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با اسناد هویتی اصفهان   صفحه 5

گروهی   در هفته پنجم مرحله 
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موانع وابستگی
و  مخلوقــات  اشــرف  عنــوان  بــه  انســان   
ــد  ــام او زدن ــه ن ــال را ب ــه ف ــه قرع ك ــودی  موج
نهادنــد  بــردوش وی  را  الهــی  امانــت  بــار   و 

كــه خلیفــه الهــی در زمیــن باشــد، در یک  و بنــا شــد 
ویژگــی اساســی از ســایر موجــودات برتــر اســت و آن 
ــه معنــای قــدرت  ــاالی »اراده« ب ویژگــی،  مرتبــه ب
همیــن  بــه  اســت؛  گزینــش  امــكان  و  انتخــاب 
كــه انســان مخاطــب تكلیــف الهــی  دلیــل اســت 
كــه خداونــد در وجــود  گرفتــه و اســتعدادی  قــرار 
را  او  انتخاب هایــش،   ع  نــو بــه  بســته  نهــاده  او 
كــه  در طیــف عظیمــی از مقــام و رتبــه قــرار داده 
آن  حضیــض  و  »خلیفة اللهــی«  مقــام  آن،  اوج 
بنابرایــن  اســت.  حیوانــات  از  پســت تر  مرتبــه 
مهم تریــن  از  یكــی  گزینــش،  و  انتخــاب  بحــث 

اســت... انســان  ویژگی هــای 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

»نگرانــی مــن از ایــن اســت كــه نكنــد سســتی 
را  دقــت الزم  اســام  كــردن  پیــاده  در  و  كنیــم 
نكنــد  بیایــد.  پیــش  اشــكال  بعــدا  ننماییــم، 
ــد  ــان تــاش كردن ــل مشــروطه شــود كــه آقای مث
و مشــروطه را بنــا گذاشــتند آن وقــت چنــد نفــر 
از سیاســیون مســتبد، مشــروطه خواه شــدند و 

گرفتنــد... را  حكومــت 
امــروز مــن هیــچ ترســی نــدارم؛  ولــی ترســم از 
آن اســت كــه مبــادا مــا مســائل را بــه صورتــی 

ندهیــم...  بعــد  دســته  تحویــل  محكــم 
مــا بایــد بنیــان را محكــم كنیــم و بــه 
خــدا  پیــش  تــا  دهیــم  بعــد  دســته 

نباشــیم.«  مقصــر 
امــام )صحیفــه 
ج 18، ص242(

بنیان حمکمپای درس امام ؟ق؟

له
قا

رم
س

 با سازندگان و زمان پخش مستندهای 
نامزدهای ریاست جمهوری آشنا شوید

همه مستندهای انتخاباتی 96
با نزدیک شدن به زمان پخش مستندهای انتخاباتی 

گمانه زنی ها درباره  نامزدهای ریاست جمهوری 
سازندگان مستندها بیشتر شده است...

اخبار روز

در صفحه سیاست )2( بخوانید

قول بدهید

)آگهی تجدید مناقصه عمومی (

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی سطح شهر را 
از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت 
قراردادهای  امور  واحد  به  تاریخ 96/02/16  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  و  از شرایط  آگاهی 

شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول زیر از فروشنده 

ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

280.000.000 عمرانی
 خرید لوله فوالدی استاندارد پوشش دار به قطر 500 میلیمتر 

جهت پروژه آبرسانی منطقه خوانسار
96-1-23

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/02/16 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1396/02/17

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir ،   تلفن: 031-366۸0030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 031-366۸0030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 رهبر معظم انقالب در دیدار روز مبعث 
خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری:

 نامزدهای انتخابات تصمیم بگیرند 
و به مردم هم بگویند و در تبلیغاتشان 
که برای  هم بگویند، قول هم بدهند 

کشور، برای توسعه   پیشرفت امور 
گره ها  کردن  اقتصادی، برای باز 
 نگاهشان به بیرون از این مرزها

  نخواهد بود؛ بلکه نگاه به 
خود ملت خواهد بود.

در صفحه سیاست )2( بخوانید

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریسا�ن



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــمن  ــه دش ــرد: ب ــام ک ــمالی اع ــره ش ــاع ک ــر دف وزی
هشــدار می دهیــم توهــم حملــه بــه پیونگ یانــگ را از 
ســر خــود بیــرون کنــد؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت 
ــان را  ــر جه ــور در سراس ــن کش ــی ای ــای هوای پایگاه ه

ــم. ــدم می کنی منه
ــمالی  ــره ش ــاع ک ــر دف ــیک«، وزی ــگ س ــاک یون »پ
دیــروز در مراســم هشــتادوپنجمین ســالگرد تأســیس 
ــگ«  ــمی در »پیونگ یان ــور در مراس ــن کش ــش ای ارت
ــه  ــته ای ب ــه هس ــرای حمل ــور ب ــن کش ــی ای از آمادگ

ــر داد. ــکا خب آمری
وزیــر دفــاع کــره شــمالی در این بــاره گفــت: اوضــاع در 
شــبه جزیــره کــره بــه گونــه ای اســت کــه بــروز جنــگ 

هســته ای بــه دلیــل رزمایش هــای نظامــی آمریــکا و 
نیروهــای متجــاوز ایــن کشــور احتمــال دارد.

خبرگــزاری رســمی کــره شــمالی بــه نقــل از وی اعــام 
ــکا در  ــای آمری ــم پایگاه ه ــون می توانی ــا اکن ــرد: م ک
آســیا و اقیانــوس آرام را بــا قــرار دادن تســلیحات 
ــرار  ــدف ق ــاب ه ــکوهای پرت ــر س ــود ب ــته ای خ هس

ــم. دهی
ــزود:  ــه اف ــمالی در ادام ــره ش ــی ک ــام نظام ــن مق ای
بــه دشــمن هشــدار می دهیــم توهــم حملــه بــه 
پیونگ یانــگ را از ســر خــود بیــرون کنــد؛ چــرا کــه در 
غیــر ایــن صــورت پایگاه هــای هوایــی ایــن کشــور در 

ــم. ــدم می کنی ــان را منه ــر جه سراس
در هفته هــای گذشــته و همزمــان بــا اعــام خبــر 
بــه  وینســون«  آمریکایــی »کارل  ناوگــروه  اعــزام 
آرام در مجــاورت شــبه  اقیانــوس  بخــش غربــی 
بــه  شــمالی  دولتــی کــره  رســانه  جزیــره کــره، 
ــورت  ــگ در ص ــه پیونگ یان ــدار داد ک ــنگتن هش واش
ــکا،  ــاوز آمری ــر تج ــانه ای دال ب ــه نش ــاهده هرگون مش
ایــن کشــور را هــدف حملــه اتمــی خــود قــرار خواهــد 

داد. مهــر

تشــکیات  رئیــس  می گوینــد  پزشــکی  منابــع 
خودگــردان فلســطین دچــار بیمــاری قلــب اســت و 

در بیمارســتان بســتری شــده اســت.
ــع  ــن مناب ــل از ای ــه نق ــزه االن« ب ــری »غ ــگاه خب وب
مدعــی شــد کــه عبــاس 75 ســاله در ســفر اخیــر بــه 
تونــس زمیــن خــورد و از ناحیــه کمــر دچار درد اســت؛ 
امــا اکنــون هنــگام ســفر بــه کویــت ناچــار شــده کــه 
ــتانی در اردن ــه بیمارس ــب ب ــاری قل ــل بیم ــه دلی  ب

برود.
ــدن  ــه در لن ــی ک ــدس العرب ــه الق ــن روزنام همچنی
چــاپ می شــود، بــه نقــل از منابــع خــود ایــن خبــر را 
تأییــد کــرد و نوشــت: عبــاس کــه از ســران فلســطینی 
مــورد حمایــت غــرب اســت، دچــار مشــکات قلبــی 
ــون در بیمارســتانی در اردن بســتری  اســت و هم اکن

اســت.
ــل  ــه »نبی ــع فلســطین از جمل ــان بعضــی مناب همزم
ــار را  ــن اخب ــکیات، ای ــخنگوی تش ــه«، س ــو ردین اب

ــت. ــرده اس ــب ک تکذی
القــدس العربــی همچنیــن نوشــت کــه ســه پزشــک 
اردنــی وضعیــت محمــود عبــاس را دنبــال می کننــد. 

ایــن افــراد بــه صــورت محرمانــه احضــار و از افشــای 
ــع شــده اند.  ــاس من ــان عب ــی از درم ــه جزئیات هرگون
ــه باقــی  مدیریــت بیمارســتان نیــز خواســتار محرمان

مانــدن موضــوع شــده اســت.
قــرار بــود محمــود عبــاس از ریاســت تشــکیات 
انتخابــات  تــا  کنــد  کناره گیــری  خودگــردان 
جدیــدی برگــزار شــود؛ امــا اختــاف میــان ســازمان 
آزادی بخــش فلســطین )ســاف( و جنبــش مقاومــت 
ــع ایــن امــر شــده  اســامی )حمــاس(، تاکنــون مان

ــارس ــت. ف اس

اخبارضدونقیضازوخامتحال»محمودعباس«هشدارکرهشمالیبهآمریکادربارهاحتمالحملههستهای

حتما بخوانید!
کشته شدن ۳۰۰ تروریست در سوریه چهارشنبه  ۰6  اردیبهشت ماه 21۳96

ـــمـــاره  41۳  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

موانعوابستگی

ادامه از صفحه یک: 
کــه در تعییــن سرنوشــت نهایــی او مؤثــر اســت. 
ــایر  ــی س ــان ها و حت ــه انس ــه هم ــت ک ــی اس طبیع
موجــودات کــه حــد کمــی از اختیــار و انتخــاب را 
بهتریــن گزینــه  انتخــاب  دارنــد، همــواره در پــی 

هســتند.
زندگـــی  حـــوزه  در  انتخـــاب  مصادیــق  از  یکــی 
ــوان  ــه عن ــور ب ــدگان کش ــاب اداره کنن ــی،  انتخ اجتماع
ــوراهای  ــز  ش ــه و نی ــوه مجری ــور، رأس ق رئیس جمه
ــی  ــور سیاس ــت اداره ام ــتا جه ــهر و روس ــامی ش اس
اقتصــادی، فرهنگــی  و اجتماعــی و نیازهــای شــهری 

ــت.  ــردم اس ــی از م ــه نمایندگ ــتایی ب و روس
از قــوای  در نظــام جمهــوری اســامی هــر یــک 
ــد  ــه بای ــد ک ــخصی دارن ــئولیت های مش ــه گانه مس س
در قبــال آن پاســخگو باشــند. دولــت کــه رئیس جمهور 
 در رأس آن قــرار دارد و اعضایــش بــه پیشــنهاد او 
ــن  ــری قوانی ــوند، مج ــاب می ش ــس انتخ  و رأی مجل
و برنامه هــای توســعه کشــور اســت؛ بــر ایــن اســاس 
یکــی از مهم تریــن انتخابــات در انــواع انتخابــات 
کشــور،  انتخــاب رئیس جمهــور اســت. همچنیــن یکــی 
ــوری  ــاالری جمه ــر مردم س ــه مظه ــی ک از انتخاب های
ــتایی  ــهر و روس ــورای ش ــکیل ش ــت، تش ــامی اس اس
ــت ســاماندهی شــهرها و روســتاها  ــه در جه اســت ک
ــدام  ــری نیازهــای مــردم در شــهر و روســتا اق و پیگی
ــت حــوزه  ــل گســتردگی و اهمی ــه دلی ــه ب ــد ک می کنن
ــت  ــز از اهمی ــا انتخــاب اعضــای آن نی کاری آن، قطع

بســیاری برخــوردار اســت.
اکنــون در جریــان بررســی صاحیت هــا در ارتبــاط 
ــر  ــه ب ــتیم ک ــوراها هس ــات ش ــای انتخاب ــا نامزده ب
اســاس قانــون هیئت هــای اجرایــی و هیئت هــای 
ــان  ــد و در زم ــد کنن ــا را تایی ــد صاحیت ه نظــارت، بای
ــی  مشخص شــده لیســت اســامی تاییدشــدگان قطع
ــه  ــت ک ــگام اس ــرد؛ آن هن ــرار گی ــردم ق ــار م در اختی
مــردم و رای دهنــدگان بایــد بــا ظرافــت کامــل جهــت 
ــت  ــه صاحی ــی ک ــن نامزدهای ــح از بی ــاب اصل انتخ
ــدام  ــد، اق ــون را دارن ــرایط الزم در قان ــداری و ش امانت

ــد.  کنن
ــم  ــام معظ ــخن مق ــه س ــم ب ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــم  ــه می کنی ــا توج ــا صاحیت ه ــه ب ــری در رابط رهب
ــا  ــت آن ه ــه ... صاحی ــانى ک ــد: »آن کس ــه فرمودن ک
اعــام می شــود، معنایــش ایــن اســت کــه ایــن 
ــاز برخــوردار اســت. در  ــورد نی ــت م ــل صاحی از حداق
بیــن ایــن کســانى کــه اعــام می شــوند، افــرادى 
هســتند بــا صاحیت هــاى باالتــر، افــرادى هســتند در 
ــردم شــهرها  ــران و م ــت ای ــر مل ــر. هن ســطح پایین ت
ــد،  ــت کنن ــه دق ــت ک ــن اس ــه ای ــاى انتخابی و حوزه ه
ــن را انتخــاب  ــح را، بهتری ــد، بشناســند اصل ــگاه کنن ن

 )86/10/12( کننــد.« 
ــر  ــای مدنظ ــا و ماک ه ــاس، معیاره ــن اس ــر همی ب
مقــام معظــم رهبــری را در انتخــاب افــراد اصلــح مرور 
می کنیــم. ایشــان معتقدنــد از بیــن کاندیداهــا... بایــد 
کســانی انتخــاب شــوند کــه »بهتریــن از لحــاظ ایمــان 
بهتریــن از لحــاظ اخــاص و امانــت، بهتریــن از لحــاظ 
دینــدارى و آمادگــى بــراى حضــور در میدان هــاى 
نســبت  دردمندتریــن  و  دردشــناس ترین  انقــاب، 
این هــا  کننــد.  انتخــاب  را  مــردم  نیازهــاى  بــه 
ــا  ــز م ــردم عزی ــه[ بایســتى م ــى اســت ]ک فرصت های
ــا بصیــرِت تمــام  در همــه جــاى کشــور، هوشــیارانه، ب

ــد... . )همــان( ــدا کنن ــد پی ــاش کنن ت
بحــث  انتخاب کننــدگان  مدنظــر  نــکات  از  یکــی 
ــی و  ــی علم ــب و توانای ــای منتخ ــص کاندیداه تخص
عملــی آن هــا در نــوع مســئولیتی اســت کــه بــر عهــده  
می گیرنــد؛  ایــن یــک اصــل کلــی اســت کــه در همــه 
ــرت  ــه حض ــه ای ک ــا نکت ــت؛ ام ــم اس ــا مه انتخاب ه
ــد داشــتند بحــث  ــر آن تأکی ــواره ب ــز هم ــام)ره( نی ام
تعهــد در کنــار تخصــص بــود؛ لــذا مقــام معظــم 
رهبــرى نیــز در یکــی از ســخنرانی های خــود بــا 
ــاره اصالــت دادن بــه  ــه بعضــى تبلیغــات درب اشــاره ب
تخصــص داوطلبــان تصریــح می کننــد: »تخصــص 
ــم  ــص ک ــروز متخص ــا ام ــت و م ــرى الزم اس ــز ام نی
نداریــم؛ امــا ملــت هوشــیار ایــران بایــد دقــت کنــد کــه 
ــاب  ــا را انتخ ــان، متدین ه ــن متخصص ــان همی در می
ــع وابســتگى مى شــود  ــن مان ــن و تدی ــرا دی ــد؛ زی کن
و اگــر دینــدارى نباشــد، وابســتگى آســان مى شــود.« 
)1375/01/28( این هــا نکاتــی اســت کــه بایــد در هــر 
ــا انتخــاب درســتی را  ــه آن توجــه شــود ت ــی ب انتخاب
ــرای کشــور ترســیم  ــری را ب ــده بهت ــم و آین ــم بزنی رق

ــم. کنی

امامرضا)ع(ومردم
امامــان علیهم الســام بــا مــردم نشســت و برخاســت 
نیکوتریــن  بــه  داشــتند و در تعامــات اجتماعــی 
صــورت بــا آنــان برخــورد می کردنــد. ایــن ســیره 
ــا  ــان م ــرار دادن آن ــو ق ــا الگ ــه ب ــود ک ــو ب ــان نیک چن
می توانیــم روش درســت برخــورد اســامی را بــا افــراد 

ــم. ــون بیاموزی گوناگ
بــا بررســی آیــات درمی یابیــم برخــورد بــا انســان های 
مختلــف بایــد هماهنــگ و متناســب بــا روحیــه آن هــا 

باشــد؛ خداونــد عّزوجــّل در قــرآن فرمــوده اســت:
»محمــد رســول هللا والذیــن معــه اشــداء علــی 
الکفــار رحمــاء بینهــم«؛ »محمــد فرســتاده خداســت 
ــار ســخت و  ــر کف ــا او هســتند در براب و کســانی کــه ب

ــتند.« ــان هس ــود مهرب ــان خ ــدید و در می ش
در آیه دیگری چنین فرموده:

ــا النبــی جاهــد الکفــار و المنافقیــن و اغلــظ  ــا ایه »ی
علیهــم«؛ »ای پیامبــر! بــا کافــران و مجاهــدان جهــاد 

کــن و بــر آن هــا ســخت بگیــر.«
از ایــن آیــات چنیــن نتیجه گیــری می شــود کــه 
برخــورد قــرآن و اســام بــا انســان های مختلــف 
متفــاوت اســت. در آیــه ای دســتور بــه برخــورد نیــک 
نیــک  مــردم ســخن  »بــا  پرمحبــت می دهــد:  و 
ــه  ــورد میان ــه برخ ــتور ب ــر دس ــه دیگ ــد« و در آی بگویی
می دهــد: »محمــد فرســتاده خداســت و کســانی کــه 
بــا او هســتند در برابــر کفــار سرســخت و شــدید و در 

ــتند.« ــان هس ــود مهرب ــان خ می
 امــام رضــا)ع( بــه عنــوان اســوه و کانــون مهــر 
و عاطفــه نســبت بــه بنــدگان خــدا شــناخته می شــوند. 
االمــام  علــی  »الســام  اســت:  آمــده  زیــارت  در 
ــت  ــا راف ــوای ب ــام و پیش ــر ام ــام ب ــوف«؛ »س  الرئ
ــد  ــان«؛ ایــن لقبــی اســت کــه از طــرف خداون و مهرب

ــه ایشــان داده شــده اســت.  ب
ــه  ــبت ب ــی را نس ــت و مهربان ــترین محب ــان بیش ایش
ــتند. در  ــان داش ــه و خدمتگزارانش ــل خان ــردم و اه م
ــیدند  ــهادت رس ــه ش ــدند و ب ــموم ش ــه مس روزی ک
ــه فــردی کــه نزدیکشــان  ــدن نمــاز ظهــر ب پــس خوان
بــود، فرمودنــد: مــردم )منظــور اهــل خانــواده کارکنــان 
ــرد  ــد؟ آن ف ــذا خورده ان ــد( غ ــان بودن و خدمتگزارانش
ــی  ــی کس ــن وضعیت ــن  در چنی ــای م ــواب داد: آق ج

ــورد؟  ــذا بخ ــد غ می توان
در ایــن لحظــه کــه امــام)ع( متوجــه می شــوند کســی 
ــه آوردن ســفره   غــذا نخــورده، می نشــینند و دســتور ب
ــا  ــه آن ه ــوت و ب ــفره دع ــر س ــه را س ــد، هم می دهن

یکی یکــی محبــت می کننــد.
ــه شــخص خودشــان  ــوط ب ایشــان در جایــی کــه مرب
ایثارهــا  عالی تریــن  بزرگ تریــن گذشــت ها،  بــود، 
ــه دیگــران داشــتند.  ــت را نســبت ب و بیشــترین محب
ــل  ــانی کام ــانه انس ــا)ع( نش ــام رض ــی ام ــار عمل  رفت
و نمونــه اســت کــه هیــچ عاقــه ای بــه دنیــا و ظواهــر 

آن نــدارد.
بــرای  فــردی حتــی کوچک تریــن خدمتــی  اگــر 
 امــام رضــا)ع( انجــام مــی داد، ایشــان نهایــت تشــکر 
و قدردانــی را بــه جــا می آوردنــد و حتمــا خدمــت آن 

ــد.  ــران می کردن ــرد را جب ف
آن حضــرت بــه مســتضعفان و گرفتــاران توجــه خاصی 
ــی داشــتند  ــاری و ناراحت ــا گرفت ــر آن ه ــد؛ اگ  می کردن
ــاد  ــد. زی ــل کنن ــان را ح ــکل آن ــد مش ــعی می کردن س
یاری رســانی های  ســایه  در  کــه  افــرادی  بودنــد 

ــد. ــت یافتن ــری دس ــه خی ــام)ع( ب ام

خبر کوتاه 

اخبار سیاسی 

جنجالزنانهدرکاخسفید
ــن  ــط بی ــش در رواب ــروز تن ــس از ب ــل انگلی ــه دیلی می روزنام

ــر داد. ــوی کاخ ســفید خب ــکا ترامــپ، دو بان ــا و ایوان مانی
مانیــا  رابطــه  نوشــت:  گزارشــی  در  دیلی میــل  روزنامــه 
ترامــپ، همســر رئیس جمهــور بــا دختــرش ایوانــکا کــه 
ــت  ــوب نیس ــدان خ ــفید دارد، چن ــادی در کاخ س ــش زی  نق
و عمدتــا اعضــای کاخ ســفید بــر ایــن باورنــد کــه توجــه زیــاد 
ــا  ــادر ب ــن م ــط ای ــرش موجــب ســردی رواب ــه دخت ترامــپ ب
دختــرش شــده اســت.این روزنامــه افــزود: ترامــپ روزبــه روز 
توجهــش بــه ایوانــکا بیشــتر و نقــش او در کاخ ســفید 
پررنــگ می شــود. برخــی از منابــع در کاخ ســفید بــه روزنامــه 
ــر  ــی ب ــا مبن ــاف ادعاه ــه برخ ــد ک ــاع داده ان ــل اط دیلی می
رابطــه خــود مــادر و دختــر، بایــد گفــت رابطــه آن هــا بــه شــدت 
ــا  ــود مانی ــل نب ــه دلی ــوارد ب ــیاری از م ــت.در بس ــرد اس س
ــکا جــای او را پــر می کنــد. جــام ترامــپ در کاخ ســفید، ایوان

کشتهشدن۳۰۰تروریستدرسوریه
ارتــش ســوریه حضــور خــود را در حومــه شــمالی حمــاه 
تقویــت کــرده و ســه شــهرک دیگــر را از تروریســت های 
ــن  ــو ای ــه 300 عض ــه ای ک ــام« در حمل ــر الش ــت تحری »هیئ
ــه  ــزارش روزنام ــه گ ــت. ب ــس گرف ــدند، پ ــته ش ــروه کش گ
مســتقل رأی الیــوم، یــک منبــع نظامــی ســوریه اعام کــرد: در 
بیــن 300 کشــته هیئــت تحریــر الشــام )جبهــه النصره ســابق( 
علــی العبــود، ســرکرده نظامــی »اجنــاد الشــام« نیــز هســت. 
ایــن عملیــات منجــر بــه انهــدام ۲0 خــودروی متنــوع، ذخایــر 
ــش  ــد. ارت ــره ش ــه النص ــته ب ــک وابس ــلیحاتی و دو تان تس
ســوریه اعــام کــرد: 80 درصــد از مناطــق حومــه شــمالی حماه 
را بــه دســت گرفتــه و دو شــهرک اســتراتژیک طیبــه االمــام و 
ــا و ده هــا شــهرک مجــاور آن را طــی روزهــای گذشــته  حلفای
بــه کنتــرل خــود درآوردنــد. در حومــه جنوبــی حمــاه یگانــی از 
ارتــش تــاش تروریســت ها را بــرای نفــوذ بــه ایســت بازرســی 

ــاکام گذاشــتند. ایســنا ــزاره ن ارتــش ســوریه در اطــراف ال

نجفی:

روحانیدرمناظرهروزجمعهشرکتمیکند
رئیــس ســتاد فرهنگیــان روحانــی توضیحاتــی دربــاره تداخــل 
ــرد.  ــه ک ــی ارائ ــتانی روحان ــفر اس ــا س ــه ب ــره روز جمع مناظ
ــان حجت االســام  ــی، رئیــس ســتاد فرهنگی ــی نجف محمدعل
روحانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا شــرکت نکــردن 
روحانــی در مناظــره روز جمعــه بــه  دلیــل ســفر اســتانی درســت 
اســت یــا خیــر، گفــت: روحانــی در مناظــره شــرکت می کنــد. 
بحــث ایــن بــود کــه ســفر اســتانی از قبــل تنظیــم شــده و اگــر 
بخواهــد در مناظــره شــرکت کنــد، بایــد ســفر را کنســل کننــد کــه 
شایســته نیســت؛ چــون از قبــل بــه مــردم گفتــه شــده اســت. 
وی افــزود: معتقدیــم مناظــرات اگــر از ایــن جمعــه تــا زمــان 
انتخابــات ادامــه پیــدا کنــد، فاصلــه ای طوالنــی اســت و مــردم 
از یادشــان خواهــد رفــت. بهتــر اســت فاصلــه بیــن مناظــرات 
بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر و بــه  عنــوان یــک اصــل در آگاه کردن 
مــردم، کوتــاه باشــد و از جمعــه بعــدی و در طــول یــک هفتــه 
ــا را  ــا و برنامه ه ــد رویکرده ــردم بتوانن ــا م ــد ت ــدا کن ــه پی ادام
مقایســه و دنبــال کنند.نجفــی بــا بیــان اینکــه مــا از شــکل زنده 
ــد  ــره ای باش ــر مناظ ــت: اگ ــم، گف ــت می کنی ــرات حمای مناظ
روحانــی حتمــا در آن شــرکت می کنــد؛ امــا بهتــر ایــن اســت 
کــه در یــک دوره زمانــی یــک هفتــه ای و نزدیــک بــه انتخابــات 

انجــام شــود تــا تأثیــرش بیشــتر باشــد. تســنیم

ــرت  ــم حض ــر خات ــث پیامب ــکوه مبع ــد باش در عی
انقــاب  معظــم  رهبــر  مصطفــی)ص(،  محمــد 
اســامی در دیــدار بــا مســئوالن نظــام، اقشــار 
مختلــف مــردم و ســفیران کشــورهای اســامی 
بعثــت را برنامــه ای نورانــی، جاودانــه و تحول آفریــن 
ــا اشــاره  ــد و ب ــع بشــری خواندن ــه جوام ــرای هم ب
بــه ضــرورت ایســتادگی برگرفتــه از تعالیــم اســام 
ــد:  ــی افزودن ــان جهان ــل دشــمنان و زورگوی در مقاب
ــات پیــش رو دشــمنان  ــا حضــور در انتخاب ــت ب مل
ــن  ــرد؛ ضم ــد ک ــوس خواه ــران را مأی ــام و ای اس
ــردم  ــه م ــرم ب ــای محت ــت نامزده ــه الزم اس اینک
ــردن  ــاز ک ــور و ب ــرفت کش ــرای پیش ــد ب ــول دهن ق
ــد  ــا نخواه ــارج از مرزه ــه خ ــان ب ــا، نگاهش  گره ه

بود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تبریــک عیــد ســعید 
ــه مســلمانان  ــران و هم ــز ای ــت عزی ــه مل ــث ب مبع
جهــان خاطرنشــان کردنــد: بعثــت رســول خاتــم در 
ــرور  ــم و غ ــل و ظل ــی و جه ــرق در تاریک ــای غ دنی
رخ داد و پیامبــر گرامــی اســام بــا دعــوت بــه 
ــدل و  ــر ع ــی ب ــی متک ــی تشــکیل حکومت ــور یعن ن
انصــاف و وحــدت و ایســتادگی در مقابــل ظلــم 
نشــان داد برنامــه بعثــت در همــه جوامــع بشــری 
ــت و  ــق و اجراس ــل تحق ــا، قاب ــه دوران ه و در هم
ــدن  ــن تم ــکیل عظیم تری ــاخت تش ــد زیرس می توان

ــرد. ــرار گی بشــری ق
ــاز عمیــق بشــریت امــروز  ــر نی ــد ب ــا تأکی ایشــان ب
بــه برنامــه بعثــت، شــناخت افــکار عمومــی جهــان 
را از معنــی و مفهــوم بعثــت بســیار مهــم برشــمردند 
و افزودنــد: بعــد از تشــکیل جمهــوری اســامی کــه 
رشــحه ای از رشــحات حکومــت نبــوی در آن جلــوه 
کــرد، دشــمنان جوامــع بشــری خصومــت و مبــارزه 
بــا منشــأ ایــن حرکــت عظیــم، یعنــی اســام را در 

دســتور کار جــدی قــرار دادنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »توانایــی بی بدیــل 
اســام در رشــد و شــکوفایی جوامــع انســانی« 
ــادی  ــان م ــدن توأم ــه تم ــکل دهی ب ــت ش  »ظرفی

مقابلــه  در  اســام  »قــدرت  نیــز  و  معنــوی«  و 
ــمنی  ــی دش ــل اصل ــدی« را از دالی ــم و تع ــا ظل ب
مســتکبران بــا دیــن مبیــن اســام برشــمردند.
ــتی  ــای تروریس ــکیل گروه ه ــد: تش ــان افزودن ایش
ــورهای  ــان کش ــزی می ــام و تفرقه انگی ــام اس ــه ن ب
اســامی از جملــه در عــراق و ســوریه و بحریــن 
و یمــن از توطئه هــای آمریــکای ظالــم و رژیــم 
خبیــث صهیونیســتی بــرای مقابلــه بــا اســام 

ــت. اس
ــه  ــد: البت ــان کردن ــاب خاطرنش ــم انق ــر معظ رهب
ــتر از  ــامی بیش ــوری اس ــا جمه ــی ب ــان جهان ظالم
ــا  ــر کشــورهای مســلمان دشــمن هســتند؛ ام دیگ
ــن  ــا اصــِل اســام اســت و ای ــی آن ه مشــکل اصل

ــد. ــلمانان درک کنن ــه مس ــد هم ــت را بای واقعی
ــمنی  ــت دش ــه ای درک عل ــت هللا خامن ــرت آی حض
مســتکبران بــا اســام را وظیفه مســئوالن کشــورهای 
اســامی خواندنــد و افزودنــد: دولت هــای اســامی 
بایــد بفهمنــد کــه هــدف آمریــکا از همراهــی بــا یــک 
ــر ــور دیگ ــک کش ــا ی ــمنی ب ــامی و دش ــور اس  کش
ــان اســام و مانع تراشــی  ــری از وحــدت جه جلوگی
بــر ســر راه درک مشــترک مســلمانان از منافــع 

ــت. ــامی اس ــع اس جوام
ــق  ــف از توفی ــراز تأس ــا اب ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
ــه  ــا در منطق ــه آمریکایی ه ــت های تفرقه افکنان سیاس
افزودنــد: غارتگــران دستشــان در جیــب برخــی 
ــن کار  ــه ای ــرای ادام ــه اســت و ب کشــورهای منطق
ســعی می کننــد جمهــوری اســامی یــا ایــران 
یــا تشــّیع را دشــمن آن هــا جلــوه دهنــد؛ امــا 
ــاد  ــه اتح ــم ک ــه را درک کنی ــن نکت ــد ای ــه بای هم
و ایســتادگی در مقابــل زورگویــان، راه پیشــرفت 

ــت. ــام اس ــان اس جه
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای عــزم و اراده ملــت 
ــر  ــا، اختال ناپذی ــا زورگویی ه ــه ب ــران را در مقابل ای
و قاطــع خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: همــه 
ملــت، جوانــان و مــردم انقابــی و مؤمــن در مقابــل 
ــن  ــوری، ای ــر کش ــتاده اند و در ه ــتکبران ایس مس
 ایســتادگِی برگرفتــه از بعثــت پیامبــر محقــق شــود

دشــمنان هیــچ تعــرض و هیــچ غلطــی نمی تواننــد 
بکننــد.

