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توسط معاون وزیر کار؛

جزییات حذف یارانه 
پردرآمدها اعالم شد
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وزیر نفت در حاشیه مذاکره با همتای هندی در اتاق 
بازرگانی تهران از احتمــال افزایش قیمت بنزین در 

سال جاری خبرداد...

معاون وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، جزییات حذف یارانه 
پردرآمدها را اعالم کرد. احمد میدری اظهار کرد: حذف یارانه 
24 میلیون نفر پر درآمد پیشنهاد دولت نیست. این تصمیمی 
است که مجلس شورای اسالمی می گیرد و دولت منتظر است تا 
مجلس در این زمینه تعیین تکلیف کند. وی مالک و معیارهای 

حذف یارانه ها را خودرو، معامالت ملکی، محل سکونت و...

رییس هیئت نظارت بر انتخابات استان اصفهان گفت: 
هیچ توافقی میان شورای نگهبان و وزارت کشور برای 

حضور نفر ششم انتخابات اصفهان...

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: حکم 
متهمان حادثه بیمارســتان خمینی شهر در دادگاه 

تجدیدنظر اصفهان طرح و منتهی به ...

 احتمال افزایش قیمت بنزین 
در سال جاری

نفر سوم حذف و انتخابات 
میان دوره ای برگزار می شود

حکم متهمان حادثه بیمارستان 
خمینی شهر قطعی شد

شهردار اصفهان:

هـاله مدیریت شهری
با خالقیت و نـوآوری 

می شکند
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در ادامــه دیدارهای هفته بیســت و پنجــم لیگ برتر 
فوتبال تراکتورسازی 2 بر یک ذوب آهن را در اصفهان 
شکســت داد. در ادامه لیگ برتر فوتبال در هفته بیست 
و پنجم، تیم های ذوب آهن و تراکتورسازی در اصفهان 
به مصاف هــم رفتند که این دیدار بــا پیروزی 2 بر یک 
مهمان به پایان رســید. ابتدا مهدی رجب زاده در دقیقه 
60 از روی نقطــه پنالتی ذوب آهــن را پیش انداخت 
اما در ادامه بختیــاری رحمانی در دقیقــه 69 و خالد 
 شفیعی در دقیقه 87 دو گل برای تراکتورسازی به ثمر

 رساندند. ذوب آهن با این شکست 38 امتیازی باقی ماند 
تا از قافله مدعیان قهرمانی ...
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حاشیه های به وجود آمده از اظهارنظرهای عجیب 
و غریب در صفحات مجازی سیاسیون و بعد تکذیب 
رسمی آنها این سوال را به وجود می آورد که پس چه 

کسی این صفحات را اداره می کند...

رسول زرگرپور در نشست خبري با خبرنگاران که به 
منظور تبیین محتواي جلسه شوراي عالي آب استان 
با حضور معاون اول رییس جمهور در خصوص حوضه 

آبریز زاینده رود...

 صفحات مجازی مسئوالن را 
چه کسانی اداره می کنند؟

شکست خانگی ذوب آهن
 برابر تراکتورسازی

60 درصد مصوبه 9 ماده اي حوضه 
زاینده رود اجرایي شده است
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حاشــیه های به وجود آمده از اظهارنظرهای عجیب و 
غریب در صفحات مجازی سیاسیون و بعد تکذیب رسمی 
آنها این سوال را به وجود می آورد که پس چه کسی این 

صفحات را اداره می کند؟
» دنیای فردا دنیای گفتمان است نه موشک « این جمله 
جنجالی از حســاب کاربری توییت آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی منتشر شــده و بالفاصله با واکنش مردم و 
مسئوالن نظام به خصوصی مقام معظم رهبری روبه رو 
شد. برخی سایت های خبری نوشتند این اکانت متعلق 
به سردبیر سایت آقای هاشمی بوده و این فرد با توجه به 
دسترسی به سخنرانی ها و مصاحبه های آقای هاشمی در 
سال های گذشته بخشی از سخنان او را گلچین می کند. 
این توییت جنجالی تقطیع شده سخنان آقای هاشمی 
است که ســال ها قبل در مصاحبه با گروه فیلمسازی 
 هنری گفته شــده اســت. اما این اولین بار نیست که 
در حســاب کاربری به نــام یک چهره سیاســی متنی 
جنجالی منتشر می شود. نعیمه اشراقی نوه امام خمینی 
 ســه ســال قبل در صفحه مجازی خود در فیســبوک 
جمله ای را به نقل از امام خمینی درباره همسران شهدا 
نوشت که با واکنش تندی از جانب مردم به خصوص یکی 
از فرزندان شهدا همراه شد. اشراقی ادعا کرد که اکانتش 
 هک شــده و بعد از آن مجبور به بسته شدن صفحه اش

  شــد. با این حال هــر روز تعداد چهره های سیاســی 
شبکه های اجتماعی بیشــتر می شود. اما این صفحات 

چطور اداره می شوند؟
دکتر حسن روحانی

اینستاگرام آقای رییس جمهور تا این لحظه ۷۲۳ هزار 
فالوئر دارد. تمامی پست های این صفحه که با نام کاربری 
HROUHANI فعالیت می کند درباره برنامه های 

روزانه دکتر روحانی است و به زبان خود رییس جمهور 
 و اول شخص نوشته شده اســت. اما با توجه به مشغله 
رییس جمهور مدیریت مســتقیم این صفحات توسط 
روحانــی دور از انتظــار اســت. بهمن ۱۳۹۲ ســایت 
 خبری جهان نیوز نوشــت اکبر منتجبی از نویسندگان 
اصالح طلب به عنوان مســئول وقایع نگاری و خاطرات 
روزانه حســن روحانی منصوب شده است. ممکن است 
نویســنده صفحه آقای رییس جمهور همین فرد باشد 
یا یکی دیگر از نزدیکان رییس جمهور این مســئولیت 
را برعهده داشته باشد. گفتنی اســت پس از انتشار این 
گزارش اکبر منتجبی در پیامی » وقایع نگاری و خاطرات 
روزانه حســن روحانی « را رد کرده و نوشت: » اینجانب 
هیچ گونه همکاری دور یا نزدیک با دفتر رییس جمهور 

و عوامل آن ندارم. «
محمد جواد ظریف

آقای ظریف از همان روزهای ابتدای کار صفحه فیسبوکی 
 با نام خــودش راه اندازی کرد و خاطــرات روزانه اش را 
 با مردم در میان گذاشــت. آقای ظریف در مقایســه با 
هم صنف هایش حتی پا را فراتر گذاشت و جواب برخی از 
کامنت های مردمی را نیز در صفحه اش داد. البته فرزندان 
ظریف نیز در مدیریت فیســبوک به او کمک می کنند.

 verified تاکنون صفحات او از سوی توییتر و فیسبوک
شده و مورد تایید است. اما او در صحبت هایش اشاره کرده 
که هیچ صفحه ای در اینستاگرام ندارد. اما در اینستاگرام 
صفحه ای به نام ZARIF_IR با نام آقای وزیر با ۶۵۳ 
هزار فالوئر فعالیت می کند و در توضیحات آن آمده است 

که این صفحه توسط ظریف اداره نمی شود.
معصومه ابتکار

 رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت  با ۸۷ هزار 

دنبال کننده در اینستاگرام فعال است. تمام پست های 
این صفحه دست نوشته های خانم ابتکارهستند و حتی 
 اخبار نیز با زبان غیر رسمی توســط خانم ابتکار نوشته 
می شود. تسلط خوب ابتکار بر زبان انگلیسی سبب شده 
تا در این صفحه مطالب زیادی برای مخاطبین خارجی 
دیده شود. خانم ابتکار در اینستاگرام هیچ صفحه ای را 
 فالو نکرده اســت. خانم ابتکار از فعاالن توییتر نیز است. 
او و دکتر ظریــف و آقای رییس جمهــور تاکنون بارها 
توییت های یکدیگر را باز انتشــار کرده و در دیده شدن 

صفحات هم به یکدیگر کمک می کنند.
سیدعباس عراقچی

معاون وزیر امور خارجه و رییس ستاد پیگیری برجام هم 
یکی از فعاالن در شبکه اینستاگرام است. آقای عراقچی 
خودش شــخصا صفحه را اداره می کند و درصفحه اش 

پست های خانوادگی نیز پیدا می شود.
محمدباقر قالیباف

صفحه مجازی آقــای شــهردار در اینســتاگرام با نام 
mbghalibaf فعالیــت می کند.  بــا اینکه محتوای 
 این صفحــه همگــی اول شــخص هســتند و برخی 
نوشته های خود آقای شهردار هستند. اما قالیباف خودش 
به طور مستقیم صفحه را اداره نمی کند و تنها به محتوای 
آن نظارت دارد. شنیده می شــود صفحه اینستاگرامی 
شهردار تهران توســط اطرافیان رسانه ای آقای شهردار 

اداره می شود.
حمید رسایی

نماینده مردم تهران در مجلس نهم شــورای اسالمی با 
۱۱۰ هزار فالوئر صفحه پربازدیدی در اینستاگرام دارد. 
بیشتر پست های آقای رسایی پیرامون اظهارنظرهایش 
درباره اتفاقات روز سیاسی اجتماعی کشور است همچنین 
آقای رسایی متن مصاحبه هایش با رسانه های مختلف را 
نیز در صفحه اش قرار می دهد. کانال تلگرامی این نماینده 
مجلس کامال مشابه محتوای اینستاگرام و گوگل پالسش 
است. به نظر می رسد فعالیت های مجازی آقای رسایی 
توسط خودش اداره می شود و یا اینکه توسط اطرافیانش 
در دیگر شبکه های مجازی به اسم او صرفا کپی می شود.

علی مطهری
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با ۱۹۶ 
هزار دنبال کننده در اینستاگرام فعال است. پست های 
صفحه اینستاگرام آقای مطهری همگی درباره اطالعیه ها 
و اظهارنظرهای سیاسی او در قبال اتفاقات مختلف است. 
نوشته های سوم شــخص در این صفحه به خوبی نشان 
می دهد که این صفحه توسط نزدیکان و حامیان آقای 

مطهری اداره می شود.
عزت اهلل ضرغامی

رییس سابق رسانه ملی نیز بعد از پایان دوران ریاستش 
در صداوسیما تصمیم گرفت در اینستاگرام یک حساب 
کاربری باز کند تا این بــار از این طریق با مردم صحبت 
کند. آقــای ضرغامی به طور مســتقیم خودش صفحه 

مجازی اش را اداره می کند.

در حدود ۱۱/۵ میلیون سند افشاشــده پول شویی، که به » اسناد پاناما « 
شهرت پیدا کرده، اسامی تعداد قابل توجهی از بلندپایگان سیاسی جهان، 
از جمله پدر دیوید کامرون نخســت وزیر بریتانیا و شــش عضو مجلس 
لردهای بریتانیا و چهره هایی مانند ملک ســلمان ســعودی و ولیعهدش 
 محمد بن نایف و امیر ابوظبی و اعضای خاندان آل ثانی قطر و پوروشنکو، 

رییس جمهوری اوکراین و نخست وزیر آیســلند و خانواده علی اوف باکو 
 و نواز شریف پاکســتان و ژروم کائوزاک، وزیر ســابق بودجه فرانسه ذکر 
 شده است. با این حال هیچ یک از رســانه های سرشناس غربی،  از جمله 
دو روزنامه گاردین بریتانیا و هاآرتص اســرائیل، کــه در پروژه پردازش 
و انتشار » اســناد پاناما « مشارکت داشــته اند، نامی از چهره های ایرانی 
نبرده اند. این ۱۱/۵  میلیون سند، که منبع درز آن ناشناس مانده، مدت ها 
در اختیار ده ها روزنامه نگار از کشــورها و نشــریات مختلف بوده، کامال 
پردازش شده و اسامی چهره های مهم استخراج و در وبسایت آن اعالم شد. 
در وبسایت رسمی افشاگران نامی از هیچ شخصیت ایرانی دیده نمی شود. 
ماجرای نام احمدی نژاد در » اســناد پاناما « از بخش فارسی دویچه وله و 
پســت تلگرامی امید معماریان، از روزنامه نگاران سابق ایران که اینک در 
آمریکاســت و با برخی نهادهای خاص مدعی » حقوق بشــر « همکاری 
می کند، شروع و به وسعت تکثیر شد و تاکنون بیش از یک صد هزار بیننده 

داشته است. 
بخشی از گزارش یورونیوز انگلیسی درباره رســوایی » اسناد پاناما « این 

است که در آن نامی از ایران و محمود احمدی نژاد دیده نمی شود. 
با این حال اگر به گزارش بخش فارسی یورو نیوز دقت کنیم، فهرستی از 

افراد به اضافه محمود احمدی نژاد آورده شده است: » فاش شدن » اسناد 
پاناما « همانند زلزله ای در جهان انعکاس پیدا کرده است.۱۴۰ سیاستمدار 
از بیش از۵۰ کشور با متصل شدن به شرکت های برون مرزی پنهانگاه های 
مالیاتی تشــکیل داده اند. بســیاری از سیاســتمداران از جمله نزدیکان 
والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه، نزدیکان نخست وزیران بریتانیا، 
ایســلند ، پاکســتان ، رؤســای جمهوری آرژانتین، اوکراین و همچنین 
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین ایران نام شان در این اسناد 

ذکر شده است. « 
اما در میان امیر پایور خبرنگار BBC نوشــته : » ســند را دیدم: موساک 
فونسکا » فرض « را براین گذاشته چون احمدی نژاد رییس جمهور است 

پس مالک نهایی شرکت دولتی پتروپارس است! «
در میان اســنادی که تاکنون منتشر شــده تاکنون نامی از ایران مطرح 
نیست و در این اسناد فقط مدعی هستند که  ۲۳ نفر به خاطر حمایت از 
کره شمالی،زیمباوه ،روسیه، ایران و ســوریه از این کانال برای پولشویی 
استفاده می کردند. ولی هنوز اشاره ای نشده است که که این افراد همگی 

ایرانی بودند.
از طرفی نگاهی به نقشه منتشر شده درباره پراکندگی فساد در کشورهای 
مختلف در اسناد پاناما نشــان می دهد که ایران یکی از کشورهایی است 
که کم ترین ارجاع را در این اسناد دارد. با این حال شفاف تر شدن ماجرای 
حضور احمدی نژاد در این فهرست نیازمند آن است که همه اسناد ادعایی 

از سوی دست اندرکاران این پروژه منتشر شود.

رییس هیئت نظارت بر انتخابات اســتان اصفهان گفت: هیچ توافقی میان شورای 
نگهبان و وزارت کشور برای حضور نفر ششــم انتخابات اصفهان در میان نیست و 

تصمیم آخر و نهایی » برگزاری انتخابات میان دوره ای « است.
مرتضی طبیبی با بیان اینکه براساس تصمیم نهایی شورای نگهبان نفر سوم انتخابات 
اصفهان حذف و نفر جایگزین در انتخابات میان دوره ای مشخص خواهد شد، اظهار 
داشت: تمامی اخبار منتشر شده که این مورد در آن ذکر نشده، کذب است و از سوی 

شورای نگهبان تکذیب می شود.
وی با بیان اینکه تصمیم نهایی شــورای نگهبان انتخابات نفر باقی مانده انتخابات 
اصفهان در انتخابات میان دوره ای است، گفت:  براین اساس انتخابات در خرداد ماه 
 ۹۶ و همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری برگزار می شود. رییس هیئت نظارت 
بر انتخابات استان اصفهان تصریح کرد: همه چیز در مورد انتخابات اصفهان از ابتدا 
قطعی بوده و هیچ توافقی میان شــورای نگهبان و وزارت کشــور مبنی بر انتخاب 
نفر ششم انتخابات اصفهان در میان نیســت. وی با بیان اینکه روز گذشته از سوی 
شورای نگهبان وظیفه اطالع رسانی نهایی در این باره به بنده واگذار شد، خاطرنشان 
کرد: در تماسی که با شــورای نگهبان داشــتم، عنوان کردم که این موضوع باید 
 به صورت رسمی عنوان شود که شــورای نگهبان این وظیفه را به بنده محول کرد، 
بر همین اساس به صورت رسمی عنوان می کنم که نفر باقی مانده انتخابات اصفهان 
در انتخابات میان دوره ای برگزار می شود و هیچ تصمیم دیگری در این باره از سوی 

شورای نگهبان اتخاذ نشده است.

رییس دفتر رهبر معظم انقالب حوزه علمیه را ستون انقالب اسالمی دانست و تاکید 
کرد که راه استمرار و موفقیت حوزه های علمیه، انقالبی بودن و انقالبی  ماندن آن 
است. حجت االسالم والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر مقام معظم 
 رهبری  صبح دیروز در مراسم تودیع و معارفه اعضای شــورای عالی حوزه علمیه 
با اشاره به نکته اساســی رهبر معظم انقالب در دیدار یک ماه پیش با علمای حوزه 
علمیه قم  اظهار داشت: ایشان می فرمایند حوزه های علمیه باید انقالبی بمانند که 
دشمن نقش اساسی روحانیت را در دنیای اسالم متوجه شده است. حجت االسالم 
والمسلمین محمدی گلپایگانی بیانات رهبر معظم انقالب را حساب شده دانست 
و ابراز داشت: دشــمن اقدام به پرورش افرادی کرده اســت که عمل و رفتارشان با 
انقالب سازگار نیست، حوزه علمیه ستون انقالب اســت و نباید اجازه داد که این 
ستون آســیب ببیند. وی تصریح کرد: راه اســتمرار و موفقیت حوزه های علمیه، 
انقالبی بودن و انقالبی  ماندن آن اســت که رهبر معظم انقالب نسبت به این اصل 
بسیارمهم تاکید داشتند. رییس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه با تاکید براین که 
مهم ترین وظیفه شورای مدیریت حوزه های علمیه ایستادن محکم و با قدرت مقابل 
عوامل ضد انقالب است، به تبیین نقش امام خمینی )ره( در تشکیل نظام مقدس 
 انقالب اسالمی پرداخت و افزود: امام خمینی)ره( نقشی بسیار کلیدی و تاثیرگذار در

 انقالب اسالمی داشتند. حجت االسالم والمســلمین محمدی گلپایگانی با اشاره 
به اینکه در کشور ما به خاطر وجود رهبری و نیرو های مسلح قدرتمند امنیت وجود 
دارد، اظهار کرد: امروز دور تا دور کشورمان شاهد جنگ ها و نا امنی هایی هستیم که 

باید به خاطر وجود امنیت در کشورمان قدردان باشیم.

یک کارشناس اقتصادی معتقد اســت که ما نباید فکر کنیم که با کم کردن فضای 
مسموم بیرون، حال اقتصاد بیمار خوب می شود. محمد خوش چهره اظهار داشت: 
تالش دولت برای بازسازی مناسبات و این که فشارها را کم کند، واجد ارزش است 
 ولی ریشه مشــکالت اقتصادی باید حل شــود. وی افزود: ما نباید فکر کنیم که با 
کم کردن فضای مســموم بیرون، حال بیمار خوب می شــود. خوش چهره متذکر 
شد: ۴ دولت بعد از جنگ حاکم بود که تابلوهای سیاسی شان متفاوت بوده است؛ 
یکی ســازندگی، یکی اصالحات، یکی عدالت و مهرورزی و دیگری تدبیر و امید و 

اعتدال بوده است. 
وی با بیان این که من ریشه مشکالت اقتصادی را در غفلت و جهالت می دانم، عنوان 
کرد: کارکردهای اقتصادی چهار دولت در حوزه های بنیادی و استراتژیک به شدت 

به هم شبیه بوده است و ما به اشتباه نگاه سیاسی آنها را دنبال می کردیم.
 اگر نگاه اقتصادی داشتیم، متوجه می شدیم خواسته یا ناخواسته یار شاطر و رفیق 

راه بودند. 
ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریح کــرد: یــک عاملی کــه در ایــن موضوع 
 موثر بــوده، وابســتگی به نفــت بوده اســت. این کارشــناس اقتصــادی افزود: 
از ســوی دیگر، آمارهای واردات و ترکیب واردات را که نــگاه کنید، می بینید که 
وابستگی و حجم واردات مصرفی باال رفته اســت؛ یعنی خیلی از اقالمی که امکان 
تولید در داخل برای شان وجود دارد، وارد می شوند؛ مثل پوشاک، مواد غذایی. حتی 

سنگ قبر را هم از چین وارد می کنند.

اعالم قطعی نتیجه انتخابات اصفهان از سوی شورای نگهبان؛

 نفر سوم حذف و انتخابات میان دوره ای 
برگزار می شود

رییس دفتر رهبر انقالب: 

دشمن اقدام به پرورش افرادی کرده که 
عمل و رفتارشان با انقالب سازگار نیست

خوش چهره: 

سنگ قبر هم از چین 
می آوریم

ماجرای نام احمدی نژاد در » اسناد پاناما « چیست؟

وزیر خارجه کشــورمان تاکید کرد: در حوزه دفاعــی برجامی در کار 
نیست.

