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سیاست بازی،  سّم محیط های 
علمی است
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سه گزينه پیش روي خط 
دو متروي اصفهان

یک عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان از سه گزینه 
مطرح برای عبور خط دو مترو اصفهان خبر داد و گفت: 

در خصوص خط دو نظر شورای...

مخابرات  نمی تواند  
تلگرام را مختل کند

اختالل نقطه ای تلگرام همچنان در تهران ادامه دارد؛  
اما مدیران شرکت های اینترنتی حاضر به پذیرش این 

موضوع نیستند....

تعطیلی ۲۵۰ واحد صنعتی
 در چهارمحال و بختیاری

 در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری یک ه��زار واحد 
صنعتی وج��ود دارد، که از این تع��داد حدود ۲۰۰ تا 

۲۵۰ واحد صنعتی تعطیل و بدون اشتغال هستند...

اصفهان شهر خالق 
صنايع دستی جهان می شود

رییس هیات مدیره مجمع گردشگری اصفهان بااشاره 
به تکمیل پرونده اصفهان در ش��ورای جهانی صنایع 

دستی برای معرفی به دنیا به عنوان شهر...
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 پرچمداران
 لیگ برتر فوتبال

عربستان ، در بن بست 
مفتضحانه ای قرار گرفته است

تحقیق و تفحص از »دکل نفتی 
گمشده« در مجلس کلید می خورد

34

از وعده مع��اون رییس جمه��ور برای احی��ای تاالب 
گاوخونی زمان زیادی نمی گذرد ک��ه مردم اصفهان 
در کمتر از یکسال بعد از جریان زندگی در زاینده رود، 
برای احیای تاالب گاوخونی جشن و آیین شکرگزاری 

برپا کردند.
جاری شدن آب در زاینده رود و احیای تاالب گاوخونی 
دو وعده محیط زیس��تی دولت یازدهم به اصفهانی ها 
بود که با تدبیر و پیگیری های مسووالن دستگاه های 

مختلف به ویژه سازمان محیط زیست محقق شد.
تاالب گاوخون��ی یکی از ۲4 تاالب ایرانی ثبت ش��ده 
در »کنوانسیون بین المللی رامس��ر« است که حدود 
یک دهه بود به ش��وره زار و تلی از خاک و شن تبدیل 

شده بود .
برای اولین بار اندیشه حفاظت از تاالب ها در ایران و در 
شهر رامسر شکل گرفت، 44 سال پیش 18 کشور در 
رامسر گردهم آمدند و کنوانسیون رامسر را که هدفش 
حفاظت از تاالب ها و گونه های تاالبی اس��ت ش��کل 
دادند و اکنون 188 کشور عضو آن هستند، به همین 

دلیل انتظار می رفت تاالب های ایران...

بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای از بانک ها خواسته 
اس��ت تا با ارائه تخفیف و همکاری با بدهکاران ُخرد، 
مطالبات معوق اقشار ضعیف را تعیین تکلیف کرده و 

پرونده آنها را ببندند.
مقامات ارشد دولت یازدهم،  بارها نسبت به باال بودن 
 مطالبات معوق هشدار داده اند و افزایش رقم آن را از 
دغدغه های ج��دی در ح��وزه بانکی اع��الم کرده و 
از مس��ووالن بانکی خواس��ته اند که ای��ن موضوع را 
به ش��دت پیگیری کنند. ای��ن امر تا جای��ی اهمیت 
یافته که مجلس��ی ها ب��رای ش��نیدن توضیحاتی در 
این زمینه و ش��فافیت بیش��تر و اینکه چرا مسووالن 
 اقتص��ادی نس��بت به ای��ن موض��وع اقدام��ی انجام

 نمی دهند، وزیر اقتصاد را به مجلس احضار کردند.
بانک مرکزی طی س��ال های اخیر ب��ا افزایش میزان 
مطالبات معوق، با ابالغ بخشنامه های متعدد به نظام 
بانکی و با ارائ��ه راهکارهایی در پ��ی کاهش رقم این 
مطالبات اس��ت؛  این در حالی است که این بخشنامه 
ها تاکنون مرب��وط به بدهی بده��کاران بزرگ بانکی 

بوده است....

 احی�ای »گاوخون�ی«  نج�ات ی�ک
 زیست بوم

بانک ها به چه کسانی تخفیف
می دهند؟

موديان محترم  مالیاتی:

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طريق 
سامانه www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال 

و مالیات مربوطه  را نیز پرداخت نمايید.
 آخرين مهلت ارائه اظهار نامه الکترونیکی عملکرد 1393 از 

 طريق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پايان تیر ماه
 سال جاری میباشد

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره بهار سال جاری از طريق 

 سامانه www.evat.ir حداکثر تا پانزدهم
 تیر ماه می باشد 

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

موديان محترم  مالیات بر ارزش افزوده :
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یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س از احتمال 
تحقیق و تفح��ص از دکل نفتی گمش��ده در مجلس خبر 
داد و گف��ت: در صورت ع��دم ورود وزارت نف��ت، تحقیق 
 و تفح��ص از »دکل نفت��ی گمش��ده« در مجل��س کلید 

می خورد.
علی علیل��و،  نماینده مردم شبس��تر در محفل خبری که 
در  باش��گاه خبرنگاران برگزار ش��د افزود: به احتمال زیاد 
تحقیق و تفح��ص از دکل نفتی گمش��ده، بالفاصله پس 
 از پای��ان تعطی��الت مجلس مورد بررس��ی ق��رار خواهد

 گرفت.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س در 
ادام��ه متذک��ر ش��د: بررس��ی های مجل��س درب��اره 

موض��وع دکل نفتی گمش��ده یا ب��ه تحقی��ق و تفحص و 
 یا فراخوان��دن وزیر مربوطه ب��ه مجلس منته��ی خواهد

 شد.
علیلو در پای��ان تأکید ک��رد: در حال حاض��ر نمایندگان 
مجل��س تاکی��د دارن��د ت��ا در رابطه ب��ا موض��وع دکل 
 نفت��ی گمش��ده از گزین��ه تحقی��ق و تفحص اس��تفاده

 شود.
پی��ش از این، ن��ادر قاضی پ��ور نماینده م��ردم ارومیه در 
 مجلس درباره سرنوش��ت دکل نفتی گمشده ایرانی گفته

 ب��ود: عل��ی الریجانی،  رییس مجلس ش��ورای اس��المی 
دس��تور بررس��ی موض��وع مفق��ود ش��دن دکل نفت��ی 
متعل��ق ب��ه ای��ران را ک��ه در ح��دود ۷۸ میلی��ون دالر 

 ارزش دارد، ب��ه رییس کمیس��یون ان��رژی مجلس داده
 است.

گفتن��ی اس��ت وزی��ر نف��ت در تاری��خ 2 تی��ر ب��ا تائید 
مفقود ش��دن ی��ک دکل نفتی ایران��ی در زم��ان فعالیت 
دول��ت گذش��ته گف��ت: موض��وع مفق��ود ش��دن دکل 
نفت��ی متعل��ق ب��ه ای��ران واقعی��ت دارد و ب��ا پیگیری 
 و ش��کایت ما پرونده ای در این خصوص تش��کیل ش��ده

 است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ی��ک دس��تگاه دکل نفتی ب��ا حدود 
مبل��غ ۷۸ میلیون دالر در س��ال ۹۰ به ن��ام دکل »دین« 
 از یک ش��رکت خارجی خریداری ش��ده که مفقود ش��ده

 است.

رهبر معظ��م انقالب با بیان اینکه در مس��اله بورس��یه ها به 
خیلی ها ظلم ش��د فرمودند: دانش��گاه را از حاشیه سازی و 

سیاست بازی دور نگه دارید.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در دیدار بیش 
از هزار نفر از استادان و اعضای هیأت های علمی دانشگاه های 
سراسر کش��ور، نقش اس��تادان را در تعلیم و تربیت نسلی 
پرتالش، مؤمن و پیشرو، نقشی بی بدیل خواندند و با تأکید بر 
پرهیز از حاشیه سازی  در محیط های علمی افزودند: شتاب 

علمی کشور، به هیچ دلیلی، نباید کاهش یابد.
در این دیدار که بیش از  دو ساعت طول کشید، رهبر انقالب 
پس از ش��نیدن دیدگاه ها و پیشنهادات ش��ماری از اساتید 
دانشگاه ها، نفوذ و تأثیرگذاری طبیعی استاد در قلب و روح 
دانش��جو را فرصتی استثنایی برش��مردند و افزودند: از این 
امکان بسیار بزرگ، برای تربیت جوانانی »متدین، برخوردار 
از غیرت ملی، پرانگی��زه، انقالبی، س��خت کوش، با اخالق، 
شجاع، دارای اعتماد به نفس و امیدوار به آینده« بهره بگیرید 
و بازوان پرقدرتی را برای پیش��رفت ایران عزیز تعلیم دهید 

و تربیت کنید.
ایشان اس��تغناء از بیگانگان، فهم درس��ت موقعیت و مسیر 
کش��ور، و حساس��یت و قاطعیت در مقابل خدشه دار شدن 
اس��تقالل کش��ور را از دیگر ویژگی های الزم نس��ل جوان 
خواندند و افزودند: اس��تادان محترم، با روش و منش خود، 

چنین نسلی را پرورش دهند.
رهبر انقالب، استادان را فرماندهان جنگ نرم برشمردند و 
خطاب به آنان خاطرنشان کردند: همچون فرماندهان  هشت 
سال دفاع مقدس، با حضور عینی در این مبارزه ی حیاتی و 
عمیق، جوانان دانشجو یعنی افسران جنگ نرم را فرماندهی 

و هدایت کنید که این میدان نیز یک »دفاع مقدس« است.
ایشان با ابراز خرسندی از حضور ۷۰هزار عضو هیأت علمی 
در دانش��گاه ها افزودند: بخش اعظم این اس��اتید، » مؤمن، 
متدین و معتقد به مبانی انقالب« هس��تند که این مسأله ی 

بسیار مهم، باعث افتخار کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مس��ووالن وزارتخانه های »علوم، 
تحقیقات و فناوری« و »بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« 
را به قدرشناس��ی از اس��تادان مؤمن و انقالبی فراخواندند و 
افزودند: عناصری که از هجم��ه ی تبلیغات موذیانه و عمدتاً 
پنهان نمی هراسند و به ایفای وظایف مهم خود مشغول اند، 

باید مورد توجه و تجلیل قرار گیرند.
ایشان، دستیابی ایران به رتبه ی ۱۶علمی جهان را نتیجه ی 
تالش های بی وقفه ی ۱۰ الی ۱۵سال اخیر در دانشگاه ها و 
مراکز علمی خواندند و افزودند: شتاب علمی شوق برانگیزی 
که این افتخار را نصیب ایران کرد، امروز کم ش��ده اس��ت و 
مسووالن باید هّمت مضاعف کنند که حرکت پیشرفت علمی 

از دور نیفتد و متناسب با نیاز کشور شتاب گیرد.

رهبر انق��الب در نوعی آسیب شناس��ی از عوامل کاهنده ی 
شتاب پیشرفت علمی کشور، به انتقاد شدید از حاشیه سازی 
و سیاست بازی در محیط های علمی پرداختند و خاطرنشان 
کردند: محیط دانش��گاه باید محیط فهم سیاسی، آگاهی و 
دانش سیاسی باشد؛  اما سیاس��ی کاری و حاشیه پردازی به 
کار اصلی دانشگاه ها یعنی تالش و پیشرفت علمی ضربه ی 

جدی می زند.
ایش��ان به عن��وان یک��ی از مصداق های سیاس��ت بازی در 
دانشگاه ها، به حاشیه سازی درباره ی موضوع بورسیه ها اشاره 
کردند و آن را از غلط ترین کارهای چند سال اخیر دانستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: تحقیقات دقیق نش��ان 
می دهد مسأله ی بورس��یه ها، به آن شکلی که در روزنامه ها 
با آن بازی کردند نبود؛  اما اگر هم بود باید از راه های قانونی 
امتیازاتی که عده ای بر خالف قانون گرفته بودند لغو می شد 

نه اینکه سر و صدا و جنجال درست شود.
رهبر انقالب سیاست بازی را سمِّ محیط های علمی خواندند 
و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیه ها به عده ای ظلم 
شد افزودند: س��ّمی که در این موضوع به دانشگاه ها تزریق 
شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست کاری نشأت می گرفت 
و متأس��فانه، هم خالف قانون، هم خالف تدبیر و هم خالف 

اخالق بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای بخش دیگری از سخنانشان را به 
ضرورت تالش جدی مسووالن برای تحول در علوم انسانی 

اختصاص دادند.
ایش��ان افزودند: این تح��ول ضروری، هم نیاز به جوش��ش 
درونی در دانشگاه ها و مراکزی همچون شورای عالی انقالب 
فرهنگی و ش��ورای تحول علوم انس��انی دارد و ه��م نیاز به 

حمایت بیرونی دستگاه های مسوول.
رهبر انقالب خاطرنش��ان کردند: جوش��ش درونی به فضل 
الهی وجود دارد و الزم است دستگاه های مسوول، تالش های 
نظرِی انجام ش��ده در زمین��ه  ی تحول در علوم انس��انی را 
عملیاتی کنند و مصوبات ش��ورای تحول در علوم انسانی را 

محقق  کند.
چهارمین نکته ی س��خنان رهبر انقالب، توجه به »س��هم 
بودجه ی پژوهش از بودجه ی عمومی کش��ور« بود. ایشان 
با اش��اره به تأکیدات مکرر خود در سال های گذشته در این 
خصوص و اظهار تأسف از محقق نش��دن سهم مورد انتظار 
بودجه ی پژوهش، افزودند: در سند چشم انداز، سهم ۴درصد 
از بودجه ی عموم��ی برای پژوهش در نظر گرفته ش��ده که 
امکان تحقق این س��هم در کوتاه مدت وجود ن��دارد اما باید 
سهم حدود 2درصدی پژوهش در بودجه ی عمومی محقق 
شود، ضمن اینکه این بودجه ها و منابع مالی بخش پژوهش 

نیز باید درست و به جا، صرف شود.

رهبرمعظمانقالبدردیداربااساتیددانشگاهها:

سیاست بازی،  سّم محیط های علمی است
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هنوز یک هفته ای از دستور شورای رقابت به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ب��رای اصالح دس��تورالعمل واردات خودرو 
نگذش��ته که این وزارتخانه به این درخواس��ت پاسخ منفی 
داد.به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ روز پیش جدیدترین جلسه 
ش��ورای رقابت با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد و در این جلسه اعضای شورای رقابت اعالم کردند 
با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند واردات 
خودرو به کشور انحصاری شده است؛ بنابراین از این وزارتخانه 
خواستند این دستورالعمل را اصالح و نتیجه را برای بررسی 
به این شورا اعالم کند.در این زمینه عضو ناظر شورای رقابت 
درباره جلسه اخیر این ش��ورا در زمینه بررس��ی انحصار در 
واردات خودرو به کش��ور، اظه��ار کرده بود: در این جلس��ه 
تصمیم گرفته ش��د که واردات خودرو انحصاری نباشد؛  چرا 
که این امر که هم واردات خودرو در انحصار دو شرکت باشد 
و هم تولید داخلی آن انحصاری باش��د امر صحیحی نیست. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل واردات خودرو 
به گونه ای تعریف شده که به انحصار در واردات خودرو ختم 
می شود، خاطرنش��ان کرده بود: در جلسه ش��ورای رقابت، 
وزارت صنعت ملزم شد که دستورالعمل واردات را به گونه ای 
تغییر دهد ک��ه واردات خودرو از انحصار خارج ش��ده و تمام 
افراد حقیقی و حقوقی امکان آن را داش��ته باشند.با این حال 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین واکنش رسمی خود 

در این زمینه، هرگونه اصالح در این دستورالعمل را رد کرد.

رییس ستادکل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر سیدحسن 
فیروزآبادی و رییس س��تاد کل نیروهای مسلح در حاشیه 
نخس��تین جلس��ه انجمن علمی راهبردی دانشگاه عالی 
دفاع ملی اظهار داش��ت: ایران در ش��ب های مبارک قدر 
برای موفقیت مذاکره کنندگان هس��ته ای کش��ورمان دعا 
می کند. وی اف��زود: دولت دکتر روحان��ی دولتی مجاهد و 
ایثارگر است و مذاکره کنندگان هس��ته ای امروز همچون 
رزمن��دگان اس��الم در ش��ب های عملیات نیاز ب��ه دعای 
ملت ای��ران اس��المی دارند.فیروزآبادی در ادام��ه تأکید 
کرد: بنده به عنوان یک بس��یجی خاک پای ایران شهادت 
می دهم که امروز دول��ت جز خیر مردم، انقالب و کش��ور 
 را نمی خواه��د و هم��ه بایس��تی یکپارچه پش��تیبان آن

 باشیم.

باز هم بابک زنجانی خبرس��از شد و این بار جزییات جدیدی 
از تخلفاتی که در فروش نفت از طریق وی رخ داده، فاش شد. 
بنا برگزارش تس��نیم، در حالی صندوق بازنشستگی صنعت 
نفت حدود ی��ک میلیون بش��که نفت خام به باب��ک زنجانی 
فروخته اس��ت که مش��خص نیس��ت پول فروش این مقدار 
نفت خام توس��ط نیکو به خزانه بازگش��ت داده شده است یا 
خیر؟ در حالی ک��ه به گفته کارشناس��ان گویا موضوع کمی 
پیچیده  تر اس��ت. به  این  ترتیب که از آنج��ا که این صندوق 
قصد داشت نفت را در خلیج فارس تحویل بابک زنجانی دهد 
و وی نیز مدعی بود که کش��تی به خلیج فارس نخواهد آمد، 
در نهایت کل قرارداد به شرکت نیکو منتقل شد و نفت نیز در 
مالزی تحویل زنجانی داده شد. بنابراین گویا نظر زنجانی در 
معامالت نفتی ایران بسیار پرنفوذ بوده است و اساسا صندوق 
بازنشس��تگی نفتی در فروش نفت دخیل نبوده است، اما در 
گزارش تس��نیم آمده، هیأت مدیره ش��رکت ملی نفت طی 
مصوبه ای در تاریخ سوم اردیبهشت ۱٣۹۱ با مجوز بازاریابی 
و فروش نفت خام توس��ط صندوق های بازنشستگی صنعت 
نفت به میزان روزانه ٣۰۰ هزار بشکه نفت خام موافقت کرد.

براین اساس ش��رکت س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کارکنان صنعت نفت به منظور اجرایی کردن مصوبه موردنظر 
در تاریخ 2۶ اردیبهش��ت همان س��ال با انعقاد قراردادی با 
شرکت ملی نفت، اقدام به خرید سه میلیون بشکه نفت خام 
جهت فروش به ش��رکت ایزو )متعلق به آقای بابک زنجانی( 
کرد. طبق مس��تندات موجود ح��دود یک میلیون بش��که 
نفت خام به ارزش ۱۰٣/2میلی��ون دالر )معادل ۸٣ میلیون 
یورو( تحویل خریدار در کشور مالزی شد.اگرچه به دلیل عدم 
تأدیه وجه حاصل از فروش نفت خام توسط خریدار براساس 
توافق صورت گرفته مقرر ش��د ش��رکت نیکو از محل وجوه 
دریافتی از خریدار نفت خام، مبل��غ ۸٣ میلیون یورو )ارزش 
نفت خام فروش رفته( به حساب بانک مرکزی واریز کند، اما 
چگونگی تسویه بهای نفت خام فروخته شده مشخص نیست.

حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری 
در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزاری جلسات متعدد 
جبهه متبوعش برای رسیدن به وحدت و انسجام زیر نظر 
جامعتین گفت: نشست سه جانبه حزب مؤتلفه اسالمی، 
جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری سه شنبه هفته گذشته 
)۹ تیرماه( در دفتر این جبهه برگزار ش��د. وی افزود: در 
این نشس��ت حاضرین بر اس��اس چهارچوب های توافق 
شده، بر آن شدند تا س��از و کار حقوقی و سیاسی ائتالف 
حداکثری هرچه س��ریع تر ش��کل گیرد. دبیرکل جبهه 
پایداری در ادامه به دیدار با رییس جامعه مدرسین اشاره 
و خاطرنشان کرد: دیدار این سه تشکل سیاسی با رییس 
 جامعه مدرس��ین بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد

 شد.

وزراتصنعتهمچنانواردات
خودروراانحصاریمیخواهد!

فیروزآبادی،برایدولت
شهادتداد

سرنوشتنامعلومیکمیلیون
بشکهنفتیکهبهمالزیرفت

قطعیشدنائتالفپایداریچیها
باایثارگران

شنیدهها

تحقیقوتفحصاز»دکلنفتیگمشده«درمجلسکلیدمیخورد

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه وقتی دش��من 
خواستار صلح است از او بیش��تر باید بترسیم گفت: شاید 
آمریکا در ۱+۵ با ما توافقاتی بکند؛  اما به این دشمن نباید 
خوش��بین باش��یم.امیر احمدرضا پوردس��تان،  فرمانده 
نیروی زمینی ارتش ضمن اش��اره به ب��رکات ماه مبارک 
رمضان گفت: در بس��یاری از ادعیه ماه مبارک رمضان از 
خداوند می خواهیم که م��ا را از آتش حفظ کند. این چه 
آتشی اس��ت که اینگونه از خداوند خاضعانه می خواهیم 
ما را نجات دهد؟ یک آتش همین است که خداوند برای 
کافران و ستمکاران فراهم کرده است، آتشی هم هست که 
سوزاننده تر است و آن قهر، خشم و غضب خداوند است. 
اگر کس��ی خدا را فراموش کند خدا هم او را فراموش می 
کند. این همان است که حضرت علی در دعای کمیل می 
فرماید؛ خدایا من عذاب تو را تحمل م��ی کنم اما دوری 
تو را نمیتوانم تحمل کنم. وی افزود: س��فارش ش��ده در 
ماه مبارک رمضان خودم��ان را به خ��دا نزدیک کنیم و 
از خداوند بخواهیم زیرا دس��تی که در ای��ن ماه به درگاه 

خداوند بلند می ش��ود خالی برنمی گردد. جوانان عزیز را 
توصیه می کنم که از این ماه عزیز استفاده الزم را بکنند.