ــاد  ــان و اتح ــامی »ایم ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
 و حضــور در صحنــه« ملــت را عامــل شــجاعت 
و ایســتادگی جمهــوری اســامی برشــمردند و تأکید 

ــر  ــش رو از مظاه ــات پی ــد: شــرکت در انتخاب کردن
مهــم حضــور پرطــراوت مــردم در صحنــه اســت.

ــات  ــف انتخاب ــاد مختل ــه ابع ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــامی  ــام اس ــات در نظ ــرکت در انتخاب ــد: ش افزودن
ــدرت«  ــق و ق ــأن و ح ــور »ش ــردم و تبل ــه م وظیف
ــت  ــی حکوم ــه رأس اجرای ــکل دهی ب ــان در ش آن
ــت،  ــه مل ــتادگی یکپارچ ــه ایس ــن اینک ــت؛ ضم اس
جســارت دشــمن و توانایــی تحــرک و تعــرض را از 

او ســلب می کنــد.
سیاســت های  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــته و  ــئوالن گذش ــه مس ــز هم ــترک و تهدیدآمی مش
حــال آمریــکا را در مخالفــت بــا ملــت ایــران، نشــانه 
نیــت خباثت آلــود مســئوالن همــه جریان هــای 
افزودنــد:  و  دانســتند  کشــور  ایــن  سیاســی 
ــه زدن  ــرای ضرب ــا ب ــه زمان ه ــا در هم آمریکایی ه
بــه ایــران، هــر کاری می توانســتند انجــام داده انــد؛ 
ــران  ــت ای ــه مل ــی علی ــر کس ــد ه ــه بدانن ــا هم ام
تعــرض کنــد، بــدون تردیــد بــه ضــرر خــودش تمــام 
می شــود؛ چــرا کــه واکنــش ملــت ایــران در مقابــل 

ــود. ــد ب ــتحکم خواه ــت، مس ــن حرک ای
ــران  ــردم ای ــده م ــه ای آین ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــتادگی  ــان و ایس ــو ایم ــی و در پرت ــل اله ــه فض را ب
ــد:  ــد کردن ــد و تأکی ــته خواندن ــر از گذش ــت بهت مل
بایــد ایــن »ایمــان، اتحــاد، ایســتادگی و حضــور در 
ــا اســتفاده از توانایی هــا  صحنــه« را حفــظ کــرد و ب
عاقانــه  برنامه ریــزی  و  داخلــی  و ظرفیت هــای 
ســاخت درونــی نظــام را چنــان مســتحکم کــرد کــه 
دشــمن از توطئه هایــش مأیــوس شــود و دســت از 

ــردارد. دشــمنی ب
رهبــر معظــم انقــاب در پایــان سخنانشــان از 
و  تبلیغــات  در  خواســتند  انتخابــات  نامزدهــای 
دهنــد؛  قــول  یــک  مــردم  بــه  برنامه هایشــان 
ــرای پیشــرفت کشــور، توســعه  ــه ب ــد ک ــول بدهن ق
اقتصــادی و بــاز کــردن گره هــا بــه بیــرون از مرزهــا 
نــگاه نخواهنــد کــرد؛ بلکــه بــه توانایی هــای ملــت و 

می دوزنــد. ظرفیت هــای کشــور چشــم 

ــان پخــش مســتندهای  ــه زم ــک شــدن ب ــا نزدی ب
جمهــوری  ریاســت  نامزدهــای  انتخاباتــی 
ــاره ســازندگان مســتندها بیشــتر  ــا درب گمانه زنی ه

ــت. ــده اس ش
نمایــش 1۲ فیلــم مســتند تبلیغاتــی نامزدهــای 
ــت ماه  ــوری از 1۲ اردیبهش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــردان،  ــدام کارگ ــا ک ــاز می شــود؛ ام ــون آغ در تلویزی

ــازد؟ ــدا را می س ــدام کاندی ــم ک فیل
    سید مصطفی میرسلیم

از  یکــی  میرســلیم کاندیــدای  مصطفــی  ســید 
مهم تریــن حزب هــای کشــور اســت. وی وزیــر 
ــود و از اعضــای  ــت مرحــوم  هاشــمی ب ارشــاد دول

حــزب جمهــوری اســامی. 
ریاســت  انتخابــات  نامــزد  ایــن  اول  مســتند 
 30 و   18 ســاعت  اردیبهشــت ماه   14 جمهــوری 
 ۲0 وی  دوم  مســتند  و  یــک  شــبکه  از  دقیقــه 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۲۲ از شــبکه اول ســیما 

پخــش خواهــد شــد.
    اسحاق جهانگیری

ــتقر  ــت مس ــاون اول دول ــری، مع ــحاق جهانگی اس
ــدای  ــوان کاندی ــه عن ــه از وی ب ــت ک ــتور اس در پاس
ــاد  ــی ی ــی روحان ــه پوشش ــدی و البت ــدان ج نه چن
می کننــد و خــود نیــز اعــام کــرده بــه نیــت دفــاع 
از عملکــرد دولــت پــا بــه عرصــه گذاشــته اســت. وی 
می گویــد ســتاد انتخاباتــی تشــکیل نمی دهــم؛ 
ــکرپور را  ــدی عس ــاف محمدمه ــن اوص ــا ای ــا ب ام
ــد.  ــری می دانن ــی جهانگی ــتند تبلیغات ــازنده مس س
البتــه عســکرپور ایــن خبــر را تکذیــب کــرد؛ امــا بــاز 
هــم نامــی دیگــر بــه صــورت جدی تــر مطــرح شــد. 
ســاخت  هــم  جهانگیــری  شــده کــه  شــنیده 
مســتندش را همچــون یــار انتخاباتــی اش بــه رضــا 

میرکریمــی واگــذار کــرده اســت.

ریاســت  انتخابــات  نامــزد  ایــن  اول  مســتند 
 30 و   18 ســاعت  اردیبهشــت ماه   17 جمهــوری 
وی ۲3  دوم  مســتند  و  یــک  از شــبکه  دقیقــه 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۲۲ از شــبکه اول ســیما 

پخــش خواهــد شــد.
    حسن روحانی

حســن روحانــی چهــار ســال پیــش کــه در انتخابات 
حاضــر شــد، مســتند انتخاباتــی اش را حســین 
دهباشــی ســاخت. دهباشــی را امــروز بیشــتر بــرای 
ســاخت همان مســتند و روایــت دربار می شناســیم. 
 حــال امــروز بــه انتخاباتــی دیگــر نزدیــک شــده ایم 
ــر  ــروف ب ــدگان مع ــازان و تهیه کنن ــام مستندس و ن
ــروز  ــاده اســت. از به ــی رســانه افت ــان اهال ســر زب
شــفیعی و رضــا میرکریمــی بــه عنــوان ســه گزینــه 
احتمالــی ســازندگان فیلــم روحانــی نــام بــرده 

شــد.
ریاســت  انتخابــات  نامــزد  ایــن  اول  مســتند 
 30 و   18 ســاعت  اردیبهشــت ماه   16 جمهــوری 
 19 وی  دوم  مســتند  و  یــک  شــبکه  از  دقیقــه 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۲۲ از شــبکه اول ســیما 

پخــش خواهــد شــد.
    حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی

حجت االســام ســید ابراهیــم رئیســی، متولــی 
کنونــی آســتان قــدس رضــو اســت و از دیگــر 

کاندیداهــای ایــن دوره اســت. 
از مهــدی نقویــان و محمدعلــی فارســی بــه عنــوان 
مستندســاز تبلیغاتــی رئیســی نــام برده انــد؛ حتــی 
رســانه ای هــم مدعــی شــد کــه بــا نقویــان صحبــت 

کــرده و وی ایــن خبــر را تأییــد کــرده اســت.
مهــدی نقویــان در چنــد دوره از جشــنواره عمــار بــه 
ــت؛  ــده اس ــاب ش ــده انتخ ــاز برگزی ــوان فیلم س عن
ــای  ــاب را از مزای ــده و ن ــیوی دیده نش ــر آرش تصاوی

مستندســازی او می داننــد.
ــی  ــاز خوش تکنیک ــز فیلم س ــی نی ــی فارس محمدعل
اســت کــه ســاخت فیلــم را از دوران دفــاع مقــدس 
ــهید  ــر ش ــردان و تدوینگ ــتیار کارگ ــوان دس ــه عن ب
ــای  ــرد. اعض ــاز ک ــراب آغ ــه س ــی در مجموع آوین
ــه  ــد و ن ــد کردن ــام را تأیی ــن دو ن ــه ای ــتادش ن س
ــی را  ــه فارس ــتر گزین ــنیده ها بیش ــا ش ــب؛ ام تکذی

تقویــت می کنــد.

ریاســت  انتخابــات  نامــزد  ایــن  اول  مســتند 
 30 و   18 ســاعت  اردیبهشــت ماه   1۲ جمهــوری 
دوم وی ۲4  و مســتند  یــک  از شــبکه  دقیقــه 
اردیبهشــت  ماه ســاعت ۲۲ از شــبکه اول ســیما 

پخــش خواهــد شــد.
    محمدباقر قالیباف

بــرای ســاخت مســتند انتخاباتــی قالیباف، شــهردار 
ــام  ــرادران رضــوی بیشــتر از ســایرین ن ــران، از ب ته
ــه در کارزار  ــر ک ــرادر بزرگ ت ــت. ب ــده اس ــرده ش ب
ــاف را  ــی قالیب ــی گذشــته مســتند انتخابات انتخابات
ــه  ــاداری را ب ــم وف ــم رس ــا ه ــن روزه ــاخت، ای س
جــا آورده و بــاز هــم بــه کمــک هم شــهری اش 
ــام  ــم ن ــی ه ــدای انتخابات ــن کاندی ــه جوان تری ک
خــود  بــاز  را  مســتندش  تــا  شــتافته   گرفتــه، 

بسازد. 
ایــن تهیه کننــده سرشــناس ایــن خبــر را در صفحــه 
ــم  ــا تی ــروز ب ــه ام ــرده ک ــر ک ــخصی اش منتش ش

ــردم جلســه داشــتیم. ــت م کارشناســان دول
ریاســت  انتخابــات  نامــزد  ایــن  اول  مســتند 
 30 و   18 ســاعت  اردیبهشــت ماه   18 جمهــوری 
 ۲1 وی  دوم  مســتند  و  یــک  شــبکه  از  دقیقــه 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۲۲ از شــبکه اول ســیما 

پخــش خواهــد شــد.
    سید مصطفی  هاشمی طبا

ایــن کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری از 
ــتندش  ــازنده مس ــوان س ــه عن ــان ب ــن رضائی فرزی

ــت. ــرده اس ــام ب ن
ریاســت  انتخابــات  نامــزد  ایــن  اول  مســتند 
 30 و   18 ســاعت  اردیبهشــت ماه   1۲ جمهــوری 
دوم وی ۲5  و مســتند  یــک  از شــبکه  دقیقــه 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۲۲ از شــبکه اول ســیما 

پخــش خواهــد شــد. باشــگاه خبرنــگاران

با سازندگان و زمان پخش مستندهای نامزدهای ریاست جمهوری آشنا شوید

همهمستندهایانتخاباتی96

رهبر معظم انقالب در دیدار روز مبعث خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری:

قول بدهید
 نامزدهای انتخابات تصمیم بگیرند و به مردم هم بگویند و در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور
برای توسعه  اقتصادی، برای بازکردن گره ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود؛ بلکه نگاه به خود ملت خواهد بود
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازگروه اقتصاد

ــک در  ــن بان ــت: ای ــارگاد گف ــک پاس ــل بان ــر عام مدی
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــه بح ــژه ب ــه وی ــتای توج  راس
و تأثیــر آن در بهبــود وضعیــت تولیــد و اشــتغال آمــاده 
ــا ارائــه انــواع خدمــات ارزی اعــم از گشــایش  اســت ب
اعتبــار اســنادی، صــدور ضمانتنامه هــا و ... از طرح هــای 

توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه حمایــت کنــد. 
ــران  ــی از مدی ــراه جمع ــه هم ــه ب ــمی ک ــد قاس  مجی
و کارشناســان ارشــد ایــن بانــک از فــوالد مبارکــه بازدیــد 
ــان  ــل و معاون ــر عام ــا مدی ــدار ب ــن دی ــرد، ضم می ک
ــه ۲۰  ــوالد مبارک ــه ف ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوالد مبارک ف
ــدی از  ــک درص ــهم ی ــا و س ــه من ــد منطق ــد تولی درص
ــار  ــور )GDP( را در اختی ــی کش ــص داخل ــد ناخال تولی
دارد، اظهــار کــرد: فــوالد مبارکــه بــه عنــوان قطــب 
ــوب  ــور محس ــاد کش ــذار در اقتص ــم اثرگ ــی مه صنعت

می شــود.
    اهمیت تولید ناخالص ملی در اقتصاد کشور

ــی در  ــص مل ــد ناخال ــت تولی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
اقتصــاد کشــور و مقایســه کیفیــت درآمــد ســرانه ایــران 
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــی کش ــرانه بعض ــد س ــا درآم ب
فــارس تصریــح کــرد: کیفیــت درآمــد ســرانه مــا از ایــن 

کشــورها بســیار بهتــر اســت؛ چــرا کــه ایــن درآمــد از راه 
ــده  ــت آم ــه دس ــات و ... ب ــت، خدم ــاورزی، صنع کش
اســت؛ در حالــی کــه نفــت تنهــا راه درآمــد ســرانه 
آن هاســت؛ امــا بــه دلیــل اینکــه ایــن کشــورها جمعیــت 
ــد  ــت درآم ــن جمعی ــر ای ــیم ب ــا تقس ــد، ب ــی دارن کم

ــد.  ــش می یاب ــا افزای ــرانه آن ه س
مدیــر عامــل بانــک پاســارگاد ادامــه داد: یــک دالر درآمد 
ســاالنه مــا بــا ۳۰۰۰ دالر درآمــد ســرانه کشــورهای حــوزه 
خلیــج فــارس برابــری می کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر همــه 
۳۵۰ هــزار نفــری کــه در چرخــه تولیــد فــوالد مبارکــه بــه 
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم فعالیــت دارنــد، در ایــن 

تولیــد ناخالــص داخلی ســهیم هســتند.
    پیشران های اقتصادی

 GDP وی خاطرنشــان کــرد: در اقتصــاد نیــز خمیرمایــه
ــوالد  ــت؛ ف ــول اس ــادی دو محص ــران های اقتص و پیش
ــه نحــوی کــه اگــر فــوالد نباشــد، بخــش  و ســیمان؛ ب
پیشــران کشــور یعنــی ســاختمان متوقــف می شــود کــه 
در ادامــه، توقــف صنعــت را نیــز بــه دنبــال دارد؛ در ایــن 
حالــت اســت کــه بایــد بــه نقــش فــوالد مبارکــه توجــه 

بیشــتری کنیــم.
    فوالد مبارکه

قاســمی بــا ابــراز خرســندی از حضــور در فــوالد مبارکــه 

و اینکــه طرح هــای توســعه ای ایــن شــرکت در تمامــی 
ادوار ادامــه داشــته و متوقــف نشــده، اظهــار کــرد: 
اینکــه فــوالد مبارکــه هــر ســال ســعی در جهــت ارتقــای 
برنامه هــای تولیــد و توســعه دارد، بســیار مهــم اســت؛ 
بــه نحــوی کــه گویــی اشــتهایی سیرنشــدنی در توســعه 
ــن  ــت ای ــه مدیری ــد ک ــان می ده ــن نش ــود دارد؛ ای خ
ــه  ــه و ب ــه پرداخت ــن مقول ــه ای ــمندانه ب ــرکت هوش ش
مــوازات آن بدنــه کارشناســی و کارکنــان شــرکت نیــز در 
تمامــی ادوار درک خوبــی از اهــداف شــرکت داشــته اند. 
ــر  ــدا ب ــارگاد از ابت ــک پاس ــرد: اراده بان ــادآوری ک وی ی
ــد؛  ــش کن ــای نق ــی ایف ــاد مل ــه در اقتص ــوده ک ــن ب ای
 از ایــن رو ضمــن قدردانــی از تالش هــای مدیریــت 
داریــم  را  آمادگــی  ایــن  فــوالد مبارکــه  و کارکنــان 
 تــا در رونــد توســعه ایــن شــرکت نقشــی داشــته 

باشیم. 
در ایــن دیــدار صمیمانــه دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل 
ــد  ــش تولی ــر نق ــد ب ــن تأکی ــز ضم ــه، نی ــوالد مبارک ف
ــه  ــا ارائ ــور و ب ــاد کش ــه اقتص ــتغال زایی و چرخ در اش
گــزارش کاملــی از عملکــرد فــوالد مبارکــه در ســال ۹۵ 
ــکاری  ــال ۹۶، از هم ــرکت در س ــن ش ــای ای و برنامه ه
ــرای توســعه  ــی ب ــوان عامل ــه عن ــع ب ــا صنای ــا ب بانک ه

ــاد کــرد. ی

مدیرعامل بانک پاسارگاد خبر داد:

حمایت بانک پاسارگاد از طرح های توسعه فوالد مبارکه

رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت: اگــر 
ــس  ــای لوک ــر خودروه ــه ها و دیگ ــادرات پورش ــرایط ص ش
ــه کشــورهای دیگــر فراهــم شــود، آن هــا را صــادر  قاچــاق ب

ــوند.  ــا ش ــد امح ــورت، بای ــن ص ــر ای ــم و در غی می کنی
ــاق  ــای قاچ ــون، کااله ــق قان ــت: طب ــی گف ــب هللا حقیق حبی

ــع  ــی بازتوزی ــازار داخل ــد در ب کشف شــده نبای
شــوند کــه بــر ایــن اســاس، ابتــدا بایــد 
ــود و در  ــم ش ــا فراه ــادرات آن ه ــرایط ص ش

ــد.  ــد ش ــا خواهن ــورت، امح ــن ص ــر ای غی
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــس س رئی
ــم  ــه ۹۴ حج ــبت ب ــال ۹۵ نس ــزود: در س اف
درصــد   ۲۵۶ کشــور،  در  امحاشــده  کاالی 

رشــد را نشــان می دهــد؛ بــر ایــن اســاس امحــای کاالهــای 
قاچــاق در ســال ۹۶ بــا قــوت و قــدرت ادامــه می یابــد و مــا 
ــا  ــه ۹۵ ب ــا در ســال ۹۶ نســبت ب ــد امح ــم رون ســعی داری

ــه انجــام برســد.  ــت بیشــتری ب ســرعت و دق
وی از ســاماندهی معابــر موقــت کولبــری خبــر داد و گفــت: 

طــرح ســاماندهی تنظیــم شــده و در دولــت در حــال 
ــت.  ــری اس پیگی

حقیقــی بــا بیــان اینکــه یکــی از اولویت هــای اصلــی ســتاد 
ــای  ــدام کااله ــال ۹۶، انه ــاق کاال و ارز در س ــا قاچ ــارزه ب مب
ــن منظــور  ــه همی ــزود: ب قاچــاق پیــش از عرضــه اســت اف
طــرح ســاماندهی ورودی های کاال به کشــور از 
قبیــل گمــرک، مناطــق آزاد، ته لنجــی، کولبــری 
ــون  ــرار دارد و تاکن ــتور کار ق ــی در دس و ملوان
ــده اند  ــاماندهی ش ــر، س ــن معاب ــی از ای بعض
ــرار  ــاماندهی ق ــت س ــر در دس ــی دیگ و بعض

ــد.  دارن
ــن  ــرای ســاماندهی بعضــی از ای وی گفــت: ب
مــوارد، نیــاز بــه مصوبــه دولــت بــوده و بــرای بعضــی دیگــر، 
نیــاز بــه تجدیــد نظــر در قانــون اســت کــه تــالش می کنیــم 
ــه نتیجــه  در اســرع وقــت، ایــن مــوارد را بررســی کنیــم و ب
برســانیم تــا مبــادی رســمی کشــور بــه لحــاظ ایمــن بــودن از 

ــر ــر شــود. مه ورود کاالی قاچــاق، ایمن ت

محســن رفیق دوســت، وزیــر ســپاه در دوران دفــاع مقــدس 
و رئیــس اســبق بنیــاد مســتضعفان، بــا بیــان اینکــه مســئله  
ــا  ــت: تنه ــروز کشــور، مشــکل اقتصــادی اســت گف اول ام
راه حــل موجــود بــرای آن، راهــکاری اســت کــه مقــام 
ــت  ــی اس ــاد مقاومت ــد و آن اقتص ــری فرمودن ــم رهب  معظ

و توضیحاتــی کــه هــر ســاله بــه عنوان شــعار 
ســال همچــون اقــدام و عمــل و اشــتغال و 

ــد.  ــه آن می افزاین ــد ب تولی
ــرد  ــه اصــل کارک ــان اینک ــا بی رفیق دوســت ب
ــرای هدفمندســازی ســرمای های  بانک هــا ب
مردمــی بــود کــه ســرمایه داشــتند و در خانــه 
ــران  ــا در ای ــت: ام ــد گف ــرده بودن ــره ک ذخی

نظــام بانکــی از کارکــرد اصلــی خــود فاصلــه گرفتــه و تبدیــل 
ــاره شــده اســت.  ــه دکان هــای نزول خــواری چندب ب

ــا بیــان اینکــه نظــام بانکــداری کــه اکنــون در کشــور  وی ب
حاکــم اســت، ســال بــه ســال اقتصــاد کشــور را بــه ورطــه 
نابــودی می کشــاند، گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه نظــام 

ــش  ــردم در بخ ــرمایه م ــذب س ــا ج ــد ب ــداری می توان بانک
خصوصــی صــرف بشــود و مملکــت را بــه خودکفایــی 

برســاند. 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه از ۹۰ ه ــان اینک ــا بی ــت ب رفیق دوس
معوقــات بانکــی، اگــر بررســی دقیــق و کارشناســی صــورت 
پذیــرد، مشــخص خواهــد شــد کــه حداکثــر 
1۰ هــزار میلیــارد تومــان آن بــرای مــردم 
ــون مــواردی وجــود  عــادی اســت گفــت: اکن
دارد کــه بــا دریافــت وام هــای کالن پرداخــت 
اقســاط آن بــه وســیله  بهره هــای پــول آن هــا 

صــورت می پذیــرد. 
ــاد  ــق اقتص ــرای تحق ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
مقاومتــی بایــد اقتصــاد صددرصــد مردمــی شــود امــا 
قوانیــن مانــع اســت، گفــت: به عنــوان نمونــه اگر کشــاورزی 
بخواهــد در مزرعــه خــود چنــد گوســفند نگهــداری کنــد و آن 
را بــه صــورت قانونــی پیگیــر شــود بایــد از 1۹ اداره مختلــف 

ــرد. تســنیم اســتعالم بگی

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 413 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 کاهش 3 درصدی بارش های کشور 

نسبت به سال گذشته
آخریــن آمار ثبت شــده از ســوی 
شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــران حاک ای
ــاز  ــدای آغ ــی از ابت ــار بارندگ آم
ســال آبــی جــاری، یعنــی ابتدای 
مهرمــاه گذشــته تــا روز دوشــنبه 
۳ اردیبهشــت ماه جــاری، در اثــر 
ــه ۲۰۷  ــف کشــور ب ــاط مختل ــاری در نق ــر به ــای مؤث بارش ه
ــا  میلیمتــر رســیده اســت. ایــن میــزان بــارش در مقایســه ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته ۲1۴ میلیمتــر، ۳ درصــد کاهش 
ــر  ــا متوســط ۴۸ ســاله ۲۰۷ میلیمت داشــته و در مقایســه ب

تغییری نداشته است. 
بــر اســاس آخریــن آمــار ارائه شــده، بیشــترین میــزان 
مربــوط  اصلــی کشــور  آبریــز  حوضه هــای  در  بارش هــا 
ــا ۳۵۰  ــان ب ــای عم ــارس و دری ــج ف ــز خلی ــه آبری ــه حوض ب
میلیمتــر بــارش اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه در 
ــر، یــک درصــد کاهــش و  ــی گذشــته ۳۵۳ میلیمت ســال آب
نســبت بــه مــدت مشــابه متوســط ۴۸ ســاله ۳۳۵ میلیمتــر 

ــت.  ــته اس ــش داش ــد افزای ۴ درص
ــه ایســتگاه  ــوط ب ــا در کشــور مرب ــاع بارش ه بیشــترین ارتف
چهلگــرد در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا 1۲۸1.۵ 
میلیمتــر و کمتریــن بارش هــای کشــور مربــوط بــه ایســتگاه 
ــت. ــوده اس ــر ب ــا 1۷.۲ میلیمت ــزد ب ــتان ی ــاد در اس محمدآب

اجاره بها همسو با تورم کاهش یابد
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
ــا در  ــرخ اجاره به ــر ضــرورت کاهــش ن ــد ب ــا تاکی ــس ب مجل
کشــور گفــت: وقتــی تــورم در کشــور تک رقمــی شــده، نــرخ 

ــد.  ــا نیــز بایــد کاهــش یاب اجاره به
ــازار  ــر ضــرورت ســاماندهی ب ــد ب ــا تاکی ــری ب محســن بیگل
ــابقه را  ــودی بی س ــکن رک ــازار مس ــه ب ــت: اینک ــکن گف مس
تجربــه کنــد، امــا بــازار اجاره بهــا هــر ســاله و حتــی هــر ماهــه 

افزایــش قیمــت را تجربــه کنــد، منطقــی نیســت. 
وی بــا بیــان اینکــه تکــرار افزایــش قیمــت در بــازار مســکن 
به ویــژه بخــش اجاره بهــا نشــان از ضعــف نظارت هــا دارد 
تصریــح کــرد: بــا کاهــش نــرخ تــورم انتظــار از بــازار مســکن 
ــادل  ــوردن تع ــم خ ــر ه ــفانه ب ــا متاس ــت؛ ام ــی اس همنوای
ــازار را بــه ســمت افزایــش قیمــت ســوق  عرضــه و تقاضــا، ب

می دهــد. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد نرخــی مشــخص بــرای اجاره بها 
تعریــف شــود، گفــت: در حــال حاضــر ضعــف نظارت هــا بــه 
تفــاوت فاحــش نــرخ اجاره بهــا میــان مناطــق مختلف کشــور 

و حتــی شــهر تهــران منجــر شــده اســت. 
بیگلــری بــا اشــاره بــه عامــل دیگــری کــه بــه افزایــش نــرخ 
ــاالی  ــرخ ب ــزود: ن ــر دامــن زده، اف ــا در ماه هــای اخی اجاره به
ســود بانکــی، عامــل دیگــری اســت کــه تمایــل مــردم بــه اخذ 
رهــن و اجــاره بیشــتر جهــت ســپرده گــذاری نــزد بانک هــا را 
افزایــش داده اســت. وی ادامــه داد: بــازار مســکن در بخــش 
ــه  ــد افزایــش قیمتــی را تجرب ــا در ســال جــاری نبای اجاره به
ــود  ــداده و رک ــازار رخ ن ــن ب ــی در ای ــاق خاص ــرا اتف ــد؛ زی کن

فراگیــر همچنــان وجــود دارد. خانــه ملــت

 صنایع آرایشی بهداشتی 

توان صادرات بیشتر را دارند
عضــو انجمــن صنایــع شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایــران 
ــراف  ــری در اط ــون نف ــازار ۶۰۰ میلی ــود ب ــا وج ــد: ب می گوی
ــی  ــا توانای ــوینده م ــتی و ش ــی، بهداش ــع آرایش ــران، صنای ای
صــادرات محصــوالت بیشــتری بــه کشــورهای منطقــه را 

ــد.  دارن
و  آرایشــی  اعــالم کــرد: محصــوالت  علی اکبــر شــعاری 
بهداشــتی مــا در مقایســه بــا محصــوالت مشــابه خارجــی از 

ــد.  ــت برخوردارن کیفی
ــا  ــد کااله ــب در تولی ــاق و تقل ــه قاچ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتی  ــی و بهداش ــت آرایش ــان صنع ــه بنی ــی را ب ــه مهلک ضرب
کشــور وارد کــرده، گفــت: بــر اســاس آمــار اعالم شــده 
حجــم فــروش کاالهــای قاچــاق آرایشــی، بهداشــتی و 
ــر اســاس آمــار  شــوینده ۸۳ هــزار میلیــارد ریــال اســت و ب
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران، فقــط ۳۷۰ میلیــون دالر از 

مســیرهای رســمی وارد می شــود. 
شــعاری اضافــه کــرد: ۵۰ درصــد کاالهای آرایشــی و بهداشــتی 
بــه ارزش یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون دالر تــا ۲ میلیــارد دالر 
ــوط  ــه مرب ــه البت ــه صــورت قاچــاق وارد کشــور می شــود ک ب
ــر نیســت؛ بلکــه در کشــورهای  ــه نشــان های تجــاری معتب ب

اطــراف تولیــد و بــه کشــور مــا قاچــاق می شــود. 
بــازرس انجمــن صنایــع شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایــران 
ــا  ــی ب ــد محصوالت ــا می توانن ــدگان م ــرد: تولیدکنن ــد ک تاکی
کیفیــت بهتــر در داخــل تولیــد کننــد؛ امــا متاســفانه فرهنــگ 

ــا ــج اســت. ایرن نادرســت مصــرف کاالی خارجــی رای

آنر V9 وارد بازار ایران شد
گوشــی هــوآوی آنــر V۹، پرچمــدار جدیــد هــوآوی بــا قیمــت 
نجومــی وارد بــازار ایــران شــده اســت. گوشــی پرچمــدار جدید 
شــرکت هــوآوی، هــوآوی آنــر V۹ در نســخه بــا ۶ گیگابایــت 
حافظــه رم و ۶۴ و 1۲۸ گیگابایــت حافظــه داخلــی کــه 
چنــدی پیــش بــه صــورت رســمی در کشــور چیــن معرفــی 
شــد، بــه صــوت محــدود بــا قیمتــی نجومــی وارد بــازار ایــران 
ــر V۹ در نســخه ۶۴ و 1۲۸  ــوآوی آن شــده اســت. گوشــی ه
گیگابایــت حافظــه داخلــی بــا قیمــت ۴ میلیــون و ۴۰۰ هــزار 
 تومــان و ۵ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان بــه صــورت محــدود 
و بــدون گارانتــی وارد بــازار ایــران شــده و انتظــار مــی رود ایــن 
ــه صــورت  ــر ب ــی کمت ــا قیمت ــده ب ــاه آین ــد م ــا چن گوشــی ت
ــازار ایــران شــود. از جملــه  ــا گارانتــی رســمی وارد ب انبــوه و ب
ــد  ــر V۹ بای ــوآوی آن ــی ه ــخت افزاری گوش ــخصات س مش
ــن  ــی هــوآوی کری ــده هشــت هســته ای و ۶۴ بیت ــه پردازن ب
ــا وضــوح  ــا فرکانــس، صفحــه نمایــش ۵.۷ اینچــی ب ۹۶۰ ب
تصویــر کــواد اچ دی، دوربیــن اصلــی دوگانــه بــا لنزهــای 1۲ 
مگاپیکســلی همــراه بــا فلــش LED دوگانــه، دوربیــن اصلــی 
ــت  ــا قابلی ــری ب ــزار میلی آمپ ــری ۴ ه ــلی، بات ۸ مگاپیکس

