی، آیــت هللا  هاشــمی 
رفســنجانی و بســیاری از بــزرگان در میــان مــا 

ــتند. نیس
مســیر  از  مــا  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  روحانــی 
انقــاب امــام)ره( و رهبــری در هیــچ شــرایطی 
ــز در  ــا هرگ ــت م ــزود: مل ــم، اف ــت برنمی داری دس
ــیر  ــاب راه و مس ــن انق ــخت ای ــای س پیچ وخم ه
خــود را بــا رهنمودهــای رهبــری گــم نکرده انــد 
و مشــکات را پشــت ســر گذاشــتند. در عرصــه 
بین المللــی شــرایط جنــگ را بــه صلــح تبدیــل 
از رکــود  اقتصــاد مــا در حــال گــذار   کردیــم و 

و بی رونقی به ســمت پیشـــرفت است.
ــی  ــوز راه فراوان ــه هن ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه

ــا  ــت م ــت: مل ــده، گف ــی مان ــا باق ــش روی م پی
حــق  ایــن  و  هســتند  بهتــر  زندگــی  خواهــان 
ــم  ــم دهی ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــت و بای آن هاس
ــا  ــم و ب ــن کشــور بجنگی ــا موضــوع فســاد در ای و ب
ــا فســاد هســت در  ــم؛ ت ــارزه کنی ویژه خواری هــا مب

ــت. ــم داش ــرفت نخواهی ــاد پیش اقتص
ــه  ــاص منطق ــرایط خ ــا ش ــروز ب ــه داد: ام  وی ادام
و جهــان مواجهیــم؛ امــا ملــت مــا بــا حماســه 
ــه دل  ــی ب ــر روزش هراس ــه های ه ــروز و حماس ام
ــا وضعیتــی مواجــه هســتیم  راه نخواهــد داد. مــا ب
کــه در منطقــه بعضــی تــازه کاران قــدرت در دســت 
ــازه کاران  ــی از ت ــکا بعض ــا و آمری ــد. در دنی گرفته ان
ــد  ــان بدانن ــه آن ــد و هم ــت گرفته ان ــدرت در دس ق
ــرام  ــان احت ــا زب ــد ب ــا بای ــران تنه ــت ای ــر مل  در براب
و تکریــم ســخن بگوینــد و ملــت بــه تهدیــد پاســخ 
دولــت  کــه  بداننــد کســانی  می دهــد.   قاطــع 
ــا  ــت م ــد، مل ــد کنن ــا را تهدی و نیروهــای مســلح م
یکپارچــه و آگاه خواهــد بــود و در برابــر بدخواهــان 

ــا  آخــر ایســتادگی خواهــد کــرد. ت

بین المللــی  بهمــن در رســانه های  راهپیمایــی 22 
ــت. ــاب داش بازت

الجزیــره انگلیســی: مــردم ایــران بــه نظامشــان ایمان 
دارند

ــردم  ــرد: م ــد ک ــی تاکی ــره انگلیس ــگار الجزی  خبرن
ایــران حاضرنــد هــر کاری بــرای دفــاع از نظــام 

کشورشــان انجــام دهنــد. 
ــی  ــره انگلیس ــی الجزی ــبکه تلویزیون ــزارش ش ــه گ ب
در ایــران رهبــر معظــم از مــردم خواســته بــود تــا در 
راهپیمایــی سی وهشــتمین ســالگرد پیــروزی انقــاب 
اســامی ایــن کشــور حضــوری گســترده داشــته 
باشــند و خشــم خــود را علیــه آمریــکا نشــان دهنــد. 
درســا جبــاری، خبرنــگار الجزیــره انگلیســی، در 
تهــران در گزارشــی زنــده از تهــران گفــت: اگــر نگوییــم 

ــران  میلیون هــا نفــر، صدهــا هــزار نفــر در سراســر ای
پیــروزی  مناســبت سی وهشــتمین ســالگرد  بــه 
ــده  ــاط مشخص ش ــمت نق ــه س ــامی ب ــاب اس انق
راهپیمایــی کرده انــد؛ زیــرا رهبــر معظــم ایــران از 

ــد. ــن کار را بکنن ــته ای ــا خواس آن ه
راهپیمایــی  در  مشــارکت کنندگان  نیویورک تایمــز: 

ــد ــر می دهن ــکا« را س ــر آمری ــرگ  ب ــعارهای »م ش
پایــگاه  در  نیویورک تایمــز  آمریکایــی  روزنامــه 
ــکوه  ــی پرش ــش راهپیمای ــه پوش ــود ب ــی خ اینترنت
ــه مناســبت سی وهشــتمین ســالگرد  ــران ب مــردم ای

ــت. ــران پرداخ ــامی ای ــاب اس ــروزی انق پی
سرتاســر  در  راهپیمایــی  نوشــت:  نیویورک تایمــز   

ایــران برگــزار شــده و شــرکت کنندگان در راهپیمایــی 
تهــران شــعارهای ســنتی خــود علیــه آمریــکا و 
ــت:  ــه نوش ــن روزنام ــد. ای ــر می دادن ــرائیل را س اس

تظاهرات کننــدگان بــه ســوی میــدان آزادی کــه
آنجــا  در  ایــران  رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن 
می کننــد. راهپیمایــی  خواهــد کــرد،  ســخنرانی 

المیادیــن: راهپیمایــی در هــزار شــهر ایــران، پاســخی 
ــور آمریکاســت ــدات رئیس جمه ــه تهدی ب

 حــازم کاس، خبرنــگار شــبکه تلویزیونــی المیادیــن 
پیــروزی  راهپیمایــی ســالگرد  تهــران، گفــت:  در 
انقــاب اســامی در حــدود هــزار شــهر ایــران برگــزار 

می شــود. 

ــده در  ــیر تعیین ش ــر از ده مس ــزاران نف ــران، ه در ته
ــدان آزادی هســتند.  ــه طــرف می حــال حرکــت ب

سی ان ان: حضور گسترده تر مردم در راهپیمایی
ســی ان ان ضمــن اذعــان بــه حضــور گســترده تر 
امســال بهمــن   22 راهپیمایــی  در  ایــران   مــردم 

مخاطــب شــعار مــرگ بــر آمریــکا شــرکت کنندگان در 
راهپیمایــی را دولــت آمریــکا اعــام کــرد. 

ــه گــزارش شــبکه تلویزیونــی ســی ان ان ، ایــران در  ب
حــال برگــزاری مراســم جشــن روز پیــروزی انقــاب 

ایــن کشــور اســت. 
 امــروز ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی هــزار 
و نهصــد و هفتــاد و نــه ایــران اســت. در شــهر تهــران 
پایتخــت ایــران، راهپیمایــی بــه مناســبت ایــن روز در 

حــال برگــزاری اســت. الــف

ــارات  ــت: اظه ــس شــورای اســامی گف ــس مجل رئی
ــران  ــت ای ــرت مل ــل غی ــی در مقاب ــات آمریکای مقام
کارســاز نیســت. علــی الریجانــی در ســفر دو روزه بــه 
ــت  ــم نکوداش ــروز در مراس ــر دی ــان، ظه ــتان کرم اس
ــروزی انقــاب اســامی در جمــع  سی وهشــتمین پی
مــردم کرمــان بــا انتقــاد از اظهــارات برخــی مقامــات 
کشــورهای غربــی گفــت: ایــن روزهــا شــنیده ایم 
ــه انقــاب  برخــی حرف هــای نســنجیده ای نســبت ب
ــی  ــات آمریکای ــد؛ مقام ــران زده ان ــت ای و حرکــت مل
خودشــان  کــه  کرده انــد  مطــرح  را  حرف هایــی 
می داننــد کــه در مقابــل غیــرت ملــت ایــران کارســاز 
ــه  ــامی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل ــت. رئی نیس
ــد مبنــی  ــی را مطــرح می کنن داد: ایــن افــراد اظهارات
ــه  ــتری را علی ــختگیری های بیش ــا س ــه م ــر اینک ب
ایــران اعمــال می کنیــم؛ امــا بایــد در پاســخ بــه 
ــه  ــت ب ــد دس ــما نمی توانی ــم ش ــارات بگوی ــن اظه ای

ــته ای ــق هس ــرا در تواف ــد؛ زی ــی بزنی ــن اقدامات  چنی
کشورهای زیادی دخیل هستند.  

الریجانــی ادامــه داد: اگــر مقامــات آمریکایــی روزی 
ــان  ــا خودش ــند، قطع ــته باش ــدی را داش ــن قص چنی
ــته  ــران راه گذش ــت ای ــرا مل ــرد؛ زی ــد ک ــان خواهن زی
ــرد.   ــد ک ــال خواه ــتری دنب ــرعت بیش ــا س ــود را ب خ
ــه  وی افــزود: مقامــات آمریکایــی بداننــد کــه اگــر ب
ــران در  ــند، ای ــام باش ــردن برج ــدوش ک ــال مخ دنب
مقابــل ایــن اقــدام، دیگــر هیــچ تعهــدی نســبت بــه 
آژانــس نخواهــد داشــت؛ از طرفــی دیگــر ایــن افــراد 
ــام  ــران انج ــا ای ــدی را ب ــق ب ــا تواف ــه م ــد ک می گوین
دادیــم؛ امــا ایــن مقامــات بایــد مراقــب باشــند 
در مســیری قــرار نگیرنــد کــه مشــکات خــود را 

ــش  ــرد: از دان ــوان ک ــی عن ــد.  الریجان ــش دهن افزای
هســته ای خــود صیانــت می کنیــم. آمریکایی هــا 
ــته ای  ــق هس ــوب تواف ــه چارچ ــر ب ــد اگ ــد بدانن بای

ــت.  ــان اس ــع خودش ــه نف ــد، ب ــرام بگذارن احت
ــن  ــا ای ــد ب  رئیــس مجلــس ادامــه داد: گمــان نکنی
ــرد و  ــرم ک ــران را گ ــردم ای ــر م ــود س ــا می ش کاره
آن هــا را از اتفاقــات منطقــه غافــل کــرد. مــا وظیفــه 
 داریــم از مــردم مظلــوم فلســطین دفــاع کنیــم 
ــه  ــم.  وی گفــت: وظیف ــا را فرامــوش نمی کنی و آن ه
ایــران در مقابــل تروریســت ها در منطقــه  ملــت 
ــود  ــه وج ــان ب ــت ها را خودت ــت؛ تروریس ــن اس روش
ــن  ــا ای ــکا باره ــابق آمری ــه س ــر خارج ــد و وزی آوردی
موضــوع را تکــرار کــرده اســت.  الریجانــی بــا اشــاره 

ــی  ــم راهپیمای ــردم در مراس ــترده م ــور گس ــه حض ب
ــال های  ــد س ــردم همانن ــور م ــت: حض ــن گف 22 بهم
نخســت انقــاب بــود و هیمــن حضــور ســاختار 
ــه  ــرزه انداخت ــه ل ــان را ب ــتکباری جه ــای اس قدرت ه
اســت. مــردم ایــران بــه وعــده خــدا کــه فرمــوده مــن 
را یــاری کنیــد تــا شــما را یــاری کنــم، ایمــان دارنــد. 
ــر  ــر تفک ــی ب ــی متک ــامی، انقاب ــران اس ــاب ای انق

ــن ــت. خبرآنای ــی اس ــامی و اله اس

بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های خارجی

پاسخ ملت به شیطان اکبر

 روحانی: تازه کارهای آمریکا 
باید با زبان احترام سخن بگویند

 آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان 

         در هیات حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95/19/ز
پیرو آگهی مورخ 95/10/18 مندرج در روزنامه کیمیای وطن ، بدینوسیله از کلیه مدیران محترم واحدهای منطقه مستقر در شهرستان فاورجان 

جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختاف شهرستان فاورجان دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل 

به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان درخواست کتبی خود را همراه با مستندات و مدارک موید شرایط مندرج 

در تبصره های ماده 11 آئین نامه مصوب 87/9/2 مقام محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به شرح ذیل( کتبا به اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان فاورجان تسلیم و سپس جهت رای گیری در زمان و مکان زیر حضور بهم رسانند.

مکان : اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فاورجان – خ فردوسی – بلوار کارگر 
زمان : 95/11/30 ساعت 10 صبح 

تبصره 2 ماده 11 : هر یک از کارگاههای مذکور در منطقه صرفا می تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید.
تبصره 2 ماده 11: موسسات دولتی ، یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات 
کارگران مشمول قانونکار استفاده نمایند الزم است باالترین مقام دستگاه یا مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره را بمنظور شرکت در 

مجمع کتبا معرفی نمایند.

اسامی نامزدهای واجد شرایط:
نوحی  الدین  پاکدلیان 6- سید حسام  مومنی 5- غامرضا  موسویان 4- محمدرضا  مهدی  یداله کارگر 3-  فر 2-   1-مسعود خجسته 

7- کامران شیرانی 

رای دهندگان می توانند به حداکثر 3 نفر از افراد فوق رای دهند.

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد اماک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش رساند. از 
متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامات اداره کل راه و شهرسازی 

استان اصفهان و ادارات شهرستان و تا روز دوشنبه مورخ 95/12/02 به پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به 

نشانی http://iets.mporg.ir و سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

نوبت اول

روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فالورجانروابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 22848 م الف22844 م الف

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مزایده )ریال(

قیمت کل 
)ریال(

قیمت پایه کارشناسی به 
ازای هر متر مربع )ریال(

مقدارتقریبی 
)مترمربع(

موضوع پروژه شماره 
مزایده

9/650/000 96/500/000 500/000 193 واگذاری یک قطعه زمین با کاربری اداری 
)ساختمان پلیس+10( واقع در شهرستان ورزنه

95/19/ز

مهلت تحویل پیشنهادها: روز شنبه مورخ 1395/12/14
گشایش پیشنهادها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1395/12/15

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد    تلفن: 031-36681068
منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاههای مشمول قانونکار که دارای شخصیت 

حقوقی هستند می باشد

هشدار جدی الریجانی به آمریکایی ها بر سر نقض برجام: 

کسی جرئت راه اندازی جنگ علیه ایران را ندارد

خبر کوتاه 

زاکانی: 

ترامپ، فروپاشی آمریکا را تسریع می کند
ــه  ــان اینک ــا بی ــده ســابق مجلــس شــورای اســامی ب نماین
مــردم بــا حضورشــان در راهپیمایــی 22 بهمــن پاســخ 
ــور  ــت: حض ــد، گف ــکا را دادن ــر آمری ــور سبک س رئیس جمه
ترامــپ در جایــگاه ریاســت جمهــوری آمریــکا، فروپاشــی این 
کشــور را تســریع می کنــد. علیرضــا زاکانــی، نماینــده ســابق 
ــی  ــس شــورای اســامی، در حاشــیه مراســم راهپیمای مجل
22 بهمــن در گفت وگــو بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: مــردم همیشــه شــگفتی می آفریننــد و حضــور 
گســترده امــروز آنــان نیــز شــگفتی ای برتــر از شــگفتی های 

ــوده اســت. گذشــته ب
ــد  ــه کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودن وی افــزود: همان گون
مــردم بــا حضورشــان پاســخ رئیس جمهــور سبک ســر 
آمریــکا را دادنــد. زاکانــی در ادامــه گفــت: مردم با حضورشــان 
بــه رئیس جمهــور آمریــکا گفتنــد کــه بــا بیاناتــی کــه قبــل از 
انتخابــات معطــوف بــه فروپاشــی آمریــکا داشــته، امــروز هم 
ــن  ــکا ای ــوری آمری ــت جمه ــگاه ریاس ــورش در جای ــا حض ب
فروپاشــی را تســریع می کنــد. ایــن نماینــده ســابق مجلــس 
در پایــان گفــت: بهتــر اســت ترامــپ بــه خــودش برســد تــا 

اظهــار نظــری راجــع بــه ملــت ایــران کنــد. فــارس

لنا
: ای

س
عک

 



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 از گذشــته های دور همــواره شــهرها در بهتریــن نقــاط ایجــاد 
می شــدند تــا از آب و خــاک مناســب بــرای تأمیــن مایحتاج 
مــردم اســتفاده شــود. ایــن رونــد در حالــی ادامــه یافــت کــه 
ــار  ــون، حــدود 70 هــزار هکت پــس از انقــاب اســامی تاکن
ــر  ــر اث ــان ب از زمین هــای مرغــوب کشــاورزی اســتان اصفه
 توســعه نامــوزن شــهرها یــا دیگر عوامــل، تغییر کاربــری داده 

و از گردونه تولید خارج شده است. 
رحمــت هللا زمانــی، مدیــر امــور اراضــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان، در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد کــه امــروزه بــا 
گســترش شــهرها، خاک هــای کشــاورزی مناســب در زیــر 
شــهرها مدفــون شــده و ادامــه ایــن رونــد خطــری جــدی 

ــود.  ــوب می ش ــردم محس ــامت م ــرای س ب
ــه  ــان چ ــتان اصفه ــت در اس ــل کش ــای قاب     زمین ه

ــد کــرد؟ ــرای حفــظ آن هــا چــه بای تعــداد اســت و ب
ــی  ــامل زمین های ــاورزی ش ــای کش ــظ زمین ه ــش حف بخ
اســت کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه تولیــد محصــوالت 

کشــاورزی و تولیــدات پیرامــون کشــاورزی اختصــاص 
غذایــی  مــواد  ســردخانه های  راســتا  همیــن  در   دارد؛ 
کارخانه هایــی کــه محصــوالت کشــاورزی را بــه غــذا تبدیــل 
محســوب  زمین هــای کشــاورزی  نیــز،   ... و  می کننــد 

می شــوند. 

ــت  ــل کش ــن قاب ــار زمی ــزار هکت ــر 55 ه ــغ ب ــون بال هم اکن
در اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه مقــدار زیــادی از 
ــد  ــت؛ بای ــت نیس ــل کش ــی قاب ــر محصول ــرای ه ــا ب آن ه
ــوری  ــه از ش ــک ک ــای کاس ی ــه خاک ه ــت ک ــه داش  توج
و قلیایــی کمتــری برخــوردار اســت، بــرای کشــت محصــوالت 
ــن  ــر همی ــال حاض ــد و در ح ــت ندارن ــاورزی محدودی کش
خاک هایــی کــه شــهر اصفهــان بــر روی آن ســاخته شــده از 

نــوع کاس یــک اســت.
ــای کشــاورزی، امســال  ــت زمین ه ــه محدودی ــا توجــه ب  ب
واگــذاری امــور اراضــی کشــاورزی بــا کاهــش چشــمگیری 
ــورد  ــر 88 م ــغ ب ــان بال ــن می ــت؛ از ای ــوده اس ــه رو ب روب
وابســته بــه کشــاورزی و 36 مــورد نیــز در غیرکشــاورزی را 

واگــذار کرده ایــم.
     متاســفانه مدتــی اســت موضــوع کویرخــواری 
و زمین خــواری کشــاورزی در اســتان اصفهــان مطــرح 

ــت؟ ــه چیس ــن رابط ــما در ای ــر ش ــت؛ نظ اس
ــدارد.  ــان وجــود ن ــد گفــت کویرخــواری در اســتان اصفه بای
امــا دربــاره واگــذاری زمیــن، مــا زمین هــای کشــاورزی را بــه 
صــورت قانونــی بــه افــراد می دهیــم و اگــر بــه تعهداتشــان 
عمــل نکردنــد، بــه صــورت قانونــی نیــز پــس می گیریــم؛ در 
حقیقــت زمین خــواری در امــور اراضــی نداریــم و ایــن امــر 

ــد. ــاق نمی افت اتف
ــه  ــاورزی ب ــای کش ــذاری زمین ه ــال واگ ــا امس     آی

ــت؟ ــته اس ــود داش ــت وج ــش صنع بخ
سیاســت دولــت در بخــش صنعــت ایــن بــوده کــه ترجیحــا 
ــود  ــام ش ــی انج ــهرک های صنعت ــی در ش ــات صنعت اقدام

مگــر در مــواردی خــاص؛ امــا اخیــرا زمین هــای کشــاورزی 
ــل  ــه دلی ــز ب ــت نی ــود آب و در بخــش صنع ــل کمب ــه دلی ب
شــهرک های صنعتــی بــه صــورت پراکنــده و محــدود واگــذار 

شــده اســت. 
همچنیــن مــا در بخــش توســعه زمین هــا در حــال انجــام 
باقی مانــده  امــور  قانــون  هســتیم؛  ارضــی  اصاحــات 
اصاحــات ارضــی در ســال 72 تصویــب شــد و بســیاری از 

ــت. ــام اس ــال انج ــوز در ح ــون هن ــن قان ــات ای اقدام
    متخلفــان تغییــر کاربــری اراضــی عمدتــا چــه کســانی 

؟ هستند
بیشــتر  اراضــی کشــاورزی  کاربــری  تغییــر  متخلفــان 
افــرادی هســتند کــه کشــاورز هــم نیســتند. کشــاورز زمیــن 
ــب  ــه تخری ــچ گاه ب ــت دارد و هی ــود را دوس ــاورزی خ کش
ــر 2 هــزار و 978  ــغ ب ــد. در ســال جــاری بال دســت نمی زن
ــایی  ــاز شناس ــری غیرمج ــر کارب ــار( تغیی ــورد )319 هکت م
ــر 2 هــزار و 707 مــورد نیــز اخطــار  ــغ ب شــد. همچنیــن بال
ــع  ــار( قل ــورد )20 هکت ــات داده شــد و 231 م ــف عملی  توق
و قمــع بــا اســتناد 2 مــاده 10 و احــکام صــادره قطعــی 110 
ــد از ابتــدای  ــع ی مــورد و جمعــا 341 مــورد و 66 مــورد خل

ســال تاکنــون انجــام شــده اســت. 
نکتــه شــایان تأمــل ایــن اســت بســیاری از اقدامــات قضائی 
می شــود؛  زمین هــای کشــاورزی  تخریــب  بــه  منجــر 
ــا  ــع بن ــا قل ــد ب ــه بع ــا از ســال 85 ب ــان عموم ــرا متخلف  زی
و پرداخــت جریمــه مواجــه بوده انــد و مدیریــت امــور 
اراضــی نیــز در ایــن راســتا بــرای اجــرای حکــم بــا مشــکات 

بســیاری مواجــه اســت.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی اصفهان درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

شهرها، خاک های کشاورزی مرغوب را 
بلعیده اند

مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا بررســی وضعیــت اشــتغال 
ــکاری  ــئله بی ــل مس ــرد: ح ــام ک ــه 96 اع ــه بودج در الیح
ــه در  ــت ک ــزی اس ــه ای در برنامه ری ــدگاه منطق ــد دی نیازمن
حــال حاضــر جایــگاه چندانــی در نظــام بودجه ریــزی کشــور 

نــدارد. 
مرکـــز  اقتصـــادی  مطالعـــات  دفتـــر 
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی 
ــازار کار  ــت ب ــی وضعی ــا بررس ــی ب در گزارش
در ســال 96 نوشــت: بیــکاری موضوعــی 
نیســت کــه بــا یــک اقــدام خارق العــاده 
ــر  ــه ب ــه غلب ــد؛ بلک ــق آم ــر آن فائ ــوان ب بت
ــرد جامــع  ــد وجــود راهب ایــن مشــکل نیازمن

دســتگاهی  بیــن  اجرایــی  و  راهبــردی  هماهنگی هــای 
صبــر  و  پاســخگو  و  راهبــر  اجرایــی  دســتگاه   وجــود 
و صــرف زمــان اســت. بــر پایــه ایــن گــزارش، در حــال حاضر 
ــع  ــتغال زایی و رف ــرای اش ــع ب ــخص و جام ــرد مش ــه راهب ن
ــخصی  ــتگاه مش ــه دس ــود دارد و ن ــی وج ــکات اجرای مش

