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کیمیای وطن در یک نگاه

گردشگران  سیل 
گرفت چهارمحال و بختیاری را در بر 

گردشگری  رونق دوباره 
 در چهارمحال و بختیاری

فاز دوم سیتی سنتر اصفهان 
طعمه حریق شد

رئیس هیأت پرورش اندام استان اصفهان
کیمیای وطن: گو با  گفت و   در 

صد درصد وعده هایم را 
کرده ام اجرایی 

نگاهی به فیلم خواب تلخ 
اثر محسن امیریوسفی

مرگ در می زند

استاندار اصفهان:

تجلیل از هنرمندان بایستی 
باشکوه و درشان آنان
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نگاه شورای نگهبان به انتخابات 
الکترونیک مثبت است
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آنچــه درآمــوزه هــای دینــی اعــم از قــرآن و 
ــت  ــای اینس ــد گوی ــی آی ــت م ــه دس ــات ب روای

ــس  ــای ب ــه ه ــد و برنام ــرای مقاص ــران ب ــه، پیامب ک
ــی و  ــن جهان ــی ای ــرای زندگ ــد، ب ــرف خداون واال از ط
ــد ورســالت و  ــی انســان هــا مبعــوث شــده ان آن جهان
اهــداف آنــان دعــوت انســان هــا بــه پرســتش خــدای 
ــرورش  ــکوفایی و پ ــا، ش ــوت ه ــه و دوری از طاغ یگان
عقــل و خــرد آدمــی، برقــراری قســط و عدالــت، مبــارزه 
ــم و فســاد، آزادی انســان و ترویــج و گســترش  ــا ظل ب
ــه  ــت ک ــی اس ــد ونیزبدیه ــی باش ــی م ــل اخالق فضای
ــه  ــران الهــی، در دســتیابی ب ــم پیامب ــدون تعالی بشــر ب
ــه  ــم، مالحظ ــش ه ــت دلیل ــاکام اس ــداف ن ــن اه ای
سرگذشــت ملتهایــی اســت کــه از تعالیــم انبیــاء دوری 
ــه  ــده و ب ــعادت دورش ــال و س ــد و از راه کم ــته ان جس
انحطــاط کشــیده شــده اند.حــال پــس از انبیــاء بشــر 
چــه وضعیتــی پیــدا مــی کنــد؟ در متــن قــرآن بعنــوان 
ــن ... ــر و تبیی ــت بش ــرای هدای ــی ب ــام اله ــن پی آخری

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید
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کمترین سرمایه راه اندازی شغل هایی با 

کلید  خالقیت 
اشــتغـالـــزایی

 علنی شدن رابطه عربستان با اسرائیل
بـدترین تحـول در جهـان عـرب

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

در صفحه اقتصــاد )3( بخوانید

کثر مؤسسات قرض الحسنه ا
مبتال به ربا شده اند

گفت:  دبیرکل حزب اهلل لبنان طی ســخنانی به مناســبت بزرگداشــت یکی از فرماندهان حزب اهلل 
ســفر یــک ژنــرال ســعودی بــه اســرائیل آغــاز یــک رابطــه و هماهنگــی نیســت بلکــه این رابطــه از قبل 
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

دبیــرکل حــزب هللا لبنــان طــی ســخنانی بــه مناســبت 
ــت:  ــزب هللا گف ــان ح ــی از فرمانده ــت یک بزرگداش
بدتریــن تحــول در جهــان عــرب، علنــی شــدن رابطــه 
ــای  ــزارش کیمی ــت.به گ ــرائیل اس ــا اس ــتان ب عربس
وطــن بــه نقــل از المنــار، ســخنرانی سیدحســن 
نصــرهللا دبیــرکل حــزب هللا لبنــان بــه مناســبت 
بزرگداشــت ســالروز شــهادت حــاج اســماعیل زهــری 

ــد. ــاز ش ــزب هللا آغ ــادی ح ــان جه از فرمانده
ــاز  ــزب هللا در آغ ــرکل ح ــرهللا دبی ــن نص ــید حس س
زهــری  اســماعیل  حــاج  ســخنانش گفــت کــه 
از جملــه بــرادران مجاهــدی بــود کــه از ابتــدای 
تاســیس حــزب هللا یعنــی در ســال 1982 بــه آن 
ــا  ــود.وی ب ــر ب ــدان حاض ــه در می ــت و همیش پیوس
بیــان اینکــه مقاومــت تنهــا تضمیــن کننــده حقیقــی 
بــرای محافظــت از لبنــان اســت گفــت: منطقــه عربــی 
ــی و  ــه دولت ــی و ن ــه امت ــدارد. ن ــی ن ــت خوب وضعی
نــه اتحادیــه عربــی وجــود دارد و نــه امنیــت ملــی و 
ــی مســئله محــوری امــت  ــع مشــترک. حت ــه مناف ن
ــه مســئله ای  ــه مســئله فلســطین اســت ب اســام ک
ــان  ــن هم ــت و ای ــده اس ــل ش ــادی تبدی ــیار ع بس

چیــزی اســت کــه مــا در نشســت اخیــر ســران 
عــرب مشــاهد کردیم.نصــرهللا افــزود: بدتریــن تحــول 
در اوضــاع جهــان عــرب در حــال حاضــر تبدیــل 

ــک  ــرائیل از ی ــتان و اس ــری عربس ــه س ــدن رابط ش
رابطــه مخفیانــه بــه رابطــه علنــی اســت. ســفر یــک 
ــه و  ــک رابط ــاز ی ــرائیل آغ ــه اس ــعودی ب ــرال س ژن

ــل وجــود  ــن رابطــه از قب هماهنگــی نیســت بلکــه ای
داشــته اســت، بلکــه بــه معنــای تبدیــل شــدن 
ــی ــه علن ــه رابط ــی ب ــه مخف ــم از رابط ــط دو رژی  رواب

 است.
دبیــرکل حــزب هللا لبنــان افــزود: ارتبــاط شــاهزادگان 
و ژنرالهــای عربســتان بــا مقامــات صهیونیســتی 
ــن  ــف سیاســتهای عربســتان نیســت، بلکــه ای مخال
ــمن  ــا دش ــه ب ــدن رابط ــی ش ــاز علن ــا آغ ــاط تنه ارتب

ــت. ــتی اس صهیونیس
ــرائیل  ــا اس ــود را ب ــط خ ــتان رواب ــزود: عربس وی اف
بــرای  فتواهایــی  ســپس  و  می کنــد  عــادی 
ــن رابطــه در عربســتان  ــه ای مشــروعیت بخشــیدن ب

می شــود. صــادر 
دبیــرکل حــزب هللا لبنــان در ادامــه ســخنانش تاکیــد 
کــرد: خطرناک تریــن چیــز در عــادی ســازی روابــط 
ــا اســرائیل انحــراف فکــری و رســانه ای  عربســتان ب
را همراهــی می کنــد.وی  رونــد  ایــن  اســت کــه 
افــزود: علمــا، فقهــا، روشــنفکران، نخبــگان و احــزاب 
ــا اســرائیل را  ــط ب ــد عــادی ســازی رواب سیاســی بای

ــد. ــوم و رد کنن محک

سید حسن نصراهلل تاکید کرد:

علنی شدن رابطه عربستان با اسرائیل، بدترین تحول در جهان عرب

ــگاه  ــر اینکــه ن ــا تأکیــد ب ــان ب ســخنگوی شــورای نگهب
ــک  ــات الکترونی ــه انتخاب ــدا ب ــان از ابت ــورای نگهب ش
مثبــت بــوده اســت، گفــت: شــورای نگهبــان از انتخابــات 

ــد. ــتقبال می کن ــک اس الکترونی
ــا ایســنا، در رابطــه  عباســعلی کدخدایــی در گفت وگــو ب
ــه شــورای  ــه ای از ســوی وزارت کشــور ب ــا ارســال نام ب
ــات الکترونیــک،  ــر کارشناســی انتخاب ــی ب ــان مبن نگهب
گفــت: نامــه ای کــه از وزارت کشــور بــه شــورای نگهبــان 
برگــزاری جلســات  تقاضــای  نامــه  ارســال شــده، 

ــورای  ــور و ش ــان وزارت کش ــن کارشناس ــی بی کارشناس
نگهبــان در رابطــه بــا بحــث انتخابــات الکترونیک اســت 
ــورای  ــخنگوی ش ــرح نکرده اند.س ــری مط ــز دیگ و چی
نگهبــان تصریــح کــرد: ایــن کار هــم اکنــون در دســتور 
کار معاونــت اجرایــی و امــور انتخابــات شــورای نگهبــان 
ــن جلســات هرچــه  ــم ای ــه اســت. امیدواری ــرار گرفت ق
ــم  ــی را ه ــه نهای ــم نتیج ــود و بتوانی ــزار ش ــر برگ زودت

اعــام کنیــم.
کدخدایــی در رابطــه بــا نــگاه شــورای نگهبــان بــه 
انتخابــات الکترونیــک، اظهــار کــرد: نگاه شــورای نگهبان 
از ابتــدا بــه انتخابــات الکترونیــک مثبــت بــوده اســت. 
آمادگــی کامــل هــم در ایــن زمینــه داشــته اســت و دارد. 
ــل از وزارت کشــور، بحــث  ــان ســال ها قب شــورای نگهب
ــا  ــت ام ــام داده اس ــع آراء انج ــک را در تجمی الکترونی

ــی  ــک مســتلزم پیش بین ــات الکترونی ــزاری انتخاب برگ
زیرســاخت ها، اصــاح قوانیــن و مقدمــات دیگــری 
ــا در گذشــته محقــق نشــده  اســت کــه متأســفانه اینه
ــات  ــان از انتخاب ــان اینکــه شــورای نگهب ــا بی ــود.وی ب ب
الکترونیــک اســتقبال می کنــد. افــزود: امیدواریــم کــه 
ــات و اقدامــات اولیــه آمــاده  ــر ایــن امکان هرچــه زودت
شــود، قوانیــن اصــاح و زیرســاخت ها فراهــم شــود و 
بتوانیــم هرچــه زودتــر انتخابــات الکترونیــک را داشــته 

باشــیم.

ــان گفــت:  ــه اصفه ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول  نماین
در شــبکه هــای اجتماعــی و فضــای مجــازی بوئــی از 
ــه فضایــی  ــه مشــام نمــی رســد و ب دیــن و مذهــب ب

ــرای رفتارهــای نادرســت بــدل شــده اســت. ب
ــف  ــید یوس ــت هللا س ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــن  ــه ای ــاز جمع ــای نم ــه ه ــژاد در خطب ــی ن طباطبای
ــی  ــام خمین ــای ام ــه در مص ــان ک ــهر اصفه ــه ش هفت
)ره( ایــن شــهر برگــزار شــد، فضــای حاکــم بــر شــبکه 
ــرد  ــی ک ــموم ارزیاب ــازی را مس ــی و مج ــای اجتماع ه

ــرای  و گفــت : متاســفانه فضایــی کــه مــی توانســت ب
مــا فرصتــی را بــرای کارهــای بــزرگ ماننــد نشــر 
ــی  ــه محل ــازد، ب ــم س ــت )ع( فراه ــل بی ــارف اه مع
بــرای مســخره کــردن، آبروریــزی هــا، کارهــای خــاف 

ــت. ــده اس ــل ش ــت تبدی و نادرس
ــد  ــی ده ــان م ــا نش ــرد: رفتاره ــان ک ــر نش وی خاط
شایســتگی چنیــن فضایــی را نداشــته ایــم و بــرای مــا 

ــوده اســت. ــاد ب زی
امــام جمعــه اصفهــان ادامــه داد: امــام صــادق )ع( و 
امــام باقــر )ع( در فرصــت درگیــری خانــدان بنــی امیــه 
و بنــی عبــاس توانســتند بــا راه انــدازی مکتــب فکــری 
و علمــی، معــارف اســامی را بــه جامعــه شــیعه منتقــل 
ــد بخــش  ــد .وی افــزود: اگــر ایــن دو امــام نبودن کنن
ــی  ــکام دین ــیعه و اح ــب ش ــارف مکت ــی از مع عظیم

بــرای مــردم تبییــن نمــی شــد و حتــی نهضــت کربــا 
نیــز بــه مــا شناســانده نمــی شــد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان تصریــح 
ــود را از  ــت خ ــه دس ــانی ک ــع کس ــور قط ــه ط ــرد: ب ک
دامــان ائمــه )ع( کوتــاه کردنــد دچــار انحرافاتــی مثــل 
صوفیگــری شــدند.وی در پایــان بــا اشــاره بــه ســالروز 
تولــد حضــرت معصومــه )س( و آغــاز دهــه کرامــت بر 
ــام در تبییــن معــارف اســامی  بهــره گیــری از ایــن ای

تاکیــد کــرد.

   امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: 
کیمیای وطن 

 حسن کریمی 
در  تفرقــه  و  اختــاف  بــه  نبایــد 
ــی  ــواره م ــل هم ــام راح ــم و ام ــن بزنی ــه دام جامع
فرمودنــد متحــد و یکــی باشــیم و وحــدت را حفــظ 

کنیم.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام محمــد 
صباحــی در خطبــه هــای نمازجمعــه کرمــان افــزود: 
دشــمن از تفرقــه و اختــاف در جامعــه نتیجــه 

ــه اســت. گرفت
وی بــا اشــاره بــه ســالگرد پیــروزی قیام مشــروطیت 
ــاه  ــرداد م ــوری در م ــل هللا ن ــیخ فض ــهادت ش و ش
گفــت: پــس از نهضــت مشــروطیت طولــی نکشــید 
کــه از مشــروطه تنهــا اســمی باقــی مانــد و بدتــر از 

اســتبداد شــد و مشــروطه شکســت خــورد.
وی بیــان کــرد: اختــاف یکــی از عامــل هــای 
شکســت مشــروطه بــود و در یــک ســال 200 حــزب 
و گــروه تشــکیل شــد و موفــق شــدند بیــن علمــای 

ــد. ــاف بیندازن ــردم اخت ــراز اول و م ط
ــان  ــزود: چــرا در زم ــان اف ــه موقــت کرم ــام جمع ام
ــتعمار کاری  ــو اس ــه تنباک ــیرازی و قضی ــرازی ش می
نتوانســت بکنــد امــا در مشــروطه موفــق شــد، چــون 

میــرزای شــیرازی عالــم قدرتمنــدی بــود و محوریــت 
و مرکزیــت در ایــن قضیــه یــک عالــم قدرتمنــد بــود.
ــی  ــل سیاس ــد عق ــران بای ــه دیگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــروز م ــی ام ــل سیاس ــت: عق ــند گف ــته باش داش
ــما  ــا ش ــد ب ــدف و مقص ــانی در ه ــر کس ــد اگ گوی
یکــی هســتند امــا در رویــه اختــاف دارنــد، بــا آنهــا 
اختــاف نکنیم.حجــت االســام صباحــی اظهــار کــرد: 
اگــر محوریــت نظــام از قــدرت برخــوردار باشــد کــه 
الحمــدهللا هســت و هــوش سیاســی بیــن دیگــران 
باشــد مطمئــن باشــید مــا سرنوشــت مشــروطیت را 

پیــدا نمــی کنیــم.

  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و 

کیمیای وطن 
 اکرم ایزدی 

همــه  یزدگفــت:  جمعــه  امــام 
ــرار  ــا ق ــار م ــد متعــال در اختی ــی کــه خداون نعمتهای
داده امانــت اســت و مــواردی از جملــه مطالبــه 
ــده  ــردن عقی ــت ک ــارف و سس ــای نامتع ــوق ه حق
هــای فــردی مصــداق بــارز خیانــت در امانــت 

محسوب می شود.
ــا  ــت هللا محمدرض ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ناصــری در خطبــه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یزد 
افــزود: اســتکبار جهانــی و در رأس آن آمریــکا ســعی 
ــده هــا و اهــداف انقــاب  ــوه دادن ای ــه جل ــر وارون ب

ــران دارد.  اســامی ای
وی ادامــه داد: اقتــدار و کمکهــای جمهــوری اســامی 
ــراق،  ــه ع ــورهایی از جمل ــرف کش ــع تص ــران مان ای

ســوریه و عربســتان توســط داعــش شــد.
خطیــب جمعــه یــزد بــا بیــان اینکــه نبایــد از 
توانمنــدی هــای داخلــی و توطئــه و توانمنــدی هــای 
ــن دو  ــت از ای ــت: غفل ــیم گف ــل باش ــمنان غاف دش
ــال  ــه دنب ــری ب ــران ناپذی ــای جب ــه ه ــوع لطم موض
دارد، از ایــن رو بایــد از اســتعدادهای داخلــی و 
ــی اســتفاده  ــه نحــو مطلوب ــد ب ــای خداون ــت ه نعم

ــم. کنی
امــام جمعــه یــزد تصریــح کــرد: مســاله مهــم 
در جامعــه اســامی آگاه کــردن مــردم از توطئــه 
هــای اســتکبار جهانــی اســت و در ایــن راســتا 
منــد بهــره  انقــاب  رهبــر معظــم   از هدایتهــای 
 شــویم. آیــت هللا ناصــری بــا تبییــن موضــوع خیانت 
در امانــت گفــت: همــه نعمتهایــی کــه خداونــد متعال 
در اختیــار مــا قــرار داده امانــت اســت و مــواردی از 
ــت  ــارف و سس ــای نامتع ــوق ه ــه حق ــه مطالب جمل
کــردن عقیــده هــای فــردی مصــداق بــارز خیانــت در 

امانــت محســوب مــی شــود.

