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آگهیمزایدهسرمایهگذار

تکمیلتاسیساتفاضالبشهرطالخونچه)بهروشبیعمتقابل(

)مزایدهشماره95-4-226(

نوبتاول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )2( با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، 
برنامه پنجم  بند الف ماده 142 قانون  بهره برداری، به بخش غیر دولتی )مصوب 1394/07/04( و  تکمیل شده و آماده 
توسعه و آیین نامه اجرایی آن به شماره 48007/169/67 مورخه 91/2/3 »پروژه احداث تاسیسات فاضالب شهر طالخونچه 
)به روش بیع متقابل(« را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی 

محدود و معین و با شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری ازپروژه:

-موضوع پروژه: احداث تاسیسات فاضالب شهر طالخونچه
-شامل سرمایه گذاری در:

احداث شبکه جمع آوری و انتقال و نصب انشعابات مربوطه
ارتقاء تصفیه خانه فاضالب 

-سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
-دوره احداث: 2سال شمسی 

-دوره بهره برداری تجاری: بر اساس مدل مالی 
محل اجرا: استان اصفهان - شهر طالخونچه

- مبلغ تضمین بر اساس مبلغ سرمایه گذاری و مطابق اسناد ارزیابی کیفی تعیین می گردد.
ب-شرایط کلی برای سرمایه گذاری: 

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

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

-محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 95/12/14 
و محل تحویل دبیرخانه می باشد.

-تاریخ بازگشایی: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 95/12/15
-سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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

شماره تلفن: 031-36680030-6
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یادداشتسرمقاله 

وزیــر رفــاه بــا بیــان اینکــه متأســفانه گاهــی قوانیــن مانند 
ــوند  ــی می ش ــع از کارآفرین ــده اند و مان ــده ش ــوری تنی ت
ــراد  ــرای اف ــت، اشــتغال را ب ــری دول ــا جهت گی ــت: ب گف
تحصیلکــرده فراهــم می کنیــم؛ چــون دیگــر امــکان 

ــدارد. ــزرگ وجــود ن ــت و مشــاغل ب اســتخدام در دول
بــه گزارش کیمیــای وطن، علی ربیعی در حاشــیه مراســم 
چهارمیــن جشــنواره رهبــران کارآفریــن گفــت: بایــد کاری 
 کــرد کــه مــردم، دولــت و کشــور کارآفرین داشــته باشــیم 
ــچ  ــر پی ــم و در مســیر پ ــر بزنی ــم میانب ــر می خواهی و اگ
و خــم اقتصــاد بین المللــی موفــق باشــیم و قــدرت 
ــی  ــوم کارآفرین ــد مفه ــم، بای ــش دهی ــی را افزای اجتماع

ــد. ــترش یاب گس
فقرزدایــی  جریــان  در  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
کارآفرینــی نقــش دارد و اولیــن گام در دولــت ایــن 
ــک  ــرده و ریس ــی ک ــل پیش بین ــیر را قاب ــه مس ــت ک اس
کارآفرینــی را کاهــش دهــد؛ بــه طــوری کــه رئیس جمهور 

ــود. ــال ش ــدی دنب ــا ج ــتور داده ت ــز دس نی
ــی  ــوزه کارآفرین ــزرگ در ح ــراد ب ــایی اف ــی از شناس  ربیع
و توســعه کارآفرینــی در ســطح محلــی خبــر داد و گفــت: 
ــان منطقــه ای را شناســایی کردیــم  امســال نیــز کارآفرین
ــی و  ــر روی مزیت هــای محل ــم ب ــت قصــد داری و در دول

منطقــه ای کار کنیــم. 
ــت در ســال  ــه اســتراتژی دول ــان اینک ــا بی ــاه ب ــر رف وزی

ــا  ــت: ب ــود، گف ــد ب ــرد خواه ــطح خ ــی در س 96 کارآفرین
ــی را  ــم گفتمــان کارآفرین کمــک دانشــگاه ها ســعی داری
ــت،  ــری دول ــا جهت گی ــم ب ــم و امیدواری ــترش دهی گس
ــازار کار  ــه ب ــه ب ــرده ک ــراد تحصیلک ــرای اف ــتغال را ب اش
ــرا دیگــر امــکان اســتخدام در  ــد ایجــاد کنیــم؛ زی می آین

ــدارد. ــزرگ وجــود ن ــت و مشــاغل ب دول
وی گفــت: بــا بررســی 700 هــزار شــغل ایجادشــده 
ــا  ــتان ت ــرح »تابس ــغل در ط ــته و 600 ش ــال گذش در س
ــتر  ــه بیش ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــن نتیج ــتان« ای تابس
مشــاغل ایجادشــده بیشــتر در حــوزه صنایــع مبتنــی بــر 
ــه و  ــورت گرفت ــر ص ــر از 10 نف ــع کمت ــی و صنای کارآفرین
ــوده اســت. ــان هــم بســیار بیشــتر از مــردان ب ســهم زن

ربیعــی از برگــزاری نشســت بــا وزیــر ارتباطــات در حــوزه 
اشــتغال در فضــای مجــازی خبــر داد و گفــت: بــه دنبــال 
ــر  ــجویان کارگ ــرای دانش ــتغال ب ــای اش ــاد راهکاره ایج

هســتیم.
وی گفــت: متأســفانه گاهــی اوقــات قوانیــن ماننــد تــوری 
تنیــده شــده اند و مانــع از کارآفرینــی می شــوند؛ مــا 
ــی را کــم  ــع قانون ــت ســعی داشــتیم موان ــدای دول از ابت
کنیــم؛ امــا از بیــن بــردن ایــن ســنت ها و ســاختارهایی 
کــه در طــی ســال ها ایجــاد شــده، زمان بــر اســت. 
دســتور کار دولــت کاهــش قوانیــن دســت وپاگیر در طــی 

ــارس ــت. ف ــن سال هاس ای

 وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه موضــوع محدودیــت 
ورود ایرانیــان بــه آمریــکا، رفتــار دولتمــردان آمریکایــی 
ــمنی  ــاد دش ــکا و نم ــای آمری ــان ادعاه ــب بط را موج
بــه گــزارش کیمیــای  دانســت.  ایــران  مــردم  بــا 
امــور  وزارت  رســانه ای  دیپلماســی  مرکــز  از  وطــن 
خارجــه محمدجــواد ظریــف کــه بــرای شــرکت در 
ایــن  در  امنیــت مونیــخ  پنجاه وســومین کنفرانــس 
شــهر بــه ســر می بــرد، بعدازظهــر یکشــنبه در نشســتی 
فرهیختــگان  و  ایرانیــان  از  جمعــی  بــا  صمیمــی 
ایرانــی مقیــم دو ایالــت بایــرن و بــادن وورتمبــرگ 
ــرای  ــی ب ــور را ظرفیت ــارج از کش ــان در خ ــور ایرانی حض
ــح  ــت و تصری ــی دانس ــدن ایران ــگ و تم ــی فرهن معرف
ــت  ــش، صداق ــی، کوش ــاد فرهیختگ ــان نم ــرد: ایرانی  ک
ــورمان  ــه کش ــور خارج ــر ام ــتند. وزی ــداری هس و قانونم
ــردم  ــتادگی م ــت و ایس ــین مقاوم ــا تحس ــه ب در ادام
ــده  ــران را برآم ــوری اســامی ای کشــورمان، نظــام جمه
از آرا و حمایــت مــردم دانســت و بــا اشــاره بــه حضــور 
ــرد:  ــد ک ــن تاکی ــی ٢٢بهم ــردم در راهپیمای ــترده م گس
ــان  ــود نش ــت خ ــتادگی و مقاوم ــا ایس ــران ب ــردم ای م
داده انــد کــه تهدیــد را برنمی تابنــد. ظریــف بــا اشــاره بــه 

جایــگاه و اهمیــت ایرانیــان مقیــم آلمــان تصریــح کــرد: 
وظیفــه کلیــه نمایندگی هــای جمهــوری اســامی ایــران 
در خــارج از کشــور دفــاع از حقــوق ایرانیــان و حمایــت 
از کارآفرینــان و متخصصــان ایرانــی در راســتای توســعه 
ــور  ــر ام ــت. وزی ــی اس ــادی و علم ــای اقتص همکاری ه
ــذب  ــوزه ج ــد در ح ــا بای ــرد: تاش ه ــد ک ــه تاکی خارج
ســرمایه گذاری، انتقــال فنــاوری و در راســتای کمــک بــه 
اشــتغال و بهبــود معیشــت مــردم باشــد. در ادامــه ایــن 
نشســت صمیمــی، برخــی از ایرانیــان حاضــر در جلســه 
ــی  ــوص موضوعات ــود درخص ــرات خ ــان نقطه نظ ــه بی ب
ــه گردشــگری و ســرمایه گذاری  چــون اهمیــت توجــه ب
ــه  ــی بهین ــات و معرف ــت تبلیغ ــل، اهمی ــش هت در بخ
فرهنــگ و تمــدن ایرانــی، لــزوم توجــه بیشــتر بــه 
همــکاری بــا مراکــز علمــی و تحقیقاتــی، اهمیــت مراکــز 
ــدان نســل  ــه فرزن ــی، توجــه ب ــری ایران ــی و هن فرهنگ
ســوم ایرانیــان، مشــکات ســرمایه گذاری و فضــای 
کســب و کار و بعضــی مشــکات در زمینــه تامیــن مالــی 
پروژه هــا از منابــع خارجــی پرداختنــد و وزیــر امــور 
خارجــه کشــورمان توضیحــات الزم را در پاســخ بــه نکات 

ــا ــرد. ایرن ــه ک ــده ارائ مطرح ش

ــده کل ســپاه پاســداران اظهــار کــرد: مدیریــت  فرمان
جهــادی برگرفتــه از دوران دفــاع مقــدس اســت 
کــه امــروز در عرصه هــای مختلــف بــه کارگرفتــه 
می شــود و نتایــج و ثمــرات ارزشــمندی را بــه همــراه 

دارد.
 ســردار محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل ســپاه 
ــروژه خــط 2  ــاز نخســت پ ــرداری از ف در آییــن بهره ب
ــل و عوامــل  ــه عل ــا اشــاره ب قطــار شــهری مشــهد ب
روی  پیــش  مختلــف  عرصه هــای  در  موفقیــت 
 انقــاب اســامی اظهــار کــرد: ایمــان بــه اســام 
و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی، اولیــن عاملــی 
اســت کــه بــه لطــف الهــی امــروز در ســپاه، بســیج و 
ــی  ــود دارد و عامل ــام وج ــتگاه های نظ ــا و دس نهاده

ــت. ــده اس ــیار تعیین کنن بس
ــی کار و تــاش  ــزه اصل ــوان انگی ــه عن وی از ایمــان ب
ــاد  ــاور و اعتق ــی، ب ــد انقاب ــت: تعه ــرد و گف ــاد ک ی
ــان دادن  ــرای نش ــاش ب ــامی و ت ــاب اس ــه انق ب
ــت  ــازی اس ــر انگیزه س ــل دیگ ــام، عام ــدی نظ کارآم
ــا  ــد ی ــته باش ــود نداش ــل وج ــن عوام ــر ای ــه اگ ک

ــد. ــر نمی رس ــه ثم ــا ب ــود، کاره ــف ش تضعی
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
اطاع رســانی ســپاه جعفــری خاطرنشــان کــرد: 
ــر  ــروز مفتخ ــامی ام ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س

ــی  ــی از امنیت ــای مأموریت ــی عرصه ه ــت در تمام اس
ــا ســازندگی و محرومیت زدایــی و ســایر  و دفاعــی ت

عرصه هــا، ســربلند بیــرون آمــده اســت.
فرمانــده کل ســپاه از همدلــی و هم افزایــی دســتگاه ها 
بــه عنــوان عامــل تأثیرگــذار بیرونــی یــاد کــرد و گفــت: 
ــی، هماهنگــی و هم افزایــی قــرارگاه  ــا همدل امــروز ب
ســازندگی خاتم االنبیــا، شــهرداری، اســتانداریو ســایر 
دســتگاه های متولــی، شــاهد بــه ثمــر نشســتن ایــن 

پــروژه مهــم هســتیم.
امــروز گاه شــاهد مشــکات  اینکــه  افــزود:  وی 
ــل  ــه دلی ــتیم، ب ــی هس ــوزه اجتماع ــی در ح مختلف

ضعــف در ایــن عوامــل اســت.

ــایگان  ــی از همس ــه، یک ــت: ترکی ــمی گف ــرام قاس به
از جانــب  بســیاری  از کمک هــای  مهــم ماســت؛ 
مــا به ویــژه بعــد از کودتــای نافرجــام برخــوردار 
ــزان  ــه می ــران چ ــه ای ــد ک ــان می دانن ــوده و خودش ب
کمک هــای الزم را بــه آن هــا داشــته اســت. نمی دانــم 
کــه آیــا بایــد بــه آن ها حــق داد یــا نــداد؛ امــا وضعیت 
نابســامان و بی ثبــات و نگران کننــده در ترکیــه باعــث 
ــار  ــور رفت ــن کش ــتمداران ای ــی سیاس ــه برخ ــده ک  ش
ــه  ــاال ب ــه احتم ــاری داشــته باشــند ک ــار ناهنج و گفت
عواقــب آن هــم خیلــی فکــر نکردنــد و شــاید از روی 
عصبانیــت و فرافکنــی بــرای مشــکاتی اســت کــه بــه 

ــت های  ــاس سیاس ــر اس ــده و ب ــل ش ــا تحمی آن ه
غلــط خــود دچــار گردابــی شــده اند کــه ناچارنــد مــورد 
مشــخصی را پیــدا کــرده و از طریــق آن سرپوشــی بــر 

ــد. مشــکات اساســی خــود بگذارن
وی ادامــه داد: بهتــر اســت کــه تامــل بیشــتری کننــد. 
عاقمنــد نیســتیم کــه ایــن اتفاقــات، ســخنان و 
گفتمــان بیــن مــا و ترکیــه وجود داشــته باشــد؛ درباره 
ترکیــه صبــوری خواهیــم کــرد، ولــی صبــوری حــدی 
امیــدوارم  افــزود:  دارد. ســخنگوی وزارت خارجــه 
ــاره  ــه درب ــخنانی ک ــان س ــان و بی ــا در گفتم ترک ه
و هوشــیاری  ذکاوت  بــا  ایــران مطــرح می کننــد 
ــا  ــه موجــب پاســخگویی م ــد ک ــدام کنن بیشــتری اق
 نشــود. قاســمی گفــت: امیــدوارم ایــن داســتان 
نقطــه پایانــی باشــد و تکــرار نشــود و اگــر قــرار باشــد 
ــا  ــن خطاه ــم از ای ــاز ه ــه ب ــتان در ترکی ــن دوس ای
ــکوت  ــا س ــیم و قطع ــخگو باش ــم پاس ــد، ناچاری کنن
نخواهیــم کــرد. قاســمی در پاســخ بــه ســؤال خبرنگار 
ــران امــروز  ــاره اینکــه قــرار اســت ای فرانــس 24 درب
آزمایــش موشــکی دیگــری انجــام دهــد، ایــن خبــر را 

تکذیــب کــرد. فــارس

ربیعی:

استخدام دولتی دیگر وجود ندارد

ظریف:

ایرانیان تهدید را برنمی تابند

سردار جعفری تاکید کرد:

مدیریت جهادی، ثمره دفاع مقدس

هشدار سخنگوی وزارت خارجه به ترکیه: 

صبوری خواهیم کرد، ولی صبوری حدی دارد

حتما بخوانید!
مدیریت جهادی، ثمره دفاع مقدس سه شنبه  03  اسفندماه   21395
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 انتخابات، فرصتی 

برای مقابله با جنگ نرم )قسمت سوم(     

انتخابات، تالشی برای اسالمی بودن واقعی                                     

ادامه از صفحه یک: 

                                  M.Gasemi@eskimia.ir
محمدجواد قاسمیاستاد دانشگاه 

ــه اقامــه قســط  ــا هــم  ب  از دیــدگاه قــرآن مــردم همــه بایــد ب
و عــدل قیــام کننــد )حدیــد: 25( و  گــروه ویــژه ای بــرای 
ــوند. )آل  ــن ش ــا معّی ــی از بدی ه ــا و نه ــه خوبی ه ــوت ب دع
 عمــران: 104(. ایــن دســتورات  بــه تشــکیات حکومتــی 
ــان  ــر مؤمن ــدگاه امی ــد اســت. از دی ــی معتقــد نیازمن و کارگزاران
 علیه الســام انســان های ذلیــل نمی تواننــد مانــع از ســتم 
و تباهــی شــوند و حــق  را از دشــمنان جــز بــا قــدرت و جدیــت 
ــوان گرفــت. »الیمنــع الضیــم الذلیــل و ال یــدرک الحــق  نمی ت
ــد  ــی بای ــر انتخابات ــردم در ه ــاس م ــن اس ــر ای ــد.« ب اال بالج
چشــم انداز تشــکیل تمــدن نویــن اســامی را مــد نظــر داشــته 
باشــند و افــرادی را برگزیننــد کــه در راســتای تشــکیل حکومــت 
ــم  ــام معظ ــد. مق ــاش کنن ــج( ت ــرت مهدی)ع ــی حض جهان
ــاب  ــد: »انق ــردان فرمودن ــرای دولتم ــی ب ــری در بیان های رهب
اســامی، نظــام اســامی، دولــت اســامی و بعــد کشــور 
ــا اســامی شــد، آن وقــت کشــورمان  ــت م اســامی. اگــر دول
ــی  ــا در زندگ ــن واقعیت ه ــق ای ــد... تحق ــد ش ــامی خواه اس
ــودش را -  ــه خ ــد ب ــن و معتق ــر مؤم ــردان و عناص ــردم، م م
کــه دارای صفــات و خصوصیــات الزم هــم باشــند – می طلبــد؛ 
ــای  ــد: »معن ایــن می شــود دولــت اســامی.« ســپس فرمودن
شــعار دولــت اســامی ایــن اســت کــه مــا می خواهیــم 
اعمــال فــردی، رفتــار بــا مــردم، رفتــار بیــن خودمــان و رفتــار 
ــی را  ــروز جهان ــلطه  ام ــام س ــی و نظ ــای بین الملل ــا نظام ه ب
ــوا را  ــم... محت ــر کنی ــامی نزدیک ت ــط اس ــا و ضواب ــه معیاره ب
 بایــد اســامی کــرد. اگــر می خواهیــم حقیقتــا اســامی شــویم 

باید در نحوه  مدیریتمان تحول ایجاد کنیم.« )84/6/8(
ــامی  ــی اس ــد: »دولت ــامی فرمودن ــت اس ــش دول ــاره نق درب
ــه وجــود مــی آورد. وقتــی کشــور  اســت کــه کشــور اســامی ب
اســامی پدیــد آمــد، تمــدن اســامی بــه وجــود خواهد آمــد؛ آن 
وقــت فرهنــگ اســامی فضــای عمومــی بشــریت را فراخواهــد 
گرفــت. این هــا همــه اش بــا مراقبــت و بــا تقــوا عملــی اســت؛ 
تقــوای فــردی و تقــوای جماعــت و امــت.  امــت اســامی هــم 
ــد؛  ــد در راه هــای دشــوار حرکــت کن ــود، می توان ــوا ب ــا تق ــر ب اگ
ــل مشــکات   ــد؛ او در مقاب ــو می زنن ــل او زان مشــکات در مقاب
زانــو نمی زنــد. بــه ایــن جملــه  امیرالمؤمنیــن )ع( توجــه کنیــد: 
»مــن اخــذ بالّتقــوی عزبــت عنــه الشــدائد بعــد دنّوهــا«؛ اگــر 
ــرای  ــوا را ب ــی - تق ــر ملت ــم اگ ــن عــرض می کن ــردی - و م ف
خــودش جــاده  عمــل قــرار داد و متقــی شــد، شــداید زندگــی 
اگــر نزدیــک او هــم رســیده باشــد، از او دور خواهــد شــد. »و 
احلولــت لــه االمــور بعــد مرارتهــا«؛ تلخی هــای زندگــی بــرای او 
شــیرین خواهــد شــد. »و انفرجــت عنــه االمــواج بعــد تراکمها«؛ 
ــم شــده  ــه متراک ــد از آنک ــی، بع ــده  شــداید زندگ ــواج طوفن ام
ــد  ــوار خواه ــواج س ــر ام ــد و او ب ــد ش ــند، از او دور خواهن باش
ــا«؛ دشــواری ها و  ــد انصابه ــاب بع ــه الصع شــد. »و اســهلت ل
ــه  ــخت ترین مرحل ــه س ــه ب ــد از آنک ــی بع ــختی های زندگ س

ــرای او آســان خواهــد شــد. )٢8/84/5( رســیده باشــد، ب

حضرت فاطمه)س( و مردم                                 
                                         

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

ــلم  ــه و س ــه و آل ــی هللا علی ــدا صل ــول خ ــر رس دخت
ــرد و زن  ــه انســان ها از م ــرای هم ــر ب ــی بی نظی الگوی
هســتند. تمامــی ابعــاد زندگــی  ایشــان درس، مشــق 
ــه  ــرد، ب و الگوســت. هــر انســانی از ایشــان الگــو بگی
ــد  ــد و می توان ــت می یاب ــرت دس ــا و آخ ــعادت دنی س
در جامعــه در راســتای رشــد و کمــال خــود و دیگــران 
نقش آفرینــی کنــد. تاریــخ زندگــی آن بزرگ بانــوی 
ــای  ــی از نقش آفرینی ه ــد یک ــان می ده ــم نش دو عال
درخشانشــان افزایــش ســطح فرهنــگ جامعــه، رشــد 
ــبهات  ــکات و ش ــع مش ــردم و دف ــه م ــر و اندیش فک
آنــان اســت. آن حضــرت از مســائل ســاده گرفتــه تــا 
پیچیده تریــن مشــکات را پاســخگو بودنــد و ایــن 
میّســر نبــود، مگــر بــا احاطــه علمــی، قــوت فکــری و 

همــت بلنــد ایشــان. 
ایــن بانــوی بــزرگ اســام زجــر تبلیــغ و رنــج تعلیــم و 
تربیــت را تحمــل کــرده و چــون مشــعلی فــروزان در راه 
هدایــت جامعــه، نورافشــانی کردنــد، بــا ســوختن خــود 
بــه دل و جــان مــردم گرمــی بخشــیدند و پاســداری از 
ارزش هــا و مفاخــر اصیــل، مبــارزه پیگیــر بــا بدعت هــا، 
جهــل، کجروی هــا و رکــود جامعــه را خــط مشــی خــود 
ــه  ــر چ ــد ه ــز بای ــت نی ــن رو، ام ــد. از ای ــرار دادن ق
ــود  ــود آگاه ش ــر خ ــوق رهب ــام و حق ــه مق ــتر ب  بیش
و خــود را چــون شــاگردی فروتــن در برابر او احســاس 
کنــد و بــه دامــان او چنــگ زنــد تــا از نقــص بــه کمــال 
ــد.  ــور برس ــه ن ــت ب ــدرت و از ظلم ــه ق ــف ب و از ضع
چنیــن امتــی بایــد پرســش را عیــب ندانســته و آنچــه 
ــش  ــه روی ــت ب ــای معرف ــا دره ــد بپرســد ت را نمی دان

گشــوده شــود.
 ایــن بانــوی بــزرگ رابطــه ای صمیمانــه و عالمانــه بــا 
ــزد  ــه ن ــرش را ب ــردی همس ــتند. م ــود داش ــاران خ ی
ــا از ایشــان ســؤال  حضــرت فاطمــه )س( فرســتاد ت
ــرت  ــیعیان آن حض ــروان و ش ــا او از پی ــه آی ــد ک کن
محســوب می شــود یــا نــه؟ حضــرت زهــرا )س( 
ــه آنچــه خواســته  ــه شــوهرت بگــو اگــر ب ــد: ب فرمودن
ــی  ــا نه ــی و از آنچــه م و هــدف ماســت عمــل می کن
ــیعیان  ــه از ش ــدان ک ــی، ب ــزاری می جوی ــم بی می کنی
مــا خواهــی بــود؛ در غیــر ایــن صــورت نــه. زن جــواب 
ــام  ــه اطــاع شــوی خــود رســاند. مــرد از ایــن پی را ب
بســیار ناراحــت و متوجــه شــد کــه مســئولیت شــیعه 
ــود  ــا خ ــت. ب ــنگین اس ــاس و س ــیار حس ــودن بس ب
گفــت: وای بــر مــن! در امــان مانــدن از گنــاه بســیار 
ــتم و  ــم هس ــل جهن ــن اه ــس م ــت؛ پ ــکل اس مش
همیشــه در آن خواهــم مانــد. آن زن خدمــت حضــرت 
ــرا  ــه زه ــرای فاطم ــود را ب ــوهر خ ــدوه ش ــید و ان رس
)س( تعریــف کــرد. آن حضــرت فرمودنــد: بــه او بگــو 
آن طــور کــه فکــر می کنــی، نیســت؛ زیــرا پیــروان مــا 
ــا  ــر کــس م ــی ه ــن اهــل بهشــت هســتند؛ ول بهتری
ــا  ــا دشــمنان م ــا را دوســت داشــته و ب و دوســتان م
ــا همــراه  ــا م ــز ب ــش نی ــب و زبان دشــمن باشــد و قل
باشــد، ولــی امــر مــا را اطاعــت نکنــد و از آنچــه نهــی 
کرده ایــم، نپرهیــزد، جــزو رهــروان مــا محســوب 
ــت  ــا در بهش ــیعیان م ــود، ش ــن وج ــا ای ــود. ب نمی ش
هســتند؛ لیکــن پــس از آنکــه گناهــان و آلودگی هــای 
آنــان بــه واســطه زحمــت و رنــج فــراوان در دنیــا یــا در 

ــاک شــود. قیامــت پ
از ایــن قبیــل مراجعــات و راهنمایی هــا در زندگــی 
ــاه حضــرت فاطمــه بســیار اســت کــه ایــن همــه  کوت
ــه مــردم و امــت  ــدن آن حضــرت ب گــواه عشــق ورزی
پــدرش حضــرت محمــد صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم 
ــه  ــت جامع ــردم و هدای ــه م ــان ب ــق ایش ــت. عش اس
ــا  ــود و ب ــان داده ب ــه ایش ــر ب ــی بی نظی ــر و تحمل صب
ــخ  ــردم پاس ــواالت م ــه س ــق ب ــری عمی ــم و صب حل

می گفتنــد.

اخبار سیاسی 

خبر کوتاه

 عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:

 اعمال تحریم های غیرهسته ای جدید 

نقض برجام است 
ــی  ــت مل حشــمت هللا فاحت پیشــه، عضــو کمیســیون امنی
ــا اشــاره  ــس شــورای اســامی، ب و سیاســت خارجــی مجل
ــی  ــری لیندس ــه رهب ــی ب ــناتور آمریکای ــد س ــدام چن ــه اق ب
گراهــام در کنگــره آمریــکا درخصــوص تــاش بــرای اعمــال 
ــه جمهــوری اســامی  ــد غیرهســته ای علی تحریم هــای جدی
ــرش  ــام و پذی ــح برج ــص صری ــق ن ــرد: طب ــار ک ــران اظه ای
شــروط آن توســط مقــام معظــم رهبــری، هــر گونــه اعمــال 
تحریــم جدیــد علیــه جمهــوری اســامی ایــران بــه معنــای 
ــاهدیم  ــرا ش ــا اخی ــزود: م ــت. وی اف ــام اس ــت برج شکس
کــه ســناتورهای آمریکایــی تحــت عنــوان تحریم هــای 
ــه  ــای بیشــتر علی ــال تحریم ه ــال اعم ــه دنب غیرهســته ای ب
جمهــوری اســامی ایــران هســتند کــه در صــورت اعمــال ایــن 
ــورت  ــام ص ــض برج ــد، نق ــته ای جدی ــای غیرهس تحریم ه
گرفتــه و ایــن نقــض برجــام، قطعــا واکنــش مــا را بــه دنبــال 
ــور  ــه ط ــت: ب ــه گف ــه در ادام ــت. فاحت پیش ــد داش خواه
مشــخص اگــر در اردیبهشــت ماه ســال آینــده، ترامــپ قانــون 
ــض  ــاره نق ــع دوب ــد، آن موق ــد کن ــو را تمدی ــاله دامات ده س
ــران و ســایر  صریــح برجــام صــورت گرفتــه و از آن پــس ای
اعضــای 5+1 بایــد بــه دنبــال پیــدا کــردن ســازوکارهای الزم 
بــرای مقابلــه بــا ایــن حرکــت آمریکایی هــا در رونــد اجــرای 

برجــام باشــند. میــزان

در کویر مرکزی ایران صورت گرفت

 آغاز رزمایش پیامبر اعظم)ص(

 با پرتاب انواع راکت های پیشرفته
رزمایــش پیامبــر اعظــم )ص( 11 نیــروی زمینــی ســپاه 
ــدار و  ــش اقت ــعار »نمای ــا ش ــامی ب ــاب اس ــداران انق پاس
ــواع  ــاب ان ــا پرت ــول هللا« ب ــا رس ــز »ی ــدار« و رم ــت پای امنی
کویــر  در  نقطــه زن  و  هوشــمند  پیشــرفته،  راکت هــای 
ــش  ــن رزمای ــه اول ای ــد. در مرحل ــاز ش ــران آغ ــزی ای مرک
ــاده  ــاد، پی ــد، پهپ ــه، پدافن ــا حضــور یگان هــای توپخان ــه ب ک
ــران  ــزی ای ــر مرک ــپاه در کوی ــی س ــروی زمین ــروز نی و هوانی
آغــاز شــد، اهــداف دشــمن فرضــی بــا راکت هــای پیشــرفته، 
هوشــمند و نقطــه زن در کاس هــای مختلــف مــورد اصابــت 
ــفند(  ــنبه )4 اس ــا روز چهارش ــش ت ــن رزمای ــرار گرفت.ای ق
ادامــه دارد و طــی آن یگان هــای برگزیــده، اشــراف اطاعاتــی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــه خ ــی همه جانب ــای دفاع آمادگی ه
تهدیــدات متصــور از ســوی متجــاوزان خارجــی را بــه نمایــش 

ــر ــد گذاشــت. مه خواهن

بر اساس اطالعیه شماره ۳ ستاد انتخابات کشور

  ۸ اسفند، آغاز ثبت نام 

داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس 
داوطلبــان شــرکت در انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 
ــنبه 8  ــه از روز یکش ــوزه انتخابی ــامی در 4 ح ــورای اس ش

ــود. ــاز می ش ــاری آغ ــفندماه ج اس
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی 
ــه  ــا انتشــار اطاعی ــات کشــور ب وزارت کشــور ســتاد انتخاب
انتخابــات  در  شــرکت  اعــام کــرد:  خــود   3 شــماره 
حــوزه  در 4  اســامی  مجلــس شــورای  میــان دوره ای 
آغــاز  جــاری  اســفندماه   8 یکشــنبه  روز  از  انتخابیــه 
می شــود و بــه مــدت یــک هفتــه ادامــه خواهــد داشــت. 
متــن کامــل اطاعیــه شــماره 3 ســتاد انتخابــات کشــور بــه 

ــت:  ــرح اس ــن ش ای
بسم هللا الرحمن الرحیم

اطاعیه شماره 3
بــه آگاهــی ملــت شــریف ایــران و اهالــی حوزه هــای 
ــس،  ــر و هری ــان، اه ــتان اصفه ــان در اس ــه اصفه انتخابی
 مراغــه و عجــب شــیر در اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــزگان  ــتان هرم ــیان در اس ــتک و پارس ــه، بس ــدر لنگ و بن
اولیــن  نمایندگــی  داوطلبــان  از  ثبت نــام  می رســاند، 
میــان دوره ای دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی 
ــخ 95/12/8  ــی ذکرشــده از تاری ــار حــوزه انتخاب ــرای چه ب
وزارت کشــور  در  روز  هفــت  مــدت  بــه   تــا 95/12/14 
و فرمانداری هــای مرکــز حوزه هــای انتخابیــه فــوق انجــام 

خواهــد شــد.
لــذا در اجــرای مــاده 29 قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
ــمی  ــی رس ــه گواه ــل آن، ارائ ــای ذی ــامی و تبصره ه اس
ــر اســتعفا و قبــول آن و عــدم اشــتغال در پســت  مبنــی ب
و مقــام مــورد تصــدی در حداقــل شــش مــاه قبــل از روز 
ثبت نــام از ســوی مشــمولین مــاده قانونــی مذکــور، دوبــاره 

مــورد تأکیــد اســت.

آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی 
ــه برگــزاری همایــش فلســطین  ــا اشــاره ب قضایــی ب
ــرای  ــم ب ــی مغتن ــش را فرصت ــن همای ــران، ای در ته
جمهــوری اســامی جهــت رســاندن نــدای مظلومیــت 
دانســت  جهانیــان  بــه گــوش  فلســطین   ملــت 
و تصریــح کــرد: رهبــران جمهــوری اســامی همــواره 
بوده انــد  فلســطین  مظلومیــت  اعــام   پرچمــدار 
و معتقدیــم کــه فلســطین، نمــاد همه ملت هــای مظلومی 
اســت کــه قربانــی بلندپروازی هــا و  زورگویی هــای 

هســتند. ســلطه طلب  کشــورهای 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره کل روابــط 
عمومــی قــوه قضائیــه، رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان 
اینکــه رژیــم صهیونســتی نیــز نمــاد ســلطه گری 
همــه کشــورهای اســتعمارگر اســت، افــزود: از زمانــی 
کــه ایــن غــده ســرطانی در غــرب آســیا ظهــور کــرد 
افتــاد  راه  بــه  آشــوب های متعــددی  و   جنگ هــا 
ایــن  از  غــرض  کــه  می دهــد  نشــان  ایــن  و 
ســلطه گری، زورگویــی و بی خانمــان کــردن افــراد 
مظلــوم، در واقــع ایجــاد آشــوب، فــروش ســاح های 

فــراوان و بــه اســتضعاف کشــاندن مــردم بــرای 
جلوگیــری از ظهــور یــک قــدرت مردمــی بــوده اســت.
ــرت  ــه حض ــان اینک ــا بی ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی

امــام خمینــی )قــدس هللا نفســه الزکیــه( از همــان 
آغــاز نهضــت در ســال1342 بــر مســئله دفــاع از 
فلســطین و محکومیــت همــکاری رژیــم فاســد 

پهلــوی بــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی تاکیــد کردنــد 
و حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین را وظیفــه 
دینــی، اخاقــی و انســانی ملــت و دولــت ایــران 
ــم صهیونیســتی  ــات رژی ــار کــرد: جنای دانســتند، اظه
علیــه مــردم مظلــوم فلســطین در واقــع اقــدام علیــه 
همــه مســلمانان بــوده و همایــش پیــش رو فرصــت 
مغتنمــی اســت بــرای آنکــه جمهــوری اســامی 
ــه  ــطین، توج ــت از فلس ــدار حمای ــوان پرچم ــه عن ب
مســلمانان را بــار دیگــر بــه مســئله فلســطین جلــب 

ــد. کن
رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن بــا اشــاره بــه علنــی 
شــدن مــراودات اخیــر بعضــی از کشــورهای عربــی بــا 
رژیــم صهیونیســتی، نزدیکــی آشــکار و پنهــان بعضــی 
ــتی  ــم صهیونیس ــه رژی ــام ب ــی اس ــای مدع دولت ه
ــی از  ــت: یک ــرد و گف ــف ک ــزرگ توصی ــی ب را خیانت
ــد  ــطین بای ــش فلس ــان همای ــه در جری ــی ک اقدامات
مــورد توجــه قــرار گیــرد، برجسته ســازی خیانــت بــه 
اســام و مســلمین توســط همیــن کشــورهای مدعــی 

اســام اســت.

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ابتــدای  در  )دوشــنبه(  دیــروز  صبــح  اســامی، 
ــکات  ــه مش ــاره ب ــا اش ــه ب ــارج فق ــه درس خ  جلس
 و خســارت های شــدید پدیدآمــده بــر اثــر ســیل 
و گــرد و غبــار در مناطــق جنــوب کشــور تأکیــد کردنــد: 
را می خراشــد  انســان  ایــن حــوادث حقیقتــا دل 
 و مســئوالن موظفنــد کــه بــا فکــر و کار و تــاش 
ــیدگی  ــکات رس ــن مش ــه ای ــردم، ب ــا م ــی ب و همدل
ــدام  ــی و اق ــا چاره اندیش ــی آن ه ــاج قطع ــرای ع و ب

ــد. کنن
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه مشــاهدات 

ــردم  ــرای م ــده ب ــکات پدیدآم ــود از مش ــته خ گذش
ــت  ــیل، آف ــد: س ــب افزودن ــیل مهی ــان دو س در جری
ــرای مــردم و  ــادی ب بزرگــی اســت و خســارت های زی
خانواده هــا ایجــاد می کنــد؛ کمــک بــه مــردم ســیل زده 

ــه و کاری الزم اســت. ــوب، وظیف در مناطــق جن
ــع آب  ــتان و قط ــای خوزس ــائل این روزه ــان مس ایش
ــه  ــرد نمون ــوای س ــی را در ه ــایل ارتباط ــرق و وس و ب
دیگــری از مشــکات دلخــراش و بســیار ســخت مــردم 
برشــمردند و گفتنــد:  مســئوالن وظیفــه دارنــد بــه ایــن 
مشــکات رســیدگی کننــد؛ اگــر کســی بــه فکــر مــردم 
باشــد، نمی توانــد در مقابــل مســائل دشــوار خوزســتان 

و  فــوری  قطعــی،  وظیفــه  ایــن  و  بمانــد  راحــت 
همیشــگی حکومت هاســت کــه بــه فکــر مــردم باشــند.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا انتقــاد از برخــی کــه بــه  
جــای حــل مســئله ریزگردهــا، مســئولیت آن را متوجــه 
گذشــتگان می کننــد، خاطرنشــان کردنــد: درســت 
اســت کــه بعضــی مســائل بــه چاره اندیشــی های 
بلندمــدت احتیــاج دارد، امــا ایــن حــرف کــه وضعیــت 
ــت،  ــتگان اس ــودن گذش ــر نب ــه فک ــه ب ــی نتیج فعل
ــد  ــد و چن ــل نمی کن ــکلی را ح ــت و مش ــی نیس کاف
ــاره  ــز دیگــران همیــن قضــاوت را درب ــاح دیگــر نی صب
مــا خواهنــد کــرد کــه چــرا بــرای عــاج مشــکل مــردم 

کاری انجــام نشــد.
ــی  ــختی ها را در زندگ ــن س ــد ای ــد: بای ــان افزودن ایش
 مــردم لمــس، و بــرای عــاج آن هــا فکــر، کار، تــاش

همدردی و همدلی کرد.

دســتیار و مشــاور عالــی مقــام معظــم رهبــری گفــت: 
ــج  ــوزه تروی ــت در ح ــن اس ــا ممک ــم، ام ــم بگوی نمی خواه
تجربه هــای علمــی و معــارف دفــاع مقــدس در مراکــز 
آمــوزش عالــی نفــوذ یــا یــک تفکــر انحرافــی صــورت گرفتــه 
ــاع  ــه دف ــه علمــی گنجین ــی از فصلنام ــن رونمای باشــد. آیی
 مقــدس و مقاومــت بــا حضــور جمعــی از پژوهشــگران 
هویــزه  تــاالر  در  مقــدس  دفــاع  دوران  پیشکســوتان  و 
باغ مــوزه دفــاع مقــدس و ترویــج فرهنــگ پایــداری برگــزار 

شــد.
ــم  ــن مراس ــی از ای ــن، در بخش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی، رئیــس هیئــت تحریری

 فصلنامــه گنجینــه علمــی دفــاع مقــدس و مقاومــت 
ــروزی  ــس از پی ــد پ ــدون تردی ــرد: ب ــان ک ــخنانی بی در س
انقــاب اســامی، دفــاع مقــدس بزرگ تریــن حماســه 
ملــت ایــران و کارکــرد مدیریتــی مســئوالن جمهــوری 
ــوده  ــی ب ــی و نظام ــای سیاس ــران در بخش ه ــامی ای اس
ــه آن  ــه ای ک ــه گون ــه ب ــن حماس ــی ای ــرای مانای ــت. ب اس
ــا  ــر م ــال دیگ ــت 80 س ــده امنی ــال تضمین کنن ــت س هش

باشــد، بایــد بکوشــیم و تجربه هــای خــود را در قالــب فیلــم، 
کتــاب درســی و دروس دانشــگاهی بــه ثبــت برســانیم؛ چــرا 
ــب  ــدس موج ــاع مق ــع دوران دف ــدن وقای ــی ش ــه علم ک
مانــدگاری مــا خواهــد بــود. بیشــتر جوانــان مــا بــا گذشــت 
ــی از  ــان بعض ــگ همچن ــان جن ــال از پای ــش از 27 س بی
رویدادهــای انقــاب و زمــان جنــگ را نمی داننــد؛ از همیــن 
ــات  ــد اقدام ــگ بای ــارف جن ــوم و مع ــال عل ــرای انتق رو ب

متفاوتــی انجــام دهیــم. ایــن فرمانــده دوران دفــاع مقــدس 
ــادآور شــد: ایمــان، صبــر  ــر مســئله صداقــت ی ــا تأکیــد ب ب
ــه  ــی مــردم و مســئوالن از جمل وحــدت، همــکاری و همدل
ــاع  ــت مــا در دوران دف ــاری و مدیریتــی مل مؤلفه هــای رفت
مقــدس بــود. بــرای مقابلــه بــا مشــکات و حــل آن هــا بایــد 
بــا ملــت صــادق باشــیم و فعالیت هــای خــود را بــا مدیریت 
جهــادی انجــام دهیــم؛ چــرا کــه راه حــل برون رفــت از 
مشــکات، همیــن شــیوه مدیریتــی اســت. مــردم همــواره 
بــا انقــاب همــراه هســتند و نمونــه آن همیــن بحــران اهــواز 
ــر و  ــا صب ــردم ب ــمن، م ــات دش ــم تبلیغ ــه علی رغ ــت ک اس

ــد. ایســنا ــوکل حتــی تجمعــی انجــام ندادن ت

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به مشکالت دلخراش مردم در خوزستان و مناطق سیل زده: 

مسئوالن عالج مشکالت کنند

سرلشکر صفوی: 

برای مقابله با مشکالت و حل آن ها باید با ملت صادق باشیم

رئیس قوه قضائیه: 

نزدیکی کشورهای مدعی اسالم به اسرائیل، خیانت بزرگی است
یو
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گزارشکوتاه از اقتصاد
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اقتصاد

ایــران اســامی بــا اســتعدادهای فــراوان معنــوی و مــادی اگر 
از الگــوی اقتصــادی بومــی و علمــی برآمــده از فرهنگ انقاب 
اســامی کــه همــان اقتصــاد مقاومتــی اســت، پیــروی کنــد 
ــوی  ــن الگ ــد. ای ــق می آی ــه مشــکات اقتصــادی فائ ــر هم ب
ــگ  ــک جن ــل ی ــا تحمی ــه ب ــمن را ک ــا دش ــادی، نه تنه اقتص
ــی  ــزرگ صف آرای ــت ب ــن مل ــر ای ــار در براب اقتصــادی تمام عی
کــرده، بــه شکســت و عقب نشــینی وامــی دارد، بلکــه خواهــد 
ــام را  ــادی اس ــام اقتص ــش از نظ ــوی الهام بخ ــت الگ توانس
عینیــت بخشــد. اگــر قــرار اســت اتفاقــی در اقتصــاد مقاومتی 
ــاد  ــرای اقتص ــت؛ ب ــگ اس ــن فرهن ــر همی ــی ب ــد مبتن بیفت
مقاومتــی بایــد ظرفیت هــای دورنــی خــود را شــناخت و جلــو 
رفــت؛ اگــر نــگاه مــا تغییــر پیــدا نکنــد، اقتصــاد مقاومتــی کــه 
همــان تکیــه بــر داشــته ها و ایمــان اســت، عملــی نمی شــود.

    اقتصاد مقاومتی، راه نجات کشور
ــات  ــی، راه نج ــاد مقاومت ــت: اقتص ــدری گف ــا حی محمدرض
کشــور از وضعیــت موجــود اســت؛ امــا شــاخصه های وضعیت 
ــه  ــه ب ــت اســت ک ــه نف ــی اقتصــاد کشــور، وابســتگی ب فعل
ــم  ــور حاک ــاد کش ــطح کان اقتص ــر س ــره ور ب ــورت غیربه ص
ــان  ــگاه اصفه ــتادان دانش ــیج اس ــئول بس ــت. مس ــده اس ش
ــه حداقــل  ــی اقتصــاد مقاومتــی و ب ادامــه داد: تقویــت مبان
رســاندن وابســتگی بــه نفــت از عواملــی اســت که از آشــفتگی 
اقتصــاد داخلــی بــر اثــر تکانه هــای خارجــی جلوگیــری 
می کنــد. عضــو هیئــت علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه 
اصفهــان افــزود: مالیــات، نظــام مالــی کارآمــد، اصــاح تولیــد 
داخلــی و افزایــش صــادرات، از مؤلفه هــای اساســی اقتصــاد 

ــفافیت  ــد ش ــار آن بای ــی رود و در کن ــمار م ــه ش ــی ب مقاومت
ــه  ــه جامع ــت ب ــخگویی دول ــری و پاس ــات، رقابت پذی اطاع
دانشــگاهی و مــردم قــرار بگیــرد تــا ایــن فرآینــد عملی شــود.

    عزت ملی
وی اقتصــاد مقاومتــی را در ارتبــاط مســتقیم بــا عــزت ملــی 
دانســت و اظهــار کــرد: خــدا راه ســلطه بیگانــگان را بــر مؤمنان 
بســته اســت؛ اگــر دشــمن در عرصــه اقتصــادی بــر ما مســلط 

ــم.  ــداری خــود شــک کنی ــه دین ــد ب ــس بای شــده اســت، پ
ــای  ــر ویژگی ه ــودن از دیگ ــد ب ــه مول ــان اینک ــا بی ــدری ب حی
اقتصــاد مقاومتــی اســت، تصریــح کــرد: اگــر سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی مبنــای عمــل بــرای مســئوالن و مــردم قرار 
ــت وابســته  ــوان از وضعی ــا 10 ســاله می ت ــرد، در دوره 5 ت گی
بــه نفــت، ناکارآمــدی دولــت و شــرایط آشــفته حاکــم 
ــتادان  ــیج اس ــئول بس ــرد. مس ــدا ک ــات پی ــاد نج ــر اقتص ب

 دانشــگاه اصفهــان گفــت: بــا عــزم ملــی و توجــه ویــژه دولــت 
و مســئوالن، اقتصــاد مقاومتــی تبدیــل بــه گفتمانــی در 
ــرای تحقــق  راســتای مؤلفه هــای اشاره شــده خواهــد شــد. ب
ــز اهمیــت اســت  ایــن موضــوع، نقــش نخبــگان بســیار حائ
کــه در جهــت عملــی شــدن آن، بایــد گام هــای مؤثــری 
بردارنــد. حیــدری ضمــن انتقــاد از عملکــرد دولــت در زمینــه 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی تصریــح کــرد: دولــت 
تاکنــون گام عملــی بــرای اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
ــان  ــدت نش ــن م ــرد آن در ای ــته و عملک ــی برنداش مقاومت
ــاد  ــی اقتص ــه مبان ــت ب ــادی دول ــم اقتص ــادی تی از بی اعتق

مقاومتــی دارد.
    اهمیت اقتصاد در عرصه سیاستگذاری

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اقتصــاد در عرصــه سیاســتگذاری 
عمومــی و دکتریــن امنیــت ملــی خاطرنشــان کــرد: مقاومــت 
نه تنهــا ســلبی کــه ایجابــی نیــز هســت؛ در اقتصــاد مقاومتــی 
مخالــف تجــارت مثبــت جهانــی نیســتیم؛ امــا متأســفانه بــه 
ــای  ــه معن ــی ب ــه اقتصــاد مقاومت ــغ می شــود ک شــدت تبلی

بســتن درهــا روی دنیاســت. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهان افــزود: بیشــتر منتقدان 
ــار هــم سیاســت های کلــی  اقتصــاد مقاومتــی، حتــی یــک ب

اقتصــاد مقاومتــی را نخوانده انــد. 
حیــدری در پایــان بیــان کــرد: در دنیــای اقتصــاد، هیچ کــس 
فــوت کوزه گــری خــود را بــه دیگــری یــاد نمی دهــد؛ فنــاوری 
ــال  ــری اســت؛ امث ــل یادگی ــال نیســت، بلکــه قاب ــل انتق قاب
ــاد  ــا ی ــه م ــتیانی ب ــی آش ــهید کاظم ــهریاری و ش ــهید ش ش
ــته  ــوآوری داش ــه ن ــم؛ بلک ــی نمانی ــر کس ــه منتظ ــد ک دادن

باشــیم.

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن 

مطرح کرد:

اقتصاد مقاومتی، راه نجات کشور

ایــن روزهــا تفاوتــی نــدارد بــه کــدام بــازار مراجعــه کرده ایــد 
و بــه چــه چیــز احتیــاج داریــد. فرقــی نــدارد خــودرو و لوازم 
ــی!  ــی و آرایش ــواد غذای ــی م ــا حت ــد ی ــی می خواهی خانگ
فقــط کافــی اســت مقــداری پــول بــه همــراه داشــته باشــید 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــط، کاالی م ــن قس ــت اولی ــا پرداخ ــا ب ت

ــض  ــد قب ــی می گوین ــد. به تازگ ــن کنی تأمی
ــه  ــد ب ــز را می توانی ــان را نی ــی همراهت گوش
ــگاه  ــاید در ن ــد! ش ــطی بپردازی ــورت قس ص
خیلی هــا  مــذاق  بــه  موضــوع  ایــن  اول 
خــوش آیــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه بــا 
ــر  ــه روز بدهکارت ــهروندان روزب ــن روش ش ای
بدهی هــای  تســویه  بــرای  و  می شــوند 

ــد و  ــی می مان ــا باق ــرای آن ه ــکار ب ــک راه ــط ی ــود فق خ
آن گرایــش بــه شــغل های بیشــتر اســت. در شــرایط 
ــران کــه بســیاری از تحلیلگــران بیــکاری  امــروز اقتصــاد ای
را بزرگ تریــن معضــل آن می داننــد، پدیــده چندشــغلی 
می توانــد بــه میــزان بیــکاران جامعــه بیفزایــد و راه را 

ــن  ــد. همچنی ــر کن ــازار کار تنگ ت ــه ب ــان ب ــرای ورود جوان ب
گســترش تبلیغاتــی مبنــی بــر »فــروش قســطی« کــه بــه 
 ظــن تبلیغاتچی هــا فرصــت اســتثنایی محســوب می شــود

قطعــا بــه رواج تجمل گرایــی و پدیــد آمــدن نیازهــای کاذب 
کمــک می کنــد. شــاید بســیاری از خانواده هــا و افــراد نیــاز 
بــه وســیله ای خــاص نداشــته باشــند، امــا بــه 
دلیــل فــروش اقســاطی بــه خریــد آن تمایــل 
پیــدا می کننــد؛ مثــال بــارز آن لــوازم خانگــی 
ــوان  ــه ای را می ت اســت کــه امــروز کمتــر خان
بــدون LCDهــا و LEDهایــی کــه عــرض 

ــد، تصــور کــرد.  ــر می کن ــه را پ خان
حتــی در دورتریــن نقــاط شــهری و روســتایی 
ــاث  ــه اســباب و اث ــت ک ــوان یاف ــی را می ت ــران، خانه های ای
داخــل آن در دکوراســیون )چیدمــان( خانه هــای مرکــز 
پاریــس هــم پیــدا نمی شــود کــه ایــن موضــوع را می تــوان 
از لحــاظ اجتماعــی بــه تجمل گرایــی و از لحــاظ اقتصــادی 

ــب ــاط داد. ایران جی ــروش اقســاطی کاال ارتب ــه رواج ف ب

ــای  ــی، گروه ه ــت غذای ــع ســبد امنی ــام توزی در راســتای اع
ــد، از وزارت  ــی می گیرن ــزار تومان ــوق 800 ه ــه حق ــری ک کارگ
ــت  ــمول دریاف ــم مش ــران ه ــا کارگ ــد ت ــت کردن کار درخواس
بســته امنیــت غذایــی قــرار گیرنــد؛ حتــی بــا ارســال نامــه ای 
بــه وزارت کار، بــر لــزوم جلوگیــری از حــذف نــام کارگــران از 

دریافــت بســته امنیــت غذایــی تأکیــد کــرده 
بودنــد؛ امــا وزارت کار موفــق بــه ایــن کار نشــد. 
پــس از اعــام جامعــه هــدف بســته امنیــت 
ــری از وزارت  ــای کارگ ــاره گروه ه ــی، دوب غذای
کار خواســتند تــا کارگــران هــم جزو مشــموالن 
ــد  ــرار گیرن ــی ق دریافــت بســته امنیــت غذای
ــر خواســتار  ــه ای دیگ ــا ارســال نام ــی ب و حت

جلوگیــری از حــذف نــام کارگــران از دریافــت بســته امنیــت 
غذایــی شــدند، امــا بــه نتیجــه نرســید. بــه اعتقــاد نماینــدگان 
ــروم  ــار مح ــوان اقش ــه عن ــران ب ــری، کارگ ــکل های کارگ  تش
و کم درآمــد بایــد در ایــن طــرح قــرار بگیرنــد؛ چــرا کــه اگــر 
ــد کار  ــداد فاق ــه ام ــراد تحــت پوشــش بهزیســتی و کمیت  اف

ــتن کار از  ــود داش ــا وج ــران ب ــتند، کارگ ــی هس ــوان مال و ت
عهــده امــرار معــاش و تأمیــن زندگــی برنمی آینــد. 

ــا داشــتن شــرایط  ــد کــه ب ــاد دارن بســیاری از کارگــران اعتق
ــته  ــت در بس ــت دول ــته حمای ــد بس ــی نیازمن ــوار زندگ دش
ــی هســتند. بســیاری از کارشناســان و فعــاالن  امنیــت غذای
کارگــری بــا حمایــت از اختصــاص بســته 
امنیــت غذایــی بــه جامعــه کارگــری بــر 
ــد کــه بیــش از 70 درصــد کارگــران  ــن باورن  ای
گروه هــای  جــزو  کار  قانــون  مشــموالن  و 
کم درآمــد هســتند و از ایــن حیــث بایــد 
ــت  مشــمول دریافــت ســبد کاال و بســته امنی
غذایــی شــوند؛ بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد 
ــری در  ــاالن کارگ ــا و فع ــیار گروه ه ــد بس ــم تأکی ــه علی رغ ک
ــد در لیســت جامعــه  ــر و نیازمن ــام کارگــران فقی ــدن ن گنجان
هــدف بســته امنیــت غذایــی، در ایــن مرحلــه تنهــا بــه افــراد 
تحــت پوشــش بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 

ــنیم ــرد. تس ــق می گی ــته تعل ــن بس ای

ایــران در حالــی متهــم بــه دامپینــگ در بــازار جهانــی فــوالد شــده کــه رئیــس 
هیئــت عامــل ایمیــدرو بــا رد ایــن اتهــام می گویــد برخــی بــه دلیــل اینکــه نگران 
ــد. مهــدی  ــران زده ان ــه ای ــازار خــود هســتند، چنیــن اتهامــی ب از دســت دادن ب
کرباســیان بــا بیــان اینکــه متاســفانه برخــی نگــران بــازاری هســتند کــه ایــران 
بــه دســت آورده، اظهــار داشــت: ایــران ســال گذشــته ۴ میلیــون تــن صــادرات 
ــن  ــت؛ بنابرای ــته اس ــته را شکس ــال گذش ــورد س ــال رک ــته و امس ــوالد داش ف
ــر  ــد و از ســویی دیگ ــازار خــود را از دســت می دهن ــه ب ــل اینک ــه دلی ــرادی ب اف
ــازار جهانــی حاکــم اســت، ایــن بحث هــا را طــرح کرده انــد. در  ــر ب رکــود هــم ب
دو ســال گذشــته صــادرات صنعــت فــوالد کشــور افزایــش یافتــه و ایــران جایــگاه 
مناســبی در بازارهــای صادراتــی بــه دســت آورده؛ امــا همیــن موضــوع دســتمایه 
 برخــی کشــورها شــده تــا علیــه ایــران اقداماتــی انجــام دهنــد. بــر ایــن اســاس
به تازگــی اتحادیــه اروپــا، ایــران را متهــم بــه دامپینــگ در بــازار فــوالد کــرده کــه در 
صــورت اثبــات ایــن اتهــام، عواقــب بســیار بــدی می توانــد بــرای ایــران بــه دنبــال 
داشــته باشــد. یــک مقــام آگاه در انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد اروپــا موســوم 
بــه »یوروفــر« اعــام کــرده کــه ایــران، صــادرات فــوالد تخــت رولــی گــرم خــود 
را در بــازار اتحادیــه اروپــا افزایــش داده و متهــم بــه بــر هــم زدن اصــول تجــاری 
اســت. وی گفتــه: قــرار اســت اتحادیــه اروپــا تــا 7 آوریــل )28 فرودیــن ســال 
آینــده( در ایــن بــاره تصمیــم بگیــرد کــه آیــا جریمــه ضــد دامپینــگ علیــه ایــران 
وضــع کنــد یــا نــه؛ همچنیــن تحقیقــات خــود را بــرای بررســی اینکــه آیــا ایــران 

فــوالد خــود را بــا قیمــت پاییــن در بــازار می فروشــد، آغــاز می کنــد. مهــر

ــات الیحــه بودجــه ســال  ــق بودجــه 1396 جزئی ســخنگوی کمیســیون تلفی
ــه  ــات الیح ــریح جزئی ــا تش ــح ب ــدی مفت ــرد. محمدمه ــریح ک ــده را تش آین
بودجــه ســال 1396 گفــت: بودجــه کل کشــور در ســال آینــده بالــغ بــر یــک 
ــت شــامل  ــع عمومــی دول ــارد تومــان اســت. مناب ــون و 1۴6 هــزار میلی میلی
3۴۴ هــزار میلیــارد تومــان و بودجــه شــرکت های دولتــی 793 هــزار میلیــارد 
تومــان اســت. مفتــح از افزایــش واریــزی بــه صنــدوق توســعه ملــی در قالــب 
الیحــه بودجــه 96 خبــر داد و افــزود: بــر اســاس الیحــه دولــت 20 درصــد از 
درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت بایــد بــه صنــدوق توســعه ملــی واریــز 
ــه  ــم. وی ادام ــش دادی ــد افزای ــه 30 درص ــد را ب ــن درص ــا ای ــه م ــد ک می ش
ــی  ــه عموم ــه بودج ــال 96 ب ــا در س ــان از درآمده ــارد توم ــزار میلی داد: 100 ه
اختصــاص می یابــد. 10 هــزار میلیــارد تومــان بــرای تنظیــم پرداخت هــا 
به ویــژه در نقــاط سردســیر اختصــاص خواهــد یافــت تــا پروژه هــای عمرانــی 
در 6 ماهــه نخســت ســال آینــده در ایــن مناطــق فعــال شــود. مفتــح افــزود: 
50 هــزار میلیــارد دالر فاینانــس در بودجــه 96 پیــش بینــی شــده؛ ایــن میــزان 
عــاوه بــر فاینانســی اســت کــه در ســال های گذشــته بایــد جــذب می شــده 
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــگاه ها و ش ــه دانش ــن ب ــد؛ همچنی ــذب نش و ج
ــه شــده  ــرای آن هــا در نظــر گرفت ــی ب ــع خوب بودجــه 96 توجــه شــده و مناب
اســت. ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه 96 ادامــه داد: در بودجــه ســال 
96 بــه بودجــه اســتان ها توجــه ویــژه ای شــده؛ در حقیقــت بودجــه اســتانی 