ــال آن  ــخگویی در قب ــکل و پاس ــن مش ــری ای ــه راهب وظیف
ــه اســت.  را پذیرفت

ترکیــب بودجــه و اعتبــارات مرتبــط بــا موضــوع اشــتغال زایی 
ــن  ــد. ای ــان می ده ــی نش ــه خوب ــوع را ب ــن موض ــز ای آن نی
گــزارش می افزایــد: ســهم 5 درصــدی اعتبــارات اســتانی از 
مصــارف عمومــی دولــت، وجــود نــگاه متمرکز 
ــه  ــور را ب ــزی کش ــزی و بودجه ری ــر برنامه ری ب
ــای  ــا راهبرده ــه ب ــد ک ــان می ده ــی نش خوب
اشــتغال زایی تعــارض دارد. در بخــش دیگــری 
از گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس آمــده 
اســت: همچنیــن عــاوه بــر موضــوع پراکندگــی 
اعتبــارات اشــتغال زایی در میــان دســتگاه های 
ــا  ــن آن ه ــتماتیک بی ــاط سیس ــود ارتب ــدون وج ــف ب مختل
ــدف اشــتغال زایی  ــا ه ــه ب ــی ک ــی از هزینه های بخــش مهم
ــه  ــد و در نتیج ــود ندارن ــه نم ــا در بودج ــده اساس ــاد ش ایج
ــار  ــا اظه ــی آن ه ــرد و کارآی ــزان، عملک ــاره می ــوان درب نمی ت

نظــر کــرد. خانــه ملــت

یــک مقــام مســئول بــا تشــریح جزئیــات طــرح گازرســانی 
CNG بــه بعضــی نیروگاه هــای بــرق ایــران بــه روش 

ــه  ــا ب ــانی نیروگاه ه ــرح گازرس ــن ط ــرای اولی ــت: اج گف
روش CNG آغــاز شــده اســت. ســعید مؤمنــی در تشــریح 
جزئیــات طــرح گازرســانی بــه بعضــی از نیروگاه هــای 

بــرق ایــران بــه روش CNG گفــت: اجــرای 
ــه  ــه نیروگاه هــا ب ــن طــرح گازرســانی ب اولی
ــاز  ــار آغ ــرق چابه ــروگاه ب روش CNG در نی
شــده اســت. مدیــر گازرســانی شــرکت 
ملــی گاز ایــران اعــام کــرد بــا اجــرای 
پــروژه گازرســانی بــه نیــروگاه چابهــار از 
طریــق CNG بــدون ســاخت خطــوط لولــه 

ــا 2.5 میلیــون متــر مکعــب  ــه 2 ت ــه طــور متوســط روزان ب
ــرق  ــوب ش ــی در جن ــد نیروگاه ــن واح ــه ای ــی ب گاز طبیع
ــا  ایــران تحویــل داده خواهــد شــد. ایــن مقــام مســئول ب
تاکیــد بــر اینکــه در روش گازرســانی بــه نیروگاه هــا از 
مســیر CNG گاز طبیعــی پــس از فشرده ســازی از طریــق 

تریلرهــا بــه ایســتگاه های تغذیــه )ایســتگاه های گازی 
ــار  ــر( انجــام خواهــد شــد، اظه ــه اصطــاح مــادر و دخت ب
داشــت: در ایــن روش جدیــد در اطــراف نیروگاه هــا مخــازن 
ــی  ــی شــده اســت. مؤمن ــژه ذخیره ســازی گاز پیش بین وی
بــا اعــام اینکــه ایــن پــروژه بــا مشــارکت بخــش خصوصی 
ــران  ــار در صنعــت گاز ای ــرای نخســتین ب و ب
بــا  خاطرنشــان کــرد:  می شــود،  انجــام 
ــن گاز  ــار تأمی ــن روش در کن ــتفاده از ای اس
ســاخت  طراحــی،  هزینــه  در  نیروگاه هــا 
هــم  لولــه گاز  خطــوط  از  بهره بــرداری  و 
ــی جالــب توجهــی حاصــل  صرفه جویــی مال
ــاون  ــری مع ــحاق جهانگی ــد. اس ــد ش خواه
شــورای  جلســه  در  پیش تــر  هــم  رئیس جمهــور  اول 
اقتصــاد بــا تاکیــد بــر اســتفاده از روش CNG بــه منظــور 
گازرســانی بــه مناطــق دور افتــاده کشــور گفتــه اســت: ایــن 
ــن مناطــق از  ــردم ای ــا م روش فرصــت مناســبی اســت ت

ــن ــاد آنای ــوند. اقتص ــوردار ش ــی برخ ــت گاز طبیع نعم

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 367 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

افزایش قیمت مرغ طبیعی است
رئیــس انجمــن پرورش دهندگان 
تشــریح  بــه  مــرغ گوشــتی 
ــرغ  ــت م ــش گوش ــل افزای دالی
پرداخــت  اخیــر  مــدت   در 
و تصریــح کــرد در ایــن مقطع از 
افزایــش  دلیــل  بــه  ســال 
ــا  ــه ت ــت ک ــی اس ــا، طبیع تقاض
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــد؛ ام ــش یاب ــا افزای ــدودی قیمت ه ح
بــرای بــازار شــب عیــد هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ بیــش از 
7500 تومــان فروختــه شــود. مهــدی یوســفی گفــت: اصــوال 
ــر اســاس شــرایط عرضــه و تقاضــا  ــرغ ب قیمــت گوشــت م
ــل  ــبت ها مث ــی مناس ــه در بعض ــود و همیش ــن می ش تعیی
ــد  ــش می یاب ــرغ افزای ــت م ــرای گوش ــا ب ــر تقاض ــه فج  ده
و معمــوال تــا پایــان ســال هــم ادامــه دارد. وی ادامــه داد: در 
اواخــر بهمن مــاه قــدرت خریــد جامعــه از بقیــه روزهای ســال 
بــه دلیــل دریافــت عیــدی و پــاداش بیشــتر اســت و همیــن 
موضــوع باعــث افزایــش تقاضــا می شــود و طبیعــی اســت 

که مقداری افزایش قیمت داشته باشیم. ایسنا

تراژدی کارت های اعتباری
ــی  ــاری بانک ــای اعتب ــدن کارت ه ــر ش ــرای فراگی ــا ب تاش ه
در ایــران بــا شکســت روبــه رو شــد. سال هاســت بانک هــای 
مختلــف شــعار ترویــج کارت اعتبــاری را در ایــران می دهنــد. 
پیــش از ایــن نیــز وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
ــه  ــق ب ــدن رون ــل و بازگردان ــد داخ ــت از تولی ــتای حمای راس
صنعــت لوازم خانگــی در تعامــل بانــک مرکــزی، طــرح کارت 
اعتبــاری را پیشــنهاد کــرد. اگرچــه اجرایــی کــردن ایــن طــرح 
ــای  ــار بانک ه ــن ب ــا ای ــود، ام ــراه ب ــی هم ــا و اگرهای ــا ام ب
کشــور بــا اجرایــی کــردن شــیوه ارائــه تســهیات 10، 30 و 50 
میلیــون تومانــی بــا ســود 18 درصــد، شــیوه دیگــری را اجــرا 
کردنــد. ایــن طــرح کــه بــه مــوازات طــرح ارائه شــده از ســوی 
ــود، نیمه تمــام  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اباغ شــده ب
رهــا و از 20 آبــان بــه طــور کامــل بــه فراموشــی ســپرده شــد.

آنجایــی  از  معتقدنــد  بانکــی  و  اقتصــادی   کارشناســان 
ــه رو  ــی روب ــی و نقدینگ ــع بانک ــود مناب ــا کمب ــا ب ــه بانک ه ک
هســتند، بنابرایــن شکســت اجــرای طــرح کارت اعتبــاری از 
ــه  ــه دســتور بانــک مرکــزی وارد مرحل ســوی بانک هــا کــه ب

ــود.  ــی ب ــل پیش بین ــد، قاب ــرا ش اج
همچنیــن بــه گفتــه آن هــا ایــن کارت هــای اعتبــاری بــه رشــد 
ــت؛  ــرده اس ــی نک ــادی کمک ــق اقتص ــی رون ــد و حت و تولی
ــردم  ــه م ــد ب ــود 18 درص ــا س ــهیات ب ــت تس ــرا پرداخ زی
ــه  ــدارد؛ ب ــادی ن ــه اقتص ــی صرف ــد کاالی مصرف ــرای خری ب
همیــن دلیــل مــردم تمایلــی بــه دریافــت چنیــن تســهیاتی 
بانــک مرکــزی  اعتبــاری  قالــب طــرح کارت خریــد   در 

ندارند. ایران جیب

نارضایتی مردم از خدمات خودرویی
ارزیابـی هـــای  اســـاس  بــر 
صــورت گرفتــه، مــردم از عملکــرد 
ــس از  ــات پ ــرکت های خدمـ ش
و  خــودروســـــازان  فـــروش 
ــی  ــودرو ناراض ــدگان خ واردکننـ
بــر  زمینــه  ایــن  در  هســتند. 
ارزیابــی  جدیدتریــن  اســاس 
ــت  ــی«، »کیفی ــات یدک ــود قطع ــا نب ــود ی ــه »کمب صورت گرفت
هزینه تراشــی  تعمیــرات«،  و  خدمــات  قطعــات،  پاییــن 
ــود تعــداد نمایندگی هــای مجــاز« و »انجــام  بی مــورد«، »کمب
ــردم از  ــی م ــاد اصل ــج انتق ــراد«، پن ــل ای ــا ح ــدادن کار ی ن
خدمــات پــس از فــروش خــودرو در ایــران اســت. نارضایتــی 
ــه  ــه آیین نام ــق اصاحی ــه طب ــت ک ــی اس ــهروندان در حال ش
ــودرو ــدگان خ ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای ــی قان  اجرای

ایــن شــرکت ها موظــف شــده اند کیفیــت تعمیــرات و قطعــات 
ــد. در  ــن کنن ــا را تضمی ــر خودروه ــد تعمی ــده در فرآین ارائه ش
ــده  ــده: عرضه کنن ــون آم ــن قان ــاده 23 ای ــه در م ــن زمین ای
خــودرو موظــف اســت نمایندگی هــای مجــاز خدمــات پــس از 
فــروش خــود را ملــزم کنــد کــه ضمــن تســلیم صورتحســاب به 
ــه مــدت دو مــاه  ــده، خدمــات ارائه شــده خــود را ب مصرف کنن
ــد و  ــر فرابرس ــه زودت ــدام ک ــر ک ــر، ه ــزار کیلومت ــه ه ــا س ی
قطعــات را بــه مــدت 6 مــاه یــا 10 هــزار کیلومتــر، هــر کــدام که 

زودتر فرابرســد، ضمانت کند.ایسنا
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان اصفهــان، همزمــان بــا روزهــای پیــروزی شــکوهمند 
انقــاب اســامی، پنــج پــروژه آبرســانی بــه روســتاهای 
ــر آب  ــد. مدی ــرداری ش ــاح و بهره ب ــان افتت ــتان کاش شهرس
و فاضــاب روســتایی شهرســتان کاشــان در ایــن خصــوص 
گفــت: بــرای تأمیــن آب شــرب روســتائیان شهرســتان 
ــه در  ــت ک ــت اجراس ــددی در دس ــانی متع ــای آبرس طرح ه
ــران  ــور مدی ــا حض ــا ب ــروژه از آن ه ــر 5 پ ــارک فج ــه مب ده
و  افتتــاح  شهرســتان  و  اســتان  مســئوالن کشــوری،  و 
بهره بــرداری شــد. علیرضــا صبــوری پروژه هــای مجتمــع 
آبرســانی روســتاهای قهــرود و جوینــان، آبرســانی روســتای 
دره، فــاز دوم مجتمــع آبرســانی آذران و ورکان، پروژه آبرســانی 
بــه روســتاهای علــوی و علی آبــاد و ســاخت مخــزن 500 متــر 
مکعبــی روســتای تتمــاج را بــه عنــوان پروژه هایــی نــام بــرد 
کــه بهره بــرداری از آن هــا در دهــه فجــر آغــاز شــده و افــزود: 
ــزار  ــدود 80 ه ــوع ح ــا در مجم ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ب
میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات مالــی اســتانی و صنــدوق 

ــه شــده اســت. ــاری مردمــی هزین ــی و خودی توســعه مل

نیروگاه های برق ایران CNGسوز می شوندفقدان برنامه ریزی منطقه ای برای حل بحران بیکاری

در حالــی کــه مدت هاســت گرانــی در بــازار گوشــت قرمــز گریبانگیــر مصرف کننــدگان 
ــاره ســکوت  ــن ب ــدگان در ای ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن شــده، ســازمان حمای

اختیــار کــرده اســت. 
گرانــی گوشــت قرمــز از حــدود دو مــاه پیــش شــروع شــده و بــر اســاس آخریــن 
ــرار دارد.  ــر از ســطح انتظــار ق ــن محصــول باالت ــازار پرنوســان ای ــوز ب ــا هن گزارش ه
امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه اخیــرا منصــور پوریــان، رئیــس مجمــع ملــی 
ــا مشــکل را از حجــم و نحــوه عرضــه دام ندانســته،  ــده، نه تنه ــدگان دام زن صادرکنن
بلکــه اوضــاع عرضــه دام در ســال جــاری را نســبت بــه ســال گذشــته بهتــر توصیــف 

ــازار را دالالن و اصنــاف می دانــد. کــرده و عامــل اصلــی ایــن ناســامانی در ب
ــرای ســودجویی بیشــتر، الشــه  ــاره تاکیــد کــرده کــه برخــی دالالن ب  وی در ایــن ب
ــل  ــن عام ــه همی ــد ک ــران عرضــه می کنن ــه ته کشــتار را از اســتان های دوردســت ب
ــان  ــزار توم ــی 31 ه ــبک را کیلوی ــه دام س ــی الش ــه وقت ــرا ک ــود؛ چ ــی می ش گران
ــد ــه می کنن ــان عرض ــزار توم ــی 34 ه ــران کیلوی ــد و در ته ــل می کنن ــا حم  از آنج

ــن  ــه ای ــد. البت ــود آی ــه وج ــازار ب ــد در ب ــی بای ــه چــه قیمت های مشــخص اســت ک
ــی  ــه ط ــر اینک ــد و جالب ت ــم می زنن ــا رق ــه آن ه ــت ک ــودجویی اس ــی از س بخش
ــا همــان  ــره و ب ــه جــای ب ــاده حذفــی را ب ماه هــای گذشــته قصابی هــا میــش و م
 قیمــت کــه نــرخ گوشــت قرمــز باکیفیــت بــرای گوســفند نــر اســت، عرضــه کردنــد 

و کسی نبود که جلوی آن ها را بگیرد. 
ــی  ــازار شــده و حت ــی موجــود در ب ــی کــه درخصــوص گران ــار نظرهای ــا وجــود اظه ب
ــام قیمت هــای رســمی کــه از زبــان رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــت  اع
گوســفندی مطــرح می شــود، همچنــان قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار کنتــرل نشــده 

اســت.

ــد دارد  ــد تاکی ــی تولی ــوان متول ــه عن ــز ب ــاد کشــاورزی نی ــان وزارت جه ــن می  در ای
 کــه عرضــه دام مناســب اســت و هیچ گونــه کمبــودی در ایــن میــان نداریــم 
و افزایــش قیمتــی کــه در بــازار مشــاهده می شــود بــه دلیــل ســودجویی فروشــندگان 
ــدگان  ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــه س ــن زمین ــه در ای ــت ک ــور دالالن اس  و حض

و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی موظف به برخورد هستند. 
در شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در آســتانه نــوروز و افزایــش 
 تقاضــا علی رغــم اینکــه انتظــار مــی رود ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان 
ــردم  ــان م ــه زی ــت ب ــه در نهای ــا گرانفروشــی ها و ســودجویی ها ک ــدگان ب و تولیدکنن
اســت، برخــورد کنــد، شــاهد چنیــن برخوردهایــی نیســتیم؛ چــرا کــه گرانــی همچنــان 

در بــازار گوشــت قرمــز مشــاهده می شــود. ایســنا

ــا  ــمی ب ــای رس ــتن قرارداده ــا بس ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــرکت ریل ــل ش ــر عام مدی
ــد  ــد ش ــازی خواه ــتری نوس ــرعت بیش ــا س ــی ب ــاوگان ریل ــی ن ــازان داخل واگن س
ــا پیــش از پایــان ســال  ــاوگان کشــور ت ــه ن از اضافــه شــدن شــش واگــن جدیــد ب

ــر داد.  ــوروز 1396 خب ــات ن ــاری و تعطی ج
ــرد: در  ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــگاران ب ــع خبرن غامرضــا جهانبخــش در جم
طــول ماه هــای گذشــته اجــرای قــراردادی کــه بــرای ســاخت 37 واگــن جدیــد بــا 
ــه اجــرا رســیده  ــه مرحل ــه، ب ــی صــورت گرفت ــی از شــرکت های واگن ســاز داخل یک
اســت و از ایــن واگن هــا تنهــا 9 عــدد باقی مانــده کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک 

بــه خــط ســیر وارد شــود. 
بــه گفتــه وی از ایــن تعــداد واگــن شــش عــدد تــا پیــش از پایــان ســال بــه نــاوگان 

ــت  ــوروز ظرفی ــا در ن ــود ت ــه می ش اضاف
شــبکه ریلــی کشــور افزایــش پیــدا کنــد.

 ایــن فعــال عرصــه ریلــی بــا بیــان اینکــه 
ــای الزم  ــدن مجوزه ــادر ش ــود ص ــا وج ب
بــرای واردات واگــن هیــچ مذاکــره ای 
بــرای خریــد از شــرکت های خارجــی 

ــا  ــاس ب ــا وجــود آنکــه قیمــت واردات واگــن در قی ــح کــرد: ب انجــام نشــده، تصری
نمونه هــای ســاخته شــده در داخــل بســیار ارزان تــر اســت، امــا بــه منظــور حمایــت از 
تولیــد داخــل تــاش شــده هیــچ مذاکــره ای بــا طرف هــای خارجــی صــورت نگیــرد 

ــا ــدد. ایرن ــه کار بن ــوان خــود را در ایــن عرصــه ب ــع داخلــی تمــام ت ــا صنای ت

 رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر بــه تشــریح وضعیــت بــازار داخلــی و جهانــی طــا 
ــل  ــه دلی ــکه ب ــک س ــات کوچ ــت قطع ــه قیم ــرد ک ــوان ک ــت و عن ــکه پرداخ و س
افزایــش تقاضــای آن هــا رونــد صعــود پیــدا کــرده اســت. محمــد کشــتی آرای اظهــار 
ــن  ــرد و در ای ــدا ک ــودی پی ــی طــا ســیر صع ــه گذشــته قیمــت جهان ــرد: در هفت ک
مــدت 23 دالر افزایــش قیمــت داشــت. وی دربــاره دالیــل افزایــش قیمــت جهانــی 
طــا توضیــح داد: ایــن افزایــش قیمــت بــه دلیــل کاهــش قیمــت دالر و از طرفــی 
هــم بــه دلیــل افزایــش قیمــت نفــت رخ داده اســت. طبیعتــا هــر زمــان کــه ارزش 
ــد. رئیــس  ــد افزایشــی می یاب ــد، قیمــت نفــت و طــا رون دالر کاهــش پیــدا می کن
ــی  ــاخص های جهان ــه ش ــن هفت ــن در ای ــزود: همچنی ــر اف ــا و جواه ــه ط اتحادی
چنــدان مثبــت و جالــب توجــه نبــود و باعــث افــت ارزش دالر شــد کــه در نتیجــه آن 
هــر اونــس طــا 23 دالر افزایــش قیمــت پیــدا کــرد. کشــتی آرای همچنیــن دربــاره 
وضعیــت بــازار داخلــی ســکه و طــا گفــت: در بــازار داخلــی بــه نســبت آنچــه در بــازار 

جهانــی اتفــاق افتــاد، افزایــش قیمــت 
نداشــتیم؛ امــا هفتــه گذشــته کــه یــک 
هفتــه قبــل از دهــه فاطمیــه بــود، 
تقاضــا بــرای خریــد ســکه به ویــژه 
ــدا  ــش پی ــر افزای ــات کوچک ت در قطع
کــرد کــه باعــث افزایــش قیمــت ایــن 
قطعــات بــه نســبت قیمــت ســکه 

تمام بهــار شــد.
 وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال در هفتــه گذشــته قیمــت نیم ســکه و ربع ســکه 10 
هــزار تومــان افزایــش پیــدا کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه ســکه تمام بهــار طــرح 
جدیــد فقــط 3000 تومــان افزایــش قیمــت داشــت کــه ایــن میــزان افزایــش قیمــت 

ســکه تمام بهــار تحــت تأثیــر قیمــت جهانــی بــوده است.ایســنا

سکوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان در مقابل گرانفروشی گوشت

وارد شدن ۶ واگن جدید به ناوگان ریلی

افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ نیم و ربع سکه
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حتما بخوانید!
بازی رشد - رشد، نتیجه مشارکت ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

شــهر بــدون دفــن پســماند بــه  عنــوان یــک راهبــرد در برنامــه 
اصفهــان ۱۴۰۰ دیــده شــده اســت.

مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان 
در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه در ابتــدا از راه انــدازی 
کارخانــه هاضم هــای بی هــوازی در دو ســال آینــده خبــر 
داد و گفــت: بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه دیگــر شــاهد 
ــن  ــوی متعف ــده و ب ــماندهای جمع آوری ش ــیرابه های پس ش
زباله هانخواهیــم بــود. امیرحســین کمیلــی همچنیــن بــا 
اعــام اینکــه هفتــه آینــده 26 و 27 بهمن مــاه نشســت 
ــران عامــل ســازمان ها و شــرکت های پســماند کشــور در  مدی
ــد شــد،  ــزار خواه ــام برگ ــا حضــور شــرکت های بن ــان ب اصفه
ــورهای  ــماند کش ــان پس ــت کارشناس ــن نشس ــزود: در ای اف
آلمــان و ایتالیــا بــه مــدت دو روز در کتابخانــه مرکــزی 
ــه  ــد در زمین ــات و راهکارهــای جدی ــه تجربی ــه ارائ ــان ب اصفه
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــماند می پردازن ــرآوری پس ــن و ف دف
اینکــه از ســی ســال گذشــته بخــش بازیافــت پســماند مــواد 
ــال  ــرف دو س ــت: ظ ــته، گف ــود داش ــان وج ــی در اصفه طبیع

گذشــته در بخــش کــود آلــی افزایــش ۱۰۰ درصــدی کیفیــت 
بــا کاهــش ۴۰ درصــدی هزینه هــا را داشــته ایم.