شــارژ ســریع اشــاره داشــت. ایتنــا

نوسان تولید، مهم ترین چالش صادرات 

محصوالت گلخانه ای

کیمیای وطن
مدیــر عامــل کشــت و صنعــت 
امیــن کیفیت، اســتمرار و میزان 
در  موفقیــت  عامــل  را ســه 
صــادرات محصوالت کشــاورزی 
برشــمرد و گفــت: چنانچــه 
ــن ســه  بخــش کشــاورزی ای
ــی  ــای صادرات ــد در بازاره ــد، می توان ــت کن ــه را رعای مولف

ــد.  ــته باش ــال داش ــور فع حض
 عزیــز هللا امیــن در حاشــیه بازدید اعضای کمیتــه تولیدات 
ــط   ــاورزی، آب و محی ــیون کش ــی کمیس ــع تبدیل و صنای
زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان از مجتمــع کشــت 
ــه ســاالنه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــن اصفه ــت امی و صنع
ــع  ــن مجتم ــد ای ــه واح ــوالت در س ــن محص ــزار ت ۴ ه
ــد  ــش از ۵۰ درص ــزود: بی ــود اف ــد می ش ــران تولی در ای
محصــوالت ایــن مجتمــع بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج  

ــود.  ــادر می ش ــه ص ــیای میان ــارس و آس ف
ــای  ــه ای را در بازاره ــوالت گلخان ــرای محص ــا ب وی تقاض
روســیه و آســیا جالــب  توجــه دانســت و گفــت: نوســان 
چالــش  مهم تریــن  محصــول،  کمبــود  و  تولیــدات 

ــت.  ــه ای اس ــوالت گلخان ــادرات محص ص
ــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی  ــح داد: ب وی توضی
ــه دلیــل  ــاد بایــد پیوســته فعالیــت کــرد؛ ب ــا حجــم زی ب
ــه ای و نوســان  کوچــک بــودن واحدهــای تولیــدی گلخان
را  انتظــار موفقیــت در صــادرات  تولیــدات نمی تــوان 

ــت.  داش
تولیــد  از ســخنان خــود  امیــن در بخــش دیگــری 
محصــوالت گلخانــه ای را یکــی از راهکارهــای مقابلــه 
گفــت:  و  برشــمرد  زاینــده رود  حوضــه  در  باکم آبــی 
محصــوالت  کاشــت  کنــار  در  می تواننــد  کشــاورزان 
ــد.  ــال کنن ــز دنب ــاز را نی ــن ب ــت در زمی ــه ای کاش گلخان
ــاورزی  ــدات کش ــه تولی ــئول کمیت ــول، مس ــی معق مجتب
و صنایــع تبدیلــی کمیســیون، در ایــن بازدیــد گفــت: 
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی اصفهــان در تــالش 
را  تولیــد محصــوالت کشــاورزی  اســت فرصت هــای 
ــائل و  ــاند و مس ــش برس ــن بخ ــاالن ای ــالع فع ــه اط ب
مشــکالت آنــان را بــه  صــورت ســاختاری پیگیــری کنــد. 
ــف  ــان در مناطــق مختل ــح کــرد: اســتان اصفه وی تصری
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــددی ب ــای متع ــود دارای مزای خ

ــی اســت. ــع تبدیل بخــش کشــاورزی و صنای

افزایش حدود 20 درصدی تولید آبزیان 

در کشور
معــاون توســعه آبزی پــروری ســازمان شــیالت ایــران بــا 
اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۲۰۰ هــزار نفــر در ۷۰ هــزار مرکز 
ــت: در  ــد، گف ــت می کنن ــادی فعالی ــروری و صی آبزی پ
ســایه توجــه ویــژه دولــت، ســاالنه حــدود ۲۰ درصــد بــه 

تولیــد آبزیــان کشــور اضافــه می شــود.
حســین علــی عبدالحــی افــزود: ســال گذشــته ۴۶۰ هزار 
ــه  ــد و بخشــی از آن ب ــان در کشــور تولی ــواع آبزی ــن ان ت
ــی  ــه کشــورهای اروپای ــون دالر ب ارزش حــدود ۴۰۰ میلی
ــادر  ــپانیا ص ــام، اس ــوان، ویتن ــن، تای ــی، چی ــره جنوب ک

شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــران در تولیــد ماهــی قــزل آال جــزو 
چهــار کشــور برتــر دنیاســت، ادامــه داد: هــدف مــا ورود 
بــه بازارهــای روســیه اســت؛ زیــرا بازارهــای ایــن کشــور 
ــزل آال  ــان ق ــروش ماهی ــه ف ــادی در زمین ــت زی از ظرفی

برخــوردار اســت. 
ــزی در  ــه آب ــش از ۶۰۰گون ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســطح کشــور تولیــد می شــود، بیــان کــرد: امضــای 
 تفاهم نامه هــای آبزی پــروری بــا کشــورهای فرانســه 
و کــره جنوبــی و شــرکت در ســمینارهای جهانــی فرانســه 
و نــروژ از مهم تریــن برنامه هــای ســازمان شــیالت بــرای 

رونــق سیســتم آبزی پــروری کشــور بــوده اســت. رکنــا

بانک ها تبدیل به دکان نزول خواری شده اندخودروهای نجومی بر سر دوراهی امحا یا صادرات

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت زیارتی شجره گشت )سهامی خاص(

 نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

در شرکتهای سهامی خاص

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت مفاد اساسنامه شرکت، دعوت می گردد در 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که از ساعت 1۹ روز جمعه مورخه ۹۶/۲/۲۵ در محل شرکت به آدرس اصفهان - خ 

جی - جنب قرض الحسنه کشاورزان جی برگزار می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
1-گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۵          ۲- بررسی و تصویب تراز مالی سال ۹۵      ۳- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین  

۴- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت               ۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع مذکور است.

آگهی دعوت سهامداران شرکت شجره گشت سهامی خاص ثبت شده به شماره 1۵۶۲۶ و شناسه ملی 1۰۲۶۰۳۶۵۹۴۵ جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی. بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی )عادی سالیانه( یا )عادی بطور فوق العاده(

ــ ، کد پستی ۵۵۴۸1-۸1۵۹1، تلفن  که در ساعت 1۷ مورخ ۹۶/۲/۲۵ در آدرس شرکت خیابان جی، جنب قرض الحسنه کشاورزان، کوچهـ 

۳۵۲1۵۵۹۴ تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانید.

دستور جلسه:
1- انتخاب اعضای هیات مدیره                        ۲- انتخاب بازرسین                           ۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

۴- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین        ۵- تغییر موضوع فعالیت شرکت )ماده ۳ اساسنامه(

هیئت مدیره شرکت

هیات مدیره شرکت

 بــا اجــرای قانــون ســاماندهی نظــام توزیــع بــار در کشــور
حمــل بــار در انــدازه تجــاری از مبــدأ یــا مقصــدی کــه در 
ــود.  ــوع می ش ــده، ممن ــت نش ــا ثب ــع انباره ــامانه جام س
پیــرو اطالعیــه مشــترک وزارت صنعــت معــدن و تجارت و 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز صاحبــان و بهره بــرداران 
انبارهــا و مراکــز نگهــداری کاال موظــف  هســتند هــر گونــه 
اطالعــات مربــوط بــه انبــار یــا مرکــز نگهــداری کاالی خــود 

را در ســامانه جامــع انبارهــا ثبــت کننــد. 
ــوال  ــدری، ام ــی، اختصاصــی، بن ــی، گمرک انبارهــای عموم
معــادن  تولیــدی،  صنعتــی،  واحدهــای  و  تملیکــی 
کشــت  مراکــز  کشــتارگاه ها،  ســیلوها،   ســردخانه ها، 
ــرورش  ــزارع پ ــا، م ــا، دامپروری ه ــت، دامداری ه و صنع
زمین هــای  باغ هــا،  آبزی پــروری،  مراکــز  حیوانــات، 
مجتمع هــای  بیمارســتان ها،  داروخانه هــا  زراعــی، 
ــای  ــی، انباره ــای صنف ــا واحده ــی، هتل ه تفریحی رفاه
نفتــی، جایگاه هــای توزیــع ســوخت، نیروگاه هــا و … 
ــی  ــی، تعاون ــی، دولت ــی خصوص ــورت عموم ــه ص ــه ب ک

 عام المنفعــه یــا هــر شــکل دیگــر فعالیــت می کننــد
ضــروری اســت در اســرع وقــت در »ســامانه جامــع 
ــا  ــرداران انباره ــان و بهره ب ــد. صاحب ــام کنن ــا« ثبت ن  انباره
نشــانی  طریــق  از  می تواننــد  نگهــداری کاال  مراکــز  و 
ــق  ــا از طری ــرده ی ــام ک ــی www.nwms.ir ثبت ن اینترنت
ــود  ــی، از وج ــد مل ــوق و درج ک ــامانه ف ــه س ــه ب مراجع
اطالعــات مربــوط بــه انبــار یــا مرکــز نگهــداری کاالی خــود 
در ســامانه، اطمینــان حاصــل کننــد. در صورتــی کــه محــل 
ــاری  ــدازه تج ــار در ان ــل ب ــد حم ــا مقص ــدأ ی ــر، مب مدنظ
)کامیــون، کامیونــت و وانــت( باشــد، مطابــق قانــون 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــمی حم ــه رس ــذ بارنام ــمول اخ مش
ــت.  ــروری اس ــا، ض ــامانه انباره ــت آن در س ــوده و ثب ب

ــد  ــالع از ک ــا، اط ــامانه انباره ــل در س ــام مح ــرای ثبت ن ب
پســتی ضــروری اســت. دریافــت کــد پســتی بــرای 
محل هــای فاقــد کــد، از طریــق مراجعــه بــه اداره یــا 
دفتــر پســتی شهرســتان مربوطــه و ارائــه درخواســت 

صداوســیما اســت.  امکان پذیــر 

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  نایب رئیــس 
از ارســال الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده از 
ــر داد و گفــت:  ــه خب ــه قــوه مقنن ســوی دولــت ب
ــزوده از کل  ــر ارزش اف ــات ب ــه مالی ــن الیح در ای
مصنوعــات طــال و جواهــر ۳ درصــد تعییــن شــده 

اســت. 
در  افــزود:  الرگانــی  موســوی  ناصــر  ســید 
مالیــات ۳  اخــذ  دولــت،  پیشــنهادی  الیحــه 
درصــدی از کل مصنوعــات طــال و جواهــر مــد 
ــع  ــه نف ــن شــیوه ب ــه ای ــی ک  نظــر اســت؛ در حال
 تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان ایــن فلــز گرانبهــا 

نیست. 
وی در جلســه ای کــه بــا نماینــدگان اتحادیــه 
ــی  ــدف بررس ــا ه ــر ب ــال و جواه ــدگان ط صادرکنن
آخریــن تصمیمــات دولــت و مجلــس دربــاره 
اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده در مجلــس 
ــر  ــات ب ــه مالی ــار داشــت: الیح ــزار شــد، اظه برگ
ارزش افــزوده ۲۷ فروردیــن بــه مجلــس ارســال 
شــده، امــا هنــوز بــه کمیســیون اقتصــادی ارجــاع 

ــت.  ــده اس نش
مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  نایب رئیــس 
ــاره  ــت درب ــنهادی دول ــه پیش ــه الیح ــاره ب ــا اش ب
مالیــات بــر ارزش افــزوده تصریــح کــرد: در ایــن 
ــر  ــات ب ــا اخــذ ۳ درصــدی مالی ــت ب الیحــه دول
ــر  ــال و جواه ــات ط ــزوده از کل مصنوع ارزش اف
ــا  ــر م ــه نظ ــی ک ــت؛ در حال ــرده اس ــت ک موافق
 اخــذ مالیــات ۳ درصــدی از اجــرت ســاخت 

بود.
 وی بــا اشــاره بــه تفــاوت اخــذ مالیــات از 
محــل اجــرت بــا کل محصــول نهایــی تاکیــد 
ــر ارزش افــزوده از  کــرد: تفــاوت اخــذ مالیــات ب

ــه اجــرت ســاخت در  ــی نســبت ب محصــول نهای
هــر گــرم طــال بیــن ۷۰ تــا ۸۰ هــزار ریــال )۷ تــا 

ــت. ــان( اس ــزار توم ۸ ه
 موســوی الرگانــی در ادامــه گفــت: اگــر ایــن 
مالیــات بــه درســتی از اجــرت ســاخت اخــذ 
بــرای  نه تنهــا قیمــت تمام شــده طــال  شــود، 
مصرف کننــده ارزان تــر می شــود، بلکــه چــرخ 
در  حرکــت  بــه  کشــور  در  اشــتغال  و  تولیــد 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــن موضــوع ب ــد کــه ای می آی
ــر  ــه نظ ــم ب ــی و مه ــری حیات ــور، ام ــی کش  کنون

می رسد. 
ــی از  ــور نمایندگان ــس از حض ــده مجل ــن نماین ای
ــادی  ــیون اقتص ــر در کمیس ــال و جواه ــف ط صن
ایــن کمیســیون  و گفــت:  داد  مجلــس خبــر 
از  الیحــه  ایــن  بــه  رســیدگی  جریــان  در 
ــرد  ــد ک ــوت خواه ــوزه دع ــن ح ــران ای صاحب نظ

تــا نظــرات آن هــا شــنیده شــود. 
جلســه کمیســیون  پیش بینــی کــرد کــه  وی 
طــال  صنعــت  فعــاالن  و  مجلــس   اقتصــادی 
و جواهــر پــس از مــاه مبــارک رمضــان )تیرمــاه( 

برگــزار شــود. مهــر

ــال  ــت: در ح ــی گف ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
ــای  ــد پرونده ه ــات ۷۰ درص ــن مالی ــر میانگی حاض
مالیاتــی زیــر یــک میلیــون تومــان اســت کــه 
ــن موضــوع باعــث افزایــش هزینه هــای وصــول  ای

ــت.  ــده اس ــات ش مالی
ســید کامــل تقوی نــژاد بــا بیــان اینکــه طــرح 
وزارت  برنامــه  اولویت دارتریــن  مالیاتــی  جامــع 
 IT ــروژه ــن پ ــی و بزرگ تری ــور اقتصــادی و دارای ام
ــار اجتماعــی ایــن  اقتصــاد کشــور اســت، گفــت: آث
ــوده  ــرات آن بســیار گســترده ب ــه تاثی طــرح و دامن
و بــه نوعــی همــه مــردم بــا آن در ارتبــاط هســتند.
 وی ادامــه داد: اجــرای عدالــت، یکــی از اصلی ترین 
ــل آن  ــق کام ــرای تحق ــت و ب ــازمان اس ــداف س اه
ــت  ــی حرک ــع مالیات ــرح جام ــد در چارچــوب ط بای
ــه را از  ــه و عادالن ــات حق ــم مالی ــا بتوانی ــم ت کنی

ــم.  ــان اخــذ کنی مودی
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ســامانه های طــرح 

جامــع مالیاتــی بــه  طــور کامــل توســط متخصصــان 
داخلـــی مـــورد بهره بـــرداری قــرار می گیرنــد و 
ــع  ــد منب ــده و ک ــازی ش ــای آن بومی س نرم افزاره
ــه  ــامانه یکپارچ ــب س ــده در قال ــه ش ــول ارائ محص
مالیاتــی و دانــش فنــی آن توســط شــرکت خارجــی 
بــه متخصصــان داخلــی انتقــال یافتــه اســت. 

ــی ــور مالیات ســازمان ام

حمل بار بدون ثبت در سامانه جامع انبارها ممنوع می شود

رایزنی مجلس با فعاالن طال درباره الیحه مالیات بر ارزش افزوده

میانگین مالیات 70 درصد پرونده ها زیر یک میلیون تومان است
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حتما بخوانید!
احداث کارخانه خودروسازی در سیرجان

افتتــاح  و  اداری  شــورای  جلســه  در  اصفهــان  اســتاندار 
ــا 107  ــرد: مجموع ــار ک ــهرضا اظه ــهرداری ش ــای ش پروژه ه
ــداد  ــه بیشــترین تع ــان وجــود دارد ک شــهر در اســتان اصفه
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــتان اس ــک اس ــهر در ی ش
ــور بیــان کــرد: بیــش از 570 نفــر عضــو  ربیــع، رســول زرگرپ
نفــر عضــو  از 3200  بیــش  شــوراهای اســامی شــهر و 
شــوراهای اســامی روســتایی در اســتان وجــود دارنــد؛ 
ــات  ــرای انتخاب ــر ب ــزار نف ــش از 8 ه ــت بی ــا صاحی مجموع
شــهر و روســتا در اســتان تأییــد شــده؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه شــمار ثبت نام کننــدگان بیــش از 10 هــزار نفــر بــوده و در 

ــوند. ــاب ش ــر انتخ ــدود 3800 نف ــد ح ــز بای ــت نی نهای
    120 شورای عشایری

اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از 120 شــورای 
ــزاری  ــرای برگ ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــایری در اس عش
انتخابــات در بیــش از 50 تیــره عشــایری اســتان، 42 صندوق 

ــت.  ــده اس ــی ش ــذ رأی پیش بین اخ
ــی  ــراف کامل ــا اش ــاب ب ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــوان ک وی عن
ــر  ــت نظ ــرد دول ــاره عملک ــد، درب ــور دارن ــان ام ــه جری ــه ب ک
می دهنــد. ایشــان می داننــد کــه ایــن دولــت توانمنــدی 
ــد  ــل از آن می خواهن ــن دلی ــه همی بســیار بیشــتری دارد و ب
کــه بیشــتر تــاش کنــد و وظیفــه همــه دولتمــردان هــم ایــن 

ــد. ــری هماهنــگ کنن ــه رهب ــا مطالب اســت کــه خــود را ب
    رشد حضور گردشگران

اســتاندار اصفهــان گفــت: در 4 ســال گذشــته شــمار حضــور 
گردشــگران خارجــی اســتان 4 برابــر رشــد داشــته، 127 
مرکــز بومگــردی نیــز ایجــاد شــده و تعــداد تخــت هتــل در 
ــه  ــه 20000 هــزار عــدد افزایــش یافت اســتان از 12500 عــدد ب
اســت. همچنیــن 39 هتــل در حــال ســاخت هــم در اســتان 
ــهر  ــتاره در ش ــل 5 س ــداد 4 هت ــن تع ــه از ای ــود دارد ک وج
اصفهــان اســت. زرگرپــور تصریــح کــرد: اصفهــان در ســال 92 

آلوده تریــن شــهر کشــور بــود کــه تنهــا 75 روز در ســال هــوای 
ســالم داشــت کــه علــت آن مصــرف مــازوت در 12 مــاه ســال 
ــرد  ــن گوگ ــق 500 ت ــث تزری ــه باع ــود ک ــای آن ب در نیروگاه ه
ــا جلوگیــری از مصــرف ایــن  در هــوای شــهر می شــد؛ امــا ب
ســوخت در ایــن نیروگاه هــا امســال 267 روز هــوای پــاک در 

اصفهــان وجــود داشــت.
    کارگران

ــع کشــور و 10 در  ــه وجــود 10 درصــد از صنای ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــان اظه ــت کارگــری کشــور در اســتان اصفه صــد از جمعی

کــرد: نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان حــدود 2 درصــد بیشــتر 
از میانگیــن کشــوری اســت کــه علــت آن مهاجرپذیــر بــودن 
ــغال  ــه اش ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه ــت. اس ــتان اس اس
30 درصــد از تخت هــای بیمارســتانی اســتان بــه وســیله 
ــزار  ــته 6 ه ــال گذش ــول 100 س ــت: در ط ــا گف غیراصفهانی ه
تخــت بیمارســتانی در اســتان ایجــاد شــده بــود؛ امــا در 3.5 
ــده  ــه ش ــداد اضاف ــن تع ــه ای ــت ب ــته 1200 تخ ــال گذش  س
و تــا پایــان دولــت یازدهــم نیــز بیشــتر خواهــد شــد. زرگرپــور 
ــد  ــورم 45 درص ــرخ ت ــا ن ــور را ب ــم کش ــت یازده ــت: دول  گف
و رشــد اقتصــادی منفــی 6 درصــد تحویــل گرفــت؛ امــا اکنون 
تــورم تک رقمــی و رشــد اقتصــادی بــه حــدود 8 درصــد 
رســیده اســت. در مــدت فعالیــت ایــن دولــت 12 هــزار و 700 
پــروژه بــه ارزش 105 میلیــارد ریــال در اســتان اصفهــان اجــرا 
شــده کــه از ایــن تعــداد 47 درصــد توســط بخــش خصوصــی 
ــهرداری های 107  ــط ش ــد توس ــا، 26 درص ــه بخش ه در هم
ــی  ــه بخــش دولت ــوط ب ــم مرب شــهر اســتان و 20 درصــد ه
ــان گفــت: در طــول 3.5 ســال  ــوده اســت. اســتاندار اصفه ب
ــا  ــر شــد و ت ــی ســینماهای اســتان 2.5 براب گذشــته، صندل
ــن در  ــید؛ ای ــد رس ــی خواه ــه 12000 صندل ــت ب ــان دول پای
حالــی اســت کــه تعــداد تماشــاچیان ســینما نیــز در اســتان 

هــم 7 برابــر شــده اســت.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

حضور 10 درصد از جمعیت کارگری کشور در استان اصفهان

پیش بینی پایان هفته ابری برای اصفهان
ــی اداره  ــناس پیـش بینـ کارشـ
ــتان  ــی اسـ ــل هـواشـناسـ کـ
اصفهــان گفــت: احتمــال بارش 
ــژه در روز  ــاران در اســتان به وی ب

چهارشنبه وجود دارد. 
ســاناز جعفــری بــا بیــان اینکــه 
نقشــه های هواشناســی بیانگــر 
ــت  ــتان اس ــه از اس ــان هفت ــا پای ــدار ت ــواج ناپای ــذر ام گ
ــده  ــاعت آین ــرای 72 س ــاس ب ــن اس ــر ای ــرد: ب ــار ک اظه
ــاد نســبتا شــدید تــا شــدید  گاهــی افزایــش ابــر و وزش ب
ــی  ــرق پیش بین ــد و ب ــال رع ــده و احتم ــای پراکن و رگباره

می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه احتمــال بــارش به ویــژه در اواخــر هفتــه 
وجــود دارد، افــزود: در بعضــی مناطــق وزش بــاد همــراه بــا 
گــرد و خــاک خواهــد بــود و بــا افزایــش هــوا تــا ســاعات 

پایانــی روز بــا کاهــش دمــای هــوا روبــه رو هســتیم. 
ــا 35 درجــه ســانتیگراد  ــان ب ایــن کارشــناس گفــت: چوپان
گرم تریــن و میمــه بــا 5 درجــه ســانتیگراد خنک تریــن 

ــان شــهرهای اســتان هســتند. هواشناســی اصفه

احداث کارخانه خودروسازی در سیرجان
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســامی از آغــاز مطالعــات احــداث کارخانــه خودروســازی 
در ســیرجان خبــر داد و اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــژه  ــه وی ــوب منطق ــیار خ ــای بس ــیل ها و ظرفیت ه پتانس
شهرســتان ســیرجان، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــازی در  ــد خودروس ــک واح ــدن ی ــال ش ــرای فع ــد ب بای
منطقــه ویــژه ســیرجان اقــدام کنــد کــه اکنــون بررســی و 

ــاز شــده اســت.  ــه آن آغ ــات اولی مطالع
ــا رئیــس  ــدار خــود ب ــه دی ــا اشــاره ب شــهباز حســن پور ب
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: 
ــد  ــی، تولی ــاد مقاومت ــال »اقتص ــعار س ــه ش ــه ب ــا توج  ب
و اشــتغال« از رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان درخواســت کردیــم بــه مســائل و مشــکات 
مراجعه کننــدگان ایــن ســازمان بــا ســرعت بیشــتری 

ــد.  ــیدگی کنن رس
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
ــک  ــده نزدی ــه در آین ــدواری از اینک ــراز امی ــا اب ــامی ب اس
ویــژه  منطقــه  ســطح  در  زیبــا  حرکت هــای  شــاهد 
ســیرجان خواهیــم بــود، اعــام کــرد: یــک کارخانــه 
خودروســازی در ســیرجان در بحــث مونتــاژ فعالیــت 
می کنــد و بــا توجــه بــه نیــاز شهرســتان ســیرجان در ایــن 
کارخانــه بیشــتر خودروهــای ســنگین تولیــد خواهــد شــد؛ 
ــازی  ــای خودروس ــا کارخانه ه ــره ب ــال مذاک ــون در ح اکن

ــت ــه مل ــتیم. خان هس

اخبار کوتاه

 رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
 مطرح کرد: 

 خشک شدن 50 درصد قنوات 

چهارمحال و بختیاری
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــان  ــا بی ــاری ب چهارمحــال و بختی
و  ســـال گذشــــته  در  اینکــه 
چهارمحــال  اخیـــر   دهه هــای 
ــالی های  ــا خشکس ــاری ب و بختی
ــت:  ــده، گف ــه رو ش ــی روب پی درپ
متاســفانه امــروزه بــا خشــک 
ــمه ها  ــد از چش ــتان، 30 درص ــوات اس ــد از قن ــدن 50 درص  ش
و ممنوعــه شــدن 10 دشــت اســتان، بقیــه بــا کاهــش 30 تــا 60 
درصــدی منابــع آبــی مواجــه هســتند. ذبیــح هللا غریــب با اشــاره 
بــه فراهــم شــدن اشــتغال 2 هــزار و 300 نفــر در بخــش 
کشــاورزی در اســتان ادامــه داد: 100 میلیــارد تومــان تســهیات 
اقتصــاد مقاومتــی در ســامانه بهین یــاب ثبــت و پرداخــت شــده 
کــه بــا اعطــای ایــن تســهیات واحدهــای نیمه فعــال و غیرفعــال 
تولیــدی راه انــدازی شــده اند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 5 
هــزار و 700 هکتــار از اراضــی اســتان بــه ســامانه نویــن آبیــاری 
مجهــز شــدند، تاکیــد کــرد: عملیــات اجرایــی 3 هــزار هکتــار از 
ــت  ــهم دول ــان س ــارد توم ــار 20 میلی ــا اعتب ــتان ب ــی اس  اراض
ــاری  ــال ج ــی در س ــان آورده متقاض ــارد توم ــدود 4 میلی و ح
اجرایــی خواهــد شــد کــه ســهم مشخص شــده بــرای اســتان 5 
هــزار و 500 هکتــار بــوده  اســت؛ بــا ایــن وجــود، حــدود 8 هــزار 
هکتــار عملیــات اجرایــی ســامانه نویــن آبیــاری در اســتان انجام 

خواهد شد. ایسنا

جهاد کشاورزی به سمت کشت ارگانیک 

رفته است
مدیــر دفتــر محیــط زیســت و ســامت و غــذای ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اصفهــان گفــت: یکــی از اولویت هــای اصلــی جهــاد 
کشــاورزی، کشــت ارگانیــک اســت کــه اجــرای آیین نامــه کشــت 
ارگانیــک را در برنامــه قــرار دادیــم. حســین رحمانــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه آلودگــی خــاک معضلــی اســت کــه می توانــد ســامت 
ــق  ــی دقی ــه داد: مکان یاب ــدازد، ادام ــره بین ــه مخاط ــن را ب زمی
ــل رســاندن  ــه حداق ــواد شــیمیایی، ب ــرل م ــن زباله هــا، کنت دف
ــری  ــت جلوگی ــزات جه ــود و ســم، اســتفاده از تجهی مصــرف ک
از فرســایش، کاشــت درختــان، صرفه جویــی در منابــع، کاهــش 
ــه بهبــود اوضــاع  ــد کمــک زیــادی ب مصــرف کاغــذ و ... می توان
داشــته باشــد. وی اضافــه کــرد: ایــن دفتــر بــا پایــش وضعیــت 
پســاب در شهرســتان هایی همچــون بوییــن و میاندشــت و داران 
در حــال بررســی و کنتــرل دقیــق شــرایط اســت و ایــن اقــدام در 

لــوای همــکاری خــوب بــا محیــط زیســت اســت. مهــر

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

اجتماعــی شهرســتان  رفــاه  و  تعــاون، کار  اداره  رئیــس 
کــه  کارخانه هایــی  و  مدیــران  کــرد:  اظهــار   اردســتان 

قانـــون  دو  مـــاده   38 تبصـــره   طبــق 
ــری  ــر ورزش کارگ ــوری در ام ــات کش مالی
ســرمایه گذاری کننــد، از تخفیــف بدهــی 

ــد.  ــد ش ــوردار خواهن ــی برخ مالیات
ــر  ــه مناســبت روز کارگ جمشــید عامــری ب
ــاون  ــل اداره تع ــری در مح ــت خب در نشس
گفــت: شهرســتان اردســتان در حــال حاضر 

ــه ســال  ــا 153 نفــر مقرری بگیــر بیمــه بیــکاری نســبت ب ب
95 از ایــن نظــر بــا کاهــش محسوســی روبــه رو بــوده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه رســیدگی بــه شــکایات کارگــری در ســال 
ــح  ــوده، تصری ــورد ب ــیده 174 م ــن اداره رس ــه ای ــه ب 95 ک
ــش  ــل از آن کاه ــال قب ــه س ــبت ب ــر نس ــار مدنظ ــرد: آم ک

ــت.  ــته اس ــی داش محسوس
ــد در شهرســتان  ــکاری بای ــرخ بی ــان اینکــه ن ــا بی عامــری ب
ــاد  ــوع اقتص ــئوالن موض ــرد: مس ــح ک ــود، تصری ــرل ش کنت
مقاومتــی در رابطــه بــا تولیــد و اشــتغال، تشــکیل تعاونــی و 
فعــال کــردن تعاونــی توســعه عمران شهرســتان 
و تشــکیل تعاونــی واحدهــای صنعتــی را مدنظر 

قــرار دهنــد. 
بــا  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  رئیــس 
بیــان اینکــه تشــکیل کارگروه هــای اشــتغال 
و ســـرمایه گذاری بــه منظـــور فرصت هــای 
مزیــت دار مطــرح اســت، تصریــح کــرد: الگــوی 
ــر  ــه نظ ــد ب ــتغال مفی ــاد اش ــرای ایج ــی ب ــاغل خانگ مش
اینکــه 12 جلســه درخصــوص  بیــان  بــا  می رســد. وی 
اشــتغال تشــکیل شــده، تصریــح کــرد: جلســات برگزارشــده 
34 مصوبــه داشــته کــه 90 درصــد از مصوبه هــا محقــق شــده 

ــت. اس

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان:

مسئوالن برای کنترل نرخ بیکاری، تولید و اشتغال را جدی بگیرند
کیمیای وطن  آییــن تکریــم و معارفــه نماینــده هســته 

گزینــش شــرکت آب و فاضــاب کشــوردر آب و فاضــاب 
روستایی استان اصفهان برگزار شد. 