خطیب جمعه کرمان:

نباید به اختالف در جامعه دامن زده شود
امام جمعه یزد:

حقوق های نا متعارف مصداق بارز خیانت در امانت است

ــه در  ــی فقی ــده ول نماین
کیمیای وطن 

سمیه الیاسی 
چهارمحــال و بختیــاری 
و امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: رســالت 
جعفــری امــروز جامعــه اســامی ایــن 
اســت کــه بــا علــم و عمــل، چهــره 
واقعــی اســام را بــه خوبــی تبییــن 

کنند.
ــت  ــن، حج ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــام در خطب ــی نکون االســام محمدعل
ــه شــهرکرد  ــن هفت هــای نمازجمعــه ای
ایــن  امــام خمینــی)ره(  در مصلــی 
برخــی  درحالــی کــه  افــزود:  شــهر 
ــاش  ــی در ت ــی و خارج ــل داخل عوام
هســتند تــا چهــره واقعــی اســام را 

مخــدوش کننــد، تبییــن چهــره راســتین 
ــی  ــت باالی ــام از اهمی ــن اس ــی دی و واقع

برخــوردار اســت.
وی ادامــه داد: نبایــد اجــازه داد تــا دشــمنان 
اســام چهــره ســازنده و انســان ســاز ایــن 
مکتــب الهــی را خدشــه دار کننــد و در ایــن 
ــه  ــد ســبک زندگــی اســامی را ب مســیر بای

ــل  ــه تبدی ــی در جامع ــان عموم ــک گفتم ی
کرد.نکونــام، طــرح تقویــت مبانــی اعتقــادی 
مهمتریــن  از  را  دینــی  زدایــی  شــبهه  و 
ــه  ــی ب ــوزه هــای دین ــل آم راهکارهــای تبدی
ــگ عمومــی دانســت و گفــت: انتظــار  فرهن
ــت  ــن نشس ــتان از ای ــردم اس ــا م ــت ت اس
هــای معرفتــی بهــره الزم را بگیرنــد و ســبک 
ــای اصــول و آمــوزه  ــر مبن زندگــی خــود را ب

ــد.  ــا کنن هــای دیــن اســام بن
امــام جمعــه شــهرکرد بــا گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره شــیخ فضــل هللا نــوری، 
ــداری در  ــگ والیتم ــت فرهن ــر تقوی ب
جامعــه تاکیــد کــرد و افــزود: غفلــت 
از والیــت ولــی خــدا ســبب شــهادت 

ــم بزرگــوار شــد. ــن عال ای
ــه  ــبت ب ــی نس ــبهه افکن ــام، ش نکون
ــن  ــه را از مهمتری ــی فقی ــگاه ول جای
اســامی  جامعــه  هــای  آســیب 
دانســت و اظهــار کــرد: در حالــی کــه 
دشــمنان در تاشــند تــا بیــن مــردم و 
ولــی فقیــه فاصلــه بیفکننــد امــا رهبــر 
ــن و  ــگاه رکی ــاب در جای ــم انق معظ
ــا هشــدار نســبت  ــد.وی ب ــرار دارن رفیعــی ق
ناهنجــاری هــای اجتماعــی  بــه برخــی 
تاکیــد کــرد: برخــی بــه طــور آشــکار در 
ــد  ــی کنن ــت م ــا معصی ــان ه کوچــه و خیاب
ــامی  ــه اس ــته جامع ــر شایس ــن ام ــه ای ک
نیســت و بایــد در ایــن خصــوص توجــه 

ــود. ــتری ش بیش

انتخابــات  بــرای  معکــوس  شــمارش 
ریاســت جمهــوری آتــی ایــران آغــاز شــده 
اطاعیــه  طــی  ایــران  مقامــات  اســت. 
ریاســت  انتخابــات  کردنــد  اعــام  ای 
 2017 ِمــه   19 روز  در  ایــران  جمهــوری 
خواهــد  برگــزار   )1396 اردیبهشــت   29(
برگــزاری  نیــز  نگهبــان  شــورای  شــد. 
ــرده  ــد ک ــخ را تایی ــن تاری ــات در ای  انتخاب

است.
شــدن  نیوز،نهایــی  نامــه  گــزارش  بــه 
تصمیــم گیــری دربــاره تاریــخ برگــزاری 
گمانه زنی هــا  از  دوره ای  انتخابــات،  ایــن 
تاییــد  و  شــرکت کننــده  افــراد  دربــاره 
ــات را  ــن انتخاب ــرای ای ــا ب ــت آن ه صاحی

می کنــد. آغــاز 
 – روحانــی  حســن  می رســد  نظــر  بــه 
رئیــس جمهــور ایــران – دربــاره شــرکت در 
ــدارد. همچنیــن  ــات آتــی تردیــدی ن انتخاب
وی ممکــن اســت کاندیدایــی محبــوب 
ــات  ــرًا در انتخاب ــد. ظاه ــردم باش ــرای م ب
مجلــس، کاندیداهــای میانــه رو بــا تفاوتــی 

انــدک، اکثریــت را بــه دســت آوردنــد. 
روحانــی نیــز می توانــد تبلیغــات انتخاباتــی 
خــود را بــر مبنــای 2 موفقیــت سیاســی اش 
پیگیــری کنــد. نخســتین موفقیــت وی، 
حصــول توافــق هســته ای ایــران اســت کــه 
تحریم هــای اقتصــادی علیــه ایــن کشــور را 
لغــو کــرد. عــاوه بــر ایــن، وی بــه اقتصــاد 
ــر در وضــع  ــه در ســال های اخی ــران – ک ای
ثبــات  – می بــرد  ســر  بــه   نامناســبی 

 بخشید.
در ادامــه ایــن مطلــب آمــده اســت: دربــاره 
ــران  ــور ای ــس جمه ــت رئی ــت نخس موفقی
زیــرا  دارد.  وجــود  نظرهایــی  اختــاف 
بــه دلیــل مخالفــت بانک هــای بــزرگ 
خارجــی دربــاره انجــام معامــات بــا ایــران، 
ایــن کشــور نتوانســت بــه ســرعتی کــه 
انتظــار می رفــت از مزایــای ایــن توافــق 

شــود. بهره منــد 
احتمالــی  رقبــای  بــه  ادامــه  در  فوربــز 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــی در انتخاب روحان
شــد:  مدعــی  و  پرداخــت   1396 ســال 

ســردار  احتمالــی،  نامزدهــای  از  یکــی 
نیــروی  فرمانــده   – ســلیمانی  قاســم 
ــاب اســامی  ــدس ســپاه پاســداران انق ق
ــته  ــلیمانی در گذش ــه س ــا اینک ــت. ب – اس
از سیاســت دوری کــرده اســت، قــدرت 
ماموریت هــای  در  وی  کــه  نفــوذی  و 
ــت،  ــت آورده اس ــه دس ــوریه ب ــراق و س ع
دربــاره  گمانه زنی هایــی  شــده  موجــب 
مطــرح وی  آینــده  سیاســی   زندگــی 

 شود.
در  اســت  ممکــن  دیگــری کــه  افــراد 
ــده  ــات ریاســت جمهــوری ســال آین انتخاب
ــی –  ــی الریجان ــد، عل ــرکت کنن ــران ش ای
رئیــس مجلــس شــورای اســامی – و 
ســعید جلیلــی – کاندیــدای ســابق ریاســت 
جمهــوری – هســتند کــه بــه نظــر می رســد 

آرای اصول گرایــان را بــه خــود جلــب 
کنند. 

شــایعاتی دربــاره شــرکت احتمالــی محمود 
ــه  ــز ب ــات نی ــن انتخاب ــژاد در ای ــدی ن احم

گــوش می رســد.منبع: انتخــاب

امام جمعه شهرکردمطرح کرد: 
ضرورت تبیین چهره واقعی اسالم باعلم وعمل 

 رقابت احمدی نژاد یا سلیمانی با روحانی
 در انتخابات 96

سخنگوی شورای نگهبان:
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اسالم و تشکیالت  
ادامه از صفحه یک: 

دســتورات قــرآن امامــان جانشــین پیامبرنــد امــام و خليفه 
پيامبــر از نظــر مســلمانان كســى اســت كــه وظايــف پيامبــر 
اكــرم صلــى هللا عليــه و الــه وســلم )بــه اســتثناى مســئله 
ــه  ــع هم ــی در واق ــده دارد. یعن ــر عه ــريعت( را ب آوردن ش
وظائــف و رســالتی را کــه پیامبــر داشــت امــام و جانشــین 
ــم  ــن مفاهي ــه تبيي ــام ب ــه ام ــد ک ــده دارد و بای ــر بعه پیامب
ــف  ــه وظاي ــه از جمل ــات آن،ک ــل معض ــم و ح ــرآن كري ق
ــردازد قــرآن  ــود بپ ــه و ســلم ب ــه و ال ــر صلــى هللا علي پيامب
مى فرمايــد: )و انزلنــا اليــك الذكــر لتبيــن للنــاس مــا نــزل 
اليهــم( )نحــل / 44(: قــرآن را بــر تــو نــازل كرديــم تــا آنچــه 
را كــه بــر آنــان نــازل شــده اســت بــر ايشــان توضيــح دهــى 
و تبييــن كنــى. و در جهــت بیــان احــکام شــرعی کــه بخــش 
عمــده آن در زمــان پیامبــر بدلیــل عــدم ایجــاد شــرایط بیــان 
ــا  ــق، ب ــور ح ــوان مح ــی بعن ــد و از طرف ــدام نمای ــد اق نش
روشــنگریهای خــود از ورود انحــراف در عقایــد امــت پیامبــرو 
بــروز فرقــه گرایــی جلوگیــری کنــد و پاســخگوی ســئوالهای 
ــه  ــوده واز طریــق گفتــار و رفتارب دینــی و اعتقــادی مــردم ب
تربیــت افــراد جامعــه مبــادرت نمــوده وبــا حمایــت مــردم،  
ــامى  ــه اس ــى را در جامع ــت عموم ــدل و امني ــط و ع قس
ــر  برقــرارو از مرزهــا و ثغــور و دارایــی جهــان اســام در براب
دشــمنان پاســداری نمایــد. گرچــه امامــان علیهــم الســام 
کلهــم نــور واحــد بودنــد و هســتند امــا هــر یــک در جهــت 
انجــام ماموریــت و رســالت بــا توجــه بــه مجموعــه شــرایط 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، وحکومــت وقــت و شــرایط 
ــتفاده  ــود اس ــاص خ ــیوه و روش خ ــی و ... از ش جغرافیای
ــذار  ــه بیانگ ــام ک ــه الس ــادق علی ــام ص ــد ام ــی فرمودن م
ــرای انجــام رســالت خــود از شــیوه  فقــه شــیعه هســتند ب
ــر و  ــن روش فراگی ــد و ای ــره بردن ــکیاتی به ــیس تش تاس
ــام  ــه مق ــد چنانچ ــان نهادن ــذار را بنی ــر گ ــاده تاثی ــوق الع ف

ــد:  ــاب انســان 250 ســاله آورده ان ــری درکت معظــم رهب
امامــت، سرچشــمة دو جریــان حیــات بخــش اســت: تفکــر 
درســِت اســامی و نظــام عادالنــه توحیــدی؛ و امــام عهــده 
ــق و  ــن و تطبی ــت، تبیی ــت: نخس ــف اس ــن دو تکلی دار ای
تفســیر مکتــب کــه خــود متضّمــن مبــارزه بــا تحریــف هــا 
ــت  و آن گاه  ــه اس ــه و مغرضان ــای جاهان ــتکاری ه و دس
ــد؛  ــه ســازی نظــاِم قســط و حــِق توحی ــزی و زمین ــی ری پ
و در صــورت وجــود چنیــن نظامــی، دوام بخشــیدن بــه آن. 
اکنــون در چنیــن اوضــاع و احــوال نابســامانی، امــام صــادق 
ــرد و  ــی گی ــر دوش م ــت را ب ــن امان ــار ای ــام، ب ــه الس علی

ــف مــی شــود.  ــده دارِ آن دو تکلی عه
ــه الســام  ــام صــادق علی ــه، ام ــی کنندک ــه م ایشــان اضاف
ــود.  ــکیات ب ــرد تش ــش، م ــم و دان ــرد عل ــارزه، م ــرد مب م
ــه بســیار شــنیده  ــش را هم ــش بودن ــم و دان ــرد عل ــا م ام
ایــد؛ محفــل درس امــام صــادق )علیــه الســام( و میــدان 
آموزشــی کــه آن بزرگــوار بــه وجــود آورد هــم قبــل از او و هم 
بعــد از او در تاریــخ زندگــی امامــان شــیعه بــی نظیــر بــود، 
همــه حرفهــای درســت اســام و مفاهیــم اصیــل قــرآن کــه 
در طــول یــک قــرن و انــدی تحریــف شــده بــود بــه وســیله 
مغرضــان و مفســدان یــا جاهــان، همــه آنهــا را امــام صادق 
ــن  ــرد و همی ــان ک ــت بی ــکل درس ــه ش ــام( ب ــه الس )علی
ــا  ــد. ام موجــب شــد کــه دشــمن از او احســاس خطــر کن

مــرد مبــارزه بودنــش را کمتــر شــنیده ایــد.
امــام صــادق صلــوات هللا علیــه مشــغول یــک مبــارزه دامنــه 
ــت و  ــردِن حکوم ــه ک ــرای قبض ــارزه ب ــود؛ مب ــر ب دار و پیگی
ــوی.  ــامی و عل ــت اس ــود آوردِن حکوم ــه وج ــدرت، و ب ق
یعنــی امــام صــادق صلــوات هللا علیــه زمینــه را آمــاده 
ــه جــای آنهــا  ــا بنــی امیــه را از میــان ببــرد و ب مــی کــرد ت
حکومــت علــوی را، کــه همــان حکومــت راســتین اســامی 
ــادق  ــام ص ــی ام ــن در زندگ ــاورد. ای ــر کار بی ــر س ــت، ب اس
)علیــه الســام( بــرای کســی کــه دقــت کنــد و مطالعــه کنــد 

آشــکار اســت.
و در ادامــه بــه یــک بعــد مهــم از شــیوه هــا و روش 

امــام)ع( اشــاره مــی کننــد و مــی فرماینــد: 
ــرد  ــد، م ــنیده ان ــیاری نش ــًا بس ــوم را اص ــد س ــا آن ُبع ام
تشــکیات. امــام صــادق صلــوات هللا علیــه یــک تشــکیات 
عظیمــی از مؤمنــاِن بــه خــود و از طرفــداران جریــان 
حکومــت علــوی در سراســر عالــم اســام، از اقصــای 
خراســان و ماوراءالنهــر تــا شــمال آفریقــا، بــه وجــود آورده 
ــام  ــی ام ــه وقت ــی اینک ــه؟ یعن ــی چ ــکیات یعن ــود. تش ب
صــادق )علیــه الســام( اراده مــی کنــد آنچــه را کــه او 
مــی خواهــد بداننــد، نماینــدگان او در سراســر آفــاِق عالــم 
اســام، بــه مــردم مــی گوینــد تــا بداننــد. یعنــی از همــه جــا 
وجوهــات و بودجــه بــرای اداره مبــارزه سیاســی عظیــِم آل 
علــی )علیــه الســام( جمــع کننــد. یعنــی وکا و نماینــدگان 
او در همــه شــهرها باشــند، کــه مــردم پیــروان امــام صــادق 
)علیــه الســام( بــه آنهــا مراجعــه کننــد و تکلیــف دینــی و 
همچنیــن تکلیــف سیاســی خــود را از آن حضــرت بپرســند. 
تکلیــف سیاســی هــم مثــل تکلیــف دینــی، واجــب االجــرا 
ــی  ــة و ول ــب االطاع ــا، واج ــرای م ــه ب ــی ک ــت. آن کس اس
امــر اســت، فتــوای مذهبــی و اســامی اش در بــاب نمــاز، 
زکات، روزه و بقیــه واجبــات، بــا فتــوای سیاســی اش و 
ــی،  ــط سیاس ــاد، رواب ــه جه ــی اش در زمین ــان سیاس فرم
روابــط داخــل کشــور و همــه مســائل، یکســان اســت؛ همــه 
واجــب االطاعــة اســت. امــام صــادق )علیــه الســام( یــک 
ــا  ــود و ب ــود آورده ب ــه وج ــی را ب ــکیات عظیم ــن تش چنی
ایــن تشــکیات و بــه کمــک مردمــی کــه در ایــن تشــکیات 

ــارزه کــرد. ــا دســتگاه بنــی امیــه مب ــد ب بودن
بــرای امــت  امــروز روزی اســت کــه آن تشــکیات  و 
ــری  اســام یــک ضــرورت اســت و شــاید نامــه هــای رهب
ــن  ــه چنی ــاد زمین ــرای ایج ــا ب ــرب و اروپ ــان غ ــه جوان ب
تشــکیاتی باشــد مخصوصــا کــه بــه تشــکلهای دانشــجویی 

ــد. ــکیات فرمودن ــر تش ــه ب ــز توصی نی
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ــه  ــود؛ فتن ــد ب ــوده و خواه ــراه بشــر ب ــزاد و هم ــا هم ــه ه فتن
ــه  ــل علی ــه آدم)ع(، قابی ــیطان علی ــه ش ــون فتن ــی همچ های
ــا  ــه آن ه ــرآن ب ــه در ق ــه موســی)ع( ک ــل، ســامری علی هابی
ــرای  ــا انتهــای تاریــخ ب ــه هــا ت اشــاره شــده اســت. ایــن فتن
آزمایــش انســان هــا تکــرار مــی شــود تــا بــه فتنــه دجــال در 
ــه هــای  ــان برســد. در برخــی از مقاطــع تاریخــی فتن آخرالزم
بــزرگ تــر و بــا قلمــرو وســیع تــری بــرای جامعــه بشــری رخ 

ــه برخــی از آن هــا اشــاره مــی کنیــم: داده اســت کــه ب
الــف: ســقیفه. بــزرگ تریــن فتنــه ای بــود کــه پــس از رحلــت 

پیامبــر صلــی هللا علیــه وآلــه وســلم شــکل گرفــت. 
ب : فتنــه بنــی امیــه: امیرمؤمنــان علیــه الســام دربــاره فتنــه 
ــی  ــید، م ــود رس ــه اوج خ ــرت ب ــس از آن حض ــه پ ــی ک بزرگ

ــد : فرمای
ــه نظــر مــن در زندگــى  بدانيــد كــه ترســناك تريــن فتنه هــا ب
ــور و  ــت ك ــه اى اس ــرا فتن ــت، زي ــه اس ــى امي ــه بن ــما فتن ش

ــر. ــك و فراگي تاري
ــه  ــجره ملعون ــوان ش ــه عن ــه را ب ــی امی ــز  بن ــم نی ــرآن کری ق
معرفــی و فتنــه آن هــا را بــا اشــاره بــه تعبیــر رؤیــای پیامبــر 

ــود: ــان فرم ــه بی ــن گون ــه ای ــه وآل ــی هللا علی صل
تــي  َأَرْينــاَك ِإالَّ ِفْتَنــًة لِلنَّــاِس َو  ْؤَيــا الَّ » َو مــا َجَعْلَنــا الرُّ
ــْم ِإالَّ  ــا َيزيُدُه ــْم َفم ُفُه ــْرآِن َو ُنَخوِّ ــي اْلُق ــَة ِف ــَجَرَة اْلَمْلُعوَن الشَّ
ُطْغيانــًا َكبيــرًا« )اســرا: 60( و خوابــى را كــه بــه تــو نمايانديــم، 
و درخــت لعنــت شــده در قــرآن را، جــز بــراى آزمايــش مــردم 
قــرار نداديــم؛ و آنــان را مى ترســانيم، و ]لــى [ جــز بــر سركشــى 

بزرگشــان نمى افزايــد. 
ایــن فتنــه بــه شــّدت شــکل گرفــت و گســترش یافت و دســت 
ــای ســتمگر،  نســل  ــوی و خلف ــه دســت توســط حــزب ام ب
هــای بعــدی را در خــود فــرو بــرد و اینــک مــا شــاهد دنبالــه 
هــای آن هســتیم کــه بــا نــام هــای گوناگــون در جهــان فتنــه 
ــتان،  ــه در پاکس ــپاه صحاب ــه: س ــد از جمل ــی کنن ــزی م انگی
داعــش، القاعــده و طالبــان در کشــورهای مختلــف، النصــره و 
جیــش االســام در شــام، بوکوحــرام در افریقــا و ده هــا فتنــه 
دیگــر کــه از ســوی شــجره ملعونــه آل ســعود کــه شــاخ و برگ 
همــان شــجره ملعونــه بنــی امیــه هســتند، تقویــت مــی شــود. 
ایــن فتنــه هــا احتمــاال همــان فتنــه ای باشــد کــه بــه جریــان 
ســفیانی مشــهور در احادیــث آخــر الزمــان ختــم خواهــد شــد 
و در نهایــت پیــروان آن بــه جــان هــم مــی افتنــد و همدیگــر را 
نابــود مــی کننــد و یــا در ســرزمین بیــداء میــان مکــه و مدینــه 

بــا معجــزه الهــی بــه زمیــن فــرو خواهنــد رفــت.
ج: فتنــه هایــی همچــون فتنــه بنــی العبــاس، عثمانیــان، فتنــه 
هــای جنــگ جهانــی اول و دوم و تقســیم ممالــک اســامی و 
ظهــور کمونیســم و دیگــر مکاتــب الحــادی کــه  توســط غربــی 
ــت و  ــت، بهائی ــم، ،وهابی ــه صهیونیس ــورد ، فتن ــم خ ــا رق ه
ــه تیرگــی و تباهــی کشــید  دیگــر فتنــه هایــی کــه جهــان را ب
د: فتنــه هــای داخلــی کــه پــس از انقــاب توســط دشــمنان 
شــکل گرفــت ماننــد : فتنــه گروهــک هــای چــپ و راســت  و 
منافقیــن ســال 58، فتنــه خلــق مســلمان و شــریعتمداری در 
آذربایجــان، فتنــه هایــی بــا عناویــن خلــق عــرب در خوزســتان، 
ــرا،  ــن صح ــن در ترکم ــق ترکم ــتان، خل ــرد در کردس ــق ک خل
فتنــه ملــی گراهــا و بنــی صــدر و ترورهــای گســترده در ســال 
هــای 58 تــا 62، فتنــه فرقــه انحرافــی مهــدی هاشــمی و قائم 
مقــام رهبــری تــا ســال 68، فتنــه 18 تیــر کــوی دانشــگاه در 
ســال 78، فتنــه سراســری و بســیار بــزرگ در انتخابــات ســال 

88 و غیــره .  
ــه 88 درس  ــژه فتن ــه وی ــا ب ــه ه ــن فتن ــوادث ای ــی ح بررس
عبــرت هــای فراوانــی خواهــد داشــت کــه در جــای خــود بایــد 

ــه آن پرداخــت. ب
ــری  ــت رهب ــه مرکزّی ــه ب ــر چ ــا ه ــه ه ــده فتن ــر نگارن ــه نظ ب
ــن  ــر ای ــراد شــاخص ت ــر و از ســوی اف ــک ت ــه حــق نزدی جبه
ــر و آســیب هــای آن بیشــتر  ــده ت ــه ایجــاد شــود، پیچی جبه
اســت.به همیــن دلیــل از میــان فتنــه هایــی کــه در بــاال نــام 
ــه 88  ــری و فتن ــام رهب ــم مق ــان قائ ــه جری ــد فتن ــرده ش ب
بیشــترین آســیب هــا را بــه نظــام  اســامی وارد آورد.  بررســی 
دقیــق ایــن دو فتنــه کــه باهــم نیــز مرتبــط بــوده و همچنــان در 
جریــان اســت و دســت بــه دســت تــداوم مــی یابــد، بهتریــن 
ــه اســت. ــات سیاســی موجــود در جامع راه تشــخیص جریان

رقابت احمدی نژاد یا سلیمانی...