    روزانه هزار تن زباله در اصفهان
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان  
تاکیــد کــرد: در شــبانه روز یــک هــزار تــن پســماند در اصفهــان 
ــت  ــی اس ــش آل ــن آن بخ ــه 6۰۰ ت ــود ک ــع آوری می ش  جم

و 2۰۰ تا 3۰۰ تن از آن کود آلی به دست می آید. 
ــد  ــرای تولی ــه ب ــات انجام گرفت ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــی ب کمیل
ــرد:  ــح ک ــوازی تصری ــای بی ه ــق هاضم ه ــی از طری ــود آل ک
ــد  ــک تولی ــه کم ــق ب ــن طری ــده از ای ــای جمع آوری ش گازه
ــه در حــد  ــوان گفــت از 5۰۰ تــن زبال ــرق مــی ایــد کــه می ت ب

شــش مــگاوات بــرق و کــود آلــی باکیفیــت بســیار زیــاد تولید 
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه تــا ســه مــاه آینــده قــرارداد ایــن 
کار بســته می شــود و تــا 2۴ مــاه آینــده کارخانــه آن راه انــدازی 
ــت  ــدی در بازیاف ــش توانمن ــرد: افزای ــار ک ــد، اظه ــد ش  خواه
ــی و  ــش آالیندگ ــه کاه ــل آن ب ــای حاص ــتفاده از گازه و اس

ــد. ــد ش ــر خواه ــت منج ــه محیط زیس ــک ب کم
    فرهنگ سازی تفکیک زباله

ــه در شــهر  ــک زبال ــه فرهنگ ســازی تفکی ــار اینک ــا اظه وی ب
ــای  ــد زباله ه ــا ۱۰ درص ــن 8 ت ــت: بی ــم دارد، گف ــیار مه بس
اصفهــان در مبــدأ تفکیــک می شــود؛ همچنیــن ۱۰۰ تــن 

پســماند خشــک در اصفهــان جمــع آوری می شــود.
کمیلــی بــا بیــان اینکــه تــا بــه  حــال صنایــع تبدیلــی پســماند 
ــرای  ــاش ب ــرد: در ت ــح ک ــوده، تصری ــان نب ــک در اصفه خش
انعقــاد قــرارداد ایــن مســئله هســتیم کــه تــا نیمــه اول 
ــم  ــی بتوانی ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــده ب ــال آین س
صنایــع تبدیلــی پســماند خشــک در اصفهــان داشــته باشــیم.
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان 
ــد ســالی اســت کــه در حــال دفــن  ــر اینکــه چن ــد ب ــا تأکی ب
پســماند غیــر آلــی بــا روش هــای علمــی و مهندســی هســتیم 
 تــا آلودگــی کمتــری بــرای محیط زیســت داشــته باشــد
ــه ســوخت  ــن پســماند ب ــان ۱۴۰۰، ای گفــت: در برنامــه اصفه
جامــد یــا مایــع تبدیــل خواهــد شــد تــا از آن انــرژی حرارتــی 

یــا الکتریکــی تولیــد شــود.
    تولید گاز از زباله

کمیلــی بــا بیــان اینکــه در دنیــا بــه ایــن ســمت رفته انــد کــه 
ــده  ــی تهیه ش ــه RDF )محصول ــل ب ــماند تبدی ــات پس ضایع

ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــوخت( می ش ــد س ــرای تولی ــماند ب از پس
می تــوان از ایــن آردی اف بــه  جــای ســوخت کوره هــای 
کارخانه هــای ســیمان اســتفاده کــرد و ایــن  یکــی از الزامــات 
اســت کــه کشــور بــه ســمت ســوخت های جایگزیــن در حرکت 
باشــد. کمیلــی اظهــار کــرد: بــا تولیــد آردی اف و اســتفاده از آن، 
ــی  ــی را صرفه جوی ــب گاز طبیع ــر مکع ــزار مت ــوان ۱6۰ ه می ت
ــا بیــان اینکــه وظیفــه جمــع آوری پســماند ویــژه   کــرد. وی ب
ــد  ــر عهــده ماســت، تأکی ــازل ب ــاک تولیدشــده در من و خطرن
کــرد: پســماندهای خطرنــاک صنایــع و عفونــی بیمارســتان ها 
بایــد توســط خــود آن هــا جمــع آوری شــوند و وظیفــه ســازمان 
ــا و وســایل الکترونیکــی  ــت پســماند نیســت؛ المپ ه مدیری
در زمــره پســماندهای خطرنــاک دســته بندی می شــوند و بــه 
دلیــل دارا بــودن مــواد شــیمیایی و فلــزات ســنگین در آن هــا 
ــاک  ــط آب، خ ــایل در محی ــن وس ــن ای ــد از ریخت ــردم بای  م

و هوا خودداری کنند.
    زباله های خطرناک بیمارستانی

مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان 
ــه امحــای  ــه در حــال حاضــر 55 درصــد هزین ــان اینک ــا بی ب
پســماند بیمارســتانی توســط تولیدکننــده آن پرداخــت و بقیــه 
توســط شــهرداری پرداخــت می شــود، گفــت: از ســال آینــده 
ــه ســمت دریافــت واقعــی وجــه آن خواهیــم رفــت. دفــن  ب
ــرای  ــت و ب ــتی نیس ــل روش درس ــتانی در اص ــه بیمارس زبال
ــود. وی  ــاد ش ــتانی ایج ــماند بیمارس ــوز پس ــد زباله س آن بای
ــان  ــتانی در اصفه ــماند بیمارس ــژه پس ــوز وی ــاد زباله س از ایج
در ســال آینــده خبــر داد و گفــت: البتــه ایــن موضــوع زمانــی 

ــرد. ــای الزم صــورت گی ــه حمایت ه ــد شــد ک ــق خواه محق

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

راه اندازی صنایع تبدیلی پسماند خشک 
دراصفهان

بهره برداری از 36 پروژه عمرانی در شهرضا

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا

محســـن یونســـی، بخشـــدار 
ــرداری  ــن بهره بـ ــهرضا در آیی شـ
و  عمـرانــــی  پـروژه هـــای  از 
طرح هــای خدماتــی در روســتای 
ــوان کــرد، در دهــه  قصــر چــم عن
فجــر امســال 36 پــروژه عمرانــی بــا اختصــاص اعتبــاری بالــغ 
ــرداری می رســد کــه ایــن خــود  ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 7۰ میلی ب
موجــب فراهم ســازی اشــتغال ۱۱5 نفــر اســت. بخشــدار 
شــهرضا بیــان کــرد: در دهــه فجــر امســال در بخــش بهداشــت و 
درمــان یــک پــروژه بــا اختصــاص 27 میلیــارد ریــال، در بخــش 
ــارد  ــه ارزش 2.3 میلی ــروژه ب ــک پ ــی ی ــای عموم کتابخانه ه
ــاص  ــا اختص ــروژه ب ــاورزی 22 پ ــاد کش ــش جه ــال، در بخ ری
۴5562 میلیــون ریــال و در بخــش آمــوزش و پــرورش 2 پــروژه 
بــه ارزش 8 میلیــارد ریــال اعتبــار بــا مشــارکت خیــر مدرسه ســاز 
حــاج کرمعلــی مهدیــان مارانــی و سیســتم گرمایشــی آن توســط 
اداره کل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان اجــرا شــده اســت. 
یونســی اذعــان کــرد: دهیــاری روســتای قصــر چــم شــهرضا نیــز 
5 پــروژه عمرانــی و خدماتــی را بــا اختصــاص اعتبــاری بالــغ بــر 

ــرده اســت. ــی ک ــال عملیات ــون ری 285۰ میلی

فرماندار شهرستان لنجان:

 امنیت و رفاه اقتصادی 

زیربنای توسعه ساختاری کشور است

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

محســن ســجاد ضمــن حضــور در مراســم دهــه  مبــارک فجــر 
ــا  ــئوالن و نهاده ــردم و مس ــه م ــه هم ــا ب ــن روزه ــک ای و تبری
ــی  گفــت: در تاطــم، بحران هــا و دسیســه های دولت هــای غرب
ــودن کشــورهای اطــراف مــا، ایــران را بایــد کشــوری  و ناامــن ب
ــی  ــه خوب ــته ب ــه توانس ــرا ک ــم؛ چ ــن بدانی ــره  ام ــا جزی ــن ب ام
امنیــت و اقتــدار را در مرزهــای خــود برقــرار کنــد. ســید محســن 
ســجاد در ادامــه افــزود: زیربنــای توســعه ســاختاری هــر کشــور 
ســه عامــل مهــم و اساســی، امنیــت، آرامــش و رفــاه اقتصــادی 

اســت. 
ــرای شــکوفایی و  وی تاکیــد کــرد: ایــن ســه عامــل بســتری ب
ــی  ــه خوب ــا ب ــم در کشــور م ــن مه رشــد اقتصــادی اســت و ای
نمــود یافتــه و جلوه گــر اســت. در ادامــه فرمانــدار لنجــان 
ــنواره ها در  ــاب و جش ــن های انق ــزاری جش ــرد: برگ ــح ک تصری
شهرســتان های اســتان اصفهــان بی نظیــر و حتــی کم نظیــر 
وفــاق و همدلــی مســئوالن و  بــا  لنجــان  در  امــا  اســت؛ 
فرمانــداری، شــهرداری ها، شــورای شــهرها و دیگــر ارگان هــا بــه 

خوبــی اجــرا می شــود.

اخبار کوتاه

نگاهی به دستاوردهای 38 ساله ذوب آهن اصفهان

خودباوری

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

فرهنــگ از اقتصــاد جدا نیســت 
ــه  ــد ب ــه بای ــن دو مقول ــه ای و ب
صــورت توأمــان توجــه کــرد؛ 
زیــرا فرهنــگ مصــرف در کنــار 
تولیــد بــه طــور قطــع منجــر بــه 

افزایــش راندمــان تولیــد خواهــد شــد. 
بــه گفتــه مســئوالن ذوب آهــن هــدف از برگــزاری نمایشــگاه 
ــن  ــان ای ــن اصفه ــزرگ ذوب آه ــواده ب ــای خان توانمندی ه
ــا انقــاب  ــن شــرکت در دهــه فجــر همــراه ب ــه ای اســت ک

باشــد. 
 یکــی از راهکارهــای الزم هــم بــرای پیونــد صنعــت و فرهنگ
برگــزاری ایــن نمایشــگاه توســط ایــن شــرکت و اقدامــات 
ــوان فرهنگــی  ــران بان ــون خی ــود کــه توســط کان فرهنگــی ب

ذوب آهــن صــورت گرفــت. 
ذوب آهــن  بــزرگ  خانــواده  توانمندی هــای  نمایشــگاه 
اصفهــان ۱7 بهمن مــاه بــا حضــور مهنــدس صادقــی مدیــر 
ــفق  ــه ش ــرکت در مجموع ــئوالن ش ــی از مس ــل و جمع عام
افتتــاح شــد و تــا 2۰ بهمن مــاه پذیــرای کارکنــان شــرکت و 

ــود.  ســایر شــهروندان ب
در  اصفهــان  ذوب آهــن  دســتاوردهای  و  توانمندی هــا 
مباحــث تولیــد،  محیــط زیســت،  فرهنگــی، اجتماعــی، 
ورزشــی و همچنیــن دســتاوردهای کانــون خیــران فرهنگــی 
بانــوان شــرکت و ... در 26 غرفــه ایــن نمایشــگاه در فضایــی 

ــه شــد.  ــع ارائ ــر مرب ــر 2 هــزار مت ــغ ب بال
گفتنــی اســت در کنــار نمایشــگاه اشاره شــده، جشــن 
انقــاب نیــز همــراه بــا برنامه هــای متنــوع فرهنگــی، هنــری 

ــزار شــد.  ــف برگ و مســابقات مختل
ــه  ــه غرف ــوان ب ــگاه می ت ــن نمایش ــای ای ــه غرفه ه از جمل
بهداشــت  ایمنــی،  ســاخت،   و  مهندســی   بهره بــرداری، 
ــگاه  ــری، باش ــهید مطه ــتان ش ــت، بیمارس ــط زیس و محی
 فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن، خدمــات و امــور اجتماعــی
 حــوزه مقاومــت بســیج شــهید تندگویــان،  امــور شــهدا
 جانبــازان و ایثارگــران،  صنایــع دســتی، صنایــع غذایــی

 هنرهــای تجســمی، غرفــه کــودک،  علــوم پایــه، زبــان 
و کامپیوتــر، کانــون خیــران فرهنگــی آقایــان ذوب آهــن و ... 

اشــاره کــرد. 
نمایشــگاه توانمندی هــای فرهنگــی و هنــری خانــواده 
بــزرگ ذوب آهــن اصفهــان، نماد خودبــاوری و اعتمادســازی 
بانــوان اســت کــه زنــان ذوب آهنــی در ایــن راســتا بــا ارائــه 
ــون، حضــور  ــای گوناگ ــود در زمینه ه ــوع خ محصــوالت متن

قدرتمنــد خــود را بــه تصویــر کشــیدند.

گزارش

مدیــر کل اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون ۴3 وقــف در 

اســتان ثبــت شــده اســت. 
حجت االســام مرتضــی عزیــزی بــا اعــام ایــن خبــر اظهار 
ــاری،  ــال ج ــده در س ــف ثبت ش ــوع ۴3 وق ــرد: از مجم ک

22 وقــف مربــوط بــه شهرســتان لــردگان، 
 ۱۰ وقــف مربــوط بــه شهرســتان شــهرکرد

ــه شهرســتان فارســان  ــوط ب 8 وقــف مرب
و 3 وقــف مربــوط بــه شهرســتان بروجــن 

اســت.
موقوفــات  مجمــوع  از  افــزود:  وی   
ثبت شــده، 28 وقــف از موقوفــات مربــوط 

بــه ســاخت مســاجد و حســینیه و ۱5 وقــف موقوفــه 
مصلحتــی هســتند. 

ــی  ــف مصلحت ــه داد: ۱5 وق ــزی ادام ــام عزی حجت االس
ــعه  ــان و توس ــورات، ازدواج جوان ــرات و م ــتای خی در راس

ــود.  ــتفاده می ش ــه اس ــاع متبرک ــن اتب صح

وی اضافــه کــرد: ارزش ریالــی موقوفــات ســال جــاری ۴5 
ــارد ریال اســت.  میلی

مدیــر کل اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان گفــت: 
ــت  ــا نی ــات ب ــوص موقوف ــاری درخص ــال و بختی چهارمح
ــان  ــت و درم ــی، بهداش ــوم قرآن ــتای عل ــتفاده در راس اس
و جهیزیــه جوانــان احســاس نیــاز شــدید 
می کنــد. وی خاطرنشــان کــرد: ضمــن اینکــه 
اجــرای امینانــه نیــات واقــف و شفاف ســازی 
نیــات  درخصــوص  اوقــاف  اداره  عملکــرد 
واقفــان موجــب ترغیــب و تشــویق مــردم بــه 
امــر وقــف می شــود، بــرای تشــویق و ترغیــب 
بیشــتر مــردم، مراکــز مشــاوره وقــف در ادارات 
و ارگان هــای دولتــی تشــکیل داده شــده کــه امــر مشــاوره 
درخصــوص وقــف از ابتــدا تــا انتهــا بــر عهــده آن هاســت. 
حجت االســام عزیــزی در پایــان اشــاره کــرد: مراکــز 
ــه ســال  مشــاوره درخصــوص وقــف، 5۰ درصــد نســبت ب

ــنا ــد. ایس ــش یافته ان 9۴ افزای

ثبت 43 وقف در چهارمحال و بختیاری
کیمیای وطن نشســت تخصصــی تبییــن فرصت های 

ســرمایه گذاری و مشــارکت بخــش خصوصــی در توســعه 
فضاهــای فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی بــا حضــور 
 قاســم زاده معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان

حســام نژاد مدیــر ســرمایه گذاری و مشــارکت های شــهرداری 
اصفهان، ســلطان حســینی مدیــر کل ورزش 
رئیــس  قاســمی  و  اســتان  جوانــان  و 
از  ســازمان ورزش شــهرداری و جمعــی 
ــزار  ــی برگ ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ س

شد.
 ســید مرتضــی حســام نژاد، قائم مقــام 
ــرمایه گذاری  ــور س ــان در ام ــهردار اصفه ش

و مشــارکت ها، در ایــن نشســت اظهــار کــرد: اســتفاده از 
فکــر و تخصــص بخــش خصوصــی، مهم تریــن موضوعــی 
ــد  ــت و بای ــر اس ــداف مؤث ــه اه ــیدن ب ــه در رس ــت ک اس
ــیله و  ــا وس ــان تنه ــن می ــول در ای ــرد. پ ــرار گی ــر ق مدنظ

ــود.  ــوب می ش ــزار محس اب

وی تصریــح کــرد: زمانــی کــه بخــش خصوصــی بــا عشــق 
تمــام، ریســک پذیری زیــاد و و جســارت کامــل وارد 
بســیار  خروجی هــای  می شــود،  مختلــف  حوزه هــای 
ــه دارد؛  ــرای جامع ــرای خودشــان و هــم ب ــری هــم ب موث
ــراد  ــن اف ــت ای ــص و حمی ــر، تخص ــق، فک ــه عش ــرا ک چ
اســت کــه محصــوالت مختلــف را می آفرینــد. 
ــا بیــان اینکــه  قائم مقــام شــهردار اصفهــان ب
ــه  ــی ب ــش خصوص ــوان بخ ــتفاده از ت در اس
 جــای کلمــه بــرد- بــرد می تــوان از واژه 
رشــد - رشــد اســتفاده کــرد، ادامــه داد: 
ــی در  ــش خصوص ــرای ورود بخ ــن واژه ب ای
ــورد  ــل م ــن دلی ــه ای ــف ب ــای مختل پروژه ه
تاکیــد اســت کــه شــهرداری در ارائــه خدمات به شــهروندان 
رشــد کــرده و بخــش خصوصــی نیــز در تجربــه مشــارکت 
 بــا شــهرداری بــرای ورود بــه حوزه هــای ورزشــی، فرهنگــی 
و تفریحــی بــه رشــد می رســد و ایــن تجربــه هــر میــزان 

کــه بیشــتر شــود بــرای شــهر مفیــد اســت.

در شهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و 

اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 

۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

ایروانی  به دادگاه نیست.برابر رای شماره ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰3۰۴۱ کاسه پرونده ۱39۱۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰۱۱55 آقای علی 

فرزند اکبر  بشماره شناسنامه 23۰6 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  ۱552 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پاک 32۰  اصلی واقع در دولت آباد  بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۱۱/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۱2/۰8

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۱۰۴9 /37/۰5/الف/م به تاریخ 95/۱۱/۱7

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱6 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  

و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 

فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

۱-برابر رای شماره ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰36۱7 کاسه پرونده ۱39۱۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰۰576 آقای سید محمد حسینی دولت 

آبادی فرزند سید رضا بشماره شناسنامه ۱۰828 صادره از دولت آباد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  ۱52.97 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک  387 اصلی واقع در جاده دولت آباد  بخش ۱6 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از ورثه آقای حسین زارعان دولت آبادی

2-برابر رای شماره ۱3956۰3۰2۰۱8۰۰36۱8 کاسه پرونده ۱39۱۱۱۴۴۰2۰۱8۰۰۰577 خانم زهرا سادات حسینی دولت 

آبادی فرزند سید علی  بشماره شناسنامه 2268 صادره از دولت آباد   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  ۱52.97 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک  387 اصلی واقع در جاده دولت آباد  بخش ۱6 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از ورثه آقای حسین زارعان دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱395/۱۱/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۱2/۰8

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: ۱۰۴3 /37/۰5/الف/م به تاریخ 95/۱۱/۰9

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای علیرضا کیانی دادخواستی به خواسته الزام به طرفیت حسنعلی دهقانی رحیم آبادی به این دادگاه تسلیم که 

به کاسه 95/۴33 ح ۱ ثبت و برای روز 95/۱2/22 ساعت :۱6:3۰ تعیین وقت رسیدگی  شده است  و نظر به اینکه 

خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار نشر میشود ازخوانده مذکور دعوت به عمل میاید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست به دفتر دادگاه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۱۰53/م الف به تاریخ 95/۱۱/2۰

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی کمالی دولت آبادی  دارای شناسنامه شماره ۴67 به شرح دادخواست به کاسه 82۰/95 ش ح ۱ )وراثت( 

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحیم کمالی  بشناسنامه 26۰ 

در تاریخ ۱395/۱۱/۰3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- معصومه 

کمالی فرزند رجبعلی ش.ش 6678 ) همسر متوفی ( )2( مهدی ش.ش ۴67  )3( هادی  ش.ش ۱737 )۴( 

طاهره ش.ش 989۱ )5( طیبه ش.ش  23۱ )6( مریم ش.ش 7 )7( شکوفه ش.ش 5۱۰۰۰6۱863 همگی کمالی 

دولت آبادی فرزند عبدالرحیم )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۱۰55/م الف به تاریخ  ۱395/۱۱/2۱

آگهی حصر وراثت
آقای سید شهاب شفیع اف  دارای شناسنامه شماره ۱۱۴ به شرح دادخواست به کاسه 8۱9/95 ش ح ۱ )وراثت( از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین شفیع اف  بشناسنامه ۱۴ 

در تاریخ ۱395/۰7/۰7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- فاطمه 

رئیسی اشتر جانی فرزند اکبر ش.ش 2 ) همسر متوفی ( )2( سید بهادرش.ش 8۱9  )3( سید شهاب  ش.ش ۱۱۴ 

)۴( سید سجاد ش.ش ۱۰5   همگی شفیع اف فرزند سید حسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۱۰56/م الف به تاریخ  ۱395/۱۱/2۱

آگهی حصر وراثت
خانم مریم عاشق آبادی  دارای شناسنامه شماره 6۱899 به شرح دادخواست به کاسه 8۱3/95 ش ح ۱ )وراثت( از 

این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان عاشق آبادی  بشناسنامه 263 

در تاریخ ۱395/۱۰/۱۴  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- کریم 

ش.ش ۱2۰8 )2( حسین ش.ش 675  )3( مریم  ش.ش 6۱899 )۴( منیژه ش.ش 596 )5( مهدیه ش.ش  

۱85۱  همگی عاشق آبادی)6( حسنعلی آرمان نیا ش.ش 225 همگی فرزند رمضان )فرزندان متوفی( اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۱۰5۴/م الف به تاریخ  ۱395/۱۱/2۱

»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.

۱(رأی شماره ۴688-۱395/۱۰/3۰هیأت : خانم فرزانه مقدسی نیا فرزند علی محمد شماره شناسنامه ۱85  ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت ۱۰۰/5۰ مترمربع شماره پاک2973فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 3اصلی واقع درمعین 

آباد بیدگل بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

محمد راوندی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 93 ، ششدانگ   : آقای  2(رأی شماره ۴65۰-95/۱۰/22 هیأت 

یکبابخانه به مساحت۱32 مترمربع شماره پاک2۰8 فرعی مجزا از شماره3 فرعی از پاک 112 اصلی واقع در آران و 

بیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
3(رأی شماره ۴686-۱395/۱۰/3۰هیأت : آقای رحمت اله پامیلی بیدگلی فرزندغامحسین شماره شناسنامه 7۰85  

ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۱23مترمربع شماره پاک2۰9فرعی مجزا از شماره 3 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  شماره۴6۰۱و95/۱۰/۱3-۴6۰2  ۴(رأی 

6۱9۰۰7۱۰23با والیت پدرش رمضانعلی عبداللهی بیدگلی و خانم فاطمه قائمی فر فرزندحسن شماره شناسنامه 6928 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰5.5۰  مترمربع شماره پاک 12 فرعی مجزا از شماره5فرعی از پاک 

118اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  فاطمه قائمی فر
5(رأی شماره ۴592-۱395/۱۰/۱3 هیأت : خانم انسیه محسنی مفرد بیدگلی فرزندحسنعلی شماره شناسنامه 2۰8  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱32.25 مترمربع شماره پاک 3 فرعی مجزا از شماره۱فرعی از پاک 315 و 3۱۱ 

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

6(رأی شماره ۴595 و۴596-۱395/۱۰/۱3 هیأت : آقای احمد مشتاقیان بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 

89۴3 و خانم رضوان مشتاقیان بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 8۴2۴  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت ۱۱2.38مترمربع 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 ۴68۴-۱395/۱۰/3۰هیأت : آقای ابوالقاسم باغبانی آرانی فرزند آقا محمد شماره شناسنامه ۴۰6  نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 655/۴5مترمربع شماره پاک8 فرعی مجزا از شماره ۱ 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 ۴6۴3-95/۱۰/22 هیأت : آقای مصطفی فائض فرزند هاشم شماره شناسنامه ۱۴38 ششدانگ یکباب 

مغازه به مساحت 39.3۰ 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 ۴73۱- ۱395/۱۰/3۰هیأت : آقای امیرعباس شکوری آرانی فرزند آقاعزیزاله  شماره شناسنامه ۱۱996  

ششدانگ  یکباب خانه به مساحت2۰6مترمربع شماره پاک95 فرعی مجزا از شماره ۴ فرعی از پاک 2257 اصلی 

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

۱۰(رأی شماره ۴6۰5 الی ۴6۰8- ۱395/۱۰/۱3 هیأت : خانم نرجس حاجی خالقی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 

۱25۰۰86۰27نسبت به ۰.75 دانگ مشاع از ششدانگ و خانم فاطمه حاجی خالقی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 

آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه  از  ششدانگ و آقای علیرضاحاجی خالقی  ۱222  نسبت به ۰.75دانگ مشاع 

۱25۰69۱۴86 نسبت به ۱.5 دانگ مشاع با قیمومیت مادرش خانم کبریا غفوره آرانی فرزند عبدالغفور از ششدانگ 

وخانم  کبریا غفوره آرانی فرزند عبدالغفور شماره شناسنامه ۱2۱۱9 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 278.75. مترمربع شماره پاک 8492 فرعی مجزا از شماره ۱۱89 فرعی از پاک 2637 اصلی واقع 

درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی از محمد حاجی خالقی .