70 درصــد رشــد داشــته اســت. ایســنا

مقامــات کارگــری می گوینــد بــا وجــود آنکــه همــه ســاله تــاش می کننــد 
تــا در جلســات تعییــن دســتمزد، معیشــت کارگــران را بــه تــورم نزدیــک 
ــورم واقعــی نبــوده  ــد، امــا افزایــش حداقــل مــزد هیچــگاه در حــد ت  کنن
ــون  ــاده ۴1 قان ــد دو م ــه بن ــی ب ــا کم توجه ــا ب ــران غالب ــتمزد کارگ و دس
ــن و  ــی تعیی ــت غیرواقع ــان از پرداخ ــی کارفرمای ــه ناتوان ــه بهان ــا ب کار ی
تصویــب می شــود. کارشناســان بــازار کار تاکیــد دارنــد کــه شــیوه تعییــن 
مــزد در کشــور مــا برخــاف ســایر کشــورها، ســنتی و دســتوری اســت کــه 
ــی شــود؛ از ســوی دیگــر رعایــت حداقل هــای  ــد بازبین ــن جهــت بای از ای
ــه و شایســته ضــروری اســت؛ چــرا  ــن مــزدی عادالن ــرای تعیی زندگــی ب
کــه دســتمزد بایــد بــا واقعیت هــای روز جامعــه همخوانــی داشــته باشــد 
ــبد  ــورم و س ــاک ت ــه دو م ــت ب ــه صراح ــه ب ــون کار ک ــاده ۴1 قان و از م
معیشــت خانــوار کارگــری در محاســبه دســتمزد اشــاره دارد، تبعیــت کنــد. 
سال هاســت وزارت کار درصــدد اجــرای مدلــی اســت کــه از طریق آن ســهم 
ــه ایجــاد  ــی منجــر ب ــد، ول دســتمزد در قیمــت تمــام شــده افزایــش یاب
 تــورم نشــود و در عیــن حــال بــا کاهــش هزینه هــای غیرضــروری تولیــد 
و ســوق دادن آن بــه ســمت مــزد، دســتمزد کارگــران و قــدرت خریــد آن هــا 
را افزایــش دهــد. آخریــن رقــم ســبد هزینــه ماهانــه خانوارهــای کارگــری 
ــکن    ــای مس ــه اجاره به ــته ک ــان گذش ــون توم ــرز 3 میلی ــی از م در حال
خــوراک و بهداشــت و درمــان، پیشــتاز هزینه هــای ســبد معیشــت 

ــوده اســت. اقتصــاد آنایــن کارگــران ب

دامپینگ فوالد، یک اتهام واهی است

کاهش قیمت سکه و دالر
روز دوشــنبه  قیمــت ســکه تمام طــرح جدیــد بــا کاهــش ۹۰۰۰ تومانــی در مقایســه بــا روز یکشــنبه، یــک میلیــون و ۱۶۸ هــزار 

ــید. ــان رس ــه ۳۷۹۱ توم ــز ب ــکا نی ــد و دالر آمری ــه ش ــان فروخت توم

در قاب تصویر
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ـــمـــاره 376 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز گوشی اپل )تومان(

 iPhone 7

iPhone 7 plus 128GB : 4.030.000

256GB : 3.650.000 

 iPhone SE 16GB: 1.720.000  

 32GB : 2.650.000 

iPhone 7 plus 256GB : 4.370.000

iPhone 7 plus

 iPhone SE 64GB: 1.840.000  

128GB : 3.260.000 

iPhone SE

iPhone 7 plus 32GB : 3,470,000 

بازاریابی هرمی برای صنوف قانونی شد
بــر  نظــارت  عالــی  هیئــت 
ســازمان های صنفــی، آیین نامــه 
 )87( مــاده  تبصــره  اجرایــی 
قانــون نظــام صنفــی درخصوص 
در  صنفــی  فعــاالن  فعالیــت 
فضــای مجــازی را اصــاح کــرد. 
محمدرضــا نعمت زاده در جلســه 
ایــن هیئــت بــا اشــاره بــه اینکــه آیین نامــه اجرایــی تبصــره 
مــاده )87( قانــون نظــام صنفــی بســیاری مســائل را روشــن 
و قانونمنــد می کنــد، گفــت: ابهامــات قبلــی در اصاحیــه 
آئین نامــه بــر طــرف شــده اســت. نعمــت زاده بــا بیــان اینکــه 
ــام  ــون نظ ــاده )87( قان ــی تبصــره م ــه اجرای ــن آیین نام مت
صنفــی بنــا بــر ســؤال دیــوان عدالــت اداری بــه تأیید شــورای 
نگهبــان رســیده، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در قانــون 
بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تکلیــف شــده بازاریابــی 
ــن  ــر ای ــد، ب ــت کن ــی فعالی ــام صنف ــب نظ ــبکه ای در قال ش
اســاس دســتورکاری تهیــه شــد و پروانــه کســب بــرای 
تعــدادی شــرکت بازاریــاب واجــد شــرایط ایجــاد و فعالیت هــا 
و روابــط بازاریابــان و تمــام ایــن سیســتم بــه صــورت شــفاف 
تشــریح شــد کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اصــاح 
ــون و منظــم و شــفاف کــرده  ــا قان ــق ب آیین نامــه آن را منطب

است. مهر

 مقصران حوادث رانندگی 

دیگر زندانی نمی شوند
رئیــس کل بیمــه مرکــزی گفــت: قانــون جدیــد بیمــه 
ــوادث  ــران ح ــدن مقص ــی ش ــع از زندان ــث، مان ــخص ثال ش
رانندگــی می شــود و از ایــن پــس، نــرخ بیمــه شــخص 
ــی از  ــی یک ــر همت ــود. عبدالناص ــد ب ــر خواه ــث عادالنه ت ثال
کمبودهــای جــدی در صنعــت بیمــه را قانــون قدیمــی بیمــه 
شــخص ثالــث دانســت و گفــت: خوشــبختانه در ســال 1395 
اصاحــات الزم در ایــن قانــون اعمــال و قانــون جدیــد بیمــه 
شــخص ثالــث تصویــب شــد. بــر ایــن اســاس، بیمــه مرکزی 
 نقــش موثــری در تدویــن، پیگیــری و تصویــب قانــون جدیــد 
و تــاش بــرای تدویــن آیین نامه هــای مرتبــط بــا آن در موعــد 
ــزی  ــه مرک ــس کل بیم ــت. رئی ــده داش ــی مشخص ش قانون
ــث  ــخص ثال ــه ش ــد بیم ــون جدی ــای قان ــوص مزای درخص
گفــت: بــا اجــرای ایــن قانــون، کســانی کــه در حادثــه رانندگی 
ــن  ــود در کوتاه تری ــوق خ ــق و حق ــه ح ــد، ب ــیب می بینن آس
ــه  ــز چنانچ ــه نی ــران حادث ــند و مقص ــن می رس ــان ممک زم
ــررات  ــن و مق ــا از ســایر قوانی ــان نباشــد ی ــدی در کار آن عم
 تخطــی نکــرده باشــند، بری الذمــه محســوب می شــوند 
و تمامــی تکلیــف بیمــه ای آنــان بــر عهــده شــرکت های 
ــون، هیــچ  ــن قان ــا اجــرای ای ــود. در واقــع ب بیمــه خواهــد ب
ــرد:  ــان ک ــی رود. وی خاطرنش ــدان نم ــه ای زن ــر حادث مقص
ــده  ــی دی ــی الزم و کاف ــای اجرای ــون، ضمانت ه ــن قان در ای
شــده و بســیاری از ابهامــات و خألهــای متعدد قانونــی آن در 
ــذار برطــرف  ــر و بیمه گ ــدات بیمه گ ــوق و تعه ــات حق موضوع

شــده اســت. بیمــه مرکــزی

زیان ۲۰۰ میلیاردی تولیدکنندگان قارچ
عضــو هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان قــارچ اعــام 
ــدگان  ــای عرضه کنن ــد مغازه ه ــب عی ــتانه ش ــه در آس ــرد ک ک
مجــاز قارچ هــای خوراکــی را در بــازار ســنتی ســتارخان 
ــش از 200  ــر بی ــای اخی ــی هفته ه ــه ط ــد ک ــل کرده ان تعطی
ــت.  ــده اس ــدگان وارد ش ــه تولیدکنن ــان ب ــان زی ــارد توم میلی
محمدحســن افشــار اظهــار کــرد: بــازار ســنتی ســتارخان بــا 10 
ــدگان تولیدکننده هــای  ــده مجــاز کــه همگــی نماین عرضه کنن
ــازار قــارچ  قارچ هــای خوراکــی هســتند، حــدود 25 درصــد ب
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه متاســفانه از 
ــای  ــتن مغازه ه ــه بس ــبت ب ــهرداری نس ــاه ش ــه بهمن م نیم
عرضه کننــدگان رســمی و مجــوزدار قــارچ اقــدام کــرده اســت. 
ــز مراجعــه  ــاد کشــاورزی نی ــه وزارت جه افشــار ادامــه داد: ب
کرده ایــم تــا بتوانــد مشــکل مــا را از طریــق تعامــل بــا 
ــی  ــچ اقدام ــون هی ــا تاکن ــد؛ ام شــهرداری حــل و فصــل کن
صــورت نگرفتــه و توزیع کننــدگان قــارچ در آنجــا تهدیــد 

می شــوند. ایســنا

مسئوالن، گرانی گوشت را گردن نمی گیرند
ــیاری از  ــت بس ــر قیم ــال ب ــاه امس ــانات ارزی در دی م نوس
کاالهــا و خوراکی هــا تأثیــر گذاشــت و ایــن آغــازی بــر رونــد 
افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز در کشــور و بــازار اصفهــان بود. 
بــا وجــود اینکــه مســئوالن بــر تنظیــم بــازار و کاهــش قیمــت 
تاکیــد دارنــد، امــا واقعیــت چیــز دیگــری اســت. طــی مــاه 
گذشــته قصاب هــا و بیشــتر مــردم از افزایــش قیمــت 
گوشــت قرمــز و اوضــاع نابســامان بــازار ایــن فــرآورده 
پروتئینــی گایــه داشــتند و حتــی فعــاالن ایــن صنــف اعــام 
کردنــد کــه اگــر دولــت بــه فکــر تنظیــم بــازار نباشــد، نــوروز 
ــز  ــان نی ــرز ۴8 هــزار توم ــه م ــی ب ــز گوشــت حت امســال نی
ــم  ــتاد تنظی ــاورزی و س ــاد کش ــئوالن جه ــا مس ــد؛ ام می رس

ــد.  ــاوت دارن ــازار کشــور نظــری متف ب
وزارت  دام  نــژاد  اصــاح  مرکــز  رئیــس  هفتــه گذشــته 
ــده  ــه دام زن ــش عرض ــا افزای ــه ب ــرد ک ــام ک ــاورزی اع  کش
و گوشــت قرمــز داخلــی و وارداتــی، قیمــت ایــن محصــول در 
ــا ایــن وجــود نــرخ  هفتــه جــاری کاهــش خواهــد یافــت. ب
ــش  ــا کاه ــور نه تنه ــی کش ــان و حت ــز در اصفه ــت قرم گوش
ــاره  ــال دوب ــان س ــه پای ــاه ب ــک م ــر از ی ــه در کمت ــه ک نیافت

ــه اســت.  ــه خــود گرفت ــدی افزایشــی ب رون
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی کشــور از افزایــش 
ــر داده و اعــام کــرد:  ــازار خب ــوع گوشــت در ب ــن ن قیمــت ای
ــران شــده اســت. ــه جــاری گ ــز در هفت گوشــت گوســاله نی
ــت  ــی قیم ــا 1000 تومان ــش 500 ت ــی از افزای ــر ملک  علی اصغ
گوشــت گوســفندی در هفتــه جــاری خبــر داد و قیمــت هــر 
ــدگان 39  ــرای مصرف کنن ــه را ب ــدون دنب ــقه ب ــرم ش کیلوگ
هــزار تومــان و بــرای مغــازه داران بیــن 35 هــزارو 500 تومــان 

ــا 36 هــزار و 500 تومــان اعــام کــرد.  ت
ــازار  ــت در ب ــت گوش ــاره قیم ــی دوب ــل گران ــاره دالی وی درب
گفــت: کمبــود عرضــه، یکــی از دالیــل ایــن امــر اســت؛ ضمــن 
اینکــه بــه پایــان ســال هــم نزدیــک می شــویم و مصــرف نیــز 

بیشــتر شــده اســت. ایمنــا

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

 متخلفان اقتصادی در نوروز 96 

در امان نخواهند بود

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریاصفهان

مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی 
اعــام کــرد  اصفهــان  اســتان 
ــرات حکومتــی  کــه امســال تعزی
بــا آغــاز طــرح ویــژه نظارتــی 
ــال های  ــر از س ــوروز 15 روز زودت ن
گذشــته بــا صابــت بــا متخلفــان نــوروزی برخــورد خواهــد کــرد 

کــه و طــرح تــا 15 فروردین مــاه 96 ادامــه می یابــد.
 غامرضــا صالحــی گفــت: آن دســته از کاالهایــی کــه در ســبد 
 کاالی خانــوار در نــوروز از جایــگاه بیشــتری برخــوردار بــوده 
و نقــش پررنگ تــری دارنــد، اولویــت کاری تیــم نظارتــی 
ــرای متخلفــان  ــی ب ــه حاشــیه امن ــوروز اســت. هیچ گون ــژه ن وی
اقتصــادی در نــوروز 96 وجــود نــدارد و ســازمان تعزیــرات 
ــوروزی  ــان ن ــا متخلف ــت ب ــا صاب ــان ب ــی اســتان اصفه حکومت
برخــورد خواهــد کــرد. غامرضــا صالحــی افــزود: اماکــن 
شــرکت های  شــامل  حکومتــی  تعزیــرات  نظــارت  مــورد 
مســافرتی، مراکــز اســکان و پذیرایــی، اقامتگاه هــا، اماکــن 
تفریحــی  تاریخــی،  اماکــن  هتل هــا،  زائرســراها،   زیارتــی، 
شــهری  غذاخــوری  ســالن های  رســتوران ها،  فرهنگــی،   و 
ــردخانه ها  ــا، س ــا، انباره ــی ها، قنادی ه ــاده ای، اغذیه فروش و ج
فروشــگاه های زنجیــره ای، نمایشــگاه های بهــاره و میادیــن 
میــوه و تره بــار، همچنیــن جایگاه هــای عرضــه ســوخت، مراکــز 
آمبوالنس هــای خصوصــی و  بهداشــتی درمانی، درمانگاه هــا، 
آرایشــگاه های زنانــه و مردانــه، همگــی در اولویت و دســتور کاری 
طــرح ویــژه نظارتــی نــوروز 96 خواهــد بــود. وی تصریــح کــرد: 
ســاعت کار اجــرای طــرح ویــژه نظــارت در نــوروز 96 از 9 صبــح 
ــردم  ــن م ــود؛ همچنی ــان روز خواهــد ب ــا 9 شــب هم هــر روز ت
ــی 30009651 و  ــامانه های پیامک ــق س ــزارش از طری ــه گ ــا ارائ ب
ســامانه 12۴ ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت کمــک بــه ثبت 
و ضبــط تخلفــات خواهنــد کــرد. صالحــی بــه محکومیــت یــک 
ــاران،  ــی از بیم ــغ اضاف ــام دریافــت مبال ــه اته ــد ب پزشــک ارتوپ
محکومیــت یــک پزشــک متخصــص جراحــی عمومــی بــه اتهام 
اخــذ وجــوه زیرمیــزی کــه عــاوه بــر پرداخــت جریمــه، وجــوه 
بیمــاران را بــه آنــان بازگردانده انــد، همچنیــن محکومیت پزشــک 
متخصــص بیماری هــای عفونــی بــه اتهــام اخــذ وجــوه زیرمیزی 
و مدیــر شــرکت فــروش تجهیــزات پزشــکی بــه اتهــام فــروش 
محصــوالت تقلبــی و غیراســتاندارد کــه عــاوه بــر پرداخــت مبلــغ 
71 میلیــون ریــال بــه صنــدوق دولــت، بــه پرداخــت 17 میلیــون 
ریــال در حــق شــاکی خصوصــی نیــز محکــوم شــده، بــه عنــوان 

نمونــه ای از تخلفــات بهداشــتی اشــاره کــرد. 
ــوازم آرایشــی  ــج، ل ــه پوشــاک و البســه، برن ــان اینک ــا بی وی ب
ــترین  ــب بیش ــه ترتی ــل ب ــی و موبای ــواد غذای ــتی، م و بهداش
ــد ــکیل می دهن ــان را تش ــتان اصفه ــاق در اس ــای قاچ  پرونده ه
گفــت: 2 هــزار و 701 پرونــده وارده و 2 هــزار و ۴18 پرونــده 
مختومــه قاچــاق کاال در ســال 95 وجــود داشــته و درصــد 
ــان 90  ــتان اصفه ــی در اس ــرات حکومت ــازمان تعزی ــرد س عملک

ــت. ــوده اس ــد ب درص

 اصفهان از 5 اسفندماه 

میزبان نمایشگاه لوازم خانگی

N.Ghaniyan@eskimia.ir
نفیسه قانیاناصفهان

بیستمین نمایشــگاه لوازم خانگی 
اصفهــان از 5 تــا 9 اســفندماه در 
اســتان  محــل نمایشــگاه های 
ــزار  ــتان برگ ــل شهرس ــع در پ واق

خواهــد شــد. 
بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، 7۴ مشــارکت کننده ایــن نمایشــگاه در 9000 
متــر مربــع فضــای نمایشــگاهی بــه ارائــه نمونه هــای جدیــد 
محصــوالت و خدمــات خــود می پردازنــد. در ایــن دوره 
ــوی  ــان رض ــران، خراس ــان، ته ــتان های اصفه ــدگان اس نماین
آذربایجــان شــرقی، قــم و البــرز و همچنیــن نماینــدگان 
 فــروش محصــوالت کشــورهای آلمــان، ژاپــن، آمریــکا

فرانســه، انگلســتان، کــره جنوبــی و ترکیــه حضــور یافته انــد. 
ــور  ــاق گاز، بل ــزر، اج ــال و فری ــی، یخچ ــوازم خانگ ــواع ل  ان
ــر  ــون، کول ــاری، تلویزی ــی، بخ ــی خانگ ــوازم برق ــی، ل و چین
گازی و چــرخ خیاطــی، از جملــه اقامــی اســت کــه در ایــن 
نمایشــگاه عرضــه می شــود و بازدیدکننــدگان می تواننــد طــی 
ــش 30  ــد. افزای ــد از آن بپردازن ــه بازدی ــا 22 ب ــاعات 16 ت س
ــگاه  ــتمین دوره نمایش ــای بیس ــراژ از ویژگی ه ــدی مت درص
امرســان اســنوا،  دوو،  اســت.  اصفهــان  خانگــی   لــوازم 
ــوت ــران، شــهاب، پیل ــون، الکترواســتیل، مادی ــران، آلت  گلدی

چینــی زریــن، تــوس چینــی، آرکوپــال، بــوش، بکــو، ســونی 
 آرچلیــک، جنــرال اســتیل، مولینکــس، مورفــی ریچــارد

ژانومــه  کیــپ،  کارشــر،  کاخلــر،  ایســتکول،   بلومبــرگ، 
و مارشــال، نمونــه برندهــای داخلــی و خارجــی هســتند کــه 

محصــوالت آن هــا در ایــن نمایشــگاه عرضــه خواهــد شــد.

قیمت هر تن مس به مرز 6۰۰۰ دالر رسید
ــر نگرانی هــا نســبت  ــدن تحــت تأثی بهــای معامــات مــس لن
ــت  ــش یاف ــنبه افزای ــز، روز دوش ــن فل ــه ای ــود عرض ــه کمب  ب

و نزدیک به 6000 دالر در هر تن معامله شد. 
ــازار  ــه در ب ــه ماه ــل س ــرای تحوی ــس ب ــات م ــای معام به
ــه 5992 دالر در  ــت و ب ــش یاف ــدن 0.5 درصــد افزای ــزات لن فل
هــر تــن رســید و بخشــی از ضــرر معامــات قبــل را جبــران کرد. 
ــل کــه اســکوندیدا وضعیــت فوق العــاده  ــه قب مــس یــک هفت
اعــام کــرد بــه رکــورد 620۴ دالر در هــر تــن صعــود کــرده بــود؛ 
امــا منابــع صنعتــی می گوینــد کارخانه هــای ذوب مــس 
ــکا  ــای آمری ــات در بازاره ــده اند. معام ــن ش ــی تأمی ــه خوب ب
ــات عمومــی بســته هســتند، ســبک  ــه مناســبت تعطی ــه ب ک
ــا 0.1  ــانگهای ب ــی ش ــات آت ــازار معام ــس در ب ــای م ــود. به ب
ــن )7073 دالر(  ــر ت ــوان در ه ــه ۴8570 ی ــش ب ــد کاه  درص

رسید. ایسنا

سبد غذایی به کارگران نرسیدرواج تجمل گرایی در ایران با فروش اقساطی کاالها

س
فار

س: 
عک
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حتما بخوانید!
آینده سازان کشور از امروز ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

اینجـــا، حوالــی بغض هــای فروخــورده. آنــگاه کــه خدمــت 
ــارش  ــت را نث ــد جــان و مال ــه بای می شــود تمــام ایمــان ک
بــرای  می مانــد  منتظــر  چشــم ها  کــه  آنجــا  کنــی. 
مهربانی هایــی کــه کمتــر دیــده ای چیــزی شــبیه بــاران بــه 
ــای همیشــگی  ــار دلتنگی ه ــد. کن ــت شــهادت می روی لطاف
ــا  ــد ت ــه نمان ــدری ک ــاه، پ ــهید یزدان پن ــاد ش ــم ی ــوز ه هن

ــت. ــد اس ــده و جاوی ــد، زن ــدا کن ــف خ ــودش را وق خ
37 ســال پیــش وقتــی کــه ســنگفرش ها ســجاده می شــد 
بــرای محمدحســین، او رفــت تــا اعتقاداتــش برای همیشــه 
دانه دانــه تســبیح ذکــر می شــد  بمانــد. وقتــی   زنــده 
و بــه پهنــای گونه هــای بی قـــرارش اشــک می ریخــت، 
ــه  ــود ک ــا ب ــش معجــزه می خواســت. شــاید آن روزه او دل
ــا. دلــم شــهادت  ــودن در دنی ــا! خســته ام از ب گفــت: خدایـ
می خواهــد و بــس. حــاال شــهادت داســتان مانــدگاری 
ــتند  ــه می دانس ــال او ک ــین و امث ــرای محمدحس ــده ب ش
دنیــا جــای مانــدن نیســت. مهــری صــدری، همســر شــهید 
ــه  ــد ک ــی زندگــی می کن ــاه، سال هاســت در خاطرات یزدان پن
محمدحســین بــا خــود بــرده اســت؛ ولــی یــادش همچنــان 
زنــده بــوده و هســت. وقتــی می خواهــد از همســرش 
حــرف بزنــد برمی گــردد بــه بیــش از 40 ســال پیــش 
ــه  ــته ک ــتر نداش ــال بیش ــین 18 س ــه محمدحس ــی ک زمان
پــدرش را از دســت می دهــد و او سرپرســتی خانــواده را بــر 
عهــده می گیــرد. او در خانــواده ای تحصیلکــرده بــزرگ شــد؛ 
پــدرش دامپزشــک و مــادرش خبرنــگار بــود. شــاید همیــن 

مســئله باعــث شــد کــه او بــه مطالعــه عالقــه بســیاری پیــدا 
کنــد و از مســائل روز سیاســی و اجتماعــی و دینــی اطــالع 

داشــته باشــد. 
همســرم دیپلمــه بودنــد؛ امــا در عیــن حــال بــه ســه زبــان 
انگلیســی، عربــی و زبــان اشــاره مســلط بودنــد و آن موقــع 
ــد  ــارک کار می کردن ــره خ ــات در جزی ــوان تبلیغ ــه عن ــه ب  ک
بــه عنــوان ســفیر انتخــاب شــدند تــا بــه خــارج کشــور بروند؛ 
ــم در  ــط می خواه ــد فق ــد و گفتن ــول نکردن ــان قب ــا ایش ام

کشــور باشــم و اینجــا خدمــت کنــم.

    برایمــان از نحــوه شــهادت ایشــان بگوییــد و اینکــه 
چگونــه آگاه شــدید؟

ــوی  ــد؛ عم ــده بودن ــیر ش ــر اس ــج نف ــدس پن ــاع مق در دف
ــود، جریان هــا  یکــی از ایــن پنــج نفــر کــه نجــات یافتــه ب
ــین از  ــهادت محمدحس ــه ش ــرد ک ــف ک ــه تعری را این گون
ــدن  ــه ب ــیگار ب ــش س ــا آت ــدن ت ــیده ش ــخ کش ــه چهارمی  ب
کشــیدن دندان هــا، درآوردن چشــم راســت، زخمــی کــردن 
بــازو و پاشــیدن نمــک بــه آن شــروع شــده و تا پــرس کردن 
ســرش ادامــه یافتــه و عاقبــت او در زیــر ایــن شــکنجه ها به 

شــهادت رســید. در آن زمــان کــه محمدحســین بــه شــهادت 
ــا  ــون تنه ــه داشــتم و اکن ــر 11 ماه ــک دخت ــن ی رســید، م

یــادگار او، همیــن دختــر اســت.
    از اخالق ایشان برایمان بگویید؟

ــا اینکــه مــا نــه  خیلــی بــه فکــر مــردم محــروم بودنــد و ب
ماشــین داشــتیم و نــه خانــه، بخــش زیــادی از حقوقشــان 
ــر  ــه فک ــه ب ــد. همیش ــروم می کردن ــردم مح ــرف م را ص
خدمــت بــه مــردم بودنــد. خیلــی هــم مهماندوســت بودنــد.

    مهم ترین آرزوی همسرتان چه بود؟
ظهــور آقــا امــام زمان)عــج( و پیــروزی اســالم و مســلمین 
در کل جهــان و خدمــت بــه مــردم. بــه نظــر مــن اگر ایشــان 
ــناخته  ــرم ش ــان ح ــی از مدافع ــا یک ــد، حتم ــروز بودن ام
می شــدند و جــان و مالشــان را در ایــن راه فــدا می کردنــد. 
یکــی از خصوصیــات ایشــان جوانمردی شــان بــود و عالقــه 
زیــادی بــه تختــی داشــتند. اعتقادشــان ایــن بــود کــه افــراد 
بــا حجــاب بایــد همیشــه تمیــز و مرتــب لبــاس بپوشــند تــا 

خــود بــرای دیگــران الگــو باشــند.
    خواسته شما از مسئوالن چیست؟

عــوض کردن ســنگ قبر ایشــان. متاســفانه ســنگ قبرشــان 
ــرداری  ــه س ــان درج ــه ایش ــه ب ــا اینک ــته و ب ــرک برداش ت
داده انــد، امــا بنیــاد شــهید موافقــت نمی کنــد کــه مــا ســنگ 
قبــر ایشــان را بــه ایــن عنــوان تغییــر دهیــم. خواســته مــا 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ســنگ قبــر چهــار شــهید 
دیگــری کــه همــراه ایشــان در کردســتان بودند، عوض شــده 
 مــا نیــز بتوانیــم ســنگ قبــر جدیــدی بــرای شــهیدمان تهیــه

 کنیم.

گفتوگویاختصاصیکیمیایوطنباهمسرشهیدیزدانپناه:

شهیدیکهشکنجهها
اعتقادشراراسخترکرد

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 210 مدرسه اصفهان 

تعدادی انگشت شمار دانش آموز دارند

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

ــرورش  ــوزش و پ ــر کل آم مدی
گفــت:  اصفهــان  اســتان 
ــر  ــغ  ب ــرورش بال ــوزش و پ آم
98.4 درصــد اعتبــارات خــود 
را صــرف هزینــه کارکنــان خــود 
می کنــد کــه بــه طــور میانگیــن حــدود 150 میلیــارد تومــان 
ــان و شــاغالن ایــن ارگان در یــک مــاه  میــزان حقــوق کارکن
اســت. محمدحســن قائدی هــا در جلســه مشــترک معاونــان 
اجرایــی  دســتگاه های  عملکــرد  ارزیابــی  مســئوالن  و 
ــی از اســتان های  ــان یک ــه اصفه ــه اینک ــا اشــاره ب اســتان ب
ــه طــوری کــه از نظــر تعــداد  پرجمعیــت در کشــور اســت، ب
محســوب  کشــور  در  اســتان  ســومین  دانش آمــوزان 
ــوز در  ــزود: امســال حــدود 850 هــزار دانش آم می شــود، اف
اســتان اصفهــان تحــت پوشــش آمــوزش و پرورش هســتند 
ــوزان  ــداد را دانش آم ــن تع ــر از ای ــزار نف ــدود 50 ه ــه ح ک
ــد. وی ادامــه داد: در حــال  ــاع خارجــی تشــکیل می دهن اتب
حاضــر در اســتان اصفهــان بیــش از 210 مدرســه درحــد 
انگشــت شــمار دانــش آمــوز دارنــد کــه خوشــبختانه از طــرف 
ــن  ــه ای ــی ب ــرورش خدمــات آموزشــی و تربیت آمــوزش و پ

می شــود. ارائــه  دانش آمــوزان 
وی ابــراز کــرد: ارزیابــی آمــوزش و پــرورش قابــل مقایســه 
بــدون شــک  بنابرایــن  نیســت؛  دیگــر دســتگاه ها  بــا 
شــاخص های ارزیابــی بــرای آمــوزش و پــرورش بایــد 
آمــوزش  در  بیــان کــرد:  قائدی هــا  باشــد.  مخصــوص 
و پــرورش اســتان اصفهــان در راســتای تحقــق مــاده 
صــورت  اقداماتــی  قانــون خدمــات کشــوری   82 و   81
تشــکیل  بــه  می تــوان  آن هــا  جملــه  از  کــه  گرفتــه 
ــانی،  ــرمایه انس ــه س ــامل کمیت ــه ش ــت ک ــروه مدیری کارگ
ــاره  ــت، اش ــردم اس ــوق م ــت از حق ــالمت اداری و صیان س
 کــرد. وی افــزود: 47 شــاخص اختصاصــی در آمــوزش 
ــوزه  ــاخص آن در ح ــه 26 ش ــده ک ــایی ش ــرورش شناس و پ
ــش،  ــه ای و کارودان ــی، فنی وحرف ــطه، ابتدای ــوزش متوس آم
ــت.  ــده اس ــف ش ــوادآموزی و ... تعری ــتثنایی، س ــوزه اس ح
در ادامــه رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
ــه مســئوالن  ــدازه ب ــا چــه ان اصفهــان گفــت: اینکــه مــردم ت
ــن  ــرد ای ــر عملک ــت و اگ ــم اس ــیار مه ــد، بس ــاد دارن اعتم
افــراد نامناســب باشــد، در اعتمــاد مــردم نســبت بــه 
ــری اضافــه  مســئوالن خدشــه وارد می شــود. نعمــت هللا اکب
ــه مســئوالن باعــث کاهــش  کــرد: کاهــش اعتمــاد مــردم ب

می شــود. مشــارکت ها 

گزارش

 فرمانده سپاه ناحیه فالورجان خبر داد:

 پرداخت تسهیالت 

برای طرح های اقتصاد مقاومتی

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

فرمانــده ســپاه ناحیــه فالورجــان 
 گفــت: امســال یــک میلیــارد 
و 500 میلیــون تومــان تســهیالت 
اقتصــاد  طرح هــای  بــرای 
شــد.  پرداخــت  مقاومتــی 
ســرهنگ دوم پاســدار علــی فتحیــان اضافــه کــرد: ایــن تســهیالت 
در ســال جــاری در دو مرحلــه پرداخــت شــد؛ مرحلــه اول 
 مرحلــه آماده ســازی طــرح و پــس از بازدیدهــای متوالــی 
و پیشــرفت طــرح، مرحلــه دوم آن پرداخــت می شــود کــه ضمن 
گزارش گیــری طــی مراحــل و اجــرای طــرح، خدمــات مشــاوره 
نیــز از ســوی نهادهــای فنی وحرفــه ای و جهــاد کشــاورزی ارائــه 
می شــود. بــه گفتــه وی ایــن طرح هــا شــامل گلخانــه پــرورش 
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــارچ اس ــران و ق ــور، زعف طی
ــت:  ــت گف ــازی اس ــازندگی قطبی س ــیج س ــرد بس ــده رویک آین
ــن  ــه ای ــد می شــود ک ــب تولی در هــر شهرســتانی محصــول قال
ــده  ــال آین ــازندگی در س ــیج س ــدات بس ــدف تولی ــول ه محص
ــاد  ــه ای، جه ــکاری اداره فنی وحرف ــا هم ــرح ب ــن ط اســت و ای
کشــاورزی و حمایــت مالــی بســیج ســازندگی اجــرا می شــود.