کوتاه از اقتصادکوتاه از اقتصاد

و  اقتصــادی  گشــایش های  علیرغــم 
سرویس اقتصاد

 بردیا عباس زاده
ظالمانــه  تحریم هــای  شــدن  برداشــته 
ــدا  ــش پی ــه روز افزای ــکاری روز ب ــار بی ــران آم ــه ای ــرب علی غ
می کند.متاســفانه رکــود ســالهای اخیــر وضعیــت کســب و کار 
در کشــور چنــدان درخشــان نباشــد امــا در همیــن بــازار راکــد 
عــده ای بــا خالقیــت و پشــتکار توانســته اند کســب و کار چــر 
رونقــی داشــته باشــند. بســیاری معتقدنــد روحیــه کار در ایران 
خــود بــه بیــکاری در کشــور دامــن مــی زنــد بــه طــوری کــه 
اکثــر افــراد جویــای کار در ایــران ترجیــح می دهنــد کاری 
ــازار کار  ــح، ب ــری و اداره ای داشــته باشــند. همیــن ترجی دفت
ایــران را بــه یکــی از عجیب تریــن بازارهــای کار جهــان تبدیــل 
ــم  ــا حج ــو ب ــک س ــران از ی ــه ای ــوری ک ــه ط ــت ب ــرده اس ک
ــاالی مشــاغلی  ــا تعــداد ب ــاالی بیــکاران و از ســوی دیگــر ب ب

روبروست که نیروی کاری برای آن وجود ندارد. 
مشاغل خانگی؛ از 5 میلیون تومان

مشــاغل خانگــی جــزو ارزان تریــن مشــاغلی اســت کــه 
می تــوان راه انداخــت. کافــی اســت فــرد هنــری، کاری 
ــغلی  ــد ش ــورت می توان ــن ص ــد. در ای ــد باش ــی را بل ــا فن ی
مناســب را بــرای خــود دســت و پــا کنــد. خیاطــی، عروســک 
ــه  ــزی از جمل ــه ســازی، آشــپزی و شــیرینی پ ســازی، جعب
ــا  ــی ب ــر برخ ــال های اخی ــا در س ــتند ام ــاغل هس ــن مش ای
و  خــود  بــرای  توانســته اند  این هــا  از  فراتــر  ایده هایــی 
ــا  ــی ب ــای چوب ــد نبات ه ــد. تولی ــاد کنن ــغل ایج ــران ش دیگ
طعم هــای مختلــف، تولیــد ســبزی های بهداشــتی بســته 

بنــدی، تولیــد بدلیجاتــی ماننــد گوشــواره و انگشــتر و ... همگی 
ــیاری  ــوند و بس ــدی می ش ــه بن ــی طبق ــاغل خانگ ــزو مش ج
ــب  ــغلی مناس ــته اند ش ــا توانس ــن حوزه ه ــت در ای ــا فعالی ب
ــد. کمــی  ــا کنن ــرای خــود دســت و پ ــا درآمــد مکفــی را ب و ب
خالقیــت در ایــن حــوزه می توانــد نتایــج اعجــاب آوری را بــه 

ــد. ــته باش ــراه داش هم
 مشاغل تعاونی؛ از 10 میلیون تومان

ــوان  ــادگی نمی ت ــه س ــه ب ــت ک ــی اس ــرف از کارهای ــا ح اینج

ــرت و  ــی ش ــلوار و ت ــت ش ــاًل دوخ ــام داد. مث ــه انج در خان
کیف هــای مدرســه ای و فعالیــت در حــوزه باغبانــی و ... 
ســرمایه مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی ایــن کارهــا از 5 میلیــون 
و 10 میلیــون باالتــر اســت چــرا کــه ایــن فعالیت هــا نیــاز بــه 
ابزارهــای تخصصــی دارد. بــه عنــوان مثــال چرخ هــای خیاطــی 
ــه و  ــف مدرس ــت کی ــر دوخ ــی نظی ــرای فعالیت های ــاص ب خ
کیــف پــول و ... مــورد نیــاز اســت. در ایــن صــورت می تــوان از 
طریــق راه انــدازی تعاونــی، مشــکل را حــل کــرد. کافــی اســت 

ســرمایه ای حداقــل 50 میلیــون تومــان جمــع شــود تــا 5 نفــر 
بتواننــد صاحــب شــغل شــوند. ایــن مســیر نــه فقــط در ایــران 
ــن و  ــد چی ــه در بســیاری از کشــورها در حــال توســعه مانن ک
ــه عنــوان مثــال راه  کــره جنوبــی و ... آزمــوده شــده اســت. ب
ــواع کیک هــا و  ــد ان ــرای تولی ــی بهداشــتی ب ــدازی واحدهای ان
ــت  ــدر رف ــع از ه ــد مان ــک ســو می توان ــای خــاص از ی مرباه
ــر  ــوی دیگ ــود و از س ــاورزی ش ــالم کش ــا و اق ــواع میوه ه ان
ــه حرکــت  ــرای بســیاری از شــاغالن ب چرخ هــای اقتصــاد را ب
ــرای  ــت ب ــا خالقی ــوارد تنه ــیاری از م ــد آورد. در بس در خواه
طراحــی یــک بســته بنــدی جدیــد و کاربــردی عیــن موفقیــت 

اســت.
 کسب و کارهای اینترنتی؛ از یک میلیون تا ...

ــرعت  ــه س ــروز ب ــای ام ــی در دنی ــای اینترنت ــب و کاره کس
بــاز  جــای خــود را در میــان کســب و کارهــای واقعــی 
کرده انــد. اتفاقــًا یکــی از باالتریــن نرخ هــای بیــکاری بــه 
دانــش آموختــگان کامپیوتــر در ایــران بــاز می گــردد، در حالــی 
ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــد ب ــراد می توانن ــن اف ــیاری از ای ــه بس ک
خــود و بــا کمتریــن ســرمایه اولیــه نــرم افزارهــای مــورد نیــاز 
بــازار را تولیــد کــرده و بــا خالقیت هایــی نیازهــای وســیعی کــه 
ــازار وجــود دارد را پاســخ گوینــد. بیــکاری هــر چنــد  در ایــن ب
ــرای اقتصــاد ایــران اســت امــا کمــی خالقیــت  درد مهلکــی ب
می توانــد فضــای اقتصــادی ایــران را بــه شــدت تحــت تأثیــر 
ــا 5 میلیــون تومــان  خــود قــرار داده و بهبــود بخشــد. شــما ب

ــد؟ ــد راه بیندازی ــغلی می توانی ــه ش چ

راه اندازی شغل هایی با کمترین سرمایه

خالقیت کلید اشتغالزایی

مميــزي خارجــي سيســتم مديريــت زيســت محيطــي 
شــركت مطابــق بــا اســتاندارد ISO 14001 بــا موفقيــت 
انجــام گرفــت . مهنــدس عبــاس زاده مديــر كيفيــت شــركت 
ذوب آهــن ضمــن اعــالم ايــن خبــر يــاد آور شــد كــه دوميــن 

دور مميــزي مراقبتــي ايــزو 14001 توســط 
ســرمميزان مؤسســه SGS كــه هــر 6 مــاه يك 
بــار انجــام مــي گيــرد در ذوب آهــن اصفهــان 
برگــزار شــد . در جلســه افتتاحيه ايــن مميزي 
كــه بــا حضــور مديرعامــل محتــرم شــركت و 
ــزار  ــط برگ ــران مرتب ــان و مدي ــن ايش معاوني
ــمردن  ــن برش ــي ضم ــدس صادق ــد ، مهن ش

اقدامــات گســترده و ســرمايه گــذاري هــاي عظيــم صــورت 
گرفتــه در جهــت صيانــت از محيــط زيســت و كاهــش 
آاليندگــي هــاي ذوب آهــن ، گفــت : ايــن شــركت همــواره 
ــات زيســت محيطــي را ســرلوحه كار  ــت الزام توجــه و رعاي
خــود قــرار داده و اميدواريــم بــا ســرمايه گــذاري هــاي انجام 

شــده و پــروژه هــاي در دســت اجــرا و عــزم راســخ موجــود 
در تــك تــك پرســنل شــركت ، مشــكالت باقيمانــده نيــز در 
اســرع وقــت برطــرف گــردد.در جلســه اختتاميــه ، ســرمميز 
مؤسســه SGS بــا تبييــن اهــداف اســتقرار اســتاندارد ايــزو 
ــام  ــراي انج ــزود : ب ــا اف ــركت ه 14001 در ش
ايــن مميــزي در ذوب آهــن براســاس منطــق 
نمونــه بــرداري ، 12 مديريــت كارخانــه انتخاب 
ــتندات  ــات و مس ــرل عملي ــا ، كنت و فرآينده
ــت و  ــرار گرف ــي ق ــي و بررس ــورد ارزياب الزم م
بــا توجــه بــه عــدم مشــاهده مغايــرت عمــده 
آهــن  ذوب  در  ايــن گواهينامــه  تمديــد   ،
ــن جلســه از  ــرد . در اي ــي گي ــرار م ــد ق ــورد تائي ــان م اصفه
ــه  اقدامــات مثبــت شــركت ســهامي ذوب آهــن اصفهــان ب
منظــور حفــظ محيــط زيســت و رســيدن بــه اســتاندادرهاي 
ــل ــه عم ــكر ب ــر و تش ــزي تقدي ــم ممي ــط تي ــه توس  مربوط

 آمد.

 مدير كيفيت شركت ذوب آهن خبر داد:

تمديد گواهينامه ISO 14001  ذوب آهن اصفهان
ــدود 30  ــرد: ح ــالم ک ــی اع ــی در گزارش ــک جهان بان
ــران در  ــده ای ــدود ش ــای مس ــارد دالر از دارایی ه میلی
ــران و  ــق هســته ای ای ــب تواف خــارج از کشــور در قال
گــروه 1+5 آزاد شــد. ایــن نهــاد پولــی بیــن المللــی 

ــران در  ــش ای ــاره واکن ــی درب در گزارش
برابــر کاهــش قیمــت نفــت در بازارهــای 
ــر  ــن تحــول ب ــت: ای ــی آورده اس جهان
اقتصــاد ایــران تأثیــر گذاشــته اما آســیب 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــور نس ــن کش ــری ای پذی
کشــورهای تولیــد کننــده نفــت در منطقه، 
ــک  ــالم بان ــق اع ــوده اســت. طب ــر ب کمت

ــن  ــران در ای ــت ای ــل موفقی ــن دلی ــی، مهم تری جهان
ــر  ــور و کمت ــن کش ــاد ای ــتر اقتص ــوع بیش ــه، تن زمین
بــودن وابســتگی آن بــه درآمدهــای نفتــی بــوده 
اســت بــه گونــه ای کــه نفــت اکنــون تنهــا 30 درصــد از 

ــد. ــن می کن ــران را تأمی ــت ای ــای دول درآمده

از پایــان  بــر اســاس اعــالم وزارت نفــت، پــس 
تحریم هــا در مــاه ژانویــه ســال جــاری میــالدی، 
ایــران بــرای حفــظ ســهم خــود از بازارهــای جهانــی، 
بشــکه  هــزار   600 را حــدود  نفــت  روزانــه  تولیــد 
افزایــش داده اســت و قصــد دارد تــا 
 2016 ســال  تابســتان  فصــل  پایــان 
 ۸00 بــه  را  افزایــش  ایــن  میــالدی، 
ــی در  ــک جهان ــزار بشــکه برســاند. بان ه
گــزارش خــود آورده اســت: در قالــب 
توافــق هســته ای، حــدود 30 میلیــارد دالر 
ــران در  ــده ای ــدود ش ــای مس از دارایی ه
خــارج از کشــور آزاد شــده اســت ضمــن آن کــه دولــت 
ــه وضــع  ــر، از جمل ــا برخــی تدابی ــن ب ــران همچنی ای
مالیــات بــر نهادهــای شــبه دولتــی کــه پیــش از ایــن 
از مالیــات معــاف بودنــد، توانســته اســت بخشــی از 
ــع ــران کند.ربی ــت را جب ــت نف ــت قیم ــیب های اف آس

بانک جهانی خبرداد:

آزادسازی 30 میلیارد دالر پول توقیف شده ایران

مــا  حقوق هــا گفــت:  دربــاره کاهــش ســطح  زنگنــه«  نامــدار  »بیــژن 
ــقف از  ــک س ــا ی ــم ام ــن بیاوری ــی را پایی ــوق کس ــطح حق ــم س نمی خواهی
ــاد اســت.  ــد زی ــالغ شــدکه فکــر می کردن ــرای حقوق هایــی اب ســوی دولــت ب
ــال و  ــون ری ــران 190 میلی ــرای ته ــب شــده ب ــی تصوی ــص دریافت ســقف خال
بــرای مناطــق نفتخیــز جنــوب 247 میلیــون ریــال- یعنــی 30 درصــد بیشــتر- 
اســت. زنگنــه اضافــه کــرد: البتــه بایــد اعــالم کنــم شــمار افــرادی کــه حقــوق 
ــد و  ــر می رس ــه 120 نف ــت ب ــه زحم ــت ب ــده اس ــدود ش ــت مح ــان در نف آن
ــت  ــت پرداخ ــد در نف ــا می کنن ــی ادع ــه بعض ــاال ک ــای ب ــم حقوق ه نمی دان
می شــود، از کجــا می آیــد. وزیــر نفــت افــزود: نزدیــک 70 درصــد از 120 
نفــری کــه حقــوق آنهــا محــدود شــده همکارانــی انــد کــه شــرایط ویــژه ماننــد 
ــت  ــاماندهی وضعی ــدف س ــا ه ــش ب ــدی پی ــت چن ــد. وزیرنف ــازی دارن جانب
ــه  ــرد ک ــالغ ک ــنامه ای را اب ــت بخش ــت نف ــا در صنع ــوق و مزای ــت حق پرداخ
بــر اســاس آن ســقف پرداخــت حقــوق در مناطــق عملیاتــی جنــوب و ســایر 
ــرر  ــت مق ــات دول ــه هی ــاس مصوب ــر اس ــد. ب ــخص ش ــور مش ــق کش مناط
ــاون  ــوه، مع ــای سیاســی شــامل رییســان ســه ق ــه مقام ه شــده اســت هم
اول رییــس جمهــوری، نــواب رییــس مجلــس، وزیــران، نماینــدگان، شــورای 
ــون  ــر 100 میلی ــراز، زی ــوری و مقام هــای همت ــان رییــس جمه ــان، معاون نگهب

ــا ــد. ایرن ــوق دریافــت کنن ــال حق ری

ــه  ــی منطق ــی ترانزیت ــاره در محــور اصل ــن دوب ــرار گرفت ــرای ق ــران ب ــالش ای ت
و اتصــال همزمــان شــمال بــه جنــوب و شــرق بــه غــرب باعــث شــده 
ــای  ــن اولویت ه ــی از اصلی تری ــوان یک ــه عن ــایه ها ب ــه همس ــی ب ــال ریل اتص
زیرســاختی وزارت راه و شهرســازی مطــرح شــود. راه انــدازی مســیر دوم ریلــی 
بــا ترکمنســتان از طریــق اینچــه بــرون، نهایــی ســازی ســهم ایــران در اتصــال 
بــه هــرات افغانســتان، عقــد قراردادهــای جدیــد بــرای اتصــال ریلــی بــه عــراق 
از ســه مســیر متفــاوت تنهــا بخشــی از تفاهمــات بــزرگ کشــور در ایــن حــوزه 
را می ســازد. در کنــار تمــام ایــن قراردادهــا، آنچــه بیشــترین اهمیــت را بــرای 
ــوده  ــان ب ــه آذربایج ــال ب ــته اتص ــی اش داش ــت های ترانزیت ــران و سیاس ای
اســت. ایــن کشــور اروپایــی کــه بــه نوعــی پــل ارتباطــی ایــران بــا روســیه و از 
ســوی دیگــر گرجســتان و اروپــای غربــی می شــود. هــر چنــد نمی تــوان تــوان 
داخلــی را در اجــرای ایــن طــرح نادیــده گرفــت، امــا بــا توجــه بــه گســتردگی 
منابــع مالــی مــورد نیــاز و البتــه فرصتــی کــه اجــرای برجــام بــه وجــود آورده، 
ــود.  ــد ب ــورد توجــه خواه ــه م ــن برنام ــز در ای ــا نی ــوان خارجی ه اســتفاده از ت
موضوعــی کــه آخونــدی نیــز از پیگیــری جــدی آن خبــر داده و گفتــه مذاکــرات 
ــدوق  ــع صن ــل مناب ــی از مح ــی داخل ــش خصوص ــا بخ ــان ب ــورت همزم بص
ــا و چــک در  ــی از جمهــوری آذربایجــان، ایتالی ــی و ســرمایه گذاران توســعه مل

حــال انجــام اســت. ایســنا

ــص  ــت مخت ــت اینترن ــرعت و کیفی ــنجش س ــز س ــی و متمرک ــامانه بوم س
کاربــران ســرویس های اشــتراکی اینترنــت پرســرعت شــرکت مخابــرات ایــران 
ــامانه  ــن س ــد از ای ــران می توانن ــده و کارب ــدازی ش ــرکت راه ان ــن ش ــط ای توس
ــرای ســنجش ســرعت خدمــات اینترنتــی خــود اســتفاده کننــد. کمیســیون  ب
ــرعت  ــی س ــکان بررس ــه ام ــرای ارائ ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق تنظی
ــا  ــرده ت ــم ک ــه ای را تنظی ــت مصوب ــتراکی اینترن ــرویس های اش ــترکین س مش
ســامانه ای کیفیــت و ســرعت دسترســی مشــترکین شــرکت مخابــرات ایــران را 
بیازمایــد و تمامــی اپراتورهــا نیــز بایــد از ایــن طــرح پیــروی کننــد. بنابرایــن بــا 
اســتفاده از ایــن ســامانه، تمــام کاربــران اینترنــت شــرکت مخابــرات ایــران در 
ــد و همچنیــن ســرعت و  ــای بان ــد از امــکان رصــد پهن سراســر کشــور می توانن
کیفیــت اینترنــت خــود بهره منــد شــوند. ایــن ســامانه قابلیت هایــی از جملــه 
ــه آن  ــن ارائ ــه ضم ــود دارد ک ــود و دانل ــان پاســخ دهــی، ســرعت آپل ــه زم ارائ
برمبنــای ســرورهای محلــی هــر مشــترک در کل کشــور قابلیــت ارائــه ســرویس 
بــر اســاس ســرور بین المللــی را نیــز داراســت. بــا توجــه بــه اطالعــات شــرکت 
مخابــرات، ایــن ســامانه در بخــش مشــتریان پرتــال شــرکت مخابــرات ایــران 
بــه آدرس www.tci.ir و یــا speedtest.tci.ir قابــل دســترس اســت و 
ــی  ــات اینترنت ــن آدرس، ســرعت خدم ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــران می توانن کارب
ــتفاده از  ــر اس ــالوه ب ــامانه ع ــن س ــدازی ای ــا راه ان ــد. ب ــاهده کنن ــود را مش خ
ــر  ــی ب ــر نســخه مبتن ــری نظی ــات دیگ ــران از امکان ــات تعبیه شــده، کارب امکان

ــارس ــوند. ف ــوردار می ش ــراه برخ ــن هم تلف

سقف حقوقی وزارت نفت تعیین شد

وسیه یگان به ر صادرات خرمای ر
داد.:  خبــر  مقاومتــی  اقتصــاد  راســتای  در  ی  آور ز  ار و  وســیه  ر بــه  شهرســتان  ایــن  خرمــای  صــادرات  از  یــگان  ر فرمانــدار 
یــن تولیــد کننــدگان خرمــا در اســتان کرمــان اســت و هــر ســاله ۴۵ هــزار تــن از ارقــام مختلــف  یــگان یکــی از مهمتر شهرســتان ر

ایــن محصــول از نخلســتانهای شهرســتان برداشــت می شــود.