۱۱(رأی شماره  ۴598 و۴597 -۱395/۱۰/۱3 هیأت : آقای محمدرضا امینیان آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۱۰ 

و خانم مریم شفیعی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱25۰۰۰5۱67  )بالمناصفه( ،سه دانگ ازششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت ۱98.3۰ مترمربع شماره پاک8۴93 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

۱2(رأی شماره  ۴6۰۰ و۴599 -۱395/۱۰/۱3 هیأت : آقای صفرعلی دهقان پور آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه۴5 

و خانم اعظم محمدی فرزندعلی شماره شناسنامه 8۰78  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱22.2۰ 

مترمربع شماره پاک 8494 فرعی مجزا از شماره ۱۱78 فرعی از پاک2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

  82۴2 شناسنامه  شماره  اسماعیل  فرزند  فخرائیان   فاطمه  خانم   : هیأت   ۱395/۱۰/-۱3  ۴59۱ شماره  ۱3(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱52 مترمربع شماره پاک 8495 فرعی مجزا از شماره ۱36 و 79۴9 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   ۱395/۱۰/22-  ۴65۴ شماره  ۱۴(رأی 

6۱9۰2525۰8  با والیت پدرش آقای رضا حاجی غیاثیان ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰۱.26 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

۱5(رأی شماره ۴66۱و۴66۰ 22-/۱395/۱۰ هیأت : آقای رضا خادم پور آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 32۴ 

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

۱7۴.۴3مترمربع شماره پاک 8500 فرعی مجزا از شماره ۱۱23 و ۱۰8۱ فرعی از پاک 2637 اصلی واقع درمسعودآباد 

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

۱6(رأی شماره  ۴663 و۴662 -۱395/۱۰/22 هیأت : آقای علی محمد زارع پور آرانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 

3۱ و خانم نرجس خاتون بیابان پور آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۱38  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 2۱7.68 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

۱7(رأی شماره ۴66۴ و ۴665 -۱395/۱۰/22 هیأت : آقای مهدی باغبان زاده آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۴5 

و خانم زینب عبدهللا زاده آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 62۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۱69 مترمربع شماره پاک 1806 فرعی مجزا از شماره ۱۰8 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 

۱8(رأی شماره ۴728-۱395/۱۰/3۰هیأت : آقای محمد آب آور آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 265 و خانم فاطمه 

باغ استانی فرزند علی  به شماره شناسنامه28۰ )بالمناصفه( ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 2۱7.5مترمربع شماره 

پاک۱8۰8فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از دکتر محمد خلعتبری

  3۱۰ شناسنامه  شماره  سلطانعلی  فرزند  نژاد   بهجتی  ابوالفضل  آقای   : ۴697-۱395/۱۰/3۰هیأت  شماره  ۱9(رأی 

ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 65.3۱مترمربع شماره پاک۱۱۱2فرعی مجزا از شماره 9۰6 و 3۴۰ فرعی از پاک 

2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد ملکیان
2۰(رأی شماره ۴6۴8 22-/۱395/۱۰ هیأت : آقای هاشم حمیدی فرد فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۱6۴ ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱35/3۰ مترمربع شماره پاک 561 فرعی مجزا از شماره ۴9۱ فرعی از پاک 2703 اصلی واقع 

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

2۱(رأی شماره ۴6۴7 -۱395/۱۰/22 هیأت : آقای علیرضا حمیدی فرد فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۱2 ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱35/5۰مترمربع شماره پاک 562 فرعی مجزا از شماره ۴9۱ 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 ۴666و ۴667 -۱395/۱۰/22 هیأت : آقای علی رحمانی نوش آبادی فرزند حسن شماره شناسنامه 

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

۱96.75 مترمربع شماره پاک 859 فرعی مجزا از شماره ۱2۱ فرعی از پاک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد 

بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی

مرتضی رضائی علی آبادی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱98  : آقای  23(رأی شماره ۴3۰3 3۰-/۱395/9هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 93 مترمربع شماره پاک 2841 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 2638اصلی 

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

2۴(رأی شماره۴589- ۱395/۱۰/۱3هیأت : آقای عباس رهیده فرزند حسین شماره شناسنامه 9665  ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت ۱۰5.5۰ مترمربع شماره پاک 28۴۴ فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
  6۱9۰۰3۱587 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  رهیده  محمد  آقای   : ۱395/۱۰/۱3هیأت   -۴59۰ شماره  25(رأی 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت7۴/8۰ مترمربع شماره پاک 28۴5 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 2638 

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

 ۱756 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  نصرآبادی  شهبازی  لیا  خانم   : ۴683-۱395/۱۰/3۰هیأت  شماره  26(رأی 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232.۱۰مترمربع شماره پاک۱3۴7فرعی مجزا از شماره  963فرعی 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 :95/۱۱/7
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/۱۱/23

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان    5/22/95/77 م الف
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱۰۴2۰35۱۰۰۰5۱5 شماره پرونده: 9۴۰998۰35۱۰۰۰962 شماره بایگانی شعبه : 9۴۱۰75تاریخ تنظیم: 

۱395/۱۱/۰2 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :غامعلی  نام خانوادگی : سلطانی آفارانی  نام پدر: حسینعلی    نشانی: 

اصفهان – خ امیر کبیر –جنب بار بری سپاهان نو آهنگری سلطانی پ ۱95 کد پ 8۱896۱۴795 همراه ۰9۱33۱۰2857 

ش ملی ۱29۰۱۰99۰7 مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: مهرداد    نام خانوادگی : خاشعی ورنامخواستی نام پدر: 

مرتضی   نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : مجید  نام 

خانوادگی : قندی  نام پدر : محمد  نشانی : اصفهان – خ فیض جنب پزشکی قانونی پ 2۰ کد پ8۱6۴995۱66 نوع 

رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم غامعلی سلطانی آفارانی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 

حکم مربوطه به شماره 95۱۰۰9۰35۱۰۰3735 و شماره دادنامه مربوطه 95۰997۰35۱۰۰۰658 محکوم علیه محکوم 

است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5۱/۰8۰/۰۰۰ ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 9۴/۱۰/6 لغایت زمان پرداخت اصل 

خواسته بر اساس نرخ شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه میگردد در 

حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 3۰6 ق ا د م الزامی می باشد.  

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای 

احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

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

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

و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 

هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 

به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(  .۴- خودداری 

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

3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال مال 

به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 

مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱39۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 

منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(
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حتما بخوانید!
لغو یک مهمانی اسکار در حمایت  از ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر بــا همــه حواشــی 
ــیمرغ ها در  ــید و س ــان رس ــه پای ــود ب ــب خ ــب و غری عجی

ــد.  ــای گرفتن ــینما ج ــی س ــوش اهال آغ
ــران  ــیاری از حاض ــت بس ــال غیب ــنواره امس ــارز جش ــه ب نکت
ــا  ــود؛ ام ــا ب ــه داوری ه ــراض ب ــانه اعت ــه نش ــنواره ب در جش
ــود  ــان و محم ــین مهدوی ــه محمدحس ــر اینک ــه عجیب ت نکت
ــروز«  ــم »ماجــرای نیم ــده فیل ــردان و تهیه کنن رضــوی، کارگ

ــام »ســیمرغ  ــه ن ــا انتشــار مطلبــی ب کــه بعــد از اعــام آرا ب
ــرده  ــراض ک ــا اعت ــه داوری ه ــه شــدت ب ــد؟« ب ــی چن کیلوی
 بودنــد، در جشــنواره حضــور یافتنــد و جوایــز خــود را دریافــت 

کردند. 
ــی از  ــه بعض ــت ب ــم داش ــی خواهی ــزارش نگاه ــه گ در ادام

مهم تریــن برنــدگان جوایــز جشــنواره امســال.
    سیمرغ بهترین فیلم

ــه ســید محمــود رضــوی  ــم ب ــن فیل ــن بهتری ســیمرغ بلوری
ــروز« رســید. ــرای »ماجــرای نیم ب

    سیمرغ بهترین کارگردانی
ــد  ــد جلیلون ــه وحی ــی ب ــن کارگردان ــن بهتری ــیمرغ بلوری س

ــید.  ــا« رس ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری ــرای »ب ب
ــی  ــانه مل ــت: رس ــزه اش گف ــب حای ــس از کس ــد پ جلیلون
برنامــه هفــت، افخمــی و فراســتی تمــام تاشــتان را کردیــد 
ــای  ــی مــن آق ــی ســینما از هــم دور شــویم؛ ول ــا اهال ــا م ت
ــعی  ــقتم. س ــد عاش ــیدم. رامب ــان را بوس ــرج زاد و مهدوی ای
کردیــد بیــن مــا انشــقاق بــه وجــود آوریــد، ولــی مــا 

همه مــان هــم را دوســت داریــم.
    سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــه 
محســن تنابنــده بــرای »فــراری« اهــدا شــد.

    سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن
ــت  ــه ای قرائ ــش اول نام ــر زن نق ــن بازیگ ــش بهتری در بخ
شــد کــه هیئــت داوران بــازی همــه زنــان بازیگــر را تحســین 
ــان در  ــرای زن ــن ب ــیمرغ بلوری ــن رو دو س ــد و از همی کردن
نظــر گرفتنــد. ســیمرغ بــه مریــا زارعــی بــرای »زیــر ســقف 

ــرای »رگ خــواب« رســید. ــا حاتمــی ب دودی« و لی
    سیمرغ بهترین بازیگر مکمل مرد

ــه  ــرد ب ــل م ــش مکم ــر نق ــن بازیگ ــن بهتری ــیمرغ بلوری س
نویــد محمــدزاده بــرای »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا« رســید.

    سیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مکمــل زن تعلــق گرفــت بــه 
ثریــا قاســمی بــرای »ویایی هــا«. ثریــا قاســمی در ســالن 
حضــور نداشــت و هیــچ نماینــده ای هــم بــرای گرفتــن جایزه 

بــه صحنــه نیامــد.

    جایزه ویژه استعداد درخشان
ــرای  ــدی ب ــر قی ــه منی ــان ب ــتعداد درخش ــژه اس ــزه وی جای
»ویایی هــا« اهــدا شــد. او کــه پیش تــر از نامــزدی در 
ــت  ــور نداش ــم حض ــود، در مراس ــراف داده ب ــنواره انص  جش

و نماینـــده ای هـم نفرسـتاده بود.
    سیمرغ ویژه

ــه علیرضــا  ــن ب ــت داوران و ســیمرغ بلوری ــژه هیئ ــزه وی جای
ــراری« اهــدا شــد. ــرای »ف ــژاد ب داوودن

    سیمرغ بهترین فیلمبرداری
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمبــرداری بــه هومــن بهمنــش 

ــرای »تابســتان داغ« رســید. ب
    سیمرغ بهترین موسیقی

ــتوف  ــه کریس ــن ب ــیقی مت ــن موس ــن بهتری ــیمرغ بلوری س
ــد. ــدا ش ــگار« اه ــرای »ن ــی ب رضای

    سیمرغ بهترین چهره پردازی
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن چهره پــردازی بــه ایمــان امیــدواری 
بــرای »زیــر ســقف دودی« رســید. مجــری برنامــه پــس از 
اینکــه نــام ایــن شــخص را در پاکــت دیــد خنــده معنــاداری 

کــرد.
    سیمرغ بهترین جلوه های ویژه میدانی

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن جلوه هــای ویــژه میدانــی بــه 
آرش آقابیــگ بــرای »خفگــی«، »رگ خــواب« و »یــک 
روز بخصــوص« اهــدا شــد. ایــن یکــی از جوایــز حاشــیه دار 
امســال بــود. ارشــا اقدســی قبــا اســمش بــرای »یــک روز 
بخصــوص« اعــام شــده بــود کــه بعــدا نــام آقابیــگ اضافــه 

شــد.

ــی، رئیــس ســازمان ســینمایی اعــام  - حجــت هللا ایوب
کــرد انتخــاب دبیــر سی وششــمین جشــنواره فیلــم فجــر 

حــق دولــت بعــد اســت.
ــار   ــده برجســته ت ــزاده، آهنگســاز و نوازن - حســین علی
دربــاره اتفاقــات پیش آمــده بــرای مــزار »شــاهرخ 

پورمیامیــن« از مــادر آن مرحــوم عذرخواهــی کــرد.
- رمــان »آن هــا بــا شــاعری کــه خیلــی دوســتش 
داشــتند بــد تــا کردنــد« نوشــته مجتبــی هوشــیارمحبوب 
در ۱۰۲ صفحــه بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت ۹۵۰۰ 

ــه چــاپ رســیده اســت. تومــان در نشــر چشــمه ب
- مازیــار فاحــی و ســیروان خســروی، دو خواننــده 
مطــرح موســیقی پــاپ، پــس از مدت هــا ســکوت 
رســانه ای و دوری از اجراهــای زنــده پایتخــت بــه زودی از 

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــان رونمای ــای جدیدش آلبوم ه
- نیکــی کریمــی در نامــه ای اشــاره کــرد یــک جشــنواره 
ملــی ســینمایی بــه نوعــی یــک خســته نباشــید ملــی به 
کار همــکاران مــن اســت؛ نــه اینکــه خــودش مبــدل بــه 

استرســی جدیــد شــود.
- علــی عطشــانی، کارگــردان فیلــم »یــادم تــو رو 
فرامــوش«، تاکیــد کــرد بخش هایــی از ایــن فیلــم 
ــه  ــه در رابط ــت ک ــری اس ــت از تصاوی ــازی واقعی بازس
میــان شــها جاهــد و ناصــر محمدخانــی وجــود داشــته 

ــت. اس
- مجتبــی اســماعیل زاده انیماتــور معتقــد اســت کمترین 
کاری کــه جشــنواره فجــر در قبــال تنهــا فیلــم انیمیشــن 
ــن  ــد، ای ــت می توانســت انجــام ده ــن رقاب حاضــر در ای

بــود کــه یــک تقدیــر ویــژه از آن انجــام مــی داد.
- بــا وضــع قانــون مهاجرتــی »دونالــد ترامــپ«، ناشــران 
بــه مقابلــه بــا او برآمده انــد تــا صــدای نویســندگان 
مســلمان را بــه گــوش جهــان برســانند. بــر ایــن اســاس 
ــرای چــاپ کتاب هــای مســلمانان فراخــوان  ۸۰ ناشــر ب
عمومــی داده انــد تــا صــدای ناشــنیده آن هــا را بــه گــوش 

دیگــران برســانند.
ــن  ــتار« را از ای ــدای کش ــش »خ ــرابی نمای ــی س - عل
ــدزاده و  ــد محم ــرد. نوی ــه می ب ــاره روی صحن ــه دوب هفت

ــش هســتند. ــن نمای ــران ای ســتاره پســیانی از بازیگ
ــا  ــی بریتانی ــینمایی و تلویزیون ــای س ــی هنره - آکادم
)بفتــا( جایــزه یــک عمــر دســتاورد هنــری ســال ۲۰۱۷ 

ــد. ــم می کن ــس« تقدی ــل بروک ــه »م را ب
ــا  ــس«، ب ــل نرگ ــردان »فص ــی، کارگ ــگار آذربایجان - ن
ــوان  ــد عن ــر می شناس ــا را بهت ــای زن ه ــه دنی ــان اینک بی
کــرد کــه ترجیــح می دهــد بــه همیــن دلیــل قصه هایــی 

ــد. ــان را طراحــی کن ــاره زن درب
- قطعــه »نفــس نفــس« بــا صــدای شــهرام شــکوهی 
ــار در  ــرای انتش ــورمان، ب ــاپ کش ــیقی پ ــده موس خوانن

ــت. ــرار گرف ــانه ها ق ــار رس اختی

کشف استعدادهای داستان نویسی اصفهان

کیمیای وطن

ــی  ــز آفرینش هــای ادب رئیــس مرک
قلمستان ســازمان فرهنگی تفریحی 
همــکاری  از  اصفهــان  شــهرداری 
ــوزه  ــز ح ــر طن ــا دفت ــز ب ــن مرک ای
هنــری در برگــزاری گاه چهــارم 
خبــر  »چهــارگاه«  جشــنواره 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ داد. ب
شــهرداری اصفهــان، الهــه رضایــی اظهــار داشــت: اختتامیــه گاه 
ــود کــه در ایــن بخــش،  ــا افتتــاح گاه چهــارم همــراه ب ســوم ب
برنامه هــای مختلفــی در دســتور کار قــرار گرفــت و گاه چهــارم 
ــتان  ــوع داس ــا موض ــری ب ــوزه هن ــز ح ــر طن ــکاری دفت ــا هم ب
طنــز در حــال برگــزاری اســت. وی دربــاره دســتاوردهای 
ــزاری  ــه داد: نتیجــه برگ ــن جشــنواره ادام گاه هــای گذشــته ای
ــه  ــود ک ــتعدادهایی ب ــف اس ــته، کش ــتانی گذش ــه گاه داس س
در زمینــه داســتان می تواننــد در آینــده اثرگــذار باشــند و 
ــندگان  ــا نویس ــنواره ها ب ــن جش ــه در ای ــتیم ک ــحال هس خوش
خــوب و آثــار خوبــی آشــنا شــدیم. رضایــی خاطرنشــان کــرد: 
ــم را  ــا ده ــام اول ت ــه در جشــنواره های داســتان مق ــرادی ک اف
ــه  ــه کســانی ک ــگان و کلی ــه صــورت رای ــد، ب ــه دســت آورده ان ب
داســتان بــه جشــنواره ارســال کرده انــد بــا تخفیــف ۵۰ درصــد 
ــی قلمســتان شــرکت  ــز آفرینش هــای ادب  در کاس هــای مرک

می کنند.

 افتتاح کتابخانه عمومی 

شهدای چنارود چادگان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

ــی  ــای عموم ــی اداره کل کتابخانه ه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان اصفهــان، کتابخانــه عمومــی شــهدای چنــارود روســتای 
ــت اداره کل  ــی سرپرس ــر هاکوی ــور امی ــا حض ــجان ب فراموش
کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان، اســدپور فرمانــدار 
چــادگان، حجت االســام ســلیمانی امــام جمعــه چــادگان 
و دیگــر مســئوالن شهرســتانی و محلــی روز چهارشــنبه ۲۰ 

بهمن مــاه افتتــاح و بهره بــرداری شــد. 
چــادگان  شهرســتان  عمومــی  اداره کتابخانه هــای  رئیــس 
در آییــن افتتــاح ایــن کتابخانــه اظهــار داشــت: روســتای 
فراموشــجان بــا جمعیتــی حــدود ۱۵۰۰ نفــر در مســیر ارتباطــی 
ــت  ــه جمعی ــه ب ــن کتابخان ــرار دارد و ای ــه ق ــتای حوم 3۷ روس
۱۵ هــزار نفــری روســتاهای بخــش چنــارود شــمالی خدمــات 
ارائــه می دهــد. مجتبــی درویشــی خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــی  ــال در زمین ــون ری ــر 6۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب کتابخان
بــه مســاحت ۵۰۰ متــر مربــع و زیربنــای ۱۵۰ مترمربــع تجهیــز و 

ــت. ــده اس ــرداری ش ــاده بهره ب آم

اخبار کوتاه

آژانــس ســینمایی »United Talent Agency« اعــام 
کــرد بــه نشــانه حمایــت از اصغــر فرهــادی و اعتــراض بــه 
تفکــر جلوگیــری از ورود مســافران و مهاجــران بــه آمریــکا 
ــود  ــزار می ش ــال برگ ــر س ــه ه ــود را ک ــکار خ ــی اس مهمان
کنســل کــرده و هزینــه آن را کــه ۲۵۰ هــزار دالر اســت؛، بــه 

پناهجویــان کمــک خواهــد کــرد. به گــزارش 
ــن  ــنده«، ای ــم »فروش ــی فیل ــط عموم رواب
آژانــس ســینمایی اعــام کــرده: »همان طــور 
ــرای  ــد اصغــر فرهــادی ب کــه همــه می دانن
فیلــم فوق العــاده اش فروشــنده دوبــاره 
نامــزد دریافــت اســکار شــده اســت؛ امــا او 
بــرای شــرکت در مراســم اســکار از تهــران به 

لس آنجلــس نخواهــد آمــد؛ بــه دلیــل قانونــی کــه اخیــرا 
بــرای جلوگیــری از ورود شــهروندان هفت کشــور مســلمان 
وضــع شــد. در نتیجــه ایــن وضعیــت )کــه متوجــه همــه 
ــی  ــن زمان ــم ای ــا معتقدی ــادی(، م ــا فره ــت، نه تنه ماس
اســت کــه کنــار هــم ایســتادن و آگاهــی مــا را الزم دارد.« 

ایــن آژانــس ســینمایی در ادامــه از تصمیمــش بــرای 
اختصــاص دادن هزینــه مهمانــی امســال بــه »پناهجویانی 
ــه  ــر داده و گفت ــد«، خب ــان می جنگن ــرای زندگی ش ــه ب ک
اســت: »وقتــی تــرس و جداســازی آدم هــا جــای مهمــی 
 را در بیــن اعضــای جامعــه بــه خــود اختصــاص می دهــد
ــتند  ــرادی هس ــن اف ــزو اولی ــدان ج هنرمن
ــاس  ــی را احس ــاق منف ــن اتف ــر ای ــه تأثی ک

می کننــد.« 
ایــن آژانــس از راه انــدازی کمپینــی خبــر 
ــرای  ــد ب ــدان می توانن ــی هنرمن ــه باق داده ک
ــق  ــه آن ملح ــت ب ــن حرک ــه ای ــتن ب پیوس

ــوند.  ش
 گفتنــی اســت اصغــر فرهــادی، کارگــران فیلم »فروشــنده«
یکــی از پنــج نامــزد نهایــی اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی 
ــون  ــه قان ــراض ب ــه در اعت ــرده ک ــام ک ــن اع ــش از ای پی
ــی »ترامــپ« ضــد مســلمانان در مراســم اســکار  مهاجرت

ــرد. ســینماپرس ــد ک شــرکت نخواه

لغو یک مهمانی اسکار در حمایت از اصغر فرهادی
ــون و همچنیــن  ــاره دوری اش از تلویزی ــن شــکیبا درب هوت
ــاق  ــا ســریال ســروش صحــت اتف ــه ب ــه آن، ک ورودش ب
ــردم؛  ــده کار می ک ــن گزی ــش از ای ــرد: پی ــار ک ــاد، اظه افت
ــر کار می کــردم و گه گاهــی هــم ســینما؛  ــی تئات یــک زمان

بنــا بــر دالیلــی از تلویزیــون فاصلــه گرفتــه بــودم.
پیشــنهاداتی هــم  البتــه  داد:  ادامــه  او   
ــا ویــژه  ــا دوســت نداشــتم ی می شــد کــه ی
ــه ها«  ــه »لیسانس ــا در مجموع ــد؛ ام نبودن
ایــن افتخــار نصیبــم شــد کــه بــا ســروش 

ــم.  ــت کار کن صح
شــکیبا یــادآور شــد: زمانــی کــه کار را خواندم 
دوســت داشــتم و توانســت مــن را راضــی 

ــن همــکاری ام  نگــه دارد. حضــورم در »لیسانســه ها« اولی
ــال ها  ــه س ــرا ک ــت؛ چ ــردان اس ــام کارگ ــت در مق ــا صح ب

ــودم.  ــازی ب ــر نمایشــی هم ب ــک اث ــا او در ی پیــش ب
ــه  ــا ب ــه ت صحــت یکــی از دوســتان خــوب مــن اســت ک
ــریال هایش  ــازی در س ــرای ب ــن ب ــار از م ــد ب ــال چن ح

ــکاری  ــن هم ــم ای ــه گفت ــی ک ــه دالیل ــه ب ــرده ک ــوت ک دع
ــال  ــه امس ــحالم ک ــیار خوش ــا بس ــود؛ ام ــده ب ــق نش محق

ــاد.  ــاق افت ــن اتف ای
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن مجموع ــاره بازخــورد ای ــر درب ــن بازیگ ای
ــر  ــه فک ــزی ک ــر از آن چی ــریال بهت ــتم و س ــی هس راض

می کــردم، شــده اســت. 
ــی  ــم خیل ــردم ه ــتقبال م ــبختانه اس خوش
ــاره کار حــرف  ــا رضایــت درب خــوب بــوده و ب
 می زنــم. البتــه ایــن نگرانــی را هــم داشــتم 
در  را  اولیــن کارم  اگــر  دارم کــه  هنــوز  و 
تلویزیــون بــا کمــدی شــروع کنــم، بــه عنــوان 
بازیگــر کمــدی شــناخته شــوم و پیشــنهادات 
ــینما ــر و س ــن در تئات ــا م ــد؛ ام ــه باش ــن زمین ــط در ای  فق

هم نقش جدی بازی کرده ام و هم کمدی.
ــور دارد  ــم حض ــه ها ه ــد لیسانس ــری جدی ــه در س  وی ک
گفــت: امیــدوارم ادامــه مجموعــه »لیسانســه ها« هــم 

ــردم باشــد. ایســنا ــورد پســند م م

»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.