 آینده سازان کشور از امروز

 مسئولیت پذیر می شوند

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــده  ــبه حادثه گزارش ش ــن ش ــر از بهتری ــم تقدی ــتمین مراس هش
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــی س ــاون اداری مال ــور مع ــا حض ب
ســبز شــهرداری شاهین شــهر، مدیرآمــوزش و تحقیقــات و 
مســئول روابــط عمومــی ســازمان و برنــدگان ایــن دوره در محــل 
ســازمان پارک هــا برگــزار شــد. مســعود وطن خواهــان، معــاون 
اداری مالــی ســازمان گفــت: موضــوع ســالمتی و ایمنــی در 
محیط هــای شــهری و پارک هــا را نمی تــوان نادیــده گرفــت 
ــروز حــوادث جلوگیــری کــرد. وی در  ــل از وقــوع از ب ــد قب و بای
ادامــه بــا بیــان ایــن مطلــب کــه موضــوع ســالمت و ایمنــی بایــد 
فرهنگ ســازی شــود، اظهــار داشــت: فرزنــدان مــا آینده ســازان 
ــر  ــز ب ــده نی ــئولیت در آین ــن مس ــار ای ــتند و ب ــور هس ــن کش ای
دوش آن هاســت و همیــن امــر می طلبــد کــه از امــروز آن هــا را 
بــا مباحــث ایمنــی و توجــه بــه محیــط زندگــی خــود آشــنا کنیم. 
ــوز  ــن مراســم دانش آم ــر ای ــرات برت ــی از نف ــی اســت یک گفتن
پایــه اول دبســتان پســرانه بعثــت اســت کــه بــه عنــوان همیــار 

فضــای ســبز نیــز معرفــی شــد.

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

فرمانــدار اردســتان اظهــار کــرد: رقابــت در بــازار جــزو کارهــای 
تجــارت اســت و نمی تــوان جلــوی واردات کاالیــی را بــه 

ــد  ــا تولی ــد ب ــه بای ــت؛ بلک ــتان گرف شهرس
ــای  ــا کااله ــت ب ــی باکیفی ــوالت بوم محص
وارداتــی رقابــت کــرد. علیرضــا غیــور در 
جلســه کارگــروه تســهیل و حمایــت از تولیــد 
ــت:  ــداری گف ــتان در فرمان ــتان اردس شهرس
ــتان  ــارج شهرس ــیر از خ ــئله واردات ش مس
مطــرح اســت کــه بایــد بــا جمــع آوری شــیر 

ــای  ــه فرآورده ه ــردن آن ب ــل ک ــتان و تبدی ــطح شهرس در س
متنــوع دیگــر از ورود واردات ایــن محصــول جلوگیــری کــرد. 
وی افــزود: تصمیمــی کــه در تجمیــع محصــول شــیر گرفتــه 
می شــود، بایــد عاقالنــه باشــد کــه هــم دامــدار حمایــت شــود 
و هــم مــردم از کیفیــت مطلــوب رضایتمنــدی کامــل داشــته 

باشــند. فرمانــدار اردســتان بــا بیــان اینکــه تعــداد 5 شــرکت 
ــر  ــزار نف ــت اســمی حــدود 5 ه ــا ظرفی ــداران ب ــی دام تعاون
ــک  ــد ی ــرد: می توانن ــح ک ــتند، تصری ــت هس ــال فعالی در ح
سیســتم جمــع آوری شــیر بــرای کل شهرســتان پایه گــذاری 
کننــد. غیــور بــا تاکیــد بــر اینکــه فلســفه 
وجــودی شــرکت های تعاونــی ایــن اســت کــه از 
افــراد عضــو آن شــرکت تعاونــی حمایــت صورت 
گیــرد تصریــح کــرد: امتیازاتــی درخصــوص 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــرکت های تعاون ــت ش حمای
بــا فعــال نگهداشــتن شــرکت ها می تواننــد 
ــود  ــای خ ــخگوی اعض ــازات پاس ــن امتی ــا ای ب
ــا  ــتان ب ــتان اردس ــهیل شهرس ــروه تس ــس کارگ ــند. رئی باش
بیــان اینکــه مجموعه هایــی از کارگاه هــا بــدون اســتفاده رهــا 
شــده، اظهــار داشــت: کارشناســان بایــد چرایــی ایــن مســئله 
ــن  ــد ای را بررســی کــرده و دغدغــه مســئوالن شهرســتان بای

ــد. ــا کنن باشــد کــه آن هــا را احی

فرماندار اردستان:

کارشناسان علل تعطیلی کارگاه های اردستان را بررسی کنند

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــروه  ــه کارگ ــومین جلس ــوار در س ــتان برخ ــدار شهرس فرمان
ــردم  ــا م ــی ب ــت فعل ــت: دول ــواده گف ــوان و خان ــور بان ام

رفتــار صادقانــه داشــته و رســیدگی بــه 
ــود  ــتور کار خ ــوان را در دس ــور بان ــوزه ام ح
ــه  ــن زمین ــرفت هایی در ای ــرار داده و پیش ق
وجــود داشــته اســت. اســفندیار تاجمیــری 
اظهــار داشــت: زنــان نیمــی از جمعیــت 
نقــش  و  می دهنــد  تشــکیل  را  جامعــه 
ــادی  ــی و اقتص ــعه فرهنگ ــری در توس موث

ــواده از  ــان و خان ــور زن ــه ام ــن ب ــن رو پرداخت ــد؛ از ای دارن
ــتان  ــدار شهرس ــت. فرمان ــور اس ــای کش ــن برنامه ه مهم تری
 برخــوار تصریــح کــرد: بــدون در نظــر گرفتــن جایــگاه 
ــرد  ــه را اداره ک ــوان جامع ــر نمی ت ــن قش ــذاری ای و تأثیرگ
ــن  ــت؛ ای ــده گرف ــوان نادی ــوان را نمی ت ــده بان ــش ارزن و نق

 رویکــرد هــم از نظــر اعتقــادی و هــم از نــگاه عقالنــی 
و حکومتــی اهمیــت دارد. تاجمیــری اظهــار داشــت: جامعــه 
بــه دالیــل مختلــف بــه حضــور زنــان نیازمنــد اســت و از ورود 
آســیب های اجتماعــی از جملــه اعتیــاد و… در حــوزه زنــان 
کــه بســیار مخــرب و ویران کننــده اســت ،بایــد 
جلوگیــری کــرد؛ چــون ورود آســیب ها در ایــن 
قشــر نقــش مخرب کننده تــری نســبت بــه 
مــردان دارد. وی تاکیــد کــرد: مشــاوران و امــور 
ــال  ــد فع ــتان بای ــای شهرس ــوان در اداره ه بان
ــتان  ــهرداری های شهرس ــن ش ــوند؛ همچنی ش
ــت کم  ــده، دس ــال آین ــرای س ــد ب ــوار بای برخ
ــئول  ــد. مس ــه دهن ــوان ارائ ــژه بان ــی وی ــرح عمران ــک ط ی
ــت:  ــه گف ــه جلس ــوار در ادام ــتان برخ ــوان شهرس ــور بان ام
آمــوزش و پــرورش و شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ــا  ــوان بیشــترین همــکاری را ب برخــوار درخصــوص امــور بان
فرمانــداری داشــته اســت. وی از زحمــات آن هــا تشــکر کــرد.

در شهر

دادنامه
 : پرونده  شماره   95/9/25 تنظیم  :9509976825301372تاریخ  دادنامه  شماره 

 31 شعبه   9509986825300650 کالسه  پرونده   950792  : بایگانی  9509986825300650شماره 

دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509976825301372خواهان: آقای 

حمیدرضا بهار دوست فرزند غالمرضا با وکالت آقای محمدرضا مهدیان فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان- 

بلوار آینه خانه جنب مسجد النبی ساختمان آیینه پالک 60 دفتر آقای جعفری قوام ابادی

خوانده : آقای اسماعیل صانعی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه سفته گردشگار دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای 

حمیدرضا بهار دوست فرزند غالمرضا با وکالت آقای محمد رضا مهدیان بطرفیت آقای اسماعیل صانعی 

بابت وجه 16 فقره سفته واخواست نشده به شماره خزانه  بر مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال  مبنی 

داری کلی به شماره های 2397 و872000 الی 672406 و 552301 الی 552305 به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مالحظه داد 

خواست تقدیمی و رونوشت مصداق سفته های مدرکیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت 

دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویشی 

باشد اقامه ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعریض مانده لذا با توجه به بقاء اصول 

اسناد درید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستند 

به مواد 519 و 198 و 194 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 309 و 310 قانون تجارت حکم بر 

محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ شانزده میلیون و پانصد 

و پنجاه هزار ریال بابت هزینه های دادرسی بانضمام خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعالمی بانک 

مرکزی از تاریخ 95/8/8 لغایت  وصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 

نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 

تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است. 

م الف36555رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - حجت هللا طاهری

دادنامه
 9309980350201181  : پرونده  شماره   94/5/13 تنظیم  تاریخ   9409970350200626: دادنامه  شماره 

)ع(  حسین  امام  میدان  اصفهان  نشانی  به  اصفهان  شهرداری  خواهان:   931376  : بایگانی  شماره 

به نشانی مجهول  آقای محمد رضا ترکان قلعه شاهی فرزند عبدالرسول   : شهرداری اصفهان خوانده 

المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک گردشگار: دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در 

به خواسته  خصوص دعوی خواهان شهرداری اصفهان بطرفیت خوانده محمدرضا ترکان قلعه شاهی 

مطالبه مبلغ 610305000 ریال وجه چک به شماره 055160 /3421 عهده بانک تجارت با احتساب هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظربه دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم 

پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال 

خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه 

دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه 

اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال نامه خوانده ، دعوی را وارد تشخیص و مستندًا به 

مواد 310 و 311 و 1312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 195 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصلی خواسته و نیز هزینه دادرسی و 

پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید. چک 

الغایت اجرای حکم براساسی شاخصی تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام 

مکلف است. خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نمایند 

. رای صادره غیایی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ داد نامه قابل واخواهی در محکمه صادر 

کننده رای بوده و ظرف مدت 20روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان 

اصفهان می باشد.

م الف36601دادرسی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حمیدرضا رستمی

دادنامه
شماره دادنامه :9409970352401104 تاریخ تنظیم 94/6/19 شماره پرونده : 9309980352401345 

شماره بایگانی : 931482 خواهان: بانک مهر اقتصادبا وکالت خانم بنت الهدی کیان ارثی فرزند هوشنگ 

به نشانی اصفهان چهارراه توحید روبروی بانک اقتصاد نوین طبقه دوم بانک ملتواحد شماره 7 و آقای 

جم  حقوقی  مجتمع  بانکملت  دوم  طبقه  توحید  چهارراه  اصفهان  نشانی  به  فرزند حسن  توکلی  امیر 

واحد شماره 7خواندگان : 1-  آقای غالم رضا کمالی فرزند حسن 2- آقای محمد خودسیانی فرزند 

ابوالتح همگی به نشانی مجهول المکان آقیا آیت اله چلمقانی فرزند حبیب هللا 4- آقای مهناز جود 

سیابی فرزند محمد همگی مجهول المکان محمد رضا ترکان قلعه شاهی فرزند عبدالرسول به نشانی 

مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت رای دادگاه در خصوص 

رضا  علی  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  از  وکالت  به  ارثی  الهدی کیان  بنت  و  امیرتوکلی  دادخواست 

زمانی به طرفیت 1 - مهناز خود سیانی فرزند محمد 2- محمد خود سیانی فرزند ابوالفتح 3- آیت اله 

چالمقانی فرزند حبیب هللا 4- غالمرضا کمالی فرزند حسن به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به 

پرداخت 180/000/000 ریال به اضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی از توجه به متن دادخواست 

تقدیمی و تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت ان و بقاء اصولی مستندات در ید خواهان که ظهور 

در اشتغال ذمه خواندگان داشته و خواندگان نیز هیج گونه دلیل و مدرکی که موجبات برائت ذمه آنها را 

فراهم آورد ارائه نکرده اند لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد 

مواد 198، 522، 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و 

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 9/21/ 77 

مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد 

الوکاله وکیل طبق تعرفه و  نیز حق  نیز پرداخت هزینه دادرسی و  بابت اصل خواسته و  میلیون ریال 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک الغایت اجرای حکم که با رعایت شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 

مرکزی توسط واحد محترم اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 

رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است.

م الف 36603دادرس شعبه 24دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حجت هللا کریمی دستگردی

دادنامه
شماره دادنامه :9509970350501566 تاریخ تنظیم 95/10/14 شماره پرونده : 9509980350500380 

حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   9509980350500380 کالسه  پرونده   950444  : بایگانی  شماره 

برومندفرزند  مهدی  آقای  9509970350501566خواهان:  شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

غالمعلی با وکالت آقای حسن جعفری فرزند ولی اله بنشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر 

دو سال خمینی شهر میدان آزادی خیابان امام شمالی بعد از جوی کار در نبش کوچه شهید فوالدی 

کد پستی 8414824965 خوانده: آقای کوروش نصیری فرزند مراد حسین مجهول المکان خواسته 

ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه3- مطالبه وجه چک گردشگار: دادگاه 

پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . 

رای دادگاه رای دادگاه :درخصوص دعوی خواهان مهدی پورمند فرزند فاضل به طرفیت کوروش نصیری 

فرزند مراد حسین به خواسته مطالبه مبلغ 40000000ریال به استناد 1 فقره چک به شماره 760688 

بتاریخ 1394/5/1 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه نظربه دادخواست تقدیمی خواهان 

تصویر مصادق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید 

ونظر به اینکه خوانده وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان 

به عملی نیاورده است، فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیر 

کرد و فق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک الغایت زمان پرداخت وجه در حقی خواهان 

صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل و اخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکمه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف 36577 رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –خسرو فارسانی

دادنامه
 9409980351500627  : پرونده  تنظیم 94/9/7 شماره  تاریخ   9409970351501298: دادنامه  شماره 

حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه   9409980351500627 کالسه  پرونده   940694  : بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9409970351501298خواهان : سید علی حسینی قارانه فرزند 

سید مرتضی بنشانی اصفهان خ جی خ رجاییخ بهار 4 کوچه گل نیلوفر پ 130 کد پستی 81599966361 

: 1. آقای امیر صیقل کار 2. آقای امیر همائی همگی به نشانی  تلفم همراه 09131196825خواندگان 

مجهول المکان خواسته ها1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2۔ مطالبه خسارت دادرسی

٣۔ مطالبه وجه چک تصمیم دادگاه با عنایت محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال مبادرت به انشای رای می نماید.رای دادگاه : قایی سید علی حسینی قارنه فرزند سید 

مرتضی به طرفیت آقایان 1. آقای امیر صیقل کار 2. آقای امیر همائی دادخواستی به خواسته مطالبه 

مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های 94/06/8-947811 ، 947812 

- 94/06/12 و 947814 -94/6/26( هر کدام به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به عهده بانک رفاه 

کارگران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خو اندگان علی رغم اباالخ قانونی 

اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند. با عنایت به 

مراتب و خواسته ثابت مستندا به مواد 198: 522:515-519 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی ماده 20و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفسار یه آن 249-314 و 

403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت سیصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته با 

خسارت تاخیر نادیه از تاریخ سر رسید تازمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی 

محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و یازده میلیون و ششصد و 

یازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل 

اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

م الف 36581 رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان محمد رضا راجی 

دادنامه 
شماره دادنامه : 950970369100687 تاریخ تنظیم : 95/6/8 شماره پرونده 9309980350100002 شماره 

بایگانی شعبه 931383تجدید نظر خواه : آقای اسماعیل حسین هاشمی به نشانی اصفهان – شهر 

با  قم  سبز  انتشارات   -1  : خوانده  نظر  تجدید  روغنی   تعویض  مقابل   – شریعتی  خ  انتهای   – دهق 

مسئولیت غالمرضا بهرامی و محمد رضا فتحی و حمید رنجبر به نشانی : اصفهان – خ امام خمینی – خ 

درخشان – ک ش  سسهرابی حوزه علمیه صاحب الزمان 2- آقای حمید رنجبر به نشانی  اص میدان 

قدس  اول خ سروش کتابسرای بعثت 3- آقای محمد رضا فتحی مجهول المکان تجدید نظر خواسته 

: دادنامه شماره 01227  مورخ 93/8/19 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان گردشکار 

: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 

. رای دادگاه موضوع تجدید نظر خواهی آقای اسماعیل حسین هاشمی فرزند علی دادنامه ای شماره 

1227 مورخ 93/8/19 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می باشد که به موجب 

آن دعوای نامبرده علیه انتشارات انتظار سبز قم با مسئولیت آقایان بهرامی و محمد رضا فتحی و حمید 

رنجبر مبنی بر مطالبه خسارت به علت تخلف از تعهدات قرار دادی و چاپ و نشر بدون مجوز کتاب با 

استدالالنجام شده حکم بر بی حقی خواهان صادر گردیده دادنامه مزبور مستندات دعوا و مندرجات 

پرونده مغایرت داشته عدم تصریح بر ضمانت تخلف از قرار داد و شرطی از جهت چاپ  و نوبت آن نافی 

حقوقی مترجم و مولف نمی باشد به حکایت نظریه کارشناس رسمی قوه قضائئیه چاپ مجدد بدون 

اذن استنباط و احراز گردیده و اعتراض موثری که مستلزم ارجاع  به هیات کارشناسی رسمی قوه قضائیه 

چاپ مجدد بدون اذن استنباط وو احراز گردیدهو اعتراض موثری که مستلزم ارجاع به هیات کارشناسی 

می باشدانجام نشده از طرفی وجود کتاب در بازار با قیمت های غیر از مندرج در قرار داد استنادی مورخ 

84/11/9 و شماره 82600 و عدم تحویل فیلم و زینک  جلد و صفحات  کتاب موید ادعای خواهان می 

باشد ضمن اینکه حسب تحقیقات و مستندات اعالمی  از سوی کارشناسی چاپ مجدد احراز می گردد 

و خسارات وارده به میزان 132/000/000 ریال اعالم گردیده بنابراین مستندا« به ماده 358 قانون آیین 

دادرسی مدنی و مواد 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی و ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان ومصنفان و 

هنرمندان مصوب 1348 واصالحات بعدی ضمن نقض دادنامه  تجدیدنظرخواسته انتشارات انتظار سبز 

قم را با مسئولیت اقایان محمدرضا فتحی و حمید رنجبر به پرداخت مبلغ یاد شده با احتساب خسارات 

دادرسی ودستمزد کارشناسی در حق تجدید نظرخواه محکوم می نماید. و با توجه به مفاد قرارداد و 

تعهدات قراردادی و اینکه آقای بهرامی از طرفین قرارداد نبوده و دلیلی نیز بر مسئولیت وسمت وی ابراز 

نگردید. دعوا را متوجه نامبرده  ندانسته و قرارد دعوا نسبت به وی صادر واعالم می گردد ودر خصوصی 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه دعوای اصلی مطالبه خسارت می باشد و منصرف از موارد 

دین و وجه رایج مصرح در ماده 522 قانون آئین دادرسی می باشد حکم بر بی حقی خواهان )تجدید 

نظر خواه (  صادرو اعالم می گردد این رای قطعی است . م الف 36587 

نظر  تجدید  دادگاه  نهم  دفتر شعبه  : مصطفی عموئی  دادگاه  رئیس  رنجبر  رضا  دادگاه غالم  مستشار 

استان اصفهان 

دادنامه
شماره دادنامه :9509976836902040 تاریخ تنظیم 95/11/7 شماره پرونده : 9509986836900139 

شهرستان  خانواده  دادگاه   9 شعبه   9509986836900139 پرونده کالسه   950162  : بایگانی  شماره 

مژگان  خانم  9509976836902040خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  قدوسی  شهید  مجتمع  اصفهان  

الهیاری فر فرزند نادر با وکالت آقای ناصر نادری بختیاری فرزند علی میرزا به نشانی اصفهان- میدان 

امام حسین خیابان باب الرحمه روبروی مسجد باب الرحمه وخروجی پارکینگ جهان نما خواند ه: 

پرداخت هزینه  از  اعسار  ها:1.  المکان خواسته  نشانی مجهول  به  فرزند حسین  آقای مهدی شفیعی 

دادرسی مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه مهریه گردشکاری دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.رای دادگاه درخصوص دعوی آقای ناصر نادری بختیاری به وکالت 

از خانم مژگان الهیاری فر فرزند نادر به طرفیت آقای مهدی شفیعی فرزند حسین به خواسته مطالبه 

مهریه مندرج درسند رسمی ازدواج به شماره ترتیب 13200 -92/11/24 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 

171 حوزه ثبت اصفهان و خسارات دادرسی و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی . دادگاه با توجه به 

دادخواست تقدیمی و استشهادیه پیوستی که حاکی از خانه دار بودن خواهان می باشد با احراز علم 

تمکن مالی خواهان و به استناد ماده 5 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 پرداخت هزینه دادرسی 

را به زمان اجرای حکم موکول می نماید و در ماهیت دعوی با توجه به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه 

زوجیت دائم بین طرفین و استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده به موجب تصویر سند ازدواج پیوست و 

اظهارات خواهان و وکیل ایشان در جلسه دادرسی مورخ 6/11/1395 و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ 

در جلسه دادرسی و عدم ارائه دلیل بر پرداخت دین )مهریه( با پذیرش نظر قاضی محترم مشاور و 

باستناد مواد 1078و 1082 تبصره الحاقی و 1287 از قانون مدنی 198-519-از قانون آئین دادرسی مدنی 

خوانده را به پرداخت 1-  تعداد 214)دویست و چهارده است که تمام بهار آزادی بابت مهریه و 732000 

ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی و و 4000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می 

نماید. خواهان موظف است. پس از اخذ محکوم به وخروج از اعسار مبلغ 6492000 ریال بابت هزینه 

دادرسی پرداخت نماید و اجرای احکام در این خصوص اقدام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز پس از ابالغ قابل واخوادھی در این دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهی 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد.

 36593 رئیس شعبه 9 محاکم خانواده اصفهان اردوان حسین زاده 

دادنامه 
 9509980360100687 : پرونده  تنظیم 95/11/9 شماره  تاریخ   9509970353502055: دادنامه  شماره 

شماره بایگانی : 951390 شاکی آقای سعید علیا فرزند احمد بنشانی اصفهان خ شریف  واقفی ک 

بهزاد  آقای  بارانی 2-  :آقای هوشنگ   همایون فرعی سوم بن خجسته منزل علیا پ 4/76متهمین 

جرح  و  2- ضرب  عادی  اشخاص  به  توهین   -1 ها  اتهام  المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  سلیمی 

3-تهدیدگردش کار : دادگاه با محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 

می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1-هوشنگ بارانی 2- بهزاد سلیمی آزاد بلحاظ متواری 

و مجهول المکان بودن دائر بر توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای سعید علیا )توضیح 

اینکه متهم ردیف اول با سر به صورت شاکی و متهم ردیف دوم با ضربه بوسیله چوب به شاکی کوبیدن 

و  از دادسرای عمومی  به کیفرخواست صادره  با عنایت  دادگاه  لهذا  ند(  باعث مصدومیت وی کردیده 

انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواهان و گواهی های صادره از پزشکی 

قانونی و عدم حضور متهمین در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در 

پرونده بزه انتسابی به آنان محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمی بخش 

تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 448 و 449 و 593 و 714 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

1392 هر یکی از متهمین را از حیث توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و از حیث ایراد ضرب 

عمدی متهم آقای هوشنگ بارانی را به پرداخت. شش هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت داخل هر 

بینی  دادگاه شکستگی  بنظر  )که  بینی  استخوان  بابت شکستگی  دیه کامل  به  ده درصد  و  دو چشم 

مشمول دیه می باشد( و نیم درصد د یه کامل بابت ارش تورم بینی و آقای بهزاد سلیمی را به پرداخت. 

سه هزارم دیه کامل بابت کبودی پشت هر دو ساق در حق اقای سعید علیا ظرف مدت یک سال از 

تاریخ درگیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل 

واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 

استان اصفهان میباشد.

 م الف 36597حسین گازری  رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 اصفهان

آگهی حصر وراثت
آبادی کربکندی   دارای شناسنامه شماره 31817 به شرح دادخواست به کالسه  آقای مصطفی امیر 

832/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان حسین میر آبادی کربکندی بشناسنامه 15 در تاریخ 1395/09/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شابیگم میر آبادی کربکندی فرزند رضا 

ش.ش 21 )همسر متوفی(  )2( محمد ش.ش 8372  )3( مجید  ش.ش 9358 )4( مصطفی 

ش.ش 31817 )5( ابراهیم ش.ش 42730 )6( فاطمه ش.ش 2235 همگی میر آبادی کربکندی  

فرزند 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 اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1078/م الف به تاریخ  1395/12/01

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای محمد ابن یمین دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای  آرش ابراهیمی به این دادگاه 

تسلیم که به کالسه 95/760 ح1 ثبت و برای تاریخ 96/03/07 ساعت 04:30 وقت رسیدگی تعیین شده 

است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به 

عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

نیز جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1075/م الف به تاریخ 95/11/24

در سومین جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده مطرح شد:

تاکید فرماندار شهرستان برخوار بر حمایت از بانوان کارآفرین

یو
رش

س: آ
عک
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حتما بخوانید!
تجلیل از کیارستمی در جوایز ساالنه ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

فیلــم کوتــاه حســنات  ملــی  ششــمین جشــنواره 
 اصفهــان بــا هــدف پرداختــن بــه مبانــی احســان 
و نیکــوکاری از 15 تــا 18 اســفندماه همزمــان بــا هفتــه 
احســان و نیکــوکاری بــه صــورت ملــی و بین المللــی در 

ــزار می شــود. ــان برگ اصفه
 رئیــس ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم کوتاه حســنات 
ــی بحــث از احســان و  ــروز وقت ــه ام ــه اینک ــا اشــاره ب ب
نیکــوکاری می کنیــم، دامنــه آن بســیار وســیع و پراکنــده 
اســت و مــا بــا همیــن نــگاه و مطابــق بــا شــرایط امــروز 
ــنواره  ــه جش ــف ب ــای مختل ــی در قالب ه ــه کنون جامع
نــگاه کردیــم، گفــت: در جامعــه مــا مؤسســات و 
خیریه هــای زیــادی در زمینه احســان و نیکوکاری شــکل 
گرفتــه کــه بایــد وجــه فرهنــگ و کار ایــن خیریه هــا را 
ــان  ــا بی ــی ب ــم. حســین مالی ــن کنی ــردم تبیی ــرای م ب
اینکــه در مراســم افتتاحیــه جشــنواره از خیــران فعــال 
ــه  ــود، اضاف ــل می ش ــری تجلی ــی و هن ــوزه اجتماع ح
کــرد: در ایــن دوره از جشــنواره اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
بهزیســتی، حــوزه هنــری، شــهرداری اصفهــان، ســازمان 
 محیــط  زیســت، کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان، دانشــگاه هنــر و دانشــگاه صنعتی مشــارکت 

ــته اند.  داش
ــز شناســایی  ــرد: جشــنواره حســنات مرک ــد ک  وی تاکی
و اســتعدادیابی فیلمســازان اســت و مأموریــت جشــنواره 

اندیشــیدن بــه زیبایــی و نیکــوکاری اســت.