ــن  ــور در ای ــای کش ــرکت آبف ــش ش ــته گزین ــر کل هس مدی
ــاب  ــرات انق ــش را از ثم ــون گزین ــن، قان آیی
اســامی ایــران و رهبــری حکیمانــه بنیانگــذار 
ســال های  در  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  آن 
ابتدایــی پیــروزی انقــاب بــا توجــه بــه بــروز 
مشــکاتی در سیســتم مدیریتــی کشــور، نیاز 
ــاس  ــانی احس ــای انس ــش نیروه ــه پاالی ب
انقــاب  بنیانگــذار  دســتور  پیــرو  و  شــد 

ــم  ــن و تعالی ــاس قوانی ــر اس ــش ب ــون گزین ــامی، قان اس
ــون  ــوندی قان ــور ش ــد. منص ــم ش ــری و تنظی ــام بازنگ اس
ــت  ــف دانس ــوارد دارای ضع ــی م ــش را در بعض ــی گزین فعل
و افــزود: بــه دلیــل تخصصی تــر شــدن کارهــا قانــون فعلــی 

ــت.  ــرات اس ــد تغیی ــتای آن نیازمن ــز در راس ــش نی گزین

ــی  ــام اســامی را از شــرایط عموم ــه نظ ــی ب ــزام عمل وی الت
گزینــش نیــروی انســانی در ســازمان ها عنــوان کــرد و گفــت: 
ــه از  ــا برگرفت ــه نیروه ــت ک ــار از آن جه ــرکت های آبف در ش
ــت را در  ــوص و صداق ــی، خل ــتند پاک ــازندگی هس ــاد س جه
ــن  ــد ای ــکاران جدی ــد و هم ــوان دی ــا می ت آن ه
ــاری  ــای رفت ــن ویژگی ه ــا ای ــز ب ــرکت ها نی ش
و  مظلومیــت  شــوندی  می شــوند.  عجیــن 
تاشــگری را از خصوصیــات بــارز همــکاران 
ــت و  ــرو دانس ــه وزارت نی ــش در مجموع گزین
ــات  ــن امکان ــا کمتری ــکاران ب ــن هم ــزود: ای اف
ــن شــکل  ــه بهتری ــه خــود را ب ــا، وظیف و نیروه
ــد.  ــم ندارن ــی ه ــچ اعتراض ــد و هی ــام می دهن ــن انج ممک
ــار  ــه افتخ ــه ب ــی ک ــر قربان ــن مراســم از علی اکب ــان ای در پای
ــاس الماســی  ــی و عب ــل شــده، قدردان ــز نائ بازنشســتگی نی
بــه عنــوان نماینــده جدیــد هســته گزینــش در شــرکت آب و 

ــان معرفــی شــد. فاضــاب روســتایی اســتان اصفه

در شهر

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

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

لذامشخصات  است  گردیده  متقاضیان محرز  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در 

متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

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

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم 

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

تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 5029و5030-95/11/20 هیأت : آقای حسن شاهمیرزایی فرزند غامرضا شماره شناسنامه 

389 و خانم فاطمه جعفری فرد بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه 6190045995  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 167.75 مترمربع شماره پاک 2974 فرعی مجزا از پاک 3 اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی

فرزند محمد شماره  بیدگلی  بیکی  رمضانعلی حسن  آقای   : هیأت   95/12/23 2(رأی شماره 5613- 

مترمربع شماره پاک 2984فرعی  به مساحت 177  وطویله  یکباب حصار  شناسنامه 354 ششدانگ 

مجزا از شماره باقیمانده 1 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از علی رضایی بیدگلی

شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  موشاخانی  فاطمه  خانم   : هیأت   95/12/28-  5715 شماره  3(رأی 

6190033342، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 64 مترمربع شماره پاک 2986 فرعی مجزا 

از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عیسی اربابی 

4(رأی شماره 5537-95/12/19 هیأت : آقای عباس دشتی بیدگلی فرزند لطف اله شماره شناسنامه 

169 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 156.50 مترمربع شماره پاک 35 فرعی مجزا از شماره 25 فرعی 

از پاک139 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

5(رأی شماره 5610و5611-95/12/23 هیأت : آقای ابوالفضل عارضی بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 

شناسنامه 8410 و خانم امینه بالی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 160  به ترتیب به نسبت 2 و 4 

دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 211 مترمربع شماره پاک 2985 فرعی مجزا از پاک 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی

شماره  رحمت  فرزند  بیدگلی  خزیری  علیرضا  آقای   : هیأت  5687و95/12/26-5688  شماره  6(رأی 

شناسنامه 6766 و خانم زهرا مساح منفرد بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 224  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 125.10 مترمربع شماره پاک 19 فرعی مجزا از شماره 4و5 

فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک 171 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از شهرداری

7(رأی شماره 5522و5523-95/12/18 هیأت : آقای مصطفی خلیفه پور بیدگلی  فرزند شمس اله 

 ، )بالمناصفه(    8566 شناسنامه  شماره  امراله  فرزند  خاقی  مریم  خانم  و   8700 شناسنامه  شماره 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 123.25 مترمربع شماره پاک 15 فرعی مجزا از174 اصلی و شماره 

5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک 173اصلی  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالک رسمی

مهدی شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  ناظمی  هادی  آقای   : هیأت  8(رأی شماره 95/12/26-5689 

9883، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94.40 مترمربع شماره پاک 56 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی 

از پاک 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مسکینی واسامی زاده

شماره  اصغر  فرزند  بیدگلی  الماسی  سلمان  آقای   : هیأت  5731و95/12/28-5732  شماره  9(رأی 

شناسنامه 384 و خانم معصومه آذرنگ فرزند محمد شماره شناسنامه 1250121574  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 49.36 مترمربع شماره پاک 13 فرعی از قسمتی ازمشاعات از پاک 

673 اصلی  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین الماسی

10(رأی شماره 5733و5734-95/12/28 هیأت : آقای اصغر الماسی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 

شناسنامه 180 و خانم اعظم رام فرزند نجاتعلی شماره شناسنامه6199594371  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 90.63 مترمربع شماره پاک 14 فرعی از قسمتی ازمشاعات از پاک 673 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس مسکینی  

شماره  اصغر  فرزند  بیدگلی  الماسی  محمد  آقای   : هیأت   95/12/28-5735 شماره  11(رأی 

مترمربع  مساحت 78.84  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه  محمد شماره  شناسنامه1250064910 

شماره پاک 15 فرعیاز پاک 673 اصلی وقسمتی ازمشاعات از پاک 673 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین الماسی

12(رأی شماره 5730-95/12/28 هیأت : آقای محسن روزافزای فرزند علی شماره شناسنامه 253 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151.48 مترمربع شماره پاک 4 فرعی مجزا از قسمتی از 1442پاک 

اصلی و شماره 13 فرعی از پاک 1402. اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک 

رسمی

شماره  محمد  فرزند  آرانی   مولودی  صغرا  فاطمه  خانم   : هیأت   95/12/18-5518 شماره  13(رأی 

شناسنامه  407 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 113.75 مترمربع شماره پاک 13 فرعی مجزا از 

شماره 2و3 فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک 1402 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی

شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  آفتابی  محمد  علی  آقای   : هیأت   95/12/25-5678 شماره  14(رأی 

شناسنامه 166 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 210.70 مترمربع شماره پاک 27 فرعی مجزا از شماره 

21و22و23و26 فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک 2021 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی

15(رأی شماره 5729و5728-95/12/28 هیأت : آقای عباس به زارع فرزند ماشااله شماره شناسنامه 

، ششدانگ  یکباب  )بالمناصفه(  اوقانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه  392  116 و خانم معصومه 

ساختمان به مساحت 49.76 مترمربع شماره پاک 15 فرعی مجزا ازقسمتی از مشاعات 2330اصلی و 

شماره 8 فرعی مجزا از پاک 2329 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

16(رأی شماره 5686-95/12/26 هیأت : آقای اصغر حمیدی فرزند حسین آقا شماره شناسنامه 100 ، 

ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 25.97   مترمربع شماره پاک 4 فرعی مجزا ازشماره 1 فرعی از 

پاک 2340 اصلی و4 فرعی از قسمتی از مشاعات از 2388 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از الهیار منصوری آرانی وزهرا نجاتی نژاد

17(رأی شماره 5612-95/12/23 هیأت : آقای حسین سمیعی زاده  فرزند علی شماره شناسنامه 173 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112.02 مترمربع شماره پاک 8558 فرعی مجزا از شماره 3336 

فرعی و قسمتی از مشاعات 925 فرعی از پاک 2637 اصلی و واقع در مسعوداباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی

18(رأی شماره 136و137-96/01/08 هیأت : آقای عباس راهی فرزند محمد شماره شناسنامه 2360 

، ششدانگ   )بالمناصفه(    6190036511 فرزند محمد شماره شناسنامه  آرانی  بذرافشان  زینب  خانم  و 

یکبابخانه به مساحت 116.75 مترمربع شماره پاک 2883 فرعی مجزا از شماره پاک 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی عاملی

19(رأی شماره 5597و5598-95/12/23 هیأت : آقای سیف اله سرکاری آرانی فرزند محمد تقی شماره 

شناسنامه 181 و خانم زهرا خدمتی نژاد فرزند مختار شماره شناسنامه 6916  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت 145.10 مترمربع شماره پاک 2891 فرعی مجزا از پاک 2638 اصلی واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

20(رأی شماره 5596-95/12/23 هیأت : آقای غامرضا مرشدی آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 

495 ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 140.40 مترمربع شماره پاک 2892 فرعی مجزا از پاک 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

21(رأی شماره 5512-95/12/18 هیأت : خانم فاطمه داروغه گی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه ، 

ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 66.50 مترمربع شماره پاک 1818 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از صفر علی 

قدیریان

22(رأی شماره 5525-95/12/18 هیأت : آقای احسان جعفرآقازاده اف فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 

843 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 167.50 مترمربع شماره پاک 1819 فرعی مجزا از شماره 420 

فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت و15فرعی از 1965 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازرحمت اله محمدزاده

23(رأی شماره 5718و5719-95/12/28 هیأت : آقای نصراله همامی فرزند اسداله شماره شناسنامه 

472 و خانم زهرا نوردی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 96  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 209.82 مترمربع شماره پاک 1821 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع 

در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباسعلی حسن زاده اف

شماره  محمد  فرزند  آرانی  نوردی  اله  حجت  آقای   : هیأت  5717و95/12/28-5716  شماره  24(رأی 

 ، )بالمناصفه(  اصغر شماره شناسنامه 2658   علی  فرزند  آرانی  نجمه سرکار  و خانم  شناسنامه 239 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145 مترمربع شماره پاک 1822 فرعی مجزا از شماره 303 فرعی از 

پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

شماره  حسین  فرزند  شاد  فرخ  اسمعیل  آقای   : هیأت  و95/12/19-55315530  شماره  25(رأی 

شناسنامه 210 و خانم جمیله حاجی پور مفرد آرانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 255  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 211.50 مترمربع شماره پاک 1119 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از 

پاک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

26(رأی شماره 5535-95/12/19 هیأت : آقای امیر حسین ضرغام فرزند محمد شماره شناسنامه 65، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 176.50 مترمربع شماره پاک 861 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از 

پاک 41 اصلی واقع در حسین آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رضا سعادتی

27(رأی شماره 5177-95/11/30 هیأت : آقای ابوالفضل چوپان زاده نوش آبادی فرزند دخیل شماره 

شناسنامه 1042 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 179.10 مترمربع شماره پاک 3857 فرعی مجزا از 

شماره 1823و1834و2529 فرعی از پاک 40 اصلی واقع در اماکننوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالک رسمی

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

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/02/05

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان

5/2/96/25/م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا سهرابی    دارای شماره شناسنامه 1210106140 به شرح دادخواست به کاسه 87/96 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زین العابدین سهرابی    به 

شماره شناسنامه 1 در تاریخ 95/11/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  1.علیرضا سهرابی   فرزند زین العابدین   ش ش 1210106140 2. محدثه سهرابی  فرزندزین 

العابدین  ش ش 1210216868 3. عاطفه ظهوری فرزند قربان  ش ش 1 4. زهرا سهرابی  فرزند حبیب 

اله  ش ش 1113  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 ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 

وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 67 

رونوشت آگهی حصر وراثت
از این شورا  آقای محمد ثمری    دارای شماره شناسنامه 89 به شرح دادخواست به کاسه 83/96 

شماره  به  ثمری     عباس  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی 

شناسنامه 16055 در تاریخ 95/06/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :  1. محمد ثمری   فرزند ابوالفضل   ش ش 89 2. جنت حسینی  فرزند حسین   ش ش 

157 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 ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 

از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 

صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 62 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حمید رضا خدابخشی     دارای شماره شناسنامه 6158 به شرح دادخواست به کاسه 82/96 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد خدابخشی     به شماره 

شناسنامه 160 در تاریخ 95/12/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 

به :  1. حمید رضا خدابخشی    فرزند احمد    ش ش 6158 2. فریده خدابخشی   فرزند احمد   ش 

فرزانه خدابخشی فرزند احمد  ش ش 5 4. کوکب خدابخشی   فرزند محمد اسماعیل    ش 333 3. 

ش ش 354  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 ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 

ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 

صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان  علیرضا رجبی م الف 63 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شورای  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 53/96موضوع  علیه مسعود قنبری و له 

ریحانه رحیمی فرزند مهدی در تاریخ1396/2/20به منظور فروش یک دستگاه پراید مدل 83 به شماره 

انتظامی 56ی368ایران43 از ساعت 10الی 11 صبح جلسه مزایده در  در محل دادگستری فاورجان 

دفتر اجرای احکام )اطاق شماره 28 ( برگزار نماید.اموال موضوع مزایده فوق برابر نظر کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ70000000ریال ارزیابی گردیده است داوطلبین خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با 

حضور در محل اجرای احکام از موقعیت اموال مطلع و مرایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی 

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

میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به همراه داشته باشند

دهقان مدیر اجرای احکام دادگستری فاورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرایی   950389 شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی   دادگاه  سوم  شعبه  احکام  اجرای 

آقای  له  و  اسدهللا   فرزند  آقا2-هدایت هللا مختاری  فرزند محمد  1-سیاوش شاهینی  علیه  موضوع  

یدهللا شاهینی شمس آبادی باوکالت آقای حجت هللا دهقانی وردنجانی  درتاریخ1396/2/26به منظور 

فروش یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری سیستم کاتربیار مدل دی 320 ساخت 2007به شماره 

سریال 00179 ای دی ام زرد رنگ نوع سوخت گازوئیل مدل 2007 شماره شاسی  از ساعت 10الی 11 

صبح جلسه مزایده در  در دفتراجرای احکام فاورجان دفتر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی 

به مبلغ  دادگستری  توسط کارشناس رسمی  نماید.اموال موضوع مزایده  برگزار   ) فاورجان)اطاق 318 

مزایده  از  قبل  روز  پنج  میتوانند  متقاضیان خرید  است  ارزیابی شده  تومان  میلیون  بیست  و  دویست 

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

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

 کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به همراه داشته 

باشند

اجرای احکام  شعبه سوم دادگاه حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ 
شماره اباغ نامه:9610103653400566 شماره پرونده:9509983653401016 بایگانی:951029 خواهان/

شاکی سکینه رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم رضا رحیمی به خواسته طاق به درخواست 

زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فاورجان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی 

واقع در فاورجان-خ ماصدرا-ساختمان دادگستری – طبقه  حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان 

اول – اتاق 225 ارجاع و به کاسه 9509983653401016 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/10 

خواهان/ درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  تعیین   8:30 ساعت  و 

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

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی 

واطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی(دادگستری شهرستان فاورجان-خسرو آقایی فاورجان-خ ماصدرا-ساختمان دادگستری – 

طبقه اول – اتاق 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان

گواهی حصر وراثت
رونوشت شناسنامه  و  و گواهی فوت  نامه  باستناد شهادت  بشناسنامه شماره312  نواصر   فهیمه  خانم 

عبود  است که شادروان  داشته  اشعار  نموده چنین  این شورا  96/116تقدیم  به شماره  درخواستی  ورثه 

نواصر بشناسنامه شماره473  در تاریخ 1396.1.8 در گذشته و ورثه ی وی در هنگام در گدشت عبارتند 

فرزند  نواصر  2-محمد  متوفی:فرزند  با  :119نسبت  شناسنامه  شماره  عبود  نواصرفرزند  1-محسن  از: 

عبود شماره شناسنامه:  فرزند  نواصر  متوفی:فرزند 3-عبدالرضا  با  نسبت  عبودشماره شناسنامه:2305 

33 نسبت با متوفی: فرزند 4-عبدالحسین نواصر فرزند عبود شماره شناسنامه:1922 نسبت با متوفی: 

نواصر  با متوفی: فرزند 6-سعیده  نواصر فرزند عبود شماره شناسنامه: 312 نسبت  فرزند 5-فهمیمه 

فرزند عبود شماره شناسنامه: 151 نسبت با متوفی:فرزند 7-مریم نواصر فرزند عبود شماره شناسنامه: 

41نسبت با متوفی:فرزند 8-نرگس نواصر فرزند عبود شماره شناسنامه: 6737نسبت با متوفی:فرزند 

9-لیا نواصر فرزند عبود شماره شناسنامه: 8690نسبت با متوفی:فرزند 10-غنیده ناصری فرزند حفار 

شماره شناسنامه: 572نسبت با متوفی:همسر پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یک مرتبه 

آگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
کلیشاد بخش 9  در  واقع  باب خانه  پاک شماره 19/979  تحدید حدود ششدانگ یک  اینکه  نظربه 

ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقای شعبانعلی صادقی  کلیشادی فرزند مصطفی  

دستور  به  بنا  اینک  است.  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  حدود  تحدید  وعملیات  است  ثبت  جریان  در 

قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 

به کلیه  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد.  به عمل خواهد  و  در محل شروع  9 صبح  1396/2/30 ساعت 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین 

 یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد.

تاریخ انتشار :1396/2/6 

م/الف 97 اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان 

 برگزاری آیین تکریم و معارفه نماینده هسته گزینش 

شرکت آب و فاضالب کشور در آبفار اصفهان

سنا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
برگزاری مراسم یادمان افشین یداللهی ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

اردیبهشـــت همچــون نامــش، بهشـــت ماه هــای 
کشــورمان اســت. ماهــی دل انگیــز در فصــل بهــار کــه 
زیبایــی ســحرانگیزی دارد. بــر حســب کتابگردی هــای 
گذشــته ایــن بــار نیــز بــه مناســبت آغــاز مــاه جدیــد 
ــاب از تازه هــای نشــر را در نظــر  ــد کت ــرای شــما چن ب
ــذت  ــا ل ــدن آن ه ــه از خوان ــم ک ــم. امیدواری گرفته ای

ببریــد.
    از هر َدری حکایتی

حکایتـــی  َدری  هـــر  »از 
ــات«  ــده جوامع الحکای گزی
نوشــته محمـــد عوفـــی 
بــه گزینــش و توضیــح: 
ــو کریمــی )ُمّصفــا(  امیربان
در نشــر معیــن منتشــر 
شــد. ایــن اثــر در مجموعــه 
»گنــج حکمــت« در 155 
ــا  ــراه ب ــان هم ــزار توم ــت دوازده ه ــه قیم ــه ب صفح

نســخه صوتــی عرضــه شــده اســت.
    خواب های طالئی

ســری  از  عنــوان کتابــی  طالئــی«،  »خواب هــای 
ــر رنگ آمیــزی خــالق و آرامش بخــش  کتاب هــای هن
اســت کــه اخیــرا در ســطح جهانــی و داخلــی رونــق 
تلفیــق  بــا  نخســتین بار  بــرای  این بــار  و  یافتــه 
ــت.  ــده اس ــر ش ــقانه منتش ــاه عاش ــعرهای کوت ش

در ایــن کتــاب، در کنــار مجموعــه ای از طرح هــا و 

الگوهــــای نقاشـــــی 
ــی  ــان بیـن المللـ طراحـ
ُبرش هـایـــی  گزیـــده 
ــقانه   ــعرهای عاشـ از ش
علیـرضـــا بهـــرامـــی از 
کتاب هــای منتشرشــده: 
ــت  ــا برای ــر دنی ــا آخ »ت
»وقتــی   می نویســم«، 
کــه بــرف می بــارد«، »اصــاًل مهــم کــه نیســت« 
ــرگردان  ــه ای س ــی...«، »پروان ــو یعن ــدای ت ــم ص »غ
در شــهر« و »اقیانــوس آرام« و نیــز مجموعه هــای 
ــدن – 1939« )فارســی – اوکراینــی(  ــر چــاپ: »لن زی
ــی(  ــان مــادری« )فارســی – عرب ــه زب »ســوت زدن ب
»یــک ویولــن بــزرگ بــرای جشــن تولــد« و »یــاد تو« 
)کتــاب صوتــی(، آمــده اســت. نشــر آرادمــان کتــاب 
»خواب هــای طالئــی« را در 60 صفحــه قطــع خشــتی 
ــان  ــای 12000 توم ــه  به ــخه، ب ــزار نس ــمارگان ه و ش

ــت. ــرده اس ــر ک منتش
    آینه تال

ــط  ــور توس ــودابه فرضی پ ــر س ــال« اث ــه ت ــان »آین رم
انتشــارات هیــال راهــی بــازار نشــر شــد. رمــان »آینــه 
صفحــه   264 در  فرضی پــور  ســودابه  اثــر  تــال« 

و  نســخه   1100 شــمارگان 
ــان  ــزار توم ــای 16 ه ــه  به ب
هیــال  انتشــارات  توســط 

ــت.  ــده اس ــر ش منتش
ــد  ــور متول ــودابه فرضی پ س
دانش آمــوختـــه  و   1360
کاردانــی ویراســتاری اســت. 
ــر  ــه امــروز عــالوه ب ــا ب او ت
ــه  ــت ک ــن اس ــای »همی ــال« کتاب ه ــه ت ــان »آین رم
هســت« و »بهتــر از شــکالت مجانــی« را منتشــر 
کــرده اســت. فرضی پــور بــرای نوشــتن کتــاب »بهتــر 
از شــکالت مجانــی«، برگزیــده جایــزه ادبــی پرویــن 

شــده اســت.
    کتاب صوتی »پستچی«

پســتچی، داســتانی بلنــد و 
عاشــقانه از چیســتا یثربــی 
اســت کــه بــه گفتــه وی بــر 
مبنــای داســتانی واقعــی 
تألیــف شــده اســت. یثربی 
ایــن داســتان را ابتــدا در 
قالــب یــک کانــال تلگرامــی 
در فضــای مجــاری منتشــر 

ــر  ــای آن در نش ــر مبن ــی ب ــس از آن کتاب ــرد و پ ک
قطــره بــه چــاپ رســانید. کتــاب صوتــی »پســتچی« 
ــده  ــر شناخته ش ــص، بازیگ ــا متخص ــدای فریب ــا ص ب
ســینما و تلویزیــون و از صداپیشــگان محبــوب رادیــو 
 تولیــد شــده و موســیقی آن را نیز مهدی زارع ســاخته

 است.
    یه میخ به دیوار بکوب

»یــه میخ بــه دیوار بکــوب«، 
دربـردارنـده شـعرهایـی از 
اســت  الرکیــن  فیلیــپ 
کــه بــا ترجمــه علیرضــا 
بــازار  روانــه  بنی جامــی 

ــت.  ــده اس ــاب ش کت
دیــوار  بــه  میــخ  »یــه 
صفحــه   94 در  بکــوب« 
ــازار نشــر شــده  ــه ب ــا قیمــت 9 هــزار تومــان روان و ب
ــن  ــپ الرکی ــا فیلی ــن ی ــور الرکی ــپ آرت ــت. فیلی اس
)1922-19۸5( از بنیانگــذاران مکتــب یــا جنبــش 

شــعری نــو بــه حســاب می آیــد. 
در بیشــتر اشــعارش تــالش بــرای آشــکار کــردن 
جنبه هــای مختلــف زندگــی در دنیــای مــدرن و 
صنعتــی وجــود دارد کــه می تــوان بــه شکســت 
روحیــه ضعیــف، تنهایــی، غــم و ... اشــاره کــرد. 
از دیــد منتقــدان اشــعارش پیام هایــی از قبیــل تــرس 
ــری  ــرس از پی ــرگ، ت ــت، م ــدی، عزل ــده، ناامی  از آین
ــبت  ــه نس ــردن وظیف ــزی، ادا نک ــرت، مذهب گری فت

ــاند. ــه را می رس ــواده و جامع ــه خان ب

- »گالب آدینــه«، بازیگــر باســابقه ایرانــی، موفــق 
ــزه بهتریــن  ــم »آبجــی« جای ــازی در فیل ــرای ب شــد ب
بازیگرنقــش اول زن جشــنواره بین المللــی فیلــم پکــن 

ــه خــود اختصــاص دهــد. را ب
- میشــل فــرودون، ســردبیر ســابق »کایه دو ســینما« 
ــت:  ــران گف ــتمی در ته ــاس کیارس ــت عب در بزرگداش
ــای  ــه معن ــور ب ــا پروفس ــم ی ــک معل ــتمی ی کیارس
کالســیک کلمــه نبــود. آســیایی ها تعبیــر »اســتاد« را 
ــی  ــه گســتره  روحان ــد ک ــه کار می گیرن ــرای کســی ب  ب
و فکــری شــاگردانش را وســعت می دهــد. »اســتاد« 
بــه شــاگردانش کمــک می کنــد تــا خــود بــه توانایــی 
ــی  ــه معان ــوض اینک ــد، در ع ــی دســت یابن درک معان
ــوزد.  ــا بیام ــه آن ه ــن ب ــه پایی ــاال ب ــی ب ــا نگاه را ب
کیارســتمی بــه معنــای واقعــی کلمــه، »اســتاد«     

ــود. ب
- محســن تنابنــده دربــاره مجموعــه ســریال های 
ــرا  ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت« و در پاس »پایتخ
اغلــب ســریال های چنــد فصلــی داخلــی بــا اســتقبال 
نمی شــوند  مواجــه  مخاطبــان  ســوی  از   چندانــی 
گفــت: در کل همــه چیــز بــه اقبــال تماشــاگران 
برمی گــردد. متأســفانه برخــی از مــا ســازندگان اقبــال 
تماشــاگر را نادیــده می گیریــم و بــدون در نظــر گرفتــن 
بــرای ســاخت فصــل دوم یــک  نظــر مخاطبــان 
مجموعــه اقــدام می کنیــم؛ در حالــی کــه ایــن اقبــال 
ــه ای  ــد مجموع ــن می کن ــه تعیی ــت ک ــان اس مخاطب

ــه. ــا ن ــد ی ــدا کن ادامــه پی
ــری  ــره سراس ــن کنگ ــایش چهارمی ــم گش - در مراس
غــزل معاصــر از امیرهوشــنگ ابتهــاج )ه.الــف. ســایه( 

ــود. ــر می ش تقدی
- آتیــال پســیانی، بازیگــر پیشکســوت، می گویــد: 
وقتــی کارگردانــی مــن را بــرای نقشــی انتخــاب 
می کنــد، پیــش از اینکــه دربــاره نقــش صحبــت 
کنــم، دربــاره خــودم از او می پرســم؛ اینکــه چــرا مــن 
را انتخــاب کــرده و بــه دنبــال زاویــه دیــدی کــه از مــن 
ــان  ــم هم ــعی می کن ــس از آن س ــردم. پ دارد، می گ
ــر و روی  ــود دارد، پررنگ ت ــن وج ــه در م ــه ای را ک نکت

ــه نقــش برســم. ــا ب ــم ت آن کار کن
- فیلــم »رفتــن« بــرادران محمــودی در بخــش اصلــی 
فســتیوال بین المللــی »فیلــم مــوو« در کشــور بلژیــک 

ــود. ــش داده می ش نمای
- اصغــر همــت، مدیــر عامــل خانــه تئاتــر، در نشســت 
خبــری چهاردهمیــن دوره جشــن های بزرگداشــت 
روز جهانــی تئاتــر تصریــح کــرد: منّیــت و نبــود وفــاق 

ــرده اســت. ــر را اســف بار ک ــت تئات وضعی
- فیلم هــای »تیــک آف« و »نقطــه کــور« از امــروز در 

ســینماهای کشــور اکــران می شــوند.