۱( رأی شماره 43۰4-۹۵/۹/3۰هیأت : آقای میثم منصوری نوش ابادی فرزند غام رضا  شماره شناسنامه ۱۷ 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۵۲ مترمربع شماره پاک 3۸۰ فرعی مجزا از شماره3۱۸ فرعی از پاک 8  اصلی 

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

۲(رأی شماره 4۱۸۲-۹۵/۹/۲۲هیأت : آقای علیرضا عرب علی دوست فرزند محمود شماره شناسنامه 6۹33 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱6۰مترمربع شماره پاک 855فرعی مجزا از شماره۱۰۲ فرعی از پاک  اصلی 6 

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

3(رأی شماره 43۲۱و43۱۹-۹۵/۹/3۰ هیأت : آقای حسین دخیلی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه ۲۹4 

و خانم ام البنین ذبیحی  فرزند خلیل اله شماره شناسنامه ۱۵۰۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱6۰مترمربع شماره پاک 856 فرعی مجزا از شماره ۱۰۲ فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمود ناظمی
ناصر شماره شناسنامه ۷۷۸۵  فرزند  بیدگلی   عنایتی  آقای حمیدرضا   : هیأت  4(رأی شماره۹۵/۹/3۰-434۰ 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 3۰۷/۵ مترمربع شماره پاک 19فرعی مجزا از شماره ۵ فرعی از پاک 108اصلی 

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

۵(رأی شماره 4۰۰-۹۵/۲/3۰هیأت : آقای غالمحسین عباسی بیدگلی  فرزندمحمد  شماره شناسنامه ۸۸و خانم 

طاهره منجمی بیدگلی فرزندحسن شماره شناسنامه۱۹۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۱4.۷ 
مترمربع شماره پاک۸3۸ فرعی مجزا از شماره۱۰6فرعی از پاک 6اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از پرویز منوچهری

6(رأی شماره4۵۹3 و4۵۹4 ۹۵/۱۰/۱3 هیأت : آقای حسین نوریان بیدگلی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه ۲۲۱۱ 

و خانم صدیقه فرهادی بیدگلی  فرزند علی شماره شناسنامه6۱۹۰۰۸36۲۵ بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت ۱۸۵/۷۰ مترمربع شماره پاک 857 فرعی مجزا از شماره ۱۰6فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن ناظمی
۷(رأی شماره 4644-۹۵/۱۰/۲۲هیأت : آقای مجید حالجی بیدگلی فرزند صادق شماره شناسنامه ۲۱۸  ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت ۱۲۷/۰۵مترمربع شماره پاک 14 فرعی مجزا از شماره ۱و3 قسمتی از مشاعات فرعی از 

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

۸(رأی شماره 464۲ -۱3۹۵/۱۰/۲۲ هیأت : خانم سودابه حسین نسب فرزند علی اصغر شماره شناسنامه ۱۱۸۰  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۲3.6۰ مترمربع شماره پاک 1 فرعی مجزا از شماره - فرعی از پاک 608 اصلی 

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

 ،۱۲63 شناسنامه  شماره  ابوالفضل  فرزند  بیدگلی   پنجی  اسما  خانم   : ۹۵/۱۰/۱3هیأت  شماره4۵۸6-  ۹(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱44 مترمربع شماره پاک 858 فرعی مجزا از شماره ۱۰۲ فرعی از پاک 6 اصلی 

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

۱۰(رأی شماره 4۵۸۷-۹۵/۱۰/۱3هیأت : آقای حسین نمکیان بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه ۸۰  ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱۱۵/۸۰ مترمربع شماره پاک 859 فرعی مجزا از شماره ۱۰6 فرعی از پاک 6 اصلی واقع در 

حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی 
۱۱(رأی شماره 46۵6 و46۵۷ - ۹۵/۱۰/۲۲هیأت : آقای حامد کاوانی  فرزند جعفر شماره شناسنامه 6۱۹۰۰۰33۵4 

و خانم الهام قائمی فر فرزند حسین شماره شناسنامه 6۱۹۰۰۲۲۹۱۱ )بالمناصفه( ، از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱6۰ مترمربع شماره پاک 861 فرعی مجزا از شماره۱۰۲ فرعی از پاک 6 اصلی واقع درحسین آبادبیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نصراله داعی  

۱۲(رأی شماره 46۰3-۹۵/۱۰/۱3 هیأت : آقای عباس عباس زاده بیدگلی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه ۱4۸و 

خانم مهناز نجات خواه فرزند رحمت اله شماره شناسنامه ۷۰ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

۸۸ 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 

 ،  ۱۹۰ شناسنامه  شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی   احمدی  محمد  آقای   : -۹۵/۱۰/3۰هیأت   4۷3۰ شماره  ۱3(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۸۸۲/۵۵ مترمربع شماره پاک - فرعی مجزا از پاک 519 اصلی واقع در اماکن 

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

۱4(رأی شماره 46۹4-۹۵/۱۰/3۰ هیأت : آقای محمد سالمی پور  فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 6۸۸۸ و 

خانم اکرم صابردوست  فرزند 4۵4 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۹۰/6۰ مترمربع شماره پاک 

3086 فرعی مجزا از شماره ۲6 فرعی از ۱3۹ اصلی  فرعی از پاک 3086 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی

۱۵(رأی شماره 46۵۸-۹۵/۱۰/3۰ هیأت : آقای محمد سالمی پور  فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 6۸۸۸ و 

خانم اکرم صابردوست فرزند محمد شماره شناسنامه 4۵4 )بالمناصفه( ، ششدانگ  سه باب مغازه به مساحت 

36/۹۲ مترمربع شماره پاک 3087 فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از 3087 و ۲6 فرعی از  ۱3۹ از پاک 3۰۸۷ 

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

۱6(رأی شماره43۵۱ و43۵۰ -۱3۹۵/۹/3۰ هیأت : خانم شهین غیاثیان آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۷ 

نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ  وآقای حسین حاجی پور فرد آرانی فرزند علی شماره شناسنامه ۱۱۷ نسبت 

به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۷۵.۵۰مترمربع شماره مجزا از شماره ۲36۵فرعی از پاک 

2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
۱۷(رأی شماره 46۵۹ و46۵۸ -۱3۹۵/۱۰/۲۲هیأت : آقای محسن ستمکش فرزند علی محمد شماره شناسنامه 

۱۰6۸۲ و خانم خدیجه لقب دوست آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه ۱۰6۰۵)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت ۱63.3۰مترمربع شماره پاک 8498 فرعی مجزا از شماره ۱6۵۷ فرعی از پاک 2637اصلی واقع در 

مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
۱۸(رأی شماره 43۵3- ۱3۹۵/۹/3۰هیأت : آقای محمد جنتی نژاد فرزند علی آقا شماره شناسنامه ۱6۵ ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۵۹.۵۰ مترمربع شماره پاک 1802 فرعی مجزا از شماره ۱3۷ فرعی از پاک 2640 اصلی واقع 

در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از دکتر محمد خلعتبری
۱۹(رأی شماره 433۵- ۰۱3۹۵/۹/3۰هیأت : آقای محمد جنتی نژاد فرزندعلی آقا شماره شناسنامه ۱6۵ ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 6۷.۲۵ مترمربع شماره پاک 1803 فرعی مجزا از شماره ۱3۷فرعی از پاک 2640 اصلی 

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

۲۰(رأی شماره46۷۹-۹۵/۱۰/3۰ هیأت : آقای دخیل هاشمی  فرزند عباس شماره شناسنامه ۲۹۹ ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت۱۷۱/3۰ مترمربع شماره پاک 1807 فرعی مجزا از شماره ۱۰6 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع 

در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

۲۱(رأی شماره 43۲۸-۹۵/۹/3۰  هیأت : آقای بهزاد شاهین فر فرزند علی پاشا شماره شناسنامه 334۱ و خانم 

زهرامشهدی فرزند شعبانعلی شماره شناسنامه ۹4  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱3۰ مترمربع 
شماره پاک 1108 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پاک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از  اصغر نجفی 

  ۲۰۰ شناسنامه  شماره  غامعلی  فرزند  آرانی  حمامی  کبری  خانم   : هیأت   ۹۵/۱۰/۱3-4۵۸۸ شماره  ۲۲(رأی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸۷/۵۰ مترمربع شماره پاک 1109 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پاک 

2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسنعلی کاظمی 
۲3(رأی شماره466۸ -۱3۹۵/۱۰/۲۲ هیأت : آقای علیرضا شفیع پور فرزند رحمت هللا  شماره شناسنامه 44۹ 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲۱4.4۵ مترمربع شماره پاک 18فرعی مجزا از شماره ۱۲ و قسمتی از مشاعات 

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

شناسنامه ۲۱3  علی عسگر شماره  فرزند  آرانی  بلندی  زهرا  خانم   : ۲4(رأی شماره 4346 -۱3۹۵/۹/3۰هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 3۰.64 مترمربع شماره پاک 9 فرعی مجزا از شماره ۷ 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   ۹۵/۹/۲۲-4۱۸۱ شماره  ۲۵(رأی 

6۱۹۰۰۲۹۷۸۷ ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۰ مترمربع شماره پاک 336فرعی مجزا از شماره ۲۵۲ فرعی از 

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

۲6(رأی شماره 433۹-۹۵/۹/3۰ هیأت : خانم زینب حمید پناه  فرزند هادی شماره شناسنامه ۱۲۵۰۸۱4۱3۸  

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵4/۲۵مترمربع با والیت پدرش آقای هادی حمید پناه به شماره پاک 

337 فرعی مجزا از شماره ۲۵۲ 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   ۹۵/۱۰/۲۲-464۹ شماره  ۲۷(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱4۸/۸۰مترمربع شماره پاک 338 فرعی مجزا از شماره ۲۵۲ 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  4۷۲6و۹۵/۱۰/3۰-4۷۲۷  شماره  ۲۸(رأی 

، ششدانگ    ، )بالمناصفه(  اکبرشماره شناسنامه ۲۰۱   فرزند علی  بیدگلی  و خانم رقیه محلوجی  شناسنامه ۹۸ 

یکبابخانه به مساحت ۱4۸ مترمربع شماره پاک 339فرعی مجزا از شماره ۲۵۲ 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 ۸۱۵  فرزند  آقای مسعود ساربانی    : هیأت  ۲۹(رأی شماره ۹۵/۱۰/۲۲-464۵ 

ششدانگ ساختمان باسکول و انبار مصالح فروشی به مساحت ۲63۰ مترمربع شماره پاک 1700 فرعی مجزا از 

شماره ۱۵۲ فرعی از پاک 2809 اصلی واقع در محمد آباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از علی محمد ساربانی 

3۰(رأی شماره 4۲۹۸ -۱3۹۵/۹/3۰هیأت : آقای محمد ابوزیدآبادی بیدگلی فرزند غامحسین شماره شناسنامه 

۱۲۵۰۱۲۵64۲ ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۵6 مترمربع شماره پاک5693 فرعی مجزا از شماره ۱63 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   ۱3۹۵/۹/-3۰ شماره43۰۵  3۱(رأی 

ششدانگ  یکباب تعمیرگاه به مساحت ۱۸3.۲۵ مترمربع شماره پاک 5694 فرعی مجزا از شماره ۱63 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   : -۱3۹۵/۹/3۰هیأت   43۱۰ شماره  3۲(رأی 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱۸۲ مترمربع شماره پاک۵6۹۵ فرعی مجزا از شماره ۱63 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. .مالکیت مشاعی
33(رأی شماره 43۵۲- ۱3۹۵/۹/3۰هیأت : آقای علیرضا جمالی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه ۱۵۲۲3 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۹۰ مترمربع شماره پاک ۵6۹6 فرعی مجزا از شماره 43۹ و 44۰فرعی 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 464۱ -۱3۹۵/۱۰/۲۲هیأت : آقای محمود دهقان فرزندحسین شماره شناسنامه ۲ ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت ۱46.4۰مترمربع شماره پاک ۵۷۰4 فرعی مجزا از شماره ۱63 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   : 3۵(رأی شماره 4۱۸۰-۹۵/۹/۲۲  هیأت 

3۷6۱4 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱3۹ مترمربع شماره پاک 5682 فرعی مجزا از شماره ۱63 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   : -۱3۹۵/۱۰/۲۲هیأت   46۵۲ شماره  36(رأی 

6۱۹۰۱۲۱۲4۱  با والیت پدرش جواد دادخواه ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱6۱.43 مترمربع شماره پاک 

۵۷۰۵ 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

3۷(رأی شماره 46۸۰ هیأت : آقای حجت دادخواه بیدگلی فرزندجواد شماره شناسنامه 6۱۹۰۱۲۱۲4۱ ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت4۲۲ مترمربع شماره پاک 5712 فرعی مجزا از شماره 4۲۲ فرعی از پاک 2840اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار آران بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
3۸(رأی شماره 46۸۲-۹۵/۱۰/3۰ هیأت :  خانم سمانه مختص آبادی بیدگلی  فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۲۷۹  

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۵۷/۷۲ مترمربع شماره پاک 5710 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   ۹۵/۱۰/3۰-46۸۱ شماره  3۹(رأی 

ششدانگ یکباب کارگاه جوشکاری به مساحت ۱۸۲/۵. مترمربع شماره پاک 5711 فرعی مجزا از شماره ۱63فرعی 

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

4۰(رأی شماره 4۱۹4و4۱۹۵-۹۵/۹/۲۲ هیأت : آقای محمد صالحی اسحق آبادی فرزند حسن  شماره شناسنامه 

46۲ و خانم اعظم دخیلی بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه ۱4۰ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت ۵۰ مترمربع شماره پاک 5683 فرعی مجزا از شماره ۱63 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
4۱(رأی شماره 43۱4-۹۵/۹/3۰ هیأت : آقای مصطفی دهقانی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 34۰ ، ششدانگ 

قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۷۲/۷۵ مترمربع شماره پاک 5697 فرعی مجزا از شماره ۲۱3 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 43۲6-۹۵/۹/3۰ هیأت :خانم فاطمه قهرودی نژادبیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه ۲6۵ 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱۸۵/۷۱ مترمربع شماره پاک 5698فرعی مجزا از شماره ۱63 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
43(رأی شماره 46۵3-۹۵/۱۰/۲۲ هیأت : خانم اعظم خاص فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۲3۹  )بالمناصفه( 

، ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۱۸۰ مترمربع شماره پاک 5703 فرعی مجزا از شماره ۱63 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
 ، فرزند جواد شماره شناسنامه ۲4۸  بیدگلی  علیرضا دادخواه  آقای   : 44(رأی شماره 46۵۱-۹۵/۱۰/۲۲ هیأت 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۵۰/6۸ مترمربع شماره پاک 5706فرعی 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
4۵(رأی شماره 4646-۹۵/۱۰/۲۲ هیأت : آقای سید ابوطالب احمد زاده نوش آبادیفرزند سید عباس شماره 

شناسنامه ۵۹۲۸ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱4۰/۵۰ مترمربع شماره پاک 3853 فرعی مجزا از شماره 

33۵ 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 4۵۸۵-۹۵/۱۰/۱3 هیأت : آقای حسین دیدار نوش آبادی فرزند استاد محمد شماره شناسنامه 

۲64۱، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲۹۷ مترمربع شماره پاک 858 فرعی مجزا از شماره ۱۰6 فرعی از پاک 

41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد 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 : ۹۵/۱۱/۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۱/۲3
رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان ۷

۵/۲۲/۹۵/۷ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک شماره 34۹۵ فرعی از ۱۰3۹3 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام جواد جوان مرد پای قلعه نسبت به یک و یک دوم دانگ ووجیهه جوان مرد پای قلعه 

نسبت به نه دهم دانگ و جمال و جلیل جوان مرد پای قلعه هر کدام نسبت به یک و چهار پنجم دانگ که طبق   

رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۲۷۰۸۹۰۵ و ۱3۹۵6۰3۰۲۰۲۷۰۱3464مورخ۹۵/۷/۱۸ و ۹۵/۱۰/۲۰  از طرف هیات حل 

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

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

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

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ یکشنبه    ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

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

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

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 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: ۱3۹۵/۱۱/۲3 

شماره :3۵۷۱۱/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پاک ۲6۰4 فرعی از ۱۵۲۰۲ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 

تعیین  قانون  از طرف هیات حل اختاف موضوع  طبق رای شماره ۱3۹۵6۰3۰۲۰۲۷۰۰۷۸۵۹ مورخ۱3۹۵/۰6/۲۰ 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه شمال اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم به نام آقای رضا حاجی علی زاده به شناسنامه شماره ۱۲ و شماره ملی ۱۲۹۱3۱۲3۱۵ صادره 

از اصفهان فرزند مرتضی صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ ۱3۹۵/۱۲/۱6 دو شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 

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

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

ماده ۸6 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: ۱3۹۵/۱۱/۲3 

شماره :36۰۰۷/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم فاطمه مسلمی گبر آبادی و حسین مسلمی مقدم به استناد 4 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء 

شهود رسما گواهی شده مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجر به شماره ۵۰ 

فرعی از 4 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 4333 و صفحات ۲۸6 الی ۲۸۹ دفتر ۲۸ به نام فاطمه 

مسلمی گبر آبادی و حسین مسلمی مقدم بالمناصفه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبردگان گردیده که 

در اثر جابه جایی مفقود شده است چون درخواست المثنی سند مالکیت نموده اند و طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ 

اصاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند 

مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 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. 

شماره :۲۰۵۰/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

نگاهی به اختتامیه جشنواره پرحاشیه فیلم فجر

سیمرغ های بی پر و بال

نگرانی هوتن شکیبا پس از حضور در لیسانسه ها

هر
: م
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کوتاه از ورزش یادداشت

دربی و جای خالی تاکتیک

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

فوتبــال  بــازی  مهم تریــن 
باشــگاهی ایــران روز یکشــنبه 
میــان ســرخابی های پایتخــت 
ــن  ــدار ای ــود. دی ــزار می ش برگ
دو تیــم همــواره فراتــر از 3 
امتیــاز بــوده و برنــده ایــن بــازی حتــی اگــر هیــچ جامــی 
کســب نکنــد، تنهــا بــه لطــف پیــروزی در ایــن دیــدار تــا 
ــد.  ــری بخوان ــه ک ــف دیرین ــرای حری ــد ب ســال ها می توان
ــی  ــام حواش ــاف تم ــران برخ ــی ای ــن درب ــا مهم تری ام
ــی  ــچ محتوای ــی هی ــر فن ــت از نظ ــزرگ آن، سال هاس ب
ــزرگ  ــای ب ــر دربی ه ــاف دیگ ــران برخ ــی ای ــدارد. درب ن
ــود  ــرق می ش ــی غ ــدری در حواش ــه ق ــواره ب ــان هم جه
کــه تماشــاگران بــه جــای دیــدن باالتریــن ســطح فوتبــال 
ــای  ــر از خطاه ــته کننده، پ ــازی ای خس ــاهد ب ــران، ش ای
ــت  ــت اس ــتند. درس ــک هس ــی از تاکتی ــورد و خال بی م
ــیار  ــزرگ بس ــای ب ــی در بازی ه ــائل روحی روان ــه مس ک
اهمیــت دارد، امــا بــرد در بــازی گروهــی فوتبــال فقــط بــا 

مســائل روحی روانــی بــه دســت نمی آیــد. 
بســیاری از کارشناســان بــزرگ فوتبــال مــدرن را بــه 
شــطرنج تشــبیه می کننــد؛ جایــی کــه اســتراتژی عنصــر 
اصلــی پیــروزی اســت. اســتراتژی در فوتبــال یعنــی 
تاکتیــک مشــخص بــر اســاس نقــاط قــوت تیــم خــودی 
ــال  ــک در فوتب ــن تاکتی ــف. ای ــم حری ــف تی ــاط ضع و نق
مــدرن بــر اســاس داشــته های هــر تیــم و تفکــرات مربــی 

ــود.  ــا می ش بن
تک بازی هــای  جــز  بــه  ســال های  ایــن  تمامــی  در 
از  خالــی  بــه شــدت  دربی هــا  تمامــی  خاطره انگیــز 
 مباحــث تاکتیکــی بــوده اســت. پرتــاپ اوت دســتی

فرســتادن دفاع هــای قدبلنــد بــه خــط حملــه و زدن زیــر 
ــوپ و فرســتادن آن در محوطــه جریمــه، اوج خاقیــت  ت

ــت.  ــوده اس ــال ها ب ــن س ــای ای ــان در دربی ه مربی
متاســفانه مهم تریــن بــازی فوتبــال ایــران بــه جــای 
ــران باشــد  ــرای دیگــر تیم هــای ای اینکــه کاس درســی ب
ــه  ــت ک ــن اس ــطح پایی ــدت س ــه ش ــازی ب ــک ب ــا ی تنه
هیــچ ســودی بــرای فوتبــال ایــران نــدارد. حواشــی ایــن 
بــازی بــه قــدری بــزرگ اســت کــه خیلــی چیزهــا ماننــد 
ــود. ای  ــی می ش ــدای حواش ــردن، ف ــرای ب ــتراتژی ب اس
کاش بازیکنــان دو تیــم بــزرگ پایتخــت بــه جــای تمرکــز 
ــرای  ــگ ب ــگ  و وارن ــای رن ــا خالکوبی ه ــو ی ــدل م ــر م ب
ــه  ــان ب ــوده و مربی ــازی ب ــن ب ــرد در ای ــه فکــر ب ــی، ب درب
جــای حفــظ صندلــی و ســاخت رکوردهــای بی معنــی در 
پــی نشــان دادن توانایی هــای فنــی خــود در ایــن میــدان 
بــزرگ باشــند. امیدواریــم دربــی روز یکشــنبه متفــاوت از 

آنچــه گفتیــم، باشــد.