     ۳۲فیلمدربخشبینالملل
 دبیــر ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه حســنات 
ــوع  ــا موض ــی ب ــران فیلم های ــاره اک ــز درب ــان نی اصفه
غیررقابتــی  بخــش  در  جهــان«  در  »نیکــوکاری 
بین المللــی ایــن جشــنواره گفــت: ۳۲ فیلــم در بخــش 
بین الملــل در ۲ گــروه مــرور بــر آثــار ســینمای آلمــان و 

ــود.  ــران می ش ــور اک ــم از 1۶ کش ــش فیل نمای
ــه امســال در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رســول صــدر عامل
ــش از 1000  ــاه بی ــم کوت ــک فیل ــر شــهروند ی بخــش ه
فیلــم بــه جشــنواره رســید و این نشــان از اســتعدادهای 
ــرار اســت  ــان ســینما دارد کــه ق ــه در بیــن مخاطب نهفت
تمــام فیلم هــا در ۲ بخــش داوری و اکــران شــود، 
ــزار  ــی برگ ــگاه مل ــک ن ــا ی ــت: جشــنواره امســال ب گف
ــان در  ــورت همزم ــه  ص ــده ب ــای برگزی ــد و فیلم ه ش
اســتان های دیگــر نمایــش داده می شــود. وی بــا 
اشــاره بــه هیئــت انتخــاب و داوران ششــمین جشــنواره 
ملــی فیلــم کوتــاه حســنات اصفهــان بیــان کــرد: 
ــان،  ــرو دهق ــی، خس ــم حقیق ــاری ابراهی ــوش عی کیان
محمــد کات، بهــرام عظیمــی، آیــدا پناهنــده و فریــدون 

ــت داوران ششــمین جشــنواره  ــه هیئ خســروی از جمل
ــان هســتند. ــاه حســنات اصفه ــم کوت ــی فیل مل

    پیشتازیارسالآثاربهحسنات
جانشــین رئیــس ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم کوتاه 
ــرد:  ــان ک ــت بی ــن نشس ــز در ای ــان نی ــنات اصفه حس
ــال های  ــه س ــبت ب ــال نس ــنواره امس ــتازی جش پیش
ــال ۲7۶5  ــته؛ امس ــی داش ــد خوب ــد رش ــته، رون گذش

ــال  ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ــی ب ــطح مل ــر در س اث
ــا بیــان اینکــه  شــده اســت. محمــد ســعید عشــاقی ب
در بخــش ملــی 1885 اثــر و در بخــش داســتانی 
718 اثــر، در بخــش مســتند ۳۶1 اثــر، در بخــش 
ــز 5۶9  ــه نی ــش فیلمنام ــر و در بخ ــی 1۳7 اث پویانمای
اثــر بــه بخــش مســابقه راه پیــدا کردنــد، اضافــه کــرد: 
آثــار جشــنواره ملــی در ۲9 اســتان و 177 شــهر کشــور 
اکــران می شــود. وی افــزود: بیشــترین آثــار جشــنواره 
ــالن و  ــم و گی ــان، خراســان، ق ــران، اصفه از اســتان ته

ــه ارســال شــده اســت. ــه دبیرخان ــدران ب مازن
    نیکوکاریوتالشهایجمعی

ــنواره  ــمین جش ــتگذاری شش ــورای سیاس ــس ش  رئی
ملــی فیلــم کوتــاه حســنات اصفهــان نیــز تاکیــد کــرد: 
ــری ــار هن ــش آث ــار نمای ــه در کن ــم اختتامی  در مراس

یــک  و  اصفهــان  اســتان  شــاخص  خیریــه  یــک 
خیریــه از دیگــر اســتان ها مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد 
ــت  ــه اس ــن نکت ــده ای ــا، القاکنن ــن تالش ه ــت؛ ای گرف
 کــه در کنــار مســئولیت های فــردی بــرای کمــک 
ــد  ــا برنامــه می توان و نیکــوکاری تالش هــای جمعــی ب
ــی  ــی نکوی ــید عل ــند. س ــته باش ــری داش ــش مؤث نق
 افــزود: اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، بهزیســتی
اداره کل زندان هــا  حــوزه هنــری محیــط  زیســت، 

ــوزش و  ــری، آم ــرورش فک ــون پ ــا کان ــاد کتابخانه ه نه
ــان از  ــهرداری اصفه ــی و ش ــگاه صنعت ــرورش، دانش پ
ــن  ــزاری ای ــه در برگ ــتند ک ــتگاه هایی هس ــه دس جمل

ــد. ــارکت دارن ــنواره مش جش

ــه  ــم« ب ــد منتظرقائ ــهید »محم ــردار ش ــرات س ــاب خاط - کت
همــراه تصاویــر، اســناد و دستنوشــته های شــهید در کتابــی بــا 

ــت ســاعت 1۲« منتشــر می شــود. ــوان »مأموری عن
- ایــران شــاقول، گوینــده ســابق خبــر، اول اســفند در آمریــکا 
ــا گوینــدگان پیشکســوتی همچــون  درگذشــت. وی هــم دوره ب

محمدرضــا حیاتــی بــوده اســت.
- دو پوســتر جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر کــه شــامل 
ــن جشــنواره اســت  ــژه ای ــی و پوســتر بخــش وی پوســتر اصل
در افتتاحیــه جشــن تصویــر ســال بــا حضــور رضــا کیانیــان بــه 
ــد. ــی ش ــر رونمای ــم فج ــی فیل ــنواره جهان ــی از جش نمایندگ

- کتــاب »ســیاه دل« نوشــته کورنلیــا فونکــه بــا ترجمه شــقایق 
قندهــاری روانــه بــازار کتــاب شــد. »ســیاه دل«، یــک داســتان 
ــاب و  ــه کت ــه ب ــی اســت ک ــاب، پرکشــش و هیجان ــزی ن فانت

کتابخوانــی توجــه ویــژه دارد.
- حســام الدین مقامی کیــا، طنزپــرداز، می گویــد: آســتانه 
برخورندگــی مــا خیلــی پاییــن آمــده و زمانــی کــه شــوخی ای 

ــد. ــه ای می ده ــس بیانی ــر ک ــود، ه می ش
- ایــران بزرگمهــری راد، بازیگــر تئاتــر و دوبلــور و گوینــده 

درگذشــت. پیشکســوت 
- یــک پرفســور کانادایــی موفــق شــده تنهــا تصویــر متحــرک 
موجود از »مارســل پروســت«، نویســنده برجســته فرانســوی را 

در یــک فیلــم عروســی قدیمــی پیــدا کنــد.
- محمــد معتمــدی، خواننــده آواز ایرانــی، گفــت: شهرســتان های 
کوچکــی کــه در آن هــا کــم کنســرت برگــزار شــده، اولویــت مــن 
بــرای برگــزاری کنســرت هســتند؛ حتــی بــدون بــازده مالــی و 

بــا پیش بینــی ضــرر احتمالــی!
- چهــار نمایشــنامه »تئاتــر کمــدی«، »عــروس ایرانی« »رســم 
ــی«  ــو گولدون ــاری از »کارل ــه آث ــی« ک زن داری« و »بیمــار قالب

هســتند، در دو کتــاب توســط نشــر قطــره منتشــر شــد.
ــا  ــن«، ب ــم ســینمایی »رفت ــردان فیل ــودی، کارگ ــد محم - نوی
ــم  ــنواره فیل ــه جش ــینمایی ب ــر س ــن اث ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
ــران  ــه، گفــت: اکــران عمومــی »رفتــن« در ای ــد راه یافت پورتلن

ســال 9۶ آغــاز می شــود.
ــرورش  ــد پ ــرای دوره جدی ــران ب ــی ســینمای ای - مدرســه مل
ســینماگر، اقــدام بــه جــذب هنرجــو می کنــد. انتخــاب هنرجــو 
ــای  ــرکت در آزمون ه ــتلزم ش ــن دوره، مس ــه ای ــرای ورود ب ب
آن  طــی  اســت کــه  غیرحضــوری  و  حضــوری  مختلــف 

ــوند. ــده می ش ــد برگزی ــالق و متعه ــتعدادهای خ اس
ــات  ــی از انتخاب ــر نریمان - مجموعــه عکس هــای مســتند امی
ریاســت جمهــوری ایــران در قالــب یــک کتــاب منتشــر 

می شــود.
ــم  ــی مری ــه کارگردان ــی« ب ــه ماه ــینمایی »دریاچ ــم س - فیل
اکــران عمومــی، 8 دقیقــه کوتــاه شــد.  بــرای  دوســتی 
»دریاچــه ماهــی« بــه قلــم مصطفــی رســتگاری بــا مضمــون 
دفــاع مقــدس روایتــی از شــهدای هنــوز بــر جــای مانــده کانال 

ــی اســت. ماه

رضا عباسی و خالقیت در مضامین اجتماعی

کیمیای وطن

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
ــان، مرکــز اصفهان شناســی  اصفه
و خانــه ملــل در راســتای آشــنایی 
مفاخــر  و  هنــری  ریشــه های 
ــی  ــای تحقیق ــان فعالیت ه اصفه
ــکارات  ــی ابت ــش بررس ــه همای ــد ک ــام می ده ــی انج مختلف
ــن  ــی از ای ــان، یک ــی اصفه ــب نقاش ــی در مکت ــا عباس رض

برنامه هــا بــود. 
مرکــز  ســوی  از  عباســی«  رضــا  »ابتــکارات  همایــش 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــل س ــه مل ــی و خان اصفهان شناس
ابتــکارات  بررســی  محوریــت  بــا  اصفهــان   شــهرداری 
ــد  ــته عه ــاش برجس ــی«، نق ــا عباس ــتاوردهای »رض و دس

ــد.  ــزار ش ــوی برگ صف
ــر  ــای هن ــل ارتق ــن همایــش عام ــی در ای ــر جوان ــر اصغ دکت
 را خالقیــت و ابتــکار هنرمنــدان و اندیشــمندان دانســت 
ــا  ــوان ب ــار رضــا عباســی را می ت ــکار و آث ــار داشــت: ابت و اظه
رویکردهــای مختلفــی از جملــه جامعه شناســی و امثــال آن 
بررســی کــرد؛ مــا در ایــن مجــال قصــد داریــم تــا نســخه های 
ــی  ــی بررس ــر سبک شناس ــی را از منظ ــا عباس ــی رض تک برگ
ــی  ــا عباس ــار رض ــاص آث ــای خ ــاره مولفه ه ــم. وی درب کنی
ــان  ــی نش ــا عباس ــادی در کار رض ــکات زی ــت: ن ــار داش اظه
خالقیــت  بــه  می تــوان  جملــه  آن  از  دارد؛  نوشــدگی   از 
ــکارات در  ــت و ابت ــی، خالقی ــی و مردم ــن اجتماع در مضامی
ــی و  ــی و طراح ــوط در نقاش ــرد خط ــت کارب ــت و کیفی کمی

ــرد. ــگ اشــاره ک اســتفاده از رن

»سه ستاره« از ۱۴ اسفند روی آنتن می رود
ــنبه 1۴  ــی از ش ــان علیخان ــرای احس ــا اج ــتاره« ب ــه س »س
اســفند روی آنتــن شــبکه ســه ســیما مــی رود. برنامــه »ســه 
ــفندماه روی  ــر اس ــز از اواخ ــته نی ــال گذش ــه س ــتاره« ک س
ــه بررســی بهترین هــای  ــت و ب ــن شــبکه ســه ســیما رف آنت
تلویزیــون می پرداخــت، امســال از 1۴ اســفند بــه شــبکه ســه 
ــی  ــنواره مردم ــی جش ــه نوع ــه ب ــه ک ــن برنام ــد. در ای می آی
انتخــاب برنامه هــای تلویزیونــی یــک ســاله سیماســت 
ارزیابــی  مــورد  در حوزه هــای مختلــف  تلویزیونــی  آثــار 
هیئــت انتخــاب قــرار گرفتــه کــه در نهایــت بــه داوری مــردم 
ــب  ــت ش ــت هف ــرار اس ــه ق ــن برنام ــود. ای ــته می ش گذاش
ــل  ــاره در شــب تحوی ــس از آن دوب ــه داشــته باشــد و پ ادام
ــی در فضــای  ــون آیتم های ــی رود. هم اکن ــن م ســال روی آنت
مجــازی منتشــر شــده کــه هنرمندانــی را نشــان می دهــد کــه 
در ایــن آیتم هــا بــرای ویژه برنامــه تحویــل ســال بــا احســان 

ــنا ــد. ایس ــکاری می کنن ــی هم علیخان

اخبار کوتاه

ــد  ــاره تولی ــبکه دو درب ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــر گ مدی
بیــان کــرد کــه  شــبکه  ایــن  جدیــد  ســریال های 
»گمشــدگان« بــه کارگردانــی رضــا کریمــی قــرار اســت در 

ــورد.  ــد بخ ــاری کلی ــال ج س
ــد و قدیمــی در  ــاره پروژه هــای جدی ــاح درب مســعود صب

ــیما  ــبکه دو س ــریال ش ــم و س ــروه فیل گ
از جملــه کارهــای جدیــد  بیــان کــرد: 
بــه کارگـردانـــی  ســریال »ســـایه بان« 
ــش  ــه پی ــودی را در مرحل ــید محم جمشـ
ــت.  ــری اس ــه کار پربازیگ ــم ک ــد داری تولی
وی در واکنــش بــه بعضــی از لطیفه هایــی 
کــه دربــاره ســریال های شــبکه دو ســاخته 

ــم  ــا« ه ــش »کیمی ــان پخ ــرد: زم ــار ک ــود، اظه می ش
ــه  ــن ســریال ســاخته می شــد ک ــاره ای ــی درب لطیفه های

ــد.  ــدا کســی را ناراحــت نمی کن اصــال و اب
ــاخته  ــردم س ــرای م ــریال ها ب ــن س ــال ای ــر ح ــه ه ب
ــرده  ــوخی ک ــار ش ــا آث ــد ب ــق دارن ــا ح ــود و آن ه  می ش

ــانه ها  ــی رس ــی در بعض ــد. حت ــاد کنن ــا انتق ــه آن ه ــا ب ی
هــم انتقــادات تنــد و تیــزی منتشــر می شــود کــه 
ــی  ــا حرف ــم م ــاز ه ــی ب ــت؛ ول ــه اس ــی غرض ورزان گاه
اینکــه  دربــاره  دو  شــبکه  گــروه  مدیــر  نمی زنیــم. 
ــدر از مســائل  ــروه چق ــن گ ــا در ای ــا و نظارت ه ممیزی ه
ابتدایــی بــه ســمت ارتقــای کیفیــت کارهــا 
رفتــه، توضیــح داد: نظــارت در عیــن حــال 
ــگاه  ــا ن ــد ب ــت، بای ــخت اس ــیار س ــه بس ک
فقــط  چــرا کــه  دهــد؛  رخ  غنی ســازی 
حــذف  بلکــه  نیســت؛  حــدف   شــامل 
ــم  ــنهادی ه ــد پیش ــت و بای ــه اس و اضاف

ــود.  ــه ش ارائ
وی در پایــان بیــان کــرد: البتــه بحث هــای ممیــزی 
بــرای مــا کــف کار و ابتدایــی اســت؛ چــرا کــه نویســندگان 
ــاید  ــند. ش ــوب می شناس ــوط را خ ــا خط ــان م و کارگردان
بیشــترین بحث هــا دربــاره خوانش هــای مختلــف از 

یــک ماجــرا باشــد. مهــر

لطیفه ساختن برای سریال ها ناراحتمان نمی کند
انجمــن  ســاالنه  جوایــز  دوره  شــصت ونهمین  برنــدگان 
نویســندگان آمریــکا از ۳ فیلــم »آتالنتــا«، »ورود« و »مهتاب« 
تجلیــل کردنــد. در ایــن مراســم ضمــن اعــالم اســامی 
برنــدگان از عبــاس کیارســتمی، فیلمســاز فقیــد ایرانــی، یــاد 
ــه عبــاس کیارســتمی از وی  ــوار ب ــزه ژان رن ــا اهــدای جای و ب

ــی  ــرای دســتاورد فیلمنامه نویســی بین الملل ب
تجلیــل شــد. هــاوارد رادمــن، رئیــس انجمــن 
نویســندگان شــاخه غربــی، از کیارســتمی 
بــه عنــوان یکــی از نــادر هنرمندانــی کــه 
درکــی ویــژه از جهــان داشــت، یــاد کــرد. 
وی کیارســتمی را پــدر بنیانگــذار ســینمای 
جدیــد ایــران خوانــد کــه اکنــون تأثیــر آثــار و 

ــت.  ــه اس ــن انداخت ــان طنی ــر جه ــی اش در سراس زندگ
در ایــن مراســم فیلمنامــه »مهتــاب« نوشــته بــری جنکینــز 
ــه ای سیاه پوســت اســت  ــزرگ شــدن در جامع ــاره ب ــه درب ک
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه غیراقتباســی را دریافــت کــرد. ایــن 
ــارد«  ــم بب ــنگ ه ــر س ــامل »اگ ــود ش ــای خ ــه رقب فیلمنام

ــازل ــن ش ــته دمی ــد« نوش ــریدان، »الال لن ــور ش ــته تیل  نوش
ــا«  ــار دری ــتر کن ــز و »منچس ــف نیکول ــته ج ــگ« نوش »الوین
نوشــته کنــت لونــرگان را در ایــن بخــش پشــت ســر گذاشــت. 
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه اقتباســی بــه »ورود« نوشــته اریــک 
هیســرر رســید کــه بــا اقتبــاس از داســتان »داســتان زندگــی 
تــو« بــه قلــم تــد چیانــگ نوشــته شــده 
و دربــاره ورود بیگانــگان بــه ســیاره زمیــن 
ــل  ــس و پ ــته رت ری ــول« نوش ــت. »ددپ اس
ورنیــک، »حصارهــا« نوشــته اوگســت ویلســن 
ــان« نوشــته آلیســن شــرودر  »چهره هــای پنه
ــوران شــبانه« نوشــته  ــی و »جان ــودور ملف و تئ
تــام فــورد دیگــر مدعیــان ایــن بخــش بودنــد. 
ــرل«  ــان و کنت ــه »فرم ــتند ب ــه مس ــن فیلمنام ــزه بهتری جای
ــز  ــا« نی ــر و اریــک شلوســر رســید. »آتالنت ــرت کن نوشــته راب
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه ســریال تلویزیونــی را دریافــت کرد و 
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه ســریال کمــدی بــه »آمریکایی هــا« 

اهــدا شــد. ســالم ســینما
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شهرستان اصفهان نموده که جهت ابالغ دادنامه به شعبه 1۲ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان - خ چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کلی استان اصفهان - طبقه 

دوم اتاق۲1۶ ارجاع و به کالسه 998۶8۳7۲01۲۴9 950ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

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

را  دادنامه  نشانی کامل خود  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  أن  مفاد  از  واطالع  آگهی  نشر  از  پس 

 : دادنامه  پریوش گراوندشماره   - اصفهان  خانواده شهرستان  دادگاه   1۲ نماید.منشی شعبه  دریافت 

950997۶8۳7۲018۶۶ تاریخ تنظیم 95/11/5 شماره پرونده : 950998۶8۳7۲01۲۴9 شماره بایگانی 

اتوبان چمران خ محمد  بنشانی اصفهان  لیاقتی فرزند ماشالله  شعبه 951۲79 خواهان خانم زینب 

طاهر مجتمع گلها بهار 10 ورودی دوم پ ۳05 تلفن همراه 091۶0۶۴971۲ خوانده آقای رامین شهنی 

میدانی فرزند فتح هللا بنشانی مجهول المکان خواسته ها1. مطالبه مهریه ۲- اعسار از پرداخت هزینه 

دادرسی ۳. مطالبه خسارت دادرسی با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم بااستعانت از 

خداوند متعالی اقدام به صدور رای میگردد.رای دادگاه د ر خصوص دادخواست خانم زینب لیاقتی 

و  مهریه  مطالبه  خواسته  به  فتح هللا  فرزند  میدانی  شهنی  رامین  آقای  طرفیت  به  ماشاءهللا  فرزند 

خسارت دادرسی با مالحظه فتوکپی مصدق سند رسمی به شماره ترتیب 1۳77-1۳81/11/۳0 دفتر 

رسمی ازدواج شماره 11۶۶ خوزستان  که حکایت از وجود عالقه زوجیت دائم بین طرفین دارد و به 

موجب آن مهریه زوجه عندالمطالبه بر ذمه زوج تعیین و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و 

دفاعی نکرده است لذا با توجه به نظر قاضی محترم مشاور و مستندا به مواد 108۲ قانون مدنی و 519 

قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک جلد کالم هللا مجید یک شاخه 

نبات و دو هزار و سه عدد سکه بهار آزادی 89500 7٬۶۶۴ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 

و اعالم میشود بدیهی است خواهان میبایست وصول محکوم به یا خروج از اعصار دادرسی را در حق 

صندوق دولت بپردازدارای صادره غیابی ظرفیت مهلت ۲0 پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

سپس ظرف مهلت ۲0روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان میباشد.

م الف ۳701۲رئیس شعبه 1۲ دادگاه خانواده اصفهان عبدالمجید رشیدی

دادنامه 
شعبه  بایگانی  شماره   9۴09980۳58801۳09 پرونده  شماره   9509970۳5۴1018۶0  : دادنامه  شماره 

دو  دادگاه کیفری   115 شعبه   9۴09980۳58801۳09 پرونده کالسه   95/11/11 تنظیم  تاریخ   950119

شهر اصفهان )115 جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 9509970۳5۴1018۶0

نشانی  به  حسینی  النازالسادات  خانم  نمایندگی  با  اصفهان  استان  جهاد کشاورزی  سازمان  شاکی: 

اصفهان - خ فردوسی خ منوچهری ----متهم : امین کرباسیون فرزند * به نشانی مجهول المکان 

پرونده  بررسی محتویات  از  دادگاه پس  باغهاگردشکار  و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر غیرمجاز  اتهام. 

ختم رسیدگی اعالم بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه در خصوص اتهام اقای امین 

کرباسیون فرزند علی )متواری ( ، دائر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی از طریق احداث ساختمان 

استخر آالچیق و جدول کشی دیوار کشی دو ضلع به میزان 198 متر مربع ) در منطقه ی حیدر آباد 

اداره  به گزارش ماموران  با عنایت  اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، دادگاه  ( موضوع گزارش 

کشاورزی شهرستان اصفهان ، تصاویر پیوست اعم از هوایی و غیره و مبایع نامه ارائه شده از سوی 

آقای عباسیان و عدم حضور متهم و دفاع موثر بزهکاری نام برده را محرز دانسته لهذا مستندا به مواد 

۳ و 1 قانون ناظر بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نامبرده را عالوه بر قلع و قمع مستحدثات غیر 

مجاز محکوم به پرداخت . . . ۲500000 ریال به ازای هر متر تغییر کار بری در حق صندوق دولت  می 

نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست  روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان است 

م الف ۳۶5۶8  ایرج ربیعی رئیس شعبه 115 دادگاه کیفری دو اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده 9۴1۶0۳ شماره دادنامه 95997۶79۳8017۶5 بتاریخ 95/10/۲0 مرجع رسیدگی : شعبه 

8 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : صندوق  کار آفرین امید ) صندوق مهر امام رضا ( با نمایندگی 

آقای عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم عزت دهقانی  اص هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه ....... 

نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی دفتر وکالت  خوانده : محسن ثنایی ۲-جهانگیر چه 

گونی دزکی ۳-مهردادنبی زاده فرد شیراز همگی مجهول المکان  گردشکار : پس از ارجاع پرونده به 

این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . رای قاضی شورا  درخصوص دعوی صندوق 

کار آفرین امید ) صندوق مهر امام رضا (  با وکالت خانم عزت دهقانی به طرفیت آقایان محسن ثنایی و 

جهانگیر چه گونی دزکی  و مهرداد نبی زاده فرد شیراز به خواسته مطالبه مبلغ 1۲5000000 ریال بابت قرار 

داد شماره ۴001110۴77۴۶10 به انضمام مطلق خسارات تاخیر تادیه نظر به محتویات پرونده ومالحظه 

قرار داد اعطای وام قرض الحسنه اشتغال از ناحیه خواهان به خوانده ردیف اول و ضمانت  خواندگان 

ردیف دوم و سوم و عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و دفاع و واینکه خواهان مبلغ خواسته 

را به مبلغ 1۴70000000 ریال افزایش داده است لذا دعوی خواهان  وارد تشخیص  مستندا به مواد 

198-519-5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد 

و چهل و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۳8۴0000 ریال هزینه دادرسی و 1۲0000 ریال هزینه 

نشر آگهی در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۴/11/۲۶ لغایت وصول صادر و اعالم می 

دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد سپس 

ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  می باشد. 

م الف ۳۶5۶0 قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 حوزه قضائی اصفهان 

رونوشتآگهیحصروراثت
از این  آقای محمد رضا رنجبر  دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 1097/95  

شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا رنجبر      بشناسنامه 

1۲19177598 در تاریخ 95/11/1۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به1- محمدرضا رنجبر  فرزند محمد به ش ش 5 –صادره از گلپایگان ۲- مجتبی رنجبر  

فرزند محمد به ش ش 1۴–صادره از گلپایگان ۳- مرتضی رنجبر  فرزند محمد به ش ش ۳ –صادره 

از گلپایگان 5- مریم رنجبر   اله رنجبر  فرزند محمد به ش ش 7 –صادره  از گلپایگان ۴- رحمت 

فرزند محمد به ش ش 1۲۴ –صادره از گلپایگان متوفی ورثه دیگری ندارداینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره : ۶۳0/ م الف 

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

آگهیمتهممجهولالمکان
شعبه  بایگانی  شماره    950998۳7۲۲۶00۴1۶: پرونده  شماره   951011۳7۲۲۶018۶۲: نامه  شماره 

:950۴5۲ تاریخ تنظیم :95/11/1۲ شاکی : اسداله علی آقائی فرزند ولی اله متهم : بهزاد علی فرزند 

و  بوده  تعقیب  تحت  این شعبه  از طریق  متهم مذکور  اینکه  به  نظر  متعدد  اتهام: سرقتهای  اله  فتح 

دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 

17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح 

راجع به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار 

مقتضی اعالم میگردد.

شماره:۶1۴/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان

آگهیمتهممجهولالمکان
بایگانی  شماره    950998۳7۲۲۶010۴۴: پرونده  شماره   951011۳7۲۲۶018۲۲: نامه  شماره 

محمد  وکالت  با  مایع  گوگرد  پارس  شرکت   : شاکی   95/11/0۴: تنظیم  تاریخ   9511۳1: شعبه 

اینکه  به  نظر  کالهبرداری  تجاری-  آرم  جعل  اتهام:  اطیابی  رضا  سید   : متهم  نباتی  حسین 

المکان  مجهول  لحاظ  به  وی  به  دسترسی  و  بوده  تعقیب  تحت  شعبه  این  طریق  از  مذکور  متهم 

کیفری  دادرسی  آیین  قانون   17۴ ماده  راستای  در  مراتب  لذا  نمیباشد  مقدور  مشارالیه  بودن 

شعبه  در  خود  اتهام  به  راجع  توضیح  اخذ  جهت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  وی  به 

اعالم  مقتضی  قرار  و  رسیدگی  غیابا  اینصورت  غیر  در  گردد.  حاضر  گلپایگان  بازپرسی   دوم 

میگردد. 

شماره:59۶/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان

آگهیابالغوقترسیدگیبهخواندهمجهولالمکان
در پرونده کالسه ۶۳5/95 شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: رسول شیبانی فرزند علی 

اکبر نشانی : گلپایگان-فقستان-روبروی نانوایی خوانده : کامران داودی فرزند رحیم نشانی : مجهول 

وقت  است که  نموده  شعبه  این  تسلیم  دادخواستی  خواهان  رسمی  سند  انتقال   : خواسته  المکان 

رسیدگی برای تاریخ 95/1۲/17 ساعت ۳/15 تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بنا 

به در خواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب بک نوبت 

در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در وقت رسیدگی 

ضرر به هم رساند. 

شماره:588/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک1فرعیاز140۳اصلیبخشیکگلپایگان
آقای حسین علی فصاحت فرزند نوراله باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی شش دانگ یکباب دکان پالک 1۴0۳/1  در گلپایگان بخش یک 

که  در صفحه 1۴5-1۶0  دفتر 7۳-۴7  امالک ذیل ثبت 1۳۳۶8-۴90  بنام حسین علی فصاحت 

فرزند نوراله ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی 

یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - مورخ - - دفتر - در قبال 

مبلغ - در رهن بانک - است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   از بین رفته / مفقود 

تبصره یک اصالحی  نموده طبق  را  نامبرده  المثنی سند مالکیت  شده است چون در خواست صدور 

ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 

انتشار  تاریخ  از  در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد 

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

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

به  و  المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر  ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  اعتراضی نرسد 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1۳95/1۲/0۳ شماره : ۶۴۲/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی 

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 

اصفهان  ثبت   1۶ بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

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

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

،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 

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

شماره  اصالحی  رای  نیست.برابر  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  شد. صدور  خواهد 

1۳95۶0۳0۲01800۳۶55 کالسه پرونده 1۳9۳11۴۴0۲0180001۶۲ خانم فاطمه احمدی کتایونچه فرزند 

علی بشماره شناسنامه 9۲0 صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲11.7۴ 

اصفهان  ثبت   1۶ بخش  خورزوق   در  واقع  اصلی    ۴5 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر 

خریداری بطور مع الواسطه از خانم فاطمه حیدری

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/11/18   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/1۲/0۳

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/05/1019/الف/م به تاریخ 95/11/1۲

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 

اصفهان  ثبت   1۶ بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

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

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

در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 1۳95۶0۳0۲01800۳۶1۶ 

کالسه پرونده 1۳95۶0۳0۲01800۳۶1۶ آقای احمد رضا هاشمی فرزند رحمن بشماره شناسنامه ۴۶ 

صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۳1۳.۶1 متر مربع احداثی بر روی 

قسمتی از پالک ۴5  اصلی واقع در خورزوق  بخش 1۶ ثبت اصفهان خریداری ازمالک رسمی آقای 

رحمان هاشمی کتایونچه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/11/18   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/1۲/0۳

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/05/1001/الف/م به تاریخ 95/11/10

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 

اصفهان  ثبت   1۶ بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

باشند  می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان  اسناد  به صدور  شود در صورتی که اشخاص نسبت 

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

تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک  رسید 

اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   . نمایند 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 

خرزوقی   زاده  قدیر  ابراهیم  آقای   1۳9۴11۴۴0۲018000۲۳۶ پرونده  1۳95۶0۳0۲01800۳۶۶7 کالسه 

فرزند حسن  بشماره شناسنامه 58 صادره از خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

۲5۶.۶۳ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۲17۴ فرعی از ۴۴5  اصلی واقع در خورزوق بخش 

1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/11/18  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/1۲/0۳

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:100۶ /۳7/05/الف/م به تاریخ 95/11/10

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 

اصفهان  ثبت   1۶ بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

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

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

در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 1۳95۶0۳0۲01800۳۶9۴ 

بشماره شناسنامه ۳۲0  فرزند علی   نژاد    آقای رضا جعفر  پرونده 1۳9511۴۴0۲018000088  کالسه 

صادره از بندرعباس  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  8۳۶.91 متر مربع احداثی بر 

روی قسمتی از پالک ۴7 فرعی از ۳1۶  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/11/18  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/1۲/0۳

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:100۳ /۳7/05/الف/م به تاریخ 95/11/10

آگهیابالغرأی
نظربه اینکه خانم مریم پاکروان دادخواستی بطرفیت عباس مسعودی مرغملکی به خواسته مطالبه 

نفقه تقدیم که به شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی ارجاع به 95/1۴۴55 ثبت و مورخه 9۶/01/1۶ 

به  است  نموده  معرفی  المکان  مجهول  خوانده  و  تعیین  رسیدگی  وقت   9 ساعت  به  چهارشنبه  روز 

تقاضای خواهان و دستور شورا به استناد ماده 7۳ ق .آ .م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

جرید االنتشار رسمی درج و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر شورای حل 

اختالف شعبه اول حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق خود و برای وقت مقرر در شورای 

حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ 

محسوب می شود .