فرمان��ده نیروی زمین��ی ارتش در ادام��ه گفت: حضرت 
علی)ع( جمله ای دارند که می فرمایند: از دشمنت پرهیز 
کن به ویژه دشمنی که با تو از در صلح و دوستی وارد می 
شود،  چون دشمن می خواهد خودش را به تو نزدیک کند 
که غفلت ایجاد کند.  مبادا به دشمن خوش گمان باشید.

پوردس��تان با بیان اینکه وقتی که دشمن خواستار صلح 
است از او بیشتر باید بترسیم، اظهار داشت: شاید امریکا 
در ۱+۵ ب��ا ما توافقات��ی بکند ام��ا به این دش��من نباید 
خوش��بین باش��یم. مقام معظم رهبری فرمودند من به 
امریکا خوش��بین نیستم. چرا خوش��بین نیستند؟ چون 
دش��منی آن ها با ما ریشه ای اس��ت. چون ما دنبال حق 
هستیم ما دنبال آزادی ملت ها هستیم ولی آن ها دنبال 

استثمار و به بند کشیدن ملت ها هستند.
وی تصریح کرد: اگر ما می بینیم که در کشورهای غرب 
و شرق آسیا و شمال آفریقا حرکت های بیداری اسالمی 
آغاز شده همه به خاطر درسی است که ملت ها از انقالب 
اسالمی ایران گرفته اند و امریکا از این قضیه ناراحت است 
و نمی خواهد که جمهوری اسالمی ایران نورافشانی کند.

پوردس��تان همچنین گفت: دش��منان ما وقتی دیدند از 
طریق جنگ س��خت کاری نتوانس��تند از پیش ببرند به 
دنبال جنگ نرم هستند. امروز حدود ٣ هزار شبکه بر علیه 
جمهوری اسالمی ایران توطئه می کنند و میلیاردها دالر 
هزینه می کنند. همین اینس��تاگرام، وایبر و شبکه های 
اجتماعی که به راحتی در دس��ترس جوانان ما هستند، 
هزینه های سرس��ام آوری دارد اما به رایگان در اختیار ما 
می گذارند، چرا؟ به خاطر اینکه س��بک زندگی و مسیر 
زندگی ما را عوض کنند. ما باید مراقب دشمن که جنگ 

نرم را در پیش گرفته است باشیم.

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: عربستان کشوری 
شکننده است که شرایط حال حاضر این کشور را مجبور 
به آتش بس کرده و  در نهایت دس��ت برتر با یمن خواهد 
بود، در ضمن انصاراهلل با صبر انقالبی مانع از گس��ترده تر 

شدن جنگ شدند.
عربستان به واسطه کشتار وحشیانه مردم یمن در بن بست 
مفتضحان��ه ای قرار گرفته اس��ت» احمد دس��تمالچی« 
کارشناس مسائل خاورمیانه و سفیر سابق ایران در اردن 
و لبنان در گفتگو با باش��گاه خبرن��گاران درباره تحوالت 
اخیر یمن اظهار داش��ت: عربستان با کش��تار وحشیانه 
مردم یمن  نتوانس��ت به هیچ یک از اه��داف خاص خود 
برس��د، به عالوه این که این کشتارها فش��ار شدید افکار 
 عمومی و بین الملل��ی را بر ضد عربس��تان در پی خواهد

 داشت.
وی افزود: عربستان برای خروج از این بن بست با تحریک 
س��ازمان ملل ابتکار مذاکرات ژنو را به راه انداخت گرچه 
این مذاکرات هیچ نتیجه ای برای عربستان در پی نخواهد 
داشت؛  اما این اقدام س��رآغاز و بهانه ای بود تا بلکه بتواند 
به نحوی از این بن بست به طور آبرومندانه ای خارج شود.

دس��تمالچی تصریح کرد: ب��ا توجه به ش��رایط موجود، 
آمریکا ب��ا این وضعیت حم��الت به ش��دت مخالف بوده 
و به عربس��تان نیز هشدار داده اس��ت. در دو حمله اخیر 
توسط موشک های اسکاد انصاراهلل، به پایگاه های نظامی 
عربستان سعودی اهداف نظامی این کشور به طور دقیق 
مورد هدف قرار گرفته و شماری از نظامیان از جمله وزیر 
 دفاع و فرمانده نیروی هوایی عربس��تان زخمی و کشته

 شدند.
کارشناس مسائل خاورمیانه بیان داشت: انصاراهلل صحنه 
را بس��یار خوب و هوش��مندانه مدیریت کرده و حمالت 
دقیق و حساب شده این گروه به اهداف نظامی عربستان 

در مجموع ثابت کرد عربستان کشوری شکننده است که 
شرایط حال حاضر این کشور را مجبور به آتش بس کرده 
و نهایتاً دست برتر با یمن خواهد بود. در ضمن انصاراهلل با 

صبر انقالبی مانع از گسترده تر شدن جنگ شدند.
وی در ادام��ه اف��زود: در ص��ورت نق��ض مج��دد ای��ن 
آت��ش ب��س احتمالی از س��وی عربس��تان، این کش��ور 
ب��ار دیگر ب��ا دس��ت خ��ود مقدمات شکس��تی بس��یار 
س��نگین تر و مفتضحانه ت��ر را ب��ه وج��ود م��ی آورد و 
 نهایت��اً  مجبور خواهد ش��د ب��ه مذاکرات سیاس��ی روی

 آورد.
دستمالچی در پایان تصریح کرد: مصر و پاکستان به عنوان 
کشورهایی که در زمینه نظامی محاسبات دقیقی دارند، 
از ابتدا از ش��رکت در ائتالف جنگ علیه یمن خودداری 
کرده اند. آن ها می دانند که این جنگ بی ثمر بوده و تبعات 
گس��ترده ای علیه امنیت داخلی و خارجی کشورشان در 
بر خواهد داش��ت، بنابراین ائتالف سعودی از همان ابتدا 

عقیم ماند.

عربستان،دربنبستمفتضحانهایقرارگرفتهاستنبایدبهآنهاخوشبینباشیم
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حضور وزیرخارجه آمریکا در محل مذاکرات هسته ای با 
ایران در حالی وارد دهمین روز خود شده است که چنین 

مدتی هیچ سابقه مشابهی ندارد.
مذاکرات هس��ته ای وین به منظور نگارش متن توافق 
جامع در حال��ی وارد پنجمین روز تمدی��د پس از ٣۰ 
ژوئن ش��ده، که هنوز هم بیم و امید برای حصول توافق 
باقی اس��ت و آنگونه که منابع نزدیک به تیم هسته ای 
کش��ورمان می گویند،  هنوز اختالف��ات در موضوعات 
مختلفی پابرجاس��ت. اگرچه دیروز رس��انه های غربی 
در موجی س��نگین که از مرکزی واحد هماهنگ شده 
بود، تالش کردند که القا کنند ای��ران و ۱+۵ در برخی 

موضوعات توافق کرده اند.
 به عنوان نمونه رویترز نوش��ت: »ایران و گروه ۱+۵ در 
وین، بر سر س��ازوکار رفع تحریم های آمریکا و اتحادیه 

اروپا به توافق اولیه دست یافته اند«.
اما این خط خبری دروغین خیل��ی دوام نیاورد و منابع 
 نزدیک به تیم مذاکره کننده کش��ورمان آنرا رد کردند:

» مطالبی که مطرح می ش��ود دال ب��ر اینکه در بخش 
خاصی توافق شده اس��ت، با توجه به اصل اساسی هیچ 
چیز مورد توافق نیست تا زمانی که همه چیز مورد توافق 

قرار گیرد، از پایه نادرست است.«
وی تاکید کرد: »مش��خصا در بحث تحری��م ها برخی 

اختالفات مهم هنوز پابرجا و در دست مذاکره است.«
اما به راس��تی غربی ها و در راس آن رسانه های متعدد 
آمریکایی ب��ا ایجاد فش��ار خبری و تبلیغات��ی مبنی بر 
حصول توافق به دنبال چه هستند؟ شاید این سوال بی 
راه نباشد که عجله آنها برای توافق کردن از چه روست؟ 
تعیین ضرب االجل برای توافق کردن برای چه صورت 

می گیرد؟
 تعیین ضرب االجل درحالی صورت می گیرد که اعضای 
تیم ایران همواره تاکید کرده اند که آنچه برای شان مهم 

است توافق خوب است نه محدودیت زمانی.
 دیروز ی��ک منب��ع نزدیک ب��ه تی��م مذاک��ره کننده 
هس��ته ای کش��ورمان در گفتگو ب��ا مهر تاکی��د کرد: 
جمهوری اسالمی ایران صرفا به دنبال یک توافق خوب 
اس��ت و ضرب االجل زمانی موضوعیتی برای ما ندارد. 
این منبع آگاه افزود: ضرب االجل های تعیین ش��ده از 
سوی کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا موضوعیت و اصالتی 
برای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران ندارد زیرا ما فارغ 
از ضرب االجل های تعیین شده زمان، به دنبال توافقی 
خوب و جامع هس��تیم. توافقی که در بردارنده منافع و 
اهداف ما در این مذاکرات است. وی افزود: بدیهی است 
که علی رغم فشارهایی که از سوی واشنگتن و تروییکای 
اروپایی در خصوص پررنگ جلوه دادن ضرب االجل یاد 
ش��ده وجود دارد، تیم مذاکره کننده هسته ای تا زمان 

حصول اهداف خود به مذاکرات ادامه می دهد.

جانکری،رکوردخودراشکست



خبر 

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از مردم خواست هنگام خرید گوشت، به مهر تایید 
دامپزشکی روی کش��تارها دقت کرده و 24 ساعت گوشت نذری را 

در یخچال نگهداری کنند.
محمود نبوی در رابطه با آخرین وضعیت ویروس تب کریمه کنگو در 
کشور گفت: امسال 15 نفر به این بیماری مبتال شده اند و چهار مورد 
مرگ ومیر در اس��تان های مازندران، کرمان، کرمانشاه و خراسان 

رضوی گزارش شده است. 
به گفته وی، این آمار با میزان ابتالی افراد در مدت مش��ابه در سال 
گذش��ته تفاوت چندانی نکرده زیرا سال گذشته)1393( 39 مورد 

ابتال و شش مورد مرگ و میر وجود داشته است.
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت در مورد 
اقدامات انجام ش��ده در این زمینه گفت: س��الی دو بار در مناطقی 
که حساس تر هس��تند، آغل دام ها از طریق س��ازمان دامپزشکی 
سمپاشی می شوند و همچنین تالش ش��ده از واردات دام به کشور 
که عمدتا از مرزهای شرقی کشور صورت می گیرد، جلوگیری شود.

نبوی با بیان اینکه هشت کشتارگاه صنعتی نیز در محدوده استان 
سیستان وبلوچستان احداث شده تا انتقال این بیماری کمتر باشد، 
افزود: همچنین به افرادی که در کش��تارگاه ها کار می کنند تاکید 
شده که از وسایل حفاظتی مانند ماسک، دستکش و چکمه استفاده 
کنند و کش��تار را به مدت 24 س��اعت در یخچال و در دمای 8 تا 4 

درجه نگهداری کنند. 
وی ادامه داد: البته شش س��اعت نگهداری کشتار در یخچال کافی 
اس��ت اما طی این 24 س��اعت عالوه بر ویروس کریمه کنگو، سایر 
آلودگی ها هم از بین م��ی رود.نبوی گفت: عام��ل انتقال بیماری 
تب کریم��ه کنگو، کنه ها هس��تند که ویروس آن ب��ه مدت یک تا 
دو هفته در ب��دن دام باقی می مان��د.وی به م��ردم توصیه کرد که 
از کش��تاری که مورد تایید س��ازمان دامپزشکی اس��ت استفاده یا 
 دام خود را از میادینی که دامپزش��کی آنه��ا را تایید می کند، تهیه

 کنند.

 سه گزينه پيش روي 
خط دو متروي اصفهان

یک عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان از سه گزینه 
مطرح برای عبور خط دو مترو اصفهان خبر داد و گفت: 
در خصوص خط دو نظر شورای ش��هر بر این است که تا 
قبل از نتیجه گیری قطعی می��راث فرهنگی در خصوص 
محدوده تاریخی پیش رو یعنی میدان نقش جهان وارد 

این پروژه نشویم.
فتح اله معین در خصوص نیازسنجی  پروژه های اصفهان 
اظهار کرد: نیازسنجی به نوعی نظرخواهی از مردم است 
و تا امروز پروژه هاي انجام ش��ده به این شکل نیازسنجی 
نشده اند، بلکه بیشتر با توجه به اس��تانداردهای موجود 
در مس��ائل مختلف ساخته ش��ده اند، برای مثال ساخت 
روگذرها، زیرگذرها و تونل ه��ا را در مناطق پرتراکم راه 

حلی برای بازکردن گره در نظر می گیرند.
وی اضافه کرد: برای مثال سالن اجالس سران به اصفهان 
تحمیل ش��د و قرار بود در دولت قبل ظرف یکسال برای 
اجالس سران کشورهای غیر متعهد س��اخته شود اما با 
ش��روع احداث دولت به تعهدات خود عمل نکرد و امروز 
به نظر می رسد ساخت سالن می تواند بخشی از مشکالت 
کشوری را حل و منبع درآمدی برای مردم اصفهان باشد 

اما کارکرد شهری و محلی ندارد.
این عضو شورای شهر اصفهان به پروژه مترو اشاره کرد و 
گفت: س��اخت مترو به دلیل وضعیت ترافیکی و ظرفیت 
کم خیابان ها برای چنین جمعیتی و هم چنین لزوم تأمین 
حمل و نقل عمومی شروع شد بنابراین برای اجرایی شدن 
چنین پروژه ای وضعیت موجود در نظر گرفته شد و قطعاً 

از نظرسنجی مردم استفاده نشد.
معین گفت: خط یک متروی اصفهان وضعیتی اجباری 
را به شهر اصفهان تحمیل کرده، اما قرار شد با یک تعامل 
دائمی کار را پیش برود و ناظرین می��راث فرهنگی یک 
لحظه از مکان های مهم جدا نمی ش��وند.وی در خصوص 
پروژه مترو در خط دو نیز اظهار کرد: در خصوص خط دو 
نیز نظر شورا بر این است که تا قبل از نتیجه گیری قطعی 
میراث فرهنگی در خصوص مح��دوده تاریخی پیش رو 

یعنی میدان نقش جهان وارد این پروژه نشود.
این عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان از سه گزینه 
مطرح برای جایگزین��ی عبور مترو از زی��ر میدان نقش 
جهان خبر داد و گفت: گزینه نخست اینکه مترو از خیابان 
عبدالرزاق عبور کرده و سپس از زیر ساختمان ها به دوراز 
دولت و تقاطع خط یک و دو برسد؛ گزینه دوم عبور مترو 
از خیابان فرشادی و دور زدن میدان نقش جهان است که 
دو قوس غیر فنی در پروژه پیش می آید و سومین گزینه 
این است که اصاًل مس��یر را به طور کلی تغییر دهیم تا از 

این محدوده عبور نکند.
معین خاطرنشان کرد: همه این گزینه ها موجود هستند، 
اما باید در نظر بگیریم که کارک��رد مترو برای جاهایی با 
تردد باال و حجم باالی مس��افر است و طبق تعریف مترو 
باید از این مسیرها عبور کند، اما قطعاً نتیجه هرچه باشد 

با نظر میراث فرهنگی خواهد بود.

مقام مسوول در وزارت بهداشت:
مردم به مهر تاييد دامپزشکی هنگام 

خريد گوشت دقت کنند

از وعده معاون رییس جمهور برای احیای تاالب گاوخونی 
زمان زیادی نمی گذرد که مردم اصفهان در کمتر از یکسال 
بعد از جریان زندگ��ی در زاینده رود، ب��رای احیای تاالب 

گاوخونی جشن و آیین شکرگزاری برپا کردند.
جاری شدن آب در زاینده رود و احیای تاالب گاوخونی دو 
وعده محیط زیستی دولت یازدهم به اصفهانی ها بود که با 
تدبیر و پیگیری های مسووالن دستگاه های مختلف به ویژه 

سازمان محیط زیست محقق شد.
ت��االب گاوخونی یکی از 24 ت��االب ایرانی ثبت ش��ده در 
»کنوانسیون بین المللی رامسر« است که حدود یک دهه 

بود به شوره زار و تلی از خاک و شن تبدیل شده بود .
برای اولین بار اندیشه حفاظت از تاالب ها در ایران و در شهر 
رامسر ش��کل گرفت، 44 سال پیش 18 کش��ور در رامسر 
گردهم آمدند و کنوانس��یون رامسر را که هدفش حفاظت 
از تاالب ها و گونه های تاالبی اس��ت ش��کل دادند و اکنون 
188 کشور عضو آن هستند، به همین دلیل انتظار می رفت 
تاالب های ایران که بنیانگذار این کنوانسیون بود در شرایط 
بهتری باش��د اما در عمل 74 تاالب کشور امروز در شرایط 

بحرانی قرار دارند.
 واقعیت این اس��ت، از دس��ت رفتن تاالب ها فقط موجب 
نابودی یک اکوسیستم طبیعی نیست، بلکه حیات و زیستن 
در سکونت گاه های شهری و روستایی اطراف این مناطق هم 
با تهدید جدی روبرو می س��ازد؛ موضوعی که موجب شده 
نهضت حفاظت از تاالب ها در این دولت آغاز شود و دولت 
عالوه بر تدوین طرح حفاظت از تاالب های کشور و تقدیم 
آن به مجلس شورای اسالمی برای تصویب، برای اولین بار 

نیز ردیف های بودجه ای جداگانه ای برای حفظ تاالب ها در 
نظر گیرد.در رس��یدن آب به تاالب گاوخونی، کش��اورزان 
منطقه از منفعت زود گذر خود گذشت کرده و تالش کردند 
از برداش��ت های غیر مجاز آب جلوگیری و بس��تر را برای 

رسیدن آب به تاالب بین المللی گاوخونی فراهم کنند.
تاالب ب��ا رودخانه و آب ه��ای زیرزمین��ی در کنار هم یک 
چرخه هیدرولوژیک را تشکیل می دهند که حیات منطقه 
و کشاورزی منطقه به آن وابسته است؛ نکته ای که معاون 
رییس جمه��ور نیز به آن اذعان داش��ته و براین اس��اس بر 
لزوم تدوین یک برنامه مدیریتی بر اساس مطالعات علمی 
برای حفاظت از رودخانه، تاالب، کش��اورزی و خاک بسیار 

ارزشمند این منطقه تاکید کرده بود.
 آغاز تدوي�ن برنام�ه مديريت زيس�ت بومی تاالب 

گاوخونی
اما ماجرا در همین جا تمام نمی شود. برای حفظ گاوخونی و 
کل اهالی آن باید تدابیر بهتر و پایدارتری اندیشید. در همین 
زمینه محسن سلیمانی مدیرملی طرح حفاظت از تاالب های 
ایران درب��اره احیای تاالب گاوخون��ی می گوید: آب تاالب 
گاوخونی مسیر طوالنی حدود 400 کیلومتر را از زاینده رود 
طی می کند تا به این تاالب برسد، متاس��فانه بهره برداران 
متعددی هس��تند که از ای��ن آب برداش��ت می کنند و به 
همین دلیل هم طی چند سال گذشته آب قابل توجهی به 
تاالب نمی رسید و پساب های کشاورزی و صنعتی به تاالب 
می رسید که حجم بسیار پایینی را شامل می شد. وی با بیان 
اینکه چند ماهه گذشته تالش های ملی زیادی برای ورود 
آب به تاالب گاوخونی صورت گرفته و برنامه سازمان محیط 

زیست به ویژه رییس س��ازمان در این راستا منسجم بوده 
است، می افزاید: شرایط تاالب با میزان آبی که وارد آن شده 
است به معنای احیای کامل نیست؛ اما این خبر برای مردم 

منطقه بسیار خوشحال کننده بود. 
پیش بینی می کنیم با وس��عت تاالب گاوخونی که کمتر 
از ت��االب دریاچه ارومیه اس��ت، هرچه زودت��ر این تاالب 
 به طور کامل احیا ش��ود، اما با توجه به اینکه تنها شریان 
حیاتی آب تامین کننده تاالب برعهده زاینده رود اس��ت، 
 از این رو نیازمند برنامه ریزی منس��جم و مدونی هستیم

  تا در بازه زمانی 5 س��اله ش��اهد احیای تاالب گاوخونی 
باشیم.