محمدجــواد ظریف در نشســت خبری بــا همتای خود از اســتونی 
 در پاســخ به ســوالی درارتبــاط بــا اظهــارات اخیر جــان کری، 
وزیر خارجــه آمریــکا در ارتباط بــا فعالیت های موشــکی و دفاعی 
ایران و اینکــه وی گفته بود قدم بعــدی در راســتای برجام محدود 
کردن فعالیت های دفاعی و موشــکی ایران اســت، اظهــار کرد: این 
قســمت از اظهارات ایشان در حدی بی اســاس بود که وزارت خارجه 
 آمریکا نیــز آن را تکذیب کرد و ادعا کردند که چنیــن اظهاراتی بیان 

نشده است.
وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: آقای جان کری و وزارت خارجه آمریکا 
می دانند که بحث موشکی و توانمندی دفاعی ایران مورد مذاکره نیست 
و دولت آمریکا اگر واقعا به دنبال این مباحث اســت باید فروش سالح 
خود را که در کشتار مردم بی دفاع یمن از آن استفاده می شود یا توسط 
رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان به کار می رود، متوقف کند و فروش 

سالح خود را کاهش دهد.
 ظریف با تاکید بــر اینکــه آمریکایی ها می دانند بحــث دفاعی ایران 
مورد مذاکره و مورد معامله نیســت و در حوزه دفاعی برجامی در کار 
نیســت، ادامه داد: موضوع فعالیت های موشــکی ایران یک موضوع 
جداگانه از برجام اســت و خود وزارت خارجه آمریکا نیز این موضوع را 

رسما اعالم کرده است.
وزیر خارجه کشورمان در مورد بخش دیگری از اظهارات جان کری که 
ایران را متهم به حمایت از تروریســم کرده بود، گفت: این سخنان نیز 

آن قدر بی اساس است که دنیا مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی با بیــان اینکه تروریســم و افراطی گــری به عنــوان خطر اصلی 
کشــورهای منطقه و بعضــا جهــان را تهدید می کند، خاطرنشــان 
کرد: این موضــوع زاییده حضور و اشــغالگری عراق توســط ایاالت 
متحده اســت. ایــن خطری اســت که مــا قبــل از حملــه آمریکا 
 بــه عــراق پیش بینی کــرده بودیــم و آن را اعــالم کــرده بودیم و 
 گفته بودیم که اشــغال عراق باعث افراطی گری و تروریسم در منطقه 

می شود.
این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان در ادامه صحبت های خود در این 
کنفرانس مطبوعاتی با بیان اینکه امروز مردم عراق، ســوریه و منطقه 
آثار شــوم سیاســت تهاجمی و خطرناک ایاالت متحــده در دوران 
ریاست جمهوری جورج بوش را مشــاهده می کنند، گفت: امروز خطر 
داعش و افراطی گری توســط برخی که فقط به منافع کوتاه مدت خود 
 نگاه می کننــد و حتی نگران منافــع درازمدت خود نیســتند، دامن 

زده می شود.
ظریف تصریح کرد: آقای کــری باید از متحدان خود ســوال کند که 
نفت داعش را چه کســانی می خرند؟ اســلحه داعــش از کجا آمده و 
 آثار عتیقه ســوریه و عراق که توســط داعش ربوده شده است به کجا 

فروخته می شود؟

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ذر فردو با روس ها بر روی ایزوتوپ های 
پایدار کار می کنیم خیلی کار جلو رفته و روس ها با جدیت کار را پیگیری 
می کنند و در دو ســه هفته آینده یک کلنگ زنی در ایــن زمینه در فردو 

خواهیم داشت.
علی اکبــر صالحی رییس ســازمان انــرژی اتمی در برنامــه گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه دوم ســیما در خصوص چشــم انداز فناوری هسته ای 
 پــس از اجرای برجــام به تشــریح آخریــن تحوالت صنعت هســته ای

 پرداخت.
 وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اکتشــاف در صنعــت هســته ای 
 بــه ســرعت در حــال پیشــرفت هســتیم، ادامــه داد: در ســال ۸۸ 
از هلیکوپتــر بــرای اکتشــاف و اســتخراج اســتفاده می کردیــم ولی 
اکنون ۲ هلیکوپتــر داریم به طوری که توانســتیم تاکنــون ۷۳ درصد 
 کشــور را پوشــش دهیم و ظرف یکی دو ســال آینده مابقی را پوشــش 

خواهیم داد.
رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مواد اولیه استراتژیک ترین بخش 
صنعت هسته ای کشــور اســت، گفت: در مواد اولیه و در زمینه اکتشاف 
و اســتخراج هیچ محدودیتی نداریم. فاصله مســافتی که برای اکتشاف و 
استخراج طی می شود را آژانس مراقبت می کند تا کیک زرد به جای دیگری 

منتقل نشود. 
به گفته وی اگر بهترین نوع ســانتریفیوژ را داشته باشــیم ولی مواد اولیه 

نداشته باشیم، فایده ای ندارد.
وی درباره ســانتریفیوژهایی که جمع آوری شــدند، خاطرنشــان کرد: 
۱۰ هــزار تــا از ســانتریفیوژهایی کــه جمــع آوری شــدند اصال غنی 
ســازی نمی کردند، در حال حاضر ۵ هــزار و خرده ای از ســانتریفیوژها 
 در حــال غنــی ســازی هســتند و ۳ هــزار و خــرده ای غنی ســازی 

نمی کنند.
 رییس ســازمان انرژی اتمی درباره راکتور آب ســنگین اراک نیز گفت: 
آب سنگین ما سر جایش است و نمونه سوخت تست راکتور بازطراحی شده 

اراک ظرف دو سه روز آینده برای تست در راکتور تهران قرار می گیرد.
صالحی درباره تاسیســات فردو هم عنوان کرد: در فردو با روس ها بر روی 
ایزوتوپ های پایدار کار می کنیم، خیلی کار جلو رفته و روس ها با جدیت کار 
را پیگیری می کنند و در دو ســه هفته آینده یک کلنگ زنی در این زمینه 

در فردو خواهیم داشت.
وی در بیان پذیرش محدودیت در فعالیت های هسته ای با طرح این پرسش 
که فکر کنید همین االن بهترین سانتریفیوژ را به شما دهیم و۱۹۰ هزار سو 
 را هم بدهیم، اما اورانیومــش را می خواهید از کجا بیاورید؟ گفت: اورانیوم 
از بیرون می خواهید بخرید؟ اگر می توانستیم بخریم که در سال های گذشته 
 می خریدیم اما نمی توانســتیم. این چه حرفی است که برخی می زنند که 

همه چیز تعطیل شده است؟ 
 فکر کنید عصای موســی دســت ماســت و۱۹۰ هزار ســو را هم داریم؟ 

اورانیوم را می خواهید از کجا بیاورید؟

ویکی لیکس اعالم کرده که اسناد افشا شــده پاناما مربوط به رسوایی 
مالی رهبران جهان که رییس جمهوری روســیه نیز یکی از آنهاست، 

حمله رسانه ای برای بدنام کردن وی بوده است.
به نوشــته روزنامه گاردین،  ویکی لیکس نوشته اســت: رسوایی افشا 
 شده از سوی موسســه حقوقی موساک فونســکای پانامایی پروژه ای 
 طراحی شــده از ســوی اداره گزارش فســاد و جرایم ســازمان پیدا 

کرده  است. 
این افشاگری از سوی آ ژانس توســعه بین الملل آمریکا در کنار بنیاد 

جامعه باز جورج سوروس تامین مالی شده است.
 ویکی لیکس در ادامه می نویســد: این افشــاگری به صورت مستقیم 
با حمایت مالی واشنگتن صورت گرفته اســت. این حقیقت تمامیت 

ارضی دولت آمریکا را زیر سوال می برد.
واشــنگتن به دنبال اســتفاده از این اســناد فاش شــده برای اعمال 

تحریم های ضد روسی است.
 دولت واشــنگتن بــه دنبــال بررســی میلیون ها اســناد منتشــر 
شــده اســت تا اطالعاتــی را دربــاره افرادی به دســت بیــاورد که 
ممکن اســت به کمپانی ها یا اشــخاص حقیقی کمک کرده باشــند 
تا تحریم هــای ضــد روســی را دور بزننــد. این اشــخاص حقیقی 
 یا حقوقــی احتمــاال در فهرســت تحریم هــای آمریــکا گنجانده 

می شوند.

وزیر امور خارجه روســیه در اظهاراتی از روند بررسی تغییر سیاست 
 خارجی این کشــور و همچنین اضافه شــدن بند » حقیقت جدید « 

به آن خبر داد.
» سرگئی الوروف « با بیان این مطلب در ادامه گفت: مسکو در حال کار 
بر روی مفهوم جدیدی برای سیاست خارجی است که تغییرات اخیر را 

به یک جهان چند قطبی تغییر می دهد. 
وضعیتی که چالش های اخیر را برای تمامی قدرت های جهانی ترسیم 
 می کند. وزیــر خارجه روســیه در ادامه افزود: وضعیــت بین المللی 
به صورت بحث برانگیز و ســیال است. بر همین اســاس یک گرایش 

عمومی باید مد نظر قرار بگیرید.
الوروف که در نشســت شــورای سیاســت خارجی و دفاعی روسیه 
ســخن می گفت، در ادامه افزود: ما در حال حرکت از جهانی که فقط 
یک کانون قدرت داشــت به جهانی هســتیم که چنــد کانون قدرت 
 دارد و ما در تالش هســتیم تا این وضعیت را بــه دکترین خود اضافه 

کنیم.
به گفته الوروف، اســتراتژی امنیت ملی و سیاســت خارجی روسیه 
شاهد تغییرات اساسی بر اســاس این تغییرات خواهند بود و بر اساس 
درخواســت » والدیمیر پوتین « رییس جمهور روســیه، کار بر روی 

تغییرات سیاست خارجی روسیه آغاز شده است.

پاسخ ظریف به کری: 

در حوزه دفاعی برجامی در کار نیست
رییس سازمان انرژی اتمی 

در گفت و گو با بخش خبری تلویزیون: 

اورانیوم را می خواهید از کجا بیاورید؟

واکنش ویکی لیکس 
به اسناد افشا شده پاناما

روسیه سیاست خارجی خود را 
تغییر می دهد

خبر از فرزندان ظریف تا حامیان مطهری؛خبر

 صفحات مجازی مسئوالن را 
چه کسانی اداره می کنند؟

بین الملل



خبر

 دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
گفت: استفاده از سامانه هوشمند تاکسی نیاز به فرهنگ سازی دارد که بیش 

از سه هزار تابلوشهری به این امر اختصاص پیدا کرده است.
محمد حس��ن مردانی با اش��اره ب��ه اقدامات س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
اصفهان در خصوص فرهنگ س��ازی در اس��تفاده از س��امانه ای هوش��مند 
حم��ل و نقل��ی در ش��هر اصفه��ان، اظهار داش��ت: بخ��ش اتوبوس��رانی، 
تاکس��یرانی، مترو و غیره از موضوع��ات مهم درحوزه حم��ل و نقل بوده که 
بخش تاکس��یرانی از این حوزه بیش��تر مورد توجه و اس��تفاده ش��هروندان 
 اس��ت و ب��ر همین اس��اس ای��ن س��ازمان برنام��ه ه��ای خاص��ی را برای 
فرهنگ س��ازی در زمینه اس��تفاده از وس��ایل حمل و نقل عمومی با هدف 

نهادینه سازی شهروند الکترونیک اجرایی کرده است.
وی بیان داش��ت: دریافت عادالنه هزینه کرایه تاکسی براساس پارامترهای 
 مس��افت، حل ش��دن مش��کل پول خرد در پرداخت کرایه ها، مس��یریابی 
بر روی نقش��ه و غیره از جمله قابلیت های س��امانه تاکس��ی هوشمند است 
که در این طرح ها به آن اشاره ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: تعداد سه هزار و 
۴۰۰ تابل��وی تبلیغاتی در ایس��تگاه های اتوبوس به مدت یک م��اه و تعداد 
 ۳۰۰ تابل��وی تبلیغات��ی ش��هری در چهارراه ه��ا و میادین ش��هر اصفهان 
به مدت ۱۵ روز با موضوع » سامانه هوشمند تاکسی « از سوی کمیته فرهنگ 

شهروندی مورد توجه شهروندان قرار می گیرد. 
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: انتشار بروشور، فیلم و برگزاری جشن های آموزشی نیز از جمله 
برنامه هایی اس��ت که به منظور نهادینه کردن فرهنگ اس��تفاده از سامانه 
هوشمند تاکسی از سوی کمیته فرهنگ ش��هروندی و با همکاری سازمان 

تاکسیرانی اجرا خواهد شد.
وی بی��ان کرد: ب��ا توجه به اینکه تاکس��ی های ش��هر اصفهان به سیس��تم 
 س��امانه هوش��مند تاکس��ی مجهز ش��ده اند و هن��وز فرهنگ س��ازی الزم 
در خصوص استفاده از این سامانه صورت نگرفته است بنابراین در همین راستا 
کمیته فرهنگ شهروندی وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان با ارایه طرح های تبلیغات شهری به این موضوع پرداخته است. 

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص سه هزار تابلوشهری به 
فرهنگ سازی سامانه هوشمند تاکسی

 به گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود،  رس��ول زرگرپور 
در نشس��ت خبري با خبرنگاران که ب��ه منظور تبیین 
محتواي جلسه شوراي عالي آب استان با حضور معاون 
اول رییس جمهور در خصوص حوضه آبریز زاینده رود 
 برگزار شد، اظهار داش��ت: در این جلس��ه که به مدت 
سه ساعت به طول انجامید روند پیشرفت اجراي مصوبه 
 9 ماده اي آب مورد بررس��ي قرار گرفت. وي با اش��اره 
به اینکه یکي از مصوبات این جلسه برطرف کردن موانع 
 اجراي ط��رح 9 م��اده اي آب حوضه آبری��ز زاینده رود 
در سطح ملي و استاني است، گفت: باید توجه داشت که 
برخي در این جلسه ایراداتي را به این طرح وارد کردند 
که به استناد قانوني و الزم االجرا بودن این مصوبه همه 
ایرادات رد شد. اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: در این 
جلسه مصوب شد هر دس��تگاهي که نسبت به اجراي 
مصوبه 9 م��اده اي حوضه آبری��ز زاین��ده رود کوتاهي 
 کند باید پاسخگو باش��د. وي در ادامه با اشاره به اینکه 
مقیم شدن مدیریت حوضه آبریز زاینده رود در منطقه 
و اعتراض نسبت به شروع نشدن عملیات اجرایي پروژه 
بهشت آباد از جمله اعتراضات مدیریت استان اصفهان 
در خصوص اجرایي نش��دن مصوبه 9 م��اده اي حوضه 
آبریززاینده رود بوده است، گفت:  همچنین در این جلسه 
نسبت به عدم کنترل مناسب برداشت هاي غیر قانوني 

حوضه آبریز زاینده رود اعتراض خود را اعالم کردیم.
زرگرپ��ور در ادامه با تاکی��د بر اینکه نمي ت��وان انتظار 
داشت که وضعیت حوضه زاینده رود در بازه زماني یک 

تا دو ساله برطرف ش��ود، ابراز داشت: باید توجه داشته 
 باشیم که این رودخانه طي6۰ سال به این وضعیت دچار 
ش��ده اس��ت و حداقل نیاز به زم��ان پنج س��اله براي 

برگرداندن آن به حالت نزدیک به قبل داریم.
لزوم کلن�گ زن�ي پروژه بهش�ت آب�اد در 

کمترين زمان
 وي با تاکید ب��ر اینکه کلن��گ زني پروژه بهش��ت آباد 
در کمترین زمان ممکن مهم ترین اقدامات در دس��تور 
کار مس��ئوالن در استان اصفهان اس��ت، افزود: وزارت 
نیرو کمبود منابع و عدم کامل شدن مطالعات را دلیل 
 تاخیر در کلنگ زني این پروژه اعالم کرده در صورتي که

 ضروري است عملیات اجرایي این پروژه آغازشود.
اس��تاندار اصفهان در ادامه ب��ه آخرین آمار س��ازمان 
 هواشناس��ي کش��ور  از آماره��اي بارش ه��اي پاییزه 
در کشور اشاره کرد و گفت: استان اصفهان در آمارهاي 
ارایه شده به عنوان سومین استان کم بارش کشور پس 
از یزد و خراس��ان جنوبي معرفي شده است که این امر 
بیانگر کاهش ۳۳ درصدي بارش ها در دراز مدت است.

وي همچنین با اش��اره به اینکه با توج��ه به بارش هاي 
صورت گرفته ت��ا قبل از نیم��ه بهمن م��اه پیش بیني 
مدیریت حوضه آبریز زاینده رود براي میزان آب ذخیره 
پش��ت س��د یک میلیون و۱۵۰ هزار مت��ر مکعب بوده 
است، ابراز داش��ت: این در حالي اس��ت که با توجه به 
کاهش بارش ها و به تعبیري بس��ته شدن درب آسمان 
بر روي اصفهان این می��زان به9۵۰ ه��زار متر مکعب 

کاهش پیدا کرد. زرگرپور با اش��اره به اینکه کاهش ۱۵ 
 درصدي مصرف آب در استان و به ویژه شهر اصفهان و 
بیمه کردن محصوالت کش��اورزي خواس��ته مدیریت 
 استان از مس��ئوالن، کش��اورزان، صنایع و شهروندان 
بوده است، افزود: با توجه به آخرین برآورد صورت گرفته 
کاهش مصرف آن طور که باید گزارش نش��ده اس��ت، 
 اما در حوزه بیمه ش��دن محصوالت کشاورزي گزارش 

بیمه شدن7۰ درصد محصوالت گزارش شده است.
60 درصد از مصوبه 9 ماده اي اب اجرايي شد

وي همچنین به اجراي6۰ درصد از مصوبه 9 ماده اي آب 
حوضه آبریز زاین��ده رود طي تصویب این طرح تاکنون 
اش��اره کرد و گفت: با همکاري دیگر دستگاه هاي این 
مصوبه به صورت کامل اجرایي خواهد ش��د که نتیجه 
آن جریان دایمي رودخانه زاینده رود با توجه به تاکید 
رییس جمهور خواهد بود. اس��تاندار اصفهان در ادامه 
با اشاره به اینکه س��اماندهي حوضه آبریز از مهم ترین 
اقدامات صورت گرفته به دنبال اجراي مصوبه 9 ماده اي 
آب بوده است، افزود: باید توجه داشت که قبل از اجراي 
این مصوبه حوضه آبریز زاین��ده رود مانند جگر زلیخا 
بود و امروز به خوبي س��اماندهي ش��ده اس��ت. وي در 
ادامه با تاکی��د بر اینکه میزان کش��ت برنج در لنجان و 
میزان فضاي سبز موجود در شهر اصفهان مورد سوال 
مسئوالن آبي کشور از مدیریت استان در جلسه شوراي 
عالي آب بوده است، ابراز داشت: در این راستا باید توجه 
داشته باشیم که در استان اصفهان تنها۵۰ درصد از آب 
استان صرف کشاورزي مي شود و این در حالي است که 
در دیگر اس��تان ها این میزان تا8۰ درصد هم مي رسد. 
زرگرپور فرسوده بودن ش��بکه آبرساني و فاضالب شهر 
اصفهان را نیز از دیگر معضالت شهر اصفهان عنوان کرد 
و افزود: باید توجه داشت که فرسودگي شبکه آبرساني 
اصفه��ان موجب پرت2۰ درصدي آب ش��ده اس��ت و 
مس��ئوالن برخوردار بودن اصفهان ع��دم تامین اعتبار 
براي بازسازي شبکه آبرساني اصفهان را بهانه کرده اند. 
 وي همچنین در ادامه از بس��ته ش��دن7۰۰ حلقه چاه 
غیر مجاز و نصب س��ه ه��زار کنتور ب��ر روي چاه هاي 
حوضه آبریز زاینده رود عنوان کرد و افزود: این در حالي 
 است که برنامه وزارت نیرو بسته شدن۴۰۰ حلقه چاه 
غیر مجاز و نصب۱۵۰۰ کنتور بوده اس��ت. اس��تاندار 
اصفهان تصریح ک��رد: خشکس��الي، عمده ترین دلیل 
دایمي نبود آب رودخانه زاینده رود اس��ت ضمن اینکه 
دالیل دیگري نیز در این زمینه نقش آفریني مي کنند.
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 رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان راه ان��دازی مجتمع قضایی 
امور اقتصادی را گامی موثر در تس��هیل پرونده های قضایی اقتصادی 
دانست و گفت: تخصصی شدن مجتمع ها می تواند به تسریع پرونده ها 

و حل اختالفات به ویژه در حوزه اقتصادی منجر شود .
احمد خسروی وفا در دیدار با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
با اشاره به نامگذاری امسال به » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل « اظهار 
داش��ت: رویکرد دادگس��تری در صدور رای در پرونده های اقتصادی 
 برطرف س��اختن مش��کل بوده و گرنه صادر کردن اح��کام حبس و 

قرار ساده ترین فعالیت قضایی است .
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به فعالیت کمیته حمایت 
قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان بیان کرد: تعامل دادگستری 
و اتاق بازرگانی در این کمیته سبب برطرف شدن مسایل و مشکالت 

برخی از واحدهای تولیدی شده است .
 رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان راه ان��دازی مجتمع قضایی 
امور اقتصادی را گامی موثر در تس��هیل پرونده های قضایی اقتصادی 
دانست و گفت: تخصصی شدن مجتمع ها می تواند به تسریع پرونده ها 

و حل اختالفات به ویژه در حوزه اقتصادی منجر شود .
همکاری تنگاتنگ�ی بین دادگس�تری و ات�اق بازرگانی 

اصفهان وجود دارد 
رییس ات��اق بازرگان��ی اصفهان در ای��ن دیدار گفت: دادگس��تری و 
دادس��تانی اصفهان همواره در حل مس��ائل فعاالن اقتصادی به ویژه 
تولید کنندگان همراهی بس��یاری با ای��ن نهاد یعنی ات��اق بازرگانی 

داشته است.
سید عبدالوهاب س��هل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره 
 به تش��کیل کمیته های کارشناس��ی ذی��ل کمیته حمای��ت قضایی 
از سرمایه گذاری استان اصفهان خاطرنشان کرد: همکاری تنگاتنگی 
بین دادگس��تری و اتاق بازرگانی اصفهان در رس��یدگی به مشکالت 

واحدهای تولیدی وجود دارد .
رويک�رد دادس�تانی اصفهان، بر داش�تن موان�ع تولید و 

اشتغال زايی جوانان است
دادستان عمومی و انقالب اصفهان اظهار داشت: صدور رای پرونده ها، 
آس��ان ترین فعالیت قضایی اس��ت که به عنوان آخرین اقدام قضایی 

انجام می شود .
حس��ن رحیمی بیان کرد: رویکرد دادستانی اصفهان، بر داشتن موانع 
تولید و اشتغال زایی جوانان است و در این راستا تالش هایی با همکاری 

اتاق بازرگانی اصفهان انجام شده است .
دادستان عمومی و انقالب اصفهان با اش��اره به پرونده های اقتصادی 
استان در سال گذشته تصریح کرد: دادستانی با همکاری اتاق بازرگانی 
تالش کردند با ارایه راهکارهای جدید از توقف فعالیت چندین واحد 

تولیدی جلوگیری کنند.