 برگزاری مراسم یادمان افشین یداللهی 

در اصفهان
مراســم یادبــود مرحــوم دکتــر 
ترانه ســرای  یداللهــی،  افشـــین 
در  اردیبهشــت ماه  اصفهانـــی، ۷ 
ادبــــی  آفرینش هـــای  مرکـــز 

قلمستان برگزار می شود. 
مرکــز آفرینش هــای ادبی قلمســتان 
بــا همــکاری خانــه  ترانــه  اصفهــان 
 در نظــر دارد مراســم یادبــودی را بــرای دکتــر افشــین یداللهــی

ــا  ــه ب ــم ک ــن مراس ــد. در ای ــزار کن ــی، برگ ــرای اصفهان ترانه س
ــای  ــود، برنامه ه ــزار می ش ــعر« برگ ــوق ش ــار س ــوان »چه عن
ــان  ــوت از میهمان ــیقی و دع ــرای موس ــه اج ــی از جمل مختلف

ــت.  ــده اس ــده ش ــدارک دی ــز ت ــرا نی ترانه س
اجــرای موســیقی ایــن برنامــه را اهــورا ایمــان، شــایان کریمــی 
فرشــاد شــیرانی، گــروه مــادرد، نادیــن نــادری، پویــا فالحیــان 
پارســا پیمانــی و فــرزاد اقتصــادی بــر عهــده دارنــد و میهمانــان 
ترانه ســرای ایــن برنامــه، ابراهیــم اســماعیلی اراضــی، مهــدی 
ــدان  ــوده فــالح هســتند. عالقه من ــر ت ــا و امی ــی ایلی ــی، عل ایوب
ــت ماه،  ــد ۷ اردیبهش ــم می توانن ــن مراس ــرکت در ای ــرای ش ب
رأس ســاعت 1۸:30 بــه مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان 
واقــع در خیابــان عالمــه امینــی، بــاغ غدیــر مراجعــه کننــد. ایمنا

نقی سیف جمالی، بازیگر پیشکسوت 

درگذشت
نقــی ســیف جمالی، بازیگــر پیشکســوت تئاتــر، ســینما و تلویزیون 
روز 4 اردیبهشــت در ســن 59 ســالگی بــر اثــر ســکته قلبــی در 
بیمارســتان شــهید رجایــی تهــران دار فانــی را وداع گفــت. ایــن 
ــینما  ــر و س ــه تئات ــر در عرص ــال های اخی ــی س ــه ط ــر ک بازیگ
ــه  ــازی در نمایش هــای »ســقراط« ب ــی داشــت، ب حضــور فعال
کارگردانــی حمیدرضــا نعیمــی، »تــرور« بــه کارگردانــی حمیدرضــا 
نعیمــی، »چمــدان« بــه کارگردانــی فرهــاد آئیــش، »گل و قــداره« 
بــه کارگردانــی بهــزاد فراهانــی، »دنیــای دیوانــه دیوانــه دیوانــه« 
بــه کارگردانــی بهــزاد فراهانــی را در کارنامــه داشــت. ایــن بازیگــر 
طــی روزهــای اخیــر مشــغول تمریــن نمایــش »مطرب عاشــق« 

بــه نویســندگی و کارگردانــی بهــزاد فراهانــی بــوده اســت. 
شــکار، ســهند دریــا، مثلــث آبــی، مــن ترانــه پانــزده ســال دارم 
ــتگاه  ــام، ایس ــای ناتم ــت، روایت ه ــوریده، تردس ــک، ش مارمول
بهشــت، کنعــان، پذیرایــی ســاده، خانــوم، ارســال آگهی تســلیت 
آاادت  و  جامــه دران  طوالنــی،  خداحافظــی  روزنامــه،  بــرای 
نمی کنیــم، از جملــه آثــار ســینمایی مرحــوم ســیف جمالی 
در عرصــه ســینما بــوده اســت. مراســم تشــییع پیکــر زنده یــاد 
نقــی ســیف جمالی روز پنجشــنبه ۷ اردیبهشــت ماه ســاعت 
ــدان  ــه هنرمن ــه ســمت قطع ــران ب ــاالر وحــدت ته ــح از ت 9 صب

ــر ــود. مه ــزار می ش ــرا )س( برگ ــت زه بهش

اخبار کوتاه

نســخه بازسازی شــده فیلــم »خانــه خــدا« در ســی وپنجمین 
جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر نمایــش داده شــد. اســکن 
و احیــای دیجیتــال فیلــم »خانــه خــدا« از ســال 1394 بــه 
ــگامان  ــرکت پیش ــران در »ش ــی ای ــه مل ــفارش فیلمخان س
ســینمای آریــا« آغــاز و در اوایــل بهــار 1396 بــرای نمایــش در 

ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــی وپنجمین جش س
فجــر آمــاده شــد. 

ــی  ــه مل ــق اعــالم دســت اندرکاران فیلمخان طب
ــی  ــه تهیه کنندگ ــه خــدا« ب ــم »خان ــران فیل ای
ابوالقاســم رضایــی )1345( در زمــره فیلم هایــی 
ــو آن  ــه نگاتی ــون ب ــه متأســفانه تاکن اســت ک
ــاس  ــر اس ــت. ب ــده اس ــدا نش ــی پی دسترس

توضیحــات مســئوالن فیلمخانــه  ملــی ایــران و شــرکت 
پیشــگامان ســینمای آریــا، کار بازســازی فیلــم »خانــه 
خــدا« پــس از بازبینــی و بررســی کیفــی دو نســخه پزتیــو و 
ــن  ــن و کامل تری ــات آغــاز شــد. بهتری یــک نســخه اینترمدی
ــه  ــفانه ب ــه متاس ــود ک ــوی ب ــخه پزتی ــم نس ــای فیل پرده ه

آســیب های  ســینماها  در  متعــدد  نمایش هــای  ســبب 
ــا ایــن حــال  ــود؛ امــا ب ــه آن وارد شــده ب ــراوان و جــدی ب ف
ــرکت  ــران و ش ــی ای ــه  مل ــت فیلمخان ــا هم ــم ب ــن فیل ای
پیشــگامان ســینمای آریــا ســرانجام بازســازی و آمــاده 
نمایــش شــد. »خانــه خــدا«، فیلمــی منحصربه فــرد دربــاره 
مراســم و مناســک حــج اســت و از نخســتین 
فیلم هــای مســتند اســت کــه در آذر و دی 
1345 در ســینماهای تهــران و شهرســتان ها 
)شــیراز، تبریــز، آبــادان، مشــهد و همــدان( بــه 
نمایــش عمومــی درآمــد و بــا اقبــال گســترده 

ــه رو شــد. ــردم روب م
ــد  ــردار )احم ــار فیلمب ــی چه ــم رضای  ابولقاس
ــت  ــتمالچی و نعم ــاس دس ــاری، عب ــود ایث ــیرازی، محم ش
حقیقــی( را بــا تجهیــزات کامــل بــه عربســتان ســعودی بــرد 
ــوار  ــی را روی ن ــم صحنه های ــدا از ه ــا ج ــک از آن ه ــر ی و ه
ســلولویید ضبــط کردنــد؛ بــدون آنکــه ســهم هــر یــک پــس از 

تدویــن فیلــم مشــخص باشــد. ایســنا

»خانه خدا« را شفاف ببینید
کیمیای وطن مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی تفریحــی 

ــان  ــه اصفه ــه هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ش
یــک فرصــت گرانبهاســت تــا اصفهــان بــا همــه ابعــاد پیــدا 
ــازمان  ــت: س ــد، گف ــور کن ــروز و ظه ــه دارد، ب ــی ک و پنهان
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان تــالش کــرده در 

قالــب برنامه هــای متنوعــی کــه در زمینه هــای 
فرهنگی تفریحــی انجــام می دهــد، ایــن شــهر 
تاریخــی و فرهنگــی را بــه مــردم شــهر و ســایر 

هموطنان معرفی کند. 
ــم  ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر بقای علی اکب
 اصلــی ایــن برنامه هــا هویــت اصفهــان 
ــی  ــناد هویت ــا اس ــهروندان ب ــنایی ش و آش

شــهر اســت، ادامــه داد: در ایــن راســتا از تولیــدات شــاخص 
و...  تئاتــر، کتــاب  موســیقی،  حوزه هــای  در  ســازمان 

ــد.  ــد ش ــی خواه رونمای
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
اصفهــان در تشــریح جزئیــات ایــن تولیــدات گفــت: 

بخشــی از اوراق هویتــی شــهر اصفهــان مربــوط به موســیقی 
ــه  ــی ک ــا و نغمه های ــوزه نواه ــه در ح ــود ک ــان می ش اصفه
ــی  ــرای معرف ــب ب ــن قال ــان اســت، از ای ــه اصفه ــوط ب مرب
ــاهیر  ــدگان و مش ــم و از خوانن ــک می گیری ــهر کم ــر ش بهت
ــراج ــتاد س ــاری، اس ــتاد افتخ ــر اس ــیقی نظی ــوزه موس  ح

اســتاد معتمــدی و اســتاد شــاهزیدی دعــوت 
شــده تــا در قالــب یــک آلبــوم، آخریــن 
مــردم  اختیــار  در  را  خــود  ســروده های 

ــد.  ــرار دهن ــان ق اصفه
ــه از  ــن هفت ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  ــی می شــود، اظه ــاب رونمای ــوان کت 30 عن
ــه معرفــی اصفهــان  داشــت: ایــن کتاب هــا ب
از زوایــای مختلــف می پــردازد کــه بــه همــت مرکــز 

اصفهان شناســی تهیــه شــده اســت. 
ــهر  ــی ش ــی از ارکان هویت ــم بخش ــزود: معتقدی ــی اف بقای
ــه در  ــود ک ــان می ش ــاهیر اصفه ــه مش ــوط ب ــان مرب اصفه

ــاد. ــد افت ــاق خواه ــن اتف ــت ها ای ــب بزرگداش قال

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

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

در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 

متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 

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

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 

تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.

فرزند محمدرضا شماره  بیدگلی  اشتردار  ابوذر  آقای   : 1(رأی شماره 549۷و549۸-95/12/1۸ هیأت 

شناسنامه 549 و خانم زهره ناظمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 125011۸921  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت ۷1 مترمربع شماره پالک ۸66فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در 

حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد ناظمی

شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  نیکبخت  اعظم  خانم   : هیأت   95/12/23  -5595 شماره  2(رأی 

شناسنامه ۷1۷9 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246.60 مترمربع شماره پالک ۸6۷فرعی مجزا 

از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازحسین ناظمی

شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  جندقیان  هوشنگ  آقای   : هیأت   95/12/1۸-  5514 شماره  3(رأی 

شناسنامه 42، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 120 مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا از شماره 

3 فرعی ازپالک 16 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد جندقیان

4(رأی شماره 5536-95/12/19 هیأت : خانم فاطمه سالمی بیدگلی فرزندماشااله شماره شناسنامه 

122 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 12۸.9۷مترمربع شماره پالک 36 فرعی مجزا از شماره ۷و۸ 

بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی  پالک139  از  مشاعات  از  وقسمتی  فرعی 

ابتیاعی ازاشرف بافنده

غالمحسین  فرزند  بیدگلی  یزدی  میثم  آقای   : هیأت  56۸4و95/12/26-56۸5  شماره  5(رأی 

شماره شناسنامه ۸9 و خانم افسانه مجیدی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 619001۷045  

از  مجزا  فرعی   16 پالک  شماره  مترمربع   13۷.9۷ مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه( 

قسمتی از مشاعات از پالک 20۷ اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

غالمحسین یزدی بیدگلی

6(رأی شماره 5690و5691-95/12/26 هیأت : آقای علیرضا فروتن بیدگلی فرزند محمد تقی شماره 

 ، )بالمناصفه(  اکبر شماره شناسنامه 22۸   علی  فرزند  آرانی  زینب سرکار  خانم  و   ۸550 شناسنامه 

ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 6۷ مترمربع شماره پالک 100 فرعی مجزا از شماره 1۸ فرعی از 

پالک 290 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

۷(رأی شماره 5516-95/12/1۸ هیأت : آقای مجید حالجی بیدگلی فرزند صادق شماره شناسنامه 21۸ 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 232.۷0 مترمربع شماره پالک 13 فرعی مجزا از شماره 1و۷و۸و10 

فرعی وقسمتی ازمشاعات و پالک 546 اصلی از 546اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از اسماعیل حالجی وعذری حاجی حسنی بیدگلی

شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  بابائیان  عباس  علی  آقای   : هیأت   95/12/1۸-551۷ شماره  ۸(رأی 

شناسنامه 316 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129.50 مترمربع شماره پالک 1 فرعی مجزا از شماره 

پالک 642 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی 

9(رأی شماره 5506-95/12/1۸ هیأت : آقای احمد صباغی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 

259 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 32۷.20 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از شماره 

1الی5 فرعی وباقیمانده ۷43 اصلی از پالک ۷43 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از صباغیان

10(رأی شماره 5524-95/12/1۸ هیأت : آقای مرتضی نعیمی بیدگلی فرزند علیجان شماره شناسنامه 

111 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 210.50 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا از شماره پالک 

۸30 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد ومحمدباقر جاللی

شماره  عباس  فرزند  درئی  طحانی  اکبر  علی  آقای   : هیأت  5521و95/12/1۸-5520  شماره  11(رأی 

شناسنامه 9 و خانم معصومه کربالئی درئی فرزند حسین شماره شناسنامه 4 به ترتیب به نسبت 4 

دانگ و2 دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 35 مترمربع شماره پالک 19۷ فرعی 

مجزا از شماره 54 فرعی از پالک 9۷2 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک 

رسمی

12(رأی شماره 5۷26و5۷2۷-95/12/2۸ هیأت : آقای علی اصغرقنایی مقدم آرانی فرزند فخرالدین 

شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  رحیمی  فاطمه  خانم  و   6190014۸36 شناسنامه  شماره 

6190049621  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۷1.50 مترمربع شماره پالک 2 فرعی 

مجزا از پالک 10۷4 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مصطفی باغستانی 

ونسرین شعبانی فرد

13(رأی شماره 5526-95/12/1۸ هیأت : آقای رمضانعلی حسن بیکی بیدگلی فرزند محمد شماره 

شناسنامه 354 ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 13۸.3۸ مترمربع شماره پالک 2۸9 فرعی مجزا 

از شماره 224 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

14(رأی شماره 5524-95/12/1۸ هیأت : خانم زهرا شکوری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 

۷404 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 13۸.24 مترمربع شماره پالک 290 فرعی مجزا از شماره 

224 فرعی از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

15(رأی شماره 5499و5500-95/12/1۸ هیأت : آقای احمد درمسجدی آرانی  فرزند حسین شماره 

شناسنامه 24 و خانم عطیه حالج آرانی فرزند پرویز شماره شناسنامه 2۷5  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 1۷1.55 مترمربع شماره پالک ۸54۸ فرعی مجزا از شماره 3412و3541و62۷ 

فرعی از پالک 263۷ اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

: آقای احسان قندی فرزند داوود شماره شناسنامه  16(رأی شماره 552۷و552۸-95/12/19 هیأت 

421 و خانم زهرا خدانه آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 125012۷۷26  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

از  فرعی  از شماره 2496و6  فرعی مجزا   2۸90 پالک  مترمربع شماره   214.۸0 به مساحت  یکبابخانه 

پالک 263۸ اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری ومحمد 

حقیقت صفت

شماره  عباس  فرزند  آرانی  صالحیان  محمد  علی  آقای   : هیأت   95/12/1۸-5515 شماره  1۷(رأی 

شناسنامه 546 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۷2.50 مترمربع شماره پالک 1۸1۷ فرعی مجزا از 

شماره 436 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از احمد خدمتکار وزهریا دهقانی

1۸(رأی شماره 5513-95/12/1۸ هیأت : خانم فاطمه کاظم زاده راوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 

21۷0 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 23۷ مترمربع شماره پالک 346 فرعی مجزا از شماره 

252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه

19(رأی شماره 5511-95/12/1۸ هیأت : خانم فاطمه کاظم زاده راوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 

21۷0 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 23۷.50 مترمربع شماره پالک 34۷ فرعی مجزا از 

شماره 252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمید پناه

20(رأی شماره 5504و5505-95/12/1۸ هیأت : آقای علیرضا غنی بیدگلی فرزند حسین جان شماره 

شناسنامه 1222 و خانم زهرا حمزه ئی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 2۷454  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۸4 مترمربع شماره پالک 34۸ فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 

جواد  از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  وغیاثیه  دستجرد  در  واقع  اصلی   2۷04 پالک  از 

حمید پناه

21(رأی شماره 553۸-95/12/19 هیأت : آقای حمیدرضا عنایتی بیدگلی فرزند اصغر شماره شناسنامه 

9056 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 349 فرعی مجزا از شماره 

252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه

22(رأی شماره 560۸و5614-95/12/23 هیأت : آقای علی اصغر یزالنی بیدگلی فرزند عباس شماره 

شناسنامه 2116 و خانم زهرا احمدی بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه 61900052۸4  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 350 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 

از جواد  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  غیاثیه بخش 3 حوزه  و  واقع در دستجرد  اصلی  از پالک 2۷04 

حمید پناه

اله شماره  فرزندرحمت  بیدگلی  زاده  عابدین  داوود  آقای   : هیأت  23(رأی شماره 95/12/23-560۷ 

شناسنامه 2۷6 ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 351 فرعی مجزا از 

شماره 252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمید پناه

شماره  علی  فرزند  بیدگلی  بیابانی  محسن  آقای   : هیأت  5604و95/12/23-5605  شماره  24(رأی 

  619004۷122 شناسنامه  شماره  محسن  فرزند  پوربیدگلی  قوام  فرزانه  خانم  و   19۸0 شناسنامه 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 352 فرعی مجزا از شماره 

252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از جواد حمید پناه

بیدگلی فرزندعلی شماره شناسنامه  : آقای مهدی تمسکی  25(رأی شماره 5609-95/12/23 هیأت 

از  مجزا  فرعی  پالک 353  مترمربع شماره   150 به مساحت  خانه  یکباب  ، ششدانگ    619001319۸

شماره 252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمید پناه

شماره  اله  احسان  فرزند  بیدگلی  تمسکی  محسن  آقای   : هیأت   95/12/23-5609 شماره  26(رأی 

شناسنامه 323 ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 354 فرعی مجزا از 

شماره 252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از جواد حمید پناه

2۷(رأی شماره 5593و5594-95/12/23 هیأت : آقای مهدی حقیقیان بیدگلی فرزند محمد شماره 

شناسنامه ۷51۷ و خانم فاطمه خدمتی نژاد فرزند مختار شماره شناسنامه 619964226  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 352 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 

از هادی  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  وغیاثیه بخش 3 حوزه  در دستجرد  واقع  اصلی  از پالک 2۷04 

حمید پناه

2۸(رأی شماره 5۷20و5۷21-95/12/2۸ هیأت : آقای علی نساجی بیدگلی فرزند علی عباس شماره 

شناسنامه 619000۸399 و خانم محدثه سادات حسینی زاده آرانی فرزند سیدجواد شماره شناسنامه 

61900540۷2  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 356 فرعی 

مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2۷04 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از جواد حمید پناه

29(رأی شماره 5599و5600-95/12/23 هیأت : آقای حسین باقری فرزند محمد شماره شناسنامه 

، ششدانگ   )بالمناصفه(    531 شناسنامه  شماره  فرزند حسن  ابوزیدآبادی  زهراباقری  خانم  و   1901

یکبابخانه به مساحت 600 مترمربع شماره پالک 400۸ فرعی مجزا از شماره 150 فرعی از پالک 2۷15 

اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد باقری

شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  الهه کبوتری  خانم   : هیأت  5501و95/12/1۸-5502  شماره  30(رأی 

  6190014410 شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  بیدگلی  سلطانی  اسماء  خانم  و   6190001394 شناسنامه 

از  مترمربع شماره پالک 1115 فرعی مجزا   132.50 به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علیرضا 

زاهدی وسکینه پرورده

31(رأی شماره 5503-95/12/1۸ هیأت : آقای عباس گلشن آرانی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 

152 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 146.۸0 مترمربع شماره پالک 13۷1 فرعی مجزا از پالک 

2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس گلشن

32(رأی شماره 5529-95/12/19 هیأت : آقای علی محمدربانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۸46 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۸4.50 مترمربع شماره پالک 5۷35 فرعی مجزا از شماره649 فرعی 

از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

سیدمحمد  فرزند  بیدگلی  سیدرضاسجادی  آقای   : هیأت  5510و95/12/1۸-5509  شماره  33(رأی 

شماره شناسنامه 9202 و خانم منیرالسادات سجادی بیدگلی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 4۷2  

به مساحت 132.50 مترمربع شماره پالک5۷3۷ فرعی مجزااز  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

شماره 1115 فرعی مجزا از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از علیرضا زاهدی وسکینه پرورده

34(رأی شماره 550۸-95/12/1۸ هیأت : آقای علی رحیمی فرزند رضا شماره شناسنامه 5 ، ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت 1۸1.09 مترمربع شماره پالک 5۷3۸ فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 

2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عزت اله حفیظی

35(رأی شماره 550۷-95/12/1۸ هیأت : آقای احمد صباغی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 

از  مجزا  فرعی   5۷39 پالک  شماره  مترمربع   1۷4.02 مساحت  به  انباری  یکباب  ششدانگ    ،  259

شماره134و3۷۸5و421 فرعی از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک رسمی

36( رأی شماره 550۷-95/12/1۸ هیأت : خانم زهرا شاطریان فرزند منده علی شماره شناسنامه 1۸4 

، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 216.10 مترمربع شماره پالک 5۷42 فرعی مجزا از شماره 163 

فرعی از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از محمود گلی

3۷(رأی شماره 550۷-95/12/1۸ هیأت : آقای حسن حاجی جعفری بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 

شناسنامه 39۷ ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 354 مترمربع شماره پالک 5۷43 فرعی مجزا 

از شماره 163 فرعی از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمود گلی

شماره  رمضانعلی  فرزند  فرد  توسلی  علی  آقای   : هیأت  5۷5۸و95/12/2۸-5۷59  شماره  3۸(رأی 

 ، )بالمناصفه(    200 عباس شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  دهقانی  البنین  ام  و خانم  شناسنامه 592 

از شماره 4510  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 13۷.50 مترمربع شماره پالک 5۷44 فرعی مجزا 

فرعی از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

شماره  علیمحمد  فرزند  بیدگلی  معظمی  ریحانه  خانم   : هیأت   95/12/2۸-5۷25 شماره  39(رأی 

شناسنامه 92 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 145.06 مترمربع شماره پالک 5۷4۷ فرعی مجزا 

از شماره 163 فرعی از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از عباسعلی گلی 

آقارضا  فرزند  آرانی  اشراقی  محمد حسین  آقای   : هیأت  40(رأی شماره 5۷23و95/12/2۸-5۷24 

  6190020331 شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  آرانی  خبازی  عاطفه  خانم  و   926 شناسنامه  شماره 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 1۷9.۸0 مترمربع شماره پالک 5۷4۸ فرعی مجزا 

از شماره 36 فرعی از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکار و29۸۸فرعی از 263۷ اصلی واقع در 

مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازرضااشراقی

41(رأی شماره 5۷22-95/12/2۸ هیأت : آقای علی حالج آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 1013، 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 404.13 مترمربع شماره پالک 5۷49 فرعی مجزا از شماره 163 

فرعی از پالک 2۸40 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از علی ناظمی

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

خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/01/21

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/02/06

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل  عباس عباس زادگان

5/2/96/23/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالک شماره 19/9۷۷ واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به موجب رای شماره ۷0052۸4-1395/11/9 دراجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به  نام آقای فاطمه شیرعلی کلیشادی  فرزند حسین   در جریان 

ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 

15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1396/3/1 ساعت 

9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 

که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :1396/2/6

 م/الف 91   مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مشجر سه جریبی  پالک شماره 1۸۷9 فرعی از 49 

اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مجید راهب )بعنوان 

احدی از ورثه محمد قهرودی ( و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 

نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای وکیل نامبرده تحدید 

حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/03/09ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

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

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

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 96/02/06

شماره : 156/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین سه جریبی مشجر   پالک شماره 1۸۸4 فرعی از 49 

اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مجید راهب )بعنوان 

احدی از ورثه محمد قهرودی ( و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 

نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای وکیل نامبرده تحدید 

حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/03/09ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

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

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

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 96/02/06

شماره :15۷/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 با انتخاب واعظ 

ورزش باریج اسانس متحول می شود

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریگروه ورزش

ــج  ــی باری ــگاه فرهنگی ورزش باش
همــت  بــا  کاشــان  اســانس 
مهنــدس  زنده یــاد  مرحــوم 
حســین حجــازی، پــدر اســانس 
ایــران و مدیــر عامــل شــرکت 
دارویــی باریــج اســانس و خانــم بهــار حســیبی همســر مرحــوم 
ــال  ــه والیب ــی از جمل ــف ورزش ــته های مختل ــازی، در رش حج
ــیس  ــه تأس ــت ک ــته اس ــی برداش ــت و اساس ــای مثب گام ه
آکادمــی والیبــال، یکــی از مهم تریــن اقدامــات مفید و اساســی 
ــگاه  ــل باش ــر عام ــیبی، مدی ــم حس ــد. خان ــمار می آی ــه ش ب
فرهنگی ورزشــی باریــج اســانس، بــا توجــه بــه شــناختی 
ــظ  ــا واع ــئولیت محمدرض ــاس مس ــدی و احس ــه از توانمن ک
ــه  ــنایی دیرین ــن آش ــت و همچنی ــت در ورزش داش ــا مدیری ب
ــت از  ــج اســانس در حمای ــا سیاســتگذاری شــرکت باری وی ب
ورزش کاشــان، بــرای پیشــبرد اهــداف بلندمــدت باشــگاه 
ــه )آکادمــی( و  ــه تیم هــای پای ــوط ب در بخــش اداره امــور مرب
ســایر قســمت های دیگــر باشــگاه، طــی حکمــی، نامبــرده را بــه 
عنــوان مدیــر داخلــی باشــگاه باریــج اســانس منصــوب کــرد. 
باشــگاه باریــج اســانس بــا ایــن حرکــت شایســته نشــان داد 
ــال کــه در بیــن  ــژه والیب ــرای آینــده ورزش کاشــان، به وی کــه ب
جوانــان ایــن شــهر تاریخــی از طرفــداران بی شــماری برخــوردار 
اســت برنامه هــای راهبــردی گســترده و خاصــی مــد نظــر دارد.

 .برنامه ریزی عجیب 

برای بازی جنجالی لیگ یک
ــه  ــدران در هفت ــاجی مازن ــل و نس ــه باب ــه خون ــه ب ــازی خون ب
بیست وهشــتم لیــگ دســته اول فوتبــال بــا جنجال هــای 
ــه دلیــل ورود هــواداران  زیــادی برگــزار شــد و در نهایــت هــم ب
بــه داخــل زمیــن نیمــه کاره مانــد. کمیتــه انضباطــی دربــاره ایــن 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــادی را تشــکیل داد و حک مســابقه جلســات زی
ــر  ــرار ب ــت ق ــرد. در نهای ــر ک ــار تغیی ــد ب ــز چن ــن مســابقه نی ای
ــی  ــگ زمان ــا ســازمان لی ــرار شــود؛ ام ــازی تک ــه ب ــن شــد ک ای
ــه  ــب ب ــه عجی ــه ک ــر گرفت ــابقه در نظ ــن مس ــرار ای ــرای تک را ب
نظــر می رســد. بنــا بــر اعــام ســازمان لیــگ قــرار اســت بــازی 
معوقــه هفتــه بیست وهشــتم میــان خونــه بــه خونــه و نســاجی 
در تاریــخ 8 اردیبهشــت ماه برگــزار شــود و ایــن در حالــی 
ــازی بســیار حساســی  ــه نســاجی روز 11 اردیبهشــت ب اســت ک
بــا ســپیدرود رشــت دارد. بــا توجــه بــه اینکــه ســپیدرود یکــی 
از مدعیــان صعــود بــه لیــگ برتــر اســت، اینکــه مقابــل تیمــی 
قــرار بگیــرد کــه 3 روز قبــل بــازی ســنگینی انجــام داده، ممکــن 
اســت اجحــاف در حــق ســایر تیم هــای مدعــی باشــد. ورزش 3

 محمود کریمی:

شاید امسال به کرانچار کمک کنم 
فوتبــال  تیــم  ســابق  بازیکــن 
ــک  ــرای کم ــد ب ســپاهان می گوی
آینــده  فصــل  در  بــه کرانچــار 
امــا  نگرفتــه؛  نهایــی  تصمیــم 
ــت.  ــی اس ــا قطع ــت نویدکی غیب
محمــود کریمــی دربــاره همــکاری 
بــا تیــم فوتبــال ســپاهان بــه 
عنــوان دســتیار زالتکــو کرانچــار در فصــل آینــده اظهــار کــرد: بــا 
کرانچــار زیــاد صحبــت کــردم و معمــوال او را زیــاد می بینــم؛ امــا 
فعــا بــرای بازی هــای باقی مانــده لیــگ برنامــه نــدارم. کرانچــار 
هــم گفــت اگــر فصــل آینــده در ســپاهان بــودم می خواهــم در 
کنــارم باشــی. هنــوز تصمیــم نگرفتــم؛ چــون زمانــی کــه فوتبــال 
را کنــار گذاشــتم، می خواســتم دیگــر برنگــردم؛ امــا االن شــرایط 
طــوری اســت کــه ممکــن اســت منصــرف شــوم؛ اگــر کرانچــار 
ــاره بازگشــتم اصــرار داشــته باشــد، شــاید دوســت داشــته  درب
باشــم در کنــارش کار کنــم. بازیکــن ســابق ســپاهان در پاســخ به 
ایــن پرســش کــه چــرا تصمیــم بــه دوری همیشــگی از فوتبــال 
گرفتــه بــود، گفــت: بــه هــر حــال زمانــی کــه بازیکــن بــودم، جور 
دیگــری بــه فوتبــال نــگاه می کــردم و شــرایط آن بــا مربیگــری 
بســیار تفــاوت دارد؛ بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــه بــودم اگــر 
فوتبــال را کنــار بگــذارم و دیگــر بــه آن برنگــردم؛ امــا االن اگــر از 
تصمیــم منصــرف شــوم، تنهــا بــه خاطــر کرانچــار خواهــد بــود. 
کریمــی دربــاره حضــور محــرم نویدکیــا روی نیمکت ســپاهان در 
ــرای  ــه ای ب ــوز برنام ــرد: محــرم هن ــوان ک ــز عن ــده نی فصــل آین
بازگشــت نــدارد؛ امــا قطعــا روزی بــه تیــم برمی گــردد. ممکــن 
ــا آخــر  ــاال ت ــد و احتم ــه اســتراحت بگذران اســت او دوره ای را ب
امســال در ســپاهان فعالیــت نخواهــد کــرد، امــا مطمئــن باشــید 

محرم دوست دارد به سپاهان کمک کند.