احيای ت�االب گاوخونی، نمادی موف�ق از همدلی و 
همراهی دولت مردم

اگر چه تالش س��ازمان حفاظت محیط زیست در احیای 
گاوخونی بدیهی و مبرهن اس��ت، اما واقعیت این اس��ت 
که برای حفظ این زیس��ت بوم نیز نمی ت��وان و نباید تنها 
به نس��خه دولتی ها تکیه داش��ت و مردم و س��اکنان آن 
مناطق برای حفاظ��ت از تاالب و جلوگی��ری از تخلفات و 
آسیب های احتمالی به تنوع زیستی و حیات وحش منطقه 

باید مشارکت و حضور پررنگ داشته باشند.
در احیای تاالب گاوخونی همدلی و همراهی دولت و مردم 
در قالب یک تالش »برد - برد« به منص��ه ظهور درآمده و 
بنا بر آنچه ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان می گوید: ش��ماری از کش��اورزان و اهالی ش��رق 
اصفهان طی 15 روز گذشته با زبان روزه در گرمای شدید و 
به صورت خودجوش اقدام به الیروبی بخش هایی از رودخانه 
کرده و از برداشت های غیرقانونی آب از چاه ها و کانال های 

غیرمجاز جلوگیری کردند .
ظهرابی با بیان اینکه به اعتقاد وی اگر مشارکت و همکاری 
کشاورزان در رسیدن آب به تاالب گاوخونی نبود این اتفاق 
نمی افتاد، می افزاید: در واقع کش��اورزان منطقه از منفعت 
زودگذر خود گذشت تالش کردند از برداشت های غیرمجاز 
آب جلوگیری و بستر را برای رسیدن آب به تاالب بین المللی 

گاوخونی فراهم کنند.
رس��یدن آب به تاالب گاوخونی فقط به معنای احیای این 
تاالب نیست و سرآغازی برای حفظ و نجات یک زیست بوم 
است؛ بر این اساس انتظار می رود مردم و مسووالن هر یک 
به سهم خود با تدبیر و احساس مسوولیت در حراست از آن 
تالش کنند و با همدلی و همزبانی نگذارند نفس های تاالب 
بین المللی گاوخونی و دیگر منابع آبی و زیستی کشور بار 
دیگر به شماره افتد که در این صورت پاسخی برای آیندگان 

نخواهیم داشت.

دومين وعده محيطی زيستی دولت به اصفهانی ها محقق شد

احیای »گاوخونی«  نجات یک زیست بوم
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-  دستگاه مناقصه گزار : شركت انتقال گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
-  موضوع مناقصه : خرید 20 عدد      expansion    joint   for   connecting   to   exhaust   and   recuperate   of gas      با مشخصات ذیل:
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-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بایستي ضمانتنامه معادل 10% كل مبلغ قرارداد را به عنوان اجراي تعهدات در وجه شركت انتقال گاز منطقه دو عملیات انتقال 
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 روابط عمومي  منطقه دو عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز ایران 
منطقه دو عملیات انتقال گاز  شماره آگهي : 87340014       شماره مجوز:-1822-1394     شماره تقاضا: 20728-40028

Turbine  type:gt.K10  Working temp moment axial lateral movement
over length working press diameter location IGAT-:
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معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه با رسیدن دمای هوای اصفهان به 39 و 40 
درجه به طور قطع، با کمبود آب مواجه می شویم، گفت: هم 
اکنون در هیچ نقطه ای از شهر قطعی ناشی از کمبود آب 
نداریم و برخی از قطعی ها ناش��ی از ایجاد حوادث بوده اما 

افت فشار آب در طبقات باال را قبول داریم.
حسن غالمی در خصوص شرایط آبی استان، اظهار داشت: 
با توجه به تدابیر اعمال شده، باز بودن زاینده رود و همکاری 
شهروندان هم اکنون برای تامین آب شرب مردم در وضعیت 
مناسبی هستیم چرا که هنوز دمای هوا از 36 درجه بیشتر 
نش��ده اس��ت.وی تاکید کرد: با توجه به پیش بینی های 
صورت گرفته مبنی بر رس��یدن دمای ه��وای اصفهان به 
39 و 40 درجه به طور قطع با کمبود آب مواجه می شویم 
و از مشترکان خواستاریم حداقل 20 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی کنند.
معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت استفاده از لوازم کاهنده در راستای بهینه مصرف 
کردن آب، ادامه داد: در شرایط پیک مصرف مشترکان باید 
از وسایل آب بر همچون ماشین لباس شویی، ظرف شویی و 
سایر دستگاه هایی که مصرف باالیی دارند استفاده نکرده و 

استفاده از این وسایل را به ساعات پایانی شب یا صبح موکول 
کنند.غالمی با اشاره به اینکه اصفهان در شرایط تنش آبی 
قرار دارد و مشکالت آبی آن بسیار اس��ت، گفت: اقداماتی 
که اکنون برای رفع مشکل تامین آب شرب صورت گرفته 
مقطعی بوده و در شرایط کنونی تنها اصفهان مشکل حاد 
ندارد اما شهرهایی همچون س��میرم، شهرضا، نطنز دچار 

بحران هستند.
معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه 
هم اکنون سرانه مصرف آب کاربری مس��کونی در استان 
اصفهان حدود 153 لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است، 
گفت: تصفیه خانه بابا شیخعلی حدود 10 متر مکعب آب در 
ثانیه در اختیار شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ قرار می دهد.

غالمی تصریح کرد: با توجه ب��ه اینکه دمای هوای اصفهان 
هنوز به مرز 40 درجه نرسیده در حال حاضر کمبود حاد آب 
در اصفهان نداریم اما اگر چاه های فلمن از مدار خارج شود 
با کمبود آب مواجه می شویم و طبیعتاً چاههای متفرقه با 

تأیید کیفی مناسب وارد مدار می شوند .
معاون بهره برداری ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان در ادامه 
درباره کیفیت آب اصفه��ان و گالیه های م��ردم مبنی بر 
تغییر م��زه آب، بیان داش��ت: کیفی��ت آب اصفهان یکی 

از اس��تثنایی ترین آب های تولیدی و مصرف��ی در ایران 
 اس��ت چرا که تصفیه خانه باباش��یخعلی یک��ی از تصفیه

 خانه های بس��یار پیشرفته در کش��ور بوده و منابع تغذیه 
آن، از کیف��ی ترین آب های موجود اس��ت و این اطمینان 
 را به ش��هروندان می هیم که آب مصرف��ی از کیفی ترین

 آب های مصرفی است.
وی با تاکید براینکه کارشناسان آبفا با دستگاه های پیشرفته 
مرتب کیفیت آب را بررس��ی می کنند، افزود: عالوه براین 
آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کیفیت آب را بررسی 
می کنند.غالمی در خصوص کیفیت آب چاه های اصفهان، 
 بیان داش��ت: تا زمانی ک��ه آزمایش های کنت��رل کیفی 
چاه ها انجام نشود هیچ کدام از چاه ها وارد مدار نمی شود و 
 تنها با بررسی و بعد از کلر زنی چاه ها وارد شبکه می شود.

وی بیان داشت: ممکن است طعم آب چاه ها با آب تصفیه 
خانه باباش��یخعلی تفاوت داشته باش��د چرا که طعم آب 
 با توجه ب��ه قرار گی��ری در الیه ه��ای جغرافیایی و زمین 

می تواند متفاوت باشد.
وی گف��ت: ذائقه برخی از مش��ترکان آب اصفه��ان با آب 
 تصفیه خانه باباش��یخعلی خ��و گرفته چرا ک��ه طعم آب 

چاه ها با آن تفاوت های جزئی دارد.

رییس هیات مدیره مجمع گردشگری اصفهان بااشاره به 
تکمیل پرونده اصفهان در شورای جهانی صنایع دستی 
برای معرفی به دنیا به عنوان ش��هر خالق صنایع دستی 
جهان گفت:این فرصتی طالیی برای پیشبرد امور است.

علی لوافان در مراسم هم اندیشی بخش خصوصی صنعت 
گردشگری و سایر ارگان ها  و نهادها اظهار داشت: با رونق 
گردشگری و قرار گرفتن سفر در س��بد کاالی خانوار در 
جهان و همینطور در ایران ایجاد سازمان های مردم نهاد 

تخصصی فعال ضروری به نظر می رسید.
وی با بیان اینک��ه هدف از تش��کیل این مجم��ع ایجاد 
یکپارچگی، اتحاد، انس��جام و اتاق فکری برای کمک به 
بخش دولتی اس��ت، افزود: این مجمع می تواند به عنوان 
بازوی کمکی میراث فرهنگی در تحق��ق اهداف تعیین 

شده حرکت کند.
رییس هیات مدیره با اشاره به عملکرد مجمع گردشگری 
اس��تان اصفهان از مدت فعالی��ت تاکنون اظه��ار کرد: 
درخشش در نمایش��گاه س��ن پترزبورگ و برنامه ریزی 
مدون برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی صنعت 
گردش��گری از جمله ای��ن دستاوردهاس��ت.وی با بیان 
اینکه شرکت در این نمایشگاه های بین المللی نقش غیر 
قابل انکاری در افزایش ش��ناخت و جذب گردشگر دارد، 
افزود: امیدواریم ضعف ایران و استان اصفهان با فعالیت 

هدفمند سازمان های مردم نهاد رفع شود.
لوافان اصالح و توسعه زیرس��اخت ها همزمان و در غالب 
یک برنامه را برای توس��عه گردشگری اس��تان اصفهان 
ضروری عنوان و بیان کرد: افزایش زیرساخت ها در انواع 
مختلف حمل ونقل، ایجاد تاسیس��ات ش��هری، حفظ و 
احیای بناهای تاریخ��ی و نظام ده��ی تبلیغات صنعت 

گردشگری از جمله نیازهای صنعت گردشگری است.
وی با اشاره به انتخاب شهردار جدید برای شهر اصفهان 
گفت: آق��ای جمالی ن��ژاد کارنام��ه مثبت��ی در زمینه 
گردشگری دارد و انتخاب وی به عنوان شهردار اصفهان 
بارقه های امید را در دل میراث دوستان نصف جهان زنده 

کرده است.
رییس هیات مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان در 
ادامه به تکمیل پرونده اصفهان در شورای جهانی صنایع 
دس��تی برای معرفی به دنیا به عنوان شهر خالق صنایع 
دستی جهان اشاره کرد و افزود: این فرصتی طالیی برای 

پیشبرد بهتر امور ما در دنیاست.
وی با اشاره به نامگذاری س��ال جدید توسط مقام معظم 
رهبری اظهار ک��رد: همدلی و همزبان��ی بخش دولتی و 
بخش خصوصی گردشکری منشا خیر و برکات برای نظام 

جمهوری اسالمی خواهد بود

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان:

رسيدن دمای هوا به 40 درجه، کم آبی اصفهان را تشديد می کند
اصفهان، شهر خالق صنايع دستی جهان می شود

آگهی مناقصه 94/42
شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد امور سرويس و نگهداری تاسيسات سرمايشی و گرمايشی و الکتريکی سطح شهر اصفهان   با 
برآورد 5/264/000/000 ريال )پنج ميليارد و دويست و شصت و چهار ميليون ريال ( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 210/000/000 ريال 

را از طريق مناقصه يک مرحله ای به پيمانکار واگذار نمايد.
لذا از کليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط که دارای گواهی صالحيت ايمنی کار و تاييديه صالحيت از اداره کار و امور اجتماعی در کد 

فعاليت مربوطه می باشند، دعوت به عمل می آيد.
از تاريخ 94/4/15 لغايت 94/4/24 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به 
حساب جاری شماره 1640740762 بانک ملت )شناسه واريزی13000801127192( به اين شرکت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان 
 ش�ماره2- اتاق216 مديريت تدارکات  رجوع کنند و جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس س�ايت اينترنتی شرکت WWW.TCE.IR و
 WWW.TCI مراجعه و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند متقاضيان حداکثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد 
فرصت دارند پاکتهای تکميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان 

چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضيح اينکه:

1-آخرين مهلت تحويل پاکتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضمينی باشد.

3- ارجاع کار به شرکتهای ايرانی و يا مشارکت شرکتهای ايرانی – خارجی صرفًا به شرط داش�تن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف 
ايرانی ميسر خواهد بود.

4- پاکت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود که در کميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را کسب کرده باشند.

نوبت  اول 

شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

شركت مخابرات استان اصفهان 
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: :
:
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IR
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خبر خبر 

اختالل نقطه ای تلگرام همچنان در تهران ادام��ه دارد؛  اما مدیران 
شرکت های اینترنتی حاضر به پذیرش این موضوع نیستند.

اختالالت تلگرام همچنان با گذشت چندین ماه، در سرویس بسیاری 
از شرکت های اینترنتی دیده می شود و تاکنون نیز کسی غیر از مدیر 
عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که صراحتا این مشکالت را بر گردن 
تلگرام انداخت، حاضر نشده درباره کیفیت متنوع این پیام رسان در 

سرویس  شرکت های داخل کشور اظهار نظر کند.
حال پای این اختالالت به سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات تهران 
نیز باز شده اس��ت؛  به گونه ای که اگر به شکل عادی در برخی نقاط، 
درصدد برقراری ارتباط با سرور این پیام رسان باشید،  امکان این کار 
را ندارید؛  اما در عین حال می توانید با راه ان��دازی یک وی پی اِن، به 

تلگرام دست یابید.
این تست عملی بیش از آنکه اختالل را گردن تلگرام بیاندازد، زاویه 
دید را به سمت سرویس ش��رکت های داخلی می برد و این فرضیه را 
در ذهن می سازد که ش��اید ش��رکت های اینترنتی عامل ایجاد این 

اختالل هستند.
با این حال، چنین موضوعی را از علیرضا صیدی ، مدیر عامل مخابرات 
استان تهران، جویا شدیم و وی هم صراحتا ایجاد اختالل برای تلگرام 

را رد کرد و گفت: از منظر فنی قادر به انجام این کار نیستیم.
وی در پاس��خ به احتمال مسدودس��ازی تلگرام  و شبکه هایی از این 
دس��ت برای کمک به درآمدهای مخابراتی گفت: دسترسی به این 
شبکه ها غالبا برای اپراتورهای موبایل ضرر و زیان به بار می آورند؛  اما 
برای ما که  در بخش ثابت کار می کنیم،  حتی منفعت زا هم هستند 
زیرا کاربران برای تعامل با امثال تلگرام مجبور هستند حجم بیشتری 

اینترنت خریداری کنند.
مدیر عامل مخابرات تهران بار دیگر با تأکید ب��ر اینکه از منظر فنی 
نمی توانیم به صورت نقطه ای اختالل در یک برنامه ایجاد کنیم گفت: 
معموال اعمال محدودیت و مسدودسازی در دسترسی برخی سایت ها 
و برنامه ها توسط مراجع مرتبط با این کار نظیر کمیته تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه صورت می گی��رد و اپراتورهای ارتباطی فیکس و 

موبایل کاره ای نیستند.

فعال بازار کار با اشاره به ماده ۲۵ قانون کار و تأمین اجتماعی گفت: 
برنامه پنجم توسعه وزارت کار را مکلف کرده تا پایان سال اول برنامه 
 سند ملی کار تدوین ش��ود؛  اما اکنون برنامه ششم هم رسیده ولی 

این کار عملیاتی نشده است.
حمید حاج اس��ماعیلی،  درباره اصالح قانون کار و قانون س��ازمان 
تأمین اجتماعی گفت: ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه وزارت کار و امور 
اجتماعی را مکلف کرده حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی 
کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و 
حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و 
برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به ش��کل سه جانبه و با مشارکت 
تش��کل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند. اکنون زمان برنامه 

ششم هم رسیده اما این امر عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: با وجود همه انتقادهای واردشده به دولت دهم، در آن 
زمان پیش نویس اصالح قانون کار تکمیل شد؛  اما در دولت یازدهم 
این پیش نوی��ش از مجلس پس گرفته ش��ده و همچن��ان معطل و 

بالتکلیف است.
حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه نیمی از جمعیت کش��ور را کارگران 
تشکیل می دهندگفت: با  وجوداینکه نیمی از جمعیت کشور کارگر 
هستند،  قانون کار به درستی اجرا نمی شود و حتی ضمانت نامه های 

الزم در این باره مشخص نیست.
کارشناس بازار کار با بیان اینکه اکنون بازار کار در رکود به سر می برد 
 افزود: برخی کارگران از حمایت مراجع قانونی برخوردار نیس��تند.

۲ میلیون کارگر در س��ازمان های دولتی مش��غول ب��ه کارند که نه 
مشمول قانون خدمات کشوری هستند و نه قانون کار از آنها حمایت 
می کند و در صورت داشتن قرارداد کاری یک ساله، باز هم نیروی کار 

موقت محسوب می شوند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نظارت های بازرسی وزارت کار بر کارگاه ها 
ضعیف است اظهار کرد: متأس��فانه نظارت وزارت کار بر محیط های 
کاری و بازرسی از آنها به شدت ضعیف است؛  به طوری که می توان 
گفت کارنام��ه وزارت کار دولت یازدهم چندان قابل دفاع نیس��ت و 
حتی باید مورد بازخواست قرار گیرد. یکی دیگر از مطالبات کارگران 

رسیدگی قوه قضائیه به پرونده سازمان تامین اجتماعی  است.
این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه متأسفانه اموال سازمان تأمین 
اجتماعی،  به عنوان بزرگ ترین منبع امید کارگران مورد تهدید قرار 
گرفته است گفت: اگر چه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین 
اجتماعی مشکالت زیادی را در این سازمان گزارش کرد، باید گفت که 
هنوز حساسیت الزم برای روشن شدن ابعاد این موضوع وجود ندارد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که منابع تخصیص 
داده شده از این سازمان که مربوط به بیمه شدگان و کارگران است به 
برخی از نمایندگان سازمان های کارگری، صرف چه مواردی شده و 

در کجاها هزینه شده است.

 مخابرات  نمی تواند  تلگرام 
را مختل کند

 عملکرد دولت یازدهم در حمایت
بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای از بانک ها  از کارگران قابل دفاع نیست

خواسته است تا با ارائه تخفیف و همکاری 
با بدهکاران ُخرد، مطالبات معوق اقش��ار 
ضعی��ف را تعیین تکلیف ک��رده و پرونده 

آنها را ببندند.
مقام��ات ارش��د دول��ت یازده��م،  بارها 
نس��بت به ب��اال ب��ودن مطالب��ات معوق 
 هش��دار داده ان��د و افزایش رق��م آن را از 
دغدغ��ه ه��ای ج��دی در ح��وزه بانکی 
اع��الم ک��رده و از مس��ووالن بانک��ی 
خواس��ته اند که این موضوع را به ش��دت 
پیگی��ری کنند. این امر ت��ا جایی اهمیت 
یافته ک��ه مجلس��ی ها ب��رای ش��نیدن 
توضیحات��ی در ای��ن زمینه و ش��فافیت 
بیش��تر و اینکه چرا مس��ووالن اقتصادی 
 نس��بت به ای��ن موض��وع اقدام��ی انجام

 نم��ی دهند، وزی��ر اقتص��اد را به مجلس 
احضار کردند.

بانک مرکزی طی س��ال های اخیر با افزای��ش میزان مطالبات مع��وق، با ابالغ 
بخشنامه های متعدد به نظام بانکی و با ارائه راهکارهایی در پی کاهش رقم این 
مطالبات است؛  این در حالی است که این بخشنامه ها تاکنون مربوط به بدهی 

بدهکاران بزرگ بانکی بوده است.
اما به تازگی بانک مرکزی ، طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول 
معوقات ُخرد بانکی بر آمده و راهکارهایی را ب��رای این منظور در نظرگرفته و از 
بانک ها خواسته تا با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران ُخرد، میزان مطالبات 

معوق در این زمینه را کاهش دهند.
 بانک مرکزی در این بخش��نامه راهکار وصول مطالب��ات معوق بانکی در بخش

  بدهی ه��ای ُخرد را هم��کاری با بدهکاران خرد دانس��ته و مطرح ک��رده که با 
 تخفیف هایی که بانک ه��ا در این زمینه می دهند می توانند منجر به تس��ویه

 وام های بانکی پرداخت و تبدیل به معوقه شده اقشار ضعیف جامعه شوند و در 
نهایت پرونده معوقات تسهیالت ُخرد تعیین تکلیف شود.

پیامک های تهدید آمیز بانکداران
تاکنون بدین شکل بوده اس��ت که بانک ها برای وصول مطالبات معوق خرد در 
دو ماه پایانی هر سال به شدت دست به کار می شدند؛ اما هم اکنون موجی برای 
اخذ این مطالبات به راه افتاده است و بانکداران با ارسال نامه هایی به مشتریان 
ُخرد و یا از ط��رق مختلف نظیر ارس��ال پیامک و غیره خواس��تار پرداخت این 
معوقات از سوی مشتریان می ش��وند و حتی چند روز پیش از فرا رسیدن موعد 
 و سررسید اقساط با ارسال پیامک هایی از مشتریان می خواهند که قسط خود 

را بپردازند.
حتی بانکداران برای ای��ن منظور پیامک ه��ای تهدید آمیز هم به مش��تریان 
ارس��ال و میزان جرائم را از این طریق به مشتریان گوشزد می کنند و هیچگونه 
ابزار تش��ویقی نیز ندارند. در اصل فش��ارهای بانک��ی ها به مش��تریان ُخرد با 

دس��تورات اخیر بانک مرکزی به شدت افزایش 
 یافته اس��ت و بانک��داران به هیچ وج��ه اجازه

 نمی دهن��د ک��ه تع��داد معوقات مش��تریان 
ُخ��رد از تعداد انگش��تان یک دس��ت فراتر رود 
 و از طری��ق وثای��ق و تضامین��ی ک��ه دریافت
 کرده اند، فشارها را به مشتریان بیشتر می کنند.

شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانک ها، 
توجه به هش��دارهای جدی بانک مرکزی باشد 
که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های 
ج��دی بانک مرکزی ی��اد می کند و به ش��دت 
پیگیر آن است. البته به نظر می رسد که هدف 
بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که 
بازگش��ت آنها به بانک ها باعث حرکت چرخه 

اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کالنی که توسط عده ای از اشخاص خاص 
از بانک ها بدون دریافت وثایق مناسبی دریافت 
شده و بازپرداخت آنها در هاله از ابهام قرار دارد؛ 
در حالی که وصول آنها می تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بیانجامد و 
حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدودی زیادی ممانعت 

به عمل آورد.
موج وصول مطالبات معوق خرد

در بخش��نامه اخیر هم بانک مرکزی از بانک ها خواسته اس��ت که با مشتریان 
 ُخرد به اصطالح،  راه بیاین��د و با آنها برای پرداخت اقس��اط همکاری کنند و با 
 بخش��ودگی هایی که ب��ه کار می برن��د، مش��تریان را ترغیب ب��ه بازپرداخت

 بدهی های خود کنند. هم��واره یکی از دغدغه های نظام بانکی کش��ور در این 
سال ها، مطالبات معوق بوده و بدهکاران دانه درشتی که تعداد آنها زیاد نیست؛ اما 
مطالبات شان به قدری است که برای وصول این معوقات، بانک مرکزی خواستار 
کمک و همکاری دستگاه هایی مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی است؛ این در 
حالی است که مس��ووالن بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مطرح می کنند که 
معوقات بدهکاران ُخرد بانکی چندان باال نیست و به همین دلیل هیچگاه نظام 
 بانکی با بخشنامه و دس��تور س��عی در کنترل و نظارت بر این معوقات نداشته

 است.
ازسوی دیگر این قضیه مطالبات کالن است؛ اخیرا بانک مرکزی تغییراتی را در 
فهرست بدهکاران کالن بانکی داده و آن را به قوه قضائیه ارسال کرده که براساس 
لیس��ت جدید پرونده ۳۵۸ بدهکار دانه  درش��ت تعیین تکلیف شد. گرچه این 
لیست هم به اعتقاد مقامات قوه قضائیه کامل نبوده است. ولی اهلل سیف ، رییس 
کل بانک مرکزی هم اعالم کرده است که یک سوم معوقات نظام بانکی در اختیار 

این ۵۷۵ نفر است.
به هر حال ه��م اکنون یکی از اولوی��ت های نظام بانکی کش��ور، تعیین تکلیف 
معوقات بانکی است و بر این اساس هر یک از بانک ها مامور رسیدگی و پیگیری 
 پرونده ه��ای بده��کاران کالن و دانه درش��ت و کاهش می��زان معوقات خود 

شده اند.

بازگشایی پرونده بدهکاران ُخرد؛ 

بانک ها به چه کسانی تخفیف می دهند؟

یادداشت

گشتی در اخبار
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مفاد آرا
4/254 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 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  اطالع عموم در دونوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
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.
1(رأی شماره 1501 هیأت: آقای علی اصغر قنائی آرانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  شناسنامه550  شماره  محمد  فرزند  آرانی  قنائی  حسین  آقای  و   8065
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141.67مترمربع شماره پالک 1055 فرعی از پالک2645 
اصلی واقع در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه عباسعلی صالح
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  آقاپور  حسین  آقای  شماره1180هیأت:  2(رأی 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  آرانی   آبادی  سعد  نجمه  خانم  و  شناسنامه9874 
مترمربع شماره پالک1053  به مساحت120.58  یکبابخانه  383)بالمناصفه(، ششدانگ 
فرعی از پالک2645اصلی واقع در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

ورثه عباسعلی صالح
شماره  فرزندعلی  آرانی  زاده  ابراهیم  رمضانعلی  آقای  1125هیأت:  شماره  3(رأی 
شناسنامه  فرزندمحمدحسین  شماره  آرانی  افشان  بذر  اعظم  خانم  و  شناسنامه441 
179 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت242.5 مترمربع شماره پالک 1585 
فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از خلعت بری 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  پور  دهقان  ماشااله  آقای  هیأت:   1164 شماره  4(رأی 
شناسنامه165 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158مترمربع شماره پالک 1586 فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
و  فرزندعلیرضا شماره شناسنامه334  ملک  آقای حسن  هیأت:   1183 5(رأی شماره 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   36 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  ندائی  صفیه  خانم 
یکبابخانه به مساحت95.65مترمربع شماره پالک1587 فرعی مجزا از شماره235 فرعی 
ابتیاعی  بیدگل..  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  آراندشت  در  واقع  اصلی   2640 پالک  از 

ازنعمت اله اکبرزاده 
6(رأی شماره1145 هیأت: آقای سلمان عبداله آبادی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
494 و خانم مریم گل زاده آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه58)بالمناصفه(، 
شماره235  از  فرعی   1588 بشماره  مترمربع  مساحت125.4  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

طبق سند عادی 
7(رأی شماره 1187هیأت: خانم لیال نوروزیان آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
1251 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت99.75 مترمربع شماره پالک1590 فرعی مجزا 
از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از حبیب استاد محمدی وکبری رهنما 
8(رأی شماره 1194هیأت: خانم ظهریا رحمتی آرانی فرزند قاسم  شماره شناسنامه 
306 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت82.25 مترمربع شماره پالک1591 فرعی مجزا 
از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.. ابتیاعی طبق سند عادی 
محمد  سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  جواد  سید  آقای  1129هیأت:  شماره  9(رأی 
شناسنامه9280   شماره  محمد  فرزند  قاسمی   زینب  خانم  و  شناسنامه9577  شماره 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت141.2 مترمربع شماره پالک 1592فرعی 

مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگالبتیاعی ازسید محمد عباس زاده

شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  قبائی  عباس  آقای  هیأت:  شماره1195  10(رأی 
پالک1593  شماره  مترمربع  مساحت169.22  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،420 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی ازسید رضا عباس زاده
شماره  سیدجالل  فرزند  بیدگلی  مطلبی  فاطمه  خانم  هیأت:  شماره1196  11(رأی 
پالک1594  شماره  مترمربع  مساحت251.45  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،136 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره376فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلی عبدالهی ومریم خبیری بیدگلی
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  نژاد  جنتی  حسن  آقای  شماره1482هیأت:  12(رأی 
پالک  شماره  152.85مترمربع  مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   ،  6190001378
1596فرعی مجزا از شماره باقیمانده 105فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شناسنامه  آقا   محمد  فرزند  آرانی  قبایی  ا  زهر  خانم  شماره1455هیأت:  13(رأی 
شماره 2982 از آران وبیدگل وخانم معصومه رزاق پور آرانی  فرزندرضا  شماره 
شناسنامه18 بالمناصفه ، ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 304.85 مترمربع شماره 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  1597فرعی  پالک 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازسید  رضا  عباس زاده 
شناسنامه  حسینعلی  فرزند  آرانی   آراندشتی  محمد  آقا  شماره1455هیأت:  14(رأی 
شماره  آقا  محمد  فرزند  گی  داروغه  کبریا  خانم  و  وبیدگل  آران  256از  شماره 
شماره  مترمربع   208.7 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  شناسنامه250بالمناصفه، 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  1598فرعی  پالک 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سندعادی
شماره  غالمعلی  فرزند  نژاد  میثمی  منوچهر  آقای  هیأت:  شماره2049  15(رأی 
شناسنامه9843 و خانم زهراعباس زاده آرانی فرزندسیدعلی اکبر  شماره شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت130.16  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   11931
1601 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی از غالمعلی میثم نژاد  
محمد شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  دهقانی  امیر  آقای  16(رأی شماره 2118هیأت: 
1303)بالمناصفه(،  شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  فرد  توسلی  اعظم  خانم  696و 
از  مجزا  1602فرعی  پالک  شماره  162مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازسید احمد عباس زاده
شناسنامه  شماره  آقا  فرزند  آرانی  جعفرپور  نقلی  آقای  هیأت:  شماره1919  17(رأی 
7832 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت97 مترمربع شماره پالک 1603فرعی مجزا از 
شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
شماره  فرزندعلی  آرانی  نژاد  مسلمی  اله  حبیب  آقای  هیأت:  شماره1961  18(رأی 
 234 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی   خانی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه232 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت184.8 مترمربع شماره پالک 1604فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.. ابتیاعی از حسین المع 
19(رأی شماره1874 هیأت : آقای رمضانعلی احسن زاده آرانی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 218نسبت به 4/5 دانگ مشاع وفاطمه نگاهی فرزند علی شناسنامه شماره 
457 نسبت به 1/5دانگ مشاع ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت238 مترمربع شماره 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  فرعی  پالک1605 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمحمدتقی باقالکار
20(رأی شماره1960 هیأت : آقای ابوالفضل مسلمی نژاد آرانی  فرزندحبیب اله شماره 
شناسنامه225  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت92.5 مترمربع شماره پالک 1606فرعی 

مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

21(رأی شماره 2128هیأت : آقای محمد انتهائی آرانی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
 6190077900 شناسنامه  شماره  محمد   فرزند  پور   اخباری  زهرا  خانم  و   3306
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173.73مترمربع شماره پالک1608 فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
22(رأی شماره2097 هیأت : آقای حسین انتهائی آرانی فرزندمحمد  شماره شناسنامه 
7105، ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 258.2 مترمربع شماره پالک 1609فرعی 
مجزا از شماره104 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازربابه اکرمیان
23(رأی شماره2143هیأت : آقای عباس بیک آرانی  فرزندخلیل اله  شماره شناسنامه 
3162ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.98 مترمربع شماره پالک 1610فرعی مجزا 
از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازسیدرضا عباس زاده آرانی
24(رأی شماره 2131 هیأت : آقای سید محمد میرحسینی آرانی فرزند سیدجواد  شماره 
شناسنامه1250164095 و آقای سیدحسین میرحسینی آرانی  فرزند سیدجواد  شماره 
شناسنامه 1280 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 203.07مترمربع شماره 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  1611فرعی  پالک 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازوراث سیدحسن انتهائی
آقا  شماره  آرانی فرزندعباس  داروغه  اله    آقای حبیب   : 25(رأی شماره1134هیأت 
شناسنامه3099   شماره  فرزندعباس   دارچینی   فهیمه  خانم  2093و  شناسنامه 
به مساحت 90 مترمربع شماره پالک2567 فرعی  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالکین مشاعی 
فرزندعباس   آرانی  فرد  جوخی  سلمان  آقای   : هیأت  شماره1126  26(رأی 
شماره  فرزندماشااله  آرانی  باغبانی  سعیده  خانم  2318و  شناسنامه  شماره 
شناسنامه6190058681  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت175 مترمربع 
شماره پالک 2568فرعی مفروز ومجزی شده از باقیمانده 2638 اصلی و103 فرعی  از 
پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن 

بذرافشان آرانی وغیره
27(رأی شماره1161 هیأت : آقای سید حسین عنایتی آرانی  فرزندسیدرضا  شماره 
شناسنامه289 و خانم فاطمه محمدزاده فرزندحسن شماره شناسنامه641 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت172.5 مترمربع شماره پالک 2569 فرعی از پالک2638 
اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلی اکبر کریمیان

شماره  عباس   فرزند  آرانی   مهلکی  مصطفی  آقای   : هیأت   1186 شماره  28(رأی 
شناسنامه498 و خانم نرگس حق جو  فرزندعباس شماره شناسنامه 1775  )بالمناصفه( 
از 737  فرعی  به مساحت 139.01مترمربع شماره پالک2570  یکبابخانه  ، ششدانگ  
آباد  بخش3 حوزه  احمد  از پالک2638 اصلی وباقیمانده 2638اصلی واقع در  فرعی 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن خان اکرمیان 
فرزندرضا شماره  آرانی   آبادی  ابوالفضل شیر  آقای   : هیأت  29(رأی شماره 1488 
شناسنامه9281 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150.24 مترمربع شماره پالک 2575 
فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

طبق سندعادی 
: آقای حسین ارباب نوش آبادی  فرزند ابراهیم  شماره  30(رأی شماره 1438هیأت 
شناسنامه1907 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86مترمربع شماره پالک2576 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق 

سند عادی
شماره  محمد   فرزند  نیا  الهامی  حسین  آقای   : هیأت  شماره1899  رأی   )31
شناسنامه1250115523 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120مترمربع شماره پالک 

2580فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
ابتیاعی علی اصغر مطمئن

32(رأی شماره1949 هیأت : آقای محمد الهامی نیا  فرزند عباس  شماره شناسنامه319 
و خانم اقدس خانی آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 295  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 264.3 مترمربع شماره پالک 2582 فرعی از پالک2638 اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سند عادی
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  نیا  الهامی  امیر  آقای  2095هیأت:  شماره  33(رأی 
1250011231، ششدانگ یکبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره پالک2583 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی علی 

اصغر مطمئن
شماره  فرزندحسین  آرانی  دالورزاده  اله  سیف  آقای  شماره1943هیأت:  34(رأی 
 51 شناسنامه  شماره  فرزندآقاعلی  بیکی  اسمعیل  کبری  خانم  و   248 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت186.04 مترمربع شماره پالک 2584 فرعی 
ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  آباد   احمد  در  واقع  اصلی  پالک2638  از 

ازحسن اکرمیان 
سید حسین   فرزند  آبادی  نوش  توکلیان  سیدرضا  آقای  هیأت:  شماره2146  35(رأی 
پالک  207.28مترمربع شماره  به مساحت  یکبابخانه  74، ششدانگ  شماره شناسنامه 
2585 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی طبق سند عادی
36(رأی شماره1997 هیأت: آقای سعید میرزائیان آرانی فرزند محمد  شماره شناسنامه 
1134و خانم فاطمه مسجدی نوش آبادی  فرزندحسین شماره شناسنامه6190037860  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144.9مترمربع شماره پالک2586 فرعی 
مجزی شده ازباقیمانده 2638اصلی و  1845فرعی  از پالک2638 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مهدی خیرانی آرانی 
37(رأی شماره1887 هیأت: آقای حسن خان دل  فرزند علی محمد  شماره شناسنامه 
1064 و خانم زهرا منصوری آرانی  فرزند کریم شماره شناسنامه8435  )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت152.8 مترمربع شماره پالک 2587 فرعی از پالک2638 
اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین سعیدی 

شماره  فرزندمحمدحسن  آرانی   آبادی  شیر  احمد  آقای  شماره2111هیأت:  38(رأی 
شناسنامه4789 و خانم اعظم رمضانزاده  مشکانی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 6 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 240.9مترمربع شماره پالک 2588 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

محمد متشکر آرانی 
39(رأی شماره 1912 هیأت: خانم منیره باقری آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
282، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت151.62 مترمربع شماره پالک از پالک2638 اصلی 

واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین عطائی 
شماره  حسین  فرزندمحمد  عسکری  احمد  آقای   هیأت:   2137 شماره  40(رأی 
شناسنامه255 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 46.44 مترمربع شماره پالک2590فرعی 
مجزی از 62 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل مالکیت مشاعی 
شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  رزاقیان  حسین  آقای  هیأت:  شماره1916  41(رأی 
شناسنامه409   شماره  فرزندیداله   آرانی  شائی  مریم  خانم  و  شناسنامه10153 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 114.11 مترمربع شماره پالک 2591فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طیق 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :94/4/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/4/31
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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میرحسینی اعالم کرد؛

جزییات برنامه های جدید شبکه ۳
مدیر شبکه سه سیما گفت: برنامه های » مناظره«، مسابقه »سیمرغ۲« 
و نقد برنامه های صداوس��یما از جمله برنامه هایی هستند که پس از ماه 

رمضان از شبکه سه سیما پخش می شود.
غالمرضا میرحسینی مدیر شبکه سه سیما از تولید و پخش برنامه های 
جدیدی پس از ماه رمضان در شبکه سه سیما خبر داد و گفت : چند برنامه 
جدید و با رویکرد فرهنگی و اجتماعی در این شبکه در حال تولید است.

وی با اعالم ای��ن خبر که برنامه ای با محوریت نقد و بررس��ی برنامه های 
صداوس��یما در حال تولید اس��ت، افزود: این برنامه کان��ون اصلی و پل 
ارتباطی بین مخاطبان، برنامه های سازمان صداوسیما، رادیو و تلویزیون 

و بخش برونمرزی سازمان خواهد بود.
میرحسینی، درباره ویژگی های این برنامه توضیح داد: در این مجموعه 
قصد داریم تا برنامه های صداوس��یما به صورت بی واس��طه و بی طرفانه 
نقد  شود. پش��ت صحنه هایی که مردم در طول ش��کل گرفتن آن اطالع 
ندارد به تصویر کشیده می شود و مخاطبان در جریان واقعیت های تولید 

برنامه های صداوسیما قرار می گیرند.
مدیر شبکه س��ه س��یما اضافه کرد: در این برنامه مخاطبان و بینندگان 
رسانه ملی، با ش��رایط و امکانات و همچنین مش��کالت تولید برنامه ها  
آشنا می ش��وند، که این افراد چگونه مخلصانه و تحت چه فشارهایی کار 
می کنند. وی درباره اسم برنامه گفت: هنوز به جمع بندی برای نام برنامه 
نرسیدیم؛ موضوع و محور آن مشخص شده اما درباره لوکیشن و اجرا باید 
جمع بندی کنیم. سعی ما این اس��ت که از مجریان توانمند سازمان نیز 

برای اجرای این برنامه استفاده  کنیم.
میرحسینی در ادامه گفت: برنامه ای که با فاصله اندکی پس از ماه مبارک 
رمضان پخش می شود، مس��ابقه »سیمرغ« اس��ت که جزء موفق ترین  
برنامه های ما  بوده و قرار اس��ت که با عنوان » سیمرغ ۲« تولید و پخش 
شود. مدیر شبکه سه س��یما افزود: در حال حاضر مرحله ساخت دکور و 
پیش تولیداین مس��ابقه به پایان رسیده اس��ت، و امیدواریم که از اواخر 

مرداد ماه روی آنتن شبکه سه سیما برود.
وی اظهار ک��رد: برای اج��رای این برنامه چ��ون نیاز به ش��ومن دارد از 
دو نفر تس��ت گرفتیم که باید بررسی ش��ود و پس از آن برای تولید آن 
اقدام می کنیم. مدیر شبکه سه س��یما از آغاز پخش برنامه » مناظره« با 
موضوعات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سیاس��ی پس از ماه رمضان از 

شبکه سه سیما خبر داد.
میرحسینی پیش از این هم از تولید برنامه » مناظره«  در شبکه سه سیما 
خبر داد و گفت: یکی از این برنامه  ها که جای » دی��روز، امروز، فردا« را 
می گیرد برنامه » مناظره« است که براس��اس سیاست و رویکرد جدید 
شبکه سه سیما قرار است که به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و 

حتی در مواردی سیاسی جامعه بپردازد.
وی اضافه کرد: این برنامه با تغییر در س��اختار و اجرا صورت می گیرد و 
مبتنی بر کار مستند اس��ت. مانند برنامه »ش��وک«به آن می پردازیم و 
پخش می کنیم و در راستای آن مستند پخش شده برنامه » مناظره« با 

حضور موافقین و مخالفین پخش می شود.
مدیر شبکه سه س��یما تصریح کرد: اجرا و تهیه کننده برنامه » مناظره« 

هنوز قطعی نشده است و تا چند هفته آینده مشخص می شوند.