ريیس کل دادگستری:

 راه اندازی مجتمع قضايی 
امور اقتصادی در اصفهان 

استاندار اصفهان:

60 درصد مصوبه 9 ماده اي حوضه زاينده رود 
اجرايي شده است

شهردار اصفهان:

هاله مديريت شهری
با خالقیت و نوآوری می شکند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان؛

اسکوترها به کمک
هواي اصفهان مي آيند

 برگزاری هفته فیلم اصفهان همزمان 
با هفته نکوداشت اين خطه

حکم متهمان حادثه بیمارستان 
خمینی شهر قطعی شد

شهردار اصفهان گفت: باید مکان هایی در شهر 
ایجاد ش��ود که از طبیعت الهام بگیرند و مانند 
طبیعت شبیه سازی و برنامه های آن در ترکیب 

با طبیعت باشد.
مه��دی جمالی ن��ژاد در آئین بهره ب��رداری از 
۱7 جای��گاه کوچک س��وخت در اصفهان که با 
محوریت شهرداری اصفهان و با همکاری بخش 
خصوصی و ش��رکت پخش فرآورده های نفتی 
اجرایی شد با اشاره به اینکه اصفهان قرار است 
مهد عالمان و هنرمندان، اله��ام بخش، مظهر 
تمدن نوین شهری، مس��ئولیت پذیر و شهری 
زیبا و سرسبز باش��د، اظهار داش��ت: همه این 
اقدامات از دس��تگاه  صرفا خدماتی بر نمی آید 
و با تغییر رویکرد ش��هرداری به گفتمان دانش 

محوری این ویژگی های محقق خواهد شد.
وی افزود: تمام این واژه ها مفهومی فراتر از یک 

دستگاه خدماتی را به دوش می کشد؛ چند سالی 
است که ش��هرداری ها از دستگاه های خدماتی 
به دس��تگاه های اجتماع��ی تبدیل ش��ده اند. 
 شهردار اصفهان اضافه کرد: باید گفتمان جدید 
 در نظ��ام معنایی ش��هر اصفهان ایجاد ش��ود و 
در این راس��تا کریدورهای جدید در آغاز هزاره 
سوم را باز کنیم که آن توجه جدی به مدیریت 

دانش است. 
باید در کنار توس��عه س��خت افزاری ش��هرها، 
توس��عه نرم افزاری نیز مورد توجه قرار گیرد و 
ارتقای دانش و گفتمان دانش محوری حاصل 

شود.
جمالی نژاد با تاکید بر اینک��ه در برنامه۱۴۰۰ 
 و در بودجه 9۵، تغییر نگاه و جهت ش��هرداری 
ب��ه خوب��ی مش��هود اس��ت، ادام��ه داد: در 
 برنام��ه ۱۴۰۰ اصفه��ان، کاه��ش آالینده ها، 

حمل و نقل آس��ان، روان س��ازی عبور و مرور، 
فرهنگ ش��هروندی و حرکت به س��مت شهر 
دوستدار طبیعت دیده ش��ده است. وی با بیان 
اینکه امیدواریم تا هاله بس��ته مدیریت شهری 
با خالقیت و نوآوری بش��کند، خاطرنشان کرد: 
امیدوارم با ایجاد فضای جدید، ش��هر اصفهان 
به سمت بوم ش��هر اصفهان حرکت کند، یعنی 
شهری که با طبیعت بسیار سازگار است، تولید 
زباله در آن به حداقل می رس��د و اس��تفاده از 
انرژی های نوی��ن در آن در بهترین حالت قرار 

دارد.
جمالی نژاد تاکید کرد: اگر اصفهان روزی مکتب 
اصفهان داش��ت اکنون نیز مردم فهیم اصفهان 
می توانند مج��ددا مکتبی را در جهت توس��عه 
پایدار شهر اصفهان کلید بزنند تا الگویی برای 

سایر شهرهای کشور باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار اصفهان گفت: 
اسکوترها در سه ماهه اول امسال به اصفهان می آیند 
و سعی داریم در نخس��تین اقدام پارکبانان و ناظران 

پارک ها را به اسکوتر مجهز کنیم.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: یکی از مهم ترین معضالتی 
که ش��هرهای بزرگ کش��ور را درگیر خ��ودش کرده 
موضوع موتورسیکلت هاست، چراکه موتورسیکلت ها 
آلودگی هوا، ص��وت و جرای��م رانندگ��ی را به وجود 
می آورند. وی افزود: آلودگی های سطح شهر، ۴۵ درصد 
تصادفات منجر به فوت همگی توسط موتورسیکلت ها 
انجام می شود که در اکثر موارد نیز آن ها مقصر شناخته 

می شوند.
معاون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ادامه داد: از س��ال 
 گذش��ته طرحی پیشنهاد شد که بر اس��اس آن برای 
موتور سیکلت ها در شهر اصفهان دو موضوع مطرح شد 
سیستم فنی موتور سیکلت ها از کاربراتوری به انژکتور 

تبدیل شود و همچنین موتورهای برقی به سطح شهر 
اصفهان وارد ش��وند. صلواتی تصریح کرد: متاس��فانه 
 س��ال ها در خصوص موتور سیکلت ها ش��اهد شعار 
در خصوص مشکالت بوده ایم، اما هیچ گاه شاهد اتفاق 
عملی نبوده ایم؛ در همین راستا شهرداری اصفهان و 
معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری برای تولید و 
ورود موتورسیکلت های برقي ساخت داخل به توافق 

رسیدند.
ورود 5 هزار موتورسیکلت برقي به اصفهان

 وی اضافه ک��رد: بر اس��اس این توافق ش��رکت های 
دانش بنیان وارد مسئله برقی کردن موتورسیکلت ها 
ش��دند و کارخانه هاي موتورس��یکلت در ای��ران نیز 
پذیرفتند که موتورهای برقی تولید کنند و بر اساس 
همین توافق پنج هزار موتور سیکلت برقی وارد شهر 
اصفهان خواهد ش��د. معاون حمل و نق��ل و ترافیک 
شهرداری اصفهان ادامه داد: قرار بر این است که برای 

خرید موتور س��یکلت های برقی ی��ک و نیم میلیون 
 تومان تسهیالت داده شود و به دلیل اینکه این موتورها 
در داخل کشور تولید می شود هزینه تولید بسیار کمتر 
است. صلواتی تاکید کرد: این موتورها  هنر فرزندان این 
مرز و بوم است که بدون واسطه به دست مصرف کننده 
می رسد. البته ذکر این نکته که شهرداری اصفهان اصال 
قصد تصدی گری ندارد بسیار مهم است؛ ما فقط برای 
 اینکه بتوانیم هوای بهتری با ورود این موتور سیکلت ها
به شهروندان ارایه کنیم به این مبحث ورود کرده ایم.

معاون حمل و نقل و ترافیک خاطرنشان کرد: اسکوترها 
نیز در سه ماهه اول س��ال آینده به اصفهان می آیند و 
سعی داریم در اولین اقدام پارکبانان و ناظران پارک ها 
را به اس��کوتر مجهز کنیم. همچنین در اصفهان باید 
منتظر تاکس��ی و اتوبوس ه��ای برقی هم باش��یم و 
امیدواری��م که بخ��ش خصوصی در ای��ن زمینه وارد 

عمل شود.

رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان گفت: حکم متهمان حادثه بیمارستان 
خمینی شهر در دادگاه تجدیدنظر اصفهان طرح و منتهی به تصمیم نهایی قضات 
 آن شد. رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: این حکم پس از صدور 
در دادگاه بدوی دادگس��تری خمینی ش��هر با اعتراض متهم��ان آن به دادگاه 
تجدیدنظر استان ارس��ال و پس از رس��یدگی منتهی به تصمیم نهایی و صدور 

حکم قطعی شد. 
 وی افزود: حبس صادره از س��وی دادگاه بدوی برای هر س��ه متهم این پرونده 
 در دادگاه تجدیدنظر اس��تان تاکید ولیکن نس��بت به متهم ردی��ف اول و دوم 
شش ماه از 2۴ ماه قابلیت اجرا داشته و ۱8 ماه آن به مدت یک سال تعلیق شد 
 و درباره متهم ردیف سوم نیز س��ه ماه از 9 ماه حبس وی تایید و شش ماه دیگر 
به مدت یک س��ال مورد تعلیق قرار گرفت. رییس کل دادگستری استان درباره 
ایام تعلیق حبس متهمان گفت: متهمان این پرونده در ایام تعلیق مجازات حبس 
هر یک موظف به ارایه خدمات پزشکی و پرستاری روزانه حداقل به مدت ۴ ساعت 
دریکی از مراکز بهداش��تی و درمانی و یا درمانگاه های وابس��ته به طرف قرارداد 
کمیته امداد و یا س��ازمان بهزیستی ترجیحا در ش��هر خمینی شهر و در بخش 
کودکان این مراکز به صورت رایگان شده و همچنین موظف شدند گزارش عملکرد 
خود را  به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مجری حکم )خمینی شهر( ارایه 
کنند. خسروی وفا یادآور شد: بدیهی است درصورتی که محکوم علیهم در طول 
مدت تعلیق مجازات، مرتکب یکی از جرایم مذک��ور در ماده ۵2 قانون مجازات 
 اسالمی ش��وند و یا از انجام تکلیف موصوف خودداری کنند حسب مورد مطابق 
با مقررات موض��وع ماده۵۰ و ۵2 قانون یادش��ده در مورد آن ه��ا اتخاذ تصمیم 

قضایی خواهد شد.
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث اسکلت کلینیک تخصصی 
مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی به صورت سر جمع

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان ب��ه آدرس www.mui.ac.ir یا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی دانش��گاه به آدرس
 /www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند. 

شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه: ۰۳۱-۳792۳8۵۳
شماره تلفن امور قراردادهای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی: ۰۳۱-۳۵۳۱2۰2۰-۴۰۵

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی: ۰۳۱-۳792۴۰۰6

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف : 1217

معاون هنري سینمایي اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��المي اصفهان از برگزاري 
اولین هفته فیلم اصفهان همزمان با هفته نکوداشت این خطه تاریخي خبر داد.

حس��ینعلي آقاییان زاده افزود: این روی��داد فرهنگي هنري ب��ه منظور تقویت 
سینماي خالق داستاني و در راستاي افزایش سطح کمي و کیفي تولیدات فیلم 
استان اصفهان با همکاري انجمن سینماگران استان و مجتمع فرهنگي هنري 
استاد فرشچیان سوم تا نهم اردیبهش��ت ماه برگزار خواهد شد. وي اضافه کرد: 
 فیلمسازان و عالقه مندان به ش��رکت در این برنامه مي  توانند با ارایه یک نسخه 
از کپي فیلم، یک نسخه از پروانه ساخت، یک نسخه کپي کارت ملي تهیه کننده 
و کارگردان و تکمیل فرم درخواست، آثار تولیدي خود را با موضوع آزاد که زمان 
تولید آن از سال هاي9۰ تا 9۴ باشد به دبیرخانه هفته فیلم اصفهان ارسال کنند.

معاون هنري س��ینمایي اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان اصفهان 
خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات نقد و تحلیل آثار با حضور کارگردانان برجسته 

کشوري و استاني و اساتید این حوزه از جمله برنامه هاي
جنبي هفته فیلم اصفهان است.

وي افزود: آخرین مهلت ارسال آثار تا
28 فروردین ماه 9۵ است.



 خبر
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صادرات نفت ایران پ��س از اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برجام( در دی ماه 1394، رو به افزایش گذاشته و تقاضای مشتریان برای 
 خرید نفت ایران باال رفته، به گونه ای كه واردات نفت كشورهای آسیایی 

از ایران در این مدت 25 درصد رشد داشته است.
در ماه هایی كه از اجرایی شدن برجام می گذرد، بسیاری از مشتریان سنتی 
اروپایی خرید نفت را از ایران از سر گرفتند و خریداران آسیایی نیز واردات 

نفت را از ایران افزایش داده اند.
در دوران تحریم، كشورهای آسیایی شامل چین، هند، كره جنوبی و ژاپن، 
عمده ترین خریداران نفت خام ایران بودند و تنها مشتری غیرآسیایی نفت 
ایران، تركیه به ش��مار می رفت. هر چند پس از رفع تحریم ها، كشورهای 
اروپایی تمایل خود را برای واردات نفت ایران ابراز كرده و چندین محموله 
 نفت ایران نیز روانه پایانه های نفتی قاره س��بز ش��د، اما آس��یا همچنان 
 بزرگ تری��ن خریدار نفت ایران محس��وب می ش��ود. گزارش ها نش��ان 
 می دهد می��زان صادرات نفت ایران به كش��ورهای آس��یایی، پس از رفع 
 تحریم ها در ژانوی��ه 2016) دی- بهم��ن 1394 ( افزای��ش پیدا كرده، 
به گونه ای كه در ماه فوریه 2016) بهمن- اس��فند1394 ( نسبت به ماه 

مشابه سال 2015 حدود 25 درصد رشد داشته است. 
 اداره كل اوپك و روابط ب��ا مجامع انرژی وزارت نفت نیز در گزارش��ی كه 
به تازگی منتشر كرد، اعالم كرده است، اطالعات اولیه در زمینه حمل و نقل 
نفتكش ها نشان می دهد در ماه فوریه سال جاری، ایران توانست صادرات 
نفت خام خود را به كشورهای هند و كره جنوبی به دو برابر سطح پیش از 
تحریم ها افزایش دهد و این امكان وجود دارد روند رو به افزایش صادرات 

نفت خام ایران به بازار آسیا در ماه های آینده نیز ادامه پیدا كند. 
 همچنین براس��اس ای��ن اطالع��ات، مجم��وع واردات نفت خ��ام چهار 
مصرف كننده بزرگ آس��یا ) چین، هند، ژاپن و ك��ره جنوبی ( از ایران در 
ماه فوریه 2016 به یك میلیون و280 هزار بشكه در روز رسید كه حدود 

300 هزار بشكه در روز نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است.
چین در ماه فوریه 2016 به میزان روزانه 538 هزار بشكه نفت خام از ایران 
وارد كرد كه نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن كه 532 هزار بشكه بود 
رش��د 1/2 درصدی دارد. هند نیز در ماه فوریه سال جاری میالدی روزانه 
215 هزار بشكه نفت خام از ایران وارد كرد كه نسبت به واردات 112هزار 

بشكه در ماه مشابه سال گذشته رشد 112 درصدی نشان می دهند.
صادرات نفت ایران به كره جنوبی نیز در ماه مذكور با رشد 95/4  درصدی 
از 144 هزار بش��كه در فوریه س��ال 2015 به روزانه 283 هزار بشكه در 
فوریه س��ال 2016 رس��ید. صادرات نفت ایران در ماه فوریه تنها به ژاپن 
 كاهش داشت به طوری كه با كاهش دو درصدی از 244 هزار بشكه در روز 
در فوریه 2015 به240 هزار بشكه در فوریه 2016 رسید. مجموع صادارت 
نفت ایران به مش��تریان آسیایی در ماه فوریه س��ال جاری میالدی 24/6 
درصد رشد داشته و از یك میلیون و 23 هزار بشكه در روز در فوریه 2015 

به یك میلیون و 275 هزار بشكه در فوریه سال جاری میالدی بالغ شد.

با صادرات یك میلیون و 275 هزار بشكه در ماه فوریه؛

افزایش صادرات نفت ایران به آسیا 
پس از اجرای برجام 

معاون وزیر تع��اون، كار و رفاه اجتماعی، 
جزییات حذف یاران��ه پردرآمدها را اعالم 

كرد.
احمد میدری اظهار كرد: حذف یارانه 24 
میلیون نفر پر درآمد پیشنهاد دولت نیست. 
این تصمیمی اس��ت كه مجلس ش��ورای 
اس��المی می گیرد و دولت منتظر است تا 

مجلس در این زمینه تعین تكلیف كند.
وی مالك و معیارهای ح��ذف یارانه ها را 
خودرو، معامالت ملكی، محل س��كونت 
و ش��غل فرد اعالم كرد و افزود: ساز و كار 
شناس��ایی گروه های درآم��دی خانوار از 
طریق40 پایگاه اطالعات��ی كه در اختیار 
اس��ت، انجام می ش��ود. برای ای��ن  كار از 
چهار روش استفاده می كنیم و هر یك از 
شاخص هایی مثل ش��غل، محل سكونت، 
معام��الت ملكی و خ��ودرو در رتبه بندی 
خانواری ك��ه یارانه می گیرن��د تاثیرگذار 

هستند.
معاون وزیر تع��اون، كار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: براس��اس پایگاه های اطالعاتی 
كه در اختی��ار وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعی اس��ت 23 میلیون خانوار یارانه 
 می گیرند كه این تعداد خان��وار هر كدام 

در یكی از دهك های اول تا دهم قرار دارند.
میدری توضیح داد: اشتراك این روش ها 
مح��ور ارزیاب��ی و محاس��بات گروه های 
درآمدی است، یعنی مجموع درآمد خانوار 
و دارایی های��ی كه دارن��د و در پایگاه های 
اطالعاتی  ما ثبت ش��ده، مالك شناسایی 

و حذف یارانه بگیران پردرآمد خواهد بود.
وی ب��ا بی��ان اینك��ه خ��ودرو یك��ی از 
شاخص های مورد بررس��ی درآمد خانوار 
است، اظهار كرد: تعداد و قیمت خودروی 
خانوار از جمله مولفه هایی است كه مورد 
ارزیابی دهك ق��رار می گیرد. به طور مثال 
خانوارهای��ی كه خ��ودروی ب��االی100 
میلیون تومان دارند وقت��ی مورد ارزیابی 
قرار می گیرند به این نكات توجه می شود 
كه فرد چقدر باید درآمد داش��ته باشد كه 
بتواند خودرویی با ای��ن قیمت خریداری 
كند و دیگ��ر اینكه هزینه اس��تهالك آن 
محاس��به می ش��ود و به صورت تخمینی 
 برای ما مش��خص می كند كه این خانوار 
در كنار آیتم های دیگر مثل مسكن و شغل 
چه امتی��ازی می گی��رد و در كدام دهك 

درآمدی است.
معاون وزیر تع��اون، كار و رفاه اجتماعی 

محل س��كونت خانوار را از دیگر مواردی 
دانس��ت ك��ه در شناس��ایی گروه ه��ای 
درآمدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت 
و گفت: در این خصوص براس��اس پایگاه 
 اطالعات محل سكونت خانوار دسته بندی 
ش��ده اس��ت. به  عبارتی ارزش ریالی یك 
ملك200 مت��ری در منطق��ه یك تهران 
 و ملك دیگ��ری ب��ا همین مش��خصات 
در منطقه 18 تهران در رتبه بندی و امتیاز 

خانوار موثر است.
میدری درباره تاثیر و نقش سفر خانواده ها 
به خارج از كش��ور در حذف یارانه، گفت: 
س��فر خارجی هم یكی از این شاخص ها 
اس��ت و اگر خانواده ای در طول سال یك 
سفر خارجی داشته باشد امتیاز آن چنان 
نیس��ت كه منجر به حذف یارانه شود، اما 
خانواده ای كه در سال های اخیر چند سفر 
خارجی داشته اند امتیاز این سفرها دهك 
این خانواده را به دهك باال تر ارتقا می دهد 
و همین مسئله در شناسایی و حذف یارانه 

خانوار مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
به  گفته این مقام مسئول، معامالت ملكی 
معیار دیگ��ری اس��ت كه در شناس��ایی 
گروه های درآمدی خانوار م��ورد ارزیابی 

قرار می گیرد.
میدری افزود: فردی كه زمین یا ملكی را 
خریداری می كند براساس متراژ زمین و 
قیمت معامله برای ما مش��خص می شود 
كه این معامله ملكی در چه سطحی است و 
ما به طور تخمینی بررسی می كنیم فردی 
كه این ملك یا زمی��ن را خریداری كرده 
باید ماهانه چه درآمدی داش��ته باش��د تا 
بتواند این كار را انج��ام دهد. بنابراین این 
مسئله در امتیاز و رتبه بندی خانوار تاثیر 
مس��تقیمی دارد و دهك آنها را مشخص 

خواهد كرد.
معاون وزیر تع��اون، كار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: ما بر اس��اس درآمدهای رسمی 
افراد ك��ه در اختیار داری��م مثل كاركنان 
دولت از طری��ق سیس��تم های مالیاتی، 
كارگ��ران و بازنشس��تگان از طری��ق 
سازمان های بیمه ای در قالب روش آزمون 
وسع شناسایی گروه های درآمدی را انجام 

می دهیم.
وی افزود: تقری��ب آزمون وس��ع از دیگر 
روش هاس��ت كه براس��اس آن دارایی ها 
و درآمد خان��واری كه به صورت ش��فاف 
مشخص نیست محاسبه می شود. به طور 
مثال یك پزشك فوق تخصص كه درآمد او 
در جایی ثبت نشده است براساس استعالم 
كارشناس��ی میزان درآم��د و دارایی اش 
مشخص می ش��ود و این مالك ارزیابی و 