آغاز اردوی تیم ملی بوکس جوانان
ــورمان  ــان کش ــس جوان ــی بوک ــم مل ــات تی ــد تمرین دور جدی
ــاز  ــران آغ ــوش در ته ــور 12 ملی پ ــا حض ــت ماه ب از 9 اردیبهش
ــح روز  ــاعت 9 صب ــد س ــه اردو بای ــدگان ب ــود. دعوت ش می ش
ــان  ــم جوان ــی تی ــه کادر فن ــود را ب ــت ماه خ ــنبه 9 اردیبهش ش
معرفــی کننــد. ایــن اردو در ســالن بوکــس شــهید همــت واقــع 
ــد شــد. اســامی  ــزار خواه ــه ورزشــی شــیرودی برگ در مجموع
ــرح  ــن ش ــه ای ــان ب ــی جوان ــم مل ــه اردوی تی ــدگان ب دعوت ش
اســت: پیمــان شــاهپری )مرکــزی(، مهــران صفایــی - شــاهین 
اشــکان رضایــی )خوزســتان(، مهــدی  )گیــان(،  عطایــی 
ماکویــی )آذربایجــان غربــی(، حســین موســی خانی )بوشــهر( 
ــران(، اشــکان رشــید  ــد عســکری )ته ــی – محم ــن حضرت امی
– رضــا حســن نیا – ســجاد موســوی – امیرحســن ثقفــی 

ــس ــیون بوک ــدران(. فدراس )مازن

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه ورزش

ــا  ــود تنه ــارات خ ــه افتخ ــا هم ــپولیس ب ــال پرس ــم فوتب تی
ــی در  ــز قهرمان ــت ج ــزی نیس ــک آرزو دارد و آن آرزو چی ی
آســیا. قرمزهــای پایتخــت کــه قهرمانــی لیــگ برتــر امســال 
را نیــز بــه کارنامــه خــود اضافــه کــرده بودنــد، ایــن امیــد را 
داشــتند تــا بــا پیــروزی بــر الهــال عربســتان صعــود خــود 
را بــه مرحلــه بعــدی لیــگ قهرمانــان آســیا مســجل کننــد؛ 
امــا یــک تســاوی بدموقــع در دیــداری کــه پرســپولیس تیــم 

برتــر میــدان بــود، کار قرمزهــا را بــه امــا و اگــر کشــاند.
    نیمه اول

الهــال در دور  دیــدار تیم هــای فوتبــال پرســپولیس و 
برگشــت مرحلــه گروهــی رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــه روز دوشــنبه در ورزشــگاه ســلطان  از ســاعت 19:3۰ دقیق
ــو  ــه اول شــاگردان برانک ــاز شــد. در نیم ــان آغ ــوس عم قاب
برتــر از حریــف بودنــد و صاحــب چنــد موقعیــت هــم شــدند؛ 
امــا حمــات ایــن تیــم آنقــدر زهــردار نبــود کــه بتوانــد دروازه 

حریــف عربســتانی را بــا خطــر جــدی مواجــه کنــد.
    نیمه دوم

نیمــه دوم هــم برانکــو و شــاگردانش بــه قصــد رســیدن بــه 
پیــروزی وارد زمیــن شــدند و بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم 

تــاش زیــادی انجــام دادنــد؛ امــا دفــاع خــوب الهــال کــه 
بــرای تســاوی بــه میــدان آمــده بــود، اجــازه بازشــدن دروازه 
ــت دروازه  ــع می توانس ــد مقط ــپولیس در چن ــداد. پرس را ن
ــای  ــف واکنش ه ــان حری ــا دروازه ب ــد، ام ــاز کن ــال را ب اله
ــد  ــاس وحی ــا پ ــن صحنه ه ــی از ای ــت. در یک ــی داش زیبای

ــید و او  ــی رس ــه طارم ــال ب ــان اله ــت مدافع ــری پش امی
هــم ضربــه خوبــی بــه تــوپ زد؛ امــا دروازه بــان حریــف بــا 
واکنشــی عالــی تــوپ را بــه کرنــر فرســتاد. در دقایــق پایانــی 
ایــن دیــدار، بازیکنــان پرســپولیس کــه خســته شــده بودنــد 
و برانکــو هــم تعویضــی انجــام نــداده بــود، تــاش زیــادی 
ــن  ــه 83 ای ــد. در دقیق ــاز کنن ــال را ب ــا دروازه اله ــد ت کردن
دیــدار پــاس طارمــی بــه علیپــور رســید کــه ضربــه محکــم 

ایــن بازیکــن بــا اختــاف اندکــی بــه بیــرون رفــت.
    داوری

ــق  ــود. طب ــیه نب ــدان بی حاش ــم چن ــدار ه ــن دی داوری ای
معمــول بــاز هــم در صحنه هــای مشــکوک ســوت داوران بــه 
ــاید  ــود. ش ــیا زده می ش ــتانی در آس ــای عربس ــود تیم ه س
ــامه  ــکار اوس ــای آش ــدار، خط ــه دی ــن صحن بحث برانگیزتری
هوســاوی، مدافــع تنومنــد الهــال، بــر روی علیپــور بــود کــه 

داور عراقــی ایــن خطــا را پنالتــی ندانســت.
    برترین بازیکن

صــادق محرمــی ایــن بــار تمــام تــاش خــود را بــرای 

ــا ارســال های خــود  ــار ب ثبــت پــاس گل انجــام داد. او دو ب
دروازه بــان الهــال را بــه اشــتباه انداخــت تــا فرصت مناســبی 
ــا بدشانســی سرخپوشــان  بــرای گلزنــی ایجــاد شــود کــه ب
ــی  ــرکات طول ــراوان و ح ــای ف ــت. توپگیری ه ــت رف  از دس
و تکنیکــی محرمــی در ایــن دیــدار بســیار کارســاز بــود و او را 

می تــوان بهتریــن بازیکــن ایــن دیــدار نامیــد.
    صعود پرابهام

پرسپولیســی ها در ایــن بــازی ۵ موقعیــت گلزنــی داشــتند 
کــه ایــن موقعیت هــا توســط مهــدی طارمــی و علــی علیپــور 
هــدر رفــت و البتــه واکنش هــای معیــوف، دروازه بــان 

ــود.  ــری نب ــن نتیجــه بی تاثی ــز در کســب ای ــال، نی اله
ــازی  ــال 8 امتی ــل اله ــرد مقاب ــورت ب ــپولیس در ص  پرس
ــا ایــن بــرد الوحــده را نیــز از دور  و صدرنشــین می شــد و ب
ــا  ــه تقریب ــود ک ــه ای ب ــن نتیج ــرد. ای ــارج می ک ــود خ صع
صعــود پرســپولیس را تضمیــن می کــرد؛ امــا حــاال الهــال 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــد و ت ــازی ش ــاوی 9 امتی ــن تس ــا ای ب

ــرد.  ــی ک ــدی را قطع ــه بع ــه مرحل ــودش ب صع
ــد  ــی مان ــوم باق ــاز در رده س ــا ۶ امتی ــم ب ــپولیس ه  پرس
ــا  و البتــه شانســش بــرای صعــود کاهــش یافتــه اســت. ب
ایــن حــال بایــد منتظــر نتیجــه پایانــی دیــدار الریــان قطــر و 

الوحــده امــارات باشــد.

نگاهی به دیدار پرسپولیس - الهالل

صعود قرمزها به اما و اگر کشید

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــه  ــه در هفت ــا ک ــه ای العینی ه ــا حرف ــت کام ــازی برگش ب
پنجــم مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا در ورزشــگاه 
فوالدشــهر اصفهــان برگــزار شــد، نشــان داد کــه ایــن العیــن 
ــه تســاوی 1 – 1 داده  ــازی رفــت تــن ب ــا العینــی کــه در ب ب
ــم  ــد بپذیری ــراق بای ــدون اغ ــادی دارد. ب ــاوت زی ــود، تف ب
ــن در  ــم العی ــاوت تی ــازی متف ــک ب ــم تاکتی ــه علی رغ ک
ایــن  بــازی روان مهاجمــان خوش تکنیــک  دو نیمــه و 
تیــم کــه ســابقه قهرمانــی در ســال های 2۰۰2 و 2۰۰3 و 
نایب قهرمانــی فصــل گذشــته را در کارنامــه درخشــان خــود 
ــوری  ــه ط ــان داد؛ ب ــیب پذیر نش ــی آس ــط دفاع دارد، در خ
کــه بارهــا مرتضــی تبریــزی و احســان پهلــوان پــا بــه تــوپ 
وارد محوطــه جریمــه شــدند و فرصــت گلزنــی پیــدا کردنــد؛ 
امــا خالــد عیســی، دروازه بــان خوش قامــت العیــن کــه در 
اوج آمادگــی بــه ســر می بــرد، بــا واکنش هــای عالــی خــود 
ــنگین  ــوت های س ــل ش ــوذ در مقاب ــل نف ــر قاب ــدی غی س
ــط دروازه  ــی از خ ــداد توپ ــازه ن ــرد و اج ــاد ک ــا ایج ذوبی ه

العیــن عبــور کنــد. 
سبزپوشــان تیــم ذوب آهــن بــه حقیقــت واقــف بودنــد کــه 
بــا 3 امتیــاز ایــن بــازی و مجمــوع 1۰ امتیــاز صعــود خــود 
ــا  ــه همیــن دلیــل ب ــد؛ ب ــه بعــد قطعــی می کنن ــه مرحل را ب
ــد کــه در  ــازی را در نیمــه اول آغــاز کردن شــروع تهاجمــی ب

ــزی  ــی تبری ــی، مرتض ــد عیس ــتباه خال ــه 8 روی اش دقیق
کــه تنهــا دروازه بــان را پیــش رو داشــت، می توانســت 
ــن  ــن چنی ــه ای ــد ک ــت کن ــن ثب ــام ذوب آه ــه ن گل اول را ب
نشــد. شــاگردان جــوان و کم تجربــه مجتبــی حســینی 
ــن  ــد بازیک ــه از چن ــد ک ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــل تیم مقاب
حرفــه ای در ترکیــب ســود می بــرد؛ دانیــل آســپیریا، 
لــوکاس کایــوی برزیلــی، لــی میونــگ جــو کــره ای، محمــد 
ــوش  ــاله و ملی پ ــان 2۵ س ــر عبدالرحم ــان و عم عبدالرحم
کــه تاثیرگذارتریــن بازیکــن العیــن بــود و مــرد اول آســیا و 
دروازه بــان خوبــی بــه نــام خالــد عیســی کــه تیــم العیــن را 
بــه تیمــی فراتــر از آســیا بــدل کــرده اســت. بــا ایــن حــال 
سبزپوشــان ذوب آهــن در مقابــل ایــن تیــم بســیار خــوب و 

ــد.  ــه ســادگی گل خوردن ــی ب ــر شــدند؛ ول ــده ظاه جنگن
ذوبی هــا بــا اســتفاده از ضعــف دفاعــی حریــف بارهــا خالــق 
موقعیت هــای گلزنــی شــدند؛ امــا شــتابزده و بی دقــت 
موقعیت هــا را از دســت دادنــد. البتــه خالــد عیســی آمــاده 
ــازه  ــرد و اج ــت ک ــن محافظ ــی از دروازه العی ــه خوب ــم ب ه

ــاز شــود. ــداد قفــل دروازه اش در فوالدشــهر ب ن
    پنالتی ای که سوخت

بزرگ تریــن اتفــاق ناگــوار ذوبی هایــی کــه تــا دقیقــه 
2۵ حاکــم میــدان بودنــد، در ثانیه هــای پایانــی نیمــه 

ــه  ــس از گل دقیق ــه پ ــب ک ــن ترتی ــه ای ــورد. ب ــم خ اول رق
ــت  ــاح راس ــوکاس از جن ــال ل ــه از روی ارس ــن ک  28 العی
و ضربــه اســپریا حاصــل شــد، در ثانیه هــای پایانــی نیمــه 
اول مرتضــی تبریــزی در محوطــه جریمــه تــوپ را بــه 
ــرد  ــی بگی ــد پنالت ــق ش ــد زد و موف ــماعیل احم ــت اس دس
ــای  ــام خط ــا اع ــریانکایی، ب ــان، داور س ــانتا دب و کریش
ــا  ــه ذوب آهــن داد ت ــی فرصــت مناســب دیگــری را ب پنالت
ــتون  ــری بنگس ــا ج ــانند؛ ام ــر برس ــه ثم ــاوی را ب گل تس
فرســتاد  جایــی  را  تــوپ  درســت  بی دقتــی  درنهایــت 
ــوپ را در  ــی ت ــه راحت ــت و ب ــرار داش ــی ق ــد عیس ــه خال ک
ــا  ــم از ذوبی ه ــن فرصــت اســتثنایی ه ــت و ای ــار گرف اختی
 گرفتــه شــد تــا نیمــه نخســت بــا تــک گل العیــن بــه پایــان 

برسد.

    نیمه دوم
ــن  ــه ای العی ــب و حرف ــان فرصت طل ــه دوم مهاجم در نیم
ــد  ــار از روی ض ــن ب ــی، ای ــک تیم ــر تاکتی ــال تغیی ــه دنب ب
حمــات در دقیقــه ۵۶ از عمــق توســط عمــر عبدالرحمــان 
ــوپ را  ــا ت ــل پ ــا بغ ــه ب ــد ک ــدا کردن ــت پی ــه گل دوم دس ب
ــزی  ــه چی ــا ک ــتاد. ذوبی ه ــری فرس ــج دروازه مظاه ــه کن ب
ــت  ــی از شکس ــرای رهای ــتند، ب ــت دادن نداش ــرای از دس ب
 در 34 دقیقــه فرصــت باقی مانــده بــه هــر دری زدنــد 
ــاز  ــن را ب ــل دروازه العی ــد قف ــعی کردن ــوا س ــام ق ــا تم و ب
کننــد؛ امــا سفیدپوشــان العیــن کــه بــردن خــود را قطعــی 
می دانســتند بــا وقــت تلــف کردن هــای مکــرر و دفــاع 
ــن  ــد؛ ضم ــا گرفتن ــی را از ذوب آهنی ه ــازه گلزن ــی اج منطق
ــا  ــن، ب ــان خوش نقــش العی ــد عیســی، دروازه ب اینکــه خال
ــری  ــن برت ــی در ای ــش مهم ــود نق ــوب خ ــای خ واکنش ه
ــد  ــدا نکنن ــت پی ــه گل دس ــا ب ــا ذوبی ه ــا نه تنه ــت ت داش
بلکــه در دقیقــه 79 بــار دیگــر مهاجمــان العیــن بــا حرکــت 
ــه پشــت مدافعــان ذوب آهــن  ــوپ ب از کناره هــا و ارســال ت
توســط محمــد عبدالرحمــان بــه گل ســوم هــم دســت پیــدا 
بکننــد و فاتــح 3 بــر ۰ ایــن بــازی بســیار حســاس شــوند 
و بــا 9 امتیــاز صعودشــان را بــه مرحلــه بعــد قطعــی کننــد. 
ــه کســب  ــاز ب ــه بعــد نی ــه مرحل ــود ب ــرای صع ذوب آهــن ب
پیــروزی برابــر تیــم االهلــی دارد کــه قــدری بعیــد بــه نظــر 

ــوار. ــس دش ــت ب ــد و کاری اس می رس

مفقودی
کارت اسلحه و دفترچه مهمات آقای عبداله شیرزادی، نام پدر: خانبابا، تاریخ تولد 
:13۵9 به شماره شناسنامه 111۵ و با شناسه :۰242۵7۰3۶۵۵43 گمشده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

ابالغیه 
شعبه  بایگانی  شماره   93۰998۰3۵13۰۰238: پرونده  شماره   9۶1۰1۰۰3۵13۰۰123: اباغنامه  شماره 

:93۰2۶3 تاریخ تنظیم:139۶/۰1/1۵ مشخصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام : علی 2- نام خانوادگی 

:گودرزی 3- نشانی : مجهول المکان مدارک پیوست : در خصوص تجدید نظر خواهی خانم / آقای 

. عیوضی ... بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 1۰۰4 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود.مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون 

آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 

با همین کیفیت به  یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده  رویت اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید 

تجدید نظر ارسال میگردد. توجه : پس از دریافت این اباغیه اباغ  اوراق قضایی به صورت الکترونیک 

انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود بنابراین ضروری 

است نسبت به ثبت نام و مشاهده این اباغیه و اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. 

چانچه جهت ورود به سامانه حسب کاربری )شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی 

از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد 

مراجعه نمایید. 

شماره :7۵۶/م الف شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده: ۵47/9۵  شماره دادنامه: 2۶  مورخ: 9۶/۰1/2۶ مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: آقای سردار مزارعی فرزند: عبدالنبی    آدرس: اصفهان،اتوبان فرودگاه،نمایشگاه 

فرزند:  قپانچی  پویا  2-آقای  عباس  فرزند:  عباسی  سیروس  1-آقای  خوانده:  زمین   ایران  اتومبیل 

ابوالفضل  هردو آدرس: مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه 

خودروی سواری مزدا به شماره انتظامی 7۵8س ۶7 ایران ۵3 علی الحساب مقوم به 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

به انضمام خسارات دادرسی   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا،ختم 

در خصوص  شورا«  قاضی  »رای  نماید.  می  رأی  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی 

دعوی آقای سردار مزارعی  به طرفیت 1-آقای سیروس عباسی 2-آقای پویا قپانچی  به خواسته الزام 

خواندگان به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری مزدا به شماره انتظامی 7۵8س ۶7 

ایران ۵3 علی الحساب به انضمام خسارات دادرسی  با توجه اوراق و محتویات پرونده،قرارداد عادی 

فی ما بین خواهان با خوانده ردیف اول و تصرف خواهان در مبیع و با امعان نظر به اینکه خواندگان 

علیرغم اباغ قانونی  در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده و وکیلی نیز معرفی 

ننموده است.لذا شورا برابر مدارک موجود از جمله استعام از پلیس راهور که کماکان خوانده ردیف دوم 

را مالک خودرو می باشد  لذا دعوی خواهان علیه خوانده ردیف دوم را وارد و مقرون به صحت تشخیص 

و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی و مواد  22۰،1۰ الی 13۰1،239،238،22۵ قانون مدنی حکم 

بر محکومیت خوانده ردیف دوم به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری مزدا به شماره 

انتظامی 7۵8س ۶7 ایران ۵3 صادر و محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول بابت الزام به 

انتقال سند مستند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار  دعوی صادر می گردد ولیکن بابت 

هزینه دادرسی بنا به تقاضای خواهان حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۵/۰۵۰/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 12۰/۰۰۰ ریال بابت نشر آگهی صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

2۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 2۰ روز از تاریخ اباغ قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم  عمومی)حقوقی( اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای رسول محمد خانی  دارای شناسنامه شماره 483 به شرح دادخواست به کاسه 7۵/9۶ ش ح 

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

محمد خانی   بشناسنامه ۵1۰۰4۰۰331 در تاریخ 1394/۰۵/3۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رسول محمد خانی فرزند عبدالعظیم ش.ش  483 

)پدر متوفی()2( سمیه محمد خانی فرزند محمد ش.ش 882 )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/82/م الف به تاریخ  139۶/۰1/31

دادنامه
رنگرز فرزند  آقای محمد رضا  با وکالت  آقای سعید جوانبخت قهفرخی فرزند سعادت هللا   : خواهان 

تقی به نشانی اصفهان خیابان جی شرقی نرسیده به سه راه شریعتی فوقانی آشپزی موعود  خوانده : 

آقای محمد سعید نریمانی فرزند ولی اله  به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- اترداد الشه چک 

2- مطالبه خسارات دادرسی3- تایید فسخ قرار داد )مالی( رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای 

سعید جوانبخت با وکالت آقای محمدرضا رنگرز بطرفیت محمد سعید نریمانی بخواسته تنفیذ فسخ 

قولنامه مورخ 93/۰9/۰4 به استناد خیار غبن و استرداد چهار فقره چک به شماره های 8۰827۰ مورخه 

93/1۰/۰1 و 8۰8271 مورخه 93/11/3۰ و 8۰8273 مورخه 94/۰2/3۰ و 8۰8274 مورخه 93/۰3/3۰ 

همگی عهده بانک سپه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق قرار داد تنظیمی فیمابین 

نظریه تامین دلیل کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از اعتراض باقی مانده و اظهارنامه ارسالی از 

سوی خواهان مبنی بر اعام فسخ قرارداد و شهادت شهود و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی وعدم 

ارسال هرگونه الیحه دفاعیه فلذا دادگاه بنظر دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد ماده 1۰ قانون 

آیین دادرسی مدنی و مواد 39۶ و 449 قانون مدنی و ۵1۵ و ۵19 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

تایید فسخ قرار داد و محکومیت  به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت دادرسی 

وفق تعرفه و استرداد چهار فقره چک موصوف در حق خواهان صادر و اعام می نماید. در خصوص تغییر 

خواسته خواهان مبنی بر استرداد وجه چک بجای استرداد چهار فقره چک موصوف در حق خواهان 

صادر و اعام مینماید . در خصوص تغییر خواسته خواهان مبنی بر استرداد وجه چک بجای استرداد 

چک ها موضوع خواسته با عنایت به اینکه این تغییر نحوه دعوی پس از جلسه اول دادرسی مطرح 

گردیده است و طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان جلسه اول دادرسی این موضوع 

مطرح می گردیده و پس از پایان جلسه اول دادرسی قابلیت استماع ندارد فلذا مستندا به ماده 2 قانون 

آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر مرکز استان می باشد  .

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/8۵/م الف به تاریخ  9۵/۰2/۰2

آگهی حصر وراثت
آقای ایمان حاتمی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 1272۵۶۵۶37 به شرح دادخواست به کاسه 

۵7/9۶ ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان رمضانعلی حاتمی دولت آبادی   بشناسنامه ۵7 در تاریخ 1394/12/2۰  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-حدیثه حاتمی دولت آبادی فرزند 

رمضانعلی  فرزند  آبادی  دولت  حاتمی  ایمان  متوفی()2(  )فرزند   ۵1۰۰۰8۰۶۵۵ ش.ش   رمضانعلی 

ش.ش 1272۵۶۵۶37  )فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/82/م الف به تاریخ  139۶/۰1/31

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی حیدرزاده دارای شناسنامه شماره 128173۶۰82 به شرح دادخواست به کاسه 7۰/9۶ ش 

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

بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    139۵/1۰/18 تاریخ  در   3118 به شماره شناسنامه  حیدرزاده دستجردی 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- میمنت رمضانی اصفهانی فرزند مهدی  

ش.ش 488 )همسر متوفی(  )2( مهدی ش.ش 128173۶۰82 )3( رسول  ش.ش 1281788۶3۵ 

)4( ایرج ش.ش 1281788۶27 )۵( حسین ش.ش 1282۶998۰۶ )۶( بدری ش.ش ۵۵734 )7( 

مهری ش.ش 14۵۵ )8( ایران ش.ش ۶394۵ همگی حیدرزاده دستجردی فرزند حسن  )فرزندان 

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

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

گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/9۰/م الف به تاریخ  139۶/۰2/۰3

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علیرضا نور بخش فرزند مرتضی به نشانی حبیب آباد خ شهید مطهری کوچه 

شهید حسین خیرت پاک 19 محکوم علیهم : مریم فرجی فرزند احمد  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 2۰3 به تاریخ 94/1۰/۰2 حوزه 8 حقوقی شورای حل اختاف برخوار 

محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال خودرو موصوف )سپند پاک 

44-4۵7 ج 72 (در حق خواهان ضمنا هزینه ی اجرای حکم به عهده ی محکوم علیه است.  ماده 34 

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

روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 

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

نماید.  قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/84/م الف به تاریخ 9۶/۰1/31

دادنامه
آباد خ میثم کوی  به نشانی دولت  آبادی فرزند سید حسین  : خانم صدیقه حسینی دولت  خواهان 

فلسطین رو به روی بهداری شماره 2- پاک 1۰ خوانده : آقای محمد سعید خفاجی فرزند عبداله  به 

نشانی مجهول المکان خواسته : طاق به درخواست زوجه رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان 

عدم  گواهی  خواسته صدور  به  محمد سعید خفاجی  آقای  خوانده  طرفیت  به  خانم صدیقه حسینی 

سازش به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد موضوع ذیل عقد نامه عادی با توجه به محتویات پرونده مفاد 

دادخواست تقدیمی خواهان ماحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه که داللت بر زوجیت دائم زوجین دارد 

و اینکه تاش دادگاه و داوران انتخابی جهت اصاح ذات البین موثر واقع نگردیده و با عنایت به اینکه 

خواهان مدعیست خوانده از شروط ضمن العقد تخلف نموده و با توجه به گواهی گواهان و تحقیقات 

محلی بعمل آمده که حکایت از ترک منزل مشترک توسط زوج به مدت بیش از شش ماه و تخلف از 

شرط ضمن عقد دارد و لذا دعویخواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 2۶ و 33 از قانون 

حمایت خانواده  و مواد 1119 و 11۶9 از قانون مدنی حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طاق صادر و 

اعام می دارد به زوجه اجازه داده میشود که حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ اباغ رای فرجامی 

یا انقضا مهلت فرجام خواهی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طاق خود را مطلقه نماید و انتخاب 

نوع طاق در دفتر خانه با زوجه است زوجه در این پرونده در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد و در 

خصوص فرزند مشترک با توجه به اینکه کوچکترین آنها 9 ساله میباشند و در حال حاضر نیز نزد پدر 

زندگی می کنند و به سن بلوغ نیز نریده اند لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمیباشند.ضمنا زوجه در زمان 

اجرای صیغه طاق جهت تست عدم بارداری به پزشکی قانونی معرفی گردد رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد  .

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/8۵/م الف به تاریخ  9۶/۰1/31

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانم فرزانه حسینی  دادخواستی به خواسته اثبات زوجیت به طرفیت آقای غام نبی فرزند گل محمد 

به این دادگاه تسلیم که به کاسه 9۶۰12۵/ح1 ثبت و برای تاریخ 9۶/۰3/3۰ ساعت 1۰:3۰ وقت رسیدگی 

آئین  قانون   73 ماده  لذا حسب  میباشد  المکان  مجهول  خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین 

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 اسامی ۵/37/8۰/م الف به تاریخ 9۶/۰2/۰2

آگهی احضار متهم
در خصوص پرونده به شماره 9۵۰99837۵24۰1۵41 این شعبه آقای مهدی عادلی فرزند علی در این 

شعبه به اتهام افتراء تحت تعقیب می باشد لذا به نامبرده اباغ می گردد پس از مشاهده این برگ 

ظرف سی روز پس از اباغ جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. در غیر این صورت 

وفق مقررات اقدامات الزم بعمل می آید.دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/92/م الف به تاریخ 9۶/۰2/۰3

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: کوروش نوری زاده به نشانی دستگرد خ بهشتی کوچه پشت بدنسازی محکوم 

علیه: رمضانعلی حق شناس به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی  شماره 13۵ به تاریخ 

91/۰4/۰3 حوزه ۶ شورای حل اختاف گز محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ 3۶۰۰۰۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 

اعامی بانک مرکزی با محابه دایره اجرا از تاریخ 89/11/1۰ لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و 

پرداخت نیم عشر از اجرای در حق صندوق دولت. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون 

این اخطار  اباغ  از  ،اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس  اقتصادی  برنامه سوم توسعه 

اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 

و مفاد رای بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری 

محل تحویل خواهد شد. دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/91/م الف به تاریخ 9۵/۰2/۰3

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شورای حل اختاف برخوار در خصوص پرونده کاسه 1۰۰/9۶ اجرای احکام 

که در آن محکوم علیه فرهاد رنجبران  محکوم است به پرداخت مهریه در حق خانم محبوبه حسینی 

جلسه مزایده ای در تاریخ 9۶/۰3/۰3 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام 

برگزار نماید طالبین خرید می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال در پارکینگ شهدای دولت آباد بازدید 

نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی شده را 

در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .1-سواری پراید سفید روغنی 

به شماره انتظامی 13- 327 ص 72 مدل 1391 به مبلغ 143۰۰۰۰۰۰ ریال

مدیر اجرای احکام شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/۵2/م الف به تاریخ 9۶/۰2/۰3

آگهی ابالغ اجرائیه
نظر به اینکه به موجب اجرائیه صادره و بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 

94۰997۰3۶91۰۰۵۰۰ محکوم علیه ناصر فتحیان دستگردی فرزند حسن مجهوالمکان محکوم است به 

خلع ید از یک باب ساختمان مسکونی به پاک ثبتی 9۰4 فرعی از 112 اصلی واقع در دولت آباد خ 

مطهری ک شریعتی در حق محکوم له وهمچنین پرداخت مبلغ 2۵۵۰۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق 

صندوق دولت  م علیه مکلف است از تاریخ آگهی: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 

34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که 

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

ظرف سی روز صورت 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 و خارجی دارد مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد. 

 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/89/م الف به تاریخ 9۶/۰2/۰3

دادنامه
: 74۵-9۵/12/1۵ مرجع رسیدگی شعبه دوم شورای حل  دادنامه  : 73۵/9۵ شماره  پرونده  کاسه 

اختاف  برخوار خواهان : محمد رضا احمد پور به نشانی اصفهان بهارستان خیابان اردیبهشت خیابان 

شیرازی 9 پاک دوم طبقه اول  خوانده : سید بشیر سجاد به نشانی مجهول المکان خواسته: گردشکار: 

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

اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. دادنامه در 

خصوص دعوی آقای محمد رضا احمد پور به طرفیت سید بشیر سجاد به خواسته مطالبه خسارت وارده 

بابت تصادف انجام شده به مبلغ 3۶9۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه هزینه تامین و هزینه های دادرسی با عنایت 

به استناد و مواد موجود و محتویات پرونده و اینکه طبق نظریه کارشناس پلیس راهور  و کروکی تصادف 

انجام شده بین خودرو پراید به شماره انتظامی 43- ۶9۵ ج 98 و پژو 4۰۵ به شماره انتظامی 321-43 

م 7۶ راننده سید بشیر سجاد در مورخ 9۵/۰4/24 و نظریه پلیس راهور مبنی بر میزان تقصیر هر وسیله 

۵۰ درصد میباشد  و با توجه به نظریه کارشناس تامین دلیل مبنی بر خسارت وارده به اتومبیل پراید 

خواهان پرونده به مبلغ 3۶9۰۰۰۰۰ ریال به همراه خواب خودرو به مدت ۶ روز لذا با  توجه به میزان تقصیر 

خودرو پژو 4۰۵ خوانده در تصادف فوق ۵۰ درصد لذا خوانده را به پرداخت مبلغ 18۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و به میزان ۵۰ در صد به انضمام هزینه کارشنای به تامین دلیل به مبلغ 1۵۰۰۰۰۰ و هزینه دادرسی 

به مبلغ ۵۵۰۰۰۰ ریال محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دولت آباد می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/87/م الف به تاریخ ۰2 /9۶/۰2

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی
نظر به اینکه آقای حکیم عرب زاده فرزند عالم دادخواستی به طرفیت آقا محسن باقری فرزند باقری 

به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 18۶7ش3ح 

9۵ ثبت و برای مورخ 9۶/3/۶  ساعت 1۵ عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده مجهول 

المکان معرفی نموده است لذا به  تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت مینماید که با 

مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق 

رسیدگی حاضر شود.در  درشعبه جهت  مقرر  وقت  برای  و ضمایم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  و 

 غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد

 نمود.