در قاب تصویر

سرعت اینترنت تان چقدر است؟مثلث اروپایی پای مهمترین برنامه ریلی ایران

حتما بخوانید!
3مثلث اروپایی پای مهمترین برنامه... شنبه  10 مردادماه 1395

ـــمـــاره 214 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع میوه در بازار

5000 تومان

سیب زرد4۸00 تومان

سیب گالب11 هزار تومان

خیار بوته ای3500 تومان

خیار درختی3000 تومان

گیالس۶000 تومان

آلبالو۶500 تومان

شلیل

هشدار درباره خطر قطعی آب
بــا  نیــرو  وزیــر  مشــاور   
ــی  ــرایط آب ــه ش ــالم اینک اع
و  داریــم  ســختی  بســیار 
ــه  ــا کار ب ــود ت ــالش می ش ت
ــت: 301  ــد گف ــی نکش قطع
آبــی  تنــش  دچــار  شــهر 
ــر  )تولیــد و مصــرف آب براب
اســت(، شــد. حمیدرضــا جانبــاز بــا اعــالم اینکــه 301 
ــد  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــش آب ــا تن ــهر ب ش
ــان،  ــارس، اصفه ــتان های ف ــهر در اس ــت: 301 ش گف
یــزد، کرمــان، خراســان جنوبــی و بخش هایــی از 
سیســتان و بلوچســتان بــا تنــش آبــی مواجــه هســتند 
و در اصفهــان چــون آورد آب و کاهــش بــارش در 
زاینــده رود داریــم، وضعیــت مطلــوب نیســت و بســتر 
رودخانــه خشــک اســت. وی اضافــه کــرد: آب ســامانه 
ــزد  ــدادی از شــهرهای اســتان ی ــان و تع ــزرگ اصفه ب
کــه از ایــن ســامانه تأمیــن آب می کنــد، چاهــای 
فلمــن از مــدار خــارج شــده و تقریبــًا حــدود 30 درصــد 
ــر  ــاور وزی ــم. مش ــت دادی ــان از دس از آب را در اصفه
ــختی  ــیار س ــرایط بس ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرو ب نی
ــار  ــا دچ ــتیم ت ــت آب هس ــال مدیری ــم و در ح داری
قطعــی آب نشــویم افــزود: تعــداد زیــادی از مشــترکان 
در ایــن مناطــق بــا کاهــش فشــار آب مواجــه هســتند. 
در اصفهــان و در کل کشــور بــا رشــد 2 تــا 3 درصــدی 
ــم  ــال 2 ده ــا از اول امس ــم ام ــه ای ــترکان مواج مش

درصد رشد مصرف داشتیم.
ــکل  ــار مش ــز دچ ــارس نی ــتان ف ــزود: در اس  وی اف
ــتان  ــن اس ــهرهای ای ــر ش ــتیم و اکث ــدی آب هس ج
ــئول در  ــام مس ــن مق ــد. ای ــود آب دارن ــکل کمب مش
ــرو افــزود: در کرمــان هــم وضعیــت همیــن  وزارت نی
گونــه اســت و در یــزد گرمــای هــوا شــرایط را ســخت 

ــرده اســت. ک

آغاز یکسان سازی نرخ ارز از سال جاری
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: امســال قــرار اســت 
سیاســت ها و برنامــه ریزی هــای مربــوط بــه یکســان 
ســازی نــرخ ارز عملیاتــی شــود، در ایــن مســیر 
اقداماتــی تدریجــی در دســت انجــام اســت تــا بانکهــا 
ــات ارزی  ــد عملی ــا ارز آزاد بتوانن ــه ب مجــاب شــوند ک
ــون ممنوعیت هــای  ــزود: اکن ــد. ســیف اف انجــام دهن
ــات ارزی برداشــته شــده  ــرای انجــام عملی گذشــته ب
خاطــر،  اطمینــان  بــا  می تواننــد  صادرکننــدگان  و 
ارزهایشــان را بــه نظــام بانکــی عرضــه کننــد و در 
ــرای  ــا ب ــن ارزه ــد از ای ــم می توانن ــا ه ــل بانکه مقاب
ــه  ــی ک ــور واردات محصوالت ــه منظ ــار ب ــایش اعتب گش
ارز آزاد دارنــد، اســتفاده کننــد. رئیــس کل بانــک 
مرکــزی بیــان کــرد: ایــن اقــدام باعــث می شــود 
ــدگان در انجــام  ــدگان و وارد کنن ــه صادرکنن خطــری ک
و  یابــد  داشــتند، کاهــش  آزاد  ارز  بــا  فعالیت هــا 
انجــام بانکــی  نظــام  امــن  بســتر  در   فعالیت هــا 

 گیرد.

تجمیع روستاهای کمتر از بیست خانوار
ــورای  ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــخنگوی کمیس س
اســالمی بــا بیــان این کــه »15 هــزار روســتا بــا 
جمعیــت کمتــر از بیســت خانــوار وجــود دارنــد«، 
منظــور  بــه  را  روســتاها  ایــن  تجمیــع  پیشــنهاد 
خدمات رســانی بهتــر مطــرح کــرد. علــی وقفچــی 
روســتا  هــزار   15 حــال حاضــر،  در  عنــوان کــرد:  
ــت  ــه جمعی ــد ک ــت دارن ــوار جمعی ــت خان ــر بیس زی
روســتاها  جمعیــت  درصــد   3 حــدود   آن هــا 

است. 
اگــر بخواهیــم خدماتــی مثــل آســفالت، برق رســانی و 
طــرح هــادی را بــه ایــن روســتاها برســانیم بــا توجــه 
ــنگینی را  ــیار س ــه بس ــی، هزین ــعت و پراکندگ ــه وس ب
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب ــم ش ــل خواهی متحم
»روســتاهایی بــا 5 یــا 10 خانــوار نمی تواننــد بــه 
ــت  ــوزش و بهداش ــه آم ــعه از جمل ــاخص های توس ش
دســت پیــدا کننــد«، پیشــنهاد تجمیــع ایــن روســتاها 

ــرد.  را مطــرح ک
وقف چــی خاطرنشــان کــرد: بــا تجمیــع روســتاها 
می توانیــم خیلــی از امکانــات را بــه صــورت مشــترک 
ــری  ــه کمت ــم و هزین ــرار دهی ــار روســتاییان ق در اختی
ــه  ــال، برق رســانی ب ــوان مث ــه عن هــم صــرف کنیــم. ب
یــک روســتای 20 خانــواری از نظــر خــط انتقــال فــرق 
ــد؛  ــواری نمی کن ــتای 1000 خان ــک روس ــا ی ــی ب چندان
مضــاف بــر این کــه اکثــر روســتاهای زیــر 20 خانــوار، 

روســتاهای دوردســت هســتند.

 کیفیت خودروهای ایرانی بهتر
 از چینی است

خودروهــای  تعمیــرکاران  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
ســبک و ســنگین در خصــوص خودروهایــی کــه اکنون 
مراجعــه بیشــتری بــه تعمیرگاه هــا دارنــد گفــت: 
خودروهــای تولیــد داخــل دارای عمــر مشــخصی 
هســتند و بعــد از آن بــرای تعویــض قطعــات مراجعــه 
ــال  ــی در س ــای چین ــه خودروه ــا مراجع ــد ام می کنن
جــاری بــه شــدت افزایــش پیــدار کــرده کــه بــا توجــه 
ــری  ــرایط بهت ــع ش ــا و بالطب ــودن آنه ــی ب ــه خارج ب
ــودرو  ــه خ ــبت ب ــی نس ــای چین ــد کننده ه ــه تولی ک
ســازان ایرانــی دارنــد انتظــار نداشــتیم بــه زودی ایــن 
خودروهــا نیــاز بــه قطعــات یدکــی داشــته باشــند بــه 
طوریکــه اکنــون خــودروی MVM در صــدر ایــن دســته 
از خودروهــا قــرار دارد کاظمــی تصریــح کــرد: بــا ایــن 
وجــود می توانــم بگویــم کیفیــت خودروهــای ایرانــی و 
قطعــات یدکــی آنهــا بســیار بهتــر از خودروهــای چینــی 

اســت.

آیت هللا العظمی مظاهری:

 اکثر مؤسسات قرض الحسنه مبتال
 به ربا شده اند

ت  حضــر کیمیای وطن

آیــت هللا حســین مظاهــری 
بــا انتقــاد از رفتــار برخــی از 
افــراد  گفتنــد:  مــردم 
فکــر  بــه  بایــد  حداقــل 
ــران  ــه دیگ ــردن ب ــک ک کم
باشــند، برخــی افــراد حتــی 
ــد، الگــوی  ــه دیگــران را نمی کنن فکــر کمــک کــردن ب
مــا حضــرت زهــرا )س( هســتند کــه لبــاس عروســی 
ــر  ــا پیامب ــری می بخشــند، الگــوی م ــه فقی خــود را ب
ــر  ــه فقی ــود را ب ــن خ ــا پیراه ــه تنه ــتند ک )ص( هس
ــتند در  ــر نمی توانس ــه دیگ ــی ک ــا جای ــند ت می بخش
ــوزه  ــالق ح ــتاد اخ ــد. اس ــرکت کنن ــت ش ــاز جماع نم
علمیــه اصفهــان آیــه آخــر ســوره ماعــون را بــه گونــه ای 
متفــاوت تفســیر کــرد: ایــن آیــه یعنــی قرض الحســنه 
ــکلش و  ــردن مش ــرف ک ــرای برط ــی ب ــه کس دادن ب
ــه او اگــر نتوانســت قــرض خــودش را  ــت دادن ب مهل
ــده  ــنه هج ــرض الحس ــه ق ــد ب ــد، خداون ــس بده پ
ــرض  ــت: ق ــد. وی گف ــاداش می ده ــه پ ــر صدق براب
الحســنه هــا زیــاد هســتند ولــی اکثــرًا بــه دســتورات 
ــر  ــا شــده اند، اگ ــد و دچــار رب ــد عمــل نمی کنن خداون
بــرای ایــن قضیــه خــون گریــه کنیــم جــا دارد کــه در 
غــرب و کشــورهای نامســلمان باالتریــن ســود بانکــی 
3 درصــد اســت، هرچنــد اســالم همیــن را هــم حــرام 

می داند. رسانیوز

 پرداخت سود سرمایه گذاران شرکت
 فوالد مبارکه در گل گهر

عــادی ســالیانه  کیمیای وطن مجمــع عمومــی 
شــرکت معدنــی وصنعتــی گل گهــر بــا حضــور حــدود 
۸6 درصــد از صاحبــان ســهام و یــا نماینــدگان قانونــی 
امــور  و  وزارت کار  تــالش  ســالن  درمحــل  آنــان 
اجتماعــی تهــران برگــزار گردیــد، و در آن 394 میلیــارد 
ریــال ســود حاصــل از ســرمایه گــذاری بــرای شــرکت 
ــه  ــی ب ــوالد مبارکــه حاصــل تقســیم ســود 220 ریال ف
ازای هــر ســهم بــه تصویــب رســید. کالهــدوز رئیــس 
ــن  ــالم ای ــا اع ــرکت ها ب ــور ش ــذاری و ام ــرمایه گ س
خبــر افــزود: جلســه مجمــع شــرکت مذکــور پــس از 
اعــالم رســمیت جلســه و تعییــن اعضــای هیــأت 
ــات  ــت هی ــزارش فعالی ــدا گ ــع، در ابت ــه مجم رئیس
ــه  ــی زاده ارائ ــدس تق ــع توســط مهن ــه مجم ــره ب مدی
گردیــد و پــس از ارائــه گــزارش حســابرس و بــازرس 
قانونــی بــه مجمــع و پاســخگویی بــه ســئواالت 
ــرم  ــاء محت ــل و اعض ــر عام ــط مدی ــهامداران توس س
هیــأت مدیــره، صورت هــای مالــی شــرکت بــرای دوره 
تصویــب  مــورد   1394/12/29 بــه  منتهــی  مالــی 
مؤسســه  آن  از  پــس  گرفــت.  قــرار  ســهامداران 
حسابرســی هوشــیار ممیــز بــه ســمت بــازرس اصلــی 
و حســابرس و مؤسســه حسابرســی بهــراد مشــار، بــه 
ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای ســال مالــی 
منتهــی بــه 1395/12/30 انتخــاب گردیدنــد. همچنیــن 
بعنــوان  اقتصــاد  دنیــای  و  اطالعــات  روزنامــه 
روزنامه هــای کثیراالنتشــار، جهــت درج آگهی هــای 
ــد. رئیــس ســرمایه گــذاری و  شــرکت تعییــن گردیدن
امــور شــرکتها یــادآور شــد: شــرکت معدنــی وصنعتــی 
ــی کشــور  ــزرگ معدن ــی از شــرکت های ب ــر یک گل گه
ــدات  ــهم تولی ــد از س ــدود 30 درص ــدکه ح ــی باش م
ســنگآهن کشــور را بــه عهــده دارد و ســهامداران عمــده 
شــرکت مذکــور بــه ترتیــب عبارتنــداز: شــرکت ســرمایه 
مالکیــت 3۸ درصــد، شــرکت  بــا  امیــد  گــذاری 
ســرمایهگذاری توســعه معــادن و فلــزات 22.4 درصــد، 
)ســهام  اســتانی  ســرمایهگذاری  شــرکت های 
عدالــت( 10.90 درصــد، شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
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تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  برنامه ریــزی  معــاون 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا تخصیــص 360 
میلیــارد تومــان تســهیالت بــه 295 واحــد نیمه فعــال، 
ــد و  ــش از 50 درص ــت بی ــا ظرفی ــال ب ــای فع واحده
ــاری،  ــال ج ــدازی در س ــل راه ان ــد قاب ــای راک واحده
ایجــاد خواهــد شــد.  هشــت هــزار و 106 شــغل 
فرماندهــی  نشســت ســتاد  در  فــرزان  حمیدرضــا 
اقتصــاد مقاومتــی، اظهــار کــرد: راه انــدازی واحدهــای 
ــتغال زایی در  ــداف اش ــی از اه ــی یک ــال صنعت غیرفع
ســطح اســتان اســت. وی تصریــح کــرد: بــا تخصیــص 
واحــد   295 بــه  تســهیالت  تومــان  میلیــارد   360
نیمه فعــال، واحدهــای فعــال بــا ظرفیــت بیــش 
ــدازی در  ــل راه ان ــد قاب ــای راک ــد و واحده از 50 درص
ســال جــاری، هشــت هــزار و 106 شــغل ایجــاد 
ــرح و  ــان 260 ط ــت: از می ــرزان گف ــد. ف ــد ش خواه
ــا کنــون تســهیالت 195 طــرح و  واحــد بررسی شــده ت
واحــد صنعتــی در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی تصویــب 
و بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــده اســت. معــاون 
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  برنامه ریــزی 
ــورد  ــون 197 م ــا کن ــاب ت ــن ی ــزود: در ســامانه بهی اف
ــی  ــیس و 340 متقاض ــواز تأس ــی ج ــام متقاض ثبت ن
پروانــه بهره بــرداری بــه ثبــت رســیده اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: بانک هــای عامــل اســتان در ســال 
جــاری شــش قــرارداد بــا واحدهــای تولیــدی درجهــت 
ارائــه تســهیالت ســرمایه ثابــت منعقــد کرده انــد. 
فــرزان اظهــار کــرد: در صــورت تکمیــل زنجیــره فــوالد 
خواهــد  ایجــاد  شــغل   20 و  یک هــزار  اســتان   در 

شد.
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ــاری  ــه اســتان چهارمحــال و بختی ورود مســافران بیشــمار ب
ــای  ــیاری از هتل ه ــی بس ــای خال ــدن اتاق ه ــر ش ــب پ موج
ایــن اســتان شــده و بخــش گردشــگری ایــن اســتان رونــق 
ــتان  ــع، اس ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــه اس گرفت
ــای  ــا ظرفیت ه ــک ب ــتانی کوچ ــاری اس ــال و بختی چهارمح
بســیار اســت کــه جاذبه هــای گردشــگری و آب هــوای خنــک 
ســرآمد ظرفیــت ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود. چهارمحــال 
ــف از  ــگری مختل ــای گردش ــتن جاذبه ه ــا داش ــاری ب و بختی
جملــه تــاالب، رودخانــه، جنــگل، کوهســتان های مرتفــع 
ــت  ــت. انباش ــیاری اس ــافران بس ــان مس ــاله میزب و... هرس
معروف تریــن  شــده  ســبب  اســتان  ارتفاعــات  در  بــرف 
رودخانه هــای دائمــی جنــوب غربــی و مرکــزی ایــران یعنــی 
اســتان سرچشــمه  ایــن  ارتفاعــات  در  زاینــده رود  کارون، 
گیرنــد. جنگل هــای بلــوط، زالزالــک و برخــی دیگــر از گیاهــان 
پهن بــرگ و نیــز آبشــارها، غارهــا، چشمه ســارها بــا آب 
فــراوان، مناطــق حفاظت شــده، گردشــگاه ها و گرداب هــا 
ــو توریســم اســتان محســوب  ــی و اک ــل طبیع ــر عوام از دیگ
می شــوند. آب وهــوای خنــک، مســافران بســیاری را در طــول 
ــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری می کشــاند کــه  تابســتان ب
ــتان  ــتان و اس ــتان خوزس ــل اس ــافران اه ــن مس ــتر ای بیش

ــتند. ــارس هس ــان و ف اصفه

 کمبود امکانات و گالیه مردم
در حــال حاضــر مســافران بســیاری وارد اســتان چهارمحــال و 
ــژه  بختیــاری شــده اند و در نقــاط مختلــف ایــن اســتان به وی
و شــهرکرد  بروجــن  شهرســتان های ســامان، کوهرنــگ، 
ــر  ــال حاض ــن در ح ــهر بروج ــای ش ــد. هتل ه ــت کرده ان اقام
اتــاق خالــی نــدارد و تمــام اتاق هــای هتل هــای ایــن منطقــه 
ــه  ــارک الل از مســافر پرشــده اســت. در ورودی شــهرکرد در پ
ــتان  ــتان های خوزس ــیاری از اس ــافران بس ــز مس ــهرکرد نی ش