محاسبه قرار خواهد گرفت.
میدری اظهار كرد: شغل افراد در شناسایی 
و حذف یارانه ها از دیگر معیارهایی است 
كه به آن استناد خواهد شد. مثال پزشكان، 
اعضای هیئ��ت مدیره ش��ركت ها، وكال، 
اصناف ممتاز مثل طال و جواهرفروش��ان، 
عمده فروشان آهن آالت، نمایشگاه داران 
اتومبیل، صراف ها، مدیران بانك ها، اعضای 
هیئت مدیره موسس��ات مال��ی اعتباری 
خصوصی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، 
پیمانكاران تحت پوش��ش سازمان تامین 
اجتماع��ی، دارن��دگان كارت بازرگانی و 
تسهیالتی كه از پایگاه ها دریافت شده نیز 
از موارد دیگری هس��تند كه مورد ارزیابی 

قرار خواهند گرفت.
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كلیات الیحه بودجه سال 95
كل كشور تصویب شد

بازگشت مجدد قیمت زعفران
به 7 میلیون تومان

سقف برداشت از خودپردازها
به 2۰۰ هزار تومان بازگشت

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی كلیات 
الیحه بودجه سال 1395 كل كشور را با 135 

رای موافق تصویب كردند.
نمایندگان در جلس��ه علنی، مجلس شورای 
اسالمی رسیدگی به كلیات الیحه بودجه سال 
95 كل كش��ور را آغاز كردن��د و آن را با 135 
 رای موافق، 37 رای مخال��ف و 6 رای ممتنع 
از مجم��وع200 نماین��ده حاضر در جلس��ه 
تصویب كردند. قرار است نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلس��ه عصر امروز بررسی 
جزییات الیحه بودجه س��ال 95 كل كشور را 

آغاز كنند.
بر اس��اس آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اسالمی نمایندگان ابتدا بخش درآمدی الیحه 
بودجه سال 95 كل كشور را بررسی می كنند 
و س��پس به بررس��ی بخش هزینه ای بودجه 

خواهند پرداخت.
در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسالمی 
 10 نماینده ب��ه عنوان مخال��ف و10 نماینده 

به عنوان مواف��ق كلیات الیحه بودجه س��ال 
95 كل كش��ور س��خنرانی كردند. همچنین 
محمد باقر نوبخت مع��اون رییس جمهوری و 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 
به عنوان نماینده دولت از كلیات الیحه بودجه 
سال 95 كل كش��ور دفاع كرد. گفتنی است؛ 
حسن روحانی رییس جمهوری لوایح بودجه 
سال 1395 كل كشور و برنامه ششم توسعه را 
27 دی ماه تقدیم مجلس شورای اسالمی كرد.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی اسفند 
 ماه پیش��نهادهای خود را درمورد این الیحه 
به كمیس��یون های تخصصی مجل��س ارایه 
كردند و سپس بررسی الیحه بودجه سال 95 
كل كشور در كمیسیون های تخصصی مجلس 
و كمیسیون تلفیق آغاز شد. رسیدگی به الیحه 
بودجه س��ال 1395 در روزهای پایانی اسفند 
در كمیس��یون تلفیق پایان پیدا كرد و پس از 
پایان بررسی در این كمیسیون، الیحه بودجه 
سال جاری به جلسه علنی مجلس ارجاع شد.

 نایب رییس شورای ملی زعفران از افزایش 300 
هزار تومانی قیمت زعف��ران در 6 روز اخیر خبر 
داد و گفت: هم اكنون قیمت هر كیلوگرم زعفران 
حداقل پنج میلیون و500 هزار تومان و حداكثر 

7 میلیون تومان است.
 غالمرض��ا میری با بی��ان اینكه قیم��ت زعفران 
در بازار از 16 فروردین ب��ه بعد بین200 تا300 
هزار تومان افزای��ش پیدا كرده اس��ت، اظهار 

داش��ت: این روند معمول هر سال است، 
چرا كه كشاورزان پیش از این محصول 
خود را فروخته و نیاز مالی شان تامین 

شده است، بنابراین در این ایام 
تمایل چندانی ب�ه 

ع���رض��ه 
زعف��ران به 
بازار ندارند.

 وی اف��زود: در صورت��ی كه عرضه طالی س��رخ 
به بازار زیاد شود، احتمال تعدیل شدن قیمت ها 
وج��ود دارد، چ��ون ب��ازار داخل��ی و همچنین 

صادراتی زعفران در ح��ال حاضر رونق چندانی 
ندارد. 

نایب رییس شورای ملی زعفران با بیان اینكه در 
ماه های شعبان و رمضان مصرف طالی سرخ در 
كشورهای حوزه خلیج فارس باال می رود، ادامه 
داد: عالوه بر این، در آس��تانه ماه مبارك رمضان 
مصرف داخلی این كاال نیز افزایش پیدا 
می كند، بنابراین احتمال خروج 
ب��ازار از ركود وج��ود دارد. 
میری، قیمت هر كیلوگرم 
را  زعف��ران 
حداق��ل پنج 
 میلیون و500

 و ح���داكث�����ر 
 هف��ت میلی��ون

ن   م������ا  ت�����و
اعالم كرد و اظهارداش��ت: قبل از 16 فروردین 
ماه، نرخ های مذكور بین پنج میلیون و200 هزار 
تومان و 6 میلیون و 700 هزار تومان بوده است.

برخ��ی بانك های��ی كه س��قف برداش��ت از 
خودپردازهای خ��ود را به500 ه��زار تومان 
افزایش داده و این سقف را حفظ كرده بودند، 
امروز س��قف برداش��ت را به200 هزار تومان 

برگرداندند.
بانك مركزی چند روز مانده به پایان سال 94 
سقف برداشت از خودپردازها را برای ایام نوروز 
از200 هزار به500 هزار تومان افزایش داد كه 
البته در آن روزها برخ��ی بانك ها درگیر و دار 
تراكم پاسخ به مش��تریان به این مجوز  بانك 

مركزی تمایل نشان ندادند.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش در عی��ن ح���ال 
بان�ك ه�ای�ی ك��ه از این فرص�ت اس��تف�اده 
ك�رده و س��قف برداش��ت از خودپردازها را به 
500 هزار توم�ان رساندن�د، این سق�ف را در 
روزهای بع�د از تعطی��الت نوروز حفظ كردند 
و برخی رسانه ها روز گذشته در خروجی خود 

خبر حفظ سقف برداشت را منتشر كردند.
ام��ا مراجعه ام��روز خبرنگار ما ب��ه خودپرداز  

بانك ه���ای ملی، مل�ت، پاس��ارگ�اد، ش��هر، 
سپه، راه كارگران، تجارت و اقتصاد نوین نشان 
می داد س��قف برداش��ت به200 هزار تومان 
بازگش��ته و ضمن درج جمله حداكثر س��قف 
مجاز برداشت2،000،000 میلیون ریال است، 
در صورت درخواس��ت مبلغی بیشتر دستگاه  
اعالم می كرد مبلغ درخواستی بیش از سقف 

مجاز است.
داود محمد بیگ��ی مدی���ر اداره نظ�ام ه�ای 
 پرداخ��ت بان��ك مرك���زی در ای��ن ارتب�اط 
گفت�ه اس��ت: آمارها نش��ان می ده��د كه 63 
 درص��د تراكنش ها از پایانه های فروش��گاهی 
بوده است و میزان تراكنش های خودپردازها 
 تغییر چندانی نداش��ته اس��ت، بر این اساس 
هر چه زمان می گذرد استفاده از دیگر ابزارهای 
بانكی پرداخت نس��بت خودپردازها بیش��تر 
می ش��ود. با توج��ه به ای��ن اطالع��ات، بانك 
 مركزی تصمیم می گیرد كه آیا سقف برداشت 

از خودپردازها افزایش پیدا كند یا خیر.

افتخاري دیگر براي فوالد مباركه؛

رشد 3۰ درصدي تولید محصوالت ویژه در سال 94
معاون وزیر صنعت خبر داد:

آغاز فعالیت رسمی شركت مشترک ایران و پژو از اردیبهشت
غالمرضا جوانم��ردي مدیر متال��ورژي و روش هاي 
 تولید از رش��د30 درصدي تولید محص��والت  ویژه 
در سال 94 خبر داد و گفت:  این موفقیت حاصل تالش 
همه همكاران در شركت فوالد مباركه و توجه ویژه این 
شركت به تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر است، 
به طوري كه از كل محصوالت صادراتي بالغ بر 39/5 
درصد آن محصوالت ویژه اس��ت. همچنین در حوزه 
تختال در سال 94 نیز موفق به طراحي و تولید 3 گرید 
ویژه جهت تولید محصوالت  API X60,  X65 شدیم. 
مدیر متالورژي و روش هاي تولید  در ادامه به تركیب 
گریدهاي ویژه تولید شده در س��ال 94 اشاره كرد و 
گفت: گریدهاي مورد مصرف در صنایع خودروسازي، 
گریده��اي م��ورد مص��رف در مخازن تحت فش��ار، 
گریدهاي مورد مصرف در صنایع نفت و گاز، گریدهاي 
مورد مصرف در سازه هاي ساختماني با استحكام باال، 
گریدهاي صادرات��ي بوردار و گری��د كربن باال جهت 
عملیات حرارتي از نمونه این گریدها به شمار مي آید.

ایش��ان در خص��وص كاربرده��اي گریده��اي ویژه 

 تولید شده در سال 94 خاطر نش��ان كرد: گریدهاي 
مورد مصرف در صنایع خودروسازي شامل فوالدهاي 
IF  تحت گریدهاي DC06  اس��ت ك��ه این فوالدها 
فوق كشش��ي بوده و با مقدار كربن كمت��ر از 0/003  
 درصد  مورد استفاده در قطعات و بدنه خودرو كه نیاز 
به كشش و فرم پذیري باال دارند، است  و شركت هاي 
خودروسازي س��ایپا و ایران خودرو مصرف كنندگان 
عمده آن هستند،  همچنین فوالدهاي میكروآلیاژي 
با اس��تحكام متوسط تحت اس��تاندارد پژو سیتروئن 
 HE275 ، HE335D ش��امل گریده�����������اي
HE390D ، كه مورد اس��تفاده در قطع��ات تقویتي 
خودرو ش��امل: قطعه دو ش��اخه دس��ته موتور، ریل 
 صندلي بوده و ش��ركت هاي س��ایپا و ای��ران خودرو 
مصرف كنن��دگان عم��ده آن هس��تند و فوالدهاي 
  S500MC میكروآلیاژي با استحكام باال تحت گرید
اس��ت كه این فوالد نیز ب��ه لحاظ اس��تحكام ، داراي 
 باالترین اس��تحكام در ورق گرم اس��ت ك��ه تاكنون 
در شركت فوالدمباركه تولید شده است و بیشترمورد 

اس��تفاده در س��اخت شاسي كش��نده هاي سنگین 
 و تریلرهاب��وده و ش��ركت ه��اي ماموت و ش��ركت 
شاسي س��ازي ایران ) گروه بهمن ( مصرف كنندگان 

عمده  آن هستند.
گریدهاي مورد مصرف در مخازن تحت فش��ار شامل 
 گریدهاي P275NL2 و P355LN2 مورد اس��تفاده 
در ساخت مخازن عظیم نگهداري گاز مایع است كه 
در میادین گازي عسلویه و جزیره خارك مورد استفاده 
قرارگرفته است. این فوالدهاي میكروآلیاژي عالوه بر 
 استحكام باال، داراي تافنس یا انعطافپذیري مطلوب 

در دماي منفي50 درجه سانتیگراد است.
گرید هاي مورد مصرف در صنایع نفت و گاز ش��امل: 
گرید API 5L X60 مورد استفاده در ساخت لوله هاي 
انتفال نفت و گاز كه داراي اس��تحكام ب��اال و كنترل 
هاي ویژه روي ناخالص��ي و كاهش گوگ��رد و انجام 
تست هاي خواص مكانیكي در دماي منفي20 درجه 
 سانتي گراد است و  شركت لوله سازي اهواز از عمده 

مصرف كنندگان این فوالد است.

معاون وزیر صنعت از آغاز فعالیت رس��می ش��ركت 
مش��ترك ایران  و پژو از اردیبهش��ت ماه سال جاری 
خبرداد و اعالم ك��رد: اخذ مج��وز از وزارت اقتصاد، 
 ثب��ت ش��ركت و انتخ��اب مدی��ران در ح��ال انجام 

است.
تصویر آغاز فعالیت رسمی شركت مشترک 

ایران و پژو از اردیبهشت
محس��ن صالحی نی��ا در خصوص آخری��ن وضعیت 
آغاز عملیاتی همكاری مش��ترك ایران  خودرو و پژو 
گفت: آنچه به عنوان س��رمایه گذاری خودروسازان 
خارجی در ایران تعریف شده، ورود سرمایه به عنوان 
جوینت ونچر اس��ت ك��ه س��رمایه گذاری به صورت 
50-50 صورت گی��رد؛ در این حال��ت آورده طرف 
خارجی،50 درصد است كه طی سه مرحله به صورت 

سرمایه گذاری مستقیم ورود می كند.
 مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اف��زود: 
در این میان، شركت مستقل میان ایران  خودرو و پژو 
تشكیل ش��ده و خط تولید دایر خواهد شد، در عین 

حال اكنون شركت مشترك ایرانی- فرانسوی میان 
دو خودروساز در حال ثبت است و پس از آن، مراحل 
جوینت ونچر باید سپری ش��ود، چراكه باید از سوی 
سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مجوزهای مربوطه ارایه شود و سپس مراحل 

ثبت شركت را بگذراند.
وی تصریح كرد: پیش بینی می شود شركت مشترك 
 ایران��ی- فرانس��وی ای��ن دو كمپان��ی خودروس��از 
از اردیبهش��ت ماه عمال اتف��اق افت��د و وارد مراحل 
اجرایی ش��ود، پس از آن باید اعضای هیئت مدیره، 
مدیرعامل، مدیران میانی و سرپرستان سایر بخش ها 

تعیین شود.
پیش از این، هاشم یكه زارع با اشاره به انعقاد قرارداد 
ایران خودرو با پژو فرانس��ه گفته ب��ود، این قرارداد 
چندین ویژگی مه��م دارد؛ از جمله موجب ش��د تا 
س��رمایه خارجی وارد كش��ور شود. از س��وی دیگر، 
موجب اشتغال زایی می شود؛ هم در سطح تولید و هم 
برای قطعه سازان و انتقال دانش فنی براساس منویات 

مقام معظم رهبری كه همان اقتصاد مقاومتی است.
 مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ای��ران خ��ودرو افزود: 
یكی از ویژگی ه��ای مهم این قرارداد این اس��ت كه 
فرانس��وی ها با ش��ركت ایران خودرو طرف نیستند 
بلكه در قالب تاس��یس یك ش��ركت مش��ترك بین 
 دو طرف ایرانی و فرانس��وی، س��ود حاصل از فروش 
به صورت نصف نصف تقسیم می ش��ود كه در طول 
 س��ال اول، تنها40 درصد خودرو تولید بومی است و 
 در چهارس��ال ای��ن درصد ب��ه عدد70 می رس��د و 
 به همی��ن ان��دازه ت��راز مالی ش��ركت نی��ز مثبت 

می شود.
وی تصریح كرد: در بهمن سال90 شركت فرانسوی 
پژو، ایران را ترك كرد و ما هم ب��رای ادامه همكاری 
با این شركت فرانس��وی قراردادهای تنبیهی زیادی 
را لحاظ كردیم؛ نخس��ت اینكه این ش��ركت موظف 
 به پرداخت200 میلیون یورو به عنوان غرامت شد و 
از سوی دیگر سهم نهایی تجاری این شركت تنها 15 

درصد خواهد بود كه رقم ناچیزی است.

توسط معاون وزیر كار؛

جزییات حذف یارانه پردرآمدها اعالم شد
خبر

 وزیر نفت در حاش��یه مذاكره با همتای هندی در ات��اق بازرگانی تهران 
از احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری خبرداد.

بیژن نامدار زنگنه در اتاق بازرگانی تهران در پاس��خ به پرسش��ی اظهار 
 B داش��ت: خواس��ته ما از هندی ها درباره توس��عه می��دان گازی فرزاد
رقابتی و با كیفیت بودن آن اس��ت. وی توضیح داد: در واقع قیمت هایی 
كه برای توس��عه می��دان ارایه می دهند، ب��ه ویژه از نظر نرخ بازگش��ت 
س��رمایه و همچنین خرید گاز از ما باید رقابتی باشد، چرا كه اصل و فرع 
س��رمایه گذاری هندی ها و همچنین س��ود ما از محل خرید گاز تامین 

می شود.
زنگنه تصریح كرد: قاعدتا همه یا بخش عم��ده گاز فرزاد B به هندی ها 
فروخته می شود، چرا كه اگر این گونه نباش��د، ما پولی برای بازپرداخت 
س��رمایه گذاری آنها نداریم. وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره تصمیم 
 عربس��تان برای تحریم نفتكش های حامل نفت ایران گفت: عربس��تان 

چه قدرتی دارد كه نفتكش های حامل نفت ایران را تحریم كند؟
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره احداث خط لوله زیر دریایی انتقال گاز 
به هند گفت: قرار است، آنها انتقال گاز را از دو طریق خط لوله دریایی و 

LNG بررسی كنند و بگویند.
زنگنه در ادامه اظهار داشت: كارهای نهایی الگوی جدید قراردادهای نفتی 
در حال انجام است و امیدواریم در اردیبهشت ماه به پایان برسد، تا بتوانیم 
برای برگزاری مناقصه آماده شویم. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
پرداخت بدهی نفتی هند به ایران گفت: هندی ها طبق قرار قبلی بخش 
یورویی را به صورت نقد پرداخت كنند و از این به بعد هم ما دیگر فروش 

نفت به روپیه به هند نداریم و همه فروش نفت به یورو انجام می شود.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اشكاالت س��ازمان بازرسی كل كشور 
به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: با رییس سازمان بازرسی كشور 
مذاكراتی داشتیم و آقایان اش��كاالتی به الگوی جدید قراردادهای نفتی 
داشتند كه ما راه حل هایی ارایه كردیم كه تصور می كنم با پیشنهاداتی 
 كه ما داش��تیم نگرانی های آنها رفع می ش��ود. وی همچنین در پاس��خ 
به پرسشی افزایش قیمت بنزین بر اساس طرح برند سازی و كالسه بندی 
 جایگاه ه��ای س��وخت را رد كرد، ام��ا در عین ح��ال احتم��ال افزایش 

قیمت بنزین به طور كلی در سال جاری را بعید ندانست.