عباس هادیان  رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان فاورجان
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در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

شکست تلخ و سنگین ذوب آهن در خانه
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آمنه تسلیمیکاشان

معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت شــهرداری 
ــان  ــه در کاش ــن زبال ــدود 160 ت ــه ح ــت: روزان ــان گف کاش

می شــود.  جمــع آوری 
محمدحســین واحدیــان بــه بیــان اقدامــات و فعالیت هــای 
ایــن حــوزه در مراقبــت از محیــط زیســت در صیانــت از زمین 
پــاک پرداخــت و اظهــار کــرد: یکــی از عوامــل مهــم آلودگــی 
زمیــن در شــهرها زبالــه اســت کــه در ایــن زمینــه شــهرداری 
کاشــان بــا اجــرای طرح هــای مدیریــت پســماند و آمــوزش 
شــهروندان ســعی در کاهــش پســماند و تفکیــک زباله هــا 
ــتفاده  ــا اس ــهرداری ب ــه ش ــان اینک ــا بی ــدأ دارد. وی ب از مب
از ماشــین آالت مکانیــزه و مخــازن جمــع آوری زبالــه ســعی 
در افزایــش بهداشــت و جلوگیــری از ورود شــیرابه ها در 
ــه از ســکوی  محیــط دارد، تصریــح کــرد: مســیر حمــل زبال
ــای رهاشــده  ــا و نایلون ه ــن از زباله ه ــا محــل دف ــال ت انتق
در طبیعــت پاک ســازی شــده اســت. معــاون خدمــات 
شــهری و محیــط زیســت شــهرداری کاشــان بــا اشــاره بــه 
ــزود: ایجــاد  ــه اف اقدامــات انجام شــده در محــل دفــن زبال
ــا  ــن ب ــل دف ــیرابه در مح ــع آوری ش ــوی جم ــتخر و ج اس
ــن در اطــراف  ــه زمی ــوذ شــیرابه ها ب ــری از نف هــدف جلوگی
محــل دفــن زبالــه، ایجــاد کمربنــد فضــای ســبز بــا اســتفاده 

از گونه هــای مقــاوم و مناســب درختــان جهــت ایجــاد ســد 
و مانعــی بــرای جلوگیــری از انتشــار اقــام ســبک زبالــه در 
ــت. ــوده اس ــه ب ــای انجام گرفت ــر فعالیت ه ــط، از دیگ محی

    پســماندهای عفونــی مجــزا از ســطح شــهر جمــع آوری 
ــود می ش

ــه  ــی ب ــماندهای عفون ــه پس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب واحدی
ــود  ــع آوری می ش ــهر جم ــطح ش ــزا از س ــا مج ــورت کام ص

خاطرنشــان کــرد: حــدود ســه تــن پســماندهای عفونــی از 
ســطح شــهر جمــع آوری و در محل هــای مخصــوص توســط 
تــا آســیب های  پتوهــای گنــدزدا عایق بنــدی می شــود 
ــد. ــه حداقــل کاهــش یاب ــه زمیــن و طبیعــت ب واردشــده ب

    جمع آوری روزانه 160 تن زباله در کاشان
ــای  ــرای طرح ه ــا اج ــان ب ــهرداری کاش ــرد: ش ــان ک وی بی
تفکیــک زبالــه از مبــدأ و تفکیــک زبالــه در شــرکت بازیافــت 

ــن  ــرای کاهــش آســیب های ناشــی از دف ــی ب ــاش مهم ت
زبالــه کــرده اســت و بــا افتتــاح فــاز تولیــد کــود کمپوســت 
عــاوه بــر مــواد بازیافتــی جداشــده از پســماندهای خانگــی 
نقــش زیــادی در کاهــش دفــن زبالــه در محــل دفــن 

داشــته اســت.
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت شــهرداری 
کاشــان ادامــه داد: روزانــه حــدود 160 تــن زبالــه در کاشــان 
جمــع آوری می شــود کــه نزدیــک بــه 3 درصــد از آن تفکیــک 
و نزدیــک بــه یکصــد تــن بــه کمپوســت تبدیــل می شــود و 

ــه دفــع می شــود. ــه در محــل دفــن زبال بقی
ــد پســماند خانگــی     کاهــش 10 درصــدی ســرانه تولی

ــان در کاش
واحدیــان بــا بیــان اینکــه در کشــتارگاه صنعتــی کاشــان بــا 
ایجــاد تبدیــل زوائــد کشــتارگاه بــه کــود از ورود ایــن مــواد 
ــوده کــردن آن جلوگیــری  ــه زمیــن و محیــط زیســت و آل ب
ــی  ــای عمران ــر فعالیت ه ــاوه ب ــرد: ع ــار ک ــود، اظه می ش
ــاد  ــا ایج ــت ب ــط زیس ــت از محی ــت حفاظ ــی جه و خدمات
بــا  تبلیغــات فرهنگــی ســعی شــده  و  فرهنگ ســازی 
ــت از  ــرای صیان ــدأ ب ــه و تفکیــک از مب ــد زبال کاهــش تولی
زمیــن پــاک اقــدام شــود و خوشــبختانه در دو ســال اخیــر 
ســرانه تولیــد پســماند خانگــی در کاشــان 10 درصــد کاهــش 

ــه اســت. یافت

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان:

روزانه حدود 160 تن زباله در کاشان جمع آوری می شود

وجود ۶۸ هزار کالس ناامن در کشور
از  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
درس  کاس  هــزار   6۸ وجــود 
ناامــن خبــر داد و گفــت: بیش از 
۲ هزار و ۷00 کاس درس خشــت 

و گلی و کانکسی داریم. 
فخرالدیــن دانــش آشـــتیانی در 
ــران  ــنواره خیـ ــن جشـ نوزدهمی
مدرسه ســاز گفــت: هنگامــی کــه حادثــه ای روی می دهــد 
ــودکان  ــر روی ک ــقفی ب ــد س ــه نکن ــرزد ک ــودم می ل ــام وج  تم
و نوجوانــان خــراب شــود و بــه دلیــل رفتــن بــه مدرســه ناامــن 
ــه  ــی ک ــت: از ابتدای ــرورش گف ــوزش و پ ــر آم ــد. وزی ــوت کنن ف
ــزار و  ــون 10۸ ه ــاده تاکن ــه راه افت ــاز ب ــه خیرس ــان مدرس جری
۴6۸ کاس آموزشــی توســط خیــران ســاخته شــده اســت. در 
دولــت تدبیــر و امیــد خیــران بیــش از 13 هــزار و ۵۴۲ کاس 
از حــدود 3۵ هــزار کاســی را کــه ســاخته شــده، بنــا کردنــد. 
ــت  ــرورش باکیفی ــوزش و پ ــه آم ــرای اینک ــرد: ب ــان ک وی بی
داشــته باشــیم، راه درازی در پیــش داریــم. بیــش از 6۸ هــزار 
ــش از ۹6  ــود. بی ــب ش ــد تخری ــه بای ــت ک ــن هس کاس ناام
ــار  ــرآورد اعتب ــازی دارد. ب ــه مقاوم س ــاز ب ــزار کاس درس نی ه
حــدود 1۸ هــزار میلیــارد تومــان اســت. عــدد باالیــی اســت و 
دولــت بــدون پشــتوانه خیــران بــه تنهایــی نمی توانــد در برنامــه 

ــر فارســی ــد. خب ــن مســئله را حــل کن ــدت ای میان م

کف حقوق بازنشستگان اعالم شد
مدیــر عامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا بیــان اینکــه 
امســال بــا تزریــق بودجــه ۲۲00 میلیــارد تومانــی، کــف حقــوق 
بازنشســتگان را بــه یــک میلیــون و 1۵0 هــزار تومان رســاندیم 
و امیــد اســت طــی دوره ۵ ســاله بتوانیــم خســارت ناشــی از 
کاهــش قــدرت خریــد بازنشســتگان را جبــران کنیــم، گفــت: 
احــکام جدیــد بازنشســتگان 30 فروردیــن صــادر و حقوق هــا 
واریــز شــد. محمــود اســامیان در نشســتی خبــری بــا بیــان 
 اینکــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری حــدود یــک میلیــون 
و 3۲۴ هــزار بازنشســته را تحــت پوشــش دارد، گفــت: 
ــی  ــرف آبادان ــود را ص ــر خ ــتگان عم ــن بازنشس ــک ای تک ت
ــدوق  ــل صن ــر عام ــد. مدی ــن کشــور کرده ان ــه ای ــت ب و خدم
بازنشســتگی کشــوری بــه اجــرای پرداخــت متمرکــز حقــوق 
در ۲6 اســتان در ســال گذشــته اشــاره و عنــوان کــرد: امســال 
ــام  ــز انج ــورت متمرک ــه ص ــتان ها ب ــه اس ــوق هم ــز حق واری

می شــود. 
ــت  ــروری پرداخ ــر وام ض ــزار نف ــه ۷3۹ ه ــه داد: ب وی ادام
کردیــم. بیمــه عمــر و حــوادث بــه ۵ میلیــون تومــان افزایــش 
یافــت. خدمــات بیمــه تکمیلــی از محــل منابــع صنــدوق ارائه 
شــد. ۲6 هــزار بیمــار خــاص داریــم کــه نســبت بــه کل کشــور 
ــا  ــت؛ ام ــادی اس ــداد زی ــا تع ــش م ــت پوش ــت تح جمعی
تــاش می کنیــم بــرای درمــان آن هــا کوتاهــی نکنیــم. ایســنا
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مجهز کردن افسران گشت به دوربین البسه
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا 
ــن  ــت ای ــران گش ــز افس از تجهی
ــه در  ــن البس ــه دوربی ــس ب پلی

آینده نزدیک خبر داد. 
ســردار محمــد شــرفی در این بــاره 
کــردن  مجهــز  طــرح  گفــت: 
افســران گشــت بــه دوربیــن 
ــده نزدیــک اجرایــی  البســه را در دســتور کار داریــم کــه در آین
خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه اهــداف ایــن کار افــزود: اگــر 
ــط  ــن محی ــن دوربی ــد، ای ــان باش ــاس کارکن ــن روی لب دوربی
ــت  ــف اس ــز موظ ــور نی ــرده و مأم ــش ک ــور را پای ــراف مأم اط
ــن صــورت  ــر ای ــد و در غی ــم مشــهود برخــورد کن ــا جرائ ــه ب ک
ــه  ــرفی اضاف ــرد. ش ــرار می گی ــارت ق ــورد نظ ــز م ــط مرک توس
کــرد: از ســوی دیگــر ایــن اقــدام در استانداردســازی مامــوران 
مــا نیــز مؤثــر اســت؛ چــرا کــه هیچ کــس در مقابــل دوربیــن 
ــار  ــان رفت ــر مجرم ــر اگ ــرد و از ســوی دیگ ــد ک ــف نخواه تخل
نادرســتی بــا مامــوران یــا در محــل داشــته باشــند، آرشــیو ایــن 
ــی.  ــم قضای ــرای محاک ــود ب ــد ب ــتندی خواه ــا مس دوربین ه
ــده  ــه در آین ــان اینک ــا بی ــا ب ــگیری ناج ــس پیش ــس پلی رئی
گشــت های خودرویــی پلیــس هــم مجهــز بــه دوربیــن 
ــت:  ــا گف ــن طرح ه ــرای ای ــان اج ــاره زم ــد، درب ــد ش خواه
امیدواریــم تــا پایــان ۹6 ایــن طرح هــا اجرایــی شــود. پلیــس

برنامه مدیریت جامع تاالب گاوخونی 

تدوین شد
آخریــن کارگاه مشــارکتی تدویــن برنامــه مدیریــت جامــع 
حضــور  بــا  بین المللــی گاوخونــی  تــاالب  آبریــز  حوضــه 
ــی برگــزار و پیش نویــس ایــن برنامــه  ــدگان جوامــع محل نماین
ــل  ــد. ابوالفض ــاده ش ــتانی آم ــئوالن اس ــه مس ــه ب ــت ارائ جه
آبشــت، مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ایــران، گفــت: 
ــه  ــدگان جامع ــت اندرکاران و نماین ــه دوروزه، دس ــن برنام در ای
محلــی حوضــه آبریــز پــس از بازدیــد میدانــی از وضعیــت کنونی 
ــای  ــدی کاربری ه ــورتی پهنه بن ــور در کارگاه مش ــا حض ــاالب ب ت
ــه را  ــر پهن ــری ه ــاالب و کارب ــیه ت ــتگاه های حاش ــاالب، زیس ت
ــا تهیــه ایــن  در قالــب نقشــه زون بنــدی تــاالب تهیــه کردنــد. ب
نقشــه بــرای تــاالب گاوخونــی، برنامــه جامــع ایــن تــاالب نیــز 
تکمیــل شــد. وی ادامــه داد: در گام بعــدی »برنامــه مدیریــت 
ــتانی  ــع اس ــه مراج ــی« ب ــاالب گاوخون ــز ت ــه آبری ــع حوض  جام
ــه  ــاغ ارائ ــب و اب ــرای تصوی ــز ب ــه آبری ــران حوض  و تصمیم گی
و ســپس اجــرای اقدامــات اولویــت دار ایــن برنامــه بــرای 
احیــای تــاالب و حوضــه آبریــز آن آغــاز خواهــد شــد. وی افــزود: 
از ایــن پــس کلیــه اقدامــات و پروژه هــای مرتبــط بــا حفاظــت 
و احیــای تــاالب در ســطح حوضــه آبریــز بــه صــورت هماهنــگ 
بــا برنامــه مدیریــت جامــع تــاالب عملیاتــی خواهنــد شــد. ایرنــا
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ــا  ــام ب ــکریین علیهم الس ــن عس ــر امامی ــح مطه از ضری
عنایــت اهــل بیــت، همزمــان بــا عیــد مبعــث بــدون انجــام 

تشــریفات رســمی و بــا حضــور زائــران رونمایــی شــد. 
ــل  ــدی، مراح ــه زمان بن ــاس برنام ــر اس ــه ب ــی ک در حال
نصــب و رونمایــی از ضریــح شــش گوشــه و مطهــر حــرم 

امامیــن عســکریین علیهم الســام قــرار 
ــا  ــه اتمــام برســد، ب ــود در نیمــه شــعبان ب ب
ــی،  ــروه اجرای ــاش گ ــت و ت ــل بی ــدد اه م
ایــن کار تقریبــا ۲0 روز زودتــر از برنامــه 

پیش بینی شــده بــه پایــان رســید. 
بــر اســاس گــزارش ســتاد بازســازی عتبــات 
ــه  ــه ب ــر ک ــن مطه ــه حرمی ــات، محوط عالی

ــران  ــه روی زائ ــح ب ــب ضری ــات نص ــرای عملی ــل اج دلی
ــح، روز گذشــته  ــا اذان صب ــان ب ــود، همزم بســته شــده ب
بــه روی زائــران گشــوده و از ضریــح مطهــر رونمایــی شــد. 
عملیــات ســاخت ایــن ضریــح مطهــر از ســال ۸۹ در ایــران 

آغــاز شــده و پــس از دوســال بــه اتمــام رســیده بــود. 

ضریــح جدیــد در 1۴ بهمن مــاه ســال گذشــته بــه ســامرا 
منتقــل و عملیــات تعویــض بــا برداشــتن و تعویــض 

ــد.  ــاز ش ــرم آغ ــف ح ــنگ های ک س
شــکل و شــمایل کلــی ایــن ضریــح از نظــر ابعــاد شــبیه 
بــه ضریــح پیشــین اســت؛ امــا نمــای جدیــد ضریــح بــر 
 اســاس مهندســی روز و طراحــی هنرمندانــه
ــه  ــه ائم ــد ب ــد و عاقه من ــدان متعه هنرمن

معصومیــن )ع( اســت. 
ضریــح  ایــن  ســاخت  در  کــه  چوبــی 
اســتفاده شــده از مرغوب تریــن چوب هــا 
بــا اســتقامت و مانــدگاری زیــاد اســت کــه 

11 تــن وزن دارد. 
ــره  ــم نق ــن و نی ــار ت ــح حــدود چه ــن ضری در ســاخت ای
خالــص اســتفاده شــده اســت؛ همچنیــن یــک تــن و صــد 
کیلوگــرم مــس و بیــش از 60 کیلــو طــا نیــز در آن بــه کار 
رفتــه اســت. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن ضریــح 

ــر ســقف معرق کاری شــده آن اســت. مه

رئیــس ســازمان محیــط زیســت از مذاکــرات ایــران و 
ــن گام  ــدن اولی ــی ش ــرای اجرای ــته ب ــه گذش ــراق در هفت ع
در مقابلــه بــا ریزگردهــا خبــر داد. معصومــه ابتــکار بــا اشــاره 
ــن  ــاک در مجلــس گفــت: ای ــب الیحــه هــوای پ ــه تصوی ب
الیحــه اجمــاع نظــر دولــت و مجلــس بــوده و تمامــی 

تجربیــات ملــی و بین المللــی در آن گنجانــده 
شــده کــه نقــش بســزایی در ارتقــای کیفیــت 
هــوا در شــهرها، محیط هــای صنعتــی در 
بحــث گردوغبــار، اســتقرار واحدهــای صنعتــی 
الیحــه  در  نــو  انرژی هــای  از  حمایــت  و 
آلودگــی هــوا دیــده شــده اســت. وی افــزود: 
همچنیــن اســتفاده از ســازوکارهای مناســب 

ــت در  ــط زیس ــاوری محی ــای فن ــت فعالیت ه ــرای تقوی ب
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی نیــز در الیحــه هــوای پــاک 
ــرای  ــزی ب ــه مرک ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــده ش دی
ــار  ــراق در موضــوع گردوغب ــی کشــور ع ــوزش و توان افزای آم
ــون ریزگردهــا و  ــادآور شــد: محــدوده کان تشــکیل شــده، ی

ــور  ــدوارم کش ــه امی ــده اند ک ــخص ش ــرح مش ــان ط مجری
ــع  ــا و رف ــای تاالب ه ــرای احی ــود را ب ــئولیت خ ــراق مس ع

ــد.  ــا کن ــراق ایف ــار در ع ــای گردوغب ــکات کانون ه مش
ابتــکار بــا اشــاره به اینکــه کانون هــای گردوغبــار در عربســتان 
ــیای  ــی در آس ــوم )بیابان ــرق قره ق ــمال ش ــتان و ش افغانس
ــر  ــت تأثی ــران را تح ــتقیما ای ــزی( مس مرک
ــا  ــوع ریزگرده ــزود: موض ــد، اف ــرار می دهن ق
ــه ای اســت؛  ــه ای و فرامنطق مســئله ای منطق
ــای  ــش قطعنامه ه ــذا از حــدود ۲ ســال پی ل
دربــاره گردوغبــار صــادر شــده   متعــددی 
بین المللــی  ســازمان های  دســتورکار  در  و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــکار ب ــت. ابت ــه اس ــرار گرفت ق
ــای  ــار طوفان ه ــش آث ــرای کاه ــی ب ــازوکارهای بین الملل س
گردوغبــار در دســتورکار نخســتین اجــاس بین المللــی 
ایــن اجــاس بــرای  گردوغبــار اســت، تصریــح کــرد: 
نخســتین بــار توســط ســازمان ملــل متحــد در تیرمــاه ســال 

ــت ــه مل ــود. خان ــزار می ش ــران برگ ــاری در ته ج

مذاکرات ایران و عراق بر سر ریزگردهارونمایی از ضریح جدید حرم مطهر سامرا

حتما بخوانید!
کف حقوق بازنشستگان اعالم شد

 آگهی  تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
 بخش5 ثبت اصفهان 

و  اماک  از  قسمتی  حدود  تحدید  اگهی  قبلی  نوبتی  های  اگهی  پیرو 
مستغات واحد ثبتی خوراسگان که بموجب ماده 1۴ قانون ثبت اسناد و 

اماک تحدید حدود میشود بشرح شماره های ذیل میباشد:
1-۵3۴0/1–  خانم لیا عظیمی پور  فرزند حسن به ش ش 11۵۴3 و 
ایران بمقدار   تابع دولت جمهوری اسامی  شماره ملی ۲۲۹1۸۲۸۵۵-1 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه تحت پاک 1 فرعی  مجزی شده 
از پاک ثبتی ۵3۴0  اصلی  واقع دربخش۵ثبت اصفهان  و اقای مجید 
عابدی فرزند حسن به ش ش ۲30۹ و شماره ملی ۸-1۲۸36۹0۴3 تابع 
دولت جمهوری اسامی ایران - سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه 
واقع  اصلی   ثبتی ۵3۴0   از پاک  تحت پاک 1 فرعی  مجزی شده 

دربخش۵ثبت اصفهان- ) مساحت ششدانگ ۲06 متر مربع (.
۲- ۵13۴/۲ -  اقای محمدحسین عابدینی خوراسگانی فرزند حسین به 
ش ش 1۹1 و شماره ملی 1۲36۸0۵-1۲۹ تابع دولت جمهوری اسامی 
 13۴/30 بمساحت  فرعی   ۲ پاک  تحت  یکبابخانه  - ششدانگ  ایران 
متر مربع مجزی شده از پاک ثبتی ۵13۴  اصلی واقع دربخش۵ثبت 

اصفهان.
3-۹۷۵3 –  وقف سادات منصوری  به تولیت اقای سید فضل اله صفی 
به ش ش ۵۴6۹ فرزند سید عباس تابع دولت جمهوری اسامی ایران– 
ششدانگ قطعه ملک مزروعی پاک ثبتی ۹۷۵3  اصلی واقع در بخش۵ 
ثبت اصفهان با حق الشرب تابعه از مادی نیاصرم طبق معمول محل واقع 

در قریه کنگاز جی بعنوان تولیت وقف بمساحت دو جریب و نیم.
۴-1۵1۹۲/13۹ – خانم فخرالسادات صالحی ابری فرزند سیدرضا به ش 
ش ۴3 و کدملی 1۲۹1۲۸۴۸۸۵ – ششدانگ یکبابخانه تحت پاک ثبتی 

1۵1۹۲/13۹  واقع در بخش۵ ثبت اصفهان به مساحت 10۴۲ متر مربع.
روز تحدید: ۹6/0۲/۲۷

به موجب ماده 1۴ قانون ثبت اسناد و اماک چنانچه صاحبان اماک یا 
نماینده قانونی آنها در محل تعیین حدود حضور نداشته باشند مطابق ماده 
1۵ قانون مذکور ملک آنها با حضور اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک که در موقع تحدید 
حدود حاضر نشدند مطابق ماده ۲0 قانون ثبت اسناد و اماک از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی فقط 30 روزپذیرفته خواهد شد همچنین 
برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی 
مصوب ۷3/۲/۲۵ مجلس شورای اسامی معترضین بایستی ظرف یک 
ماه از تاریخ اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 
قضایی مراجعه نمایند در صورت بر خورد هر یک از روزهای تعیین شده 
با تعطیلی پیش بینی نشده عملیات تحدید حدودروز بعد همراه پاکهای 

دیگر انجام خواهد شد .
 تاریخ انتشار : ۹6/0۲/06

اصفهان       اماک شرق  و  اسناد  ثبت  منطقه  رییس  زاده   حسین هادی 
۲036/م الف 

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

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت 

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

بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ 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 13۹۵6030۲01۸00۴0۴1 

کاسه پرونده 13۹۲11۴۴0۲01۸0010۷6 آقای سعید کمالی فرزند محمدحسن  بشماره شناسنامه 111۸۴ 

صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  3۸۲.۸1 متر مربع احداثی بر روی 

قسمتی از پاک 3۸۹  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/0۲/06      تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/0۲/۲1

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۷1 /3۷/0۵/الف/م به تاریخ ۹6/01/۲۸

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای میاد سخایی    دارای شماره شناسنامه 1۲101030۴۴ به شرح دادخواست به کاسه ۹۲/۹6 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه یزدانی     به شماره 

شناسنامه 1۴3 در تاریخ ۹۵/11/1۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

۲. علی سخایی فرزند سعید ش  : 1. میاد سخایی   فرزند سعید   ش ش 1۲101030۴۴  است به 

۴. زهرا بی بی زیبایی  3. محمد رضا سخایی فرزند سعید ش ش 1۲1016۲0۷۵   ش 1۲10۲۴۹۴0۵ 

فرزند علی ش ش ۷۴1  ۵. رضا یزدانی فرزند حیدر ش ش 13  6. سعید سخایی فرزند حسن ش 

ش ۵ 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 ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 

از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 

صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۷۸ 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مسعود بهشتی     دارای شماره شناسنامه ۲61 به شرح دادخواست به کاسه ۷۸/۹6 از این شورا 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل بهشتی      به شماره 

شناسنامه 6۲3 در تاریخ ۷6/10/1۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

فرزند  بهشتی  ۲. مسعود   1۲100۲0۲11 ابوالفضل  ش ش  فرزند  بهشتی   1. محمد حسین   : به  است 

۴. محسن بهشتی فرزند  ابوالفضل ش ش ۲36۵   3. مهدی بهشتی فرزند  ابوالفضل ش ش ۲61 

بهشتی فرزند  اعظم   .6 ابوالفضل ش ش 3۲3۷۴  بهشتی فرزند  زینت   .۵ ابوالفضل  ش ش ۹3۸ 

ابوالفضل ش ش ۴۸۸1  ۷. مریم جنتی فرزند محمد ش ش 11 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 ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، 

بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۷۹ 

تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره ۵3/6۹۷ واقع دراراضی کوه دنبه بخش 

۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به موجب رای شماره ۷000۵63۲-13۹۵/11/۲۴ در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای حسین آشنافر فرزند اسداله در جریان ثبت 

اخیرماده  قسمت  دستور  به  بنا  است.اینک  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  حدود  تحدید  وعملیات  است 

1۵قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزیک شنبه مورخ ۹6/۲/31ساعت 

۹صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که 

در روز وساعت مقرر دراین آگهی درمحل حضور یابند واعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده ۲0قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز  پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:13۹6.۲.6  مجتبی شادمان    معاون واحد ثبتی فاورجان

ابالغ وقت رسیدگی به آقای امیر میثمی فرزند محمود
نظر به اینکه آقای رسول شیخی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت آقای امیر میثمی فرزندمحمود 

مبنی بر الزام خوانده به فک پاک نسبت به یک دستگاه خودروی پژو ۴0۵ به شماره انتظامی ۵3-

3۲۵د13 نموده که طی شماره ۹6000۵ح3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول 

المکان اعام نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی۹6/3/6 ساعت ۸ صبح می باشد لذا این دادگاه  در 

راستای اجرای ماده ۷3 ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی 

با ارائه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند.این 

آگهی به منزله اباغ وقت رسیدگی به خوانده تلقی میگردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست

مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان فاورجان-اکبر توکلی

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۵0۴3۲ح۲ اجرائی 

موضوع  علیه آقا رحمت هللا حسینی پور فرزند محمدعلی و له آقا قدیر علی حسینی جوجیلی فرزند 

1600مدل  تیپ  پیکان  سواری  دستگاه  یک  فروش  منظور  به   13۹6/3/1 دوشنبه  تاریخ  در  مصطفی 

13۸0رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 6۵3ه۹6-ایران ۲3 از ساعت 10الی 11 صبح جلسه مزایده در  

در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فاورجان  اطاق شماره ۲۲۸ برگزار نماید.اموال موضوع 

مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 30000000 ریال ارزیابی شده است متقاضیان خرید 

میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند  مرایده از قیمت 

ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده 

بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 

ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲1۷1۲۹0۲۸۸00۵ ایداع نموده باشد و در صورت 

انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد

بابایی مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان

تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب انباری پاک شماره 1۴/۸1واقع در موسیان بخش ۹ ثبت 

است  ثبت  جریان  در  مندنی  فرزند  شریفی  عبدالرضا  نام  به  ثبتی  وپرونده  سوابق  طبق  اصفهان که 

وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 1۵قانون ثبت 

وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ ۹6/۲/۲۸ساعت ۹صبح در محل 

شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز وساعت 

مقرر دراین آگهی درمحل حضور یابند واعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده ۲0قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز  پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:13۹6.۲.6 اکبر پور مقدم   رییس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 

تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 1۵/۲61۸واقع درفاورجان بخش ۹ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به نام اعظم حسن ملک چالشتری فرزند رحمن در جریان ثبت 

اخیرماده  قسمت  دستور  به  بنا  است.اینک  نیامده  عمل  به  آن  قانونی  حدود  تحدید  وعملیات  است 

1۵قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ۹6/۲/۲۷ساعت 

۹صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که 

در روز وساعت مقرر دراین آگهی درمحل حضور یابند واعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده ۲0قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز  پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:13۹6.۲.6

اکبر پور مقدم رئیس سازمان اداره ثبت استاد و اماک فاورجان

دادنامه
آقای ولی هللا قاسمی فرزند نادرقلی ساکن فاورجان-دشتچی – خ شهید عباس صفری دادخواستی به 

خواسته استرداد الشه چک یک فقره چک به شماره ۲3۵۸۸ عهده بانک سپه شعبه اردستان به طرفیت 

آقای جمعه گل علی زهی  که با ارجاع به این شعبه ثبت به کاسه ۴۷۴/۹۵ برای روز دوشنبه ۹6/3/۸ 

ساعت  ۵ عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا 

در اجرای ماده 10۲3 و10۲۹قانون مدنی وماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا خوانده )نامبرده فوق(با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر شورا 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و برای روز مقرر جهت 

رسیدگی حاضر گردد و اال این آگهی به منزله اباغ تلقی میشود

شعبه ۴ حقوقی شورای حل اختاف فاورجان 

ابالغیه
بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸6۸36301۵۷۲ پرونده:  شماره   ۹610106۸36300۵۹1 اباغنامه:  شماره 

هاشم   سید  نام:   -1 حقیقی:  شونده  اباغ  مشخصات   13۹6/01/30 تنظیم:  تاریخ   ۹۵1۷۹3 شعبه: 

تهران  نشانی:   163۴۹1۷۷۵۴ پستی:  ۴-کد  پدر: حسین   نام    -3 زاده   اشرف  خانوادگی:  نام   -۲

پستی:  کد   -  ۸ واحد   -  3۹ پاک   -13۸ خیابان   - شمالی  مدنی  خیابان   - رسالت  خیابان   -

تاریخ حضور: 13۹6/03/0۷ یکشنبه ساعت: 10:30  باشند(  المکان می  163۴۹1۷۷۵۴۸)فعا مجهول 

محل حضور: اصفهان - خیابان میرفندرسکی )خیابان میر( - حد فاصل چهارباغ باال و پل میر - مجتمع 

در   10:30 13۹6/03/0۷ ساعت حضور:  تاریخ حضور:   30۴ اتاق   -  3 طبقه   - قدوسی  قضایی شهید 

این شعبه حاضر به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در   خصوص دعوی مریم رهبران 

 شوید.

شماره: ۲۷۷6/م الف  مدیرشعبه 3دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبارکیان  امیرحسین  وکالت  با  آقابابایی  مهدی  آقای  خواهان   ۹۵1۴66 کاسه  پرونده  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علیرضا یزدانی تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز 

... مورخ ۹6/3/۹ ساعت 11تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکا شورای حل اختاف مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شماره: ۲۸03/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸6۸36۵0103۸ پرونده:  شماره   ۹610106۸36۵00۴۹3 اباغنامه:  شماره 

۹۵11۷۹ تاریخ تنظیم: 13۹6/01/30 نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۵11۷۹خ۵ موضوع دادخواست خانم 

خدیجه موسویان به طرفیت آقای علی مدد حسینی با موضوع طاق به درخواست زوجه، قرار ارجاع امر 

به داوری صادر گردیده است لذا بدین وسیله به آقای علی مدد حسینی اباغ می گردد ظرف مهلت یک 

هفته داور خود را به این دادگاه معرفی نمایید و اال دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد گرفت.

شماره: ۲۸۷۲/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:   محل  نشانی  خبازی  خانوادگی:  نام  مینا   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام: فریبرز  نام خانوادگی: رافعی دهکردی نشانی محل اقامت: اصفهان، کوی 

ولی عصر )سه راه سیمین(، خیابان هدایت، کوچه 13، پاک 3۷۲ محکوم به: به موجب رای شماره 

16۲6 تاریخ ۹۵/۹/16 شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 

محکوم است به: حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۸۲/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

ازتاریخ سررسید چک موصوف  تأدیه  بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در  مبلغ ۴/۷۵0/000 ریال 

۹۵/۷/۵ تا تاریخ  اجرای حکم در حق خواهان صادر بانضمام  نیم عشر دولتی.ماده 3۴ قانون اجرای 

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

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

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

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

شماره: ۲۸۴۹/ م الف  دفتر شعبه۴۵ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اکبر   نام خانوادگی: علی نقی جمالویی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:سید علی    نام خانوادگی:امین الرعایا نشانی محل اقامت:اصفهان،خیابان 

 ۹۵0۹۹۷6۷۹3۷01۹00 شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم  ممتاز  سپه،عطاری  بانک  فروغی،روبروی 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای   ۷ تاریخ۹۵/10/۲۲حوزه 

طبق  وارده  بابت خسارت  ریال  هزار  پنجاه  و  و سیصد  میلیون  هفت  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم 

تأمین دلیل  بابت هزینه کارشناسی  تأمین دلیل و دویست و سی و سه هزار تومان  نظریه کارشناس 

و هزینه دادرسی پرونده تأمین دلیل و مبلغ یکصد و چهارده هزار و صد و پنجاه تومان  بابت هزینه 

دادرسی و دوازده هزار تومان بابت هزینه  نشر آگهی این پرونده و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست ۹۵/۸/۲0 لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجراماده 3۴ قانون 

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

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

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

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

 نماید. 