تکواندوی آذربایجان با ایرانی هایش 

قهرمان اروپا شد
بــا  آذربایجــان  تکوانــدوکاران 
هدایــت ســرمربی ایرانــی خــود 
ــگ  ــدال رنگارن ــب ۱۰ م ــا کس ب
ــاره  ــت کاپ آزاد ق ــوان نخس عن
ســبز را بــه خــود اختصــاص 
ــابقات  ــن دوره از مس ــد. ای دادن
بــا حضــور تیم هایــی از قــاره 
ــی  ــه میزبان ــار رده ســنی ب ــار روز در چه ــدت چه ــه م ســبز ب
ــدوی  ــم تکوان ــه تی ــد ک ــزار ش ــا برگ ــهر آنتالی ــه و در ش ترکی
ــا  ــاالن ب ــنی بزرگس ــردان و رده س ــش م ــان در بخ آذربایج
ــی  ــوان قهرمان ــز عن ــره و 3 برن ــا، 3 نق ــدال ط ــب ۴ م  کس
ــوان  ــز عن ــا و ۲ برن ــدال ط ــب ۱ م ــا کس ــوان ب ــم بان و تی

نایب قهرمانی این مسابقات را کسب کردند. 
میــاد بیگــی تکوانــدوکار ایرانی االصــل تیــم ملــی آذربایجــان 
در ادامــه رونــد موفقیت هــای خــود، در ایــن مســابقات هــم 
ــا، روی ســکوی نخســت  ــا شکســت همــه رقب درخشــید و ب
ایســتاد و بــه مــدال طــا دســت یافــت. در پایــان مســابقات 
نیــز تیــم جمهــوری آذربایجــان بــا هدایــت رضــا مهماندوســت 
جــام بهتریــن تیــم اروپــا را از آن خــود کــرد. در رده نونهــاالن، 
بــه  نایب قهرمانــی  و  قهرمانــی  عنــوان  هــم  نوجوانــان 

ــی ــر فارس ــید. خب ــان رس ــای آذربایج تیم ه

 ساحل عاج، گزینه جدید 

برای کارلوس کی روش
نشــریه معتبــر فرانســوی خبــر داد تیــم ملــی ســاحل عــاج 
ــای خــود  ــی از گزینه ه ــوان یک ــه عن ــی روش را ب ــوس ک کارل

مدنظــر قــرار داده اســت. 
ــای  ــام ملت ه ــای ج ــاج در رقابت ه ــاحل ع ــی س ــم مل تی
ــت از  ــان دور نخس ــت و در هم ــدی داش ــش ب ــا نمای آفریق
ایــن رقابت هــا کنــار رفــت تــا مدافــع عنــوان قهرمانــی 
ــد  ــث ش ــر باع ــن ام ــد. همی ــام وداع کن ــا ج ــی زود ب خیل
ــز از کار  ــاج، نی ــا میشــائیل دوســویر، ســرمربی ســاحل ع ت
ــال  ــه دنب ــاج ب ــاحل ع ــال س ــیون فوتب ــود. فدراس ــار ش برکن
ــی  ــای انتخاب ــا در رقابت ه ــت ت ــدی اس ــی جدی ــذب مرب ج
ــن کشــور  ــی روســیه روی نیمکــت مربیگــری ای جــام جهان
ــران  ــه س ــی ک ــی از گزینه های ــتا یک ــن راس ــیند. در همی بنش
فوتبــال ســاحل عــاج مدنظــر قــرار دادنــد کارلــوس کــی روش 
ســرمربی فعلــی تیــم ملــی ایــران اســت کــه قبــا در آفریقای 
ــش از دوران  ــدی پی ــی روش چن ــرده اســت. ک ــی کار ک جنوب
ــال  ــی و احتم ــای جنوب ــی آفریق ــم مل ــود در تی ــور خ حض
ــن  ــرد و همی ــت ک ــور صحب ــن کش ــال ای ــه فوتب ــت ب بازگش
ــی در  ــن مرب ــاره حضــور ای ــا درب ــا گمانه زنی ه ــث شــد ت باع

ــا بیشــتر شــود. گل ــاره آفریق ق
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ــران و  ــکان ته ــازی پی ــد ب ــر بودن ــه منتظ ــه هم در روزی ک
خاتــم اردکان در خانــه والیبــال تهــران بــا اســتقبال بســیاری 
از عاقه منــدان بــه والیبــال برگــزار شــود، ســالن بــازی 
ــه  ــن مســابقه از مرحل ــی از تماشــاگربود؟! اولی ــا خال تقریب
دور رفــت )پلــی آف( لیــگ برتــر والیبــال کشــور از ســاعت ۱5 
روز چهارشــنبه ۲۰ بهمــن در خانــه والیبــال تهــران بــا قضاوت 
ــه  ــرایطی ک ــیان در ش ــد پورکاش ــاهمیری و وحی ــاد ش فره

ــزار شــد و  رایحــه خــوش آرامــش استشــمام می شــد، برگ
شــاگردان پیمــان اکبــری در غیــاب محمدجــواد معنوی نــژاد 
موفــق شــدند فاتــح 3 بــر ۱ ایــن دیــدار بی حاشــیه شــوند.

    شهرداری ارومیه، قربانی همیشگی لیگ برتر
ــی  ــم تبعیض های ــان کنی ــد اذع ــت بای ــه صراح ــفانه ب متاس
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــال ارومی ــه والیب ــل علی ــن فص ــه در ای ک
ــخ  ــت تل ــن حقیق ــان از ای ــه دارد، نش ــز ادام ــان نی و همچن
ــه  دارد کــه برخــاف ســال های گذشــته مســئوالن نســبت ب
ــرای  ــی ب ــر فرصت ــد و از ه ــی ندارن ــر خوب ــا نظ ارومیه ای ه

ــد؛  ــن شــهر اســتفاده می کنن ــم ای ــاره تی حاشیه ســازی درب
محرومیــت علیــزاده و تشــکری در شــرایط کنونــی کــه 

ــت. ــد آن اس ــود، مؤی ــزار می ش ــی آف برگ ــابقات پل مس
    تعلیق محرومیت بازیکنان شهرداری ارومیه

بســیاری از مشــکات ایــن فصــل لیــگ برتــر والیبــال کشــور 
نشــأت گرفته از ضعــف مدیریــت ســازمان لیــگ بــوده 
کــه بــا تصمیمــات چندگانــه خــود، ارزش مســابقات لیــگ 
ــد ادامــه  ــن رون ــال را کاهــش داده اســت. چنانچــه ای والیب
ــت و  ــد داش ــته را نخواه ــار گذش ــان اعتب ــد والیبالم پیداکن

ــد داد.  ــت خواه ــز از دس ــود را نی ــی خ ــگاه بین الملل جای
در پــی درخواســت کریــم فــروزان، رئیــس هیئــت والیبــال 
اســتان آذربایجــان غربــی بــه تشــکیل دادگاه تجدیــد نظــر 
ــی  ــال مبن ــه انضباطــی فدراســیون والیب و تعلیــق رأی کمیت
ــور  ــری قاضی پ ــزاده و پیگی ــکری و علی ــت تش ــر محرومی ب
و حضرت پــور نماینــدگان مــردم ارومیــه در مجلــس و دکتــر 
ــان، کمیتــه انضباطــی  ــر کل ورزش و جوان چمــن گلــی مدی
محرومیــت علیــزاده را بــه حالــت تعلیــق درآورد؛ امــا یــک 
جلســه محرومیــت تشــکری باقــی مانــد تــا نتوانــد تیمــش 

ــازی بســیار حســاس یــاری دهــد! را در ایــن ب
بــا تمــام ایــن اوصــاف بــازی در ســالن 6 هــزار نفــری غدیــر 
ارومیــه کــه مملــو از تماشــاگر بــود، بیــن دو تیــم شــهرداری 
ــان  ــد راهجردی ــاوت حمی ــا قض ــدران ب ــه مازن ــه و کال  ارومی
و نــادر صادقــی برگــزار شــد و بــا حســاب 3 بــر ۰ بــه ســود 

تیــم میزبــان بــه پایــان رســید.
     سرِ مردان سهند را با پنبه بریدند

در بــازی ســوم شــاهد یکــی از زیباتریــن و مهیج تریــن 

ــم. ــر بودی ــگ برت ــای لی ــل از رقابت ه ــن فص ــای ای بازی ه
مــردان  بــا  مقابلــه  در  صدرنشــین  ســرمایه  بانــک   
)رده هشــتمی( شــهرداری تبریــز کــه آمــده بودنــد تــا 
ــوند و  ــی آف ش ــای پل ــه بازی ه ــن مرحل ــاز اولی شگفتی س
غیرممکــن را ممکــن ســازند، تــا آســتانه باخــت هــم پیــش 
ــد مــردان  ــه لطــف داوری و ویدئوچــک از کمن ــا ب رفــت؛ ام

ــد.  ــده ش ــت و برن ــهند گریخ ــروش س پرخ
کــه  حریــف  تیــم  ســرمربی  غیرقانونــی  دلیــل  بــه 
 »پورکاشــیان ها« را قبــول نــدارد، داور دوم تعویــض شــد

و اســماعیل رزقــی جایگزیــن وحیــد پورکاشــیان شــد 
تیــم  روانــی  و  ذهنــی  آمادگــی  طریــق  ایــن  بــه  تــا 
ــای  ــم ترفنده ــه رغ ــا ب ــود! ام ــه ش ــم ریخت ــه ه ــز ب  تبری
 صورت گرفتــه تبریزی هــا فعــل خواســتن را بــه خوبــی صرف 

کردند. 
و  بــازی کــرد  اســتثنایی  تبریــز  تیــم  بــازی  ایــن  در 
بنــاکار  عــادل  فکــری  آرامــش  و  مدیریــت  کنــار  در 
ــش  ــم پی ــروزی ه ــتانه پی ــا آس ــود ت ــم خ ــرمربی فهی  س
ــت  ــم و دریاف ــت پنج ــی س ــیه های ابتدای ــا حاش ــت؛ ام رف
کارت قرمــز امیرحســینی مانــع از ایــن رونــد شــد تــا ســت 
پنجــم ۱5 بــر ۱3 بــه ســود بانــک ســرمایه باشــد و ایــن تیــم 

فاتــح 3 بــر ۲ ایــن بــازی جنجالــی شــود.
    گذر سایپا از سد صالحین ورامین

دیــدار تیم هــای ســایپا و صالحیــن ورامیــن در آخریــن 
بــازی ایــن مرحلــه از مســابقات از ســاعت ۱9 در خانــه 
والیبــال تهــران جریــان پیــدا کــرد و 3 بــر ۱ بــه ســود تیــم 

ــید. ــان رس ــه پای ــایپا ب س

نگاهی به دور رفت پلی آف لیگ برتر والیبال کشور:

نبرد لیگ برتر در چهار جبهه

ــه  ــازی ک ــل ماشین س ــپاهان مقاب ــر ۰ س ــت 3 ب شکس
پرافتخارتریــن تیــم لیــگ برتــر بــه شــمار مــی رود، 
ــد.  ــم باش ــل هض ــادگی قاب ــه س ــه ب ــت ک ــزی نیس چی
ــه  ــال ها تجرب ــس از س ــان پ ــهر اصفه ــان ش طایی پوش
رســیدن  ایــران،  فوتبــال  در  متعــدد  قهرمانی هــای 

در جــام  و شــرکت  آســیا  فینــال  بــه 
اســت  ســال   ۲ جهــان،  باشــگاه های 
ــه  ــی دســت و پنج ــا شــرایط عجیب ــه ب ک
ــگاه  ــه جای ــد ب ــد و نمی توانن ــرم می کنن ن
مدنظــر خــود دســت یابنــد. تیــم ســپاهان 
امــروز در ورزشــگاه نقــش جهــان میزبــان 
پیــروزی  بــا  تــا  بــود  ماشین ســازی 

ــهمیه  ــب س ــرای کس ــود ب ــای خ ــدار، امیده ــن دی در ای
آســیایی را افزایــش دهــد؛ امــا هدررفتــن پنالتــی 
مســعود حســن زاده کــه در زدن ســومین پنالتــی خــود 
ــز  ــه چی ــد، هم ــاکام مان ــپاهان ن ــور در س ــس از حض پ
ــی  ــپاهان، یعن ــابق س ــی س ــاگردان مرب ــود ش ــه س را ب

فرهــاد کاظمــی، تغییــر داد. دو گل از حســین ابراهیمــی 
ــختی  ــرایط س ــپاهان را در ش ــمی نژاد، س ــن قاس و امی
قــرار داد، امــا تــا پیــش از دریافــت گل ســوم بازیکنــان 
ســپاهان هنــوز بــرای بازگشــت بــه بــازی امیــدوار بودنــد؛ 
ــان  ــام صادقی ــی پی ــتن پنالت ــر نشس ــه ثم ــه، ب در ادام
ــود  ــم خ ــگاه و ه ــران در ورزش ــم حاض ه
بازیکنــان را متقاعــد کــرد کــه تنهــا معجــزه 
می توانــد ایــن تیــم را بــه بــازی برگردانــد. 
مهــدی امینــی، گلــر جــوان تیــم ســپاهان 
ــی  ــای ل ــه ج ــی ب ــدار پیاپ ــن دی در دومی
ــه  ــی ســپاهان ک ــرا، ســنگربان برزیل اولیوی
گفتــه می شــود بــا مصدومیــت روبــه رو 
ســت، در چارچــوب دروازه قــرار گرفــت تــا پــس از 
ــن  ــی، دومی ــران در جــام حذف ــت ته ــر نف شکســت براب
روز تلــخ خــود را در نقــش جهــان تجربــه کنــد؛ تجربــه ای 
ــا ســنگین ترین شکســت فصــل و جــاری شــدن  ــه ب ک

اشــک هایش بــه پایــان رســید. ورزش 3

اشک دروازه بان جوان سپاهان درآمد
رئیــس فدراســیون تیروکمــان بــا بیــان اینکــه دریافــت 
ــی ســخت  ــداران در شــرایط خیل ــکا کمان ــزای آمری وی
ــا  ــده ت ــام ش ــی انج ــت: رایزنی های ــد، گف ــام ش انج
در  بــدون مشــکل  تأخیــر،  وجــود  بــا  کمانــداران 
ــا  ــجاعی ب ــی ش ــوند. محمدعل ــر ش ــابقات حاض مس

بیــان اینکــه اعضــای تیــم تیروکمــان 
ایــران ســاعت 6 و ۴۰ دقیقــه صبــح روز 
ــا در  ــدند ت ــکا ش ــی آمری ــه( راه )جمع
ــی  ــی مســابقات جــام جهان ــه نهای مرحل
داخــل ســالن در الس وگاس شــرکت 
ــا »چگونگــی دریافــت  ــد، در رابطــه ب کنن
ــه  ــه ب ــا توج ــه »ب ــا« و اینک ــزای آن ه وی

زمــان مســابقات و اینکــه رقابت هــا از امــروز آغــاز 
ــه  ــران ب ــداران ای ــا کمان ــرایط آی ــن ش ــا ای ــود، ب می ش
موقــع بــه محــل مســابقات می رســند؟«، توضیــح داد. 
ــداران  ــا کمان ــه »آی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــزاری مســابقات جــام  ــع در محــل برگ ــه موق ــران ب ای

جهانــی داخــل ســالن در الس وگاس حاضــر خواهنــد 
شــد؟«، گفــت:  آنچــه مســلم اســت بــه خاطــر اینکــه 
ویــزای کماندارانمــان خیلــی دیــر صــادر شــد و بــا توجه 
ــتیم  ــه آن داش ــی ب ــرای دسترس ــه ب ــه ای ک ــه پروس ب
تیــم ایــران بــه موقــع بــه محــل مســابقات نمی رســد؛ 
امــا بــرای ایــن مســئله هــم رایزنی هایــی 
بــا فدراســیون جهانــی و کمیتــه برگــزاری 
مســابقات داشــتیم. آن هــا از رونــد صــدور 
ویــزای تیــم ایــران آگاه هســتند و بــه 
همیــن دلیــل شــرایط ویــژه ای بــرای 
تــا  کرده انــد  لحــاظ  مــا  ورزشــکاران 
بتواننــد بــا وجــود تاخیــری که در رســیدن 
بــه محــل مســابقات خواهنــد داشــت، تیرهــای خــود 
ــا  ــت و قطع ــت نیس ــن باب ــکلی از ای ــد. مش را بیندازن
تأخیــر در رســیدن بــه محــل برگــزاری مســابقات جــام 
ــان  ــرای کماندارانم ــکلی ب ــالن، مش ــل س ــی داخ جهان

ــر ــرد. مه ایجــاد نخواهــد ک

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6011

)شماره 200951188000020 در سامانه ستاد(
شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

انتقال و فوق توزیع شرکت برق  تامین ۱۴۰۰بشکه ۲۱۰ لیتری روغن ترانسفورماتورهای  توان  موضوع فراخوان: 
منطقه ای اصفهان

شرایط و الزامات ورود به فراخوان: 
* دارا بودن گواهی تایپ تست مطابق با استاندارد IEC60296 ورژن ۲۰۱۲ از یکی از آزمایشگاه های تخصصی 

و معتبر روغن
سازنده  یا  توزیع  فوق  و  انتقال  ترانسفورماتورهای  روغن  تولیدکنندگان  رسمی  نماینده  بایستی  مناقصه گر   *

ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع باشد.
نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
الکترونیکی دولت )ستاد(«  با مراجعه به »سامانه تدارکات  تا تهیه لیست کوتاه  ارزیابی کیفی  اسناد استعام 
به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطاعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
تماس:  مرکز  )توکن(:  الکترونیکی  امضاء  دریافت گواهی  و  در سامانه  مراحل عضویت  انجام  )ستاد(« جهت 
۲73۱3۱3۱-۰۲۱، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85۱93768 - ۰۲۱- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات 

اداری روزهای کاری با شماره ۰3۱-36۲699۴8(
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 95/11/16 لغایت ساعت 16:00 روز 

چهارشنبه مورخ 95/11/27
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعام ارزیابی 
الکترونیکی دولت  تدارکات  در »سامانه  تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 95/12/14  بایستی حداکثر  کیفی 
)ستاد(« بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت 

برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان:

۱- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۲- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا ۲سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه 
استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان در استعام ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا می توانید ا ین آگهی را در سا یت ها ی ا ینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir            www.erec.co.ir       www.tavanir.org.ir       http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان 21617 م الف

نوبت دوم

شرکت عمرانشرکت برق منطقه ای اصفهان
 شهر جدید فوالدشهر

آگهی مناقصه

شماره 95/7027/ص مورخ 95/11/16

۱-موضوع مناقصه: تکمیل سفت کاری و نازک کاری مسجد مرکز برزن دوم شهر جدید فوالدشهر شامل ساختمان 

صورت  ناخالص  مبالغ  از  درصد  حداقل شصت  تهاتر  طریق  از  محوطه  دیوار  و  محوطه  بسیج،  پایگاه  و  اصلی 

وضعیتهای تایید شده با اراضی یا واحدهای موجود باکاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی 

روز. پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا اوراق بهادار دولتی صورت می گیرد.

۲-مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/۱۱/۲۰ تا پایان وقت اداری مورخ 95/۱۱/۲3 و از طریق 

به  یا  و   http://iets.mporg.ir یا   WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر - میدان ولی عصر، تلفن: ۰3۱5-۲63۰۱6۱-5.

۴-محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 

95/۱۲/3 و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 95/۱۲/۴ می باشد.

5-مبلغ برآورد: پنج میلیارد و بیست و یک میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و پانصد و شش )5.۰۲۱.665.5۰6(

ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی سال 95.

6-میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ دویست و پنجاه و یک میلیون و هشتاد و سه هزار و دویست 

و هفتاد و پنج )۲5۱.۰83.۲75( ریال.

7-نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱-ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات 

اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران هستند، در وجه شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه ۲-فیش واریزی به حساب 

شماره ۲۱7369۰۲۰5۰۰۴ سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

8-مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت.

تذکر: داشتن حداقل پایه پنج در هر دو رشته ساختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات )گواهینامه صاحیت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 22628 م الف

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

کمانداران سر وقت به آمریکا نمی رسند
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

نمایشــگاه توانمندی هــای خانــواده بــزرگ اصفهــان همزمــان 
بــا جشــن پیــروزی انقــاب اســامی در مجموعــه اداری 

ــا شــد.  ــان برپ ــوزش ذوب آهــن اصفه آم
ــن  ــرکت ذوب آه ــل ش ــر عام ــی مدی ــاور فرهنگی اجتماع مش
ــای  ــه کیمی ــگاه ب ــن نمایش ــزاری ای ــیه برگ ــان در حاش اصفه
پــس  ســال های  در  اصفهــان  ذوب آهــن  وطــن گفــت: 
انقــاب روزبــه روز در بخش هــای مختلــف، توســعه و  از 
ــتاوردهای  ــن دس ــی از مهم تری ــت. یک ــرده اس ــدا ک ــوع پی تن
ــه  ــف ب ــای مختل ــا در بخش ه ــه م ــن اســت ک ــن ای ذوب آه
قــدری توانمنــد شــده ایم کــه بــه ســمت بومی ســازی پیــش 
ــم  ــه داد: می توان ــداری ادام ــه علم ــدس فاطم ــم. مهن رفته ای
ــان ســاخته  ــه شــرکت ذوب آهــن اصفه ــی ک ــم تجهیزات بگوی
ــش  ــت؛ در بخ ــده اس ــاخته نش ــران س ــای ای ــچ کج در هی
ماشین ســازی قطعاتــی را ریخته گــری می کنیــم کــه بــه 
جرئــت می تــوان ادعــا کــرد در بســیاری از اســتان های ایــران 

چنیــن امکانــی را ندارنــد؛ بــه طــور کلــی از صفــر تــا صــد کار 
ــود.  ــام می ش ــن انج ــه در ذوب آه ــک کارخان ی

علمــداری افــزود: ذوب آهــن یــک تولیدکننــده داخلــی اســت 
ــروز  ــا ام ــه ت ــی ک ــه قطعات ــد ک ــت می کن ــه ســمتی حرک و ب
ــارج  ــه واردات از خ ــور ب ــود و مجب ــاخته نمی ش ــران س در ای
هســتیم، داخــل کشــور تولیــد کنیــم؛ ولــی بــرای رســیدن بــه 

ایــن هــدف از مســئوالن مربوطــه درخواســت داریــم تــا توجــه 
بیشــتری بــه تولیدکننــدگان داخلــی داشــته باشــند.