مدیران جشنواره حسنات عنوان کردند:

  شناسایی و استعدادیابی
 فیلمسازان جوان

تجلیل از کیارستمی در جوایز ساالنه انجمن نویسندگان آمریکا

ت
سنا

:ح
س

عک
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حتما بخوانید!

دعوت 14 بازیکن به اردوی ... سه شنبه  03  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  376 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشیادداشت

مرهمی بر زخم های خوزستان
 

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

اســتقالل  بحــران زده  تیــم 
ــران  ــگ ای ــه در لی ــتان ک خوزس
اصــال اوضــاع و احــوال مناســبی 
ــی  ــدار رؤیای ــک دی ــدارد، در ی ن
الفتــح  تیــم  شــد  موفــق 
ــد  ــت ده ــی شکس ــل عالی ــک گل ابوالفض ــا ت ــتان را ب عربس
ــخ باشــگاه خــود را جشــن  ــروزی آســیایی تاری ــن پی و اولی

بگیــرد. 
بــدون شــک پیــروزی ایــن تیــم در روزهایــی کــه خوزســتان 
غــرق در خــاک اســت و مــردم مظلــوم ایــن شــهر از حقــوق 
طبیعــی خــود محــروم هســتند، می توانــد مرهمــی باشــد بــر 
ــم اســتقالل خوزســتان  زخم هــای خوزســتان شــجاع. دو تی
ــلطان  ــگاه س ــاعت ۱۴:۳۰ در ورزش ــتان از س ــح عربس و الفت
ــد. نخســتین فرصــت  ــه مصــاف هــم رفتن ــوس عمــان ب قاب
ــتانی رخ  ــم عربس ــر روی دروازه تی ــه ۱۷ و ب ــازی در دقیق ب
داد. در ایــن صحنــه کرنــر شــاگردان پورموســوی روی دروازه 
ارســال شــد و ضربــه ســر محمــد طیبــی را دروازه بــان الفتــح 

برگشــت داد. 
ــت  ــه بی ــاس ب ــا پ ــی ب ــدی مؤمن ــت مه ــه ۴9 حرک در دقیق
 ســعید همــراه شــد و بغل پــای زیبــای ایــن بازیکــن را

ــر  ــه کرن ــاق دروازه ب ــر ط ــح از زی ــان الفت ــدی دروازه ب المضی
فرســتاد. ایــن کرنــر ارســالی در دقیقــه 5۰، بــاز هــم بــا ضربــه  
ســر طیبــی همــراه شــد و ایــن بــار مدافــع نماینــده عربســتان 
ــم  ــاز ه ــازی ب ــن ب ــه 55 ای ــت داد. در دقیق ــوپ را برگش ت
حســن بیت ســعید فــراری را از جنــاح چــپ تیــم خوزســتانی 
ــدام  ــف اق ــع حری ــردن از مداف ــور ک ــس از عب انجــام داد و پ
ــه  ــار دروازه ب ــن بازیکــن از کن ــه شــوت زنی کــرد. شــوت ای ب

بیــرون رفــت. 
کرنــر دیگــری از بازیکنــان اســتقالل خوزســتان در دقیقــه 58 
بــه روی دروازه الفتــح ارســال شــد و ضربــه ســر خطرنــاک 
ــر  ــه 8۰ کرن ــت. در دقیق ــرون رف ــار دروازه بی ــوری از کن عاش
ــی  ــه اعالی ــد ک ــال ش ــح ارس ــه روی دروازه الفت ــیرزادی ب ش
ــا جاگیــری مناســب در تیــر دوم، توانســت دروازه نماینــده  ب
عربســتان را بــاز کنــد و اولیــن گل ایــن فصــل لیــگ قهرمانان 
را بــه ثمــر برســاند. اســتقالل خوزســتان موفــق شــد در ایــن 
ــال حساب شــده  ــی و کام ــازی تهاجم ــک ب ــه ی ــا ارائ ــدار ب دی
گام مهمــی در بازگشــت بــه روزهــای اوج خــود بــردارد. شــاید 
ــاز  ــد، شگفتی س ــت می ش ــم حمای ــن تی ــی از ای ــر اندک اگ
فصــل گذشــته فوتبــال ایــران در ایــن فصــل نیــز می توانســت 
ــا  ــد؛ ام ــته باش ــای داش ــدول ج ــای ج ــت کم در میانه ه دس
متاســفانه قهرمــان فصــل قبــل فوتبــال ایــران نیــز ایــن روزها 
ماننــد مــردم خوزســتان، تنهــا چشــم امیــد بــه روزهــای بهتــر 

در آینــده دارد.

  پایان درخشان نیکخواه بهرامی 

در لیگ چین
بســکتبال  لیــگ  اول  مرحلــه 
ــا  ــید و تنه ــان رس ــه پای ــن ب چی
یــاران حامــد حــدادی بــه مرحلــه 
پلــی آف صعــود کردنــد. از آخریــن 
هفتــه لیــگ بســکتبال چیــن 
و  ســیچوان، گوانــژو  تیم هــای 
جیلیــن کــه ســتاره های ایرانــی را 
در ترکیــب خــود دارنــد، بــه مصــاف حریفانشــان رفتنــد. در ایــن 
ــرده  ــی ک ــی آف را قطع ــورش در پل ــه حض ــیچوان ک ــا س دیداره
بــود، بــه مصــاف بیجینــگ رفــت و بــا درخشــش حامد حــدادی 
ــه  ــم ب ــم هفت ــوان تی ــه عن ــید و ب ــری رس ــه برت ــر ۱۱۳ ب ۱۱۴ ب
ــابقه ۱۴  ــن مس ــدادی در ای ــرد. ح ــود ک ــی آف صع ــه پل مرحل
ــی و ۱  ــه گل، ۲ توپ ربای ــر ب ــاس منج ــد، ۷ پ ــاز، ۱۶ ریبان امتی
بالک شــات داشــت. مدافــع عنــوان قهرمانــی بــرای رســیدن بــه 
نیمه نهایــی بایــد برابــر شــانگهای رقابــت کنــد. دیدارهــای 
پلــی آف بــه صــورت ســه بــرد از پنــج مســابقه اســت. در دیگــر 
دیــدار گوانــژو بــا صمــد نیکخــواه بهرامــی برابــر گواندانــگ ۱۱۷ 
ــاز ــن مســابقه ۳۴ امتی ــی در ای ــر 9۶ باخــت. نیکخــواه بهرام  ب
5 ریبانــد، ۶ پــاس منجــر بــه گل و ۲ توپ ربایــی داشــت و 
بهتریــن عملکــردش در فصــل را بــه نمایــش گذاشــت و کارش را 
در لیــگ چیــن تمــام کــرد. مهــدی کامرانــی هــم کارش را بــا تیم 
جیلیــن بــا رده چهاردهمــی بــه پایــان رســاند. جیلیــن در آخرین 
ــت  ــل مصدومی ــه دلی ــی را ب ــدی کامران ــم مه ــابقه اش ه مس

نداشت و ۱۰۶ بر 89 برابر تنگشی باخت. ورزش ۳

قهرمان، ششم اسفند مشخص می شود
فینــال لیــگ برتــر وزنه بــرداری باشــگاه های کشــور طــی 
ــاری  ــی حف ــرکت مل ــی ش ــه میزبان ــفند ب ــای 5 و ۶ اس روزه
ــگ  ــال لی ــه پنجــم و فین ــزار می شــود. هفت ــواز برگ در شــهر اه
ــور  ــا حض ــور ب ــگاه های کش ــاالن باش ــرداری بزرگس ــر وزنه ب برت
۶ تیــم )مناطــق نفت خیــز جنــوب، شــرکت ملــی حفــاری 
پدافنــد  رعــد  ارتــش،  زمینــی  نیــروی  ذوب آهــن،   اهــواز، 
و نیــروی هوایــی همــدان( طــی دو روز )پنجشــنبه و جمعــه 5 
و ۶ اســفندماه( بــه میزبانــی باشــگاه شــرکت ملــی حفــاری در 

ــزار می شــود.  ــواز برگ شــهر اه
پــس از گذشــت چهــار هفتــه از لیــگ برتــر وزنه بــرداری 
امتیــاز   ۲۲88 بــا  ذوب آهــن  تیــم  کشــور،  باشــگاه های 
ــا ۲۲۷۲  ــواز ب ــاری اه ــی حف ــرکت مل ــت. ش ــین اس صدرنش
امتیــاز و مناطــق نفت خیــز جنــوب خوزســتان بــا ۲۲۷۱ امتیــاز 
در جایگاه هــای دوم و ســوم قــرار دارنــد. رعــد پدافنــد بــا ۲۲۳۶ 
امتیــاز در رده چهــارم و نیــروی زمینــی ارتــش و عقــاب نیــروی 
ــای  ــاز، تیم ه ــاز و ۱9۲۳ امتی ــا ۲۱8۱ امتی ــب ب ــه ترتی ــی ب هوای

ــارس ــتند. ف ــدی هس ــدول رده بن ــم ج ــم و شش پنج
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لیــگ پرحاشــیه امســال، لیــگ واقعــی والیبالــی نبــود کــه 
و  فــراوان  از کش وقوس هــای  پــس  تصــور می کردیــم. 
ــت  ــه نخس ــی در مرحل ــان دور مقدمات ــای بی پای بداخالقی ه
پلــی آف، کری هــا و درگیری هــای بازیکنــان، مربیــان بــا 
ــدا  ــی پی ــابقات فزون ــی مس ــت اندرکاران اجرای داوران و دس

ــدگان شــد.  ــرای آین ــی ب ــوزی های ــث بدآم ــرد و باع ک
نبــود ویدئوچــک در شهرســتان های صاحــب والیبــال نظیــر 
ــه  ــا ب ــد ت ــت ش ــر عل ــد ب ــن و... مزی ــل، ورامی ــه، آم ارومی

ــود. ــن زده ش ــات دام اعتراض
    کاله مازندران- شهرداری ارومیه

در روزی کــه شــاگردان جــوان و کم تجربــه تیــم کالــه 
مازنــدران در ســالن غدیــر ارومیــه کــه بیــش از ۶ هــزار هوادار 
ــای داده  ــود ج ــه را در خ ــهرداری ارومی ــوش ش ــم قرمزپ تی
بــود، بــا درخشــش فوق العــاده و تحســین برانگیز اســماعیل 
برق آســای  حمــالت  و  بــازی«  ایــن  »ســتاره  مســافر 
 مهــدی رنجبــر، امیرحســین اســفندیار، آرمیــن رنجبــر

ســعید آقاجانــی و علی پــور روی پاس هــای نــاب جــواد 
ــتند  ــرو« می توانس ــور »لیب ــی قلی پ ــری عال ــی و توپگی کریم
شگفتی ســاز شــوند، بــه طــوری کــه بــا پیــروزی در دو ســت 
 اول و دوم تــا یــک قدمــی آن هــم پیــش رفتــه بودنــد
از ســت ســوم مقهــور تجربــه بازیکنانــی نظیــر آرمیــن 
 تشــکری، مجتبــی میــرزا جان پــور، فرهــاد پیروت پــور
 آرش کشــاورزی، حامــد رضایــی، رحمــان داودی، علــوی 
ــروی  ــزاده لیب و پزشــکی پاســور چیره دســت و علیرضــا علی

تیــم ملــی شــدند.

    ست اول و دوم
تیــم شــهرداری ارومیــه کــه از شــروع مســابقات ایــن فصــل 
راه پرفــراز و نشــیبی را طــی کــرده و ســرمربی و پاســور 

ــود، در  ــت داده ب ــود را از دس ــر( خ ــدر و پس ــی )پ ایتالیای
مصــاف بــا تیــم کالــه قــدری متزلــزل نشــان داد؛ مضــاف بــر 
اینکــه فاقــد شــادابی و طــراوت همیشــگی و بیشــتر بــه یــک 

ــتباهات  ــا اش ــه ب ــود ک ــبیه ب ــزه ش ــق و بی انگی ــم بی رم تی
بی شــمار در برابــر دیــدگان مــات و مبهــوت و مضطــرب 
هــواداران خــود ســت اول را ۲۲/۲5 و ســت دوم را ۲5/ ۲۳ 
بازنــده شــد تــا تماشــاگران فهیــم ارومیــه ای تیــم مهمــان را 

ــد. مــورد تشــویق قــرار دهن
    بازگشت ارومیه به بازی

ــا اینکــه میرزاجان پــور نیــز جایگزیــن داودی   ســت ســوم ب
ــا برتــری کالــه پــی گرفتــه شــد؛ امــا هــواداران  شــده بــود ب
ــا تشــویق های بی امانشــان تیــم  ناراضــی دیــار چی چســت ب
ارومیــه را بــه بــازی برگرداندنــد تــا یــاران عبــاس برقــی بــه 
ــور  ــا آبشــارهای مهارنشــدنی میرزاجان پ ــده و ب خــروش آم
و پیروت پــور نتیجــه را ۱۱ بــر 9 بــه ســود شــهرداری ارومیــه 
کنــد. از ایــن لحظــه پیشــروی ارومیه ای هــا تــداوم پیــدا کــرد 
و ســت ســوم ۱9/۲5 بــه ســود تیــم ارومیــه بــه پایــان رســید. 
ــی  ــای عال ــپک و دفاع ه ــف اس ــه لط ــم ب ــارم ه ــت چه س
حامــد رضایــی بــا برتــری تیــم شــهرداری ارومیــه دنبــال شــد 
و ایــن ســت هــم بــا حســاب ۲۳/۲5 بــه ســود ارومیه ای هــا 
شــد و سرنوشــت بــازی بــه ســت پنجــم کشــیده شــد. تیــم 
ــرژی و عصبانیــت آشــکار، ســت  ــی و ان ــا افــت روان ــه ب کال
ــه  ــه ارومی ــتخوان دار و پرتجرب ــم اس ــل تی ــم را در مقاب پنج
ــازی  ــی الزم اســت. ب آغــاز کــرد ونشــان داد کــه فاقــد کارای
احساســی تــوأم بــا عصبانیــت بازیکنــان کالــه کــه بــا اختالف 
ــن می فرســتادند، نتیجــه  ــه خــارج زمی ــا را ب ــادی توپ ه زی
را ۱۰/۱5 بــه ســود تیــم شــهرداری ارومیــه کــرد تــا ایــن تیــم 
بــا ایــن پیــروزی بــه جمــع چهــار تیــم برتــر لیــگ ایــن فصــل 

بپیونــدد.

در بازی سوم مرحله نخست پلی آف لیگ برتر:

 صعود سخت شهرداری ارومیه 
به نیمه نهایی

اســامی بازیکنــان دعوت شــده بــه اردوی آماده ســازی 
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی پیــش از اعــزام بــه رقابت هــای 

قهرمانــی آســیا اعــالم شــد. 
رقابت هــای قهرمانــی فوتبــال ســاحلی ۲۰۱۷ آســیا از 
ــزار  ــزی برگ ــا ۲۱ اســفندماه 95 در کشــور مال ــخ ۱۴ ت تاری

پایانــی  اردوی  دو  آن  پیــرو  و  می شــود 
ــابقات  ــه مس ــزام ب ــش از اع ــی پی ــم مل تی
در کمــپ تیم هــای ملــی پیگیــری خواهــد 
شــد؛ بــه همیــن منظــور اردوی ماقبــل 
پایانــی تیــم ملــی از ۳ تــا ۶ اســفندماه 
از  دعوت شــده  بازیکــن   ۱۴ حضــور  بــا 
ــزار  ــی برگ ــین میرشمس ــوی محمدحس س

می شــود. 
ــه  ــی ب ــم مل ــه اردوی تی ــده ب ــان دعوت ش ــامی بازیکن اس
شــرح زیــر اســت: محمــد احمــدزاده، امیرحســین اکبــری، 
مصطفــی کیانــی، مســلم مســیگر، محمدعلــی مختــاری، 
حمیــد بهزادپــور، ســیدعلی ناظــم، حســن عبداللهــی، فرید 

ــی ــش متول ــی دروی ــینی، عل ــان حس ــی، پیم  بلوک باش
محمد مرادی، محمد معصومی زاده و علی میرشکاری. 

ــه اردوی تیــم ملــی بایــد فــردا  ملی پوشــان دعوت شــده ب
)سه شــنبه( خــود را بــا حضــور در هتــل المپیــک بــه کادر 

فنــی تیــم ملــی معرفــی کننــد. 
روز  صبــح  بازیکنــان  راســتا  همیــن  در 
چهارشــنبه )۴ اســفندماه( بــه مرکز پزشــکی 
بررســی  ضمــن  و  می رونــد  ایفمــارک 
آخریــن وضعیــت ســالمت جســمانی آن هــا 
جهــت ارســال گــزارش بــه کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا در نهایــت در نوبــت عصــر روز 
چهارشــنبه، نخســتین تمریــن خــود را برگــزار 

می کننــد. 
ملی پوشــان کشــورمان در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه نیــز 
در دو نوبــت تمرینــی )صبــح و عصــر( بــه اجــرای آخریــن 
نــکات تمرینــی مدنظــر کادر فنــی خواهنــد پرداخــت. 

فدراســیون فوتبــال

دعوت 14 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
Inside the games، در گزارشــی اعــالم  ســایت 
ــران در مســابقات  ــخ ای ــم هاکــی روی ی کــرد کــه تی
زمســتانی آســیایی ۲۰۱۷ اخــراج شــده و تنهــا اجــازه 
دارد بــه صــورت غیررســمی در مســابقات حضــور 
داشــته باشــد. در ایــن ســایت خبــری آمــده اســت: 

ــود  ــرار ب ــران ق ــخ ای ــم هاکــی روی ی تی
ــروه ســوم مســابقات حضــور  ــه در گ ک
 OCA داشــته باشــد؛ بــا ایــن حــال
تعــدادی از بازیکنــان ایــن تیــم را فاقــد 
شــرایط بــرای شــرکت در مســابقات 

ــت.  ــته اس دانس
بــه نظــر می رســد کــه مشــکل ایــن 

ــه در ســه ســال گذشــته در  ــن اســت ک ــان ای بازیکن
ایــران زندگــی نکرده انــد، هــر چنــد کــه ملیــت ایرانــی 
دارنــد. گفتــه می شــود کــه تعــدادی از بازیکنــان 
بــرای کشــورهای دیگــر نیــز بــازی کرده انــد کــه 
ــران  ــرای ای ــد ب ــث می شــود نتوانن ــن موضــوع باع ای

ــن  ــزاری مســابقات در ای ــد. مســئوالن برگ ــازی کنن ب
بــاره اعــالم کرده انــد کــه در روز ۱8 فوریــه کمیتــه 
برگــزاری بازی هــای زمســتانی آســیا اعــالم کــرد کــه 
ــد در  ــران نمی توان ــخ ای ــی روی ی ــردان هاک ــم م تی

ــد. ــرکت کن ــا ش بازی ه
ــن  ــود ۲۲ بازیک ــده ب ــه ش ــش ترگفت پی
ــرای شــرکت  ــن تیــم شــرایط الزم را ب ای
مشــکالت  دلیــل  بــه  مســابقات  در 
ملیتــی ندارنــد. بــازی تیــم ملــی ایــران 
ــزار  ــش برگ ــه صــورت نمای ــو ب ــا ماکائ ب
ــازی  ــن ب ــو در ای ــز ماکائ ــت نی و در نهای

ــد.  ــروز ش پی
ــران در  ــم ای ــان تی ــی از بازیکن ــی، یک ــهریار امین ش
شــبکه اجتماعــی بــه ایــن اتفــاق اعتــراض کــرد و آن 
را مســخره خوانــد. او در ایــن بــاره نوشــت: بازیکنــان 
محــروم مــا حتــی نمی تواننــد بــه رختکــن برونــد یــا 

ــنا ــد. ایس ــرکت کنن ــا ش ــا در بازی ه ــا م ب

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانم هنگامه صوفی دادخواستی به خواسته اثبات ازدواج به طرفیت آقای  فاضل غالمی به این دادگاه تسلیم که به 

کالسه 95۱۱8۴/ح۱ ثبت و برای تاریخ 9۶/۰۱/۱9 ساعت ۱۰:۳۰ وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان 

مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/۱۰۷5/م الف به تاریخ 95/۱۱/۱8

برگ اخطاریه
اول  واقع در  المکان  محل حضور شعبه  به نشانی مجهول  الهی فرزند اسداله  : فاطمه فرج  نام خوانوادگی  نام 

برخوار شهرستان برخوار وقت حضور ۱۳9۶/۰۲/۲5 ساعت ۰5:۴5 علت حضور : در خصوص دعوی آقای امید معینی 

کربکندی به طرفیت شما و آقای محسن معینی به خواسته انتقال سند رسمی خودرو پراید به شرح دادخواست 

در وقت مقرر در دفتر شورا حاضرشوید در صورت غیر وفق مقررات اقدام خواهد شد.دفترشعبه اول مجتمع شماره 

یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/۱۰۷5/م الف به تاریخ 95/۱۱/۲۷

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای محمد صادق قلندری به وکالت خانم نسیم پرستگاری دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت 

آقای  سجاد فرهادی فرزند حسن به این دادگاه تسلیم که به کالسه 95/۷۱۷ ح۱ ثبت و برای تاریخ 9۶/۰۲/۲۴ ساعت 

۱8:۰۰ وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به 

عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳۷/۱۰8۱/م الف به تاریخ 95/۱۲/۰۲

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱۰۴۲۳۶5۳5۰۰۱۳8 شماره پرونده: 95۰998۳۶5۳5۰۰۷۱۳شماره بایگانی شعبه :  95۰۷۴5 تاریخ 

تنظیم: ۱۳95/۱۱/۲۷  مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :سید محمد مهدی  نام خانوادگی : مرتضوی نام پدر: سید 

رسول    نشانی: شهر ابریشم-حسن اباد خ کارخانه سیمان ک منبع آب خ کارخانه سیمان   مشخصات محکوم علیه/ 

محکوم علیهم ردیف ۱- نام: سید احمد    نام خانوادگی : موسوی نام پدر:-   نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 95۰99۷۳۶5۳5۰۱۱8۴ محکوم علیه 

محکوم است به حضور در راهنمایی و رانندگی و فک پالک یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 58۷5۳/۶۲8 

و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیز پرداخت 

5۰۰/۰۰۰ریال به عنوان هزینه های اجرای حکم در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 

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

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

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

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

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

8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 

از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و 

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 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 ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. 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 ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان-اکبر توکلی

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 

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

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 

، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر 

۶۱۱ کدملی  شناسنامه  شماره  به  نعمتی     محمود  آقای   ۱۳95/۱۱/۳۰ ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۷۲مورخ  شماره  رای 

۰5۳۳۴۱۰۲8۲ صادره از اراک  فرزند رمضان   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰9/۳۴ متر مربع مفروزی 

از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۱۶9- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده 

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

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۲/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۲/۱8 

شماره : ۳۷5۷۴/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
این شورا در خواست  از  به کالسه ۱۱۳۶/95  به شرح دادخواست  خانم عزت جباری دارای شناسنامه شماره ۱95 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور جباری بشناسنامه ۴۳8۶ در تاریخ 89/۱۱/۱۱ در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :۱ – توران جهانگیری-  فرزند حسین  ش 

ش ۱۱5 ۲ – مریم جباری- فرزند منصور- ش ش 8 ۳- علیرضا جباری- فرزند منصور- ش ش ۲۱5 ۴- عزت 

جباری- فرزند منصور- ش ش ۱95 5- محمدرضا جباری- فرزند منصور- ش ش ۶۲ ۶- غالمعباس جباری- 

فرزند منصور- ش ش ۷8 ۷- غالمرضا جباری- فرزند منصور- ش ش ۳5۳ متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 

گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:۶59/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
این شورا در خواست  از  خانم عزت جباری دارای شناسنامه شماره ۱95 به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۳۷/95 

 9۱/۱۱/۱۰ تاریخ  در  بشناسنامه ۱۱5  توران جهانگیری  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :۱ –-  علیرضا جباری- فرزند منصور- 

منصور- ش ش  فرزند  جباری-  غالمرضا  منصور- ش ش ۷8۳-  فرزند  جباری-  غالمعباس  ش ش ۲۱5۲- 

فرزند منصور- ش ش 8۶- عزت  5- مریم جباری-  فرزند منصور- ش ش ۶۲  ۳5۳۴- محمدرضا جباری- 

جباری- فرزند منصور- ش ش ۱95متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 

با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد   از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است 

شد.

شماره:۶58/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم ناهید قانونی دارای شناسنامه شماره ۲۷ به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۳۴/95 از این شورا در خواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یاسر خوبرو بشناسنامه ۲۷ در تاریخ 95/۳/۲۳  در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :۱ –-  ناهید قانونی - فرزند نعمت اله- ش ش 

۲۷-صادره از خوانسار۲- حبیب خوبرو - فرزند مسیب- ش ش ۴9۳- صادره از خوانسار۳- کبری خوبرو - فرزند 

باقر- ش ش ۱۴- صادره از خوانسارمتوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 

با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد  از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است 

 شد.

شماره:۶5۷/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
این  از   ۱۱۲۰/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به    ۰۰۱۰5۴9۷۷۳ شماره  شناسنامه  دارای  مسافری  وحید  آقای 

بشناسنامه 8۲۳۲  مسافری  علی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا 

وحید    -–  ۱: به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در    95/9/۲۱ تاریخ  در 

علی- ش ش  فرزند   - مسافری  حامد  تهران ۲-  از  علی- ش ش ۰۰۱۰5۴9۷۷۳  -صادره  فرزند   - مسافری 

تهران۴-  از  از شمیران۳- حمیدرضا مسافری - فرزند علی- ش ش ۳9۶8  -صادره  ۰۴۴۰5۷5۱۳۳  -صادره 

اکبری - فرزند بهمن- ش ش  نیره  از تهران 5-  منیژه مسافری - فرزند محمد جواد- ش ش 9۷۰  -صادره 

در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  ندارد.اینک  دیگری  ورثه  متوفی  گلپایگان  از  -صادره    ۲۰5

از  باشد ظرف یک ماه  او می  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و  تا هر کسی  نماید  نوبت آگهی می  یک 

خواهد صادر  وراثت  انحصار  گواهی  مقرر  مهلت  انقضای  با  است  بدیهی  دارد،  تحویل  شورا  به  آگهی  انتشار   تاریخ 

 شد.

شماره:۶۴۴/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه و مغازه  پالک شماره ۱5/۲598 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت  با  نظر 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای هجیر غریب شی فرزند حاجی  در جریان ثبت است و عملیات 

تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۱۳95/۱۲/۲۴ 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 ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۱۳95/۱۲/۳ اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۱9/95۴ واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 

سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سجاد بوته خاک فرزند احمد  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 

آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 

پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ ۱۳95/۱۲/۲5 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 ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : ۱۳95/۱۲/۳ اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 

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

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای 

شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۷۴مورخ ۱۳95/۱۱/۳۰ آقای محمدعلی خاک آبدال    به شماره شناسنامه ۳۶۶ کدملی 

۱۷5۳9589۱۱ صادره از اهواز  فرزند کریم   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۶/۲۱ متر مربع مفروزی از 

پالک شماره ۲8۳۰- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۲/۳    تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۲/۱8 

شماره : ۳۷58۱/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 

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

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 

، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر 

رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۷۷مورخ ۱۳95/۱۱/۳۰ آقای محمود نم نبات    به شماره شناسنامه ۲۳۶8 کدملی 

۱۲8۶۶۴۲9۷۳ صادره از اصفهان  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

۶۷/9۲ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲8۳۰- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری 

نموده است.ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۷8مورخ ۱۳95/۱۱/۳۰ خانم اکرم مزروعی    به شماره 

شناسنامه ۱۶۲۶ کدملی ۱۲8۶8۳8۳۴۷ صادره از اصفهان  فرزند نادعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت ۶۷/9۲ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲8۳۰- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۲/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۲/۱8 

شماره : ۳۷58۲/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 

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

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 

مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره 

۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶8۱مورخ ۱۳95/۱۱/۳۰ آقای شکراله امینی    به شماره شناسنامه 9۲ کدملی 5۱۲959۷۰8۷ 

صادره از سمیرم سفلی  فرزند جعفرقلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99/9۲ 

متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲8۳۰- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده 

است.ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶8۲مورخ ۱۳95/۱۱/۳۰ خانم زهرا عبادی    به شماره شناسنامه 

۱95 کدملی 5۱۲589۳8۶ صادره از دهاقان  فرزند نعمت اله  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 

به مساحت 99/9۲ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۲8۳۰- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که بصورت عادی 

خریداری نموده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۲/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۲/۱8 

شماره : ۳۷585/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

گواهی  حصروراثت
ورثه  رونوشت شناسنامه  و  و گواهی فوت  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره ۱۷  بجگردی   آقای رضا هادیان 

در خواستی بشماره 95/۱۶۶۶تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سکینه قاسمی اردانی    

هادیان  رضا   -۱ از  عبارتند  گذشت  در  هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  در    95/۱۱/۱۰ تاریخ  در   ۳ شماره  بشناسنامه 

بجگردی  فرزند قدمعلی شماره شناسنامه ۱۷ نسبت با متوفی فرزند ۲- فاطمه هادیان بجگردی  فرزند قدمعلی 

شماره شناسنامه ۱ نسبت با متوفی فرزند ۳- زینب هادیان بجگردی  فرزند قدمعلی شماره شناسنامه ۲ نسبت با 

متوفی فرزند پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان شماره:۱۰۴8/م الف

 دادنامه 
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه محمود زارع ف عبدالرسول ساکن فالورجان-الرگان-خ روبروی 

دهیاری-  به طرفیت ناصر پور رفیع کاسانی ف رمضانعلی  ساکن رشت-نرسیده به میدان جهاد-بعد از پل سپاه)فعال 

مجهول المکان ( به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک عادی و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا 

حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل 

نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و 

دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. بنابر این شورا با اتفاق 

نظر مستندا به مواد ۱98 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳-۳۱۱-۳۰9-۳۰۷ -۳۰8 قانون تجارت خوانده 

را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/ 

چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ قابل محاسبه در اجرای حکم ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 

نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و 

 از خوانده اخد و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس  از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا 

است . 

شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف فالورجان شماره:۱۰۴۷/م الف

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد اتفاقی  دارای شناسنامه شماره ۳ به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۰۱/95  از این شورای در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین اتفاقی    بشناسنامه ۲ در تاریخ 95/۷/۴ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱-اکبر اتفاقی  فرزند محمد 

حسین به ش ش ۱5۲ ۲- مهدی اتفاقی  فرزند محمد حسین به ش ش ۱۲۱۰۰۰۱9۱8 ۳- محمد اتفاقی  فرزند 

محمد حسین به ش ش ۳ ۴- اصغر اتفاقی  فرزند محمد حسین به ش ش 89 5- علی اتفاقی  فرزند محمد 

حسین به ش ش ۳۶- باقر اتفاقی  فرزند محمد حسین به ش ش 8 ۷- کبری اتفاقی  فرزند محمد حسین به ش 

ش ۱۳ 8- محترم اتفاقی  فرزند محمد حسین به ش ش ۲۱ 9- فاطمه اتفاقی  فرزند محمد حسین به ش ش ۱۶ 

۱۰- زهرا اتفاقی  فرزند محمد حسین به ش ش ۶ ۱۱- ربابه عشقی  فرزند احمد به ش ش ۳۲متوفی ورثه دیگری 

ندارداینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 
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H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیسرویس گردشگری

یکــی از هنرهــای در شــرف فراموشــی کشــور و به ویــژه 
ــازک  ــاخه های ن ــا ش ــبدبافی ب ــر س ــتان، هن ــه اردس منطق
ــه صــورت محــدود در  درخــت اســت کــه در حــال حاضــر ب
اردســتان و روســتاهای اطــراف انجــام می شــود. ســبدبافی 
 در گذشــته رونــق بســیار فراوانــی داشــته و ســبدهای بــزرگ
متوســط، کوچــک، ظــروف نگهــداری و حتــی وســایلی 
مثــل دم کنــی بــرای پخت وپــز بــه وســیله ایــن هنــر 
ــوده  ــه هــم ب ــار آذوق ــه نوعــی وســیله انب ــه می شــده ک تهی
ــری  ــف دیگ ــواع مختل ــتی ان ــر دس ــوع هن ــن ن ــت. ای اس
ــه  ــت ب ــزرگ درب داری اس ــبد ب ــا س ــی از آن ه ــه یک دارد ک
 نــام »گنبــی« و بــرای نگهــداری نــان، تخم مــرغ، انــار 
ــده  ــتفاده می ش ــکبار از آن اس ــوه و خش ــواع می ــی ان و حت
کــه هنــوز هــم تقاضاهایــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
همچنیــن گاهــی بــه شــکلی بافتــه می شــد کــه بــه صــورت 
کوله پشــتی از آن اســتفاده می کردنــد؛ ولــی امــروزه شــاهد 
بــه فراموشــی ســپردن ایــن هنــر زیبــای منطقــه اردســتان 
ــاز  ــون، نی ــدن پالســتیک و نایل ــود آم ــه وج ــا ب هســتیم. ب
ــن  ــدگان ای ــر شــد و بافن ــوع ظــروف کمت ــن ن ــه ای مــردم ب
ــان  ــه هنرش ــر اینک ــی ب ــدن مبن ــرد ش ــا دلس ــم ب ــر ه هن
ــه  ــه بافــت این گون ــر اقــدام ب فــروش نمــی رود، دیگــر کمت
ــی در  ــراث فرهنگ ــائل می ــناس مس ــد. کارش ــبدها کردن س
بــه  و گردشــگری  دســتی  صنایــع  می گویــد:  این بــاره 
ــام  ــت مق ــا حمای ــتان و ب ــتغال اردس ــروه اش ــتور کارگ دس
ــته  ــی برداش ــوص گام های ــن خص ــتان در ای ــی شهرس  عال
ــه اداره  ــه و ب ــی ارائ ــه پیشــنهادها و طرح های ــن زمین و در ای

کل میــراث اســتان ارســال شــده اســت. صدوقــی ریاســت 
میــراث فرهنگــی در ایــن زمینــه اظهــار کــرد: مســتندنگاری، 
آمــوزش و احیــای ایــن هنــر در شهرســتان اردســتان 
در  آینــده  در ســال های  بودجــه ای کــه  ردیف هــای  بــا 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــد ش ــروع خواه ــود، ش ــه می ش ــر گرفت نظ

رشــته های هنــر صنایــع دســتی ثبــت می شــود تــا بتوانیــم 
از مشــوق های حمایتی مــان اســتفاده کنیــم.

    سبد، دوستدار محیط زیست
ــای کارشناســان  ــه صحبت ه ــا توجــه ب ــر می رســد ب ــه نظ ب
ــول آن  ــوان از اف ــود، می ت ــتندنگاری ش ــر مس ــن هن ــر ای اگ

جلوگیــری کــرد و روش هــای بافــت و چگونگــی آن هــم باید 
ثبــت شــده و ســپس بــه نســل جــوان آمــوزش داده شــود. 
ــا ســبدهای امــروزی دارد ایــن  تفاوتــی کــه ایــن ســبدها ب
ــتیک  ــون و پالس ــه نایل ــتی ک ــکالت بهداش ــه مش ــت ک اس
ایجــاد می کنــد، در ایــن ظــروف وجــود نداشــته و خطــری 
بــرای محیــط زیســت نــدارد و ســال ها می تــوان از آن 
ــر  ــه نظ ــر ب ــه صرف ت ــرون ب ــن مق ــرد؛ همچنی ــتفاده ک اس
می رســد. بــه گذشــته ایــن هنــر کــه برمی گردیــم می بینیــم 
چرخــه باغــداری مــا بــا فعــال بــودن ایــن هنــر هــم تکمیــل 
بــود و هــر زمــان باغ هــای مــا لطمــه بخــورد صنایــع دســتی 
ــی اســت کــه  ــن یــک چرخــه کامل ــد؛ ای همــه ضــرر می کن
بــه یکدیگــر ارتبــاط دارد کــه بــا احیــای باغــداری و فراوانــی 
ــر  ــاره هن ــه دوب ــت ک ــد اس ــر، امی ــن هن ــالح ای آب و اص

ســبدبافی احیــا شــود.
    تنها سبدباف اردستان

بــا آمــوزش و اســتفاده از ظرفیــت افــرادی کــه در ایــن هنــر 
ــا  ــن ب ــد، همچنی ــل جدی ــه نس ــال آن ب ــد، انتق ــر دارن تبح
توجــه بــه رونــق توریســت در شهرســتان و نظــر بــه اســتقبال 
ــب  ــع دســتی بومــی در قال ــه صنای از ســوغات کشــور و ارائ
ســوغات شهرســتان، بــه عنــوان یــک اشــتغال می تــوان بــه 
ــن  ــد ای ــه می توان ــت ک ــلی اس ــا پتانس ــرد و تنه ــگاه ک آن ن
هنــر را رونــق داده و احیــا کنــد. در حــال حاضــر خانــم 
ــت دارد.  ــه فعالی ــا ســبدبافی اســت ک داوری 60 ســاله، تنه
وی می گویــد ایــن هنــر را در کودکــی نــزد والدیــن خــود در 
روســتا یــاد گرفتــه و حاضــر اســت در صورتــی کــه زمینــه ای 
فراهــم شــود، عالقمنــدان و داوطلبــان ایــن هنــر را آمــوزش 

دهــد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

سبدبافی، هنر فراموش شده اردستان

 تحوالت چشمگیر در برگزاری 

مسابقات بین المللی قرآن
ــن دوره  ــر سـی وچهـارمیـ دبیـ
ــرآن  ــی ق ــابقات بین الملل مس
ــان اینکــه ســال  ــا بی ــم ب کری
تحـــوالت  شـــاهد  آینـــده 
چشـــمگیری در بـرگـــزاری 
مســابقات بین المللــی قــرآن 
خواســـتار  بــود،  خواهیـــم 
ــی و  ــتگاه های اجرای ــه دس ــدی و همه جانب ــارکت ج مش
ــن دوره از  ــزاری ای ــی در برگ ــی و قرآن ــای فرهنگ نهاده
مســابقات بین المللــی شــد. حجت االســالم و المســلمین 
ــاد  ــه گســترش ابع ــا اشــاره ب ســیدمصطفی حســینی ب
ــه لــزوم مشــارکت  ایــن دوره از مســابقات بین المللــی ب
ســازمان های  و  اجرایــی  دســتگاه های  همه جانبــه 
مختلــف فرهنگــی اشــاره کــرد و افــزود: در کنار گســترش 
ــم  ــرآن کری ــی ق ــن دوره از مســابقات بین الملل ــاد ای ابع
بایــد هم افزایــی میــان دســتگاه ها و ســطح مشــارکت پذیری 
ــا بتوانیــم ایــن دوره از مســابقات  ــد ت نیــز گســترش یاب
ســطح  عالی تریــن  در  را  قــرآن کریــم  بین المللــی 

ممکن برگزار کنیم. 
رئیــس مرکــز امــور قرآنــی ســازمان اوقــاف بــر جدیــت و 
تــالش همه جانبــه مســئوالن و دســت اندرکاران برگــزاری ایــن 
ــانی  ــه کس ــزود: هم ــرد و اف ــد ک ــابقات تاکی دوره از مس
بین المللــی  برگــزاری شــکوهمند مســابقات  کــه در 
قــرآن کریــم تــالش می کننــد و در اجــرای مطلــوب 
ــان  ــزو خادم ــد، ج ــام دارن ــابقات اهتم ــای مس برنامه ه
قــرآن کریــم هســتند و ایــن افتخــار و ارزش کمــی 

ــا نیســت. ایکن

 برگزاری دومین همایش 

مکتب فلسفی اصفهان
ــفندماه  ــان اس ــفی اصفه ــب فلس ــش مکت ــن همای دومی
ــزار  ــان برگ ــا حضــور اســتادان فلســفه در اصفه امســال ب
می شــود. ۱۷ و ۱۸ اســفندماه امســال، دانشــگاه اصفهــان 
میزبــان برگــزاری دومیــن همایــش مکتــب فلســفی 
ــا حضــور اســتادان برجســته فلســفه اســت. ــان ب اصفه
ــی ــا داوری اردکان ــی، رض ــی دینان ــین ابراهیم   غالمحس

مهــدی  دامــاد،  محقــق  آیــت هللا  اعوانــی،  غالمرضــا 
ــوی  ــعادت مصطف ــین س ــید حس ــت هللا س ــی، آی دهباش
ــخنرانان  ــروپناه از س ــین خس ــالم عبدالحس و حجت االس

ــتند. ــش هس ــن همای ای
ــام  ــت ثبت ن ــدان جه ــزارش، عالقمن ــن گ ــاس ای ــر اس  ب
بــرای شــرکت در ایــن همایــش می تواننــد بــه آدرس 

ــنا ــد. ایس ــه کنن ــی iswh.register مراجع اینترنت

معارف

پیش بینی سفر 1/5 میلیون نفر به استان یزد
و  بـرنامـــه ریــــزی  معــــاون 
ــی ــراث فرهنگ ــرمایه گذاری می  س
و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
ــی  ــت: پیش بین ــزد گف ــتان ی اس
می شــود ۱.5 میلیــون مســافر در 
ــتان  ــه اس ــوروز 96 ب ــالت ن تعطی

یزد سفر کنند. 
محمدرضــا نصیــری اظهــار کــرد: اســتان یــزد بــه دلیــل 
ــدن در  ــع ش ــر، واق ــراوان و بی نظی ــگری ف ــای گردش جاذبه ه
ــورد  ــی م ــز اقامت ــش مراک ــا و افزای ــاده طریق الرض ــیر ج مس
ــه 60  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــگران اس ــافران و گردش ــه مس توج
هتــل و بیــش از ۱20 مــکان اقامتی شــامل مســافرخانه، مدارس 
و ســوئیت آپارتمــان در اســتان بــرای رفــاه حــال مســافران مهیــا 
مســافران  از  پذیرایــی  آمــاده  هم اکنــون  از  افــزود:   شــده، 
و گردشــگران از سراســر کشــور هســتیم. نصیــری بــا بیــان اینکه 
ــوردی  ــوروزی کمپ هــای کویری ن ــرای گردشــگران تعطیــالت ن ب
30 بازارچــه صنایــع دســتی و گروه هــای موســیقی در محل هــای 
آثارهــای تاریخــی و طبیعــی پیش بینــی شــده، خاطرنشــان کرد: 
300 راهنمــای گردشــگری در ایــن زمینــه همــکاری دارنــد. ایــن 
ــا و ســنت  ــه نقــش اقامتگاه هــای بومگــردی در احی مســئول ب
فرهنــگ بومــی مــردم در جــذب گردشــگران اشــاره کــرد و ادامــه 
 داد: از یکســال گذشــته تاکنــون بــرای ۱50 مجــوز بــرای تأســیس 
و راه انــدازی خانه هــای بومگــردی در اســتان یــزد مجــوز صــادر 

شــده اســت. ایرنــا

شرایط بیمه مسافران ایرانی
ــان  ــا بی ــه ب ــرکت بیم ــک ش ــگری ی ــعبه گردش ــت ش سرپرس
ــد  ــی در تایلن ــت مســمومیت غذای ــه باب ــه بیشــترین هزین اینک
و حــوادث ترکیــه بــه مســافران ایرانــی پرداخــت شــده اســت، 
شــرایط بیمــه در خــارج از کشــور را تشــریح کــرد. فاطمــه 
ــان  ــاط جه ــام نق ــافران را در تم ــون مس ــزود: اکن ــور اف یگانه پ
ــافر  ــت مس ــر الزم نیس ــم و دیگ ــرار می دهی ــش ق ــت پوش تح
ــد؛  ــل کن ــی حم ــرات احتمال ــرای خط ــه ب ــول اضاف ــود پ ــا خ ب
بلکــه آن پــول را تنهــا بــرای لــذت و تفریحــش در ســفر خــرج 
می کنــد. در حــال حاضــر مــا بیمــاران را در مقصــد، تحــت 
پوشــش بیمــه قــرار می دهیــم؛ یعنــی اگــر بــرای مســافر 
اتفاقــی بیفتــد و بیمارســتان هزینــه ســنگینی دریافــت کنــد، در 
ایــن مواقــع نیــازی نیســت کــه بیمــار هزینــه پرداخــت کنــد. وی 
دربــاره اینکــه افــراد اگــر از طریــق آژانــس بیمــه شــوند، تعرفــه 
ــخصا از  ــه ش ــا اینک ــود ت ــام می ش ــر تم ــان ارزان ت ــه برایش بیم
طریــق ســایت اقــدام کننــد، گفــت: آژانس هــا را متقاعــد کردیــم 
مســافران را عــالوه بــر محــدوده شــینگن بــرای مقاصــد آســیایی 
هــم بیمــه کننــد. مــا پوشــش های کمتــر ماننــد ده هــزار 
یورویــی را در نظــر گرفتیــم تــا قیمت هــا کمتــر شــود و آژانــس 

ــد. ایســنا هــم مســافر را بیمــه کن

اخبار کوتاه

ــع دســتی و گردشــگری   ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر ایجــاد زیرســاخت های 
ــور  ــن منظ ــه همی ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــگری در اس گردش
حــدود ۱0 هتــل در اســتان کرمــان در حــال ســاخت اســت. 

محمــود وفایــی اظهــار داشــت: اســتان کرمان 
بــزرگ  موقعیت هــای  از  بهره بــرداری  در 
ــت. وی  ــرده اس ــل نک ــی عم ــه خوب ــود ب خ
ــی،  ــرا نعمت ــودن زه ــی ب ــه کرمان ــا اشــاره ب ب
بانــوی طالیــی کمانــدار ایرانــی، گفــت: نعمتی 
ظرفیتــی بــزرگ بــرای معرفــی و شناســاندن 

ــت.  ــی اس ــطح بین الملل ــان در س کرم
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
ــوان  ــه عن ــی را ب اســتان کرمــان معرفــی کــردن زهــرا نعمت
ســفیر فرهنگــی اســتان کرمــان، ابتــکاری بســیار خــوب از 
ــی  ــاق بازرگان ــات ات ــگری و خدم ــیون گردش ــوی کمیس س
اســتان کرمــان دانســت و افــزود: اســتان کرمــان بــه  تنهایــی 

ــای  ــه ظرفیت ه ــده هم ــت و چکی ــک اس ــران کوچ ــک ای ی
ــران در اســتان کرمــان وجــود دارد.  ای

ــی  ــراث فرهنگ ــوزه می ــه ح ــر س ــه در ه ــان اینک ــا بی وی ب
صنایــع دســتی و گردشــگری جــزو اســتان های برتــر کشــور 
ــر در  ــزار اث ــرد: ۷ ه ــان ک ــتیم، خاطرنش هس
اســتان کرمــان شناســایی شــده کــه از ایــن 
ــده  ــی ش ــت مل ــی ثب ــر تاریخ ــداد ۷00 اث تع
اســت. وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ۷ پرونــده 
میــراث جهانــی از اســتان کرمــان اســت کــه 
5 اثــر آن ثبــت جهانــی شــده، گفــت: بناهــای 
تاریخــی در ایــن دوره بازســازی و مرمــت 
ــک دوره  ــرد ی ــت عملک ــان می توانس ــر کدامش ــه ه ــد ک ش
مدیریتــی باشــد. وی بــا بیــان اینکــه معــادل ظرفیــت هتلی 
در اســتان کرمــان اقامتــگاه بومگــردی ایجــاد شــده، افــزود: 
در ســال جــاری، ۱00 اقامتــگاه بومگــردی در اســتان کرمــان 

ایجــاد شــده اســت. تســنیم

ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه شــعار نــوروز امســال 
»نــوروز 96، خدمــات متفــاوت« انتخــاب شــده، گفــت: مــا 
ــته  ــال گذش ــر از س ــال متفاوت ت ــا امس ــم ت ــم داری تصمی

ــان خدمــات  ــه میهمان در ۸ محــور کلیــدی ب
بدهیــم. 

بهمــن عســکری، مدیــر کل میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال 
ــن( در  ــته )30 بهم ــب گذش ــاری ش و بختی
ــفر  ــات س ــهیالت خدم ــتاد تس ــت س نشس
ــی  ــت عمران ــات معاون ــالن جلس ــه در س ک

ــت در  ــه ظرفی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــتانداری برگ اس
ــور  ــم کش ــردی و اکوتوریس ــت بومگ ــرای پایتخ ــتان ب اس
ــرای  ــادی ب ــای زی ــرد: برنامه ه ــار ک ــود دارد اظه ــدن وج ش
ارائــه خدمــات بــه مســافران نــوروزی در نظــر گرفتــه  شــده 
ــال  ــوروز امس ــعار ن ــه ش ــان اینک ــا بی ــکری ب ــت. عس اس

»نــوروز 96، خدمــات متفــاوت« انتخــاب شــده، افــزود: مــا 
ــته در ۸  ــال گذش ــر از س ــال متفاوت ت ــم امس ــم داری تصمی

ــم.  ــات بدهی ــان خدم ــه میهمان ــدی ب ــور کلی مح
ــتان های  ــوروزگاه در شهرس ــرح ن ــرد: ط ــان ک وی خاطرنش
شــهرکرد، فارســان و بروجــن بــه صــورت 
ــر شهرســتان های  ــی اجــرا می شــود؛ اگ قطع
دیگــر آمادگــی بــرای اجــرای ایــن طــرح 
بــا  را  الزم  همکاری هــای  مــا  داشــتند،  را 
ــراث  ــر کل می ــم. مدی ــام می دهی ــا انج آن ه
و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
گفــت: اقداماتــی بــرای نــوروز در اســتان 
پیش بینــی شــده کــه شــاخص ترین آن هــا راه انــدازی 
ســامانه ملــی خدمــات ســفر، برگــزاری جشــنواره غذاهــای 
ــع  ــت صنای ــی و موق ــای دائم ــدازی بازارچه ه ــنتی، راه ان س
دســتی، راه انــدازی اقامتگاه هــای موقــت بیــن راهــی و ارائــه 

ــتان ــت. شبس ــگان اس ــت رای ــات اینترن خدم

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

ساخت 1۰ هتل در استان کرمان

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

شعار نوروزی چهارمحال و بختیاری، »نوروز ۹۶، خدمات متفاوت«

حتما بخوانید!
شرایط بیمه مسافران ایرانی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  فالورجان  ثبتی شهرستان  واحد  در  مستقر  رسمی 

گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان زیبا 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 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 

رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 

تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .

۱ - رای شماره ۱3956030200۷005۱36  مورخ 95/۱0/30  سید مصطفی میرلوحی  فرزند  سیدجواد  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  350.۸5   مترمربع پالک شماره۱۸0 فرعی از 23 اصلی 

واقع در حسن اباد    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم سید علی میرلوحی    

2- رای شماره5565 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20  مهدی سلطانی نژاد  فرزندصادق    نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۷5.35    مترمربع پالک شماره فرعی از4۱3  اصلی واقع 

در فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  زوجه رحیم کروندی صبیه مرحوم شیخ احمد

3-رای شماره۱569 ۱3956030200۷00  مورخ 95/3/۱۱  علی نصر اصفهانی  فرزند مهدی   نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205.40    مترمربع پالک شماره 662فرعی از ۱ اصلی واقع در 

کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     خود متقاضی

فرزند    فالورجانی   شفیعی  کریم    95/۱0/23 مورخ    504۸۱3956030200۷00 شماره  رای   -4

عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت ۱۸3.5۷    مترمربع پالک 

شماره فرعی از 4۱3 اصلی واقع در   فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     رضا شجاع 

فرزند مرحوم محمد

بابایی بجگردی فرزند    5- رای شماره5039 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23   معصومه علی 

اسفندیار  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت۱3۸.۷0     مترمربع پالک 

شماره فرعی از32  اصلی واقع در   آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    غالمعلی زمانی 

سودرجانی

6- رای شماره5۱49 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/30  داراب لک  فرزند نیازعلی   نسبت به 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 52.۱2    مترمربع پالک شماره 6فرعی از 4 اصلی واقع در یزد 

آباد بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    غالمرضا ابراهیمی  فرزند محمد

فرزند    بجگردی     کرمی  اله  95/۱0/23روح  مورخ    ۱3956030200۷00 شماره5040  رای   -۷

به مساحت ۱3۸.۷0    مترمربع  یکباب خانه  از ششدانگ  به چهاردانگ مشاع  محمدعلی نسبت 

پالک شماره 32فرعی از  اصلی واقع در آغچه بدی   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     غالمعلی 

زمانی سودرجانی

۸- رای شماره504۷ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23  مهدی نوروزی باغکمه   فرزند  رحمت 

اله  نسبت به ششدانگ دو باب خانه به مساحت    4۱2.۸۷ مترمربع پالک شماره 260/۱فرعی از 

40 اصلی واقع در  باغکومه  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  متقاضی

9- رای شماره 505۸۱3956030200۷00  مورخ ۱0/23/  95فیروز شجاعی جونقانی    فرزند حسین   

نسبت به ۱/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت    ۱63.60 مترمربع پالک شماره 

24فرعی از 66۷ اصلی واقع در  جنوب کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

۱0- رای شماره5053 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23  بهزاد صادقی  فرزند   حیدر نسبت به یک 

دانگ و نیم  یکباب خانه به مساحت۱63.60   مترمربع پالک شماره 24فرعی از  66۷اصلی واقع در  

جنوب کوه دنبه  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  متقاضی    

۱۱- رای شماره 5۱34۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/30   مجتبی اسماعیلی سودرجانی فرزند  

حسن  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱5۷.30   مترمربع پالک شماره۸ فرعی از 2۱ 

اصلی واقع در سودرجانی   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     کریم اسماعیلی سودرجانی

۱2-- رای شماره503۸ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23 عبداله نوروزی باغکمه   فرزند براتعلی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 346.60    مترمربع پالک شماره فرعی از4۱  اصلی واقع 

درسهلوان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    مرحوم مصطفی نوروزی باغکمه

۱3- رای شماره5044 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23   حسین کاظم زاده  قهدریجانی فرزند 

اسمعیل   نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  205.۱0   مترمربع پالک شماره ۱93فرعی 

از3۸۷  اصلی واقع در  قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    اسماعیل کاظم زاده فرزند 

رمضانعلی

۱4- رای شماره5۱۸3 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/3    علی اکبر امانی فرزند  مصطفی  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256.0۱    مترمربع پالک شماره فرعی از۷0۱اصلی واقع در   

اکبراباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    اکبرمرتضوی

۱5- رای شماره5036 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23 اصغرمحمدی   فرزند اسماعیل   نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت34۸.۷4     مترمربع پالک شماره فرعی از430 اصلی واقع در  

مینادشت  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  اسماعیل محمدی

فرزند    دستجردی    دائی  خان  95/۸/29 کریم  مورخ    ۱3956030200۷00 شماره4۱64  رای   -۱6

از  به مساحت 304.2۷    مترمربع پالک شماره فرعی  به ششدانگ یکباب خانه  حسین نسبت 

۱3 اصلی واقع در  زازران  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     محمد علی باقری فرزند حسین

۱۷- رای شماره5059 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23   جهان قدیری طادی فرزندرضا قلی    

به مساحت  ۱63.60   مترمربع پالک شماره  به ۱/5دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه  نسبت 

24فرعی از66۷ اصلی واقع در   جنوب کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

اله  ولی  فرزند  فر  عباس سیروس  ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23    ۱۸ -رای شماره5056 

به مساحت  ۱63.60   مترمربع پالک شماره  به ۱/5دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه  نسبت 

24فرعی از66۷ اصلی واقع در   جنوب کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

اکبر   فرزند   قاسمی شرودانی  ۱3956030200۷00  مورخ 95/9/30 محسن  ۱9-رای شماره465۸ 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  ۱90.۱0   مترمربع پالک شماره فرعی از4۱۱  اصلی واقع 

در   شرودان بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه   ابوالفتح قاسمی

20--رای شماره229۱ ۱3956030200۷00  مورخ 95/4/2۸   محمود جویبار فرزند  کناری  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱2۷.۷0    مترمربع پالک شماره فرعی از40۸  اصلی واقع در  

کوپان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه       مرتضی توکلی

به  نسبت  فالورجان  بهداشت  شبکه    95/۱۱/3 مورخ    5۱۸6۱3956030200۷00 شماره  2۱-رای 

ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت9۱3.43     مترمربع پالک شماره فرعی از ۱9 اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     همگی مالکین رسمی کلیشاد

22-رای شماره55۸5 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20 علیرضا جمالی   فرزند  امیدعلی  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱00.30    مترمربع پالک شماره فرعی از 4۱۱ اصلی واقع در  

شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    مهدی کیانی

23-رای شماره5560 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20 مریم نصر اصفهانی   فرزند   اصغر نسبت 

به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت  2۸6.40   مترمربع پالک شماره 23۸فرعی 

از۱  اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     متقاضی

24--رای شماره5559 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20    مصطفی زارع چاوشی فرزند   کریم  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت   2۸6.40  مترمربع پالک شماره23۸ 

فرعی از۱  اصلی واقع در   کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     متقاضی

فرزنداسماعیل     محمودی    رسول   95/۱۱/20 مورخ    ۱3956030200۷00 شماره55۷4  25-رای 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت269.43     مترمربع پالک شماره فرعی از 430 اصلی 

واقع در مینادشت   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    عباس محمودی فرزند ابراهیم

26-رای شماره55۷5 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20 اسماعیل محمودی باغوحوشی    فرزند    

مظاهر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت     254.۸۷مترمربع پالک شماره فرعی از 430 

اصلی واقع در    مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه      عباس محمودی فرزند ابراهیم

فرزند   قهدریجانی    آقایی  احمدرضا   95/۱۱/20 مورخ    ۱3956030200۷00 شماره55۷6  2۷-رای 

حسینعلی  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت32۸.۷۸     مترمربع پالک شماره ۷۱فرعی 

از 3۸6 اصلی واقع در   قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

فرزند   قهدریجانی   عبداله کاظمی     95/۱۱/20 مورخ    ۱3956030200۷00 رای شماره555۷   -2۸

غالمحسین  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  32۱.۱4   مترمربع پالک شماره فرعی 

از3۸6  اصلی واقع درقهدریجان    بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    مرحوم اسماعیل کاظمی

29- رای شماره559۱ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20    طیبه محمدی نجف ابادی فرزندمصطفی     

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت     ۱60مترمربع پالک شماره فرعی از66۷  