و فــارس درچــادر اقامــت کرده انــد. کمبــود خدمــات یکــی از 
مهم تریــن مشــکالت در زمــان ورود بی شــمار مســافران و 
ــن اســتان اســت کــه برخــی مســافران از  ــه ای گردشــگران ب

ــد. ــه دارن آن گالی
هتل های چهارمحال و بختیاری رونق گرفتند

بــا  بختیــاری  و  داران چهارمحــال  اتحادیــه هتــل  مدیــر 
ــق  ــاری رون ــال و بختی ــای چهارمح ــه هتل ه ــه اینک ــاره ب اش
ــمار  ــافران بی ش ــطه ورود مس ــرد: به واس ــوان ک ــد، عن گرفته ان

ــتان  ــن اس ــای ای ــای هتل ه ــیاری از اتاق ه ــتان، بس ــه اس ب
ــای  ــرد: هتل ه ــوان ک ــی عن ــدون رئیس ــت. فری ــده اس پرش
چهارمحــال و بختیــاری در ابتــدای ســال و ماه هــای ابتــدای 
ســال کــم رونــق بودنــد و ســال پررونقــی را در ابتــدای ســال 
آغــاز نکردنــد. وی تأکیــد کــرد: هم اکنــون ورود مســافران بــه 
اســتان افزایــش پیداکــرده اســت. مدیــر اتحادیــه هتــل داران 
چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: هم اکنــون هتل هــای 
شهرســتان کوهرنــگ نیــز از رونــق باالیــی برخــوردار شــده اند و 
هتــل داران از ورود مســافران بســیار راضــی هســتند. مدیــرکل 
میــراث فرهنگــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری نیــز با اشــاره 
ــه اســتان، اظهــار داشــت:  ــه ورود مســافران و گردشــگران ب ب
در حــال حاضــر بیشــترین مســافران بــه شهرســتان های 
ســامان، شــهرکرد و بروجــن ســفرکرده اند. بهمــن عســگری 
ایــن  در  بخــش گردشــگری  اکنــون  هــم  عنــوان کــرد: 
ــافران و  ــت و ورود مس ــده اس ــوردار ش ــق برخ ــتان از رون اس
ــن  ــف ای ــهرهای مختل ــازار ش ــق ب ــب رون ــگران موج گردش
اســتان شــده اســت. عســگری ســوادجانی گفــت: ۱۵ دفتــر 
اقامتــی  اماکــن  اطالع رســانی گردشــگری و رزرواســیون 
ــی  ــرای راهنمای ــامان ب ــهرکرد و س ــتان های ش ــز در شهرس نی
ــال  ــن اداره کل در ح ــوز از ای ــا مج ــافران ب ــگران و مس گردش

ــت هســتند. فعالی

سیل گردشگران چهارمحال و بختیاری را در بر گرفت

رونق دوباره گردشگری در چهارمحال و بختیاری

ــت: 70 درصــد  ــان گف ــل شــرکت گاز اســتان اصفه مدیرعام
حــوادث گاز در اثــر عوامــل انســانی اســت کــه از ایــن 
حــوادث 29.4 درصــد آن مربــوط بــه حفاری هــای نــا 
هماهنــگ اســت. ســیدمصطفی علــوی بــا اشــاره بــه 

شــبکه گاز  کیلومتــر  هــزار   30 وجــود 
ــم  ــن حج ــت: ای ــان داش ــی بی ــر زمین زی
ــات  ــبکه ها، تاسیس ــده ش ــزرگ و پیچی ب
متــر  میلیون هــا  حامــل  انشــعابات  و 
بمــب  یــک  مثابــه  بــه  مکعــب گاز، 
ــه پیشــگیری  ــون شــده می باشــد ک مدف
مســتلزم  آن  احتمالــی  مخاطــرات  از 
صیانــت و نگهــداری جــدی آنهاســت. 
وی بیــان داشــت: 70 درصــد حــوادث گاز 

ــوادث 29.4  ــن ح ــه از ای ــت ک ــانی اس ــل انس ــر عوام در اث
ــت.  ــگ اس ــا هماهن ــای ن ــه حفاری ه ــوط ب ــد آن مرب درص
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 

حــوادث احتمالــی در حــوزه گاز طبیعــی، بــه دلیــل همــراه 
ــر  ــیار خطرناک ت ــوزی، بس ــش س ــار و آت ــا انفج ــودن ب ب
ــایر  ــرد: س ــان ک ــر نش ــت، خاط ــرق و آب اس ــوادث ب از ح
دســتگاه های اجرایــی دارای شــریان های حیاتــی بایــد 
در عملیات هــای حفــاری پروژه هــای 
هماهنگــی  شــرکت  ایــن  بــا  خــود 
کننــد تــا شــاهد حــوادث ناشــی از 
برخوردهــای بیــل مکانیکــی و تخریــب 
تجهیــزات و شــبکه های زیــر زمینــی 
آوری  نباشــیم. وی همچنیــن جمــع 
شــیرهای پیــاده رو در برخــی معابــر 
ســطح شــهرهای اســتان را ضــروری 
خوانــد و گفــت: برخــی از مراحــل اخــذ 
ــت  ــیرها دس ــن ش ــع آوری ای ــاری و جم ــرای حف ــوز ب مج
ــتا  ــن راس ــهرداری ها در ای ــت ش ــوده و الزم اس ــر ب ــا گی و پ

ــا ــد. ایمن ــام ده ــاعدت الزم را انج مس

حفاری های ناهماهنگ، عامل 29.4 درصد حوادث گاز

شــهردار کرمــان از ارائــه »کرمــان کارت هــا« در ســطح شــهر 
ــا اعــالم ایــن خبــر  از ایــن هفتــه خبــر داد. علــی بابایــی ب
ــاده  ــی و آم ــان کارت« طراح ــام »کرم ــه ن ــی ب ــت: کارت گف
شــده و دســتگاه های آن در تمامــی اتوبوس هــا نصــب 

شــده کــه از هفتــه آینــده ارائــه خدمــات 
بــا ایــن کارت هــا آغــاز می شــود. وی 
ایــن  از  شــهروندان  اینکــه  بیــان  بــا 
هفتــه بــرای اســتفاده از اتوبوس هــای 
کارت  کرمــان  از  می تواننــد  شــهری 
ــان  ــر نش ــرد، خاط ــد ک ــتفاده خواهن اس
کــرد: دســتگاه های »کرمــان کارت« در 2 
ــز نصــب  ــزارو ۵00 تاکســی شــهری نی ه
ــد  ــهروندان می توانن ــه ش ــد ک ــد ش خواه

ــتفاده  ــی اس ــوس و تاکس ــات اتوب ــک کارت از خدم ــا ی ب
نماینــد. بابایــی تصریــح کــرد: کرمــان کارت اتوبــوس و 
تاکســی یکســانی دارد و امــکان اســتفاده از دیگــر خدمــات 

ــام  ــن مق ــز میســر می باشــد. ای شــهری از کرمــان کارت نی
مســئول اظهــار کــرد: ســازمان اتوبوســرانی کرمــان در 
راســتای اقتصــاد مقاومتــی حــدود ۵0 اتوبــوس را بازســازی 
ــا«  ــان کارت ه ــه »کرم ــا ارائ ــان ب ــه همزم ــت ک ــرده اس ک
آغــاز  را  خــود  کار  اتوبوس هــا  ایــن 
ــه  ــان در ادام ــهردار کرم ــد. ش می نماین
بــه وضعیــت نــاوگان تاکســیرانی کرمــان 
نیــز اشــاره و بــا بیــان اینکــه از مجمــوع 
ــان  4۵00 تاکســی در ســطح شــهر کرم
حــدود یکهــزار تاکســی در ســطح شــهر 
هــم  کــرد:  اظهــار  اســت،  فرســوده 
ــای  ــی خودروه ــرح جایگزین ــون ط اکن
ــع خــودروی ســمند در  فرســوده و توزی
بیــن تاکســی داران در حــال اجــرا می باشــد امــا متاســفانه 
ایــن طــرح بنــا بــر دالیلــی مــورد اســتقبال تاکســی داران و 

ــنا ــت. ایس ــه اس ــرار نگرفت ــا ق ــن خودروه مالکی

استفاده آسان تر از اتوبوس و تاکسی با »کرمان کارت«

آگهی فقدان سند
آقای  یک گلپایگان  بخش  اصلی   2889 از  فرعی   2 پالک   – مالکیت  سند 
هویت  محلی که  استشهاد  یکبرگ  باستناد  تقی  محمد  فرزند  زاغی  مرتضی 
و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی سه دانگ مشاع از 
ششدانگ زمین پالک 2889/2 در گلپایگان بخش یک در صفحه 480 دفتر 
بنام مرتضی زاغی فرزند محمد تقی ثبت و  ۱62 امالک ذیل ثبت 376۱2  
صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره 

- - مورخ - - دفتر 2 در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت 
ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱20 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده 
مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 

نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
ثبت  اداره  رئیس  الف  م   /2۱4  : شماره   ۱39۵/0۵/۱0  : انتشارآگهی  تاریخ 

گلپایگان صادقی وصفی
آگهی احضار متهم 

)مربوط به دادگاه وجود کیفر خواست(
شماره ابالغیه : 9۵۱0۱003۵44023۵۱ شماره پرونده: 9409980366۱003۵۵ 
شماره بایگانی شعبه: 940764 تاریخ تنظیم : ۱39۵/04/۱4 محاکم کیفری 
پرونده کالسه  به موجب کیفر خواست در  دو دادگستری شهرستان اصفهان 
اله  ولی  شکایت  برای   ۱۱8 940764 ک  بایگانی  و   9409980366۱003۵۵
ابراهیم زاده علیه حسن قربانی و هادی مسعودی به اتهام خیانت در امانت و 
مخفی کردن اسب امانی )ماهان( تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱39۵/06/۱0 ساعت 09:00 
به  المکان بودن و عدم دسترسی  با عنایت به مجهول  تعیین گردیده است. 
متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
بدیهی است در صورت عدم  انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.  

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
شماره:۱۱۱46/ م الف شعبه ۱۱8 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱8 جزایی 

سابق( – م 
رونوشت آگهی حصروراثت

به  دادخواست  شرح  به   430 شماره  شناسنامه  دارای  زمانی  شهال  خانم 
کالسه 2260/9۵ از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حمید جعفری تودشکی بشناسنامه 6226 در تاریخ 
9۵/4/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۱- مجید جعفری تودشکی ۱272۱89287 فرزند 2- مرجان 
جعفری تودشکی ۱89 فرزند 3- شهال زمانی 430 همسروال غیر.  اینک با 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
واال گواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   ۱0 شعبه  رئیس  الف  ۱3۱97/م   : شماره  شد. 

استان اصفهان 
رونوشت آگهی حصروراثت

شرح  به   987 شماره  شناسنامه  دارای  زاده   حسن  هللا  فرج  سید  آقای 

دادخواست به کالسه 22۵8/9۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه 89۵  داده که شادروان محترم شیروانی  توضیح  و چنین  نموده 
در تاریخ 9۵/3/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۱- سید بهمن حسن زاده 924 فرزند 2- سید 
اله حسن زاده 987 فرزند 3- شهناز سادات حسن زاده 728 فرزند  فرج 
4- شهال حسن زاده 346 فرزند ۵- صالحه حسن زاده 8۵۱ فرزند والغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
اختالف  حل  شورای  ۱0حقوقی   شعبه  رئیس  الف  ۱3۱96/م   : شماره  شد. 

استان اصفهان 
رونوشت آگهی حصروراثت

به شرح دادخواست  لباف دارای شناسنامه شماره ۱303  نژاد  آقای محسن 
و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   222۱/9۵ به کالسه 
لباف بشناسنامه 288 در  نژاد  چنین توضیح داده که شادروان محمد کریم 
تاریخ 9۵/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ۱- احسان نژاد لباف ۵437 فرزند 2- محسن نژاد 
لباف ۱303 فرزند  3- ابراهیم نژاد لباف ۱۱39 فرزند 4- زهرانژاد لباف 4028  
فرزند ۵- سکینه عبدمنافی 44۵4  همسر والغیر  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۱32۱4/م الف 

رئیس شعبه ۱0 حقوقی شورای  حل اختالف استان اصفهان 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱04203۵0300۱43 شماره پرونده: 94099803۵0300783
شماره بایگانی شعبه : 940886تاریخ تنظیم: ۱39۵/04/0۱ مشخصات محکوم 
نام پدر : سید احمد    : موسوی   نام خانوادگی  نام :سید رسول    ۱ له ردیف 
اول – کوچه شهید حسین قاضی پ 2  نشانی: اصفهان – خ شیخ طوسی 
کدپستی 8۱988۱743۱ تلفن همراه 093778274۱۵   مشخصات محکوم 
: مجهول  : محمدی   نشانی  نام خانوادگی  نام: میرجان      -۱ علیه ردیف 
اجرای حکم غیابی  بموجب در خواست  تعالی  به: بسمه  المکان    محکوم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه  مربوطه   94099703۵030۱740محکوم 
علیه  محکوم است  به پرداخت مبلغ 8۵000000 ریال باضافه خسارت تاخیر 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  پرداخت  زمان  تا   94/8/6 تاریخ  از  آن  تادیه 
339۵000 ریال بعنوان هزینه ی دادرسی و نشر آگهی در حق محکوم له و 
پرداخت 4/2۵0/000 ریال بابت حق االجرا.      محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
 . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون 
باشد.  از آن میسر  به  3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  چنانچه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
تغییر  نوع  و هر  انتقاالت  و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له  دادخواست اعسار به مقام قضائی 
باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

به  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -۵ )۱394
نباشد موجب مجازات  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
توسط محکوم  یا معرفی کفیل  وثیقه  تودیع  یا  له  موافقت محکوم  به  منوط 
مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   ۱ تبصره  بود.)  خواهد  علیه 
۱394( شماره: ۱3267/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 3دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱04203۵2400۱88 شماره پرونده: 94099803۵2400820
شماره بایگانی شعبه : 940900تاریخ تنظیم: ۱39۵/0۵/03 مشخصات محکوم 
له ردیف ۱ نام :پست بانک اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان   نشانی: 
کدپستی   – کیوان  بست  بن  نبش   – کاشانی  محتشم  خیابان   – اصفهان 
نام  مرضیه     نام:   -۱ ردیف  علیهم  محکوم  مشخصات     8۱7۵88944۱
خانوادگی : فاتحی نام پدر : نصراله نشانی : اصفهان – خ هاتف – خ مشیر 
یخچال – فروشگاه میثم – پ 2 2- نام : شریعت نام خانوادگی : طباطبایی  
نام  پدر: مهدی نشانی : اصفهان  - فلکه خوراسگان – موبایل سامتل – کد 
پدر:  نام  پزوه  : طغیانی  نام خانوادگی  : زهرا  نام   -3 پستی 8۱۵9۱6389۱ 
صادق  نشانی : اصفهان – خ شریف واقفی – سه راه ملک – کوی اصغر رفیع 
زاده – پ ۱ 4- نام : نیلوفر نام خانوادگی : معزی کتایونچه نام پدر : محمد 
علی نشانی : اصفهان – خ کاوه – خ فالطوری – مجتمع فطرس – واحد 3 
محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
 94099703۵240220۵ مربوطه  دادنامه  شماره  و   9۵۱00903۵240۱78۵
 2۵0/000/000 مبلغ   -۱  : پرداخت  به  علیهم متضامنا محکوم هستند  محکوم 
ریال بابت اصل خواسته وجه ۵ فقره سفته 2- مبلغ 8/8۱0/000  ریال بابت 
خسارات دادرسی 3- تاخیر در تادیه از تاریخ 94/8/۱8 لغایت وصول محکوم 
ریال   ۱2/۵00/000 مبلغ  بپرداخت  محکوم  همچنین  و  له  محکوم  حق  در  به 
بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت . ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق آ د م الزامی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 
: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام 
مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
قانون  8و3  مواد  داشت می شود)  باز  له  در خواست محکوم  به  واال  نماید 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 
را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
اجرای  نحوه  قانون   2۱ ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نصف محکوم 
روز  مهلت سی  از  اموال پس  6- چنانچه صورت  مالی ۱394(.  محکومیت 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون 

دفتر  مدیر  الف   م   /۱3262 شماره:   )۱394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه 
شعبه 24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۵۱04203۵۱300226 شماره پرونده: 94099803۵۱300767

مشخصات   ۱39۵/0۵/03 تنظیم:  94080۱تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
محکوم له ردیف ۱ نام :حمید رضا نام خانوادگی: اعتزازیان نام پدر: حسین    
 8 پ  مرادی  بهرام  ش  ک  نصیر  میرزا  خ   – پروین  خ   – اصفهان  نشانی: 
کدپستی 8۱99873۵93 همراه 093924۵62۵6   مشخصات محکوم علیه 
ردیف ۱- نام: بهزاد    نام خانوادگی : کوالنی  نام پدر : عیدی نشانی : مجهول 
المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9۵۱00903۵۱30۱6۱8 و شماره دادنامه مربوطه 94099703۵۱30۱72۱ 
و  میلیون  نه  و  سی  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و هفتصد و هشتاد 
و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سر رسید چک 94/2/۱7  تا زمان تادیه آن در حق خواهان ضمنا حق االجرا 
از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه می باشد. )حکم غیابی(    محکوم 
بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱- ظرف   : اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  علیه مکلف 
اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  حسابهای  دقیق 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 
به در خواست  نماید واال  ارائه  به مقام قضائی  به ضمیمه دادخواست اعسار 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
به منظور  اموال  اعالم کامل صورت  از  علیه  .4- خودداری محکوم    )۱394
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 
اجرای  نحوه  قانون   ۱6 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون 
محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین  ادای  از 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   2۱ ماده   ( مجازات می شود.  هردو  یا 
آزادی  ارائه شود  روز  مهلت سی  از  اموال پس  چنانچه صورت   -6  .)۱394
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394( شماره: ۱3260/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۱3دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریبا شریعتی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  خانی  احمد  خواهان   9۵0062 پرونده کالسه  در خصوص 
بر:مطالبه به طرفیت صدیقه سورانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز........مورخ 9۵/6/۱0ساعت 9/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل 
اتخاذ  و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده  صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
می شود.شماره: ۱۱07۵/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان

حتما بخوانید!
 توسعه مهارت های فنی از راهکارهای 

شنبه  10 مرداد ماه   1395
ـــمـــاره 214 ســـــال دوم             ݡسݒ

در شهر

تشییع پیکر پاک سه شهید 
گمنام در یزد

شــهید  ســه  پــاک  پیکــر   
گمنــام دوران هشــت ســال 
در  دیــروز  مقــدس  دفــاع 
شــهرهای اردکان و ندوشــن 
ــه خــاک ســپرده  تشــییع و ب
شد. ســرهنگ »ســید هدایت 
بنــی فاطمــه« نماینــده کمیتــه 
جســتجوی مفقودیــن ســتاد کل نیروهای مســلح اســتان 
یــزد در همیــن رابطــه گفــت: پیکــر مطهــر دو تــن از ایــن 
ــا در  ــی از آنه ــن و یک ــهدا ندوش ــه نورالش ــهیدان در تپ ش
حــوزه علمیــه فاطمــه الزهــرای شهرســتان اردکان تشــییع 
و بــه خــاک ســپرده شــد. بنــی فاطمــه افــزود: ایــن ســه 
شــهید 20، 2۱ و 22 ســاله هســتند کــه بــه ترتیــب از 
مناطــق عملیاتــی والفجــر چهــار، کربــالی پنــج و والفجــر 

هشت تفحص شده اند.