وزیر نفت خبر داد:

 احتمال افزایش قیمت بنزین 
در سال جاری
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مفاد آرا
1/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظ��ور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد 
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 ش��ماره 13086-94/12/25 هیأت : آقایعس��گر ساالروند فرزند 
دوشنبه شماره شناسنامه 209، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت75.35 
مترمربع ش��ماره پالک2925 فرعی مجزا از ش��ماره 283 فرعی از پالک 
3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

ماشاله طامه
2- رأی ش��ماره 51-94/1/11 هیأت : آقای علی سیدیان  فرزندسیدجعفر  
شماره شناسنامه8451 وفاطمه مجیدی فرزند ماشااله شناسنامه شماره 
7257بالمناصفه ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت105.88مترمربع شماره 
پالک834 فرعی مجزا از ش��ماره 102 فرعی از پ��الک 36 اصلی واقع در 

حسین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی 
3-  رأی ش��ماره12689-94/12/9 هیأت : خانم فاطمه رمضانی بیدگلی   
فرزند عباس  شماره شناسنامه410، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت94.38 
مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از ش��ماره4و5و6 فرعی وقسمتی 
از مش��اعات  از پالک 39 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از فاطمه جندقیان 
4- رأی ش��ماره5-95/1/5هیأت : خان��م جمیل��ه مقنی باش��یان بیدگلی 
فرزن��د عب��اس ش��ماره شناس��نامه 199 ، شش��دانگ  یکبابخان��ه ب��ه 
مساحت326.5مترمربع ش��ماره پالک 1و2و3و9و10 فرعی وقسمتی از 
مشاعات از پالک91 اصلی واقع دراماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازگوهر کریمشاهی وغیره
5- رأی ش��ماره18-95/1/5 هی��أت : آقای عل��ی اصغر زینل��ی بیدگلی 
فرزندمحمد  ش��ماره شناس��نامه 1648 ، شش��دانگ  یکباب ساختمان به 
مس��احت 28.25 مترمربع ش��ماره پالک11فرعی مجزا از شماره8فرعی 
وقسمتی از مشاعات از پالک342 اصلی واقع در اماکنبخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازورثه حسن همه یار بیدگلی 
6- رأی شماره12672-94/12/8 هیأت : آقای حسین علی رمضانی بیدگلی  
فرزندمصطفی  ش��ماره شناسنامه163 ، شش��دانگ  یکباب ساختمان  به 
مساحت 38  مترمربع ش��ماره پالک 14 فرعی مجزا از شماره   6 فرعی از 
پالک862 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
7- رأی ش��ماره4-94/1/5 هیأت : آق��ای مهدی حاجی جعف��ری بیدگلی 
فرزندحسینعلی  شماره شناسنامه294 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
120 مترمربع ش��ماره پالک2 فرعی از پالک 2980 اصلی واقع در اماکن  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
8- رأی شماره12947 هیأت : آقایعلی محمد گلی بیدگلی فرزندحسن شماره 
شناسنامه126 ، ششدانگ  دوباب مغازه به مساحت31.1 مترمربع شماره 
پالک 1فرعی از پالک2980 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی ازورثه حسن گلی 
9- رأی ش��ماره 13061-94/12/25 هی��أت : آقای مراد حس��ین کریمی 
س��االروند فرزندجمعه  شماره شناس��نامه340 ، شش��دانگ قسمتی از 
یکبابخانه به مساحت37 مترمربع شماره پالک 1731فرعی مجزا از شماره 
441 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دش��ت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
10- رأی ش��ماره 12199-94/11/8 هیأت : آقای مهدی حکیمیان آرانی  
فرزندعلی محمد  شماره شناس��نامه27 و خانم زینب عرشی آرانی فرزند 
اسمعیل شماره شناس��نامه 10899بالمناصفه ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 11.75 مترمربع شماره پالک 8197فرعی مجزا از شماره7481 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالکیت مشاعی
11- رأی ش��ماره 12707-94/12/9 هیأت : آقای ابوالفضل قربانی مقدم 
فرزندحسین شماره شناس��نامه246 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
95.5 مترمربع ش��ماره پالک 8246 فرعی مجزا از ش��ماره624 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسین خنجر
12- رأی ش��ماره12962-94/12/17 هیأت : خان��م زهره منصوری فرد  
فرزندحسین شماره شناسنامه 9180 ، ششدانگ  قسمتی از  یکبابخانه به 
مساحت67.01 مترمربع ش��ماره پالک573 فرعی مجزا از شماره مذکور 
از 2637 اصلی واقع در مس��عود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی
13- رأی ش��ماره 12964-94/12/17 هیأت : آقای مه��دی خالقی آرانی  
فرزند محسن ش��ماره شناس��نامه 2548 و خانم فاطمه سادات حسینی 
بیدگلی فرزند رض��ا ش��ماره شناس��نامه 1250138078  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127.6 مترمربع شماره پالک 8272فرعی 
مجزا از ش��ماره4608 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مس��عود آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازورثه زهرا علی اکبرزاده 
14- رأی شماره12968-94/12/17 هیأت : آقای مختار کمال آرانی  فرزند 
یوسف  شماره شناس��نامه7927 ، شش��دانگ  یکباب حصار وطویله به 
مساحت173.06مترمربع شماره پالک 1089فرعی از 322فرعی از 2645 
اصلی  واقع در صالح آباد و4 فرعی از 2643 اصلی  واقع در وشاد بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل  ابتیاعی از ورثه عباسعلی صالح 
15- رأی شماره13062-94/12/25 هیأت : آقای سید علی اکبر میرحسینی 
آرانی فرزند سیدولی  شماره شناسنامه2282 و خانممحبوبه احسن زاده 
آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه3066  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت117 مترمربع ش��ماره پالک 1091 فرعی مجزا از 
شماره838 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت مشاعی
16- رأی ش��ماره12676-94/12/8 هی��أت : آق��ای احس��ان ان��دی 
فرزندابوالقاسم شماره شناس��نامه 50و خانم فاطمه سیفی فرزندمحمود 
شماره شناسنامه 1250478634)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 136 مترمربع شماره پالک 1361 فرعی مجزا از شماره 152 فرعی 
از پالک 2809اصلی واقع درمحمد آباد ابوزید آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. انتقالی از مالک عادی
17- رأی ش��ماره12992-94/12/17 هی��أت : آق��ای عب��اس عبدل��ی  
فرزندمرتضی  شماره شناسنامه 12 و خانم زهرا حسین زاده فرزندحسین  
شماره شناس��نامه 3227 بترتیب نس��بت به 4و 2 دانگ مشاع ، ششدانگ  

یکبابخانه به مس��احت 243 مترمربع ش��ماره پالک 1362 فرعی مجزا از 
ش��ماره152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمد آب��اد ابوزید آباد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مرتض سرافرازی
18- رأی ش��ماره 12923-94/12/17هیأت : آق��ای ابوالفضل  کبوتری 
بیدگلی  فرزند علی شماره شناس��نامه 7620و خانم سادات حسینی خواه 
فرزند احمد  شماره شناس��نامه 221)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت112.5 مترمربع ش��ماره پالک5476 فرعی مجزا از شماره 993 
فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد سجادی 
19- رأی شماره13006-94/12/18 هیأت : آقای حسین پهلوانی ستوده  
فرزندمحمدشماره شناسنامه 492 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 16 
مترمربع شماره پالک 5429 فرعی مجزا از ش��ماره 1325 فرعی از پالک 
2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمود زاهدی 
20- رأی شماره13007-94/12/18 هیأت : آقای حسین پهلوانی ستوده 
فرزندمحمد شماره شناسنامه492 ، شش��دانگ  یکباب مغازه  به مساحت 
16مترمربع شماره پالک 5427فرعی مجزا از شماره 1325فرعی از پالک 
2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت
21- رأی شماره 12701-94/12/9 هیأت : آقای علی اکبر خدمتیان بیدگلی 
فرزند نعمت اله  شماره شناسنامه 61و خانم صدیقه خدمتی بیدگلی فرزند 
نصراله ش��ماره شناس��نامه425  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت .134.5 مترمربع ش��ماره پالک 5465 فرعی مجزا از شماره439 
وقسمتی از باقیمانده  2840 اصلی  از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
22- رأی شماره12698-94/12/9 هیأت : خانم اعظم امیدی  بیدگلی فرزند 
رحمت اله  ش��ماره شناس��نامه 7948 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
380.8 مترمربع شماره پالک5467 فرعی مجزا از شماره248 وقسمتی از 
باقیمانده 2840 اصلی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمود دهقانی 
23- رأی ش��ماره 12552-94/11/28 هیأت : آقای سیدماش��اله سیدیان  
بیدگلی فرزندسیدحسین  شماره شناس��نامه41    و خانم اشرف  سیدیان  
بیدگلی فرزندسید هاشم  شماره شناسنامه277  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 72.75مترمربع ش��ماره پالک 5463 فرعی مجزا 
از ش��ماره 428و435وباقیمانده  2840اصلی  از پالک 2840اصلی واقع 
در ریگس��تان دیمکار بخش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بی��دگل. ابتیاعی از 

زهراخورشیدی بیدگلی 
24- رأی شماره 12922-94/12/17 هیأت : آقای محمود خامه چی آرانی  
فرزندنعمت اله شماره شناس��نامه9236   و خانم اشرف  سیدیان  بیدگلی 
فرزندسید هاشم  شماره شناس��نامه277  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب 
کارخانه به مس��احت 3107مترمربع ش��ماره پالک 5475 فرعی مجزا از 
ش��ماره 48  از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شرکت فرش کوثر  آران 
25- رأی ش��ماره 13074-94/12/25هیأت : آقای حسین ایمانی بیدگلی  
فرزندعلی  ش��ماره شناس��نامه 219 و خانم فاطمه عنایتی بیدگلی  فرزند 
عباس ش��ماره شناس��نامه 49 )بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت149 مترمربع شماره پالک 5499 فرعی مجزا از شماره 112 فرعی 
از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
26- رأی ش��ماره 13072هی��أت : آق��ای حس��ن خورش��یدی بیدگل��ی   
فرزندمحمدش��ماره شناس��نامه 164و خانم فاطمه خورش��یدی  بیدگلی 
فرزندقدرت اهلل  شماره شناس��نامه71  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مس��احت130.95مترمربع ش��ماره پالک 5500فرعی مجزا از شماره 
24 و436و429و430فرعی وقس��متی از باقیمانده 2840 اصلی  از پالک 
2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
27- رأی ش��ماره 13066هیأت : آق��ای احمدرضا خورش��یدی بیدگلی   
فرزندمحمدشماره شناسنامه 12و خانم زهرا سادات میر  حسینی بیدگلی 
فرزندسیدجعفر  شماره شناسنامه23)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مس��احت126.15مترمربع ش��ماره پالک 5501فرعی مجزا از شماره 
427و434وقس��متی از باقیمانده اصل��ی  از پالک 2840اصل��ی واقع در 

ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
28- رأی ش��ماره 13066هی��أت : آق��ای محم��د خورش��یدی بیدگل��ی   
فرزندحسینعلی   شماره شناسنامه 28و خانم فاطمه عبدالمجیدی بیدگلی  
فرزندحسین  شماره شناس��نامه11 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه 
به مس��احت194.2مترمربع ش��ماره پالک 5502فرعی مجزا از ش��ماره 
24و430وقسمتی از 2840 اصلی  از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29- رأی شماره 13066هیأت : آقای سیدحسین حسینی بیدگلی  فرزندسید 
حسن  ش��ماره شناس��نامه 225و خانم اعظم السادات حس��ینی بیدگلی 
فرزندسیدحسین  شماره شناسنامه514  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت73.5 مترمربع ش��ماره پالک 5503فرعی مجزا از شماره 103 
فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلیرضا حفیظیان 
30- رأی شماره 12988 هیأت : آقای حسین گندم کار بیدگلیفرزندحسن 
شماره شناسنامه1204 و خانم زینب عابدینی گرزواره  فرزندعلی  شماره 
شناسنامه710  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت184 مترمربع 
شماره پالک 301فرعی مجزا از ش��ماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دس��تجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

جواد حمیدی پناه 
31- رأی شماره 12989 هیأت : خانم مریم رجب پور بیدگلی فرزندحسین 
شماره شناسنامه 518 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع 
شماره پالک 302 فرعی مجزا از ش��ماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دس��تجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

جواد حمیدی پناه 
32- رأی ش��ماره 12990 هیأت : آقای محمدرضا دهقان��ی آرانی  فرزند 
عباسعلی ش��ماره شناس��نامه3047 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
150مترمربع شماره پالک303 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
33- رأی ش��ماره 1-95/1/5هیأت : خانم ملیحه حمی��د پناهفرزند عباس 
شماره شناسنامه 385 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 305 فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دس��تجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

جواد حمیدی پناه 
34- رأی ش��ماره 7-95/1/5 هیأت : آقای علی اکبر نوری محمود آبادی  
فرزند عبداله شماره شناس��نامه 358 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 

150مترمربع شماره پالک 306 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
35- رأی ش��ماره6- 95/1/5هیأت : آقای مجید سلیمی نژاد فرزند حسین  
شماره شناسنامه 13 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 150 مترمربع 
شماره پالک307 فرعی مجزا از ش��ماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
واقع در دس��تجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

جواد حمیدی پناه 
36- رأی ش��ماره13087- 95/12/25هیأت : آقای محمد حس��ین پیران 
زاده بیدگلی  فرزندعلی شماره شناسنامه 452وخانم ملیحه سادات مدنی 
فرزند سیدعلی شناسنامه شماره 883، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
150 مترمربع شماره پالک308 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
37- رأی ش��ماره12681-94/12/8 هیأت : آقای جالل نوابی پور  فرزند 
تقی ش��ماره شناس��نامه 10و خانم فاطمه کبریایی نوش آب��ادی فرزند 
حسن ش��ماره شناس��نامه 4378 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت121.7 مترمربع شماره پالک 831 فرعی مجزا از شماره25 فرعی 
از پالک 41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از سید علی سادات حسینی 
38- رأی شماره12679-94/12/8 هیأت : آقای جواد نزادی نوش آبادی  
فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه192 و خانم زهرا س��نایی نوش آبادی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 210)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت117.5 مترمربع شماره پالک 832 فرعی مجزا از شماره43 فرعی 
از پالک 41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از وراث شهاب الدین نوش آبادی
39- رأی ش��ماره 12678 هیأت : آقای محمدنزادی ن��وش آبادی  فرزند 
قنبرشماره شناس��نامه 2915 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت121.25 
مترمربع ش��ماره پالک 833 فرعی مجزا از ش��ماره43 فرعی از پالک 41 
اصلی واقع درحس��ن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از وراث شهاب الدین نوش آبادی
40- رأی ش��ماره 12969-94/12/17 هیأت : آقای محمد اختیاری نوش 
آبادی  فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه5194 و خانم زهره رضایی نوش 
آبادی فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه 103  )بترتیب نسبت به 4و2 دانگ 
مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 130.5مترمربع شماره پالک48 
فرعی از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد ن��وش آباد  بخش4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
41- رأی شماره13089-94/12/25 هیأت : آقای مسلم کاوه نوش آبادی  
فرزند رضا  شماره شناسنامه 34 و خانم نرگس رهبر نوش آبادی  فرزند 
غالمحسین  شماره شناسنامه 3528 )بترتیب نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180.5 مترمربع شماره پالک 531 فرعی 
از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد   بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.سندعادی
42- رأی ش��ماره15-1395/1/5 هی��أت : آق��ای علی محم��د افضلی فر  
فرزندعباس ش��ماره شناس��نامه 43  و خانم زهراکبریای��ی نوش آبادی  
فرزندحسین شماره شناس��نامه80)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 180.5 مترمربع شماره پالک 532 فرعی از پالک 43 اصلی واقع 

در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. سندعادی
43- رأی ش��ماره 11304-94/10/1 هیأت : آقایس��ید احمد نافعی نوش 
آبادی فرزند سیدحسین شماره شناس��نامه 35  ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت179 مترمربع شماره پالک 521 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در 

غیاث آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. سندعادی
44- رأی شماره12684-94/12/8هیأت : آقای احمد مسلمی زاده   فرزند 
غالمحسین شماره شناسنامه5084، شش��دانگ  یکباب خانه به مساحت 
175.75مترمربع شماره پالک 3809 فرعی مجزا از شماره164از پالک40 
اصلی واقع در نوش آباد  بخ��ش 4 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

غالمحسین مسکینی  
45- رأی شماره14-95/1/5 هیأت : آقای نعمت اله شیرانی  فرزند فتحعلی 
شماره شناسنامه67 ، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 55.25 مترمربع 
شماره پالک 3814 فرعی مجزا از شماره288 فرعی وقسمتی از 2382 از 
پالک40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از گیالن شیرانی 
46- رأی شماره13-95/1/5 هیأت : آقای نعمت اله شیرانی  فرزند فتحعلی 
شماره شناسنامه67 ، ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 185.5مترمربع 
شماره پالک 3815 فرعی مجزا از ش��ماره2931 فرعی از پالک40 اصلی 
واقع در نوش آباد  بخش 4 ح��وزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از گیالن 

شیرانی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/1/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/2/8

-عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل 
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه س��ندمالکیت شش��دانگ پالک ثبتي ش��ماره 48 فرعي از54 
اصلي واقع درمیرآبادبخش یک شهرضاذیل ثبت 80787 درصفحه 277 
دفترامالک جلد 474 ب��ه نام طاهره جهانباني میرآبادي  فرزند حس��نعلي 
تحت شماره چاپي مسلسل 0472625 بنامش ثبت وصادروتسلیم گردیده 
است سپس که بموجب نامه 9210113648800034 مورخه 22 / 2 / 1392 
شعبه 4 دادسراي عمومي وانقالب ش��هرضا بازداشت مي باشد نامبرده 
باارائه درخواست کتبي به ش��ماره وارده 9409038812084 مورخه 25 
/ 12 / 1394 به انضمام دو برگ استش��هادمحلي که امضاءشهودآن ذیل 
شماره 90717 مورخ 25 / 12 / 94 به گواهي دفترخانه 4 شهرضا رسیده 
است مدعي است که سند مالکیت آن به علت جابجایي مفقودگردیده است 
ودرخواست صدورالمثناي سندمالکیت ملک فوق رانموده است لذامراتب 
به استنادتبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت 
آگهي مي ش��ود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم 
یاوجودسندمالکیت نزد خود مي باشدازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به 
این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سندمالکیت 
به ارائه کننده سندمستردگردد بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسیدیادرصورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یاسندمعامله ارائه نشود 

اقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد.  
تاریخ انتشار23 / 1 / 95

محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی

1/30 ش��ماره صادره: 205768 /1395/04 چون تمامی ششدانگ قطعه 
زمین پالک شماره 2655 فرعی از شماره 150- اصلی واقع در برز بخش 

10 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه بیگم آقا 
میری برزی فرزن��د نصراله در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دس��تور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1395/02/18 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/01/23 م الف 25 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

1/22 ش��ماره صادره: 205054 /1395/04 چون تمامی ششدانگ قطعه 
فضای بائره داخل خانه در کوی راس��ته کوچه پالک شماره 4499 فرعی 
از 193- اصلی واقع در طرق بخش 11 نطنز که س��وابق و پرونده ثبتی به 
نام علیرضا ضابطیان طرقی فرزند کرم آقا و غیره در جریان ثبت اس��ت 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع 
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 مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/01/23 م 

الف 20 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

1/23 شماره صادره: 205065 /1395/04 چون تمامی ششدانگ قطعه باغ 
در بخش ابارج پالک شماره 3257 فرعی از 193- اصلی واقع در طرق بخش 
11 ثبت طرق که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علیرضا ضابطیان طرقی 
فرزند کرم آقا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز س��ه شنبه 
مورخ 1395/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/01/23 م الف 21 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

1/24 ش��ماره صادره: 205076 /1395/04 چون تمامی حدود ششدانگ 
یکباب خانه و باغچه در کوی راسته کوچه پالک ش��ماره 1564 فرعی از 
193- اصلی واقع در طرق بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام علیرضا ضابطیان طرقی فرزند کرم آقا و غیره در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع 
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 مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/01/23 م 

الف 22 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

1/25 شماره صادره: 205166 /1395/04 چون تمامی ششدانگ قطعات 
مزروعی و مشجر در بخش علی کلری تقریبا پنج رجل پالک شماره ردیف 
164 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام عباس مبینی کش��ه فرزند محمد در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/02/25 ساعت 9 صبح در محل شروع 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 مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/01/23 م 

الف 23 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

1/26 ش��ماره صادره: 205181 /1395/04 چون تمامی ششدانگ  قطعه 
زمین مزروعی معروف دو رجلی در بخش کوهاب پالک شماره 359 فرعی 
از 37- اصلی واقع در کشه بخش 11 ثبت که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام عباس مبینی کشه فرزند محمد  و غیره در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1395/02/25 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/01/23 م الف 24 رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ وقت رسيدگی

1/32 در خصوص پرونده کالسه 95-24 خواهان عباس بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به طرفیت محمد زینعلی مهابادی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی مورخ 95/02/27 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف: 832 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

1/33 در خصوص پرونده کالسه 95-23 خواهان عباس بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبل��غ 10/000/000 ریال به طرفیت مجی��د فرقانی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی مورخ 95/02/27 ساعت 4/30  تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
 در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 833 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
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 ملی پوش المپیکی پینگ پنگ ایران می گوید ملی پوشــان ایران کار دشــواری 
در رقابت های انتخابی المپیک هنگ کنگ در پیش دارند ولی کسب دو سهمیه 

در این رقابت ها دور از دسترس نیست.
نوشاد عالمیان در مورد آخرین وضعیت خود برای حضور در رقابت های انتخابی 
 المپیــک اظهار کــرد: در هفته های اخیر تمرینات پرفشــاری را دنبال کردم و 
با توجه به شــرایطی که داریم کســب سهمیه دور از دسترس نیست ولی نباید 

فراموش کرد که حریفان ما با تمامی توان راهی این رقابت ها می شوند.
او افزود: مصدومیتی که چندی پیش داشــتم شرایطم را سخت کرد و به خاطر 
این مصدومیت نتوانســتم در تورنمنت های مجارستان و آلمان حضور پیدا کنم. 
البته حضور در رقابت های قهرمانی جهان در مالزی شرایط خوبی را برایم فراهم 
کرد و از آمادگی بهتری برای حضــور در رقابت های انتخابی المپیک برخوردار 
شــدم. ملی پوش تنیس روی میز ایران با اشاره به برگزاری رقابت های انتخابی 
المپیک در کشــور هنگ کنگ، اظهار کرد: با توجه به اینکه رقابت های انتخابی 
المپیک در آسیای میانه هر ساله در ایران برگزار می شد، این بار به دلیل نداشتن 
شــرایط میزبانی کار سخت تری داریم. همچنین با توجه به آب و هوای شرجی 

این کشور بازی کردن کمی دشوارتر می شود.
عالمیــان اضافه کرد: اگر بتوانیم در رقابت های انتخابی المپیک به دو ســهمیه 
 برســیم به نظرم نتیجه خوبی برای پینگ پنگ ایران اســت. البته کســب این 
دو سهمیه به هیچ عنوان کار ساده ای نیست ولی ملی پوشان ایران نیز از شرایط 

خوبی برخوردار هستند.

مرحله نهایی انتخابی جا م جها نی 2018 روســیه روز سه شــنبه در کواالالمپور 
مالزی قر عه کشی می شود.

 بر اســاس اعــام کنفدراســیون فو تبا ل آســیا نخســتین بازی ایــن مرحله 
یازدهم شهریور سال جاری برگزار می شود. تیم  ملی فو تبا ل ایران در اولین بازی 

خود و در تهران مقابل یکی از تیم های عراق یا قطر به میدان می رود.
در دومین بازی پنج روز بعد ملی پوشان ایران باید در یکی از کشورهای چین یا 
امــارات به مصاف حریف خود برود که در صورت برگزاری دیدار برابر چین بعد 
مسافت تا این کشور شرق آسیایی با توجه به فاصله زمانی کم یکی از مشکات 

بزرگ مردان کارلوس کی روش خواهد بود.
 نکته مهم در زمان بندی اعام شــده توســط AFC این اســت که تیم ایران 
به دلیل حضور در سید یک ر قا بت های انتخابی جا م جها نی باید در آخرین بازی 
خود در تهران به مصاف یکی از دو تیم سوریه و تایلند برود. ر قا بت های انتخابی 
جا م جها نی از شهریورماه سال 96 آغاز می شود و تکلیف تیم های صعود کننده 

در روز 14 شهریور سال 97 مشخص می شود. 
پنج دیدار تیم ها در ســال 95 و پنج دیدار بازی های برگشت در سال 96 برگزار 
خواهد شــد. تیم های ایران و استرالیا در سید نخســت قر عه کشی ر قا بت های 

انتخابی جا م جها نی در منطقه آسیا قرار دارند .
بر اساس اعام کنفدراسیون فو تبا ل آسیا دو تیم نخست هر گروه به طور مستقیم 
به جا م جها نی می روند و برنده دیدار پلی آف تیم های سوم به مصاف تیم چهارم 

منطقه کونکاکاف می رود.