اولین فیلم های »تایتانیک«، »شرلوک هولمز« و »کلئوپاترا«، 
فیلمی از » آلفرد هیچکاک«، بسیاری از فیلم های درخشان 
س��ینمای صامت و چندین و چند اثر از اولین های س��ینما، 
بخشی از 80 درصد فیلم های ساخته شده در 30 سال ابتدایی 
تولد سینما هس��تند که در فهرس��ت بلندباالی » فیلم های 

گمشده تاریخ سینما« قرار گرفته اند.
ماجرای ناپدید ش��دن صدها فیلم کوتاه و بلند و مش��هور و 
ناشناخته در طول تاریخ سینما، داستانی تلخ است؛ اما هیچ 
فیلمی برای همیشه گمشده باقی نخواهند ماند؛ درست همان 
طور که اولین آثار پیکاس��و پس از سال ها در گوشه انباری ها 
و در میان تلی از خاک پیدا می ش��ود، ای��ن امیدواری وجود 
دارد که عالقه مندان سینما نیز بتوانند روزی کالسیک های 

گمشده تاریخ سینما را دوباره روی پرده نقره ای ببینند.
مهم تری�ن و معروف ترین فیلم های گم ش�ده در 

تاریخ سینما:
نجات یافتگان تایتانیک )1912(

درست یک ماه پس از غرق شدن کش��تی تایتانیک در سال 
19۲1، اولین فیلم اقتباس��ی از این فاجعه در قالب یک فیلم 
کوتاه صامت 10 دقیقه ای به نمایش گذاشته شد، که در آن 
یکی از نجات یافتگان حقیقی کشتی تایتانیک به نام » دروثی 
گیبسون« نیز حضور داشت.یکی دیگر از نکات قابل توجه در 
این فیلم استفاده از ترفند »کینماکالر« در دو صحنه از فیلم 
به عنوان اولین تالش در تاریخ سینما برای ارائه تصاویر رنگی 
است. در حال حاضر تنها مجموعه کوچکی از پوسترهای این 

فیلم به جا مانده است.
عقاب کوهستان )1927(

فیل��م صامت » عق��اب کوهس��تان« محصول س��ال 19۲7 
می��الدی تنها اثر س��اخته » آلف��رد هیچ��کاک« کارگردان 
بزرگ س��ینمای جهان اس��ت ک��ه در فهرس��ت فیلم های 
 گمش��ده تاری��خ س��ینما ق��را دارد، ک��ه » نیتا نال��دی« و 
» مالکوم کین« در آن ایفای نقش کرده اند.دومین س��اخته 

هیچکاک توس��ط کمپان��ی »گینزبرو پیکچرز« توزیع ش��د 
و عوامل فیلم در صحنه س��اخت آن در اتریش با مش��کالت 
عدیده آب و هوایی دست به گریبان بودند. در سال های بعد، 
هیچکاک این فیلم را س��اخته ای احمقانه و افتضاح خواند و 
حتی از این نی��ز فراتر رفت و گفت که از گم ش��دن این فیلم 

متاسف نیست. 
هالیوود )192۳(

این فیلم اولی��ن درام هالیوودی درباره هالیوود اس��ت که در 
زمان خود بسیار مورد توجه منتقدین قرار گرفت، اما هنوز هم 
اثری از آن نیس��ت. این فیلم کمدی درباره دختری است که 
برای ستاره شدن راهی هالیوود می شود. در این فیلم بسیاری 
از س��تاره های هالیوودی چون »چارل��ی چاپلین« و»گلوریا 

سوانسون« در نقش خودشان حضور کوتاهی در فیلم دارند.
در این فیلم جیمزکرو کارگردان از »هوپ دراون« ۲0ساله در 
نقش اصلی بازی گرفت، فیلمی که آخرین نقش آفرینی »هوپ 

دراون« بود و وی پس از آن در هیچ فیلم دیگری بازی نکرد.
کلئوپاترا )1917(

عکس تبلیغاتی فیلم »کلئوپاترا« با بازی »تدا بارا« در نقش 
اصلی آنقدر معروف است که بسیار گمان می کنند این فیلم 
هنوز موجود است. در واقع تمام فیلم هایی که »تدا بارا« -یکی 
از اولین سوپر استارهای هالیوودی- در آن بازی کرده است، 
هم اکنون جزو فیلم های گمش��ده سینما هس��تند. کمپانی 
فاکس قرن بیستم که امروزه در مورد حفاظت از آثار سینمایی 
بسیار محتاط اس��ت در آن زمان خیلی به این موضوع توجه 

نداشت و این فیلم در تاریخ سینما ناپدید شد.
مطالعه سرخ )1914(

فیلم »مطالعه س��رخ« بر اس��اس کتاب نوش��ته » سر آرتور 
کان��ن دویل«، اولی��ن فیلمی اس��ت که کارآگاه »ش��رلوک 
هولمز« را به س��ینما آورد. این فیلم همچنین اولین ساخته 
»ج��ورج پیرس��ون« کارگردان پرکار انگلیس��ی ب��ود. تهیه 
کننده ای��ن فیلم »جیم��ز برگینگتون« را که ی��ک نابازیگر 

بود را به سبب ش��باهت ظاهری به چهره س��نتی »هولمز« 
برای ایف��ای نقش اصل��ی فیلم اس��تخدام ک��رد و این فیلم 
 اولی��ن و آخری��ن نق��ش  آفرین��ی » برگینگت��ون« را رقم 
زد.هنوز اثبات نشده که این فیلم غیر از یک نمایش در جای 
دیگری به روی پرده رفته باشد و گمان می رود که نگاتیوهای 
فیلم برای فلز گرانب های آن و جهت استفاده ارتش بریتانیا 

در آغاز جنگ جهانی اول بازیافت شده است. 
راهی که همه می روند )1927(

» ویکتور فلمینگ« پیش از خل��ق فیلم هایی مطرحی چون 
»جادوگر شهر اوز« و » برباد رفته«، ساخت چند فیلم کمتر 
شناخته شده دیگر را نیز در کارنامه سینمایی دارد که یکی از 
آنها » راهی که همه می روند« محصول سال 19۲7 میالدی 
است که » امیل یانینگز« بازیگر آلمانی در آن بازی کرده است.

در مراسم افتتاحیه مراسم اسکار سال 19۲7، »یانینگز« به 
عنوان اولین بازیگر تاریخ، جایزه اس��کار بهترین بازیگر مرد 
را برای بازی در این فیلم کس��ب کرد؛ اما پ��س از آن تمامی 
نسخه های این فیلم گم شدند تا این فیلم اولین فیلم اسکاری 
باش��د که امروزه در هیچ مجموعه عمومی و شخصی اثری از 

آن نیست.
خطر شوخ طبعی )دهه 1920(

اولی��ن فیل��م ب��رادران » مارک��س« و تنها س��اخته صامت 
آنها »خط��ر ش��وخ طبعی« نام داش��ت؛ ک��ه بناب��ر برخی 
از گزارش ه��ا خودش��ان در ای��ن فیل��م در چندی��ن نقش 
ب��ازی کرده ان��د. پ��س از نمای��ش ای��ن فیل��م »گروچ��و 
مارک��س« آنچن��ان از فیلم خ��ود ناراض��ی بود ک��ه فیلم را 
 خریدن��د و تمام پرینت ه��ا و نگاتیوه��ای آن را ناب��ود کرد. 
» برادران مارکس« فیلم بعدی خود را 9 س��ال بعد و در سال 
19۲9 با عنوان » نارگیل« و براس��اس یک��ی از نمایش های 

معروف شان ساختند.
داستان دارودسته ِکلی )1906(

این فیلم با مدت زمان یک س��اعت، اولین فیل��م بلند تاریخ 

سینماس��ت که یک اس��ترالیایی به نام »چارل��ز تایت« آن 
را س��اخته اس��ت. داس��تان این فیلم درب��اره معروف ترین ، 
قانون شکن و یاغی استرالیا به نام » ند ِکلی« است؛ فیلمی که 
در آن زمان به عنوان بلندترین فیلم ساخته ش��ده در سراسر 
انگلستان نمایش یافت و به موفقیت بزرگی در زمان خودش 
دست یافت.اما بسیاری از ایاالت استرالیا به دلیل این که فیلم 
چهره خوبی از یاغیان ارایه می داد نمایش آن را ممنوع کردند.  

»روحم را بگیر« )1974(
بس��یاری از فیلم های گمش��ده مربوط به س��ال های اولین 
تولد سینماس��ت؛ اما اس��تثناهایی نی��ز وج��ود دارد. فیلم 
مس��تقل » روحم را بگیر« تنها ساخته س��ینمایی »پاتریک 
مک گوه��ان« س��ینماگر ایرلندی-آمریکای��ی و کارگردان 
سریال کالسیک تلویزیونی » زندانیان« است.براساس گفته 
خود »مک گوهان«، یک��ی از تهیه کنندگان فیل��م با تدوین 
مجدد فیلم 15 دقیقه مضامین مذهبی ب��ه آن اضافه کرد و 
»مک گوهان« که از نس��خه  نهایی فیلم شگفت زده شده بود، 

تالش ناموفقی برای حذف نام خود از فیلم انجام داد. 
لندن پس از نیمه شب )1927(

در این فیلم بلند جنایی ترسناک » الن چینی« سرشناس در 
دو نقش کارآگاه و همچنین مظنون اصلی ایفای نقش کرده 
است.وی عالوه بر هنرپیش��گی یکی از مهم ترین پیشگامان 
هنر گریم در تاریخ س��ینما و همچنین از مهم ترین بازیگران 
ژانر وحشت سینماس��ت، و بسیاری از گریم های نقش هایش 
را شخصا انجام می داد. نوآوری و مهارت او در گریم به حدی 
بود که اهالی سینما وی را » مرد هزار چهره« لقب داده بودند. 
 عکس به جا مانده از این فیلم نش��ان دهن��ده نقش آفرینی 
» الن چینی« در نقش خون آش��ام اس��ت که هنوز عکس��ی 

مشهور است.
در س��ال ۲008 یکی از طرفداران فیلم های ترسناک عنوان 
کرد که نسخه ای از این فیلم را آرشیو فیلم »UCLA« پیدا 

کرده است؛ اما هنوز هیچ سند و مدرکی ارائه نداده است.

این فیلم ها در تاریخ گم شدند
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مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   1394/3/28-1394/03/54154 شماره:   3/602
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1(رای شماره 139460302032000073 مورخ 1394/03/20 آقای رضا اخوان انوری 
فرزند غضنفر ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه بر روی قسمتی از ششدانگ مزرعه 
میشاب پالک 20 اصلی برزاوند اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 319/22 

انتقال موروثی از طرف غضنفر عرب سرخی مالک رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/04/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/04/15
م الف:623 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

مزایده 
پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   4/12
3609/93ش.ح/دوم له آقای داریوش شریفی و علیه آقای رضا فرهادی به آدرس ملک 
شهر – بهارستان شرقی – کوی بهار آزادی – بن.بست آریا – منزل پنجم بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ 3/679/160/000 ریال بابت خسارات وارده به خواهان 
اعم از عدم اخذ پروانه ساختمانی سقفهای اول و چهارم ملک خواهان آقای داریوش 
مبلغ  به  پنجم  سقف  اداری  امور  انجام  عدم  و  ریال   254/800/000 مبلغ  به   شریفی 
---/---/2/649 ریال جمعا به مبلغ ---/2/903/800 ریال و خسارت عدم تاخیر انجام 
تعهد ملک توقیفی محکوم علیه به شرح پالک ثبتی به شماره 1534 فرعی از 30 اصلی 
بخش 16 ثبت اصفهان که طی نامه شماره 139305702035001078 مورخ 93/9/25 
از طریق اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر بازداشت گردیده است پالک فوق به 
کوچه  نبش شمالی   – خ.رباط سوم   – اصفهان  نشانی  به  مترمربع   311/66 مساحت 
زمرد2- شماره51 به شماره چاپی 688562 که به شماره ثبت 121157 در دفتر 549 
در صفحه 494 بخش 16 ثبت شاهین شهر که مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ آن 
در مالکیت آقای رضا فرهادی فرزند عبدالخالق می باشد طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 
1/390/000/000 تومان ارزش ششدانگ آن به ملغ 695/000/000 تومان ارزش سه 
دانگ مشاع از ششدانگ آن ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین 
واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/4/30 در ساعت 10 تا 9 
صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق 
واریز  با  می توانند  مزایده  در جلسه  طالبین شرکت  نماید  برگزار  وکال  نبش چهارراه 
10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن 
به این اجرا از اموال بازدید و در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:8892 اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

4/160 شماره: 1394/03/99195-1394/4/6 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 
شماره 108 اصلی علیا واقع در بخش 17 ثبت اصفهان معروف به مزرعه برونی که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم توران داوری داورانی فرزند فضل ا... و غیره 
اینک بنا  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 

مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1394/5/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:94/04/15 م الف:632 عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
تحدید حدود اختصاصی 

یک  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  به  نظر  4/162 شماره:1394/4/2-1394/04/57541 
واقع  از شماره 193-اصلی  فرعی  آن پالک شماره 4051  و زمین جنب  باغچه  قطعه 
نورا...  نام سید  به  ثبتی  پرونده  نطنز که طبق سوابق و  ثبت  در طرق جزء بخش 11 
مسعودیان فرزند سید نعمت ا... 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 
صبح   9 ساعت   94/5/26 مورخ  دوشنبه  روز  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده 
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 صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:94/04/15 م الف:80 عباسعلی عمرانی رئیس 

ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

4/255 شماره:1394/04/61525-1394/4/9 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 111 فرعی از 147-اصلی واقع در مزده بخش 11 ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی و به موجب رای شماره 1393/12/10-139360302033001615 
هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به نام مرتضی زمانی 
عمل  به  آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و  است  ثبت  در جریان  عباسعلی  فرزند  نیه 
نیامده است اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در مورخ 1394/05/15 ساعت 9 صبح روز 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 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1394/04/15 م الف:87 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 
4/256 شماره:1394/04/61507-1394/4/9 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی و مشجر پالک شماره 991 فرعی از 37-اصلی واقع در کشه بخش 11 
ابراهیم عقیلی کشه فرزند میرزا در  نام  به  ثبتی  پرونده  نطنز که طبق سوابق و  ثبت 
به  بنا  اینک  نیامده است  به عمل  قانونی آن  ثبت است و عملیات تحدید حدود  جریان 
تحدید حدود پالک مرقوم  نامبرده  تقاضای  ثبت و طبق  قانون  ماده 15  اخیر  دستور 
آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  روز  صبح   9 ساعت   1394/05/10 مورخ  در 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور  محل  در  آگهی  این  در 
شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  تاریخ صورتمجلس  از  ثبت  قانون   20
انتشار:1394/04/15 م الف:86 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

ابالغ وقت دادرسی  
انتقال سند  الزام  به خواسته خوانده  الهی دادخواستی  4/257 خواهان علیرضا حبیب 
به طرفیت رضا قادری به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 13/94 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/6/10 
ساعت 4/15 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی 
آیین  قانون   73 ماده  برابر  شورا  دستور  به  خواهان  تقاضای  به  باشد  نمی  معینی 
دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی 
میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
حقوقی  سوم  شعبه  الف:1634  شد.م  خواهد  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  مجدد 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی 
4/258 شماره ابالغیه: 9410103730402283 شماره پرونده: 9409983730400038 
شماره بایگانی شعبه: 940039 خواهان/شاکی محمد زمانیان نجف آبادی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم عصمت جهانی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم 
چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  نجف  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
ارجاع  آباد  نجف  در  واقع  آباد  نجف  شهرستان  دادگستری  عمومی)حقوقی(  دادگاه 
 1394/06/11 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409983730400038 کالسه  به  و 
به علت  تعیین شده است )جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود(.  و ساعت 09:30 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  مجهول المکان 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
کامل خود نسخه  اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  آگهی و 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:1632 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی 

4/259 شماره ابالغیه: 9410103730402422 شماره پرونده: 9409983730400303 
به  دادخواستی  الهیاری  سلطانمحمد  خواهان/شاکی   940305 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم عبدالرضا نظریان به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای 
دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  نجف  شهرستان  عمومی 
عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
9409983730400303 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/14 و ساعت 09:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:1630 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
احضار متهم 

 930998373101010 پرونده:  شماره   9410113731200276 نامه:  شماره   4/260
شماره بایگانی شعبه: 930898 در پرونده کالسه 930898 شعبه 103 دادگاه کیفری 
نجف آباد ابراهیم محمدی فرزند مهدی متهم است به مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
اعالمی شناخته نشده و  اینکه متهم در آدرس  به  نظر  عمدی موضوع شکایت شاکی 
مجهول می باشد لذا حسب دستور رئیس محترم ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و آگهی می شود  مراتب یک نوبت در یکی 
و بدینوسیله به متهم ابالغ می گردد در مورخه 94/06/17 ساعت 10 جهت رسیدگی 
یا  بدیهی است عدم حضور بالوجه و  آباد حاضر گردد  در شعبه 103 کیفری نجف 
بود. نخواهد  مقتضی  تصمیم  اتخاذ  از  مانع  مقرر  وقت  در  دفاعیه  الیحه  ارسال   عدم 

م الف:1635 شعبه 3 دادگاه کیفری دو شهر نجف آباد )103 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

4/270 در خصوص پرونده کالسه 275/94 خواهان محمد مشکدار دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال مجموعا 19/5 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 6926 بخش 3 ثبت اصفهان به 
طرفیت 1- محمد کاظم هنرجو 2- مهدی افتاده 3- محمد سنگکی 4- کاظم سنگکی 5- 
محمدجواد سنگکی 6- محترم سنگکی 7- عالم افتاده 8- کمال افتاده 9- مرتضی افتاده 
10- رباب خانم افتاده )اقاقزوینی( 11- زهرا خانم اقارب پرست تقدیم نموده است وقت 
با  است  گردیده  تعیین  5/30عصر  ساعت   94/5/17 مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:10292 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
3/271 در خصوص پرونده کالسه 94-526 خواهان علی باقری با وکالت امیر قاسمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت سعید مولوی زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/5/17 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:10312 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/272 در خصوص پرونده کالسه 94-241 خواهان علیرضا نظافتی دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  دانشور  طرفیت شاهین  به  مطالبه  بر 
بودن خوانده  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/5/19 ساعت 6عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
مجتمع  حقوقی   23 شعبه  م الف:10321  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/273 در خصوص پرونده کالسه 244/94 خواهان فرزاد موذنی دادخواستی مبنی بر 
اصغر کاشی تقدیم نموده  مطالبه مبلغ 44/800/000 ریال به طرفیت مرتضی مطاع – 
است  گردیده  تعیین  4/30عصر  ساعت   94/5/19 مورخه  برای  رسیدگی  وقت   است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل   شورای 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   15 شعبه  م الف:10329  می شود. 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/274 شماره ابالغیه: 9410100350403973 شماره پرونده: 9409980350400089 
شماره بایگانی شعبه: 940098 خواهان سید عبدالمجید عطائی کچوئی دادخواستی به 
طرفیت خوانده رشید حیدری دستگردی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت  کالسه 9409980350400089  به  و  ارجاع   308 اتاق شماره   3 طبقه 
وقت رسیدگی آن 1394/05/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
دادگاه  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:10336 شعبه چهارم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  میرزایی  محمود  خواهان   534/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/275
مبنی بر مطالبه به طرفیت نادعلی اسدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/5/19 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
مجتمع  حقوقی   45 شعبه  م الف:10339  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



یادداشت

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

با کاپیتان ها آشنا شوید ؛

پرچمداران لیگ برتر فوتبال چهارمین خرید پرسپولیسی مظلومی 
در راه است؟

با صحبت های اخیر مظلومی، س��ید جالل حس��ینی بیش از هر 
زمان دیگری به اس��تقالل نزدیک شده اس��ت، بازیکنی که همین 
یک سال پیش با پیراهن پرس��پولیس فوتبال بازی می کرد. البته 
این اولین باری نیس��ت که مظلومی در استقالل روی یک بازیکن 
پرسپولیسی دست می گذارد و او را به نوعی می خرد. پیش از این 
مظلومی در اولین دوره حضورش در استقالل فرزاد آشوبی، الونگ 
الونگ و حوار مال محمد را به تیمش اضافه کرده بود، بازیکنانی که 
همه سابقه حضور در پرسپولیس را داشتند. به هر حال باید دید که  
سید جالل، چهارمین خرید پرسپولیسی مظلومی برای استقالل 

لقب می گیردیا نه ؟!

وظیفه ام ،کمک به استقالل است
منصور پورحیدری ، در پاس��خ به این س��وال که آی��ا صحت دارد 
سمت سرپرستی استقالل را پذیرفته است، اظها ر کرد: فعال  اتفاق 
 جدیدی نیفتاده اس��ت. آقای نظری جویباری با من صحبت کرد،

ولی به او گفتم که فرصت برای صحبت زیاد اس��ت و اولویت فعلی 
باید خوب بس��تن اس��تقالل باش��د. غیر از صحبتی ک��ه با نظری 
جویباری داشته ام، اخیرا صحبت دیگری نبوده و من یک گرفتاری 
دارم ک��ه باید آن را برط��رف کنم تا بتوانم سرپرس��ت اس��تقالل 
ش��وم.پورحیدری ادامه داد: نباید بابت کمک کردن به اس��تقالل 
 منتی گذاش��ت. این وظیفه من است که به اس��تقالل کمک کنم. 
هیچ کس نباید در این شرایط به استقالل پشت کند و من هم از این 
قاعده مستثنی نیستم، ولی همان طور که گفتم باید گرفتاری ام حل 
شود تا سرپرستی را قبول کنم. افشارزاده از خیلی قبل تر پیشنهاد 
سرپرستی را به من داده است و خیلی هم در این رابطه اصرار داشت. 
انصافا شخصیت افشارزاده به شکلی اس��ت که آدم نمی تواند به او 
نه بگوید. با این حال همان طور ک��ه گفتم فرصت برای صحبت در 
این باره هم چنان باقی  است. پیشکسوت اس��تقالل در پایان و در 
پاسخ به این سوال که ارزیابی اش از استقالل فعلی چیست، عنوان 
کرد: خو شبختا نه خوب کار را به جلو برده ایم، ولی توجه داریم که 
روزهای سختی را پشت سر می گذاریم. استقالل جوان تر شده و باید 
بتواند توقعات مردم را برآورده کند. الزم است از آقای امیری و نظری 
جویباری بابت تالش های شان تشکر کنم و امیدوارم که فصل خوبی 

را پیش رو داشته باشیم.