افتتاح پل مکانیزه عابر پیاده شاهین شهر 
در هفته دولت

پــل مکانیــزه عابــر پیــاده ســه راه عطــار در هفتــه دولــت 
ــد  ــاح خواه ــار افتت ــال اعتب ــارد ری ــدود 380 میلی ــا ح ب
شــد. ایــن پــل بــا ۱۵2 متــر طــول در ســه راه عطــار واقــع 
ــه اهــداف  ــرار دارد. از جمل ــی )ره( ق ــوار امــام خمین در بل
احــداث پــل در ســه راه عطــار می تــوان بــه حجــم بــاالی 
عبــور و مــرور شــهروندان و نیــز اســتقرار چندیــن مدرســه 
ــا  ــاده ب ــر پی ــل عاب ــود. تداخ ــاره نم ــل اش ــی پ در نزدیک
وســایط نقلیــه و کاهــش زمــان معطلــی وســایط نقلیــه، 
ایجــاد امنیــت جانــی شــهروندان در حمــل نقــل عبــور و 
مــرور شــهری، افزایــش ســرعت وســایل نقلیــه و ایمنــی 
عابــران پیــاده از دیگــر مزایــای احــداث پــل عابــر پیــاده 

می باشــد.

 توسعه مهارت های فنی از راهکارهای 
رفع بیکاری

نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: توســعه مهارت هــای فنــی و حرفــه ای از 
جملــه راهکارهــای اساســی رفــع بیــکاری و اشــتغال زایی 
ــژاد  ــاداتی ن ــیدجواد س ــت. س ــور اس ــان کش ــرای جوان ب
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر اغلــب نیــروی انســانی آمــاده 
بــه کار کشــور، فــارغ التحصیــالن دانشــگاه ها هســتند کــه 
اغلــب نیــز بــا مشــکل بیــکاری مواجهنــد. وی افــزود: این 
ــگان  ــارت آموخت ــین ها و مه ــه تکنس ــت ک ــی اس در حال
مراکــز فنــی و حرفــه ای، کمتریــن میــزان بیــکاری را بــه 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــب قری ــد و اغل ــاص می دهن ــود اختص خ
ــازار کار  ــره گیــری از مهارت هــای خــود وارد ب ــا به ــان ب آن

می شــوند.

اخبار کوتاه

کانون بازنشستگان شهرداری نجف آباد 
کلید خورد

از  تعــدادی  نشســت  بــا   
ــا  بازنشســتگان شــهرداری ب
نجــف  شــهردار  منتظــری 
جــدی  گام  اولیــن  آبــاد 
کانــون  تشــکیل  بــرای 
بازنشســتگان شــهرداری بــه 
از  یکــی  عنــوان 
خواســته های مهــم ایــن قشــر بــه نوعــی کلیــد خــورد. 
شــهردار نجــف آبــاد در ســخنانی تشــکیل چنیــن 
کانونــی را از آرزوهــای خــود دانســت و بیــان داشــت: 
»در ادامــه تاکیــدات ویــژه مدیریــت شــهرداری در 
خصــوص توجــه بــه ایــن قشــر زحمتکــش طــی چنــد 
ســال اخیــر، در حــال حاضــر نیــز آمادگــی هــر گونــه 
حمایــت از راه انــدازی چنیــن مجموعــه ای وجــود دارد 
تــا بتوانیــم کیفیــت و کمیــت خدمــات ارائــه شــده بــه 
صاحبــان اصلــی شــهرداری را بــه میــزان قابــل توجهــی 
افزایــش دهیــم.« منتظــری در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود رویــه پرداخــت قســطی ســنوات 
ــن  ــل را از مهمتری ــای بازنشســته طــی دوره قب نیروه
ــان  ــر نش ــت و خاط ــرادی دانس ــن اف ــکالت چنی مش
ــد شــهرداری  ــدای کار مدیریــت جدی ســاخت: »در ابت
ــته  ــازه بازنشس ــنل ت ــر از پرس ــل نف ــه چه ــک ب نزدی
شــده ســنوات خــود را طلبــکار بودنــد کــه بــا تــالش و 
برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه تمامــی حــق آن هــا در 
بــازه زمانــی چنــد ماهــه پرداخــت گردیــد و در حــدود 
3 ســال اخیــر نیــز بیــش از ۱20 نفــر از پرســنل 
همزمــان بــا نائــل شــدن بــه افتخــار بازنشســتگی، بــه 
برخــوردار  حــق  ایــن  از  نقــدی  و  صــورت کامــل 

شده اند.«

افزایش دوبرابری کشت کلزا در اصفهان
ــت:  ــان گف ــاورزی اصفه ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــتای  ــان در راس ــزا در اصفه ــی کل ــه روغن ــت دان کش
شــده  دوبرابــر  واردات،  بــه  وابســتگی  کاهــش 
نیــاز  بــه  بــا اشــاره  اســت. قــدرت هللا قاســمی 
ــن آن از  ــزوم تأمی ــی و ل ــای روغن ــه دانه ه ــور ب کش
ــه کشــت  ســوی کشــاورزان، گفــت: اگــر کشــاورزان ب
ــد هــم  ــاز کشــور روی آورن دانه هــای روغنــی مــورد نی
ســودآوری بیشــتری بــرای آنهــا و نیــز کاهــش خــروج 
ارز بــرای کشــور را بــه همــراه خواهــد داشــت. قاســمی 
ــه در اســتان  ــزا ک ــی کل ــان داشــت: دانه هــای روغن بی
ــت  ــال برداش ــان در ح ــده همچن ــت ش ــان کش اصفه

ــت. ــده اس ــام نش ــت تم ــوز کار برداش ــت و هن اس

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
برگزاری دومین دوره مسابقات قرآن 

ــفی  ــن امیریوس ــر محس ــخ اث ــواب تل  خ
سرویس فرهنگی

 محسن میرزاترابی

کارگــردان جــوان اصفهانــی ایــن روزهــا در 
ســینماهای گــروه هنــر و تجربــه سراســر کشــور و همینطــور 

اصفهان در حال اکران است.
  خالصه داستان

اســفندیار مــرد مــرده شــوری اســت کــه ســالها در امامــزاده 
و  می شــورد  را  مرده هــا  شــهر«  »خمینــی  ســیدمحمد 
ــای  ــه لباس ه ــرکی ک ــن و پس ــدهللا گورک ــی ی ــه همراه ب
را  مــردگان را می ســوزاند و دلبــر کــه زن هــای مــرده 
می شــوید، جمعــی هســتند کــه بــه امــوات خمینــی شــهر 
خدمــت رســانی می کننــد. اســفندیار بــه زیــر دســتان خــود 
ــردازد.  ــل نمی پ ــا را کام ــوق آنه ــد و حــق و حق ــم می کن ظل

ــل  ــد عزرائی ــاس می کن ــفندیار احس ــه اس ــت ک ــی اس مدت
ــد  ــد. او معتق ــب می کن ــش او را تعقی ــن جان ــرای گرفت ب
اســت هرکــه قــرار اســت بمیــرد چنــد وقــت قبلــش 
عزرائیــل را می بینــد و متوجــه مــرگ خــود می شــود. 
ــر و  ــه اســتقبال مــرگ مــی رود. از دلب ــا ایــن اعتقــاد او ب ب
یــدهللا حاللیــت می طلبــد و بــا اکــراه دوچرخــه خــود را بــه 
یــدهللا می دهــد تــا حاللــش کنــد. امــا دلبــر بــه ایــن راحتــی 
حــالل نمی کنــد. دلبــر زنــی اســت کــه شــوهرش مــرده و 
ــد از  ــه بع ــده ک ــی ش ــردی افغان ــر م ــم همس ــرش ه دخت
ــره  ــت. باالخ ــه اس ــور رفت ــن کش ــه ای ــتان ب ــگ افغانس جن
اســفندیار موفــق بــه کســب رضایــت دلبــر می شــود. 
ــد  ــراغش می آی ــه س ــل ب ــود عزرائی ــن ب ــه مطمئ ــبی ک ش
ــه گمــان خــودش  ــاق کمیــن می کنــد و ب در گوشــه ای از ات
ــد و  ــه ای وارد می کن ــل صدم ــال عزرائی ــه ب ــه ای ب ــا ضرب ب
و  را می ســوزاند  لباس هایــش  آنــروز خــودش  فــردای 
ــرگ  ــر م ــد و منتظ ــن می کن ــد و کف ــل می ده ــود را غس خ

می شــود.
  تحلیل

ــینمایی  ــریه س ــروف نش ــد مع ــگ منتق ــورا یان ــم دب خان
ــم  ــن فیل ــد: ای ــم می گوی ــن فیل ــاه ای ــر درب ــود ریپورت هالیی

اولیــن کمــدی ســیاه ایرانــی اســت کــه طنــزی ویرانگــر دارد 
و چهــره ای جدیــد و طنازانــه از ایــران نشــان می دهــد. 
خــواب تلــخ بــا طنــازی خاصــی پدیــده مــرگ را بــه چالــش 
می کشــد. اســفندیار کــه عمــری مرده هــا را شستشــو داده 
امــا اکنــون خــود بــه شــدت از مــرگ می ترســد. جایــی از 
ــه او  ــل دارد و ب ــا عزرائی ــاده ای ب ــوق الع ــوگ ف ــم دیال فیل
ــا اآلن  ــم بی ــکار بودی ــم هم ــا ه ــری ب ــا عم ــد: »م می گوی
هــم همــکار باشــیم. شــما بکــش و مــن می شــورم.« 
ــه  ــراد ب ــی از اف ــای خیل ــگاه شــاید ماحصــل نگاه ه ــن ن ای
مــرگ باشــد. ترســی عجیــب کــه عمــوم انســانها از مــرگ 
ــه وضــوح در چهــره اســفندیار مشــاهده می شــود.  ــد ب دارن
ــه  ــل ب ــاد کام ــا اعتق ــفندیار ب ــه اس ــت ک ــب اینجاس جال
اینکــه در برابــر مــرگ مقاومتــی نمی توانــد بکنــد امــا 
ــت  ــل اس ــا عزرائی ــارزه ب ــع مب ــه در واق ــا آنک ــارزه ب ــه مب ب
ــده  ــه دی ــراد جامع ــر اف ــگاه در اکث ــوع ن ــن ن ــردازد. ای می پ
ــده  می شــود. نپذیرفتــن مــرگ از ســوی انســانها ایــن پدی
را برایشــان هولنــاک کــرده اســت بــه گونــه ای کــه تــا حــرف 
ــم را  ــا امثاله ــان ی ــار دور از ج ــن ب ــود چندی ــرگ می ش م
ــرای همســایه  ــد مــرگ ب ــه معتقدن ــگار هم ــد. ان مــی گوین
ــخ  ــواب تل ــت. خ ــری اس ــز دیگ ــت چی ــا واقعی ــت. ام اس

ــیده  ــر کش ــه تصوی ــت را ب ــن واقعی ــود ای ــازی خ ــا طن  ب
است.

  مرگ در سینمای ایران
ــده و  ــه ای پیچی ــری مقول ــر متفک ــرای ه ــرگ ب ــه م مقول
ــر  ــا تفک ــراه ب ــی هم ــی آدم ــر زندگ حــل نشــده اســت. اگ
در هــدف و انتخــاب آن باشــد، آنوقــت مــرگ برایــش 
ــینمای  ــال ها س ــن س ــود. در ای ــوارا می ش ــش و گ لذتبخ
ــاره مــرگ و تفکــر پیرامــون  ــم جــدی درب ــران هیــچ فیل ای
کالن  بودجه هــای  اســت  امیــد  اســت.  نســاخته  آن 
ــوا  ــی محت ــای زرد و ب ــرف فیلم ه ــه ص ــران ک ــینمای ای س
 می شــود کمــی هــم صــرف بــاال بــردن قــدرت تفکــر مــردم

 شود.

نگاهی به فیلم خواب تلخ اثر محسن امیریوسفی

مرگ در می زند

در نشســت چهــار ســاعته اهالــی فرهنــگ و هنــر با اســتاندار 
اصفهــان مهمتریــن نظــرات و دیدگاههــای پیشکســوتان 
عمومــی  روابــط  اداره کل  بــه گــزارش  مطــرح گردیــد. 
اســتانداری اصفهــان دکتــر رســول زرگرپــور در نشســت 

اهالــی  و  پیشکســوتان  بــا  صمیمــی 
ــر ضمــن اســتماع نظــرات  ــگ و هن فرهن
ــگان  ــدان و فرهیخت ــنهادات هنرمن و پیش
در  اساســی  مــورد  چنــد  بیــان  بــه 
ــری  ــی و هن ــت فرهنگ ــوص وضعی خص
شــهر و اســتان اصفهــان پرداخــت. دکتــر 
ــزاری شــورای  ــه برگ ــا اشــاره ب ــور ب زرگرپ
جهانــی صنایــع دســتی در مهرمــاه ســال 
جــاری بــه میزبانــی اصفهــان، اجــرای 

ــکاس  ــرای انع ــی ب ــی را فرصت ــزرگ فرهنگ ــداد ب ــن روی ای
ــای  ــان در زمینه ه ــتان اصفه ــای اس ــا و توانمندیه ظرفیت ه
فرهنگــی و هنــری و بویــژه صنایــع دســتی برشــمرد و 

ــورهای  ــی، کش ــن الملل ــزرگ بی ــداد ب ــن روی ــزود: در ای اف
ــود را در  ــتی خ ــع دس ــون صنای ــای گوناگ ــف از قاره ه مختل
ــن  ــور ضم ــر زرگرپ ــد. دکت ــه می کنن ــگاه عرض ــب نمایش قال
ــل  ــوان تجلی ــزاری برخــی مراســم ها تحــت عن ــه از برگ گالی
از هنرمنــدان و اصحــاب فرهنــگ و هنــر 
بــدون در نظــر گرفتنشــان و جایــگاه 
ــاهده  ــی مش ــت: گاه ــار داش ــان اظه آن
بــا  هنرمنــدان  برخــی  می گــردد 
ــی  ــه جهان ــی و صبغ ــن الملل شــهرت بی
در جلســه ای محــدود مــورد تجلیــل 
ــت  ــان رعای ــان آن ــد و ش ــرار می گیرن ق
نمی گــردد. اســتاندار اصفهــان اظهــار 
داشــت: بــه شــهردار اصفهــان و مدیــرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان تاکیــد شــده کــه تجلیــل 
ــا  ــل و ب ــوای کام ــا محت ــدان بایســتی، باشــکوه و ب از هنرمن

ــع ــزار گردد.ربی ــان برگ ــان آن ــات و درش ــور مقام حض

استاندار اصفهان:
تجلیل از هنرمندان بایستی باشکوه و درشان آنان برگزار گردد

ــل  ــل قب ــران فص ــور بازیگ ــا حض ــهرزاد« ب ــل دوم »ش فص
و تیــم جدیــد اواخــر شــهریورماه یــا اوایــل مهرمــاه 
ــد  ــع خواه ــوروز ۱۳۹۶ توزی ــااًل ن ــورد و احتم ــد می خ کلی
ــی  ــریال تلویزیون ــن س ــردان ای ــی کارگ ــن فتح ــد. حس ش

گفــت: کار انتخــاب بازیگــران و عقــد 
قراردادشــان انجــام شــد و پــس از طــی 
ــان  ــا پای ــد ب ــش تولی ــه پی ــل اولی مراح
اواخــر  دوم  فصــل  ســریال  نــگارش 
شــهریورماه یــا اوایــل مهرمــاه کلیــد 
می خــورد. کارگــردان ســریال های »در 
مســیر زاینــده رود«، »شــب دهــم«، 
»میــوه ممنوعــه« و… در خصــوص نحــوه 
می گویــد:  ســریال  پخــش  و  توزیــع 

قطعــًا پــس از پایــان تصویربــرداری تمــام ســریال و طــی 
شــدن مراحــل فنــی کار توزیــع ســریال »شــهرزاد ۲« آغــاز 
ــی در  ــه زن ــه گمان ــت ک ــه آن معناس ــن ب ــد ای ــد ش خواه

خصــوص تولیــد و پخــش همزمــان ســریال »شــهرزاد« بــه 
ــان  ــس از پای ــهرزاد« پ ــریال »ش ــدد و س ــوع نمی پیون وق
تصویربــرداری بــه احتمــال زیــاد نــوروز ۹۶ توزیــع خواهــد 
ــمت های  ــداد قس ــوص تع ــی در خص ــن فتح ــد. حس ش
»شــهرزاد«  ســریال  دوم  فصــل 
می گویــد: تعــداد قســمت هایی کــه 
تــا بــه امــروز بــرای فصــل دوم در نظــر 
گرفتــه شــده حــدود ۲۰ قســمت اســت 
کــه بــا همیــن تعــداد فیلمنامــه ســریال 
کلیــد خواهــد خــورد. ســاخت ســریال 
»شــهرزاد« در ۲۰ قســمت نشــان از آن 
ــب  ــه مرات ــی ســریال ب دارد بحــث کیف
بیــش از وجــوه اقتصــادی و کمــی مــد 
نظــر ســازندگان پــروژه اســت و ایــن مســئله نشــان از آن 
دارد کــه »شــهرزاد« در فصــل دوم نیــز می توانــد مخاطــب 

ــر ــد. مه ــب کن ــی را جل فراوان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : محمد علی صفری دادخواستی به طرفیت خوانده : اصغر کریمیان و شرکت 
تعاونی مسکن رفاه هوانیروز و صغری خانم و امراله ضیائی و فاطمه صغری مظاهری و 
علیرضا صابری و مسیب صفری و اعلم رضا صابری و بتول جعفریان و یحیی غالمی و علی 
عسگری و بدری خوش موقتی و غالمرضا صابریان و هوشنگ مهربانی و نور اله ابراهیمی 
و مرید رحیمی و صغری ضیائی و خورشید  پالیزان  و مرضیه  و محمد هاشم جعفریان 
علی  و  مسیبی  منصور  و  عرفانی  اقدس  و  احدی  معصومه  و  متقی  عباسعلی  و  ضیائی 
جعفریان و مجید اورنگی و سعید ضیائی احد و محمد رضا خوش موقتی و داود محسنی 
و اسماعیل صفری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع 
در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹5۰۹۹8۳75۱4۰۰۰۰5  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹5/۰7/۱4 و ساعت ۱۲:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/475/م الف به تاریخ ۹5/۰5/۰5
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

خواسته  به  بابائی   اله  روح   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  معتمدی  رقیه   : خواهان   
طالق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 
پرونده ۹5۰۹۹8۳75۱۳۰۰۳۹8  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۰7/۰۳ و ساعت 
۰۹:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس 
از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/47۹/م الف به تاریخ ۹5/۰5/۰5
آگهی حصر وراثت

آقای حسنعلی صفاری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره ۶۳ به شرح دادخواست به 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  از  کالسه ۲54/۹5 ش ح ۱ )وراثت( 
چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی صفاری دولت آبادی بشناسنامه ۲۲۰۶ در تاریخ 
۱۳7۱/۰۳/۲۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:۱-حسن علی صفاری ش.ش ۶۳ )۲( حسین علی ش.ش ۶۶۰۹47۲۹۰4 )۳( 
محمدعلی ش.ش 8۱ )4( عباسعلی ش.ش ۲۱4 )5( ناصر ش.ش ۶7۰8 )۶( فاطمه 
همگی   ۶۶۰۹5۲58۹7 ش.ش  معصومه   )8(  ۱۳۲ ش.ش  خدیجه   )7(  ۱77 ش.ش 
صفاری دولت آبادی فرزند رجبعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/48۶/م الف به تاریخ ۹5/۰5/۰7
دادنامه

شعبه ۳   : رسیدگی  مرجع    ۱۳5  -۹5/۰4/۲۳ دادنامه:  شماره   ۶5/۹5  : پرونده  کالسه 
شورای حل اختالف برخوار خواهان :علی قربانی به نشانی سین انتهای خیابان ۲۲ بهمن 
پالک ۶ وکیل: ۱- حسین محمدیان ۲-نفیسه عرب زاده هردو به نشانی اصفهان خیابان 

شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارتارغوان طبقه سوم واحد ۱8
خوانده : عادل دست یافته به نشانی مجهول المکان

خواسته:  مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم  و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید   رای قاضی شورا
در خصوص دعوی دادخواست علی قربانی فرزند محمد با وکالت حسین قربانی و نفیسه 
عرب زاده به طرفیت عادل دست یافته به خواسته مطالبه مبلغ ۲8۶5۰۰۰۰ موضوع چک 
تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده   ۹5-۰۱-۱4-7۶4۶۰۶ شماره 
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق چک موصوف و گواهی عدم  تادیه 
پرداخت و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی اشتغال ذمه وی ثابت مستندا به مواد 
۱۹8 و 5۱۹ و 5۱5 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و قانون 
استفساریه و تبصره الحاقی به ماده ۲۰ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۲8۶5۰۰۰۰ ریال یابت اصل خواسته با احتساب تاخیر تادیه با لحاظ شاخص 
تورم از سررسید تا اجرای حکم و نیز پرداخت مبلغ ۹۲475۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان خواهد بود.
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/484/م الف به تاریخ  ۹5/۰5/۰۶
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

به  احسان هللا جمالی  آقای   : متهم  به طرفیت  دادخواستی  امینی  بهنام  آقای   :  شاکی 
خواسته خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر برخوار )۱۰۱ جزایی سابق (  واقع در شهرستان 
برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹5۰۹۹8۳75۲۲۰۰۰۱۱5 - ۹5۰۳۹8  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹5/۰8/۱۲ و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/485/م الف به تاریخ ۹5/۰5/۰۶
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: مجید زارعان فرزند علی با وکالت آقای ولی هللا حاتمی به نشانی 
دولت آباد میدان انقالب ابتدای بلوار ۲۲ بهمن روبروی میوه فروشی جنب قرض الحسنه 
دفتر وکالت محکوم علیهم : شهاب ستاره فرزند حمیدرضا به نشانی مجهول المکان محکوم 
به : به موجب رأی غیابی شماره ۲5 به تاریخ ۹5/۰۳/۰5 حوزه ۱۰۱ حقوقی شورای حل 
به شماره  ماکسیما  : فک پالک خودروی  به  است  عليه محکوم  برخوار محكوم  اختالف 
انتظامی ۹۹- ۱۶۲ ج 55 و حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال خودروی مذکور به 
نام خواهان و نیز پرداخت مبلغ دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق محکوم له .
ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
دفتر شعبه ۱۰۱ مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/477/م الف به تاریخ ۹5/۰4/۲8
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 خواهان : بانک قوامین به شماره ثبت ۳۹7۹57 با مدیریت آقای سید محمد حسینی 
دادخواستی به طرفیت خوانده : آرش مرادمند )مجهول المکان( و رسول گرگابی و افشین 
مرادمند  به خواسته تامین خواسته و مطالبه طلب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
در  واقع    ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت 

شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹۲۰۹۹8۳75۱4۰۰8۶4  ثبت گردیده. به علت 
مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر 7 روزه جهت مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در 

این شعبه حاضر شوید. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/47۶/م الف به تاریخ ۹5/۰5/۰۶
آگهی حصر وراثت

به  به شرح دادخواست  آبادی دارای شناسنامه شماره ۲۹۲۹  آقای حسن رستمی شاپور 
نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   ۱ ح  ش   ۲55/۹5 کالسه 
تاریخ  در   ۲۹5 بشناسنامه  آبادی  شاپور  رستمی  اکبر  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و 
۱۳۶۰/۰۲/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:۱-جمیله گل آقایی فرزند رضا ش.ش 4۳ )همسر متوفی( )۲( حسن ش.ش 
۲۹۲۹ )۳( حسین ش.ش ۱74۱ )4( علی ش.ش ۱88۶ )5( مجتبی ش.ش ۲8۱ )۶( 
علی اصغر ش.ش ۹44۹ )7( فاطمه ش.ش ۲۰۶۹ )8( زهرا ش.ش ۱74۰ همگی رستمی 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست  شاپور آبادی فرزند اکبر )فرزندان متوفی( اینک 
مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/487/م الف به تاریخ ۹5/۰5/۰7

آگهی مزایده
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کالسه ۱77/۹۳ ش ح اجرای احکام 
که در آن محکوم علیه آقای محمد یزدانی محکوم است به پرداخت مبلغ ۲4۰۰۰۰۰۰ ریال 
در حق آقای بهروز مطلبی جلسه مزایده ای در تاریخ ۹5/۰5/۲7 ساعت ۹ صبح در محل 
دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از 
مزایده از اموال واقع در اجرای احکام شعبه اول دادگستری شهرستان برخوار بازدید نمایند 
. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی 
شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.۱. پژو آردی 

به شماره انتظامی 7۲-۶8۲ ط ۲5 مدل ۱۳78 به مبلغ 55۰۰۰۰۰۰ ریال
اجرای احکام شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/47۰/م الف به تاریخ  ۹5/۰5/۰۳
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای منصور کمالی دادخواستی به خواسته انتقال سند    به طرفیت صغری چابک بلداجی 
به این شورا تسلیم که به کالسه ۹4/74۶ ثبت و برای روز ۹5/۰5/۱۰ و ساعت ۰۶:۱۰ وقت 
لذا حسب  باشد،  می  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر 
شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/۳7/47۹/م الف به تاریخ ۹5/۰4/۲8
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک ۱۱۳ فرعی مفروز شده از پالک ۳۹ 
اصلی واقع در بخش ۱8  ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای عباسعلی خلیلی 
ورای شماره ۱۳۹4۶۰۳۰۲۰۲7۰۳۰۶78  است  ثبت  جریان  در  ذوالفقار   فرزند  ازونبالغی  
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از   ۱۳۹4/۱۲/۲۲ مورخه 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود پالک 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۰۶/۰۳ روز 
چهارشنبه ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  قانونی وی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی 
اداره ثبت بدون توجه به  تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار : ۱۳۹5/۰5/۱۰ 
شرق منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده   حسین  الف  ۱۳4۶8/م   :  شماره 

 اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: ۹5۱۰۱۰۰۳5۱۳۰۳87۹ شماره پرونده: ۹4۰۹۹8۰۳5۱۳۰۱۰5۰شماره بایگانی 
فراهانی  آبادی   داود  سعید   / خواهان   ۱۳۹5/۰4/۱4 تنظیم:  ۹4۱۰85تاریخ  شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خوانده / عادل اصالنی و امیر علی خدایی و قادر اصالنی و شرکت 
 ( اجرایی  عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  حسنی  مصطفی  نمایندگی  به  آسیا  کاشی 
موضوع مواد ۱4۶ و ۱47 قانون اجرای احکام مدنی ( و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
به شعبه ۱۳  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
باال – خ شهید  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره  ۲۰۶ ارجاع و به 
کالسه  ۹4۰۹۹8۰۳5۱۳۰۱۰5۰  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۰۶/۱۰  و ساعت 
۰۹:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / و درخواست خواهان / 
انقالب در امور مدنی و  و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دادگاه حقوقی شعبه ۱۳  الف   گردد.شماره: ۱۳۲58/م 

 اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک ۱۱4 فرعی مفروز شده از پالک ۳۹ 
اصلی واقع در بخش ۱8  ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای عباسعلی خلیلی 
ورای شماره ۱۳۹4۶۰۳۰۲۰۲7۰۳۰۶77  است  ثبت  جریان  در  ذوالفقار   فرزند  ازونبالغی  
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  طرف  از   ۱۳۹4/۱۲/۲۲ مورخه 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود پالک 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۰۶/۰۳ روز 
چهارشنبه ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 
عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  قانونی وی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی 
اداره ثبت بدون توجه به  تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار : ۱۳۹5/۰5/۱۰ 
شرق منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده   حسین  الف  ۱۳4۶۹/م   :  شماره 

 اصفهان

ــه  ــه ب ــا توج ــوال« ب ــینمایی »دراک ــم س ــل فیل  - عوام
مضمــون ایــن فیلــم، بــه تازگــی کمپیــن »نــه بــه 
ــدازی  ــزل راه ان ــن مع ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــاد« را ب اعتی

ــد. کردن
- مهــران غفوریــان بازیگــر مطــرح ســینما و تلویزیــون با 
تاکیــد بــر اینکــه ادبیــات برخــی نشــریات داخلــی درباره 
هنرمنــدان حتــی در صــورت وجــود اختــالف نظر درســت 
نیســت، گفــت: مــن در اعتــراض بــه اهانــت نشــریه ای 
بــه هنرمنــدان، هــر واکنشــی نشــان بدهــم ارتباطــی بــه 
شــبکه های ماهــواره ای معانــد نــدارد و هیــچ وقــت 

ــداده ام. ــه تمــاس ایــن رســانه ها ن پاســخی ب
- ناصــر تقوایــی بــا زدن بوســه بــر بــازوی یک جانبــاز، از 
اینکــه امــکان ســاخت فیلــم جنگــی پیــدا نکــرده اســت، 

ــرد. گله ک
- »فروشــنده« اصغــر فرهــادی، »اژدهــا وارد می شــود« 
ــه  ــح« ب ــای دم صب ــی«، »رویاه ــی حقیق ــاخته »مان س
کارگردانــی »مهــرداد اســکویی« و »ســونیا« از »رخســاره 
جشــنواره  دوره  شــصت وپنجمین  در  قائم مقامــی« 
ــورن اســترالیا کــه از ســال ۱۹5۲  ــم ملب ــی فیل بین الملل
راه انــدازی شــده و یکــی از قدیمی تریــن فســتیوال های 
پــرده  روی  می شــود،  محســوب  دنیــا  ســینمایی 

می رونــد.
- فیلــم »ایســتاده در غبــار« بــه آمــار فروشــی بالــغ بــر 
یــک میلیــارد و نیــم میلیــون تومان در کل کشــور رســید.

ــن  ــر« دومی ــد معب ــده »س ــه کنن ــار تهی ــن کامی - بهم
دربــاره  قرایــی  محســن  ســینمایی  بلنــد  ســاخته 
آخریــن مراحــل ســاخت ایــن فیلــم ســینمایی گفــت: 
ــرای ایفــای نقــش مهــدی یکــی  ــی ب ــا محســن کیای ب
ــر«  ــد معب ــینمایی »س ــم س ــی فیل ــای اصل از نقش ه
ــه  ــه ب ــری اســت ک ــن بازیگ ــرارداد بســتیم و او آخری ق

جمــع بازیگــران مــا می پیونــدد.
- محمــد مســلمی کارگــردان گــروه »فیتیلــه« بــا اشــاره 
ــرای  ــاد ب ــصت و هفت ــه ش ــه در ده ــی ک ــه برنامه های ب
کــودکان تولیــد می شــد بیــان کــرد کــه بســیاری از ایــن 
هنرمنــدان امــروزه در حــوزه کــودک کار نمی کننــد و 

غایــب هســتند.
- واکــر آرت ســنتر مرکــز هنــری مینــه ســوتا در آمریــکا 
کــه از مراکــز معتبــر بین المللــی در هنــر بصــری و 
نمایــش معاصــر اســت، شــب )۲8 جــوالی( را بــه 
گرامیداشــت عبــاس کیارســتمی هنرمنــد فقیــد ایرانــی 

اختصــاص داد.
- نخســتین نشســت از ســری نشســت های کتابخــوان 

تخصصــی هنــر در خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار شــد.

برگزاری دومین دوره مسابقات قرآن کریم 
در ذوب آهن اصفهان

 
کیمیای وطن

مدیریت هــای  همــت  بــه 
منابــع  توســعه  و  آمــوزش 
عمومــی  روابــط  و  انســانی 
ــارم و  ــان،  چه ــن اصفه ذوب آه
پنجــم مــرداد مــاه، دومیــن دوره 
مســابقات قرآنــی ویــژه اعضــای 
خانــواده بــزرگ ذوب آهــن اصفهــان در رده هــای ســنی زیــر 
ــه  ــال ب ــال و ۱8 س ــا ۱8 س ــال،  ۱4 ت ــا ۱4 س ــال، ۱۰ ت ۱۰ س
ــر در  ــور ۳۱۰ نف ــا حض ــظ ب ــت و حف ــته های قرائ ــاال در رش ب
محــل فرهنگســرای امــام رضــا )ع( فوالدشــهر برگــزار گردیــد. 
ــاه  ــرداد م ــه ۱۳ م ــنی ک ــن جش ــت در آیی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا ســعادت حضــرت معصومــه )س(،  ــه مناســبت میــالد ب ب
ــا حضــور مســئولین ایــن شــرکت در مــکان مذکــور برگــزار  ب

می گــردد، از نفــرات برتــر تقدیــر خواهــد شــد.

 کنسرت علی عبدالمالکی 
به بیستم مرداد موکول شد

کیمیای وطن کنســرت علــی عبدالمالکــی بــه علــت 
مصــادف شــدم بــا ایــام ســوگواری امــام جعفرصــادق )ع( به 
ــود ایــن  ــن قــرار ب بیســتم مــرداد موکــول شــد. پیــش از ای
کنســرت روز 7 مردادمــاه در ســالن نگیــن ســپاهان شــهر بــه 
روی صحنــه رود کــه برگــزاری کنســرت در ایــن تاریــخ ملغــی 
گردیــد. کاربرانــی کــه بلیــت تهیــه نموده انــد می تواننــد بــا در 
صندلی هــای  همــان  و  بلیت هــا  هــان  داشــتن  دســت 
خریــداری شــده در روز ۲۰ مردادمــاه در کنســرت علــی 

عبدالمالکی شرکت نمایند.

»ناهید« به خانواده می آید
کیمیای وطن فیلــم »ناهیــد« ســاخته ی آیــدا پناهنــده 
در ســینما خانــواده اصفهــان بــه روی پــرده 
مــی رود. ســاره بیــات، پژمــان بازغــی، نویــد محمــدزاده، پوریــا 
از  حســین پور  میــالد  و  بابایــی  نســرین  رحیمی ســام، 
بازیگــران ایــن فیلــم هســتند. فیلــم »ناهیــد« جایــزه آینــده 
درخشــان بخــش نوعــی نــگاه شــصت و هشــتمین جشــنواره 
ــژه هیــأت داوران  ــزه وی ــم کــن فرانســه، جای ــی فیل بین الملل
تخصصــی  و  بین المللــی  جشــنواره  سی وششــمین 
ــزه  ــه، جای ــور مقدونی ــی در کش ــرادران ماناک ــرداری ب فیلمب
ــن  ــزه بهتری ــی(، جای ــد آمریکای ــد فقی ــرت )منتق ــر ایب راج
در  فرانســه  فیلــم  منتقدیــن  انجمــن  فیلــم ســینمایی 
ــب  ــوردو و ... را کس ــتقل ب ــم مس ــی فیل ــنواره بین الملل جش

کرده است.

اخبار کوتاه
با اعالم زمان تصویربرداری

تکلیف فصل دوم »شهرزاد« معلوم شد



 حســین یارمحمدیــان رئیــس موفــق و پــر 
سرویس  ورزش

  اصغر قلندری
انــرژی هیــأت بدنســازی و پــرورش انــدام 
اســتان اصفهــان، بــا بــر شــمردن اهــم اقدامــات وعملکردهــای 
یکســاله هیــأت گفــت: خوشــحالم کــه در کمتــر از یــک ســال 
بــه تمــام قــول وقرارهایــی کــه در مجمــع انتخابــات ارائــه کرده 
بــودم جامــه عمــل پوشــاندم و بــه صراحــت بایــد بگویــم صــد 
درصــد وعده هایــم را اجرایــی کــرده ام، امــا ایــن پایــان کارمــا 
نیســت وتــا روزی کــه بــه کمــک دوســتان وهمکارانــم در تمــام 
ــم و بیشــترین مــدال  ــه دســت بیاوری ــی را ب رشــته ها قهرمان
جهانــی،  و  آســیایی  درمســابقات  ملــی  تیم هــای  آوران 

ازاستان اصفهان باشند، از پای نخواهیم نشست.
  رسیدن اصفهان به باالترین جایگاه ورزش بدنسازی

یــار محمدیــان در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای 
وطــن اظهارداشــت: تــا رســیدن اســتان اصفهــان بــه باالتریــن 
ــچ  ــدام درآســیا، ازهی ــرورش ان ــگاه ورزش بدنســازی وپ جای
کوششــی دریــغ نخواهــد ورزیــد. وی کــه درطــول کمترازیــک 
ســال مدیریــت درهیــأت بدنســازی وپــرورش انــدام اســتان 
اصفهــان، منشــاء خدمــات ارزشــمندی بــوده واز ســوی 
فدراســیون مربوطــه، بــه عنــوان برتریــن هیــأت دربیــن هیــأت 
هــای بدن ســازی وپــرورش اندام کشورشــناخته شــده اســت، 
ــاور اعتقــاد دارد کــه کلیــه کارهایــی کــه درایــن یــک  برایــن ب
ســاله اخیــر هــر کاری در ایــن هیــات صــورت گرفتــه اســت 
کارفــردی نبــوده و حاصــل کار جمعــی وکمــک هــای بــی دریغ 
دوســتان وحمایــت مدیــران باشــگاه های سراسراســتان بــوده 

اســت.

  عملکردهیأت در سال 94
ــرورش  ــازی وپ ــأت بدنس ــرده هی ــوان وتحصیلک ــس ج رئی
ــه اهــم عملکردهیــأت در  ــا اشــاره ب ــدام اســتان اصفهــان ب ان

ــد از:  ــه عبارتن ــال 94 ک س
کســب دوبــار مقــام ســوم تیمــی پــرورش اندام کشــور، کســب 
مقــام ســوم تیمــی دررشــته بــادی کالســیک کشــور، کســب 
عناویــن نایــب قهرمانــی مســابقات مــچ انــدازی کشــور درهمه 
ی رده هــای ســنی )هــم دســت راســت وهــم دســت چــپ( 
کســب مقــام قهرمانــی و نایــب قهرمانــی تیمــی پاورلیفتینــگ 
پیــش  و  بزرگســاالن  جوانــان،  نوجوانــان،  رده  کشــوردر 

ــتان در  ــردان اس ــن م ــابقه قوی تری ــزاری مس ــوتان، برگ کس
چنــد نوبــت، برگــزاری ده هــا همایــش، ســمیناروکالس هــای 
آموزشــی وداوری، کســب مقــام قهرمانــی توســط دوازده تــن 
ــن  ــمی بی ــابقات رس ــف درمس ــته های مختل ــان رش از قهرمان
ــا  ــی صده ــام قهرمان ــب مق ــی، کس ــیایی وجهان ــی، آس الملل
تــن ازورزشــکاران زبــده اســتان دررشــته هــای مختلــف )زیــر 
ــل  ــوری، تجلی ــف کش ــابقات مختل ــأت( درمس ــه هی مجموع
ــان، داوران وپیــش کســوتان  ــان، مربی ــر از قهرمان ــا نف ازصده
اســتان اصفهــان، فعــال ســازی آمــوزش بانــوان و وبرگــزاری 
ــتین  ــرای نخس ــوان ب ــازی بان ــری بدنس ــای مربیگ کالس ه

باردراســتان، کســب مقــام هیــأت برتراســتان وهیــأت نمونــه 
ــور. ــتان های کش ــای اس ــأت ه ــن هی ــردر بی وبرت

  ساختمان جدید
یارمحمدیــان تصریــح کــرد عــالوه برایــن اقدامــات، بــا توجــه 
بــه جایگاهــی کــه هیــأت بدنســازی وپــرورش انــدام اســتان 
در ســطح کشــور بــه دســت آورده بــود، بــه دنبــال ســاختمانی 
بــرای هیــأت بودیــم کــه در شــأن کالن شــهر اصفهــان باشــد 
ــرکل  ــینی مدی ــلطان حس ــر س ــای دکت ــاعدت آق ــا مس ــه ب ک
ــان اســتان، پــس ازتنظیــم تفاهــم نامــه ای کــه  ورزش وجوان
ــه  ــل مخروب ــید، مح ــاء رس ــه امض ــأت ب ــن اداره کل و هی بی
ــی  ــال ورزشــگاه تخت ــن فوتب ــی زمی ــع غرب زیرســکوهای ضل
ــی  ــای فراوان ــا هزینه ه ــه ب ــد ک ــرارداده ش ــأت ق دراختیارهی
ازمحــل در آمــد خــود هیــات و برگــزاری کالس هــای آموزشــی 
تأمیــن اعتبارگردیــده اســت، مبــادرت بــه مرمــت وزیبا ســازی 
ــاق و  ــا دارای 6 اط ــیار زیب ــا بس ــن بن ــود ای ــل نم ــن مح ای

ــت.  ــا اس ــه کمیته ه ــرای کلی ــالنی ب س
یــار محمدیــان در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه آینــده 
را چگونــه می بینــی  انــدام  پــرورش  و  بدنســازی  ورزش 
ــت،  ــی اس ــی نوبت ــای ورزش ــأت ه ــت در هی ــت: مدیری گف
ــال  ــار س ــد در چه ــت، بای ــیده اس ــن رس ــه م ــت ب ــک نوب این
ــود  ــادگار از خ ــه ی ــاری ب ــم وآث ــل کن ــت عم ــم درس مدیریت
ســال  چهــار  طــی  درامرخدماتــی کــه  بگــذارم،  بجــای 
ــا مشــهود  مدیریــت بنــده صــورت می گیــرد اثــر گذارباشــم ت
 باشــد از نظــر فنــی در تمــام رشــته ها ورده هــای ســنی

 چه کرده ایم.