شماره: ۲۸۵1/م الف دفتر شعبه۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
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حوادثخواندنی

خاک می خوریم،اما... 
ــی، در  ــردار مل ــتارخان، س س
ــود:  ــه ب ــود گفت ــرات خ خاط
ــه نکــردم؛  مــن هیــچ گاه گری
ــم ــک می ریخت ــر اش ــون اگ  چ

آذربایجــان شکســت می خــورد 
و اگــر آذربایجــان شکســت 
زمیـــن  ایــران  مـی خـــورد، 
می خــورد؛ امــا در جریــان مشــروطه دو بــار آن هــم در یــک 
ــم  ــره بودی ــاه در محاص ــدود ۹ م ــک ریختم.ح روز اش
بــدون غــذا و بــدون لبــاس؛ روزی چشــمم بــه یــک زن 
ــدم کــه بچــه از بغــل  ــا بچــه ای در بغــل ... دی ــاد ب افت
مــادر پاییــن آمــد و چهــار دســت و پــا بــه طــرف بوتــه 
علف هــا رفــت، علــف را از ریشــه درآورد و از شــدت 
ــه  ــن صحن ــرد. از ای ــوردن ک ــه خ ــروع ب ــنگی ش گرس

اشکم درآمد.
بــا خــود گفتــم االن مــادر بچــه بــه مــن فحــش 
ــا را  ــه م ــتارخان ک ــه س ــت ب ــد لعن ــد و میگوی می ده
ــرد  ــل ک ــه را بغ ــادر بچ ــا م ــت؛ ام ــن روز انداخ ــه ای  ب
و گفــت: عیبــی نــدارد فرزنــدم... خــاک می خوریــم امــا 

خــاک نمی دهیــم؛ آنجــا بــود کــه دوبــاره گریســتم...

حق الناس
آیــت هللا نجابــت نقــل می کنــد: وقتــی بنــده خدمــت 
علـــی قاضـــی مشـــرف شــدم     آیــت هللا ســید 
ــو  ــردن ت ــر گ ــه هــر کــس ب ــی ک ــد: هــر حق فرمودن

دارد، بایــد ادا کنــی. 
خدمــت ایشــان عــرض کــردم: مدتــی قبــل در 
طلبگــی  بنــده درس  نــزد  بیــن شــاگردانم کــه 
ــده  ــد. بن ــوب درس نمی خوان ــی خ ــد، یک می خواندن
ــّی او هــم داشــتم  ایشــان را تنبیــه کــردم. اذن از ول
ــه از او  ــت ک ــم نیس ــا ه ــن اینج ــت. در ضم در تربی

ــم.  ــت کن ــب رضای طل
فرمودنــد: هیــچ راهــی نــداری، بایــد پیدایــش کنــی. 

گفتــم: آدرس نــدارم.

گفتند: باید پیدا کنی.
 آقــای قاضــی فرمودنــد: هــر حقــی کــه بــر گردنــت 
ــرب  ــاب ق ــت، ب ــاب روحانی ــی ب ــا ادا نکن ــد ت  باش
ــا  ــی این ه ــت؛ یعن ــدنی نیس ــت بازش ــاب معرف و ب
همــه مــال حضــرت احدیــت اســت و حضــرت 
ــردم  ــدن م ــی ش ــود را در راض ــت خ ــت رضای احدی

ــت. ــرار داده اس ق

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

سقوط درخت بر روی خودروی بی ام دبلیو 

در خیابان شریف واقفی
ــت: دســتک  ــان گف ــات شــهری شــهرداری اصفه ــاون خدم مع
بــزرگ یکــی از درختــان کهنســال خیابــان شــریف واقفــی 

اصفهــان بــر روی خــودروی بی ام دبلیــو ســقوط کــرد.
احمدرضــا مصــور بــا اشــاره بــه ســقوط دســتک بــزرگ درختــی 
ــریف  ــان  ش ــو در خیاب ــودروی بی ام دبلی ــر روی خ ــال ب کهنس
ــه  ــدود س ــان ح ــن خیاب ــت: در ای ــار داش ــان اظه ــی اصفه واقف
ــن  ــه بزرگ تری ــان اینک ــا بی درخــت کهنســال وجــود دارد. وی ب
ــم شــدن  ــوان خشکســالی و ک ــان را می ت ــل ســقوط درخت عام
ــه  ــد توج ــزود: بای ــرد، اف ــوان ک ــی عن ــفره های آب زیرزمین س
ــه  ــز در معاین ــان نی ــی درخت ــیدگی بعض ــیم پوس ــته باش  داش
از نزدیــک هــم مشــخص نمی شــود و از داخــل نابــود می شــود. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
توســط کارشناســان  درختــان  دوره ای  بررســی های  انجــام 
پارک هــا در همــه مناطــق شــهرداری اصفهــان ابــراز داشــت: در 
ایــن بررســی ها مشــکالت درختــان شناســایی و تحــت درمــان 
ــا تاکیــد بــر اینکــه از بعضــی  و پیگیــری قــرار می گیرنــد. وی ب
ــوان  ــتند، نمی ت ــم هس ــی ه ــه ای طبیع ــه گون ــه ب ــوادث ک ح
پیشــگیری کــرد، ادامــه داد: بــر ایــن اســاس شــهرداری اصفهان 
طــی ســه ســال گذشــته بــا اســتفاده از بیمــه شــهروندی هزینــه 
ــه  ــن ب ــد. مصــور همچنی ــه خســارات را پرداخــت می کن این گون
ــان داشــت:  ــرد و بی ــان در ســال جــاری اشــاره ک هــرس درخت
ایــن اقــدام بــه منظــور جلوگیــری از حالــت بادگیــری درختــان 
و ســقوط آن هــا انجــام شــده اســت. وی اضافــه کــرد: در حــال 
حاضــر نیــز ســعی بــر آن داریــم تــا بــا آبیــاری قطــره ای درختــان 

درخصــوص تثبیــت ریشــه آن هــا اقــدام کنیــم. مهــر

 ۲ کشته در حادثه تصادف 

تریلی با سواری ۴۰۵ در یزد
ــرل  ــات و کنت ــز اطالع ــس مرک ــی، رئی ــادر رحمان ســرهنگ ن
ــاعت ۱۹  ــه س ــی ک ــا، از تصادف ــور ناج ــس راه ــک پلی ترافی
ــت:  ــر داد و گف ــاد، خب ــاق افت ــزد اتف ــتان ی ــنبه در اس یکش
ــر ۵۵ محــور  ــژو ۴۰۵ در کیلومت ــده پ ــه چــپ رانن انحــراف ب
ــا یــک دســتگاه  یزد-طبــس باعــث تصــادف ایــن وســیله ب
ــدن ۳  ــروح ش ــر و مج ــدن ۲ نف ــته ش ــوو و کش ــی ول تریل
سرنشــین دیگــر خــودروی ســواری شــد. وی افــزود: تخطــی 
ــته  ــی و کش ــث واژگون ــه باع ــرعت مطمئن ــژو از س ــده پ رانن

ــر ــه شــد. مه ــن حادث ــر در ای شــدن ۲ نف

انبــه، یکــی از میوه هــای پرطرفــدار و پرخاصیــت اســت؛ 
بــه عنــوان مثــال خــوردن انبــه بــرای افــراد مبتــال بــه فشــار 
خــون بــاال بســیار مفیــد اســت؛ زیــرا ایــن میــوه سرشــار از 

پتاســیم اســت.
    انبه و فشار خون باال

ــرف آن  ــت، مص ــیم اس ــی پتاس ــع غن ــه منب ــه انب ــا ک از آنج
ــب  ــیار مناس ــاال بس ــون ب ــار خ ــه فش ــال ب ــراد مبت ــرای اف ب

ــت. اس
ــه دنبــال تحقیقاتــی علمــی، محاســبه شــده کــه دریافــت  ب
۲۳۰۰ تــا ۳۱۰۰ میلیگــرم پتاســیم در روز می توانــد بــه کاهــش 
فشــار خــون کمــک کنــد تــا حــدی کــه میــزان مــرگ و میــر 

ناشــی از ایــن عارضــه را تــا ۲۵ درصــد کاهــش می دهــد.

    انبه و کم خونی
خطــر بــروز کم خونــی در میــان افــراد غیرگوشــتخوار به ویــژه 
دربــاره زنانــی کــه فاقــد ذخایــر آهــن هســتند، بســیار زیــاد 
ــراه  ــه هم ــع گیاهــی آهــن ب ــن رو مصــرف مناب اســت؛ از ای
مــواد غذایــی ای کــه بــه جــذب آهــن کمــک می کننــد، 

ضــروری اســت. 
ویتامیــن C و بتاکاروتــن موجــود در انبــه هــر دو از مــوادی 
هســتند کــه بــه جــذب آهــن کمــک می کننــد. تصــور 
می شــود کــه بتاکاروتــن بــا تشــکیل کمپلکســی بــا آهــن، آن 
ــر  ــع از اث ــول در روده نگــه مــی دارد و مان ــه صــورت محل را ب
مــواد شــیمیایی گیاهــی ماننــد فیتات هــا در کاهــش جــذب 

آهــن می شــود.

    انبه و سرطان دهانه رحم
بتاکریپتوگزانتیــن  نــام  بــه  آنتی اکســیدانی  دارای  انبــه 
اســت. مطالعــه بــر روی ۱۵۰۰۰ زن بــه مــدت ۱۵ ســال نشــان 
ــا  ــون ب ــن در خ ــاالی بتاکریپتوگزانتی ــطح ب ــه س ــد ک می ده
کاهــش جالــب توجــه خطــر ابتــال بــه ســرطان دهانــه رحــم 
ــع  ــا افزایــش دریافــت مناب ــان ب ــط اســت؛ بنابرایــن زن مرتب
ــود را در  ــد خ ــه می توانن ــد انب ــن مانن ــی بتاکریپتوگزانتی غن

ــد. ــوع ســرطان محافظــت کنن ــن ن ــر ای براب
    انبه و عفونت و تومور

رژیــم غنــی از منابــع غذایــی بتاکاروتــن می توانــد بــه تقویــت 
سیســتم ایمنــی به ویــژه در ســالمندان کمــک کنــد.

ــال دریافــت مکمــل  ــه دنب ــد کــه ب تحقیقــات نشــان می دهن

ــی  ــتم ایمن ــلول های سیس ــی س ــت بعض ــن فعالی بتاکاروت
افزایــش می یابــد. از آنجــا کــه انبــه منبــع غنــی ایــن رنگدانــه 
ســلول های  فعالیــت  می توانــد  اســت،  آنتی اکســیدان 
ــا  ــد توموره ــا و رش ــا، ویروس ه ــر عفونت ه ــی را در براب ایمن

ــا افزایــش دهــد. رکن

بانوان خوردن انبه را فراموش نکنند!

ین نشاکاری برنج رنج ش�ی

نشــاکاری، یــی از مراحــل کشــت برنــج اســت. در ایــن مرحلــه نشــا )جوانــه برنــج( را کــه 

ان ز ز اصــی انتقــال می دهنــد. عکــس: مــ�ی پیــش از ایــن در خزانــه آمــاده شــده، بــه زمــ�ی

چهارشنبه06اردیبهشتماه1396 ـــمـــاره413 ســـــالسومݡسݒ

قرآنکریم:
هــرآینــهرســولیازخودتــانبــراىشــماآمــدکــه
ــراوگــرانمیآیــد؛ آنچــهشــمارارنــجمیدهــد،ب
بــه نســبت و اســت بــهشــمادلبســته ســخت

مؤمنــانرئــوفومهربــاناســت.

-«  حدیث روز   »-
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پروانه شریفیکیمیای وطن

»هفتــه نکوداشــت اصفهــان« از یکــم تــا دهــم 
ــف  ــای مختل ــا برنامه ه ــال ب ــر س ــت ماه ه اردیبهش
اصفهــان  در   ... و  هنــری  تفریحــی،  فرهنگــی، 
ــان  ــهرداری اصفه ــالم ش ــق اع ــود. طب ــزار می ش برگ
اصفهــان«  نکوداشــت  از »هفتــه  روز  هــر  بــرای 
ــهروندان  ــرای ش ــی ب ــوع و جالب ــای متن فعالیت ه

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ اصفهان
در ایــن هفتــه بیــش از ۴۰ برنامــه از ســوم تــا هفتــم 
اســت. مــردم  اردیبهشــت ماه پیش بینــی شــده 
سراســر کشــور و حتــی جهــان، اصفهــان را شــهری 
متفــاوت می داننــد و تمــام تــالش مدیــران شــهری 

حفــظ ایــن نگــرش ارزشــمند اســت.
 افتتاحیــه برنامه هــای »هفتــه نکوداشــت« بــا 
حضــور مدیــران کشــوری، اســتانی و شــهری و 
ــزار  ــان در ســینما فلســطین برگ مفاخــر شــهر اصفه

ــد.  ش
مهــدی جمالی نــژاد در آییــن آغــاز »هفتــه نکوداشــت 
اصفهــان« بــا تبریــک عید ســعید مبعث و مناســبت های 
ــمند  ــبتی ارزش ــت را مناس ــه نکوداش ــش رو، هفت پی
معرفــی و اظهــار کــرد: همــه مــا اصفهــان را بــه نصــف 
ــر  ــرای مــا دلپذی ــی کــه ب جهــان می شناســیم؛ عنوان
اســت و بــرای دیگــران مایــه تعجــب و شــاید مایــه 

شــگفتی و گاهــی نیــز حســادت.
    نصــف جهــان، شــهر همزیســتی و ســلیقه های 

مختلف
وی ادامــه داد: بایــد از خــود بپرســیم نصــف جهــان 
ــه نصــف جهانــی  کجاســت؟ صحبــت امــروز مــن ب
ــس  ــاط و ح ــوارد ارتب ــی م ــه در برخ ــق دارد ک تعل

ــه او کــم شــده اســت.  ــق مــا ب تعل
نصــف جهــان، شــهر همزیســتی و ســلیقه های 
مختلــف، تحمــل یکدیگــر و بــه افــق مشــترک واحــد 

ــم  ــه بتوانی ــرای آنک ــتی ب ــت؛ همزیس ــیدن اس رس
ــیم. ــته باش ــم داش ــار ه ــان را در کن ــی از جه نیم

شــهردار اصفهــان نصــف جهــان را شــهر تنوع هــا 
ــر  ــان فک ــی از جه ــه نیم ــی ب ــزود: وقت ــد و اف خوان
می کنیــم، انســان ها و نژادهــای مختلــف را بایــد 
پیــدا کنیــم. اگــر اینجــا نصــف جهــان اســت، بایــد 
بتوانیــم تنــوع را در جای جــای ایــن شــهر بــه ظهــور 
ــکار  ــت و ابت ــهر خالقی ــان، ش ــف جه ــانیم. نص برس
ــل نیمــی از  ــود و جه ــا جم ــوان ب ــر می ت اســت؛ مگ

ــرار داد؟ ــهر ق ــک ش ــان را در ی جه
جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه رهبــر معظــم 
ــن  ــهر دی ــان را ش ــه( اصفه ــت برکات ــالب )دام انق
ــد  ــهادت نامیدن ــهر ش ــگ و ش ــر و فرهن ــت، هن والی
از  برون رفــت  شــهر  اینجــا  کــرد:  خاطرنشــان 
ــن  ــر از ای ــر غی ــت؛ مگ ــالت اس ــکالت و معض مش
اســت کــه در طــول تاریــخ گره هــای کشــور بــه دســت 
اصفهانی هــا بــاز شــده اســت؟ ابتــکار اصفهانی هــا در 
ــگ را  ــای جن ــیاری از چالش ه ــدس بس ــاع مق دف

ــرد. حــل ک
    حفظ مدبرانه آثار تاریخی

مهــد  اصفهــان  افــزود:  وی   
و  اســت  و حکیمــان  هنرمنــدان 
هنــر و هندســه در کنــار هــم در 
ــد.  ــدا می کن ــور پی ــهر تبل ــن ش ای
انســان های  تاریــخ  طــول  در 
بزرگــی را می بینیــم کــه در ایــن 
ــان  ــد. انس ــرورش یافته ان ــهر پ ش
وقتــی در معــرض ایــن شــهر قــرار 
اندیشــه اش  و  فکــر  می گیــرد 

می شــود.  دگرگــون 
میــدان نقــش جهــان در دورانــی بــا 

هنرمنــدی تمــام خلــق شــد و اکنــون بایــد مدبرانــه 
ــن  ــر ای ــرو از زی ــط مت ــر خ ــذا تغیی ــود؛ ل ــظ ش حف
میــدان، حفــظ مدبرانــه ایــن اثــر تاریخــی بــود؛ کاری 

کــه در چهاربــاغ نشــد. 
شــهردار پایتخــت صنایــع دســتی جهــان ادامــه داد: 
مگــر می شــود نیمــه جهــان رشــد کنــد و نیمــه 
ــد  ــوی رش ــود جل ــر می ش ــد! مگ ــب بمان ــر عق دیگ
شــهری را گرفــت کــه در تمــام تاریــخ حرکتــی 
ــه  ــم در گوشه گوش ــت! عل ــته اس ــو داش ــه جل رو ب
معظــم  رهبــر  و  پیــدا کــرده  رشــد  ایــن شــهر 
ــی  ــم و دانای  انقــالب اولیــن نشــان ایــن شــهر را عل

می دانند.
    زاینــده رود بــرای جــاری بــودن نیــاز بــه نــگاه 

مهــرورز و تدبیــر دارد
وی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه حســاب دقیــق 
ــع  ــهر جم ــن ش ــری در ای ــت هن ــا ظراف ــم ب در عل
ــان شــهری اســت  ــه داد: نصــف جه می شــود، ادام
کــه اقتصــادی پویــا بــه همــراه مــی آورد. آن روز کــه 
ــهر  ــن ش ــنگین را در ای ــع س ــد صنای ــم گرفتن تصمی
ــن  ــر ای ــه هن ــان را رو ب ــاید چشمانش ــد، ش ــا کنن بن

شــهر بســته بودنــد و ســبب شــدند 
بــه شــماره  ایــن شــهر  نفــس 

ــد. بیفت
صــد  کــرد:  اظهــار  جمالی نــژاد 
ــان  ــده رود اصفه ــه زاین افســوس ک
پــس از قرن هــا زندگــی، حــاال 
بــرای جــاری بــودن نیــاز بــه نــگاه 
مهــرورز و تدبیــر و خردمنــدی دارد.

ــع دســتی  شــهردار پایتخــت صنای
همــه  کــرد:  تصریــح  جهــان 
ــرگ  ــخ م ــی تاری ــدان اصفهان فرزن

خــود را شــاید حــدس بزننــد، ولــی مــرگ زاینــده رود 
را هرگــز؛ مــا نیــز بــاور داریــم کــه زنــده رود، آبــروی 

ــود. ــد ب ــت و خواه ــوده، هس ــان ب اصفه
    نصف جهان، شهر همدلی ها

وی تأکیــد کــرد: اگــر نتوانیــم تمــام مصادیــق مثبــت 
و تمــام شــاخصه های یــک شــهر پایــدار را کنــار 
هــم داشــته باشــیم، بــه یقیــن الیــق نصــف جهــان 
ــف  ــرای نص ــه ب ــیری ک ــام تفاس ــا تم ــتیم و ب نیس
جهــان داریــم، بایــد بــرای حفــظ آن راه هــای جدیــد 

ــم. بیابی
ــش  ــه خوان ــان ب ــاز شــهر اصفه ــان نی شــهردار اصفه
جدیــد را یــادآور شــد و گفــت: همــه گذشــتگان 
زحمــت کشــیدند، امــا بــرای مشــکالت جدیــد 
هنرمنــدان  اســت.  نیــاز  خالقانــه  راه حل هــای 
ــم و  ــی رســانه و قل ــا، اندیشــمندان و اهال خــالق م
شــهروندان، همــه بایــد یک بــار دیگــر اصفهــان را بــا 
ــاره  ــن شــهر را دوب ــرگ ای ــد و برگ ب ــرور کنن ــم م ه

ورق بزننــد.
 مهــدی جمالی نــژاد در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
اگــر قــرار اســت در برنامه هــای مهــم شــهری پــاک 
ــش و  ــر دان ــی ب ــگان، مبتن ــان و نخب ــد عالم و مه
ــبز  ــا، سرس ــئولیت پذیر، زیب ــمدار، مس ــی ارزش دانای
و  آبــاد داشــته باشــیم، بــه یقیــن یــک دســت صــدا 

ــد. ــه میــدان بیاین ــد ب نخواهــد داشــت و همــه بای
ــوان  هــر شــهری دارای ســرمایه هایی اســت کــه می ت
ــرمایه ها  ــن س ــت؛ ای ــت گرف ــا نکوداش ــرای آن ه ب
فقــط اقتصــادی نیســتند، بلکــه شــامل ســرمایه های 
فرهنگــی، اجتماعــی و نمادینــی هســتند کــه در 

ــد. ــرار گرفته ان ــودی ق ــرض ناب مع
اصفهــان مملــو از ایــن ســرمایه های نمادیــن اســت. 
کشــف، معرفــی، حفــظ و پرداختــن بــه همــه 
ــتانی  ــئوالن اس ــه مس ــه هم ــرمایه ها، وظیف ــن س ای

ــود. ــد ب خواه

 شهردار اصفهان در آیین آغاز »هفته نکوداشت اصفهان«:

نصف جهان، شهر خالقیت و ابتکار است

منا
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ــتنی  ــی دوست داش ــگ ایران ــژه در فرهن ــاق، به وی ــودک چ ک
ــس  ــدن عک ــا دی ــاردار ب ــادران ب ــود. م ــی می ش ــا تلق و زیب
کــودکان چــاق آرزو می کننــد چنیــن کودکــی داشــته باشــند؛ 
امــا آیــا ایــن بــاور درســت اســت؟ حقیقــت ایــن اســت کــه 
ــد.  ــد می کن ــادی ســالمتی کــودکان چــاق را تهدی خطــرات زی
مشــکالت  از  یکــی  کــودکان،  در  چاقــی  آمــار  افزایــش 
بهداشــتی دنیــا شــناخته شــده اســت. از ســال ۱۹86 تاکنــون، 
ــد.  ــان می ده ــش را نش ــر افزای ــاق دو براب ــودکان چ ــار ک آم
ــال  ــر 7 س ــژه زی ــم، به وی ــنین ک ــه در س ــی ک ــتر کودکان بیش
مبتــال بــه چاقــی می شــوند، در نوجوانــی و بزرگســالی افــرادی 

ــود. ــد ب چــاق خواهن
ــوردن  ــذا خ ــودکان، غ ــی ک ــمگیر چاق ــش چش ــل افزای   دلی
بیشــتر نیســت. تحقیقــات نشــان داده میــزان انــرژی مصرفی 
ــته  ــی نداش ــر چندان ــته، تغیی ــال گذش ــی ۲۰ س ــودکان ط  ک
و دلیــل افزایــش چاقــی کــودکان، تحــرک کمتــر آن هاســت؛ 
ــدن  ــال دوی ــک، مج ــی و کوچ ــای آپارتمان ــی در خانه ه زندگ
و بــازی کــردن را از کــودکان گرفتــه اســت. آن هــا زمــان 
ــد و از  ــر می گذرانن ــا کامپیوت ــون ی ــای تلویزی فعالیتشــان را پ
ایــن رو یــا خیلــی کم اشــتها و کم خــوراک می شــوند یــا 
ــودن  ــترس ب ــی، در دس ــات تلویزیون ــاق. تبلیغ ــور و چ پرخ
شــیرینی و تنقــالت فــراون و عالقــه شــدید بــه خــوردن 
نوشــیدنی های گازدار و پرکالــری، دالیــل مهمــی بــرای چاقــی 

ــت. ــودکان اس ک
 از عواقــب چاقــی دوران کودکــی، افزایــش آمــار بیماری هــای 
دوران کودکــی مرتبــط بــا تغذیــه اســت. فشــار خــون، چربــی 
بــاال، میــزان قنــد خــون باالتــر از حــد معمــول، همــه از 
ــا  ــن مشــکالت ت ــه ای ــم و ادام ــی در ســنین ک ــوارض چاق ع
ســنین بیشــتر اســت. در ۲۰ ســاله اخیــر، آمــار کودکانــی کــه 
بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از چاقی در بیمارســتان ها بســتری 
شــده اند بــه صورتــی بــوده کــه آمــار کــودکان دیابتــی بســتری 
ــن  ــی در حی ــر و خفگ ــراوی ۳ براب ــنگ های صف ــر، س ۲ براب
ــر،  ــب دیگ ــت. از عواق ــته اس ــش داش ــر افزای ــواب ۵ براب خ
ــا  ــد ب ــی کن ــودک اســت. او احســاس م گوشــه گیر شــدن ک
دیگــران فــرق و تصویــر نادرســتی از وضعیتــش در ذهــن دارد. 
کــودکان دیگــر نیــز گاه او را در جمعشــان راه نمی دهنــد کــه در 

نهایــت مشــکالت ویــژه ای بــه دنبــال خواهــد داشــت.
     راه درمــــان چاقـــی کــــودکان چیست؟

1( تغییــــر عــــادت و رفتـــار
ــده  ــل تعیین کنن ــی از عوام ــادت خانوادگ ــن و ع ــار والدی رفت
تمایــل کــودک بــه غــذا خــوردن اســت. کــودکان آنچــه 
می بیننــد، اجــرا می کننــد؛ پــس اگــر بــه فکــر ســالمت 
از خــود شــروع کنیــم  بایــد  ابتــدا   کودکمــان هســتیم، 
و عمــاًل بــه او بیاموزیــم کــه راه ســالم زیســتن چیســت، کــدام 
ــه  ــود؛ اینک ــورده ش ــتر خ ــد بیش ــت و بای ــر اس ــا مفیدت غذاه
ــاد شــکالت و  غــذا خــوردن زمــان خاصــی دارد و خــوردن زی

شــیرینی مضــر اســت و ... .
 2(  تأمیـــن نیازهای غذایـــی کـــودک و رژیم درمانـــی

ســنین کودکــی، زمــان رشــد اســت و تأمیــن نیازهــای 
ــدن  ــل ب ــه رشــد متناســب و ســالمتی کام ــودک ب ــی ک غذای
ــد.  ــر می کن ــا افزایــش ســن تغیی ــاز کــودک ب می انجامــد. نی
یــک کــودک پیش دبســتانی رشــد کـــند و آرامــی دارد و نیــاز 
ــه روی  ــت. میان ــر اس ــیار کمت ــوغ بس ــه دوران بل ــبت ب  او نس
و رعایــت تنــوع غذایــی، اصــول تغذیــه کــودکان اســت. او بایــد 

ــی  ــواد غذای ــروه از م ــر گ ــی و در ه ــای غذای ــه گروه ه از هم
مختلــف تغذیــه کنــد.

ــر از  ــه کمت ــی ک ــاق در صورت ــودکان چ ــی ک ــرای رژیم درمان ب
7 ســال داشــته باشــند، نیــاز بــه اجــرای یــک رژیــم غذایــی 
الغــری نیســت؛ بلکــه بایــد ســعی کنیــم وزن کــودک را بــرای 
مــدت طوالنــی ثابــت نگــه داریــم؛ چــرا کــه بــا افزایــش قــد 
ــی در  ــد؛ ول ــد ش ــال خواه ــودک نرم ــود وزن ک ــه خ ــود ب خ
ــه  ــاز ب ــی کــه کــودک بیــش از هفــت ســال داشــت، نی صورت
یــک رژیــم الغــری دارد . در رژیــم غذایــی کــودکان قندهــای 
ســاده، چربــی و کربوهیــدرات بیــش از انــدازه ، محــدود 
می شــود. بهتریــن ســرعت کاهــش وزن در کــودکان هــر مــاه  
۴۵۰ گــرم اســت کــه در ایــن صــورت رشــد او هیــچ لطمــه ای 
ــزی حــذف نمی شــود؛  ــی کــودک چی ــم فعل ــد. از رژی نمی بین
ــه  زیــرا محدودیــت شــدید، موجــب تمایــل بیشــتر کــودک ب
خــوردن خواهــد شــد. بــرای رژیم درمانــی کــودک ابتــدا ســن 
قــد و وزن او تعییــن شــده و ســپس برنامــه غذایــی مناســب 

او مشــخص می شــود.
3( فعالیــت

ــه  ــودک ب ــای نشســتنی و تشــویق ک ســعی در کاهــش کاره
فعالیــت بیشــتر و بــازی بــا همســاالنش بــه ســوخت انــرژی 
ــون  ــاد تلویزی ــای زی ــرد. تماش ــد ک ــک خواه ــدن او کم  در ب
ــودک  ــد و ک ــودک می کاه ــدن ک ــم ب ــر، از متابولیس و کامپیوت
ــارک  ــه پ ــت او را ب ــر اس ــذا بهت ــود؛ ل ــاق می ش ــر چ راحت ت
ــم و  ــازی کنی ــواری و توپ ب ــه دوچرخه س ــویق ب ــم، تش ببری

ــم. ــم آوری ــش فراه ــت را برای ــای فعالی زمینه ه
4( رفـع مشکـالت روحـی

ــا توجیــه کــودک و فراهــم کــردن شــرایط مناســب  والدیــن ب
روحــی بــرای او، بــه بهبــود رونــد درمــان کمــک خواهنــد کــرد. 
طبــق جدیدتریــن آمــار، از هــر ۵ کــودک آمریکایــی، ۱ کــودک 
ــه  ــت ک ــاق اس ــی چ ــودک، یک ــر ۱۰ ک ــه وزن دارد و از ه اضاف
ایــن آمــار اهمیــت توجــه بــه ایــن مســئله را نشــان می دهــد.

 نگذاریـم کــودکان چــاق شـــوند
ــا  ــت حتم ــم؛ الزم نیس ــر بگیری ــودک را در نظ ــتهای ک * اش
ــزی  ــه او چی ــار ب ــه اجب ــس ب ــر بخــورد؛ پ ــا آخ ــش را ت غذای

ــم. نخورانی
* ســعی کنیــم خوراکی هــا و شــیرینی های پرکالــری را 

ــم. ــم نکنی ــش فراه برای
ــی۳۰  ــی، یعن ــد طبیع ــد در ح ــودک بای ــذای ک ــی غ * چرب
ــوردن  ــه خ ــد. او را ب ــر باش ــا کمت ــی ی ــری مصرف ــد کال درص

ندهیــم. شــیرینی ها و خوراکی هــای پرچربــی عــادت 
ــم             ــرار دهی ــار او ق ــا را در اختی ــازه و میوه ه ــبزیجات ت * س
ــد. ــرف کن ــاز دارد، مص ــه نی ــی را ک ــه حداقل ــم ک ــت کنی و دق

ــودن در  ــا از ب ــم ت ــم و بدوی ــم، راه بروی ــازی کنی ــا او ب * ب
ــن او را  ــرد؛ همچنی ــذت بب ــردن ل ــت ک ــواده و فعالی ــار خان کن
ــی  ــای گروه ــه و فعالیت ه ــای کودکان ــرکت در بازی ه ــه ش ب

ــران ــران ای ــن درمانگ ــم. انجم ــویق کنی تش

درمان چاقی کودکان
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