نوشاد عالمیان: 

کار دشواری در انتخابی المپیک داریم
عراق یا قطر نخستین 

حریف تیم ملی در راه روسیه
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فرصتی که بازهم کفاشیان سوزاند

تمرینات فشرده تر 
در دستور کار شاگردان لوزانو

فرصت حضور در جام جهانی لس آنجلس 
برای مسعود اسماعیل پور

تشریح چگونگی پرداخت حقوق 
ورزشکاران المپیکی در سال ۹۴ و ۹۵

کار بزرگ و تحسین برانگیز نیمار

سیری در دنیای ورزش

عضو هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس با بیان اینکه 
برنامه 10 ســاله اش برای استعدادیابی و درآمدزایی 
از طریــق طرح اســتعدادیابی پرســپولیس در حال 
 اجرا اســت، گفت: هرکس جلوی این طرح بایســتد 

به فوتبال و مردم خیانت کرده است.
حســین عبدی درباره  ایــن طرح با بیــان مطلب 
فوق افزود: چند ماه پیــش به صورت آرام و با دقت 
بحثی را در پرســپولیس باز کردم. این طرح استفاده 
از پتانســیل بازیکنان داخلی بــود؛ بازیکنانی که اگر 
زمینه اش فراهم شــود، به مراتب از بازیکنان خارجی 
بهتر خواهند شد. این طرح استعدادیابی برای همین 
منظور اســتارت خورد تا حلقه مفقوده بین تیم های 

پایه و تیم بزرگساالن را پر کند.
 دو هزار نفر به ۴۰ نفر رسیدند

وی افــزود: همــه می گویند پرســپولیس متعلق به 
مردم است ولی روزنه ای برای استعدادهای ایرانی باز 
نمی شد که خود را نشــان بدهند. ما به صورت آرام 
این کار را کردیم. یک هفته بعد از اطاعیه ثبت نام، 
بیش از 2 هزار نفر ثبت نام کردند و ما مجبور شدیم 
ســایت را ببندیم. آن دو هــزار نفر به200، 80 و در 
نهایت40 نفر رســیدند و از روز گذشته اردویی را با 

این40 بازیکن در ورزشگاه آزادی شروع کردیم.
 حتی یک بازیکن هم انتخاب شــود کار 

بزرگی کرده ایم
عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه یادآور 
شــد: حتی اگر از بین این دو هــزار نفر بتوانیم یک 
نفر را برای تیم پرســپولیس انتخــاب کنیم و آن را 
وارد تیم بزرگســاالن کنیم کار بزرگی انجام داده ایم. 
پروسه انتخاب بازیکن تازه شروع شده است. آنها که 

پیشرفت داشته باشند قطعا باال و باالتر می روند. 
 می توانیم بازیکن به خارج ایران بفرستیم

وی تاکید کرد: پیشنهاد دادم این استعدادیابی سالی 
ســه یا چهار بار برگزار شــود. با ایــن کار قطعا تیم 
 پرقدرتی را در ســال های آینده خواهیم داشت که 
نه تنها می توانیم به تیم بزرگســاالن بازیکن بدهیم، 
بلکه بازیکنان مــان را می توانیم به خــارج از ایران 

بفرستیم تا برای پرسپولیس افتخارآفرینی کنند.
 این طرح برای اولین بار در دنیا اجرا می شود!

عضو هیئت مدیره باشــگاه پرسپولیس با بیان اینکه 
ایــن طرح هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی 
 کاری منحصــر بــه فرد اســت، تاکید کــرد: برای 
 اولیــن بار اســت کــه در دنیــا چنیــن اتفاقی رخ 
داده است! ما کاری را رقم می زنیم که ابعاد گسترده 

اجتماعی و اقتصادی دارد.
 مقابل استعدادیابی مقاومت می شود

عبدی افــزود: البته مقابل این طــرح مقاومت هایی 
هم می شــود، چون ممکن بود بخواهنــد بازیکنان 
 را بــه صــورت غیرشــفاف معرفی کنند و دســت 
بــه سوءاســتفاده بزنند ولی حاال بــا این طرح همه  
خودشان را به باشگاه معرفی می کنند و این فرصتی 

منحصر به فرد برای آنان است.
 ســه ســال دیگر از ۹۰ درصد تولیدات 

خودمان استفاده می کنیم
وی درباره جزییات بیشتر این طرح خاطرنشان کرد: 

این یک کار بزرگ ملی اســت که 6 فــاز دارد و ما 
تازه در مرحله ســوم از فاز اول هستیم. من ویژن10 
ساله ای را برای باشگاه ترســیم کردم تا باشگاه بعد 

از ســه ســال بتواند80 تا90 درصد از تولیدات 
خودش را استفاده کند.
 این طرح عقیم ماند

عضــــو هیئــت 
مـــدیـــره 

باشــگاه 

 پرســپولیس در خصوص اینکه ایــن طرح قبا هم 
در باشــگاه پیشنهاد شــده بود، گفت: بله چند سال 
پیش ما چنین کاری را شــروع کردیم ولی این طرح 

به واسطه تغییرات مدیریتی عقیم ماند. 
باید فلســفه ای ایجــاد کنیم که اگر اشــخاص هم 

نباشند، چنین طرح هایی پیش برود.
به  بایستد   هرکس جلوی اســتعدادیابی 

فوتبال خیانت می کند
 عبــدی ادامه داد: این کار فوق العاده بزرگ اســت و 
هر کسی جلوی آن بایستد و به فوتبال و ملت خیانت 

کرده است. ما باید با همین دیدگاه این طرح را حتی 
با وجود تغییرات مدیریتی پیش ببریم.

 سن و سال مهم نیست
 وی در پاسخ به این سوال که بازیکنان انتخاب شده

استعدادیابی  طـــرح هـــای   در 
قرار است در کدام بخش 
کار  به  باشــگاه  از 
شوند،  گرفته 
یادآور شد: 
از  اول 
همه 

بایــد بگویــم برای ما ســن مطرح نیســت. ما اآلن 
بازیکنان 16 تا 27 ســاله ای داریــم که در طرح ما 
انتخاب شده اند. فکر می کنم خیلی از آنها می توانند 
 در آکادمــی باشــگاه بــه کارشــان ادامــه بدهند، 
البته رییس آکادمی و مربیان هم باید آنها را ببینند.

 قرارداد مربیان امضا نشده است
عبدی با بیان اینکه هیــچ کدام از مربیان این طرح 
 اســتعدادیابی هنــوز از باشــگاه پولــی نگرفته اند،

 گفــت: همــه مربیــان فقط بــرای پرســپولیس 
جلــو آمده اند. البته قــرار بود قراردادی بنویســند 

 و مربیــان آنهــا را امضا کننــد که این امــر هنوز 
 محقق نشــده، اما مربیــان ما کوتاهــی نکرده اند و 
وجدان شــان راحت اســت که برای پرسپولیس کار 

می کنند.
 روایت خاطره از باشگاه ولور همپتون

وی در پاســخ بــه این کــه اجرای این طــرح قرار 
 است در پایان یک ســال چه نتیجه ای برای باشگاه 
داشــته باشــد، گفت: من ســال 2006 در باشگاه 
ولورهمپتون بودم که رییس آکادمی این باشگاه برای 
ما صحبت می کرد. وی می گفت ما سالی 2/5 میلیون 
 پوند برای آکادمی هزینه می کنیم تا در عرض 4 سال 
دو بازیکن به تیم بزرگساالن ما اضافه شوند، چرا که 
در این صورت هر کــدام از این بازیکنان20 میلیون 
پوند برای این باشــگاه درآمدزایــی می کردند. نکته 
جالب اینکه رییس آکادمی این باشــگاه می گفت ما 
در عرض دو سال 4 بازیکن خوب به تیم بزرگساالن 
 تحویل دادیــم و در قبال 2/5 میلیــون پوند هزینه 

80 میلیون پوند سودآوری داشتیم.
 این طرح مصداق شعار رهبر است

عبدی افزود: این طرح باعث می شــود پرســپولیس 
 در ســال های بعد برای جذب بازیکــن هزینه نکند. 
رهبر معظم انقاب امســال را ســال » سال اقتصاد 

مقاومتی اقدام و عمل « نامگذاری کردند. 
خب یکی از مصداق های این شــعار کاهش هزینه ها 
در باشــگاه های فوتبال است که استعدادیابی یکی از 

راه های آن است.
 اگر ما نبودیم این طرح دیده نمی شد!

» اگر شــما در هیئت مدیره باشــگاه پرســپولیس 
 نبودیــد آیا چنیــن طرحی اجرایی می شــد؟ « وی 
 در پاسخ به این ســوال گفت: اگر من و یا افراد فنی 
در هیئت مدیره نبودند، این مســائل دیده نمی شد. 
بایــد بگویم این طرح کاما جامع اســت و شــامل 
آموزش شــبانه روزی بازیکنان می شود و در کنار آن 

حتی آموزش و دانشگاه هم دیده شده است.
 اگــر بازیکنانی که ما انتخاب کرده ایم فوتبالیســت 
نشوند که می شوند، اگر شانس نیاورند که می آورند، 
اگر مربی نشوند که می شوند و اگر کارهای مدیریتی 
در فوتبــال نگیرند که می گیرند، حداقل این اســت 
که آدم های تحصیلکــرده و بزرگی به جامعه تحویل 

داده ایم.
 خودداری از صحبت درباره تمدید قرارداد 

برانکو
صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  عبــدی 
درباره تمدید قــرارداد برانکو ایوانکوویچ ســرمربی 
پرســپولیس گفت: اجــازه بدهید بعــد از بازی های 
 حســاس این فصل درباره این موضوع صحبت کنیم.

 همیشــه اعتقاد من این بوده که باید روی بازی های 
حساس تمرکز داشته باشــیم. اجازه بدهید اول این 

روزهای سخت بگذرند و بعد صحبت کنیم.
 هر صحبتی بشود به ضرر تیم است

 عضو هیئت مدیره پرســپولیس در پایان در پاســخ 
به این ســوال که آیا شــما در جریان تمدید قرارداد 
برانکو بودید یا خیر، گفت: بگذارید این روزها بگذرد، 

هر صحبتی اآلن بشود به ضرر تیم است. 

 طبق اعــام کنفدراســیون فوتبــال آســیا، کشــورهای عضو این قــاره تا
  آخر مارس سال 2016 فرصت داشــتند تا موافقت اولیه خود را برای میزبانی 
جام ملت  های آسیا 2016 اعام کنند. با این حال و با پایان این فرصت فدراسیون 
فوتبال ایران برای میزبانی جام ملت  های آسیا 2023 آمادگی اولیه خود را ارایه 

نکرد.
این در حالی اســت که در مرحله اول فقط اعام موافقت به صورت کتبی مهم 
بوده و کشورها نیازی به ارایه اسناد و مدارک به AFC برای گرفتن این میزبانی 

نداشتند که فدراسیون ایران همین موافقت اولیه را نیز اعام نکرد.
علی کفاشــیان در خصوص اینکه چرا برای میزبانی جام ملت های آسیا 2023 
هیچ درخواستی از سوی فدراسیون ایران اعام نشد، گفت: هیچ حمایتی در این 
خصوص از نهادهای باالدســتی در کار نبود و ما احساس کردیم اگر این بار هم 
درخواســت خود را برای میزبانی ارایه دهیم، چون از لحاظ تامین زیرساخت ها 
 و ســایر موارد، حمایت هــای الزم انجام نمی شــود، این درخواســت را ارایه

 نکردیم.

هفته سوم تمرینات تیم ملی والیبال از روز شنبه آغاز شده و تا چهارشنبه شب 
بدون تعطیلی ادامه خواهد داشت.

 تیم ملــی والیبــال ایران خــود را بــرای مســابقات انتخابی المپیــک که از 
هشتم خردادماه در ژاپن آغاز می شود، آماده می کند.

 تمرینات این تیم از روز یکشــنبه هشــتم فروردین ماه با حضور 32 بازیکن در 
 دو گروه آغاز شــده اســت و هفته ســوم ایــن تمرینــات از صبح شــنبه با 
31 بازیکن آغاز شــد و بازیکنان از شــنبه تا چهارشــنبه در دو گروه 14 و 17 
 نفره تمرینات خــود را در دو نوبت برگــزار می کنند. این در حالیســت که در 
 دو هفته گذشته روزهای دوشنبه بازیکنان یک جلسه استراحت داشتند ولی با

  نزدیک شــدن به آغاز رقابت های انتخابی المپیک به دســتور لوزانو تمرینات 
از شنبه تا چهارشنبه بدون تعطیلی برگزار خواهد شد.

 مســابقات انتخابی وزن 61 کیلوگرم برای مشخص شــدن کشتی گیر اعزامی 
به جام جهانی لس آنجلس، همزمان با مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی 
برگزار می شود. با توجه به تصمیم شــورای فنی تیم ملی کشتی آزاد، با استناد 
به بند دهم از بخش توضیحات فرآیند انتخابی تیم ملی در ســال فنی و با توجه 
به پذیرش مستندات ارایه شده مربوطه به آسیب دیدگی مسعود اسماعیل پور 
 از ســوی کمیته پزشــکی، در وزن 61 کیلوگرم مسعود اســماعیل پور ابتدا با 
مهران نصیری رقابت کرده و سپس نفر برتر با مهران شیخی مسابقه خواهد داد. 
نفر برتر این مسابقه به همراه بهنام احسان پور در رقابت های جام جهانی حضور 
خواهند داشــت. مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و 

فرنگی روز جمعه 27 فروردین ماه برگزار می شود.

معاون توســعه منابع مالی وزارت ورزش با تاکید بر اینکه حقوق دومیلیونی 
ورزشکاران المپیکی سال گذشته در قالب بودجه فدراسیون ها پرداخت شد، 

گفت: امسال این حقوق مستقیم به حساب ورزشکار واریز می شود.
سید مناف هاشمی گفت: حقوق المپیکی ها در سال 94 پس از کسب سهمیه 
از طریق پرداختی وزارتخانه به فدراسیون ها صورت می گرفت که مستندات 

این پرداختی ها در وزارت ورزش و جوانان موجود است.
وی افزود: هر ورزشکاری که در خصوص پرداخت ها هرگونه مطلب یا نکته ای 

دارد می تواند مستندات واریز را در وزارتخانه مشاهده کند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: از ابتدای 
فروردین ماه 95 تا پایان المپیک حقوق ماهیانه 2 میلیون تومان افرادی که 
توانسته اند برای المپیک کسب سهمیه کنند به طور مستقیم از طریق وزارت 

ورزش و جوانان به حساب شخص ورزشکار واریز خواهد شد.

نیمار از آن دست فوتبالیست هایی اســت که همواره حضوری پررنگ و دائمی 
در کارهای خیریه دارد. نیمار که خود یک موسســه خیریه دارد در جدیدترین 
اقدام انســانی خود برای دریافت کمک های نقدی جهــت معالجه یک کودک 
دست به کار شده است. پس از تشکیل یک کمپین جهانی برای کمک به کودکی 
 بیمار و مبتا به اختاالت خونی، نیمار هم به این گروه بین المللی ملحق شد و 
تصمیم گرفت از هواداران خود بخواهد تا به والدین او برای تهیه دارو کمک کنند.

این کودک در بیمارستان مرکزی سائوپائولو بستری است و نیمار مبلغ20 هزار 
دالر به فرآیند درمان این کودک خردســال کمک مالی کرده است. او در متن 
منتشر شده در اینستاگرام خود از مردم برزیل نیز به صورت خاص دعوت کرده 
تا با حضور در این اتفاق خوب، پیش قدم شده و ثابت کنند که هنوز هم در این 

موارد متحد و هماهنگ هستند.

امیر شمسایی نامزد کسب جایزه برترین مربی باشگاهی جهان در سال 2015 از نگاه سایت فوتسال پلنت شد.
سایت فوتسال پلنت در ادامه معرفی نامزد بخش های مختلف فوتسال در سال 2015، این بار10 نامزد کسب جایزه برترین 
مربی باشگاهی جهان در سال 2015 را معرفی کرد که در این بین نام امیر شمسایی، سرمربی تیم فوتسال باشگاه تاسیسات 

دریایی ایران در مسابقات جام باشگاه های آسیا نیز به چشم می خورد.
 البته هدایت تاسیسات را وحید شمسایی بر عهده داشت، اما به دلیل منع حضور 
 بازیکن - مربی در جام باشگاه های آسیا، نام برادر بزرگ تر او به عنوان سرمربی 

در این مسابقات درج شده بود.
فهرست کامل10 مربی برتر باشگاهی در سال 2015 میادی به شرح زیر است:

هرنان باســیله ) آرژانتین (، ریکاردو کامارا ســوبرال ) برزیل (، فولویو کولینی 
)ایتالیا(، فابیو کورتز ) برزیل (، دانیل رودریگز مارتینز ) اسپانیا (، خسوس والسکو 
تخادا ) اسپانیا (، جوئل تیاگو گوسالوز روشا ) پرتغال (، پائولو ریکاردو فیگوئرا سیلوا 

) برزیل (، کارلوس مارکینیوش خاویر آندراده ) برزیل (، امیر شمسایی ) ایران (.
 همچنین پیش از این، تیم ملی ایران، مهدی مصطفایی، فرزانه توســلی و فرشــته کریمــی در بخش های مختلف نامزد 

شده اند.

در ادامه دیدارهای هفته بیســت و پنجم لیگ برتر فوتبال تراکتورسازی 2 بر یک ذوب آهن را در اصفهان 
شکست داد.

در ادامه لیگ برتر فوتبال در هفته بیســت و پنجــم، تیم های ذوب آهن و تراکتورســازی در اصفهان به 
 مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی 2 بــر یک مهمان به پایان 

رسید.
ابتدا مهدی رجــب زاده در دقیقــه 60 از روی نقطــه پنالتی ذوب 
آهن را پیش انداخــت اما در ادامه بختیــاری رحمانی در دقیقه 69 
 و خالد شــفیعی در دقیقــه 87 دو گل برای تراکتورســازی به ثمر

 رساندند.
ذوب آهن با این شکســت 38 امتیازی باقی ماند تا از قافله مدعیان 
قهرمانی تا حد زیادی دور بماند. در عوض تراکتورســازی با این برد 
ارزشمند 41 امتیازی شد و خود را تا رده چهارم جدول و باالتر از نفت 

تهران باال کشید.
آخرین دیدار هفته بیست و پنجم از ساعت 19 بین تیم های استقال تهران و سپاهان برگزار می شود.

شکست خانگی ذوب آهن برابر تراکتورسازیشمسایی،  نامزد  برترین مربی باشگاهی جهان شد

بعد از بازی پرســپولیس برابر ملوان، هواداران دو تیم از خجالت هم درآمدند 
که عکس های منتشــر شــده از ایــن درگیری ها خــوراک خوبــی را برای 
 رســانه های عربی منطقه فراهم کرد. در یکی از حساس ترین بازی های هفته 
بیست و پنجم لیگ ایران ملوان در انزلی از پرسپولیس پذیرایی کرد. این دیدار 
تا دقایق پایانی با تساوی یک بر یک دنبال می شد و همه چیز آرام پیش می رفت، 
 اما بعد از گلی که کمال الدین کامیابی نیا به ثمر رساند و جنجال و حاشیه های که 
مازیار زارع کاپیتان ملوان در میدان داشــت به یک باره فضای ورزشگاه به هم 
ریخت و پیش بینی هم می شــد که بعد از بازی هواداران دو تیم با هم درگیر 

شوند؛ به ویژه هواداران ملوان که بسیار خشمگین بودند.
بعد از بازی هواداران دو تیم با هم درگیر شــدند و صحنه های زشــتی را رقم 
زدند که در رســانه های عربی منطقه بازتاب زیادی داشت تا جایی که سایت 
مصــری eremnews خبر اصلی خود را بــه عکس های درگیری بازی ملوان 
با پرســپولیس اختصــاص داد و این گونه تیتــر زد » درگیرهای خونین بین 
 تماشــاگران ایرانی « بدون شــک چنین حرکاتی به ضرر فوتبال ایران است 
به ویژه در شــرایطی که سعودی ها به شــدت به دنبال کوچک ترین بهانه ای 
هستند تا نشان دهند فوتبال در ایران ناامن است و ورزش ایران توان میزبانی 
ندارد. شاید برخی ها بر این باور باشند که چنین درگیرهای خیلی زود از اذهان 
 پاک می شــود، اما به هیچ وجه این گونه نیســت و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با جدیت زیادی این مسائل را پیگیری می کند و حکم اخیر آنها هم نشان داد 

که به دنبال بهانه هستند تا فوتبال ایران را جریمه کنند.

خوراکی که هواداران ملوان و پرسپولیس 
به رسانه های عربی دادند

پرسپولیســی ها  در دیدار با ملوان پس از گل اول که توسط بن سون ) پنالتی ( به 
ثمر رسید، شــادی گل عجیبی انجام دادند که این مهاجم هندوراسی دلیل آن را 
 توضیح داد. بن سون که تیمش پس از برد در انزلی یک ساعت در رختکن حبس بود، 

در صفحه اجتماعی اش آن را » شادی هندوراسی « عنوان کرده است.

لنز دوربین

راز خوشحالی عجیب پرسپولیسی ها 
در انزلی!