این گزینه پرسپولیس هم پرید
لوسیانو ادینهو آقای گل فصل پیش با مس��ووالن باشگاه السیلیه 
قطر به توافق رسیده اس��ت. لوس��یانو ادینهو، به خاطر مشکالت 
 مالی و خانوادگ��ی ترجیح داد فوتبال��ش را در قط��ر ادامه دهد و 
به همین خاطر با س��ه باش��گاه المس��یمیر، الوکره و السیلیه وارد 
 مذاکره ش��د. ادینه��و در خصوص رون��د مذاکرات��ش و تیم فصل 
آینده اش گفت: من السیلیه را انتخاب کرده ام چون شرایط خوبی 
داش��ت و ۷ روز دیگر برای بس��تن قرارداد به قطر می روم. شرایط 
 این تیم بهتر از تیم های دیگر بود. مسووالن باشگاه تراکتورسازی 
هم چنان سعی دارند او را برگردانند تا فصل آینده هم بتواند کمک 
زیادی به این تیم بکند اما ادینهو اعالم کرد، قص��د ندارد به ایران 
بازگردد. علی کریمی هم س��ابقه بازی در این تیم را دارد و این بار 

ادینهو راهی این تیم قطری خواهد شد.

 پرسپولیس مدافع چپش
 را انتخاب کرد

پرس��پولیس برای پس��ت مدافع چپ خود، بازیکن تراکتورسازی 
را زیر نظر گرفته است. پرس��پولیس بعد از اینکه در فصل گذشته 
 مش��کالت زیادی در جناح چپ خط دفاعی خود احس��اس کرد، 
به دنبال مدافعی اس��ت که بتواند ب��رای فصل آین��ده این ضعف 
را بپوش��اند.به همین منظور پرسپولیس��ی ها با حبی��ب گردانی 
برای حض��ور در پرس��پولیس صحبت های ش��ان را آغ��از کرده 
اند و پیش��نهاد پوش��یدن پیراه��ن این را ب��ه مداف��ع تبریزی را 
داده ان��د. با توجه ب��ه اینکه گردان��ی در هفته ه��ای پایانی فصل 
گذشته از لیس��ت تونی اولیویرا خارج شد و توس��ط مرد پرتغالی 
بازی گرفته نش��د، به نظر می رس��د مش��کلی برای حض��ور او در 
پرس��پولیس وجود نداش��ته باش��د. حبیب گردانی، چندی پیش 
با دریافت رضایت نامه اش از باش��گاه تراکتورس��ازی بازیکن آزاد 
 ش��ده و می تواند مذاکرات��ش را با تیم ه��ای خواهان خ��ود آغاز 

کند. 
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باقبول شکس��ت تی��م آمری��کا برابرتیم 
 لهس��تان دربازی اول برگش��ت، آخرین 
ب��ازی ه��ای مرحل��ه مقدمات��ی، صعود 

لهس��تانی ها با کس��ب 22 امتیاز به مرحله بعد مس��جل و 
باعث شد تا بازی دوم دوتیم ایران و روسیه جنبه تشریفاتی 
پیداکند. اما پیروزی دراین بازی برای تیم روس��یه که تمام 
بازی های خ��ود را بازنده ب��وده از اهمیت ف��وق العاده ای 

برخورداربود.
 تیم ب��ی انگیزه ومای��وس ایران که از رس��یدن ب��ه مرحله

 نیمه نهایی بازمانده بود، دراین بازی که تنها برای تثبیت تیم 
ایران درلیگ جهانی ارزشمند ، و برای تیم روسیه حیاتی بود، 
با ترکیب میالدعبادی پور، امیرغفور، سیدمحمد موسوی، 
مجتبی میرزاجانپور، س��عید معروف وعادل غالمی قدم به 
میدان نهاد و به مصاف تیم روسیه قهرمان المپیک 2012 
لندن رفت ودریک بازی پرافت وخیزکه شوروحال بازی اول 
را نداشت 3بر1بازی را به تیم روسیه که بامقایسه بازی اول 
کامال متفاوت بازی می کرد، واگذارکرد تا تیم روس��یه که 
روزگارانی نچندان دور، در والیب��ال جهان ابرقدرت نامیده 
می شده، با شادمانی از تنها پیروزی، به کارخود در بازی های 

مرحله مقدماتی پایان دهد.
فقدان انگیزه از یک س��و وکب��ر وغرور بی ج��ای بعضی از 

 بازیکنان جوان تی��م ملی ای��ران که خیلی احساس��ی بازی 
می کردند ازطرفی دیگر و ضعف توپ گیری درپس��ت چهار و 
بی دقتی درزدن توپ های اول)سرویس(، دست به دست هم 
دادند تا با باخت تیم ایران، تماشاگران عالقه مند و فهیمی که 
درطول تمامی بازی ها با شور و شوق زایدالوصفی دالورمردان 
جوان تیم والیب��ال ایران راحمایت می کردند ناراضی س��الن 
12هزار نف��ری آزادی تهران را ترک کنند.  ام��ا درکل از بازی 
های مقتدران��ه و افتخارآمیز تیم ملی والیبال کشورش��ان به 
وجد آمده و به خود می بالیدند، چراکه درجهان والیبال، باتوجه 
به پیروزی های حیرت انگیز و بس��یار ب��ا ارزش والیبال ایران 
دررقابت های جهانی، همگان باید از این پس به والیبال ایران 

با دیده احترام بنگرند.

درتیم ایران، امیرغفور با بیشترین امتیاز، امتیاز آورترین بازیکن 
میدان بود؛ و د رتیم روسیه دیمتری موزرسکی،  بهترین بازیکن 
این تیم بود.حاال باید دید اسلوبودان کواچ، سرمربی تیم ملی 
والیبال ایران، که دس��تیارمطمئن وکاردان��ی را درکنارندارد 
 تا درشرایط حساس��ی که تیم وخود او تحت فشار روانی قرار

می گیرند، یاری دهنده باشد، تا چه اندازه  درکار  مربیگری و 
چیدمان بازیکنان موفق بوده اس��ت ؟ و نسبت به سر و سامان 
دادن به مس��ایل تاکتیکی و پ��ردازش به اصل ایج��اد انگیزه 
دربین بازیکنان و استفاده بهینه ازیاران جوان و پرانگیزه مانند 
مصطفی ش��ریفات )که متاسفانه انتخاب نش��ده بود( ونهایتا 
روحیه دادن ب��ه بازیکنان، چ��ه برنامه ریزی مدونی داش��ته 
 است؟ سوالی که با مش��اهده بازی های تیم ملی کشورمان با

تیم های ب��زرگ وصاحب نام جه��ان نظیرآمریکا، لهس��تان 
و روس��یه بیش��تر نمایان ب��ود  و پی ب��ه این حقیق��ت انکار 
 ناپذیر بردیم ک��ه هنوز هم ضع��ف عمده تیم م��ا در دریافت 
کننده ه��ای قدرتی، به ویژه پس��ت چهار خالصه می ش��ود؛ 
 وکادر فنی تیم ملی بای��د از طریق آنالیز بازی ها و مش��اهده

 توپ گیری ه��ای اول دربرابر س��رویس هایی که با س��رعت 
باالی یکصد کیلومتر، روی س��اعدها فرود می آید، اندیش��ه 
کند وبه طور عاجل بازکنن��ده این گره کور باش��د؛ البته باور 
وقبول داریم که جوانان ش��الق خورده تی��م ملی درتمرینات 
مداوم و فش��رده در اردو های تدارکاتی، نس��بت به سال های 
گذش��ته به مراتب  دراین زمینه بهترعمل می کنند، اما این 
 واقعیت را هم بای��د بپذیریم، تیمی که م��ی خواهد درنبرد با 

غ��ول ه��ای والیب��ال دنی��ا براب��ری بکن��د و از س��رویس 
 ه��ای آبش��ارگونه بازیکنان��ی نظیرس��اوین وموزرس��کی

) فوق س��تاره تیم ملی والیبال روس��یه(  که با سرعت بیش 
از120 کیلومت��رزده می ش��ود درام��ان بماند، بای��د بهتر از 
االن عمل کند؛ و این کار میس��ر نمی ش��ود مگر با تمرینات 
بیشتردرکار توپ گیری، به خصوص درگرفتن توپ های اول . 
 خوشبختانه باید این حقیقت راهم بپذیریم که درحال حاضر
 س��رویس ه��ای بازیکنان��ی مث��ل موس��وی و میرزاجانپور

 بهب��ود یافت��ه وای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه امیرغف��ور، 
می��الد عبادی پور، ع��ادل غالمی و س��عید مع��روف در زدن 
س��رویس کم اش��تباه عمل می کنند و عبادی پ��ور بهترین 
زننده س��رویس ش��ناخته ش��ده که از این طری��ق امتیازات 
زی��ادی راب��رای تی��م مل��ی درتمام��ی ب��ازی ها به دس��ت 
آورده اس��ت؛ در دفاع روی تورس��یدمحمد موس��وی حرف 
 اول را م��ی زن��د، ام��ا ع��ادل غالم��ی، میالدعب��ادی پور و

مجتبی میرزاجانپورهم در این بخش مهارت به سزایی دارند 
و ازچهره های پرفروغ و موفق بوده اند؛ بدون اغراق پاس های 
سعید معروف کاپیتان با ارزش و با دانش تیم ملی والیبال ایران 
که از پنجه های نرم و خالقی برخوردارمی باشد، عالی و قابل 
 قبول کارشناس��ان بزرگ والیبال جهان بوده است، که نقش 
 به س��زایی در پی��روزی ه��ای تیم ملی ای��ران در ای��ن دوره 

رقابت های لیگ جهانی داشته است .
در مورد س��یامک مرندی) لیب��روی ( جوانی ک��ه جایگزین 
 فره��اد ظری��ف ش��ده، بای��د بگویی��م ب��ه ح��ق جانش��ین

 شایس��ته ای ب��وده اس��ت؛ ک��ه درگرفت��ن توپ ه��ای اول 
و برگش��تی از دف��اع مهاج��م ب��ا دق��ت وظراف��ت خاص��ی 
 عمل ک��رده ونم��ره قبول��ی را درکارنام��ه درخش��ان خود

 دارد. قاب��ل ذکراینک��ه پرداخ��ت مبل��غ یکص��د و بیس��ت 
میلی��ون توم��ان پ��اداش دول��ت ب��ه هری��ک از بازیکن��ان 
وکادرفنی وسرپرس��تی، م��ژده خوبی بود که پی��ش از بازی 
تیم مل��ی ایران ب��ا تیم ملی روس��یه در رس��انه ه��ا انعکاس 
 یاف��ت وموج��ب خش��نودی ودلگرم��ی جامع��ه والیب��ال

شد.

با قبول شکست آمریکا برابرلهستان!

   بازی تشریفاتی را، روس ها بردند!

  

از بی��ن تیم ه��ای حاض��ر در لی��گ پانزدهم، 
کاپیتان های 11 تیم کامال مش��خص است و 
5 تیم باقی مانده را باید تا پایان نقل و انتقاالت 
 دنبال ک��رد تا کاپیتان اول ش��ان را مش��اهده 

کرد.
تی��م ه��ای نف��ت، س��پاهان، ذوب آه��ن، 
 فوالد، مل��وان، گس��ترش، پدیده و س��ایپا از

 کاپیتان های اول لیگ گذش��ته خود استفاده 
م��ی کنن��د، اس��تقالل و س��یاه جام��گان از 
بازیکن��ان قدیمی و مج��ددا به تیم پیوس��ته 
خود اس��تفاده خواهند کرد و پرسپولیس نیز 
در صورت جدایی کاپیتان��ش، از نفر دوم خود 
 در این س��مت اس��تفاده خواهد ک��رد. مابقی
  تی��م ه��ا هن��وز کاپیت��ان ه��ای خ��ود

را نشناخته اند.
تیم های پرچمدار

سپاهان: محرم نویدکیا
 قهرمان فصل گذش��ته لی��گ برت��ر، از جمله 
تی��م هایی اس��ت ک��ه ح��اال حااله��ا دغدغه 
کاپیتان��ی ن��دارد؛  چ��را که ب��ه غی��ر محرم 
نویدکیا، ه��ادی عقیلی، احس��ان حاج صفی، 
رحم��ان احم��دی، حس��ین پاپ��ی، ش��هاب 
گ��ردان از باس��ابقه ه��ای این تیم محس��وب 
 می ش��وند که م��ی توانن��د بازوبند را ب��ه بازو 

ببندند.
نفت تهران: علی عزتی

نفتی ها نیز امس��ال توانستند رضایت کاپیتان 
خود را به دس��ت بیاورن��د و با وی ب��ه تمدید 
ق��رارداد بپردازن��د؛ هرچن��د وحی��د حمدی 

ن��ژاد، ایم��ان مبعل��ی)در ص��ورت تمدید( و 
علیرض��ا بیرانون��د بازیکنان دیگری هس��تند 
 که بعد از عزتی م��ی توانند بازوبن��د را بر بازو

 ببندند.
ذوب آهن: مهدی رجب زاده

یکی از باس��ابقه ترین بازیکنان حاضر در لیگ 
برتر، در لیگ پانزدهم نیز بازوبند س��رگروهی 
سبزپوش��ان اصفهانی را خواهد بس��ت، البته 
 پس از او قاس��م حدادی فر، اسماعیل فرهادی

 )در صورت حضور در میدان( نی��ز از بازیکنان 
با سابقه ذوبی ها خواهند بود.

فوالد خوزستان: مهرداد جماعتی
 با ب��ه تواف��ق رس��یدن دف��اع چپ باس��ابقه

 فوالدی ها، کاپیتان س��ال گذش��ته این تیم، 
یعنی مه��رداد جماعتی در تی��م حفظ خواهد 
ش��د، ضمن اینک��ه اس��ماعیل ش��ریفات نیز 
قرارداد خود را با سرخ پوش��ان اهوازی تمدید 
 کرده اس��ت و کاپیت��ان دوم این تی��م خواهد 

بود.
استقالل تهران: سیدمهدی رحمتی

با توافق دوب��اره رحمتی و اس��تقاللی ها، این 
تیم به طور یقین کاپیتان اول خود را شناخته 
 اس��ت، البته پ��س از وی خس��رو حی��دری را

 می ت��وان کاپیت��ان دوم آبی ها دانس��ت، در 
 این فص��ل و با جدای��ی صادقی، عنایت��ی و ... 
می توان گفت استقاللی ها کاپیتان های فصل 

خود را به همراه نخواهند داشت.
سایپا: ابراهیم صادقی

 س��ایپا نی��ز از دیگ��ر تی��م ه��ای حاض��ر در 

لیگ برتر اس��ت که هرگز نگرانی س��ردرگمی 
در تعیین کاپیتان را نخواهد داش��ت؛ چرا که 
از چندی��ن بازیک��ن باس��ابقه در ترکیب خود 
اس��تفاده می کند، ابراهیم صادق��ی کاپیتان 
اول خودروس��ازان ب��ه مانند چند س��ال اخیر 
اس��ت، پس از وی می ت��وان از مجی��د ایوبی، 
محس��ن ارزانی)در صورت حضور در ترکیب(، 
 ابراهیم شکوری، روزبه شاه علی دوست و ... نام 

برد.
پرسپولیس: محمد نوری )در صورت 

توافق(، هادی نوروزی
در صورت جدایی محمد نوری، کاپیتان فصل 
پیش س��رخ پوش��ان، هادی نوروزی با تمدید 
قرارداد خود، قطعا کاپیتان اول سرخپوش��ان 
خواهد بود، ضمن اینکه محسن بنگر را نیز می 
توان کاپیتان دوم سرخپوشان در لیگ پانزدهم 

قلمداد کرد.
پدیده: مجتبی روشنگر

 ای��ن تی��م ک��ه هن��وز کادر مربیان خ��ود را 
به طور کامل نشناخته است، با تمدید قرارداد 
گلر اول این تیم، یعنی محس��ن روش��نگر به 
نوعی کاپیت��ان فصل آینده خود را مش��خص 

کرده است.
گسترش فوالد تبریز: مرتضی اسدی

مرتضی اس��دی، مدافع آبی پوش��ان تبریزی، 
 با تمدی��د ق��رارداد خ��ود، س��ال آین��ده نیز

ن��د ب��ه عن��وان کاپیت��ان اول    م��ی توا
گسترش��ی ها، در ترکیب این تیم حضور پیدا 
کند، البته با پیوستن محمد نصرتی به این تیم 

 می توان وی را به نوعی به عنوان کاپیتان دوم 
این تیم دانست.

ملوان بندرانزلی: پژمان نوری
پژمان نوری را می توان امس��ال ه��م کاپیتان 
اول بندرنش��ینان دانس��ت، البت��ه بازیکن��ان 
ب��ا س��ابقه دیگ��ری نی��ز در جم��ع ملوان��ان 
حض��ور دارند که در ص��ورت تمدی��د قرارداد 
م��ی توانن��د س��رگروه ه��ای دیگر ای��ن تیم 
باش��ند، مازی��ار زارع، س��یدجالل رافخای��ی، 
 س��عید یوس��ف زاده از ای��ن جمل��ه بازیکنان

 هستند.
سیاه جامگان: رضا عنایتی

مش��هدی های تازه ب��ه لیگ برتر پیوس��ته، با 
اولین خرید رسمی خود، بازیکن دارای بازوبند 
را در ترکی��ب این تیم ب��رای لی��گ پانزدهم 
 مش��خص کرد. رض��ا عنایتی، یقینا س��رگروه 
 س��یه جامگان در مس��ابقات لیگ برتر خواهد

 بود.
ترکیب های بی سرگروه

تراکتورسازی تبریز
پ��س از جدای��ی حتم��ی مه��دی کیان��ی 
نی��ک تیموری��ان، تراکتورس��ازان   و آندرا
کاپیتان های اول و دوم خود را از دس��ت دادند 
و از بی��ن بازیکنان حاضر، ش��اید بتوان محمد 
ایرانپوری��ان را کاپیت��ان فعلی آنها دانس��ت؛ 
اما باید تا پای��ان زمان نقل و انتق��االت و البته 
تعیین س��رمربی این تیم صبر ک��رد تا تکلیف 
 س��رگروهی س��رخ پوش��ان تبریزی مشخص

 شود.

صبا قم
 قم��ی ه��ا ک��ه هن��وز تکلیف تی��م خ��ود را

 نمی دانند، کمی غیرمعمول اس��ت که تکلیف 
کاپیتان��ی خ��ود را بدانند، بنابرای��ن باید صبر 
ک��رد و دی��د وضعیت ب��ه چه ص��ورت پیش 
خواهد رفت و چ��ه بازیکنانی با این تیم تمدید 
 کرد ه و یا ب��ه عضویت صبایی ه��ا درخواهند 

آمد.
استقالل خوزستان

 تیمی ک��ه در فصل گذش��ته، س��ه کاپیتان به
 نام های عبدالهادی خنیفر، محمدرضا مهدوی 
و س��یدمهدی س��یدصالحی داش��ت، هنوز از 
وضعیت بازیکنان خود خبر ن��دارد و بنابراین 
نمی توان تصور کرد که بازوبند سرگروهی این 

تیم را کدام بازیکن بر بازو خواهد بست.
پیکان

پس از جدایی س��یدمهدی رحمت��ی و محمد 
نصرتی از این تیم، پیکانی های احتماال تازه به 
لیگ برگش��ته، هنوز کاپیتان خود را نشناخته 
اند و باید تا تعیین تکلی��ف وضعیت نهایی این 

تیم صبر کرد.
استقالل اهواز

 آب��ی پوش��ان قدیم��ی اهواز ک��ه احتم��اال با
 نهایی شدن خرید س��همیه فوالدنوین پس از 
س��ال ها به لیگ برتر پا خواهند گذاشت، هنوز 
هیچ ردی از کاپیتان س��ال آینده خود نش��ان 
نداده اند؛ چرا که از نظر اس��تفاده از بازیکنان، 
 آنها یقین��ا دچار تغیی��ر و تح��والت خواهند

 شد.

سرخابی ها

 پیام روحیه بخش علی کریمی 
برای والیبالی ها

 تیم ملی والیبال کش��ورمان با وجود درخش��ش و پیروزی بر غول های 
جهان، نتوانست به مرحله بعدی لیگ جهانی صعود کند.

علی کریمی پیشکسوت فوتبال کشورمان که به ورزش والیبال هم عالقه 
دارد و آن را پیگیری می کند، در پیامی از تالش های ستاره های والیبال 

کشورمان تقدیر کرد.
کریمی در صفحه اجتماعی خود نوشت: » سالم دوستان عزیز، با خسته 
نباش��ید به بروبچه های والیبال، دمتون گرم، فدای س��رتون و به امید 

موفقیت در جام جهانی«.