    ریل ملی
ــن  ــرکت ذوب آه ــل ش ــر عام ــی مدی ــاور فرهنگی اجتماع مش
ــت  ــروژه ای اس ــن پ ــی، بزرگ تری ــل مل ــت: ری ــان گف اصفه
بــا وجــود  کــه در خاورمیانــه بــه بهره بــرداری رســید و 
صــرف هزینــه، زمــان و تــاش بســیار زیــاد همــکاران مــا در 
ایــن زمینــه متأســفانه بازخــورد و خریــدی کــه بایــد صــورت 
بــه  روی  و  اســت  نیفتــاده  اتفــاق  می گرفــت کمــاکان 
ــم  ــا تصمی ــد ب ــئوالن بای ــد. مس ــی برده ان ــوالت واردات محص
ــل، موجــب  ــه ری ــری از واردات بی روی مناســب جهــت جلوگی

ــوند.  ــور ش ــل کش ــد آن در داخ ــرای تولی ــی ب دلگرم
محصــوالت  بــه  ویــژه  نــگاه  درخواســت  بــا   علمــداری 
و تولیــدات داخلــی کشــور تصریــح کــرد: در ســالی کــه رهبــر 
ــی را  ــاد مقاومت ــدن اقتص ــی ش ــتور اجرای ــد و دس ــا تأکی م
ــفته بازار  ــن آش ــم در ای ــه بتوانی ــرای اینک ــد، ب ــرح کرده ان مط
ــت  ــه حمای ــاز ب ــیم، نی ــته باش ــاع داش ــدرت دف ــی ق جهان
 داخلــی داریــم. افــرادی کــه در کشــور از روی ناآگاهــی 
ــد از بیــن  ــد، بای ــه تولیــد داخلــی می زنن ــه ب ــه ضرب و جاهان
ــان  ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــه در ش ــان اینک ــا بی ــد. وی ب برون
دســت کم 18 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم مشــغول 
هســتند، خاطــر نشــان کــرد: ذوب آهــن نیــاز بــه یــک حمایــت 
ــه  ــا هــر آنچــه تولیــد می کنــد، اجــازه واردات ب خــاص دارد ت
ــع  ــن صنای ــد، ای ــتری دارن ــاز بیش ــر نی ــی اگ ــد؛ حت آن ندهن

مــا هســتند کــه مجبــور می شــوند پتانســیل داخلــی خــود را 
بیشــتر کننــد و افزایــش ظرفیــت داشــته باشــند. محصــوالت 
تولیــدی مــا بــه کشــورهای اروپایــی و آســیای میانــه صــادر 
می شــود کــه بــه دلیــل کیفیــت بــاال بــه شــدت مــورد 

ــه اســت. اســتقبال قــرار گرفت
ــن  ــرکت ذوب آه ــل ش ــر عام ــی مدی ــاور فرهنگی اجتماع مش
ــه  ــی علی ــای جهان ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف اصفه
کشــور مــا، بحران هــای زیــادی داخــل ســازمان وجــود 
داشــته کــه بــا مدیریــت و تدبیــر ســعی داریــم ایــن دوران را 
بگذرانیــم؛ امــا ایــن کار بســیار ســخت اســت کــه توقــع داریــم 
همــه آحــاد کشــور دســت بــه دســت هــم دهنــد و در مقابــل 

ــد.  ــن جنــگ اقصــادی محکــم و اســتوار ایســتادگی کنن ای
فاطمــه علمــداری تصریــح کــرد: هــدف از برگــزاری نمایشــگاه 
توانمندی هــای خانــواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهــان ایــن 
ــاب  ــا انق ــراه ب ــر هم ــه فج ــرکت در ده ــن ش ــه ای ــت ک اس
 باشــد و یکــی از راهکارهــای الزم بــرای پیونــد صنعــت 
ــرکت  ــن ش ــط ای ــگاه توس ــن نمایش ــزاری ای ــگ، برگ  و فرهن
و اقدامــات فرهنگــی اســت کــه توســط کانــون خیــران بانــوان 
فرهنگــی ذوب آهــن صــورت گرفتــه اســت. علمــداری ادامــه 
ــتند  ــون هس ــن کان ــو ای ــن عض ــنل ذوب آه ــوان پرس داد: بان
ــه 170 کاس آموزشــی در 11 رشــته تخصصــی در  ــر هفت و ه
ــگان  ــه صــورت رای ــن ب ــواد ه ذوب آه ــرای خان ــون ب ــن کان ای
ــم  ــت ک ــا قیم ــز ب ــه نی ــوم جامع ــرای عم ــزار می شــود؛ ب برگ

آموزش هــای الزم ارائــه می شــود.

مشاور فرهنگی اجتماعی مدیر عامل ذوب آهن در گفت وگو با کیمیای وطن:

 برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
باید حمایت از تولید ملی را عملی کنیم

 ۶۱ مدرسه استان اصفهان 

ناایمن و خطرآفرین است

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریاصفهان

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان 
ــوم  ــک س ــدود ی ــه ح ــه اینک ب
بــه  نیــاز  اصفهــان  مــدارس 
بازســازی  یــا  مقاوم ســازی 
لحــاظ  از  اصفهــان  اســتان  مدرســه   ۶1 گفــت:  دارنــد، 
جهــت  همیــن  بــه  و  اســت  خطرآفریــن  مقاوم ســازی 
کارگروهــی در ایــن زمینــه تشــکیل شــده کــه در حــال 
پیگیــری ایــن موضــوع اســت. در زمینــه ایمن ســازی وســایل 
ــه  ــتان ب ــدارس اس ــد م ــون ۶۶ درص ــز، هم اکن ــی نی گرمایش
ــزات گرمایشــی و سرمایشــی مرکــزی مجهــز شــده اند.  تجهی
ــاز  ــه نی ــر مدرس ــه ه ــم ک ــام کرده ای ــت:  اع ــان داش وی بی
ــری  ــا پیگی ــد ت ــام کن ــا اع ــه م ــازی دارد، ب ــه استانداردس ب
ــا  ــا ب ــن قائدی ه ــم. محمدحس ــام دهی ــوع را انج ــن موض ای
اشــاره بــه اینکــه نزدیــک بــه 18 درصــد از دانش آمــوزان 
ــه  ــتند ک ــی هس ــدارس غیردولت ــل در م ــه تحصی ــغول ب مش
ــرای  ــت: ب ــن کشــوری 4 درصــد بیشــتر اســت، گف از میانگی
ــارت  ــامانه نظ ــتان، س ــرورش اس ــوزش و پ ــار در آم ــن ب اولی
و ثبــت الکترونیکــی دریافــت شــهریه بــرای مــدارس دولتــی 
راه انــدازی شــده کــه اســتان اصفهــان، مبتکــر طراحــی 
ایــن ســامانه بــوده اســت. وی افــزود: در ایــن ســامانه 
شــاخص های مختلفــی بــرای تعییــن نــرخ شــهریه بــرای هــر 
مدرســه در نظــر گرفتــه شــده و از ایــن طریــق دیگــر تخلفاتــی 

ــود. ــم ب ــاهد نخواهی را ش

 آمادگی مجلس برای اصالح 

قانون مبارزه با مواد مخدر
عضــــو کمیســـیون قضـایـــی و حقوقــی مجلــس درخصوص 
اصــاح قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر اعــام آمادگــی کــرد. 
محمدعلــی پورمختــار دربــاره انتقــادات واردشــده بــه عملکــرد 
ــاح  ــر اص ــی ب ــس مبن ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای کمیس
ــارزه  ــون مب ــدام قان ــازات اع ــه مج ــوط ب ــش مرب ــا بخ تنه
ــک  ــت: ی ــون گف ــاح کل قان ــای اص ــه ج ــدر ب ــواد مخ ــا م ب
فوریــت طــرح »الحــاق یــک مــاده بــه قانــون مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر« در صحــن علنــی مجلــس تصویــب و بــه کمیســیون 
قضایــی و حقوقــی ارســال شــده؛ بنابرایــن رســیدگی بــه ایــن 
طــرح بــه عنــوان مصوبــه قانونــی در دســتور کمیســیون قــرار 
گرفتــه اســت. وی گفــت: بررســی مــاده مربــوط بــه مجــازات 
ــواد مخــدر پیــش از اصــاح کل  ــا م ــارزه ب ــون مب ــدام قان اع
قانــون اشــکالی ایجــاد نخواهــد کــرد؛ بلکــه راه بــرای اصــاح 

ســایر مــواد بــاز خواهــد کــرد. خانــه ملــت

اخبار کوتاه

پدیده »بد مسکنی«
ــان  ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
ــهری  ــاط ش ــی نق ــه در بعض اینک
کشــور بــا پدیــده »بــد مســکنی« 
مواجهیــم، گفــت: بایــد بــه ســمت 
ــردم  ــی م ــت زندگ ــای کیفی ارتق
ــدی  ــاس آخون ــم. عب حرکــت کنی
بســیاری  در  اینکــه  بیــان  بــا 
ــوان  ــه  عن ــار کــرد: ب ــود تعــادل شــده ایم، اظه حوزه هــا دچــار  نب
ــد  ــی می کنن ــران زندگ ــران در ته ــت ای ــد جمعی ــه 10 درص  نمون
ــت کشــور در کان شــهرها ســاکن هســتند؛  و 50 درصــد جمیع
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــده جمعیت ــادل پیچی ــود تع ــن نب ای
ــان  ــا بی ــی و ... شــده اســت. وی ب معضــات زیســتی، ترافیک
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــادل در حوزه ه ــود تع ــن نب ــه ای اینک
نیــز دیــده می شــود، گفــت: در فرآینــد توســعه گرفتــار فنــاوری 
ــد همــه  ــوژی می توان ــم تکنول ــوژی شــده و فکــر کرده ای و تکنول
مشــکات مــا را رفــع کنــد. بــه نوعــی اصالــت خــود را از دســت 
اندیشــه  بــه  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  آخونــدی  داده ایــم. 
ایران شــهری خودمــان برگردیــم و بــر مبنــای عــدل رفتــار کنیــم، 
گفــت: بایــد یــک بازآفرینــی شــهری صــورت گیــرد و ارتقــای 

کیفیت زندگی شــهری را داشــته باشیم. خبرفارسی

برگزاری طرح آموزش آتش نشانی و ایمنی 

در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــی  ــوزش مقدمات ــرح آم ــه ط ــت: در ادام ــان گف ــهرداری کاش ش
طــرح  ایــن  شــهروندان کاشــانی،  ایمنــی  و  آتش نشــانی 
ــر«  ــکن مه ــای)ص( »مس ــهرک خاتم االنبی ــاکنان ش ــرای س ب
برگــزار می شــود. ســید مهــدی مجداالشــرافی بیــان کــرد: 
ــنایی  ــهروندان و آش ــی ش ــگ ایمن ــش فرهن ــتای افزای در راس
ــی ــوادث احتمال ــا ح ــی ب ــی در رویاروی ــول ایمن ــا اص ــان ب  آن
ــوزش  ــات و آم ــت عملی ــزی معاون ــا برنامه ری ــا ب ــن دوره ه ای
پیشــگیری ایــن ســازمان در بهمن مــاه ســال جــاری آغــاز 
می شــود. وی افــزود: ســاکنان محتــرم مســکن مهــر از طریــق 
کاس هــای  در  انجام گرفتــه  برنامه ریزی هــای  و  ثبت نــام 
آموزشــی در مجموعه آموزشــی واقع در ایســتگاه شماره 5 شهدای 
می یابنــد  حضــور  خاتم االنبیــاء)ص(  شــهرک  آتش نشــان 
آتش نشــانی  آموزشــی  مربیــان  نظــر  زیــر  را  آموزش هــا  و 
ــای  ــوزش اطف ــرد: آم ــد ک ــت. وی تاکی ــد گرف ــان فراخواهن کاش
حریــق هزینــه نیســت، بلکــه یــک ســرمایه گذاری اســت. 
ــد  ــوادث می توان ــوانح وح ــگیری از س ــه پیش ــای اولی آموزش ه
بــه نحــو جالــب توجهــی از بــروز ســوانح پیشــگیری کنــد و مانــع 

از ایجادخســارت های هنگفــت شــود.

اخبار کوتاه

اینکــه  بــا بیــان  عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
تجهیــزات دســتگاه های امــدادی از جملــه هــال احمــر 
ــت خواســت پیشــنهادات درخصــوص  ــه روز نیســت، از دول ب
ــد.  ــه کن ــس ارائ ــه مجل ــر را ب ــال احم ــه ه ــش بودج افزای
شــکور پورحســین در واکنــش بــه اظهــارات رئیــس جمعیــت 

انبارهــای  اینکــه  بــر  هــال احمــر مبنــی 
ــد،  ــی قــرار دارن هــال احمــر در شــرایط بحران
ــه  ــزود: متاســفانه انبارهــای هــال احمــر ب اف
لحــاظ وجــود تجهیــزات و امکانــات کافــی 
احتمالــی،  بحران هــای  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــرار دارن ــی ق ــرایط بحران در ش
ــئوالن  ــوی مس ــا از س ــوع باره ــن موض ــه ای ک

جمعیــت هــال احمــر مطــرح شــده، امــا مســئوالن مربوطــه 
تاکنــون در جهــت حــل مشــکات ســازمان امــداد و نجــات 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــام نداده ان ــی انج ــدام خاص اق
ــداد  ــزات و دســتگاه های ام ــاط ضعــف بســیاری در تجهی نق
ــاط  ــف ارتب ــاط ضع ــن نق ــزود: ای ــود دارد، اف ــات وج و نج

مســتقیمی بــا مشــکات موجــود در ســاختار و عوامــل 
و  تجهیــزات  افزایــش  از  پیــش  بنابرایــن  دارد؛  انســانی 
امکانــات کافــی در انبارهــای هــال احمــر بایــد مشــکات در 
ســاختارها و ضعف هــای موجــود در عوامــل انســانی را رفــع 
ــژه  ــور، به وی ــزی کش ــه بحران خی ــه ب ــا توج ــن ب ــرد؛ بنابرای ک
ــی در  ــات کارشناس ــام اقدام ــت انج در پایتخ
جهــت افزایــش بودجــه جمعیــت هــال احمر 
ضــروری  امــدادی  دیگــر  دســتگاه های  و 
اســت. پورحســین بــا بیــان اینکــه در صــورت 
وقــوع زلزلــه در پایتخــت مشــکات بســیاری 
گریبانگیــر دســتگاه های امــدادی از جملــه 
جمعیــت هــال احمــر می شــود، تصریــح 
کــرد: تــا پیــش از وقــوع هرگونــه بحــران در کشــور به ویــژه در 
پایتخــت بایــد راهــکار اساســی بــرای جلوگیــری از افزایــش 
ــکار  ــن راه ــت؛ مهم تری ــر گرف ــی در نظ ــارت های احتمال خس
افزایــش بودجــه دســتگاه ها و توجــه ویــژه بــه هــال احمــر 

ــر اســت. مه

اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  عامــل  مدیــر  قائم مقــام 
کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر در امــور بیمــه ای از 
افزایــش 10 درصــدی مســتمری ســاالنه مســتمری بگیران 
ایــن صنــدوق خبــر داد و گفــت: عیــدی مســتمری بگیران 
صنــدوق نیــز 300 هــزار تومــان اســت. صمــدهللا فیــروزی 

ــش  ــای افزای ــرد: مبن ــار ک ــاره اظه ــن ب در ای
ابتــدای  از  مســتمری بگیران  مســتمری 
ســال 95 اســت؛ بنابرایــن مابه التفــاوت 
افزایــش 10 درصــدی حقــوق کــه جــزو معوقات 
بــه  مســتمری بگیران محســوب می شــود، 

ــد. ــز ش ــاه واری ــا در دی م ــورت یک ج ص
 9 معوقــات  پرداخــت  بــا  افــزود:  وی   

ماهــه ناشــی از افزایــش حقــوق، اکنــون بدهــی بــه 
ــا  ــم و از ایــن مــاه حقــوق آن هــا ب مســتمری بگیران نداری

اعمــال 10 درصــد افزایــش واریــز می شــود.
بیمــه  صنــدوق  عامــل  مدیــر  قائم مقــام  بــه گفتــه   
امــور  در  اجتماعــی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر 

ــت  ــه سرپرس ــدگان ک ــی بازمان ــتمری تمام ــه ای، مس بیم
خانــوار آن هــا تــا آخریــن روز ســال 94 فــوت شــده باشــند 
ــر اســاس رأی کمیســیون پزشــکی  ــه ب و بیمه شــدگانی ک
ــی شــناخته شــده باشــند  ــاده کل ــن روز از کار افت ــا همی ت
بــر اســاس تصمیــم هیئت مدیــره صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر 10 درصــد 

ــت.  ــه اس ــش یافت افزای
ــدی 300  ــب عی ــن از تصوی ــروزی همچنی فی
ــن  ــتمری بگیران ای ــرای مس ــی ب ــزار تومان ه
صنــدوق عنــوان کــرد: ایــن عیــدی بــا حقــوق 
شــده  واریــز  حسابشــان  بــه   بهمن مــاه 
نفــر  هــزار  بــر 33  بالــغ  مجمــوع  در  و 
ــده  ــام ش ــارات انج ــن اعتب ــوند. تأمی ــمول آن می ش مش

اســت و مشــکلی در ایــن خصــوص نداریــم. 
امیدواریــم جــزو اولیــن صندوق هایــی باشــیم کــه عیــدی 
را واریــز می کنیــم تــا کمکــی بــرای تأمیــن مایحتــاج شــب 

عیــد مســتمری بگیران باشــد. ایســنا

واریز عیدی مستمری بگیران صندوق کشاورزانتجهیزات امدادی کشور به روز نیست

حتما بخوانید!
پدیده »بد مسکنی«

اجرائیه
: 940972تاریخ  بایگانی شعبه  اجرائیه: 9510420351000519 شماره پرونده: 94099803510008۶7شماره  شماره 

تنظیم: 1395/11/02 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمد   نام خانوادگی : صادقی  نام پدر: عبداله     نشانی: 

اصفهان – خیابان شاهپور جدید – خیابان استقال شمالی – بلوک 5-واحد 5- پاک 45 مشخصات محکوم 

علیه ردیف 1- نام: مرتضی    نام خانوادگی : احمدی   نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب 

در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090351003858 و شماره دادنامه مربوطه 94099703510020۶0 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یازده میلیون 

و هفتصد و چهل و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ ده میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت حق 

الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 1394/0۶/1۶ لغایت 

اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت . رعایت تبصره 2 ماده 30۶ الزامی می باشد.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

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

مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 

منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 

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

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

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

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

کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

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

منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره: 35777/ م الف  مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای حسن قاسمی جوینانی  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 

مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/45 متر مربع به شماره 38 فرعی 

قاسمی  نام حسن  به  دفتر 3۶  و صفحه 14  ذیل شماره 5203  که  ثبتی قمصر  در حوزه  واقع  اصلی  از 253  

اثر جابجایی مفقود شده است چون  نامبرده گردیده است که در  جوینانی  ثبت و سند ماکیت صادر و تسلیم 

می  آگهی  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصاحی   120 ماده  یک  تبصره  طبق  و  نموده  مالکیت  المثنی سند  درخواست 

از تاریخ  شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 

انتشار این آگی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

اعتراضی  اگر ظرف مهلت مقرر  ارائه کننده مسترد گردد  به  و اصل سند  تا مراتب صورت مجلس  نماید  تسلیم 

 نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. 

شماره :2047/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی ابالغ
 9501۶۶ شعبه:  بایگانی  9509983۶54400158شماره  پرونده:  9510103۶54401128شماره  اباغنامه:  شماره 

تاریخ تنظیم: 1395/10/23 خواهان مصطفی اسدی اجگردی فرزند مرتضی  دادخواستی به طرفیت خواندگان  

طاهره  و  سمسار  شها  سمسار  فاطمه   ، سمسار  نفیسه   ، سمسار  شفیع  محمد   ، احمد  سمسارفرزند  جعفر 

از 58 متر زمین ساختمانی  رفع تصرف  و  ید  بر خلع  تقاضای صدور حکم شایسته مبنی  به خواسته  سمسار  

تقدیم  دادرسی   های  هزینه  و  وارده  احتساب خسارت  با  اربعه مشخصه  با حدودات  اجگرد  روستای  در  واقع 

عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  فاورجان   شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 

دادگستری   ساختمان   – ماصدرا  خیابان   – فاورجان  در  واقع  فاورجان   شهرستان  دادگستری  حقوقی 

ساعت  و   1395/12/23 آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   9501۶۶ به کاسه  و  ارجاع   125 اتاق  اول   طبقه 

ماده 73  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواند گان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  11/30تعیین شده 

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

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

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

گردند.

شماره: 855/م الف مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان – حسین شمس 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420352200393 شماره پرونده: 9509980352200349شماره بایگانی شعبه : 950354تاریخ 

تنظیم: 1395/11/13 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :آرین   نام خانوادگی : نیسانیان نام پدر: فریبرز    نشانی: 

اصفهان – هشت بهشت غربی – بن بست 10- منزل رو به رو – طبقه اول – کدپستی :8154۶45471شماره ملی 

:127198۶541 شماره همراه :09133198425 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: غامحسین     نام خانوادگی 

: مراد حسینی نام پدر: جعفر    نشانی: اصفهان –خ مدرس – ک محمدی – کدپستی :8199999999 مشخصات 

نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : فاطمه  نام خانوادگی : مظاهری سیچانی  نام پدر : محمد 

جواد نشانی : اصفهان – چهارباغ باال مجتمع کوثر طبقه 7واحد 908 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم آرین 

نیسانیان  نام : امیر حسین  نام خانوادگی : مظاهری سیچانی  نام پدر : محمد جواد  نشانی : اصفهان – چهارباغ 

باال مجتمع کوثر طبقه 7واحد 908 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : آرین نیسانیان  محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352200802 محکوم 

علیه محکوم اند متضامنا به پرداخت مبلغ2130000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  739۶2000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 45540000 ریال بابت حق الوکاله و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 

حق خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ 10۶500000 ریال در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 

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

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

منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 

اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 

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

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

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

از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 

قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 

به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 

مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

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

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 35743/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد   نام خانوادگی: خدایی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:حمید رضا  نام خانوادگی:گلستان نژاد  نشانی محل اقامت:اصفهان خ بزرگمهر خ بی سیم کوچه 

تاریخ95/5/20 حوزه 32  شورای حل اختاف  به:به موجب رای شماره 883  شهید غامی  پاک 13 محکوم 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغr 10/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته ) به خواسته یک فقره چک به شماره 489973 مورخ 92/12/24 (و پرداخت مبلغr 245/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک) 92/12/24 (تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 

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

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 

اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره357۶1/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 415/95 شماره دادنامه: 509 مورخ : 95/10/28 مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان:  آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد از حصه- کانال نور 

بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: آقای نوروز علی فتحی فرزند علی نشانی: مجهول المکان خواسته : 

مطالبه وجه به میزان200/000/000 ریال بابت رسید عادی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  به 

طرفیت آقای نوروز علی فتحی فرزند علی به خواسته مطالبه وجه به خواسته  200/000/000 ریال بابت رسید عادی به 

انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و خسارت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/2 الی اجرای حکم با 

توجه به ارائه رسید عادی از سوی خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده به عنوان مدیون اصلی و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز 

ارسال ننموده و وکیلی نیز معرفی ننموده است لذا شورا دعوی مطروحه خواهان را وارد و ثابت تشخیص و  مواد 198 

و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 183 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/075/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000ریال  هزینه نشر 

آگهی. در خصوص خسارت تاخیر تادیه هر چند در رسید ارائه شده توافق گردیده به ازای تاخیر در پرداخت مبلغ 

5/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر پرداخت نماید لکن با عنایت به اینکه توافق به جریمه به عنوان خسارت تاخیر 

تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانونی عملیات بانکی بدون ربا و مصوب 13۶2 با اصطاحات بعدی و حوزه 

تسهیات اعطای بانک ها پیش بینی شده است در دیگر دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می شود. وجه التزام موضع 

ماده 230 قانون مدنی نیز ناظر به تعهدات غیر پولی است.قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین 

به نحوه دیگری ناظر به مصالحه به شاخص تورم است لذا به استناد مواد فوق الذکر که حمک به پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دادخواست 95/9/7 لغایت اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی که محاسبه آن با 

اجرای احکام محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست  روز 

قابل واخواهی در این شعبه و سپس بعد از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ نظریه ی کارشناسی
در پاسخ به اباغ پرونده شماره 152/10453 موضوع کارشناس یکدستگاه کانکس pvc ۶×2/5 خریداری شده 

توسط آقای قلی عسگری پرونده شماره 979/92 اعام می دارد ارزش کارشناسی آن با توجه به جمیع جهات و 

عوامل موجود و موثر در قضیه بمبلغ 75/000/000 ریال اعام می گردد. )هفتاد و پنج میلیون ریال( بر اساس قیمت 

روز  کانکس نو)فابریک( چنانچه به نظریه ی کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت به محل 

اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه نمائید. 