جزییات طرح بارسلونایی 
باشگاه پرسپولیس
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خبر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
تولید با بیش از۹۰ درصد ظرفیت در فوالد س��فید دشت دستاورد 

به کارگیری اقتصاد مقاومتی است.
علیرضا شفیع زاده در حاش��یه بازدید از ش��رکت فوالد در شهرک 
صنعتی سفید دشت اظهار داشت: با توجه به رکود موجود و مشکالت 
عدیده در صنعت اما این شرکت الگویی مناسب برای صنعت کشور 
به ش��مار می رود که در این بره��ه از زمان که ش��رکت های بزرگ 
فوالدی کشور با مش��کل مواجه و با حداقل ظرفیت در حال تولید 
 هستند فوالد سفید دشت با بیش از۹۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت 

می کند.
وی با اش��اره به ش��رایط دوران رک��ود و تحریم افزود: ب��ا توجه به 
محدودیت ها و مشکالت زیادی که در زمینه تولید، مواد اولیه و بازار 
فروش وجود دارد این شرکت خصوصی توانسته با نگرش اصولی و 

تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصادی استوار و پایدار داشته باشد.
 مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمح��ال و بختیاری 
با بیان اینکه انجام اقدامات عملیاتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد 
مقاومتی برای تمامی واحد های صنعتی ضروری اس��ت، بیان کرد: 
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که روی پای خود بایستد و آسیب 
نبیند، مسلما با اینکه بنش��ینیم و بگوییم که چه کار بکنیم و هیچ 

اقدامی نکنیم اقتصاد مقاومتی پیاده نمی شود.
شفیع زاده خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای حمایت از تولید 
و اشتغال پایدار اس��تان در چارچوب فرامین مقام معظم رهبری و 
نام گذاری امس��ال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و با رویکرد 
پشتیبانی از صنعتگران بخش خصوصی، بسیج کردن تمام امکانات 
نرم افزاری و س��خت اف��زاری خود در ام��ر خدمت رس��انی به این 

مجموعه های پویا از هیچ تالشی دریغ نمی کند.
وی با بیان اینکه زیرساخت های شهرک صنعتی سفید دشت فراهم 
شده است، گفت: زیرساخت های مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر 
در شهرک صنعتی سفید دش��ت در حد مطلوب و استاندارد مهیا و 

تامین شده و در این خصوص هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری:

» فوالد سفید دشت « با استفاده از 
اقتصاد مقاومتی در حال تولید است

اخبار کوتاه

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری 
اظه��ار داش��ت: تمهی��دات الزم برای 
 برگ��زاری دور دوم انتخابات مجلس در 
چهارمحال و بختیاری اندیش��یده شده 
و این اس��تان آماده برگزاری انتخاباتی 
باشکوه است. قاس��م سلیمانی دشتکی 
 در ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری

با اش��اره به اینکه تمهی��دات الزم برای 
برگ��زاری دور دوم انتخاب��ات مجلس 
ش��ورای اس��المی در چهارمح��ال و 
بختیاری اندیشیده ش��ده است، اظهار 
داش��ت: انتخابات در دو حوزه انتخابیه 
مجلس ش��ورای اس��المی به دور دوم 
کشیده شده است. س��لیمانی دشتکی 
همچنی��ن اف��زود: انتخاب��ات در حوزه 
انتخابیه بروجن و حوزه انتخابیه اردل، 
فارسان، کوهرنگ و کیار در این استان 

به دور دوم کشیده شده است.
استاندار چهارمح�ال و بختیاری با بی�ان 
اینکه تمام زیرساخ�ت ها و تهمی�دات 
برای برگ��زاری انتخاب��ات مرحل�ه دوم 
مجلس ش��ورای اس��المی در ایتن دو 
حوزه انتخابیه اندیشیده ش�ده اس�ت، 
عنوان کرد: مسئوالن اجرایی ب�رگزاری 
انتخاب��ات در دو ح��وزه انتخابی�ه باید 
 تالش کنند مراح��ل برگزاری انتخابات 

به خوبی و بدون هیچ مش��کلی برگزار 
شود. س��لیمانی دش��تکی با اش��اره به 
حض��ور حماس��ی م��ردم در انتخابات 
مجلس شورای اس��المی در اسفند ماه 
تاکید کرد: انتخاب��ات این دوره مجلس 
 ش��ورای اس��المی بدون هیچ مشکل و 
در امنیت کام��ل برگزار ش��د و یکی از 
بهتری��ن انتخاب��ات های برگزار ش��ده 
مجلس در استان چهارمحال و بختیاری 

ب��وده اس��ت. اس��تاندار چهارمح��ال و 
بختیاری ادام��ه داد: حضور حماس��ی 
م��ردم در انتخابات اس��فند ماه نقش��ه 
های دشمنان کش��ور را بار دیگر ناکام 
گذاشت. قاسم سلیمانی دشتکی یادآور 
 شد: حضور مردم چهارمحال و بختیاری 
در انتخابات گذشته مجلس و خبرگان 

از متوسط کشوری باالتر بود.
چهارمح��ال و بختی��اری دارای چهار 

حوزه انتخابیه ش��هرک�رد ) شه�رکرد، 
فرخ ش��هر، س��امان و بن (، ل�ردگان، 
فارسان ) فارس��ان، کیار، کوه�رنگ و 
اردل ( و بروجن اس��ت که از اس��ت�ان 
 چهارمح��ال و بختی��اری چه��ار نف��ر 
به عن�وان نماینده مردم راهی مجلس 
ش��ورای اسالمی ش��وند که هم اکنون 
تکلی�ف دو حوزه انتخاباتی شهرکرد و 

لردگان مشخص شده است.

 مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: جش��نواره فرهنگی قرآن 
و عترت با مشارکت بهزیستی به مدت ۲ روز در استان برگزار می شود.

محمد میرزایی در جشنواره فرهنگی قرآن و عترت اظهار داشت: این جشنواره 
با شرکت۲7۰ نفر در دو بخش کتبی و شفاهی به مدت دو روز در استان برگزار 
می شود. وی با بیان اینکه این جش��نواره در دو بخش برگزار می شود، افزود: 
در بخش شفاهی بیش از17۰ نفر و در بخش کتبی بیش از1۰۰ نفر شرکت 

کرده اند.
مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این جشنواره در دو 
مقطع سنی زیر 16 سال و باالی 16 سال با حضور نابینایان، معلوالن جسمی و 
حرکتی، کارکنان و خانواده های شان، مربیان مهد کودک و زنان بی سرپرست 
در استان برگزار و نفرات برتر هر رشته به مسابقات کشوری راه پیدا می کنند.

میرزایی با اش��اره به ضرورت توس��عه فعالیت های فرهنگی در استان بیان 
 کرد: اهمیت و ضرورت توسعه و ترویج فعالیت های فرهنگی به ویژه فرهنگ 

ناب اسالمی در میان افراد جامعه اصلی انکار ناپذیر و قابل تاکید است.
وی گفت: سازمان بهزیستی در راستای اهداف و وظایف قانونی خود عالوه بر 
فراهم کردن شرایط بهتر زیستن و ارتقاء کیفی زندگی جامعه هدف بخش 
عمده ای از فعالیت های خود را معطوف به فرهنگ س��ازی و اصالح باورها و 

هنجارهای اجتماعی کرده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کش��اورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
کشت پیاز در نزدیک به5۰۰ هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

سیروس بیک بکان اظهار کرد: در س��ال زراعی جاری کشت پیاز به صورت 
نش��اء در4۰ هکتار از زمین های کشاورزی این اس��تان آغاز شده و تا پایان 

اردیبهشت ماه ادامه دارد.
 وی میانگین برداش��ت پی��از در ه��ر هکتار را6۰ ت��ن اعالم ک��رد و افزود: 
 پیاز س��فید از ارقام کش��ت ش��ده اس��ت.  بیک  ب��کان خاطر نش��ان کرد: 
در چهارمحال و بختیاری پیاز در زمین های شهرستان های بروجن، کیار و 

شهرکرد کشت و از مرداد ماه برداشت آن آغاز می شود.

 برگزاری جشنواره فرهنگی قرآن 
و عترت در چهارمحال و بختیاری 

 آغاز کشت پیاز 
در چهارمحال و بختیاری 
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختياری آماده برگزاری
دور دوم انتخابات مجلس دهم است

ابالغ وقت رسيدگی
1/34 در خصوص پرونده کالسه 1122/94 خواهان علی نباتی پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ 21/600/000 ریال به طرفیت مجید مجیدی 
تقدیم نموده و وقت رس��یدگی مورخ 95/2/29 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده 
اس��ت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضای خواهان، 
مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی 
مدرس��ه نیلی پور جنب س��اختمان صبا، پالک 57، کدپس��تی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان، ش��عبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رس��یدگی، ابالغ قانونی 
تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف858 مدیر دفتر شعبه 15 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

1/35 در خصوص پرونده کالسه 1124/94 خواهان علی نباتی پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ 21/600/000 ریال به طرفیت مجید مجیدی 
تقدیم نموده و وقت رسیدگی مورخ 95/2/29 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده 
اس��ت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضای خواهان، 
مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروی 
مدرس��ه نیلی پور جنب س��اختمان صبا، پالک 57، کدپس��تی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان، ش��عبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رس��یدگی، ابالغ قانونی 
تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف859 مدیر دفتر شعبه 15 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

1/36 در خصوص پرونده کالسه 95-21 خواهان عباس بینا دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت بهرام ش��اه امیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
روز چهارشنبه  مورخ 95/02/29 ساعت 4/30  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه 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: 872 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

1/37 در خصوص پرونده کالس��ه 123/94خواهان احسان صدری با وکالت 
آقای محمدیان و خانم نمازیان دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه چک به طرفیت 
داریوش رضائی��ان چگنی فرزند مهدی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 95/02/29 س��اعت 5 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 
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 875 دفتر شعبه 47 مجتمع ش��ماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

1 ش��ماره ابالغنام��ه: 9510100370700018 ش��ماره پرون��ده:  /38
9009980351200572 شماره بایگانی شعبه: 920377 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: تورج سعیدی فرزند پرویز مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ 
7 روز، محل حضور: اصفهان چهارباغ باال، چهارراه نظر، مجتمع دادگاه های 
تجدید نظر استان اصفهان علت حضور: در خصوص تجدید نظرخواهی کورش 
الحاکی به طرفیت ش��ما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و 
اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید. م الف 882 دفتر شعبه 

22 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
ابالغ

1/41 ش��ماره درخواس��ت: 9510466837000004 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837000035 شماره بایگانی شعبه: 940213 خواهان خانم شریفه 
رسولی فرزند غالم قادردادخواس��تی به طرفیت خوانده نظیر احمد موسوی 
فرزند غالم احمد به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 204 ارجاع و به کالسه پرونده 940213 خ/10 ثبت 
گردیده لذا خوانده جهت معرفی داور در این شعبه حاضر گردد م الف892 مدیر 

دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

1/42 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950039 بنا به درخواست مهدی قدیریان به 
طرفیت علیرضا آشوری با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی 
و وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول 
المکان می باشند اخطار می گردد. ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی 
و اعالم نظر، ب��ه آدرس ذیل مراجعه نمایید.  اصفهان خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��وراهای حل اختالف اصفهان م الف 843 مدیر دفتر ش��عبه 14 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ تجدید نظر خواهی

1/43 در خصوص پرونده کالس��ه 94-52 ش��عبه 16 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان تجدید نظر خواه س��عید جوانی به طرفیت حس��ن عباس زاده تجدید 
نظرخواهی نموده اس��ت لذا با توجه ب��ه مجهول المکان بودن حس��ن عباس 
زاده برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
 تجدید نظرخوانده 10 روز پس از نش��ر آگهی به این ش��عبه واقع در اصفهان

  ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور 
 دادخواس��ت اب��الغ ش��ده تلق��ی و پرونده ب��ه مراج��ع تجدید نظر ارس��ال 
خواهد شد. م الف: 924 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ

1/39 نظر به اینکه آقای��ان رامین تیموری و جواد محمدی در پرونده کالس��ه 
941154 به اتهام سرقت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ 
احضاریه نیز به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. بدینوسیله 
در اجرای م��اده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری مص��وب 1392 مراتب به 
نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع 
در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��وند. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
انتش��ار اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف 
دادگستری پرداخت می گردد. م الف 885 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

1/40 نظر به اینکه آقای محمد س��تاریان معروف به خانیه در پرونده کالس��ه 
941842 به اتهام مشارکت در س��رقت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می 
باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. 
بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1392 
مراتب به نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه چهاردهم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع شماره پنج 
اصفهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتش��ار اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی 
از طرف دادگس��تری پرداخت می گردد. م الف 884 بازپرس شعبه چهاردهم 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

حصروراثت
1/44 خانم ماهرخ ش��یدایی دارای شناسنامه ش��ماره 2 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 26/ 95 ش 2 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده ش��ادروان سلطانه کرم پور بشناس��نامه 211 در تاریخ 
95/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو دختر به نامهای 1- ماهرخ شیدایی به شماره شناسنامه 2 
و 2- صدیقه شیدائی به شماره شناسنامه یک و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م/الف 982 شعبه دوم 

شورای حل اختالف اردستان
ابالغ اجرائيه

1/45 شماره دادنامه: 82 شماره بایگانی: 252/93 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
شورای حل اختالف مهاباد خواهان عباس فدایی اردستانی به نشانی اردستان 
خ دکتر ش��ریعتی کوچه نخل، خواندگان: 1- داریوش برنده به نشانی مهاباد 
روبروی کالنتری و 2- علی عظیم زاده آرائی مجهول المکان خواسته: الزام به 
انتقال سند یکدستگاه سواری زانتیا به شماره انتظامی 673 س 27 ایران 43. به 
موجب رای شماره 82 مورخ 1394/047/14 شعبه سوم شورا که قطعیت یافته 
محکوم علیهم اقایان داریوش برنده و علی عظیم زاده آرائی محکوم به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی اردس��تان و انتقال رسمی سند خودرو زانتیا به 
ش��ماره انتظامی 673 س 27 ایران 43 به نام خواهان و خس��ارت دادرسی به 
میزان یکصد و پنجاه هزار ریال و مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان نیم عشر 
دولتی به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت می باشند. همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهن��د یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارند صرحا اعالم نماید. م الف 980 

شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اردستان 
مفاد آرا

1/47 شماره صادره: 1395/03/205617 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف 
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 رس��ید 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 
تس��لیم 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 ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. 
1- رای ش��ماره 139460302032000220 مورخ 1394/12/26 آقای حسن 
مالئی اردستانی فرزند سلمان ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از ششدانگ پالک 4558 فرعی از یک اصلی واقع در اردستان بخش هفده ثبت 

اصفهان به مساحت 316/68 متر مربع مالک رسمی. 
تاریخ انتشار اول: 1395/01/23
تاریخ انتشار دوم: 1395/02/07

م الف 979 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
مفاد آرا

1/61 ش��ماره 139460302028000409 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک کوهپایه 

آگهی موض��وع ماده 3 قان��ون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 
139460302028000311 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا قاسمی ثوری فرزند 
مرادعلی به شماره شناسنامه 459 کد ملی 5658998115 صادره از کوهپایه 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 4893/51 متر مربع 
احداثی در قسمتی از پالک شماره 59 اصلی واقع در سهر بخش 19 ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه طبقه مبایعه نامه عادی و مورثی 
متقاضی از مرادعلی قاسمی ثوری مالک رسمی اس��ناد قطعی 45738 مورخ 
1350/11/16 و 46851 مورخ 1351/05/01 دفترخانه 15 اصفهان و تصویر 
حصر وراثت 1731 م��ورخ 87/11/23 دادگاه عمومی بخ��ش کوهپایه محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/01/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/07

م الف 1061 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفاد آرا

1/60ش��ماره 139460302028000407 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موض��وع ماده 3 قان��ون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای شماره 
139460302028000310 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قاسمی ثوری فرزند 
مرادعلی به شماره شناسنامه 5 کد ملی 5659571972 صادره از تودشک در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارخانه به مساحت 4893/51 متر مربع 
احداثی در قسمتی از پالک شماره 59 اصلی واقع در سهر بخش 19 ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه طبقه مبایعه نامه عادی و مورثی 
متقاضی از مرادعلی قاسمی ثوری مالک رسمی اس��ناد قطعی 45738 مورخ 
1350/11/16 و 46851 مورخ 1351/05/01 دفترخانه 15 اصفهان و تصویر 
حصر وراثت 1731 م��ورخ 87/11/23 دادگاه عمومی بخ��ش کوهپایه محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/01/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/07

م الف 1062 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفقودی

1/46 دفترچه تخصیص حق بهره ب��رداری از قرارداد ش��ماره 7495 مورخ 
91/3/6 متعلق به شرکت مروارید دانه س��پاهان واقع در ناحیه صنعتی زواره 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. م الف 981

 مع��اون هماهنگ��ی و ام��ور عمران��ی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: ش��هرک صنعتی 
شهرکرد و ش��رکت نفت مکلف هستند با همکاری 
و مشارکت راه و شهرسازی و ش��رکت نفت نسبت 
به ایمن سازی ورودی و خروجی این شهرک اقدام 

کنند. گودرز امیری در کارگروه حمل و نقل و ایمنی 
جاده ای استان اظهار داشت: به منظور ایمن سازی 
 جاده ه��ای اس��تان باید با مس��ئوالنی ک��ه مجوز 

احداث راه را صادر می کنند برخورد قانونی شود.
 وی با اش��اره ب��ه نقاط اتص��ال راه های دسترس��ی 
به جاده های اصلی و بزرگراه ها افزود: بخشی از این 
نقاط مربوط به کارگاه ها و بخش خصوصی و تعدادی 
نیز مربوط به راه های روستایی یا فرعی است که باید 
این نقاط شناس��ایی، برآورد هزینه و برای اصالح و 

رفع اولویت بندی شوند.
 مع��اون هماهنگ��ی و ام��ور عمران��ی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری بی��ان ک��رد: بای��د تمام 
کارگاه هایی که به راه اصلی یا فرعی دسترسی دارند 

محورهای مواصالتی را ساماندهی کنند و در صورت 
عدم بی توجهی با آن ها برخورد قانونی می شود.

امیری خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی شهرکرد و 
شرکت نفت مکلف هس��تند با همکاری و مشارکت 
راه و شهرسازی و شرکت نفت نسبت به ایمن سازی 

ورودی و خروجی خود اقدام کنند.
وی بر رعای��ت اصول ایمن��ی و فنی راه ه��ا و پل ها 
 توس��ط آب و فاضالب روس��تایی و ش��هری استان 
 در انج��ام پروژه ه��ای خ��ود تاکید ک��رد و گفت: 
ش��رکت گاز اس��تان نیز موظف اس��ت نس��بت به 
جابه جایی تاسیس��ات خود با توجه به اصول ایمنی 
 راه ها بنا به اعالم راه و شهرس��ازی اقدام و حداکثر 

تا یک ماه نتیجه را اعالم کند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

ورودی و خروجی 
شهرک صنعتی شهرکرد 

ایمن سازی شود



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام هادی علیه السالم:
نارضایتی پدر و مادر، کم توانی را به دنبال دارد 

و آدمی را به ذلت می کشاند.
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مس��ابقات تلویزیونی جز جدا نش��دنی برنامه های س��رگرم کننده در شبکه های 
تلویزیونی که هربار با ظاهر متفاوتی نس��بت به قبل از تلویزیون پخش می ش��ود. 
 اطالعات عموم��ی، زور زیاد، تمرک��ز باال، قدرت بدنی و دس��تپخت خ��وب بارها 
 در مس��ابقات تلویزیون��ی ب��ه عن��وان ش��اخص ه��ای برت��ری مطرح ش��دند و 
 ش��رکت کنندگان با داش��تن هرک��دام از این مهارت ه��ا برنده اعالم می ش��دند. 
اما چندسالی است که تغییر در سبک و س��یاق برگزاری مسابقات در تاک شوهای 
خارجی به خصوص ش��بکه های فارس��ی زبان خارج از کش��ور باعث شد این موج 
 نیز با کم��ی تاخیر عین��ا در برنامه ه��ای ایرانی کپی ش��ود. به ط��وری که برخی 
برنامه سازان اصرار دارند نمونه های بومی را حتی با سر وضع بسیار ضعیف تری از 
نسخه اصلی بسازند. اما کدام مسابقه ها در رسانه ملی توانسته اند مسیر درستی را 
پیش بگیرند و الگوی درس��تی را معرفی کنند و کدام مسابقه ها محصول درستی 

برای ارایه نداشتند؟
مهارت های مورد نیاز برای شرکت در مسابقات تلویزیونی

گاز زدن یک س��یب آویزان، به خاطر س��پردن تصاویر مختلف، تش��خیص تصاویر 
تار شده، حفظ بودن اسامی شهرها و روس��تاها، حل کردن یک پازل به هم ریخته، 
داشتن زور زیاد، توان به ترتیب کردن سریع کلمات به ترتیب حروف الفبا، داشتن 
 صدای خوب برای جبران امتیازات از دس��ت داده و داش��تن اطالعات عمومی باال. 
اگر تاکنون مخاطب برنامه های تلویزیونی باش��ید حتما مراحل باال را در مسابقات 
مختلف دیده اید. مهارت هایی که فقط برای برنده شدن در مسابقات تلویزیونی به 
کارتان می آید و شاید فایده دیگری برای تان ندارد. سال هاست مسابقات تلویزیونی 
برای سرگرم کردن مخاطبان شان از این شیوه ها استفاده می کنند و هربار مسابقات 
با دکور و اس��امی جدیدی وارد کنداکتور تلویزیون می ش��وند و فقط موارد باال را 
دوباره تکرار می کنند. پس حواس تان باشد اگر قصد ش��رکت در برخی مسابقات 
 تلویزیونی را دارید، پیش از شرکت در مسابقه برای به دست آوردن مهارت باال موارد 