اصلی واقع در  بلوار شفق اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    متقاضی

30- رای شماره5662 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/25   سکینه محمودی فرزند   عیسی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت۱۷5.0۸     مترمربع پالک شماره فرعی از 40۷ اصلی واقع 

دربرزوان  گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    باقر شیرزادی

3۱ -رای شماره559۷ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/2۱  عزت نصر اصفهانی  فرزند  محمدعلی  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236.5    مترمربع پالک شماره6۱3 

فرعی از۱  اصلی واقع در کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان   مالک اولیه  متقاضی    

32 -رای شماره559۸ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/2۱ احمد نصر اصفهانی   فرزند  حسین  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت236.5     مترمربع پالک شماره6۱3 

فرعی از۱  اصلی واقع در کارالدان   بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی 

33- رای شماره5590 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/2۱ صادق محمودی برام    فرزند   امیر  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت20۱.53     مترمربع پالک شماره فرعی از۱9  اصلی واقع 

در  جعفراباد  بخش 9 ثبت اصفهان   مالک اولیه  محمدکریم رودابیان کلیشادی

34- رای شماره5۱۸۸ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/3  امیر مسعود رجایی  فرزند  مصطفی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254.4۱    مترمربع پالک شماره 39فرعی از 66۷ اصلی 

واقع در   بلوار شفق اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     متقاضی

اصفهانی فرزند  حسین    ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20   زهرا نصر  35- رای شماره554۸ 

نسبت به دو دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱3۷.05    مترمربع پالک شماره236 فرعی 

از۱  اصلی واقع در  کارالدان     بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    مرحوم انیس آغا مالباشی

36-رای شماره5549 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20 معصومه نصر اصفهانی    فرزند  حسین  

شماره  پالک  مساحت۱3۷.05مترمربع  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 

236فرعی از۱  اصلی واقع در   اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه      مرحوم انیس آغا 

مالباشی

فرزند حسین    اصفهانی    نصر  لیال    95/۱۱/20 مورخ    ۱3956030200۷00 شماره5550  رای   -3۷

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت    ۱3۷.05 مترمربع پالک شماره236 

فرعی از۱  اصلی واقع در اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه     مرحوم انیس آغا مالباشی

3۸- رای شماره5050 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23 علی رحیمی    فرزندحسن    نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت ۷4.۸4    مترمربع پالک شماره فرعی از430  

اصلی واقع در  مینادشت  بخش 9 ثبت اصفهان   مالک اولیه   اسماعیل رضایی فرزند قدمعلی

39– رای شماره5۱40 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/30 علی رحیمی فرزند  حسن  نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت    ۱۷2.34 مترمربع پالک شماره فرعی از430  اصلی واقع در  

مینادشت  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    اسماعیل رضایی

40- رای شماره5055 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱0/23    علی رحیمی فرزند   حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت   4۸.02  مترمربع پالک شماره فرعی از430  اصلی واقع در   

مینادشت  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  اسماعیل رضایی فرزند  قدمعلی

4۱- رای شماره555۸ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20 غالمرضا محمدی    فرزند  یداله  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت    ۱40.۱مترمربع پالک شماره فرعی از430  اصلی واقع در  

مینادشت  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  غضنفر رشیدی   

42- رای شماره55۷۸ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20  اصغر محمدی پاوایی  فرزند   یوسف 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت۱۷۸     مترمربع پالک شماره فرعی از5۱9  اصلی واقع 

در دستجرد شاده   بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  یوسف محمدی

فرد جوزستانی   درگاهی  95/۱۱/20  سید حیدر  ۱3956030200۷00  مورخ  رای شماره55۷3   -43

فرزند   سید جواد  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱0۸.5۸    مترمربع پالک شماره 

فرعی از430  اصلی واقع در   مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه      ابراهیم محمدی 

فرزند     اجگردی  کیانی  95/۱۱/20   هادی  مورخ    ۱3956030200۷00 شماره55۸0  رای   -44

مجیدنسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱00.69    مترمربع پالک شماره 2فرعی از 33 

اصلی واقع در  اجگرد  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  عبدالرحیم نیک پور فرزند حاج محمد 

حسین

45- رای شماره5553 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20   محمود کدخدایی الیادرانی فرزندحیدر 

علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   ۱0۱.۷2  مترمربع پالک شماره فرعی از 32 اصلی 

واقع درآغچه بدی    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عبدالوهاب موسوی آغچه بدی

46- رای شماره5592 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/2۱ فتح اله شیرعلی کلیشادی   فرزند   علی 

محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   ۱۸2.64  مترمربع پالک شماره 3۱6فرعی از20  

اصلی واقع در   کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان    مالک اولیه  حسینعلی شیرعلی

4۷- رای شماره5596 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/2۱  محمدرضا شاه محمدی ریاخونی   فرزند   

محمد نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت۱۷۱.0۷     مترمربع پالک 

شماره فرعی از 44 اصلی واقع در   ریاخون بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    کرمعلی شاه محمدی 

4۸- رای شماره5599 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/2۱  محمدعلی تدین  فرزند براتعلی   نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت   ۱53.25  مترمربع پالک شماره فرعی از 4۱3 اصلی واقع 

در  ششدربلندی  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه محمد طاهر محمدی

فرزند   حیدر  ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/4  مجیدرضایی جوچی   رای شماره5234   -49

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  2۱5.5   مترمربع پالک شماره فرعی از496  اصلی 

واقع در جوچی   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   اسماعیل اکبری

50- رای شماره55۷2 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20  حسین اسماعیلی عابدی   فرزند  حسن  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  ۱۸5.44   مترمربع پالک شماره فرعی از  ۱5اصلی واقع 

در  فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حیدر علی نیکان 

حسن  فرزند   اصفهانی   نصر  صالح    95/۱۱/3 مورخ    ۱3956030200۷00 شماره5۱۷6  رای   -5۱

علی   نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت    ۱۸۸.۸2 مترمربع پالک 

شماره3۸6و3۸۷ فرعی از۱ اصلی واقع در کارالدان    بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  مرحوم 

محمد و معصومه نصر اصفهانی و صالح و طیبه  نصر اصفهانی

52- رای شماره5۱۷5 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/3   طیبه  نصر اصفهانی فرزند   رضا نسبت 

به  سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه به مساحت     ۱۸۸.۸2مترمربع پالک شماره 3۸6-

3۸۷فرعی از۱  اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه مرحوم محمد و معصومه 

نصر اصفهانی و صالح وطیبه  نصر اصفهانی

53-رای شماره5۱96 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/3  مرتضی اصالنی  فرزند   محمد نسبت به 

ششدانگ یک درب باغ به مساحت     456.3مترمربع پالک شماره فرعی از5  اصلی واقع در منصور 

آباد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه احمد میرزا مسعود   

54- رای شماره5۱93 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/3 کاظم زمردیان اصفهانی   فرزند  حسین  

نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 2۷۷.2    مترمربع پالک شماره 6۱2فرعی از 24 اصلی 

واقع در باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدی قاسمی 

55- رای شماره554۷ ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/20    رویا محمدی فرتخونی فرزند  ابراهیم  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   ۱62.۱3  مترمربع پالک شماره فرعی از 534 اصلی 

واقع در  فرتخون  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه ابراهیم مرادی فرتخونی

فالورجان   واحد  اسالمی  ازاد  دانشگاه  مورخ 95/۱۱/3     ۱3956030200۷00 رای شماره5۱9۷   -56

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  336۸.0۷   مترمربع پالک شماره فرعی 

از 4۱۱ اصلی واقع در شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه  متقاضی

دارافشانی فرزند   ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/۷  محمد تقی صمدی  5۷- رای شماره5262 

اسداله  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۸6.95    مترمربع پالک شماره فرعی از525  

اصلی واقع در   پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  بانو مونس آغا خیری

5۸- رای شماره5200 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/3    محمود رشیدی فرزند   محمد نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 29۱.55    مترمربع پالک شماره فرعی از 430 اصلی واقع 

در مینادشت   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    محمد رشیدی

59- رای شماره5۱۸2 ۱3956030200۷00  مورخ 95/۱۱/3 تقی حسینی دارگانی   فرزندسید امیر آقا    

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت2۱۸.90     مترمربع پالک شماره فرعی از49۷  اصلی 

واقع در پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان  مالک اولیه   حاج ابوالقاسم وزیری لنجانی

فرزند    شیرزادی گارماسه   مرتضی    95/۱۱/20 مورخ    ۱3956030200۷00 شماره5546  رای   -60

پالک  مترمربع      263.9۷ مساحت  به  تمام  نیمه  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  مهدیقلی 

شماره255 فرعی از 406 اصلی واقع در   گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه    متقاضی

6۱-- رای شماره 5554 ۱3956030200۷00 مورخ 95/۱۱/20  رمضانعلی حسینی جولرستانی فرزند 

نوروزعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۱.9۱    مترمربع پالک شماره فرعی از 9 

اصلی واقع در   جولرستان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه نوروزعلی حسینی 

علی  فرزند  شیرعلی کلیشادی  امید    95/۱۱/20 مورخ   ۱3956030200۷00  555۱ شماره  رای   -62

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱45.32   مترمربع پالک شماره فرعی ۷ از 2۱ اصلی 

واقع در   سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه نصراله یزدی 

63- رای شماره ۱3956030200۷0050۱4 مورخ 95/۱0/22  مهدی عطائی سهرفیروزانی فرزند علی 

اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۸۷.40 مترمربع پالک شماره 360 فرعی از 4۷4 

رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  سهرفیروزان  در   واقع  اصلی 

حسن عزیزی . 

64- رای شماره ۱3956030200۷00562۸ مورخ 95/۱۱/24  اکرم آقائی حسین آبادی فرزند مصطفی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱09.۱0 مترمربع پالک شماره 49۸ فرعی از 24 اصلی 

واقع در  باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن نظری . 

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  سه شنبه مـورخ ۱395/۱2/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ ۱395/۱2/۱۸                                                       

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان  اکبر پور مقدم
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قاَلْت فاطمة علیهاالسالم: َمْن اْصَعَد إ لَى اهّلِل خاِلَص 

 َلُه اْفَضَل َمْصَلَحِتِه. )بحار: ج 
َ

َوَجّل
َ

ِعباَدِتِه، اْهَبَط اهّلُل َعّز

67، ص 249، ح 25(

هر کس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام 

دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را براى او 

تقدیر مى نماید.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

نیمه ابری

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

-4   ْC

-9   ْC

1   ْC

-1   ْC

9  ْC

7   ْC

11   ْC

12   ْC

ح حوادثبدون �ش

 بیش از 64 میلیون ریال خالفی 

در کارنامه تویوتا کمری
یــک دســتگاه ســواری تویوتــا کمــری بــا 110 فقــره تخلــف و 
بیــش از 64 میلیــون ریــال خالفــی توقیــف شــد. ســرهنگ 
جهانگیــر کریمــی، معــاون اجتماعــی پلیــس اصفهــان 
گفــت: مامــوران پلیــس راه »اردســتان« حیــن کنتــرل تــردد 
خودروهــا در ایــن محــور یــک دســتگاه ســواری تویوتــا کمری 
را بــه علــت تخطــی از ســرعت مجــاز متوقــف کردنــد. وی بــا 
ــن خــودرو مشــخص  ــه در اســتعالم از ســوابق ای ــان اینک بی
جریمــه  ریــال  میلیــون   500 و  میلیــون   64 دارای  شــد 
ــار  پرداخت نشــده و 110 فقــره تخلــف حادثه ســاز اســت، اظه
ــودرو  ــن خ ــرای ای ــده ب ــف ثبت ش ــترین تخل ــت: بیش داش
تخطــی از ســرعت مجــار اســت. ســرهنگ جهانگیــر کریمــی 
در پایــان خاطرنشــان کــرد: برابــر تبصــره مــاده هشــت قانــون 
رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی در صورتــی کــه مبلــغ جریمــه 
ــی  ــس راهنمای ــد، پلی ــال برس ــون ری ــه 10 میلی ــی ب خودروی
و رانندگــی مراتــب را بــه مالــک خــودرو اعــالم می کنــد 
ــرای  ــالغ ب ــخ اب ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــه ظ و چنانچ
پرداخــت جریمــه اقــدام نشــود، خــودرو توقیــف و از تــردد آن 

ــران ــری پلیــس ای ــگاه خب جلوگیــری خواهــد شــد. پای

 کشف محموله 3/5 تنی 

پای مرغ غیربهداشتی در لردگان
 فرمانــده انتظامــی لــردگان از کشــف و ضبــط 3.5 تــن پــای 
ــگ  ــتای تن ــاری در روس ــه ج ــی هفت ــتی ط ــرغ غیربهداش م

کلــوره ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــرای  ــه در اج ــن محمول ــت: ای ــی گف ــرو نجف ــرهنگ خس س
طــرح کنتــرل محورهــای مواصالتــی شهرســتان از یــک 
ــتی و  ــوز بهداش ــتن مج ــل نداش ــه دلی ــت ب ــتگاه کامیون دس
ــط  ــه کشــف و ضب ــت و حمــل نامناســب محمول ــدون هوی ب

شــد.
وی بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک نفــر در ایــن رابطــه 
افــزود: ایــن محمولــه غیربهداشــتی بــرای پیگیــری بــه 
ــد.  ــل داده ش ــردگان تحوی ــتان ل ــکی شهرس ــبکه دامپزش ش
ــه ای اســت  ــه غیربهداشــتی، نخســتین محمول ــن محمول ای
کــه در ایــن محــور توقیــف و کشــف شــده اســت. روســتای 
ــع  ــردگان واق ــتان ل ــد شهرس ــتان ارمن ــوره در دهس ــگ کل تن
ــتان  ــت دارد. شهرس ــر جمعی ــزار نف ــش از یک ه ــده و بی ش
لــردگان بــا بیــش از 100هــزار نفــر جمعیــت در محــور ارتباطــی 

ــی ــر فارس ــرار دارد. خب ــور ق ــوب کش ــتان های جن اس

ــه  ــن نتیج ــه ای ــف ب ــان مختل ــن محقق ــش از ای پی
رســیده بودنــد کــه چپ دســت یــا راست دســت بــودن 
افــراد بــه نامتقارنــی دو نیمکــره مغــز آن هــا بســتگی 
دارد؛ امــا محققــان آلمانــی دریافتنــد اولویت اســتفاده 
 از دســت چــپ یــا راســت در هشــت هفتگــی جنیــن 
و در نخاع آن مشــخص می شــود و در هفته ســیزدهم 
 بــارداری بــا اســتفاده از ســونوگرافی قابــل تشــخیص

 است.
ــری  ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــر ب ــهر خب ــزارش ش ــه گ ب
ســاینس دیلــی، حــرکات دســت و بــازو توســط 

غشــای حرکتــی مغــز کنتــرل می شــود.
ایــن غشــا ســیگنال های مربوطــه را بــه نخــاع ارســال 
می کنــد تــا در آنجــا بــه دســتورکارهای حرکتــی تبدیــل 
شــوند. بــا وجــود ایــن در مراحــل اولیــه رشــد جنیــن 

غشــای حرکتــی مغــز بــا نخــاع ارتبــاط نــدارد و پــس 
از تشــکیل پیش ســازهای دســت در رحــم برقــرار 

می شــود.
محققــان بــرای اثبــات ایــن نظریــه، بیــان ژن نخــاع 
ــارداری تحلیــل  ــا دوازدهــم ب را بیــن هفتــه هشــتم ت
کردنــد و در بخش هایــی از نخــاع جنیــن کــه حــرکات 
ــی  ــای مهم ــد، تفاوت ه ــرل می کنن ــا را کنت ــازو و پ ب
راست دســت  و  چپ دســت  جنین هــای  بیــن  را 

ــد. ــایی کردن شناس
همچنیــن محققــان علــت فعالیت هــای ژنتیکــی 
اپی ژنیکــی  عوامــل  و  ردیابــی کــرده  را  نامتقــارن 
را شناســایی کردنــد کــه منتهــی بــه آنزیم هایــی 

می شــود کــه گروه هــای متیــل )گروهــی کــه از 
پیونــد شــیمیایی یــک اتــم کربــن بــا ســه اتــم 

هیــدروژن تشــکیل شــده  اســت( را بــه دی ان ای 
قابلیــت  کاهــش  موجــب  و  می کننــد  متصــل 
ــر  ــت اث ــن قابلی ــر ای ــا ب ــده ی ــا ش ــی ژن ه بازخوان

نــد.  ر می گذا
اپی ژنیــک بــه تغییــرات خارجــی دی ان ای اشــاره 
ــن  ــد. ای ــن می کنن ــا روش ــوش ی ــه ژن را خام دارد ک
ــد؛ بلکــه  ــر نمی دهن ــی دی ان ای را تغیی ــرات توال تغیی

ــد. ــر می گذارن ــان ژن تاثی ــوه بی ــر نح ب
ــده در  ــن پدی ــان داد ای ــات نش ــن تحقیق ــج ای نتای
ــه اشــکال متفاوتــی  قســمت چــپ و راســت نخــاع ب
بــه  وقــوع می پیونــدد و در نتیجــه فعالیــت ژن هــا در 

ــاوت اســت. ــر متف ــا یکدیگ دو طــرف نخــاع ب
  eLife گــزارش کامــل ایــن تحقیقــات در نشــریه

ــت. ــده اس ــر ش منتش

فاش شدن راز چپ دست ها!

ـــمـــاره 376 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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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://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامى

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

خواندنی

لطیفه قرآنی
و  می گفــت  اذان  مؤذنــی 
مــردم بــه تعجیــل و شــتاب 
ــد  ــه مســجد می نهادن روی ب
و بــرای صــف نمــاز جماعــت 

از هم سبقت می گرفتند. 
ظریفــی حاضــر بــود؛ گفــت: 
ــه خــدا قســم اگــر مــؤذن  ب
ــزکات  ــی ال ــّی عل ــالة، َح ــی الص ــّی َعل ــای َح ــه ج ب
می گفــت مــردم در فــرار از مســجد بــر همدیگــر 

می گرفتنــد! ســبقت 

القم القم!
آتــش دشــمن ســنگین بــود و همــه جــا تاریــک 
بــه  بودنــد  کــرده  کــپ  همــه  بچه هــا  تاریــک. 
ســینه خاکریــز. دور شــیخ اکبــر نشســته بودیــم 
و می گفتیــم و می خندیدیــم کــه ناگهــان دو نفــر 
ــن و داد  ــد پایی ــز اومدن ــت از خاکری ــه دس ــلحه ب اس
ــر  ــی تی ــر چ ــد ه ــی!« و بع ــی! االیران ــد: »االیران زدن
ــم  ــو آســمون. نگاهشــون می کردی ــد ت داشــتند ریختن
ــد: »القــم القــم بپــر  کــه اومدنــد نزدیک تــر و داد زدن
ــد! ــازی در آوردن ــد... ب ــت: ایرانی ان ــح گف ــاال«. صال ب

ــت:  ــانه اش و گف ــه ش ــگ زد ب ــداق تفن ــا قن ــی ب عراق
ــر  ــون گی ــو گلوهام ــس ت ــاال« نف ــد ب ــکوت الی »الس
ــتی  ــه راس ــل اینک ــه مث ــت: ن ــر گف ــیخ اکب ــرد. ش ک
راســتی عراقی انــد... . خلیلیــان گفــت: صداشــون 

ایرانیــه... .
یــه نفرشــون چنــد تیــر شــلیک کــرد و گفــت: »روح! 

ــا...« ــو کلهــم جمیع روح!« دیگــری گفــت: »اقتل
ــد  ــهیدمون کنن ــوان ش ــا می خ ــت: بچه ه ــان گف خلیلی
ــه  ــود ک ــاال ب ــد. دســتامون ب و بعــد شــهادتین رو خون
شــروع کــردن بــا قنــداق تفنــگ مــا رو زدن و هلمــون 
ــج  ــد ســمت عراقی ها.همــه گی ــا رو ببرن ــه م ــد ک دادن
ــم  ــکار کنی ــم و نمی دونســتیم چی ــگ شــده بودی و من
کــه یکدفعــه صــدای حاجــی اومــد کــه داد زد: )آقــای 

شهســواری! آقــای حجتــی! پــس کجاییــن؟!(
از  یکــی  بــود کــه  نشــده  تمــوم  هنــوز حرفــش 
عراقی هــا کالشــو برداشــت، رو بــه حاجــی کــرد و داد 

ــم! ــا اینجایی ــه م ــی! بل ــه حاج زد: بل
حاجــی گفــت: اونجــا چیــکار می کنیــن؟ گفــت: چنــد 
تــا عراقــی مــزدور دســتگیر کردیــم و زدنــد زیــر خنــده 

و پــا بــه فــرار گذاشــتن... .

بــا  نیــرو  وزارت  فنــاوری  و  پژوهــش  نمایشــگاه 
ــان  ــای اســتان اصفه ــزاری آبف ــی و کارگ ــت اجرای مدیری
در روزهــای 5 و 6 بهمن مــاه ســال جــاری در محــل 
پژوهشــگاه نیــرو، برگــزار شــد. در ایــن نمایشــگاه 
 دســتاوردهای تحقیقاتــی طــرح پژوهشــی »بررســی 
و ارائــه راهکارهــای اجرایــی کاهــش حجــم لجــن مــازاد 
)مطالعــه  فاضــالب  تصفیه خانه هــای  در  بیولوژیکــی 
ــه  ــان(« ب ــمال اصفه ــالب ش ــه فاض ــوردی: تصفیه خان م
صــورت ماکــت دینامیــک و بــا حضــور محققــان مربوطــه 

ارائــه شــد. 
ارائــه  و  »بررســی  مطالعــه،  ایــن  انجــام  از  هــدف 
مــازاد  لجــن  حجــم  اجرایــی کاهــش  راهکارهــای 
)مطالعــه  فاضــالب  تصفیه خانه هــای  در  بیولوژیکــی 
اصفهــان(«  شــمال  فاضــالب  تصفیه خانــه  مــوردی: 
ــه طــور  ــوت ب ــه، 4 دســتگاه پایل ــن مطالع اســت. در ای
بــرای فرآیندهــای مــورد مطالعــه ســاخته  مــوازی 
شــده و فرآیندهــای مــورد اســتفاده شــامل فرآینــد 
ــوازی ــه ه ــد تصفی ــراه اولتراســونیک، فرآین ــه هم  AB ب
/بی هــوازی و فرآینــد تصفیــه هوازی/بی هــوازی بــه 
همــراه اولتراســونیک اســت. عــالوه بــر ایــن، یــک 
ــالب  ــود فاض ــه موج ــد تصفی ــابه فرآین ــد AB مش فرآین
ــوازی در  ــورت م ــه ص ــاهد( ب ــان )ش ــه اصفه تصفیه خان
نصــب  اصفهــان  شــمال  فاضــالب  تصفیه خانه هــای 

شــد.
    مکانیســم های کاهــش نــرخ تولیــد لجــن مــازاد 

بیولوژیکی
هزینــه ســنگین  و  زیــاد  بــه مشــکالت  توجــه  بــا 
ــم های  ــن، مکانیس ــه لج ــای تصفی ــات و فرآینده عملی
در  بیولوژیکــی  مــازاد  لجــن  تولیــد  نــرخ  کاهــش 
ســال های اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
کاهــش 1 درصــد لجــن منجــر بــه نصــف شــدن حجــم 
تأثیــر  می توانــد  می شــود کــه  آبگیری شــده  لجــن 
 بســیار زیــادی بــر هزینه هــای آمایــش، حمل ونقــل 
داشــته  زیســت محیطی  آن مشــکالت  دنبــال  بــه  و 

باشــد. بــا توجــه بــه مطالعــات انجام شــده در ایــن 
زمینــه، طرح هــای پیشــنهادی منجــر بــه کاهــش حجــم 
لجــن بیــش از 10 تــا 20 درصــدی از میــزان طراحی شــده 
می شــود؛ لــذا دســتیابی بــه چنیــن کارایــی در کاهــش 
ــای  ــی در هزینه ه ــه صرفه جوی ــر ب ــن، منج ــم لج حج
ایــن  و  شــده  تصفیه خانــه  راهبــری  و  بهره بــرداری 
ــز کمــک  ــد نی ــه بهینه ســازی فرآین ــد ب موضــوع می توان

کنــد.
    تصفیه بیوگاز

طــرح  انجــام  از  حاصــل  دســتاوردهای  همچنیــن 
پژوهشــی »طراحــی و بهبــود عملکــرد فرآینــد بیواســکرابر 
بــا اســتفاده از نانوتکنولــوژی بــرای تصفیــه بیــوگاز« بــه 
صــورت ماکــت دینامیــک و بــا حضــور محقــق مربوطــه 

ــه شــد.  ارائ
مهم ترین دستاوردهای این تحقیق:

- دســتیابی بــه تأثیــر حضــور نانــوذره بــر فرآینــد 
ــه  ــیال پای ــوذره در س ــه نان ــت بهین ــن غلظ ــذب، تعیی ج
ســولفید  جــرم  انتقــال  ضریــب  آوردن  دســت  بــه 
هیــدروژن در نانوســیال، ســاخت بیواســکرابر در مقیــاس 
هیدرودینامیکــی  پارامترهــای  بررســی  نیمه صنعتــی، 
ــان  ــدت جری ــر ش ــی اث ــکرابر، بررس ــرد بیواس در عملک
ــازده  ــن ب ــکرابر، تعیی ــرد بیواس ــر عملک ــوگاز ب ورودی بی
افزایــش  بــرای  تکنیک هایــی  به کارگیــری  و  حــذف 
آن و دســتاوردهای حاصــل از طــرح پژوهشــی »آنالیــز 
هیدرودینامیکــی رفتــار جریــان فاضــالب در مخــازن 
هوادهــی بــه منظــور بررســی اثــر شــکل پــره هــواده بــر 
ــک  ــه روش دینامی ــتم ب ــردی سیس ــخصات عملک مش
بــه صــورت ماکــت   »)CFD( ســیاالت محاســباتی

ــد.  ــه ش ــک ارائ دینامی
نتایج این پژوهش: 

از  جامــع  راهنمایــی  ارائــه  و  دســته بندی  بررســی، 
هواده هــــای مـــورد اســــتفاده در تصفیـه خانه هـــای 
فاضــالب در سراســر دنیــا، اجــرای مهندســی معکــوس بــر 

ــتفاده  ــال اس ــود و در ح ــواده موج ــه ه ــک نمون روی ی
در تصفیه خانه هــای فاضــالب کشــور ارائــه پژوهشــی 
مبتنــی بــر آنالیــز هیدرودینامیکــی دقیــق بــر روی 
در  بــار  اولیــن  بــرای  فاضــالب  هوادهــی  سیســتم 
ــوع  ــر ن ــز ه ــه و آنالی ــرای مطالع ــه روشــی ب ــران، ارائ ای
ــردی آن  ــای عملک ــبه پارامتره ــواه و محاس ــواده دلخ ه
ــه ســاخت مــدل فیزیکــی، فراهــم کــردن  ــاز ب ــدون نی ب
امــکان تســت انــواع تجهیــزات تانــک تصفیــه فاضــالب 
)میکســر، دیفیــوزر و ...( در محیــط شبیه ســازی، فراهــم 
ــه  ــک تصفی ــه هندســی تان ــکان طراحــی بهین ــردن ام ک
ــا بررســی نتایــج آنالیــز تک فــازی و دوفــازی، امــکان  ب
ســازندگان  ســوی  از  اظهــاری  ویژگی هــای  بررســی 
هــواده ســطحی توســط شــرکت های آب و فاضــالب بــه 
عنــوان خریــدار، محاســبه دقیــق میــزان هــوای اختالطی 
ــده  ــر تعیین کنن ــوان پارامت ــه عن ــالب ب ــوط فاض در مخل
ــراع  ــت، اخت ــه ماک ــتم تصفی ــره وری سیس ــزان به در می
طــرح »پمــپ انتقــال فاضــالب اسانســوری« بــا حضــور 

ــد. ــه ش ــه ارائ ــرع مربوط مخت
نحوه کارکرد دستگاه: 

مخــزن یــا اتاقــک اصلــی دســتگاه ماننــد اتاقــک 
اسانســور در مســیر عمــودی در حوضچــه فاضــالب 
ــک  ــف اتاق ــه ک ــالب از دریچ ــود و فاض ــه ور می ش غوط
وارد شــده و تــا ســطح حوضچــه بــاال می آیــد. هنگامــی 
 کــه کلیــد باالبــر اتاقــک موتــور باالبــر را روشــن می کنــد

ــاال  ــه ســمت ب دریچــه کــف بســته می شــود و اتاقــک ب
ــد.  ــت می کن حرک

در حیــن حرکــت بــه ســمت بــاال، بالشــتک هــوا کــه در 
زمــان پاییــن رفتــن اتاقــک از هــوا پــر شــده، بــه وســیله 
ــن بالشــتک و اتاقــک هــوای آن  ــط بی شــیلنگ های راب
ــک  ــیدن اتاق ــس از رس ــود. پ ــده می ش ــک دمی در اتاق
ــا ســطح حوضچــه  ــه ارتفــاع مدنظــر )ســطح زمیــن ی ب
ــک  ــوی اتاق ــه در پهل آشــغالگیری( دریچــه خروجــی ک

ــه می شــود. ــاز شــده و فاضــالب تخلی ــه شــده ب تعبی

))آگهی تجدید مزایده عمومی((حضور آبفای استان اصفهان در نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو

شورای   95/7/26 مورخ   4/95/1354 شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 

اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 2 پالک از اراضی حوزه 3 به شماره پالک های 3/10 به 

متراژ 480/29 و 3/11 به متراژ 397/14 و 9 پالک اراضی حوزه 6 به شماره پالک های 

6/7 به متراژ 625 و 6/8 به متراژ 250 و 6/9 به متراژ 820/75 و 6/10 به متراژ 820/75 

و 6/11 به متراژ 820/75 و 6/13 به متراژ 625 و 6/18 به متراژ 625 و 6/20 به متراژ 625 

و 6/21 به متراژ 625 را با کاربری تجار ی خدماتی از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی 

به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر 

وقت اداری روز شنبه مورخ 95/12/14 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر
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