شماره: 3379۶/ م الف دادورز دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه قدیمی  پاک شماره 19/949  واقع درجعفرآباد کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فریبا جعفری کلیشادی فرزند فتح اله   در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 

و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/12/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و 

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

در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/11/23 شماره:999/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی ابالغ به آقای نجات جوادی شیخ احمد
نظر به اینکه آقای نجات جوادی شیخ احمد فرزند علی گشاد به اتهام مشارکت در کاهبرداری حسب شکایت آقای 

محمد تقی حکمت پویا فرزند رضا از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه 950940 ب 23 تحت تعقیب است و اباغ 

احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله دراجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 

کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان 

واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره: 32189/م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان – عبدالکریم شاهرخ

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  مقصودی   خانوادگی:  نام  نام: حسین         علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:مهدی    نام خانوادگی: نصر اصفهانی با وکالت سعیده رحیمی نشانی محل اقامت وکیل: 

اصفهان- خ طیب- نبش خ میرداماد- ساختمان مهتاب 7 طبقه 2 واحد 9محکوم به:به موجب رای شماره 11۶7   

تاریخ95/7/15 حوزه 12  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال وجه چک بشماره 587159-94/7/25 بانک صادرات بابت اصل خواسته و 

مبلغ 455/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/7/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید و 

هزینه نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

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

 نماید.

شماره: 34972/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غامرضا        نام خانوادگی: دهقانی چم آسمانی نام پدر:اسکندر شغل:آزاد  نشانی 

پدر:حسین  نام  اعتزازیان  نام خانوادگی:  نام:حمیدرضا     له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  محل 

شغل:آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان- خ نظر غربی- سه راه نظر- بن بست میثم مجتمع مسکونی پیام واحد3

محکوم به:به موجب رای شماره 1487   تاریخ 95/8/19 حوزه 9  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون 

و پنجاه و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک های موصوف:1-94/4/31)به شماره چک 3421/191374 بانک تجارت( و 2-94/5/31 )به شماره چک 

3421/191372 بانک تجارت( و 3-94/۶/31 )به شماره چک 3421/191373 بانک تجارت( و4- 94/2/30)به 

شماره چک 1504/053473/28 بانک ملت( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و نیم عشر حق االجرا.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

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

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

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

شماره: 34975/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سعید        نام خانوادگی: کیانی نام پدر:عیسی شغل:راننده  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رسول    نام خانوادگی: دهقانی نام پدر:احمد شغل:آزاد نشانی محل 

اقامت: اصفهان- خ امیر کبیر )شاهپور جدید( بعد از چهارراه هزار دستان تعمیر گاه الله محکوم به:به موجب رای 

شماره 718   تاریخ 95/8/4 حوزه 27  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال بابت اصل خواسته و ۶25/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 01870427 مورخ 94/4/20 و هزینه های نشر آگهی 120/000 ریال 

و تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 34982/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-غامرضا 2-اسماعیل        نام خانوادگی: 1-زراعت دوست 2-مباشری  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امیرحسین    نام خانوادگی: توشقانیان نشانی محل اقامت: 

اص-پل سرهنگ کوچه شهید حمیدرضا صادقیان پ314محکوم به:)به موجب رای شماره 1457   تاریخ 95/8/20 

شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان( که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت خواندگان 

به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 7۶/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28550000ریال بابت هزینه دادرسی 

و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 95/4/10 بانضمام نیم عشر دولتی.ماده 34 

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

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

محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

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

شماره: 3494۶/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

ابالغیه
شماره اباغنامه:9510100350412341 شماره پرونده:8509980350400073 شماره بایگانی شعبه:850073 تاریخ 

تنظیم:1395/11/07 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: محسن 2- نام خانوادگی:ناظم فر 3- نام پدر: مصطفی 

4- نشانی: مجهول المکان خواهان اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت خوانده محسن ناظم فر و اداره 

ثبت منابع طبیعی به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

 – نیکبخت  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 4 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کاسه  850073 ح4 ثبت گردیده 

به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقاب و دستور دادگاه یک نوبت تجدید نظر خواهی منابع طبیعی اصفهان نسبت به دادنامه شماره 

9509970350401119 صادره از این شعبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 

نشر آگهی مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه 

پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده 

با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد.

شماره: 35003/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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حوادث

 توقیف 2 میلیارد ریال ابزارآالت قاچاق 

در شهرضا
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا از کشــف یــک محمولــه 
ــتگیری  ــال و دس ــارد ری ــه ارزش 2 میلی ــاق ب ــزارآالت قاچ اب
ــی« در  ــد امیرخان ــرهنگ »حمی ــر داد. س ــی خب ــک قاچاقچ ی
گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: مامــوران 
انتظامــی ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید امامــی شهرســتان 
شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه 
ــف  ــدند و آن را متوق ــکوک ش ــکانیا مش ــنده اس ــون کش کامی
ــن  ــداد 875 کارت ــون تع ــن کامی ــی از ای ــه در بازرس ــد ک کردن
ــی  ــر گمرک ــدارک معتب ــه م ــر گون ــد ه ــاق فاق ــزارآالت قاچ اب
کشــف شــد. ســرهنگ امیرخانــی بیــان داشــت: ارزش محموله 
کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه 2 میلیــارد ریــال 
ــون دســتگیر  ــده کامی ــن خصــوص رانن ــه در ای ــام شــده ک اع
ــل  ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س و جه
ــان  ــهرضا در پای ــتان ش ــی شهرس ــده انتظام ــد. فرمان داده ش
ــور  ــی کش ــدات داخل ــه تولی ــاق کاال ب ــرد: قاچ ــان ک خاطرنش
ضربــه مســتقیم می زنــد. از تمــام مــردم تقاضــا می شــود هــر 
گونــه اخبــار درخصــوص کاالی قاچــاق را از طریــق شــماره تلفــن 

ــران ــری پلیــس ای ــگاه خب ــد. پای ــه پلیــس اطــاع دهن 110 ب

کشف 880 میلیون ریال چک پول جعلی 

در چهارمحال و بختیاری
ــار  ــد چه ــک بان ــایی ی ــتان از شناس ــی اس ــده انتظام فرمان
نفــره کاهبــرداری کــه اقــدام بــه چــاپ و جعــل چــک پــول 
ــر داد. ســردار غام عبــاس غامــزاده در تشــریح  می کــرد، خب
جزئیــات ایــن خبــر گفــت: در پــی کســب خبــری مبنــی بــر 
اینکــه افــرادی مبــادرت بــه توزیــع اســکناس های تقلبــی بیــن 
صنــوف و دامــداران یــا اقــدام بــه خریــد کاال می کننــد، موضوع 
ــال  ــتان چهارمح ــی اس ــس آگاه ــوران پلی ــتور کار مام  در دس
ــوران  ــزود: مام ــزاده اف ــت. ســردار غام ــرار گرف ــاری ق و بختی
ــک  ــدند ی ــق ش ــی موف ــات پلیس ــی در عملی ــس آگاه پلی
ــی را شناســایی  ــع اســکناس های تقلب ــره توزی ــار نف ــد چه بان
ــن مقــام ارشــد انتظامــی  ــد. ای و اعضــای آن را دســتگیر کنن
خاطرنشــان کــرد: دو تــن از اعضــای ایــن بانــد زن بودنــد کــه 
ــال اســکناس های  ــون ری ــان دستگیرشــده 880 میلی از متهم
ــی  ــه معرف ــاره ب ــا اش ــان ب ــد. وی در پای ــف ش ــی کش تقلب
متهمــان بــه مراجــع قضائــی بــه مــردم توصیــه کــرد هرگونــه 
مــوارد مشــکوک را بــه تلفــن یــا پیامــک فوریت هــای پلیســی 

ــری پلیــس ــگاه خب ــد. پای 110 گــزارش کنن

شنبه  23 بهمن ماه  1395 ـــمـــاره 367 ســـــال سوم                ݡسݒ

امام باقر ؟ع؟ می فرمایند:

»ما عبد اهلل بشی ء من التحمید افضل من تسبیح فاطمة 

علیهاالسالم ... .«

ی برتر از تســبیح    خداونــد در حمــد و ســتایش بــه چیــز

فاطمه)ع( عبادت نشــده اســت.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

سالمت 

 دستمال های توالت رنگی و معطر 

چه آسیبی می رسانند؟
کارشناســان هشــدار می دهند 
افــراد و به ویــژه خانم هــا بــه 
هیچ وجــه از دســتمال های 
توالت  رنگــی اســتفاده نکنند؛ 
دلیــل ایــن امــر وجــود انــواع 
عنــوان  بــه  ســمی  مــواد 
رنــگ در ایــن محصــوالت 

بهداشتی آرایشی است.
گفتنــی اســت کارشناســان بــا بررســی بــر روی مــواد 
ــر  ــای زی ــتمال ها، بیماری ه ــن دس ــکیل دهنده ای تش

ــد: ــا می دانن ــی از آن ه را ناش
ــل  ــه دلی ــا ب ــژه در خانم ه ــی: به وی ــای قارچ عفونت ه
ــوالت  ــن محص ــاب زا در ای ــمی و الته ــواد س ــود م وج

می دهــد. رخ 
بی توجهــی بــه ســرطان روده: هــر فــرد بایــد وضعیــت 
ــورت  ــد و در ص ــرل کن ــر روز کنت ــود را ه ــی خ مزاج
ــه  ــوع خــود ســریع ب ــا مدف مشــاهده خــون در ادرار ی
پزشــک مراجعــه کنــد؛ زیــرا می توانــد نشــانه ســرطان 
باشــد؛ رنــگ تنــد بعضــی از ایــن دســتمال های 
توالــت اجــازه نمی دهــد تــا فــرد بــه طــور صحیــح بــه 

ــردازد. ــه خــود بپ ــه روزان معاین
ــه رحــم و عفونت هــای مجــاری ادراری  ســرطان دهان
نیــز یکــی دیگــر از عــوارض اســتفاده از ایــن محصــول 
ــون  ــاب زا چ ــواد الته ــرا در آن م ــت؛ زی ــاک اس خطرن
ــوان  ــرای بان ــژه ب ــر وجــود دارد و به وی ــد و کل فرمالدئی
ــاک  ــای خطرن ــه بیماری ه ــا ب ــب ابت ــد موج می توان
ــر از  ــی دیگ ــم یک ــط زیســت ه ــی محی باشــد. آلودگ
ــن  ــوالت رنگی ــوع محص ــن ن ــتفاده از ای ــوارض اس ع
ــت  ــذب طبیع ــر ج ــیار کندت ــا بس ــرا آن ه ــت؛ زی اس
طبیعــت  بــه  آن هــا  تجزیــه  فرآینــد  و  می شــوند 
ــتمال  ــال دس ــن ح ــت. در عی ــر اس ــی و زمان ب طوالن
ــرژی  ــاد آل ــث ایج ــد باع ــم می توان ــفید ه ــت س توال
و التهــاب در بــدن افــراد شــود و خالــی از عیــب 
نیســت؛ زیــرا تولیدکننــدگان بــرای ســفید نشــان دادن 
دســتمال ها بــه آن هــا آب کلــر اضافــه می کننــد؛ 
ــد  ــد کــه برخــی از مخالفــان ایــن نظــر می گوین هرچن
ــه  ــتفاده ب ــگام اس ــت و هن ــی اس ــر درآن موقت گاز کل
یــک مــاده فــرار تبدیــل شــده و خطــری بــرای انســان 

ــگاران ــگاه خبرن ــدارد. باش ن

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

فیبــر نــوری، یکــی از تکنولوژی هــای جدیــد مخابراتــی اســت کــه در 
حــال جایگزیــن شــدن بــا کابل هــای مســی اســت.

ــی  ــدس مجتب ــا مهن ــرویس ب ــن س ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش  ب
ــرات اســتان  ــوب شــرکت مخاب ــه جن ــس اداره ناحی ــور، رئی محمدپ

ــن  ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب اصفه
گفت وگوســت.
    فیبر نوری

مــاده اولیــه فیبــر نــوری، شیشــه در مقایســه بــا مــس بســیار ارزان 
 اســت و از آنجــا کــه انتقــال بــا ســرعت نــور در آن صــورت می گیــرد

پهنــای بانــد بســیار باالیــی دارد و ایــن باریکه هــای نــور هســتند کــه 
ــچ  ــی اســت هی ــس باالی ــور داری فرکان ــل می شــوند؛ چــون ن منتق
ــر  ــس فیب ــد. پ ــاد کن ــز ایج ــر روی آن نوی ــد ب ــیگنالی نمی توان س
ــه نویــز بســیار بســیار مقــاوم اســت؛ در حالــی کــه  نــوری نســبت ب
ایــن باریکــه نــور محبوس شــده نمی توانــد بــه خــارج از فیبــر بتابــد 

ــز برخــوردار اســت. ــادی نی و درنتیجــه از امنیــت زی
ــا  ــد ت ــته باش ــی نداش ــر ناخالص ــده در فیب ــه استفاده ش ــر شیش  اگ
ــل  ــا را منتق ــی دیت ــن تضعیف ــدون کمتری ــی ب ــافت های طوالن مس

می کنــد. 
ــرا  ــت؛ زی ــوردار اس ــیاری برخ ــان بس ــت اطمین ــوری از قابلی ــر ن فیب
خطــای فیبــر بســیار کــم اســت و می تــوان مطمئــن بــود کــه دیتــا 

ــد. ــده می رس ــه گیرن ــا ب ــن خط ــا کمتری ب
    فیبر نوری در شهر اصفهان

 فیبــر نــوری اکنــون در بســیاری از نقــاط اصفهــان در حــال اجراســت 

و به زودی در تمام نقاط شهر اصفهان قابل ارائه است.
 همــکاران مــا بــه صــورت شــبانه روزی در حــال اجــرای ایــن پــروژه 
هســتند تــا بتواننــد بهتریــن خدمــات را بــه همشــهریان گرامــی ارائــه 

 . کنند
فیبــر نــوری در حــال حاضــر تقریبــا تــا فاصلــه 50 متــری از 
خیابان هــای اصلــی را کــه طــرح در آن اجــرا شــده، پوشــش 

. هــد می د
    مزایای فیبر نوری

طــرح یوتــا نــت کــه بــر بســتر فیبــر نــوری ارائــه می شــود، می توانــد 
اینترنتــی بــا ســرعت 50 مگابیــت بــر ثانیــه را بــه مشــترکان عرضــه 

. کند

سم�ت سوم(
ری )�ق �ب  �ن �ی

رسو�یس �ن

فاطمــه زهــرا)س(، بانویــی اســت کــه در حجــره اى 
ــرد  ــت ک ــان هایى را تربی ــر، انس ــه اى محق ــک و خان کوچ
ــاک و از  ــوى اف ــا آن س ــاک ت ــط خ ــان از بس ــه نورش ک
ــى مى درخشــند.  ــوت اعل ــا آن ســوى ملک ــک ت ــم مل عال
شــناخت ابعــاد شــخصیتی کوثــر حیــات، حضــرت فاطمــه 
 زهــرا)س( کــه ســوره »َهــْل َأَتــی«، آیــه »ُمباَهَلــه« 
و حدیــث »ِکســاء« دربــاره او و خانــواده اش نــازل شــده، 
ــر اســت؛  ــا فرات ــم قاصــر و محــدود م از حــوزه درک و فه
امــا نکتــه شــایان دقــت در ایــن عرصــه کــه دیــده عقــل را 
ــع  ــوار در جم ــوی بزرگ ــن بان ــدرت ای ــد ق ــر می کن مبهوت ت
ــم  ــا ه ــازگار ب ــر ناس ــف و گاه در ظاه ــاد مختل ــردن ابع ک
اســت؛ در عیــن زهــد و نداشــتن دلبســتگی بــه دنیــا، برای 

ــد.  ــه می  خواَن ــه فدکی ــت، خطب ــت و والی ــاع از حقانی دف
در همگامــی بــا شــوی خــود و رعایــت اصــول شــوهرداری، 
بهتریــن یــاور بــرای مــوالی خویــش در طاعــت پــروردگار 
اســت و در دعاهــای شــبانه خویــش خیرخواه همســایگان. 
در  می  فرمرمایــد:  رهبــری  معظــم  مقــام  این بــاره  در 
ــم اســت  ــه  مه ــک نکت ــوار، ی ــن بزرگ ــى ای زندگــى معمول
ــارش  ــک زن مســلمان در رفت ــن زندگــى ی و آن جمــع بی

بــا شــوهر و فرزنــدان و انجــام وظایفــش در خانــه از 
یــک طــرف و بیــن وظایــف یــک انســان مجاهــد، غیــور 
و خســتگى ناپذیر در برخــوردش بــا حــوادث سیاســى 
مهــم پــس از رحلــت رســول اکــرم)ص( کــه بــه مســجد 
 مى آیــد و ســخنرانى و موضعگیــرى و دفــاع مى کنــد 

و حرف مى زند و...  . 
ــده   ــه پادارن ــک عبادتگــر و ب ــن از جهــت ســوم، ی همچنی
ــه و خاضــع و  نمــاز در شــب هاى تــار و قیام کننــده  للَّ
خاشــع بــراى پــروردگار اســت و در محــراب عبــادت، ایــن 
زن جــوان ماننــد اولیــاى کهــن الهــى، بــا خــدا راز و نیــاز و 

ــد. ــادت مى کن عب
 ایــن ســه ُبعــد را بــا هــم جمــع کــردن، نقطــه  درخشــان 

زندگــى فاطمــه  زهــرا)س( اســت.
جمــع فضائــل در فاطمــه زهــرا)س( اســت کــه او را آیینــه 
ــا آنجــا کــه رســول  ــرار داده ت ُحســن  نمای جمــال حــق ق
ــْخصًا  ــُن َش ــْو کَاَن اْلُحْس ــود: »َل گرامــی  اســام)ص( فرم
ــوه  ــب شــخصی جل ــی در قال ــر نیکوی ــَة.« اگ ــکاَن فاِطَم َل

ــود.  ــه ب ــه آن شــخص فاطم ــر آین ــود، ه می نم
از جملــه فضائــل آن حضــرت، مقــام علمــی ایشــان بــود. 
ــان  ــه ایش ــس ک ــن ب ــی او همی ــه علم ــام و درج در مق
دانــش خــود را از سرچشــمه وحــی فــرا گرفتــه و علــوم و 
اســراری کــه رســول خــدا)ص( بــه او می  آموخــت، توســط 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــته می  ش ــی)ع( نوش ــرت عل حض

ــه فاطمــه)س( هدیــه شــد. صحیفــه فاطمیــه ب
ــوی اندیشــمندی اســت  ــه رســول اعظــم)ص(، بان  ریحان
کــه بــه عمــق توحیــد بــه گونــه  ای خالصانــه دســت یافــت؛ 
فرازهــای آغازیــن خطبــه فدکیــه گوشــه  ای از درک واالی او 

از اصــل توحیــد را بــه نمایــش می  گــذارد.  
خداونــد آنچنــان آن بانــو را از علــم و دانش سرشــار کرد که 
گاه امیرالمؤمنیــن هــم از او بهــره علمــی می  گرفــت. اگــر 
 دامنــه علــم را به بصیرت و موقعیت  شناســی توســعه دهیم 
ایشــان در تصمیم  گیری  هــای خویــش و در  بی  شــک 
بینــش خــود صائــب و نمونــه بودنــد؛ چنانکــه امــام جعفــر 
ــر  ــور آگاه ت ــق ام ــه حقای ــن ب ــود : او از م ــادق)ع( فرم  ص

بــود.
ــد گفــت  ــاره مقــام معنــوی آن حضــرت)س( نیــز بای درب
ــه در  ــت ک ــوان آن نیس ــادی ت ــراد ع ــرای اف ــد ب بی تردی
ــخن  ــه)س( س ــرت فاطم ــوی حض ــام معن ــت مق عظم

ــد.  بگوین
 دختــر پیامبــر)ص(، معمــای ناگشــوده ذهــن بشــر 
ــت  ــر)ص(، حرک ــر پیامب ــت. دخت ــری اس ــارف بش و مع
ــا  ــا دســت غیبــی و ب ــا قــدرت الهــی، ب معنــوی خــود را ب
تربیــت رســول هللا)ص( شــروع و تمامــی مراحــل معنــوی 
را طــی کــرد تــا بــه مرتبــه ای رســید کــه دســت همــه از او 

کوتــاه گشــت.
 لؤلــؤ نورانــی رســالت چنــان در ایمــان و اخــاص و یقیــن 
بــه پیــش رفــت کــه پــدر گرامــی  اش)ص( فرمــود: دخترم 
فاطمــه، کســی اســت کــه خداونــد قلــب و جــوارح او را از 

ایمــان و یقیــن، لبریــز ســاخته اســت. 
 تنهــا کفــو و همتــای ایــن دریــای مــواج و بی  کرانــه
بــه خوبــی  را  او  امیرالمؤمنیــن علــی)ع( اســت کــه 
ــی آن  ــناخت واقع ــردم از ش ــه م ــی  ک ــد؛ درحال می  شناس

عاجزنــد. حضــرت)س( 

 ریحانه نبی)ص(
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افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد  از  شرایط شرکت در مزایده: 
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پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/12/10 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد 

تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می بایستی جهت هر پاک مسکونی مبلغ 45/000/000 ریال را طی 

فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد واریز و یا معادل آنرا ضمانتنامه 

معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مزایده ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت معدنی نمک وحدت جرقویه دعوت می گردد در 

مجمع عمومی فوق العاده که در روز شنبه 95/12/21 راس ساعت 14 در محل معدن نمک 

جرقویه برگزار می گردد حضور بهم رسانند. سهامداران حقیقی که فوت نموده اند الزم است 

ورثه آنها با معرفی کتبی سایر ورثه و مدرک انحصار ورثه حضور بهم رسانند. نمایندگان سایر 
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