از لنز دوربین

اصغر 
قلندری



یادداشت

حجت االسالم نکونام:

فعالیت در نظام اسالمی 
توفیق ارزشمندی است

 نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
و ام��ام جمع��ه ش��هرکردگفت: فعالی��ت در نظام اس��امی 
توفی��ق ارزش��مندی ب��ه ش��مار م��ی رود و مدی��ران 
 بای��د ت��اش کنن��د در مس��یر رضای��ت خداون��د گام

 بردارند.
حجت االس��ام محمد علی نکونام در ش��ورای اداری استان 
چهارمحال و بختیاری به میزبانی دفتر ولی فقیه در اس��تان 
با اش��اره به اینکه ماه رمضان م��اه پر برکت خداوند اس��ت، 
عنوان ک��رد: این م��اه یک��ی از پر فضلی��ت ترین م��اه های 
 س��ال اس��ت که مومنان باید بیش��ترین به��ره را از این ماه

 ببرند.
حجت االسام محمد علی نکونام گفت: درهای آسمان در این 
ماه باز است و دعاها مستجاب می شود. رمضان ماه رحمت و 

بخشش است.
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد بیان کرد: توبه یکی از مهم ترین مواردی است که در 
این ماه پذیرفته می شود و باید تاش کنیم از این ماه پر برکت 
نهایت بهره را ببریم. مسووالن وظیفه خطیری دارند و امانت 

بزرگی در دست آنها است.
حجت االسام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره اینکه انجام 
کارهای خیر را در این ماه نباید از یاد ب��رد، بیان کرد: کمک 
به مستمندان از مهم ترین اقدامات ارزشمند نزد خداوند در 

این ماه است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختی��اری و امام 
جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره اینکه دین اسام کامل ترین 
دین خداوند است بیان کرد: باید همه در راستای تقویت دین 

تاش کنند.
وی گف��ت: مس��ووالن وظیف��ه خطی��ری دارن��د و امان��ت 
بزرگ��ی در دس��ت آنهاس��ت ک��ه بای��د ت��اش کنن��د 
 در انج��ام کاره��ا و ام��ور در پش��گاه خداون��د س��ربلند

 باشند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختی��اری و امام 
 جمعه ش��هرکرد یادآور ش��د: تقوی��ت دین اس��ام یکی از 
مه��م تری��ن کارهاس��ت و هم��ه مدی��ران بای��د ب��ه ای��ن 
مهم توج��ه داش��ته باش��ند و در ای��ن مس��یر گام بردارند. 
پس��ت و مق��ام ه��ا زمان��ی موج��ب س��عادت م��ی ش��ود 
 ک��ه در مس��یر تقوی��ت دی��ن م��ورد به��ره ب��رداری ق��رار 

گیرد.
حجت االس��ام محمد علی نکونام تصریح ک��رد: فعالیت در 
نظام اس��امی توفیق با ارزش��ی اس��ت که همه مدیران باید 
 از این توفیق به دس��ت آمده در مس��یر رضایت خداوند گام

 بردارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:    

توجه به حوزه اقتصادی از 
اقدامات ارزشمند دولت است

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش تورم 
و توجه به حوزه اقتصادی از اقدامات ارزشمند دولت 

تدبیر و امید به شمار می رود.
قاسم سلیمانی دش��تکی در نشست شورای اداری 
استان به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان، 
 گفت: ماه مبارک رمضان ماه فضلیت و ماه رحمت

 است.
وی افزود: ماه رمضان ماه بزرگی اس��ت و در قرآن 
نسبت به ارزش های و فضیلت های این ماه اشاره 

های بسیاری شده است.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره 
به اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود با مشکات 
بس��یاری در حوزه های مختلف روبه رو بوده است 
بیان کرد: وجود تورم باال یکی از مشکات مهم در 
حوزه اقتصادی به شمار می رفت که در جامعه برای 

مردم مشکل آفرین شده بود.
قاسم سلیمانی دش��تکی بیان کرد: با همت دولت 
 تورم کاه��ش یافته اس��ت و از افزای��ش بی مورد

 قیمت ها جلوگیری شده اس��ت و اگرچه تورم در 
جامعه از بین نرفته است؛  اما تورم کنترل شده است 
 و تاش دولت این است که مش��کل تورم را از بین

 ببرد.
وی گفت: تورم حدود ۴۰ درصد بوده اس��ت که با 
اقدامات دولت هم اکنون تورم به حدود ۱۶ درصد 

رسیده است.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره 
به اقدامات ارزش��مند دولت در استان چهارمحال 
و بختیاری، بیان کرد: با هم��ت و تاش مدیران و 
مسووالن دولت بسیاری از پروژه های استان مانند 
 توس��عه جاده ها، احداث راه آهن و... فعال ش��ده 

است.
 قاس��م س��لیمانی دش��تکی بی��ان ک��رد: دول��ت

اح��داث  مانن��د  را  مهم��ی  ه��ای  پ��روژه   
راه آه��ن در ای��ن اس��تان کلی��د زده اس��ت 
خواه��د ب��ر  در  را  اس��تان  پیش��رفت   ک��ه 

 داشت.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری در ادام��ه به 
نامگذاری امسال تحت عنوان دولت و ملت، همدلی 
و همزبانی اش��اره ک��رد و گفت: وج��ود همدلی و 
همزبانی بین مسووالن استان و مردم نقش مهمی 
 در سرعت گرفتن روند توس��عه و پیشرفت استان

 دارد.

یادداشت

 در استان چهارمحال و بختیاری یک هزار واحد صنعتی وجود 
دارد، که از این تعداد حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد صنعتی تعطیل و 

بدون اشتغال هستند.
چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های جنوب غربی ایران 
اس��ت. این اس��تان با ۱۶هزار و ۴۲۱ کیلومتر مربع معادل یک 
درصد از کل وسعت ایران است و بیست و دومین استان کشور 
از نظر مساحت محسوب می شود. در این استان حدود یک هزار 
واحد صنعتی وجود دارد که طی بررسی ها ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد 
آن تعطیل هستند و بقیه واحد های فعال نیز به واسطه مشکات  
مختلف ازجمله نبود رونق در بازار با ظرفیت کامل کار نمی کنند. 
شهرک صنعتی شهرکرد،  مهم ترین شهرک صنعتی استان است 
که با فعالیت حدود ۱۷۰ واحد اشتغالی حدود سه هزار و ۶۰۰ 
نفر دارد. بررسی ها نشان می دهد که اگر مشکات و مساله  رکود 
بازار حل شود،  بسیاری از واحدهای صنعتی با تمام ظرفیت کار 

می کنند و اشتغال این شهرک به دو برابر تبدیل می شود.
۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد صنعتی تعطیل است 

مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری 
در خصوص وضعیت صنعت در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت: در اس��تان چهارمحال و بختی��اری حدودیک هزار واحد 
صنعتی است که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد صنعتی تعطیل است. 
سید نعیم امامی بیان کرد: حجم سرمایه گذاری این واحد های 
صنعتی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این تعداد 
واحد صنعتی حدود ۱۰ درصد اشتغال استان،  معادل ۱۵ هزار 

نفر ایجاد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه مشکل اصلی در استان بیکاری است و 

نیاز به ایجاد اشتغال است، باید به سمت توسعه و ایجاد واحدهای 
صنعتی بزرگ در استان برویم و رویکرد ما این است که صنایع 
بزرگ در این استان فعال شوند و توس��عه صنعت فوالد یکی از 

برنامه هاست.
مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: تمام تاش ما این است صنعتی در استان استقرار پیدا 
کند که اول محیط زیست را آلوده نکند و دوم اینکه اشتغال زیاد 
ایجاد کند. هم اکنون طرح های مهمی در استان چهارمحال و 
بختیاری در حوزه فوالد و صنعت وجود دارد که با بهره برداری از 

آنها زمینه اشتغال قابل توجهی در استان فراهم می شود.
افتتاح چند طرح صنعتی بزرگ در سال جاری 

وی با اشاره به بزرگ ترین واحد صنعتی تولید فوالد در استان، 
گفت: واحد صنعتی تولید فوالد سفید دشت توانسته در فاز اول 
خود ۱۴۱ نفر را اس��تخدام کند و در فاز دوم دو برابر این تعداد 
را استخدام می کند و در نهایت طی س��ه سال بیش از سه هزار 
نفر نیرو در این واحد صنعتی اس��تخدام می شوند. اشتغال غیر 
مستقیم این واحد صنعتی نیز می توان ۱۰ برابر این تعداد پیش 
بینی کرد. امامی بیان کرد: امسال فاز اولیه این واحد صنعتی)فاز 
احیا( به بهره برداری می رسد که در این فاز آهن اسفنجی تولید 

می شود.
وی یادآور شد: فاز دوم این واحد صنعتی بزرگ)فوالد سازی( در 
مرحله عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار است و امیدواریم مراحل 
ساخت فوالد س��ازی این واحد بزرگ در پاییز آغاز شود و ظرف 
یک سال دیگر شاهد راه اندازی واحد فوالد سازی این کارخانه 
باش��یم. مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و 

بختیاری تصریح کرد: تمام نیروهای ای��ن واحد صنعتی بومی 
هستند و نظارت کامل در حال انجام است.

وی بیان کرد: به جز واحد فوالد سفید دشت واحد فوالد سازی 
دیگری به نام تاراز،  فعالیت خود را در اس��تان آغاز کرده اس��ت 
 که این واحد ۲۰۰ نفر اش��تغال دارد و محصول این واحد تولید

 ورق های پوش��ش دار اس��ت. امامی افزود: مراحل ساخت این 
واحد تولیدی تکمیل شده است و یکسری کار های جزیی دارد 
و امسال به بهره برداری می رس��د. مدیر کل صنعت و معدن و 
تجارت استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: واحد های میلگرد 
سازی صبا، ذوب ریزی چهلستون، واحد صنعتی تولید نان و... از 
واحد های دیگر استان در حوزه صنعت هستند که اشتغال قابل 

توجه در این استان  ایجاد کرده اند.
 تعطیلی دو ساله ساخت پتروشیمی لردگان

وی افزود: امسال یک واحد صنعتی بزرگ تولید چادر مشکلی در 
استان راه اندازی می شود که ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر مربع 
چادر مش��کی را دارد. وی در ادامه با اشاره به اینکه پتروشیمی 
لردگان یکی از واحد های مهم استان در حوزه صنعت به شمار 
می رود تاکید ک��رد: این واحد صنعتی دو س��ال بود که مراحل 
ساخت آن متوقف شده بود که با همت دولت و تخصیص اعتبار 
از طریق فایناس به میزان ۴۲۷ میلیون یورو، کارگاه ساخت آن 
دوباره فعال شده اس��ت و امیدواریم طی دو سال و نیم آینده به 
بهره برداری برسد. امامی در خصوص تعطیلی واحد ها در استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: در ابت��دای فعالیت دولت تدبیر و 
امید ۲۵ درصد واحد های صنعتی استان تعطیل بودند که این 

میزان شامل ۲۵۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی می شد.
مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: یکی از اقدامات در ح��وزه صنعت چهارمحال و بختیاری 
بررسی میدانی واحدهای صنعتی بود که آمار دقیق در خصوص 

تعطیلی و یا فعال بودن و تعداد نیروی کار مشخص شود.
وی بیان کرد: شهرک صنعتی ش��هرکرد چشم و چراغ صنعت 
استان اس��ت که طی بررس��ی ها میدانی در این شهرک ۲۷۶ 
واحد صنعتی فعال اس��ت که این تعداد واحد صنعتی بین ۳۰ 
تا ۱۰۰ درص��د ظرفیت فعالیت می کنند و اش��تغال این تعداد 
واحد س��ه هزار و ۶۰۷ نفر است. در ش��هرک صنعتی شهرکرد 
۱۲۰ واحد تعطیل اس��ت که از این تعداد شش تا هفت واحد به 
واسطه بانک ها توقیف شده اند و ۱۱۳ واحد نیز در دوران رونق 
بازار)۸۷-۸۰( تعطیل شده اند. امامی یادآور شد: طی بررسی ها 
۶۴۰ نفر نیز در طرح های در حال ساخت فعالیت می کنند که 
جمع کلی اشتغال شهرک صنعتی شهرکرد حدود چهار هزار و 
۲۰۰ نفر است که اگر مشکات رکود بازار و مشکات تحریم ها 
حل شود، اشتغال این شهرک به هشت هزار نفر می رسد و این 

دست یافتنی است.

بررسی وضعیت صنعت در غرب کشور؛

تعطیلی ۲۵۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری
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ابالغ وقت رسیدگی
4/276 در خصوص پرونده کالسه 518/94 خواهان علی حق پژوه دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند به طرفیت مجید رضائی سودجانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ساعت 9صبح   94/5/18 مورخه  برای 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10342 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

4/277 شماره ابالغیه: 9410100351103167 شماره پرونده: 9209980351101352 
شماره بایگانی شعبه: 921389 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم 
علیه آقای فیروز محمدی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9309970351101870 صادره از شعبه 11 حقوقی اصفهان در پرونده شماره 
921389 محکوم به خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل 
به  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  ششصد  و  میلیون  سه  مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن براساس 
شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در 
حق محکوم له آقای حسینی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره  آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

م الف:10355 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

4/278 شماره ابالغیه: 9410100351103155 شماره پرونده: 8709980351100505 
با  ساعدی  امیر  آقای  خواهی  فرجام  خصوص  در   870511 شعبه:  بایگانی  شماره 
قیمومیت خانم فروغ ساعدی به طرفیت خانمها مهین ساعدی و صدیقه ساعدی نسبت 
به دادنامه شماره 930997035110539 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان 
به ایشان ابالغ می گردد ظرف 20 روز از تاریخ نشر آگهی چنانچه پاسخی دارید به 
این شعبه ارائه در غیر این صورت پرونده با همین کیفیت به دیوان عالی ارسال خواهد 

شد.م الف:10356 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

4/279 شماره ابالغنامه: 9410100351103204 شماره پرونده: 8809980351101012 
نشانی  عسکریان  عباسعلی  حقیقی:  شونده  ابالغ   881018 شعبه:  بایگانی  شماره 
مجهول المکان مدرک پیوست: در خصوص تجدید نظرخواهی خانم روح انگیز شکرالهی 
به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 238 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دادگاه  به  یا  نمایید  اعالم  دادگاه  این  به  اخطاریه  رویت  از  پس  روز  ده  ظرف  دارید 
می گردد.م الف:10357  ارسال  تجدیدنظر  به  کیفیت  همین  با  پرونده  واال  دهید   تحویل 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

4/280 خواهان مرضیه وکیلی محمود صالحی فرزند علی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طالق  خواسته  به  کریم  فرزند  عباسی  علیرضا 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   16 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه پرونده 931315ح/16 ثبت 
گردیده که در پرونده در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون 
اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 قرار ارجاع امر به داوری صادر 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون فوق الذکر
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی به  از مفاد آن ظرف بیست روز پس  از نشر آگهی و اطالع  پس 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود یکی از اقارب خود را که واجد شرایط 

مقرر در آیین نامه فوق الذکر است را به عنوان داور خود به شعبه معرفی نماید در 
دادگاه عمومی  اقدام خواهد شد.م الف:10364 شعبه 16  برابر مقررات  اینصورت  غیر 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/281 کالسه پرونده:2/94 شماره دادنامه: 295-94/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه 28 
شورای حل اختالف اصفهان خواهانها: 1- سید محمد پاک نژاد 2- سید علی پاک نژاد هر 
دو به نشانی اصفهان – خیابان بزرگ راه خرم خیام – کوچه شهید علیقلیان – پ118- 
عبدالخالق   – عبدالحسین  اسامی  به  رضائی   عباس  مرحوم  وراث  خواندگان:  طبقه3 
– حسن – بتول و حبیبه شهرت همگی رضائی به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام 
به انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: خواهانها سید 
عباس  مرحوم  ورثه  طرفیت خواندگان  به  نژاد  پاک  همگی  علی شهرت  و سید  محمد 
همگی  حبیبه شهرت  و  بتول   – حسن   – عبدالخالق   – عبدالحسین  اسامی  به  رضائی 
رضائی دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند بیست و یک سهم مشاع از 3478/75 
ریال   50/000/000 مبلغ  به  مقوم  اصفهان  ثبت   14 بخش  اصلی   28 ثبتی  پالک  سهم 
مطرح و اظهار می دارند وفق مبایعه نامه عادی 81/4/17 دو قطعه ملک به مشخصات 
مندرج در مبایعه نامه به آنان فروخته شده که با فوت مرحوم عباس رضائی فروشنده 
ملک دسترسی به ورثه جهت انتقال سند نمی باشد که با توجه به محتویات پرونده و 
پرونده کالسه 751/93ش. در  دلیل  تامین  ثبتی  کارشناس  نظریه  و  ابرازی  مستندات 

ح28 و وضعیتهای ثبتی 1394/43/44665-94/3/6و1394/43/19753-94/1/19 دعوی 
مطروحه محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 190و362 قانون مدنی و ماده 198 
انتقال سند به میزان سی  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به 
سهم و یک چهارم سهم از 7880 سهم موازی دویست و بیست و یک سهم مشاع از 
3478/75 سهم ششدانگ پالک ثبتی 28 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان را صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قطعی قابل واخواهی در 
می باشد.م الف:9630  اصفهان  حقوقی  محاکم  در  اعتراض  قابل  سپس  و  شعبه  همین 

شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

4/282 شماره: 890/93 به موجب رای شماره 6 تاریخ 94/1/16 شعبه 31 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه میالد یبلوئی موگوئی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 3/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی به انضمام مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه 
ملک شهر  دادرسی در حق خواهان حامد جهانگیری فرزند علی به نشانی اصفهان – 
– خیابان مفتح – کوچه رسالت – روبروی فضای سبز – درب بزرگ صادر و اعالم 
احکام:  اجرای  قانون  نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34  پرداخت  می گردد و 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
نماید.م الف:9634  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

پرونده:9309980350900780  شماره  دادنامه:9309970350901915  شماره   4/283
شماره بایگانی شعبه:930854 خواهان: آقای اسماعیل سانحی فرزند حسین با وکالت 
خانم مهشید داوران پور فرد فرزند احمد به نشانی اصفهان – خ.شیخ بهایی – بعد از 
نبش بن47 خوانده: آقای امین ا... شاه  روبروی مسجد شیخ بهایی –  چهارراه آذر – 
بندری فرزند بهرام به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دادگاه نظر به اوراق 
مبادرت  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  و 
اسماعیل سانحی  آقای  دادگاه: دعوی خواهان  مینماید. رای  انشای رای  و  به صدور 
شاهبندری  ا...  امین  آقای  خوانده  طرفیت  به  پورفرد  داوران  مهشید  خانم  وکالت  با 
انضمام  به  عادی  رسید  فقره  یک  وجه  ریال   160/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  نظر  دادگاه  میباشد  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
و مستندات ابرازی که حسب آن خوانده متعهد به پرداخت وجه خواسته شده و این 

امر ظهور بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی نسبت به دعوی خواهان 
بقای  استصحاب  با  دانسته  ثابت  نظر  به  را  دعوی خواهان  بنابراین  نیاورده  عمل  به 
به محکومیت  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون  به مواد 198و519و515  دین و مستند 
خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/015/000 
قانونی و خسارت  بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه  ریال 
دادخواست 93/7/19  تقدیم  تاریخ  از  بانک مرکزی  اعالمی  تادیه وفق شاخص  تاخیر 
تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قبال تجدیدنظر در 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  می باشد.م الف:9635  اصفهان  استان  تجدید  دادگاه 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   94/3/27-547 دادنامه:  شماره   2523/93 پرونده:  کالسه   4/284
شعبه سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مینا فرهادی چشمه مرواری نشانی 
کوچه بیست و چهارم – پالک166 خوانده:  اصفهان – خ.جابرانصاری – خ.ابونعیم – 
غالمعلی سرکوب نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: پس از ارجاع 
نظریه  اخذ  و  قانونی  فوق و طی تشریفات  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم مینا فرهادی چشمه مرواری 
به طرفیت آقای غالمعلی سرکوب به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه کل نفقات 
به طور  نفقات  پرداخت  نفقه جهت  تعیین  الی صدور حکم و  تاریخ 93/3/1  از  گذشته 
مستمر ماهانه با جلب نظر کارشناس مقوم به 31/000/000 ریال نظر به دادخواست 
تقدیمی و احراز رابطه زوجیت به موجب فتوکپی مصدق سند نکاحیه به شماره 13774 
مورخه 86/11/1 و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده و دلیل و مدرکی بر پرداخت نفقه و یا نشوز زوجه ارائه ننموده و با استناد 
به مواد 1106و1107و1111 ق.م و نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده که مصون 
از اعتراض مانده شورا خوانده را بابت نفقه زوجه از تاریخ 93/3/1 لغایت 94/3/31 به 
پرداخت مبلغ 36/570/000 ریال )سه میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار تومان( و 
بابت نفقه آینده به پرداخت ماهانه مبلغ 3/000/000 ریال )سیصد هزار تومان( از تاریخ 
94/4/1 لغایت زمان احراز نشوز زوجه محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:9637 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/285 کالسه پرونده: 1973/93ش5 شماره دادنامه: 278-94/2/21 مرجع رسیدگی: 
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امین احمدی نشانی: اصفهان – بابوکان 
نشانی:  آبادی  قاسم  ترکی  ابراهیم  خوانده:  ک.ش.رحمانی  نبش   – ک.ورزشگاه   –
مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
مینماید. رای شورای  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  اعالم و  را  ختم رسیدگی 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای امین احمدی به طرفیت آقای ابراهیم ترکی به 
به   1433/292469/52 شماره  به  چک  وجه  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  مطالبه  خواسته 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
اینکه خوانده  در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
به  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون  تجارت و 198و515و519و522  قانون  310و313 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و 185/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/9/1( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:9638 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رای 
4/286 شماره دادنامه: 9409970351300357 شماره پرونده: 9309980351300939 
شماره بایگانی شعبه: 931066 خواهان: آقای حسن عبادی فرزند باقر با وکالت آقای 
مرتضی زارعی خوابجانی فرزند علی محمد به نشانی اصفهان – خ.کاوه – پل چمران 
ط3- واحد12 خوانده: آقای علیرضا شمس فرزند حسن   – ساختمان اداری آفتاب   –
پ264  فاز2-   – زاینده رود  شهرک   – دشت  روشن   – اصفهان  شهرستان  نشانی  به 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه وجه بابت... گردشکار: دادگاه از توجه به 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای مینماید. 
طرفیت  به  زارعی  مرتضی  وکالت  با  عبادی  حسن  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای 
علیرضا شمس به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 773755 مورخ 92/4/7 
به مبلغ چهل و پنج میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بانک تجارت و مطالبه مبلغ 
و  دادرسی  هزینه  انضمام  به   92/8/12 مورخ  عادی  رسید  بابت  ریال  میلیون  هشتاد 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و رسید عادی مورخ 
خوانده  و  می نماید  ایجاب  را  خوانده  ذمه  اشتغال  ابرازی  مستندات  اینکه  و   92/8/12
علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است لذا دادگاه 
دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198و519و522 قانون 
خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   315 الی   310 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین 
بابت  به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون و ششصد و شصت هزار ریال 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و سی  هفتصد  و  میلیون  سه  مبلغ  و  خواسته  اصل 
تاریخ  از  مورد چک  در  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  وکیل  پرداخت حق الوکاله  و 
سررسید 92/4/7 تا زمان تادیه آن و در مورد رسید عادی از تاریخ تقدیم دادخواست 
93/9/5 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست 
استان اصفهان می باشد.م الف:9642  تجدیدنظر  دادگاه  تجدیدنظرخواهی در  قابل   روز 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