ذکر شده را تمرین کنید!
کپی هایی که برابر اصل نیستند

برنامه های کپی ش��ده تلویزیون از روی دس��ت برنام��ه های ماه��واره ای و تاک 
 شوهای خارجی موج جدید این روزهای تلویزیون اس��ت که پیش از این در شبکه 
نمایش خانگی نمونه آن را دیده بودیم. در نوروز امسال نیز موج این برنامه ها به اوج 

خود رسید و مسابقات تلویزیونی نیز از این موج بی نصیب نماند.
شب کوک

 برنامه » شب کوک « که ایده آن چندان جدید هم نیس��ت در ایام نوروز نیز ادامه 
پیدا کرد و در آخر برنده نهایی خود را ش��ناخت. هرچند که ش��ب کوک بینندگان 
زیادی را به خود اختصاص داد، اما باید بپذیریم ایده جدیدی برای این برنامه نبوده 
و نمونه های مشابه آن در رسانه های دیگر پخش شده بود. البته عوامل این برنامه 
قول داده اند سری جدید شب کوک را با موسیقی ایرانی بتوانند یک برنامه متفاوت 

روی آنتن ببرند.
میهمان ما باشید

  بعد از پخش برنامه » بفرمایید ش��ام « از س��وی ش��بکه من و تو، » ش��ام ایرانی « 
به کارگردانی » بیژن بیرنگ « با کپی موبه مو از محتوای این برنامه تولید و در شبکه 
نمایش خانگی توزیع ش��د. بعد از آن برنامه های آش��پزی زیادی با این ایده تولید 
شدند. امسال نیز » برنامه مهمان ما باش��ید « این ایده را در قالب دیگری بازسازی 
کرد. در هر قسمت از این مس��ابقه یک خانواده میزبان خانواد ای از یک شهر دیگر 
بودند و باید آنها را با فرهنگ آداب و رسوم و مناطق دیدنی آن شهر آشنا می کردند. 
در پایان هرمرحله خانواده مهمان و کارشناسان آش��پزی و گردشگری به خانواده 
 میزبان امتیاز می دادند. تجم��ل گرایی، فرهنگ غلط و کپی ش��ده امتیاز دهی به 
میز شام و پذیرایی میزبان به سبک برنامه های ماهواری، از معایب بزرگ این مسابقه 
 بود. هرچند که امتیاز دهی به میزبان و میهمان نوازی او در بس��یاری از ش��بکه ها
 و فرهنگ ها پذیرفته ش��ده اس��ت، اما در فرهنگ ایرانی ایراد گرفت��ن از میزبان و

عیب گویی از میزبان وجه مناسبی ندارد.
دستپخت

برای دیدن این برنامه باید حداقل به سطح متوسطی از زبان انگلیسی مسلط باشید. 
چون دس��تپختی ها اصرار عجیبی به اس��تفاده از کلمات انگلیسی به جای فارسی 
 دارند. پس اگر به جای » برش « از کلم��ه » کات « و به جای » برگ لیمو « از کلمه 
» لمون گرس « و به جای » سرآش��پز « کلمه » شف « را ش��نیدید تعجب نکنید. 
 همچنی��ن از رفتاره��ای عجی��ب داوران مس��ابقه در هن��گام چش��یدن غذاهای 
ش��رکت کنندگان نیز کمتر تعجب کنید. ب��ا اینکه این برنامه توانس��ته قدم های 
خوبی در راس��تای کاهش مصرف آب، روغن و تفکیک زباله بردارد و غذاهای اقلیم 
 مختلف کشور را در منوی غذایی خود قرار دهد، اما شیوه اجرای آن، از دستمال سر 
شرکت کنندگان خانم تا نوع برخورد و نحوه معرفی شرکت کنندگان و نوع حذف 

آنها شباهت زیادی با فرهنگ ما ندارد.
» خانه ما « تجربه موفق و خالقانه این روزهای تلویزیون

مستند مس��ابقه ها در یکی دو س��ال اخیر وارد رس��انه ملی ش��دند و توانسته اند 
 مخاطبان زیادی را برای خودش��ان دس��ت و پا کنند. » مستند مس��ابقه خانه ما « 
 از جمله مس��ابقاتی بود که پخ��ش آن از چند هفته قب��ل از ایام نوروز آغاز ش��د، 
اما با توجه به استقبال مردم زمان پخش آن از چند ش��بکه دیگر نیز از ابتدا شروع 
 ش��د. این مس��ابقه که از تولیدات » خانه مستند انقالب اس��المی « است توانست 
با یک طرح نو و خالقانه س��ه خانواده را وارد یک رقابت جدی کند. رقابتی که آنها 

را به پس انداز، صرفه جویی، ساده زیستی و کنترل مصرف انرژی دعوت می کرد.
 در این مس��ابقه یک کارت خرید متناس��ب با تعداد افراد در اختیار هرکدام از این 
خانواده ها قرار گرفت و قرار ش��د یک ماه با هر ش��یوه ای که م��ی دانند با این پول 
 زندگی کنن��د. در نهایت خانواده ای پیروز مس��ابقات اس��ت که پول بیش��تری را 
پس انداز کرده و در نتیجه۱۰۰ براب��ر پول باقیمانده به آنها جایزه داده می ش��ود. 
یعنی هر هزارتومان، صدهزارتوم��ان ارزش دارد. خانواده ها باید میهمانی بدهند و 
حتی یک روز همراه خانواده به گردش هم بروند و یک کس��ب و کار خانوادگی نیز 
 به راه بیندازند. قصه از آنجایی جذاب می ش��ود که هرک��دام از خانواده ها تصمیم 

می گیرند با کم ترین هزینه میزبانان خوبی برای میهمانان شان باشند.
خانه ما سبک زنگی جدیدی را به مردم یاد می دهد

» حسام اسالمی « پیش از ساخت مستند مس��ابقه های فرمانده و خانه ما با عنوان 
 یک مستندساز ش��ناخته می شد، اما حاال با تولید مستند مس��ابقه های فرمانده و 

خانه ما چند وقتی است تلویزیونی ها او را به عنوان برنامه ساز می شناسند.
تجربه خوب مستند مسابقه فرمانده ۱ که از شبکه افق دوسال قبل پخش شد ما را 
به این فکر انداخت که یک مستند مس��ابقه دیگری بسازیم. از طرفی من چندسال 
پیش مستندی س��اخته بودم درباره آقای دکتربس��کی. آقای دکتر یک پیرمردی 
 اس��ت که موهای بلند سفیدی دارند و همیشه لباس س��فید می پوشند و در حوزه 

محیط زیس��ت فعالیت می کنند. ایشان یک سبک زندگی بس��یار متفاوتی دارند. 
باوجود امال و بیمارستانی که دارند، اما شدیدا آدم صرفه جویی و حساسی در مصرف 
انرژی. همه این ها برای ما خیلی جالب بود. ما  ایده اینکه برنامه ای بسازیم که شکل 

الگوی مصرف دکتر بسکی را مدنظر قرار بدهد در ذهن مان بود. 
می خواستیم خانواده ها به قشر متوسط نزدیک باشند

سال گذشته از شبکه افق یک تیزری پخش شد که از مردم دعوت کرد که در چنین 
مسابقه ای شرکت کنند. 

بعد با ش��رکت کننده ها مصاحبه کردیم چون می خواس��تیم از س��ه نوع متفاوت 
 باش��ند. یعنی واکنش های ش��ان در یک موقعیت مشابه بس��یار متفاوت باشد که 

در نهایت این سه خانواده انتخاب شدند. 
تاکید داشتیم که حتما بچه داشته باشند و اینکه سطح درآمدی و زندگی آنها دوراز 
هم نباشد و به قشر متوسط مردم که بیش ترین حجم جامعه هستند نزدیک باشند. 
 ما فقط می توانس��یم یک س��ری پیش بینی داشته باش��یم درباره کارهای آنها اما

 نمی توانستیم دقیق بگوییم. گاهی کارهایی به ذهن خودشان می رسید که واقعا 
عالی بود. هرکدام از عوامل هم گاهی طرفدار یکی از خانواده ها می ش��دند. اوایل 
 فکر می کردیم باید بی طرف باشیم ولی گفتیم اگر این مسابقه نتواند واکنش ما را 

به همراه داشته باشد پس بقیه مردم را نیز درگیر نمی کند.

هنر مدیریت خانواده در » خانه ما « ؛

مسابقه تلویزیونی که » زندگی کردن « را آموزش می دهد

به گزارش خبرنگار زاینده رود، فاز اول جایگاه های کوچک س��وخت بنزین برای 
نخستین بار در کشور با همت شهرداری اصفهان و مشارکت بخش خصوصی به 

بهره برداری رسید.
 عب��اس کاظمی، مع��اون وزیر نفت عص��ر ش��نبه در این آیین ضم��ن قدردانی 
 از ش��هرداری اصفهان به دلیل همکاری ب��رای اجرای این پروژه اظهار داش��ت: 
باید توجه داشت که شهر اصفهان همواره اقدامات خالقانه انجام داده و خالقیت 
شهرداری و ش��هروندان این ش��هر بوده که این ویژگی را تحقق بخشیده است. 
 وی کاهش تردد در س��طح ش��هر، صرفه جوی��ی در زمان و جلوگی��ری از ورود 
بخار بنزین به هوای ش��هر را از ویژگی های بارز راه ان��دازی جایگاه های کوچک 

سوخت در سطح شهر اصفهان عنوان کرد.
معاون وزیر نفت با اش��اره به تولید بنزین یورو چهار در س��ال ۹۳ در پاالیشگاه 
اصفهان افزود: پس از آن نیز نف��ت و گاز یورو چهار تولید ش��د و در حال حاضر 
بنزینی که در اصفهان تولید و توزیع می ش��ود، کیفیتی ش��بیه به بنزینی که در 
پاریس و لندن تولید می شود، دارد. وی همچنین به توزیع بنزین یورو۴ تولید شده 

در اصفهان در شهرهای شیراز و اهواز نیز اشاره داشت و بیان کرد: اثرات استفاده از 
بنزین یورو ۴ در اصفهان همچنین توانسته نسبت به کاهش آالینده های شهرهای 
نجف آباد، خمینی شهر و شاهین شهر کمک کند. کاظمی در ادامه به اعتراضات 
تعدادی از جایگاه داران سوخت اصفهان نسبت به راه اندازی جایگاه های کوچک 
و احتمال کاهش درآمد جایگاه داران بزرگ ابراز داشت: این در حالی است که این 

جایگاه ها هیچ تاثیری بر روند درآمدی دیگر جایگاه ها نخواهد داشت.
راه ان�دازی جایگاه های کوچک س�وخت خالقیت مس�ئوالن ش�هری 

اصفهان
سید ناصر سجادی، مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز ضمن 
 قدردانی از خدمات ش��هری ارایه ش��ده در ش��هرداری اصفهان اظهار داش��ت: 
ارایه خدمات ش��هری در ش��هر اصفهان از اواس��ط دهه۶۰ تاکنون آغاز شده و 

شهروندان در این بازه زمانی از این خدمات بهره مند بوده اند. 
وی تصریح داشت: به جرات می توان گفت که از ابتدای شکل گیری شهرداری ها 
تاکنون خدمات شهری ارایه شده در اصفهان با هیچ شهری قابل مقایسه نیست.

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی راه ان��دازی جایگاه های 
 کوچک سوخت بنزین را از دیگر خالقیت های مس��ئوالن و شهروندان اصفهانی 
 عنوان ک��رد و اف��زود: از این رو ضروری اس��ت ک��ه برنامه ای تصوی��ری از روند 
بهره ب��رداری از جایگاه های کوچک س��وخت بنزی��ن در اصفه��ان تهیه و برای 

الگوگیری در اختیار مسئوالن دیگر کالنشهرها قرار گیرد.
 وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینک��ه جایگاه های س��وخت بنزین روزان��ه یک لیتر 
 بخار بنزی��ن را وارد هوای اصفهان می کنن��د و باید تجهیز هم��ه پمپ بنزین ها 
 به دس��تگاه حذف بخ��ار بنزی��ن در ای��ن اماک��ن در دس��تور کار ق��رار گیرد، 
 اضافه کرد: در دس��تور کار داری��م که همه پم��پ بنزین ها را ب��ه منظور کمک 

به کاهش آالینده های شهر اصفهان و دیگر کالنشهرهای کشور ملزم به استفاده 
از این مکانیسم کنیم.

اصفهانی ها مکتب جدیدی را در توسعه پایدار شهری ارایه خواهند داد
 مهدی جمالی نژاد، ش��هردار اصفهان نیز در این آیین با اش��اره به اینکه اصفهان 
قرار اس��ت مهد عالمان و هنرمندان، اله��ام بخش، مظهر تمدن نوین ش��هری، 
 مسئولیت پذیر و ش��هری زیبا و سرسبز باشد، اظهار داش��ت: همه این اقدامات 
از دستگاه  صرفا خدماتی بر نمی آید و با تغییر رویکرد شهرداری به گفتمان دانش 

محوری این ویژگی های محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه چنانچه بخواهیم شهری برای شهروندان خالق ایجاد کنیم 
باید گفتمان جدیدی را در دستور کار قرار دهیم، افزود: باید کریدورهای جدیدی 

را راه اندازی کنیم و توجه جدی به مدیریت دانش نیز صورت پذیرد.
 ش��هردار اصفهان با تاکید بر اینکه کاربس��ت دانش در ش��هرها بای��د به عنوان 
موجوداتی هوشمند در دس��تور کار قرار گیرد، ادامه داد:  از این رو ضروری است 
که در کنار توسعه سخت افزاری، توسعه نرم افزاری را نیز مورد توجه قرار دهیم.

وی ارتقای فناوری و دانش را موتور سوخت شهرهای خالق عنوان کرد و افزود: 
این ویژگی باید به همه کالنشهرهای کشور در کمتر از یک هفته آینده تسری پیدا 

کند تا اتفاق جدیدی در همه شهرهای کشور ایجاد شود.
جمالی نژاد، شهروند مداری، تاب آوری، انعطاف پذیری، شفافیت، پاسخگویی، اثر 
بخشی، مدیریت دانش محور و ... را از ویژگی های شهر خالق عنوان کرد و گفت: با 
ایجاد گفتمان دانش محور در شهرها پوست اندازی جدیدی در توسعه شهرهای 

کشور ایجاد خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه محورهای ش��هر دانش محور در برنامه۱۴۰۰ ش��هرداری 

اصفهان دیده شده است، افزود: در بودجه ۹۵ نیز به این مهم توجه شده و نتایج 
آن را در سال جاری به صورت ملموس احساس خواهید کرد.

شهردار اصفهان کاهش آالینده های شهر اصفهان، توسعه حمل و نقل عمومی و 
پاک، ارتقای فرهنگ شهروندی و احترام به حقوق شهروندی، حرکت به سمت 
شهر دوستدار محیط زیست، حرکت به سمت ش��هر دوستدار کودک و حرکت 
پیامد محوری به ج��ای حرکت اقدام مح��وری را از رویکرده��ای برنامه۱۴۰۰ 
ش��هرداری اصفهان اعالم کرد و ابراز داش��ت: برنامه ها با دو رویکرد هدف سو و 

مشکل سو پیگیری خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر اصفهان به سمت شهر دوستدار طبیعت در حال حرکت 
اس��ت باید اقداماتی که در آن انجام می ش��ود در ترکیب با طبیعت انجام شود، 
تصریح کرد: راه ان��دازی جایگاه های کوچک س��وخت در اصفهان گوش��ه ای از 
اقدامات صورت گرفته در خصوص حرکت اصفهان به س��مت ش��هر دوس��تدار 

طبیعت است.
جمالی نژاد ب��ا تاکید بر اینکه قرار اس��ت هاله مدیریت ش��هری اصفهان با کلید 
خالقیت محوری بشکند، افزود: با راه اندازی دو مرکز فن آوری های نوین شهری 
و مرکز نوآوری و خالقیت در ش��هرداری اصفهان با تزری��ق دانش به بخش های 

مختلف شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
شهردار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه مردم اصفهان می توانند مکتب جدیدی 
را در توسعه پایدار شهری در کشور کلید بزنند، گفت: البته راه اندازی این مکتب 

نیازمند خطرپذیری است ولی باید با همدلی به این امر تحقق بخشید.
راه اندازی محصوالت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران رویکرد جدید 

شهرداری اصفهان 
سید مرتضی حس��ام نژاد، معاون سرمایه گذاری و امور مش��ارکت های مردمی 
 ش��هرداری اصفهان ضمن تبریک حلول ماه رجب و میالد ام��ام محمد باقر )ع( 
با اش��اره به اینکه اجرای این پ��روژه از جمل��ه اقدامات خالقان��ه و دانش محور 
ش��هرداری اصفهان با مش��ارکت بخش خصوصی اس��ت، افزود: حجم و میزان 
 دسترس��ی آس��ان آن جایگاه  ها در بعد خالقیت و اس��تفاده از دس��تگاه حذف 
بخار بنزین در جایگاه نیز بعد دانش محوری این پروژه است. وی با اشاره به اینکه 
 پراکنش جایگاه های عرضه س��وخت ب��ه لحاظ اقتصادی برای س��رمایه گذاران 

 به صوفه نبوده و کمتر نس��بت به این امر توجه داش��تند، اف��زود: از این رو باید 
توجه داش��ت که اختراع جایگاه های کوچک س��وخت در کنار کاهش ترافیک و 
کنترل تردد در سطح شهر رغبت به س��رمایه گذاری در این زمینه را نیز افزایش 

داده است.
 معاون سرمایه گذاری و امور مشارکت های مردمی ش��هرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه کاهش آالینده  های موجود در هوای اصفهان نیز از دیگر اهداف شهرداری 
اصفهان برای بهره برداری از جایگاه ای کوچک سوخت بوده است، اظهار داشت: 

با راه اندازی این جایگاه های مسیر حرکت به سمت جایگاه عرضه سوخت کاهش 
پیدا کرده و به میزان قابل توجهی از آالینده ها در مناطق پرتردد کاسته خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه محیط زیست، ش��هرداری ها، راه و شهرسازی و دیگر ارگان ها 
با ما همکاری داش��ته اند، افزود: امکان این نبود که شهرداری به صورت پیمانی 
بیاید و تعریف شد تا از توان علمی و مالی س��رمایه گذار خصوصی برای رسیدن 
به هدف اس��تفاده کنیم و در همه مراحل این کار، مس��ائل به سرعت جلو رفت 
 و درمجموع۵۰ جایگاه تعریف ش��د با مبلغی حدود۵۰ میلیارد که این مس��ئله 

با تامین زمین است.
حسام نژاد با اش��اره به اینکه فاز اول بهره برداری از جایگاه های کوچک سوخت 
 بنزی��ن در قال��ب ۱7 جای��گاه اجرایی ش��ده و 2۶ م��ورد از ای��ن جایگاه ها نیز 
در کمیسیون ماده ۵ در حال بررسی است، گفت: فاز س��وم نیز به زودی تعیین 

تکلیف خواهد شد.
وی در ادامه رویکرد شهرداری را به س��مت راه اندازی محصوالت سرمایه گذاری 

 عنوان کرد و ابراز داش��ت: از ای��ن رو ش��هرداری پروژه های��ی را تعریف کرده و 
در اختیار س��رمایه گذاران قرار می دهد که نتای��ج آن را در برخی موارد در نوروز 

۹۵ شاهد بودیم.
محدودیتی برای ص�دور مجوز راه اندازی جایگاه های کوچک س�وخت 

نداریم
حسین صادقیان، مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
نیز در  ادامه این جلس��ه با اش��اره به اینکه اج��رای طرح جایگاه های س��وخت 
بنزین چندین س��ال بود ک��ه مطرح ش��ده و مهر ماه س��ال جاری ب��ا مدیریت 
مهدی جمالی نژاد در س��مت ش��هردار اصفه��ان و با موافقت و ریس��ک پذیری 
وی تحقق بخشید، اظهار داش��ت: از این رو در گام نخس��ت راه اندازی۵۰ مورد 
 از این جایگاه ها در دس��تور کار ق��رار گرفت و ۱7 جایگاه امروز ب��ه بهره برداری 
رس��یده اس��ت. وی در ادامه با اش��اره به اینکه با مش��ارکت ش��هرداری، بخش 
خصوصی و ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی در اصفه��ان جایگاه های 
کوچک سوخت بنزین راه اندازی ش��ده اس��ت، افزود: باید توجه داشت که این 
اقدام مورد اقبال عموم ش��هروندان و مس��افران نوروزی قرار گرفته است. مدیر 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی منطقه اصفه��ان جلوگی��ری از ورود 
 بخار بنزین به هوای ش��هر را از ویژگی ه��ای بارز جایگاه های کوچک س��وخت 
در اصفهان عنوان کرد و اظهار داش��ت: از این رو باید توجه داشت که بخار بنزین 
برای استفاده در این جایگاه ها در انبار شهید منتظری تجمیع شده و از ورود آن 
به هوای اصفهان جلوگیری می شود. وی با تاکید بر اینکه پذیرای سرمایه گذاران 
برای بهره برداری از جایگاه های کوچک سوخت در سراسر استان هستیم، افزود: 
اقدامات مورد نیاز برای این جایگاه  ها از صفر تا صد توس��ط سرمایه گذاران انجام 

خواهد شد و در خصوص صدور مجور در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

در بیست ویکمین هفته طرح هر هفته با چند افتتاح؛

فاز اول جایگاه  های کوچک سوخت بنزین 
در اصفهان به بهره برداری رسید
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