4/287 شماره: 1356/92ش12 به موجب رای شماره 206 تاریخ 93/3/27 شعبه 12 
علیه سعادت  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
تردست فرزند تیمور به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون 
بابت اصل خواسته و  بانک سرمایه  ریال وجه چک شماره 127382-92/2/10 عهده 
112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )92/2/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان علیرضا کریمی فرزند امرا... 
به نشانی نجف آباد – خ.قدس غربی – پالک8 صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر 
ابالغ شد،  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  احکام: همین  اجرای  قانون  ماده 34  حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 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 

اعالم نماید.م الف:9661 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 4/288 شماره: 1483/93ش9 به موجب رای شماره 2142 تاریخ 93/11/30  شعبه 9
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- سید 
کمال درخشنده 2- حسین درخشنده 3- ایوب عباسی پور همگی به نشانی مجهول المکان  
محکوم اند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 49/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 
320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)93/9/2( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له موسسه 
اعتباری عسگریه به مدیرعاملی آقای سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر  مالی و 
روبروی سه راه  خ شیخ صدوق شمالی –  شیروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان – 
مفید – ساختمان مالی و اعتباری عسگریه – طبقه4 و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر 
بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 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 

اعالم نماید.م الف:9669 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



پيامبر صلى  اهلل  عليه  و آله :
هر كس كم بخورد، س��الم مى ماند و هر 
كس زياد بخورد تنش بيمار مى ش��ود و 

قساوت قلب پيدا مى كند.
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گزارش عملکرد دوساالنه شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه

شهردار مبارکه :
 سياست های شهرداری در دوره چهارم، بر چهار اصل استوار است

شهردار مبارکه گفت: سیاست و پروژه های شهرداری و شورای 
اسالمی شهر مبارکه در دوره چهارم بر چهار اصل استوار است. 
محمد شرفا، در آیین ارائه گزارش عملکرد شهرداري و شورای 
اسالمی شهر مبارکه با بیان اینکه  با همدلی و همزبانی موفق 
مردم  به  اندک  هرچند  خوبی  خدمات  مدت  این  در  شدیم 
ارائه دهیم اظهار داشت: تکمیل پروژه های نیمه تمام، تعریف 
پروژه های جدید در سطح کالن، پروژه های محله محور و 
را  کلی  اصول  این  در سطح محالت  مردم  نیازهای  به  توجه 

تشکیل می دهد.
شهرداری  درآمدهای  از  زیادی  بخش  اینکه  بیان  با  شرفا، 
گفت:  شود  می  ها  پروژه  آزادسازی  و  تملک  صرف  مبارکه 
برای اجرای پروژه ها نیاز به تملک داریم. وی گفت: در این 
مدت بیش از 32 میلیارد تومان برای آزادسازی 192 هزار متر 
مربع هزینه شده است. شهردار مبارکه با بیان اینکه با توجه 
به وجود تعداد زیادی صنایع و کارخانجات بزرگ و کوچک 

احساس  سبز  فضای  توسعه  و  ایجاد  به  نیاز  شهرمبارکه   در 
می شود گفت : فضای سبز شهر مبارکه بالغ بر 120 هکتار 
است. وی  یافته  توسعه  این مدت 8 هکتار  در  باشد که   می 
با بیان اینکه سرانه فضای سبز در شهر مبارکه 45 متر مربع  
توان  می  را  شهری  کمتر  کشور  کل  در   : کرد  تصریح  است 
شرفا، باشد.  برخوردار  سبز  فضای  میزان  این  از  که   یافت 

 با بیان اینکه به منظور جلوگیری از  هدر رفت آب و مصرف 
بهینه، کلیه شبکه آبیاری فضای سبز مبارکه به صورت بارانی 
و قطره ای انجام شده است، گفت: اجرای شبکه آبیاری بارانی 
فضای سبز شهرمبارکه  متر طول  هزار  در 830  ای  قطره  و 
 انجام شده است. شهردار مبارکه با اشاره به احداث پارک های 
کودکان  بازی  های  مجموعه   : در سطح شهرگفت  ای  محله 
درچه،  صفاییه،  محالت  های  پارک  در  جدید  امکانات  با 
سجادیه و سرارود نصب شده است. وی با اشاره به برنامه های 
شهرداری مبارکه به مناسبت عید نوروز و تقارن آن با ایام دهه 

فاطمیه گفت: در جهت زیباسازی شهر و ایجاد فضای معنوی 
در ایام عید نوروز و دهه فاطمیه  بیش از 50 المان و گلدان در 
سطح شهر نصب شد. شرفا، با بیان اینکه سال گذشته 5 زمین 
چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهر مبارکه اجرا و نصب شد 
اظهار داشت : بررسی های الزم در جهت نصب دو زمین چمن 
بیان  با  مبارکه  شهردار  است.  انجام  درحال  دیگر  مصنوعی 
اینکه در حوزه عمران نیز عملیات لکه گیری در سطح شهر 
را شروع کردیم گفت :9  اکیپ حفاری در سطح شهر مشغول 
فعالیت بودند و درحال حاضر سه گروه عملیاتي به منظور لکه 

گیری با اعتبار 8 میلیارد ریال در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه بیش از 150 میلیارد ریال صرف پیاده رو 
سازی در محالت مختلف شهر مبارکه شده است، خاطرنشان 
کرد : احداث روشنایی و سرویس بهداشتی و اجرای پارکینگ 
موقت و پارک محله ای کوچک و ساماندهی آرامستان های 

شهر را در دستور کار داریم.

اعظم  پیامبر  میدان  احداث  اینکه  بیان  با  مبارکه  شهردار 
)ص( و حسینیه مرکزی از دوره قبل طراحی شده بود گفت: 
و  به 5 هزار  و  تغییر کرد  در دوره چهارم مساحت حسینیه 
ابتدای کار  : در  افزایش پیدا کرد. وی گفت  135 متر مربع 
برداری  خاک  و  نبود  آماده  طرح حسینیه  اینکه  به  توجه  با 
توسط مردم محلی و همشهریان عزیز انجام شد مشکالتی را 
برای ما بوجود آورد. شرفا با بیان اینکه در اولین جلسه  طرح 
طرح  دو   : افزود  شد  ارائه  طرح  مشاور  به  مرکزی  حسینیه 
ساخت حسینیه با حذف حمام و حفظ حمام از طرف مشاور 

طرح به ما ارائه شد. 
شهردار مبارکه با بیان اینکه مرکز فرهنگی و حسینیه مرکزی 
در سه طبقه احداث خواهد شد، که حسینیه با 5 هزار متر 
مربع در طبقه همکف قرار دارد؛ گفت : طراحی دقیق، جامع 
بتوانیم  امیدواریم  و  انجام شده است  این زمینه  و کاملی در 
خدمات شایسته ای به مردم و شهروندان مبارکه  ارائه دهیم.

رییس شورای اسالمی شهرمبارکه گفت: در دوره چهارم شورای 
مبارکه  شهر  برای  پروژه  تومان  میلیارد   140 حدود  اسالمی 
تعریف شده است. خلیل طاهری، در آیین ارائه گزارش عملکرد 
از  با قدردانی  مبارکه  دوساله شهرداري و شورای اسالمی شهر 
همکاری و همراهی شهردار و سایراعضای شورای اسالمی شهر 
رییس  و  مبارکه  شهر  فرزند  عنوان  به  گفت:  چهارم  دوره  در 
حمایت  مبارکه  مردم  خادم  و  مبارکه  شهر  اسالمی  شورای 
اعالم  اسالمی شهر  اعضای شورای  کلیه  از  را  جانبه خود   همه 
می کنم. طاهری، با بیان اینکه به عنوان اولین شهری هستیم 
پاسخگوي  شهر  شورای  اعضای  از  نفر   4 تا   3 روزانه  که 
های  کمیسیون  که  نیست  روزی  هیچ   : افزود  هستند  مردم 
اعضای  از  تشکر  با  وی  باشند.  نداشته  ای  جلسه  شهر   شورای 
کمیسیون های فرهنگی و عمران شورای اسالمی شهر مبارکه 
تا کنون 148 جلسه در کمیسیون های  ابتدای دوره  از  گفت: 
عمران و فرهنگی تشکیل شده و با نتایج بسیار با ارزشی  همراه 
پارکینگ  های  پروژه  بود  قرار  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده 
طبقاتی شهدای ایرانپور و پارک هشت بهشت در مراسم جشنی 
گفت:  شوند  افتتاح  اصفهان  استان  محترم  استاندار  حضور   با 
با توجه به سفری که برای استاندار محترم پیش آمد نتوانستیم 
در خدمت ایشان باشیم و افتتاح پروژه ها به بعد از ماه مبارک 

رمضان موکول شد.
ساخت  کار  اینکه  بیان  با  مبارکه  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
نظیرترین  کم  عنوان  به  ایرانپور  شهدای  طبقاتی  پارکینگ 
پارکینگ در استان اصفهان با 120 میلیارد ریال به اتمام رسیده 

ملی  پروژه های  مبارکه در سطح  پروژه های شهر  است گفت: 
محسوب می شود .

در  ایرانپور  شهدای  طبقاتی  پارکینگ  اینکه  بیان  با   طاهری، 
5 طبقه به مساحت 17 هزار و 400 متر ساخت مفید اجرا شده  
و روان سازی ترافیک را انجام می دهد، گفت: با توجه به اینکه  
ممکن است در آینده عوارض آالیندگی به شهر پرداخت نشود 
درآمدهای  سمت  به  حرکت  پروژه  این  ساخت  در  ما  سیاست 
ایجاد  اینکه احداث پارکینگ طبقاتی،  بیان  با  پایدار است. وی 
اشتغال و درآمد پایدار برای شهرداری به همراه دارد گفت: پروژه 
با   و  ریالی  میلیارد  اعتبار حدود 80  با  نیز  بهشت  پارک هشت 
11 میلیارد ریال آزادسازی در 70 هزار متر مربع و در دو فاز 

اجرا شده است.
رییس شورای اسالمی شهر مبارکه با بیان اینکه فاز دوم پارک 
توسط  رود  زاینده  حاشیه  و  دهنو  کوه  مابین  بهشت   هشت 
تله کابین احداث می شود گفت: امیدواریم در دوره پنجم شورای 
این پارک ملی  توسعه  با حدود 37 هکتار دیگر  اسالمی شهر 

پیدا کند.
در  که  شریعتی  تجاری  مجتمع  پروژه  اینکه  بیان  با  طاهری، 
معارفه شهردارمحترم مبارکه، قول آن را به همشهریان دادیم، 
امروز در مرحله نازک کاری و آماده افتتاح است؛ گفت: خصوصی 
سازی، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای پایدار از اهداف اجرای 
مردم  به  رسانی  خدمت  اینکه  بیان  با  وی  است.  پروژه   این 
بلوار  به  ترافیک شهر  آباد و سرارود و هدایت  محله های شیخ 
پروژه  اجرای  اهداف  از  مقدس  دفاع  میدان  و  ربیعي   شهید 

بلوار شهدای طاهری است  گفت : حدود 700 متر از این بلوار 
آسفالت و جدول گذاری شده و حدود یک هزار متر دیگر باقی 
مانده، که زیرسازی آن انجام شده و فقط به آسفالت نیاز دارد 
. رییس شورای اسالمی شهر مبارکه با بیان اینکه بخش اعظم 
 ادامه خیابان سلمان انجام شده و آن را ادامه خواهیم داد تا به 
زمین های ابراهیم آباد وصل شود گفت: با توجه به اینکه مردم 
عزیز محله قلعه بیش از 25 سال است که به دنبال این هستند 
با  بیاید  خدمات  محدوده  داخل  آباد  ابراهیم  های  زمین   که 
مبارکه  شهردار  و  مبارکه  فرماندار  مردم،  نماینده  های  تالش 
قصد داریم زمین های ابراهیم آباد ملحق شده به محله قلعه را 
به عنوان شهرک مسکونی ایجاد کنیم تا بخشی از گرانی های 

مسکن را در شهر مبارکه حل کنیم.
طاهری، با بیان اینکه پروژه قطار شهری با مشارکت شهرداری 
مبارکه، فوالد مبارکه و شهرداری زیباشهر به طول 52 کیلومتر 
در حال انجام است اظهار داشت : آزادسازی 16 کیلومتر معادل 
اسالمی شهر  و شورای  عهده شهرداری  بر  پروژه  از  درصد   23
 مبارکه است که این مژده را به همشهریان عزیز می دهیم که 
تا کنون حدود 12 کیلومتر از درب فوالد تا میدان شهید نصوحی 

و میدان دفاع مقدس به طور کامل آزادسازی شده است .
در  تملک  تومان  میلیارد   24 گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
شده   آماده  مترو  مناقصه  اسناد  و  شد  انجام  مبارکه  شهرداری 
گفت: با همکاری سایر اعضای شورای اسالمی شهر مبارکه در 
کمیته تملک، تا امروز 135 جلسه برای آزادسازی برگزار شده و 
هر شبانه روز متر به متر  12 کیلومتر مسیر مترو  را آزادسازی 

کردیم.
رییس شورای اسالمی شهر مبارکه با بیان اینکه در یک سال این 
همه پروژه تعریف کردن، کار سختی است و زحمت زیادی دارد 
خاطرنشان کرد : از همشهریان عزیز تقاضا دارم که کاری نکنیم 

که غرور ملی خود را زیرسوال ببریم . 
وی با بیان اینکه خانه فرهنگ محمدیه قرار بود امروز آماده شده 
باشد ولی بنا به دالیلی تا کنون دو بار پیمانکار طرح خارج شده 
است، گفت : 65 درصد کار احداث  پل سرارود هم انجام شده و 

در پایان سال جاری به مردم تحویل داده خواهد شد .
وی با بیان اینکه پروژه شهیدمدنی هم در همین روزها بازگشایی 
می شود گفت: با توجه به اینکه مشاغل مزاحم شهری قرار است 
از سطح شهر جمع شود و به شهرک مشاغل شهری منتقل شود، 
امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده این کار را انجام دهیم. رییس 
از 8 ماه است  اینکه بیش  بیان  با  شورای اسالمی شهر مبارکه 
که شهرداری و شورای شهر مبارکه 800 میلیون تومان جهت 
خرید دستگاه سی تی اسکن  به حساب شبکه بهداشت و درمان 
و بیمارستان مبارکه واریز کرده اند گفت: متاسفانه تا کنون هیچ 
شبکه  توسط  اسکن  تی  سی  دستگاه  نصب  و  خرید  از  خبری 
بهداشت و درمان شهرستان مبارکه نیست، که باید در این زمینه 

پاسخگوی مردم باشند.
مبارکه   شهر  شورای  و  شهرداری  اینکه  بابیان   طاهری، 
تا کنون 300 میلیون تومان به مصلی ها، حسینیه ها و مساجد 
شهر کمک کرده است، گفت : شهرداری و شورای اسالمی شهر 
به  ریال  میلیون   150 و  میلیارد  یک  مبلغ  همچنین   مبارکه 

به  نیز  تومان  میلیون  یکصد  و  مبارکه  ورزشی  های   هیات 
هیات های مذهبی شهر مبارکه کمک کرده است.

رییس شورای اسالمی شهر مبارکه، در پایان با اشاره به ساخت 
شهر  جمعیت  از  درصد   50 استفاده  جهت  مبارکه  بانوان  باغ 
بانوان  باغ  افتتاح  از  زمینه،  این  در  بانوان  مختلف  تقاضاهای  و 

مبارکه در اردیبهشت ماه سال 95 خبر داد.

ریيس شورای شهر مبارکه : 
140 ميليارد تومان پروژه برای شهر مبارکه تعریف شده است

امام جمعه مبارکه گفت : پروژه های فراوانی در شهر مبارکه 
مسائل  به  ناظر  آنها  از  اعظمی  بخش  که  اجراست  حال  در 
محمد  والمسلمین  االسالم  است.حجت  جامعه  فرهنگی 
و  شهرداري  عملکرد  گزارش  ارائه  آیین  در  محمدی  جواد 
طاها  آل  کریم  تبریک والدت  با  مبارکه  اسالمی شهر  شورای 
نهچیر،  قلعه  احیاء  و  مرمت   : گفت  )ع(   مجتبی  حسن   امام 
مبارکه  شهر  مرکزی  حسینیه  و  شهر  بزرگ  تاالر  بانوان،  باغ 
آنها  از  شهرستان  مجموعه  که  هستند  بزرگی   کارهای 
و  خاص  ای  محله  به  اختصاص  فقط  و  شوند  می  مند   بهره 
شهر مبارکه ندارد. حجت االسالم محمدی با بیان اینکه  50 
نگاه   : داشت  اظهار  دهند  تشکیل می  بانوان  را  درصد جامعه 
شهرداری مبارکه به این پروژه فقط به عنوان یک پروژه رفاهی 

نیست و قطعا اگرنرم افزار خوبی برای آن طراحی شود موفقیت 
با اشاره به ساخت تاالر بزرگ شهر  خوبی خواهد داشت. وی 
بزرگی  کار  مبارکه  شهر  در  بزرگ  تاالر  ساخت  گفت:  مبارکه 
است . امام جمعه مبارکه، با اشاره به احداث حسینیه و مرکز 
پروژه  این  به  نگاه  نباید   : گفت  مبارکه  شهر  بزرگ  فرهنگی 
بزرگ  مرکز  و  بلکه حسینیه  باشد؛  ای  محله  پروژه  عنوان  به 
 فرهنگی به عنوان یک بخشی از پروژه نمادین شهر مبارکه با 
دارد. اختصاص  شهرستان  کل  به  چندمنظوره  های  استفاده 

حجت االسالم محمدی با بیان اینکه باید خیرین و مردم هم به 
یاری هیات امناء و شهرداری بیایند تا پروژه شکل بگیرد  گفت: 
یکی از مشکالت مرکز شهر مبارکه عدم وجود پارکینگ بود که 
در پروژه حسینیه و مرکز بزرگ فرهنگی در نظر گرفته شده 

است. وی در خصوص اینکه هیات امنای حسینیه از 15 نفر از 
افراد حقیقی و حقوقی در بخش های اجرایی و نظارتی تشکیل 
شده است گفت: اعضای هیات امنای حسینیه مرکزی مبارکه را 
معتمدین شهرستان، تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر و 
مسووالن شهرستان تشکیل می دهند. وی با بیان اینکه انتخاب 
هیات امنا و وجود حمام قدیمی، تاخیر زیادی در شروع به کار 
ساخت حسینیه به وجود آورد افزود : همه مردم و مسووالن 
باید دست به دست هم دهند و وارد میدان شوند تا کار اجرایی 
و فرهنگی این چنینی را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرند.

ها  ده  از  بیش  حال  به  تا  اینکه  بیان  با  مبارکه  جمعه  امام 
است  شده  تشکیل  موضوع  این  ساماندهی  برای  جلسه 
دیرینه  آرزوی  مبارکه  مرکزی  حسینیه  احداث  کرد:  تصریح 

کار  در  اخالص  که  رسد  می  نتیجه  به  زمانی  و   است  مردم 
برداشت  و  ندهیم  کار  به  سیاسی  جنبه  و  باشد  داشته  وجود 
احداث  اینکه  بیان  با  وی  باشیم.  نداشته  پروژه  ازاین  سیاسی 
حسینیه مرکزی همکاری همه جانبه مردم را می طلبد اظهار 
همه  باید  شهر  بزرگ  فرهنگی  مرکز  کار  جریان  در   : داشت 
مردم وارد میدان شوند تا کار به نتیجه برسد. حجت االسالم 
و المسلمین محمدی با بیان اینکه  شایعه پراکنی نباید مالک 
 قضاوت مردم در این زمینه باشد گفت : مردم نباید به  حرف و 
حدیث هایی که از طرف اشخاص مختلف ارائه می شود توجهی 
و  عمومی  های  تریبون  از  که  مباحثی  به  باید  فقط  و  کنند 
داشته  توجه  شود  می  مطرح   ... و  نماز جمعه  همانند   رسمی 

باشند.

امام جمعه مبارکه :
بخش اعظمى از پروژه های شهرداری مبارکه ناظر به مسائل فرهنگى جامعه است
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