رئیس هیأت پرورش اندام استان اصفهان در گفت و گو با کیمیای وطن:

صد درصد وعده هایم را اجرایی کرده ام

ــال  ــر ۱6 س ــی زی ــاد جهان ــورمان در المپی ــان کش نوجوان
ــوان  ــه عن ــی ب ــی در دور پایان ــل رومان ــروزی مقاب ــا پی ب
ــان  ــی پوش ــد. مل ــدا کردن ــت پی ــی دس ــمند قهرمان ارزش

از  دور  آخریــن  در  شــطرنج کشــورمان 
رقابت هــای المپیــاد جهانــی زیــر ۱6 ســال 
در اســلواکی موفــق شــدند در دیــداری 
حســاس مقابــل رومانــی بــه پیــروزی 
ــر  ــی زی ــاد جهان ــان المپی ــند و قهرم برس
ــن  ــی در ای ــران در حال ۱6 ســال شــوند. ای
دیــدار بــا رومانــی بــه رقابــت می پرداخــت 

کــه از طــرف دیگــر رقابــت روس هــا دیگــر مدعــی کســب 
عنــوان قهرمانــی برابــر بــالروس حساســیت دیــدار پایانــی 
ــا،  ــن دور علیرضــا فیروزج ــود. در ای ــرده ب ــدان ک را دوچن
پرهــام مقصودلــو، آرش طاهبــاز و آناهیتــا زاهدی فــر 
ترکیــب تیــم ملــی ایــران را تشــکیل می دادنــد. علیرضــا 
فیرزوجــا ســتاره ۱3 ســاله کشــومان موفــق شــد در ایــن 

ــی خطــر باخــت  ــه حت ــراز و نشــیبی ک ــازی پرف ــدار ب دی
ــد.  ــل کن ــروزی تبدی ــه پی ــمندی ب ــا هوش ــود را ب در آن ب
ــک  ــا ی ــا ب ــن رقابت ه ــی ای ــتاره ایران ــر س ــاز دیگ طاهب
مقصودلــو  پرهــام  و  شــیرین  پیــروزی 
یــک  بــا  شایســته کشــورمان  نوجــوان 
ــم  ــا تی ــدند ت ــث ش ــمند باع ــاوی ارزش تس
ملــی ایــن دیــدار حســاس را بــا نتیجــه 5/2 
ــال  ــن س ــرای دومی ــن ب ــرد. ای ــر 5/۱ بب ب
پیاپــی اســت کــه تیــم ملــی شــطرنج ایــران 
موفــق بــه قهرمانــی در المپیــاد جهانــی 
ــی شــطرنج کشــورمان  ــم مل ــر ۱6 ســال می شــود. تی زی
ــک  ــرد و ی ــاز )8 ب ــب ۱7 امتی ــا کس ــا ب ــن رقابت ه در ای
تســاوی( از 9 دور در رتبــه اول جــدول پایانــی قــرار 
ــاوی و  ــک تس ــاز )7 برد-ی ــا ۱5 امتی ــیه ب ــت. روس گرف
ــاز )6  ــا ۱4 امتی ــتان ب ــد و ارمنس ــت( دوم ش ــک باخ ی

ــنیم ــد. تس ــوم ش ــت( س ــک باخ ــاوی و ی ــرد-دو تس ب

تیم شطرنج نوجوانان ایران قهرمان المپیاد جهانی شد

ــغ  ــه از انتشــار مبل ــال پرســپولیس ک ــم فوتب ســرمربی تی
قــراردادش توســط ســازمان لیــگ دلخــور و ناراحــت اســت 
بــا بیــان اینکــه حتــی همســرش هــم نمی دانــد رقــم ایــن 

قــرارداد چقــدر اســت گفــت: مــن ارزانتریــن 
ــچ  ــو ایوانکووی ــتم. برانک ــگ هس ــی لی مرب
عصــر پنجشــنبه و پــس از تمریــن تیمــش 
بــه تشــریح آخریــن وضعیــت سرخپوشــان 
ــت و  ــوالد پرداخ ــر ف ــدار دوم براب ــرای دی ب
گفــت: در بــازی دوم بایــد بــه مصــاف فــوالد 
برویــم کــه مثــل شــیر زخمــی اســت. آن هــا 

در بــازی اول شکســت خورده انــد و چیــزی بــرای از دســت 
دادن ندارنــد. وی ادامــه داد: مــا اگــر نتوانیــم در دیدار دوم 
برابــر فــوالد بــه برتــری برســیم بــرد اول برابــر ســایپا هــم 
ــوان و  ــام ت ــا تم ــد ب ــن بای ــود. بنابرای ــت می ش ــی اهمی ب
تمرکــز بــه مصــاف ایــن تیــم برویــم. برانکــو ایوانکوویــچ در 
مــورد انتشــار مبلــغ قــرارداد بازیکنــان و کادر فنــی تیم هــا 

کــه باعــث دلخــوری برخــی شــده اســت گفــت: ایــن یــک 
ــی  ــچ دلیل ــود. هی ــد ب ــیار ب ــه ای و بس ــیار غیرحرف کار بس
ــدارد.  ــان وجــود ن ــان و مربی ــرارداد بازیکن ــرای انتشــار ق ب
ــگاه،  ــه ای باش ــرار حرف ــزو اس ــا ج قرارداده
ــاله  ــک مس ــتند و ی ــان هس ــی و بازیکن مرب
شــخصی اســت که کســی حــق ورود بــه آن را 
نــدارد. مــن چیــزی بــرای پنهــان کــردن ندارم 
امــا همســرم مــن هــم نمی دانــد کــه میــزان 
قــرارداد مــن چقــدر اســت. انتشــار قراردادهــا 
ــراد را  ــی اف ــم خصوص ــه حری ــم ورود ب حک
دارد و از همیــن رو حتــی می تــوان بابــت آن شــکایت 
کــرد. ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس گفــت: مــن بــا 
6۰ درصــد قیمــت خــودم در پرســپولیس کار می کنــم. 
دلیلــی بــرای خجالــت از ایــن مســاله نــدارم. پشــت 
ــای  ــا و جام ه ــوب و مقام ه ــج خ ــه، نتای ــن رزوم ــر م س

ــی اســت.ربیع  قهرمان

برانکو: من ارزانترین مربی لیگ هستم

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در کنــار اجــرای پروژه هــای بــزرگ از ســرعت 
ــم برخــوردار کاســته نمی شــود، گفــت:  اجــرای طرح هــای محله محــور در مناطــق ک
ــزارش اداره  ــه گ ــت. ب ــهرداری اس ــای ش ــم فعالیت ه ــدواژه مه ــوری کلی محله مح
ــژاد در حاشــیه بیســت و  ــدی جمالی ن ــان، مه ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفه
ــا بیــان اینکــه  هفتمیــن برنامــه از ســری برنامه هــای »هــر هفتــه چنــد افتتــاح« ب
ــه تجــاری  ــدازی مجموع ــرداری از پروژه هــای خیابان ســازی، راه ان ــه بهره ب ــن هفت ای
میثــم، پیاده روســازی در خیابان هــای منطقــه و توســعه معابــر بــا اعتبــار ۱6 میلیــارد 
تومانــی انجــام شــد، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه کمتــر برخــوردار بــودن منطقــه ۱۰ 
طــی چندمیــن بــار در طــرح هــر هفتــه چنــد افتتــاح بــر آن شــدیم تــا بــاز هــم در 
ایــن منطقــه بــه افتتــاح طرح هــای عمرانــی بپردازیــم. وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــان در منطقــه ۱۰ واقــع شــده کــه ورودی هــای  تعــدادی از ورودی هــای شــهر اصفه
تشــریفاتی شــهر نیــز بــه حســاب می آینــد، بیــان داشــت: بایــد توجــه داشــت کــه 
پــس از اتمــام پــروژه تقاطــع غیــر همســطح اســتقالل، ســاماندهی ورودی هــای ایــن 

منطقــه را در دســتور کار قــرار خواهیــم داد.
  مدیر منطقه 10 شهرداری بهترین عملکرد سه ماهه را داشت

ــق  ــهرداری های مناط ــدی ش ــرح رتبه بن ــرای ط ــه اج ــن ب ــان همچنی ــهردار اصفه ش
مختلــف بــر اســاس فعالیــت در زمینه هــای عمرانــی، فرهنگــی و اجتماعــی اشــاره 
کــرد و افــزود: در ایــن طــرح کــه طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری برگــزار شــد 
ــه خــود اختصــاص داد.  ــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان بهتریــن عملکــرد را ب مدی
وی بــا بیــان اینکــه ســرانه فضــای ســبز منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان پاییــن اســت، 
ادامــه داد: در ایــن راســتا بــه منظــور افزایــش ایــن ســرانه در همــه مناطق شــهرداری، 

اســتفاده از پســاب شــمال اصفهــان نیــز در دســتور کار اســت.
  مرکــز همایش هــای امــام خامنــه ای نیمــه نخســت ســال 96 بــه بهره بــرداری 

می رســد
ــار  ــن اعتب ــوص تأمی ــهرداری در خص ــه ش ــوص برنام ــه در خص ــژاد در ادام جمالی ن
بهره بــرداری از مرکــز همایش هــای بین المللــی امــام خامنــه ای و رونــد اســتفاده از 
اعتبــارات دولتــی تاکیــد کــرد: در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــته باشــیم مــا هنــوز 
امیــد بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی دولــت داریــم چــرا کــه هنــوز ایــن پــروژه بــه 
بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد. شــهردار اصفهــان زمــان بهره بــرداری از 

ایــن مرکــز را نیــز نیمــه نخســت ســال 96 اعــالم کــرد.
  راه اندازی سالن تئاتر شهر در اصفهان

ــرای ایــن پــروژه  ــر شــهر و برنامه هــای شــهرداری ب وی در خصــوص ســرانجام تئات
ــن  ــه و زمی ــکالت در عرص ــی مش ــل برخ ــه دلی ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــان داش ــز بی نی
ــژاد  ــرد. جمالی ن ــد تجدیدنظــر صــورت گی ــی آن بای ــالل شــده و مکان یاب ــار اخت دچ

همچنیــن راه انــدازی ســالن تئاتــر شــهر در اصفهــان را نیازمنــد برنامــه ای بلندمــدت 
ــا  ــی و نشســت هایی کــه ب ــه رایزن ــا توجــه ب ــوان کــرد و افــزود: در ایــن راســتا ب عن
هنرمنــدان برگــزار کرده ایــم بــه منظــور ایجــاد مکانــی بــرای نمایــش هنــر هنرمنــدان 
تئاتــر تصمیــم بــر آن شــده کــه مرکــزی بــا عنــوان تماشــاخانه در یــک خانــه قدیمــی 

در شــهر اصفهــان داشــته باشــیم.
 بانک خانه های تاریخی ستاره دار اصفهان تهیه می شود

شــهردار اصفهــان در خصــوص رویکــرد شــهرداری اصفهــان بــرای ســاماندهی 
ــی از  ــار دقیق ــه آم ــت ک ــه داش ــد توج ــرد: بای ــح ک ــز تصری ــی نی ــای تاریخ خانه ه
ــی  ــا حاک ــدس و گمان ه ــدارد و ح ــود ن ــان وج ــهر اصفه ــی در ش ــای تاریخ خانه ه
از وجــود بیــش از یکهــزار خانــه تاریخــی در اصفهــان دارد. وی اضافــه کــرد: 
ــد و  ــاماندهی کن ــد س ــهرداری می توان ــه ش ــی را ن ــه تاریخ ــزار خان ــش از یک ه بی
ــته  ــدی داش ــور ج ــی حض ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــاز اس ــی و نی ــراث فرهنگ ــه می ن
ــه جــای گذاشــته  ــود ب ــی را از خ ــه خوب ــزد و کاشــان تجری ــر در ی ــن ام باشــد و ای
اســت. جمالی نــژاد بیــان داشــت: همچنیــن قــرار اســت طــی 45 روز آینــده بانــک 
ــن  ــف ای ــن تکلی ــرای تعیی ــاده شــود و ب ــان آم ــای ســتاره دار تاریخــی اصفه خانه ه

خانه هــا نیــز برنامه ریــزی الزم انجــام شــود.
 حل معضل آالینده ها

وی بــه نشســت روز شــهرداران کالنشــهرها بــا حضــور معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور 
ــت کالنشــهرها اشــاره  ــت در خصــوص آالینده هــا و افزایــش کیفی ــر دول ــج وزی و پن
ــه  ــوان ب ــات خوبــی داشــت کــه از آن جملــه می ت کــرد و گفــت: ایــن جلســه مصوب
ــت  ــای ثاب ــوزه آالینده ه ــی در ح ــل عموم ــل و نق ــوزه حم ــدی در ح ــزی ج برنامه ری
ــاون  ــن جلســه مع ــان اینکــه در ای ــا بی ــان ب ــرد. شــهردار اصفه و متحــرک اشــاره ک
اجرایــی رئیــس جمهــور و ســازمان شــهرداری ها قــول همــکاری و مســاعدت بــرای 
ــه داد،  ــه شــهرداران کالنشــهرها ارائ ایجــاد زیرســاخت های حمــل و نقــل عمومــی ب
ــع وظیفــه ای کــه در تصویب نامــه  ــه تب ــز ب ــراز داشــت: همچنیــن وزرای حاضــر نی اب

داشــتند قــرار شــد بــه کالنشــهرها خدمــات تحــت وظیفــه خــود را ارائــه دهنــد.
 عمر ناوگان اتوبوسرانی از 8 به 4 سال می رسد

جمالی نــژاد همچنیــن بــه وضعیــت خــوب نــاوگان اتوبوســرانی شــهرداری اصفهــان 
ــته  ــال گذش ــرد: در س ــه ک ــاره و اضاف ــور اش ــهرهای کش ــیاری از کالنش ــن بس در بی
بیــش از 2۰۰ و در ســال جــاری اعتبــار بــرای خریــد بیــش از 5۰۰ دســتگاه اتوبــوس را 
در دســتور کار داریــم کــه ایــن امــر عمــر نــاوگان اتوبوســرانی را نیــز از 8 بــه 4 ســال 

کاهــش خواهــد داد.

شهردار اصفهان مطرح کرد

محله محوری کلید واژه مهم فعالیت های شهرداری اصفهان

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مسی به تیم ملی آرژانتین برنمی گردد شنبه  10  مرداد ماه  61395
ـــمـــاره  214 ســـــال دوم            ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  نمایندگان اصفهان به دنبال
 اولین پیروزی

و  ســپاهان  فوتبــال  تیــم 
ذوب آهــن اولیــن گام خــود در 
لیــگ برتــر شــانزدهم را بــا 
ســر  پشــت  شکســت 
ــه  گذاشــتند و در هفتــه دوم ب
دنبــال کســب  بــه  شــدت 
امتیــاز هســتند. در هفتــه دوم 
مصــاف  بــه  اصفهــان  در  ذوب آهــن  تیــم  بازی هــا 
ــه  ــه اول ب ــم در هفت ــم ه ــن تی ــه ای ــی رود ک ســایپایی م
پرســپولیس در یــک بــازی نزدیــک باخــت. در تهــران هــم 
ــد  ــی خواه ــران صف آرای ــت ته ــل نف ــپاهان مقاب ــم س تی
کــرد. تیــم ســپاهان در دیــدار برابــر نفــت پــدرو هنریکــه 
ــل  ــت و دنی ــل مصدومی ــه دلی ــی خــود را ب مهاجــم برزیل
خدمــت  مــدارک  نرســیدن  دلیــل  بــه  را  نــوروزی 
ــم  ــد ببینی ــار نخواهــد داشــت و بای ســربازی اش در اختی
آیــا ویســی می توانــد اولیــن پیــروزی خــود را در تهــران و 

مقابل علی دایی دشت کند یا خیر.

 مجیدی: فقط باید از منصوریان
حمایت کنیم

سرپرســت فصــل گذشــته اســتقالل بــه حمایــت از 
ــدی  ــرزاد مجی ــت. ف ــم پرداخ ــن تی ــد ای ــی جدی کادرفن
و  دارد  خوبــی  شــرایط  اســتقالل  این بــاره گفــت:  در 
ــم  ــن تی ــک نتیجــه از ای ــه خاطــر ی ــم ب خواهــش می کن
انتقــاد نکنیــد. اســتقالل واقعــی را بعــد از هفتــه چهــارم 
ــازی  ــار بدنس ــاًل در فش ــم فع ــن تی ــه ای ــد چراک ــد دی بای
بازیکنــان  بــدن  می بــرد کــه  زمــان  و کمــی  اســت 
ــک  ــزود: ی ــود. وی اف ــارج ش ــار خ ــن فش ــتقالل از ای اس
موضوعــی کــه پارســال مــا را خیلــی اذیــت کــرد ایــن بــود 
کــه چــه می بردیــم، چــه مســاوی می کردیــم و چــه 
شکســت می خوردیــم همــه از مــا انتقــاد می کردنــد. 
ــن  ــه از ای ــم ک ــتقالل می خواه ــوتان اس ــن از پیشکس م
ــی  ــا کادرفن ــد چراکــه اســتقالل حــاال ب ــت کنن ــم حمای تی
جدیــدی کارش را آغــاز کــرده اســت و همــه بایــد پشــت 
علیرضــا منصوریــان باشــیم تــا ایــن تیــم نتیجــه بگیــرد. 
ــت  ــد وق ــه چن ــی ک ــه جنجال ــورد مصاحب ــدی در م مجی
گذشــته انجــام داد هــم گفــت: مــن آن مصاحبــه را 
تکذیــب نمی کنــم چراکــه حرف هــای خــودم بــود و 
هیــچ مشــکلی نــدارم. مــن از کادرفنــی تــا تــدارکات تیــم 
را حمایــت می کنــم امــا واقعــًا پارســال یــک عــده بودنــد 

ــم. ــه بگیری ــا نتیج ــتند م ــه نمی خواس ک

  استقالل در اصفهان به دنبال شکار
 حاج صفی 

ــت  ــان دس ــتقالل همچن اس
بــر دار مدافــع چــپ تیــم 
گفتــه  و  نیســت  ملــی 
ــا ایــن  می شــود مذاکــرات ب
نهایــی  حــال  در  بازیکــن 
ــن  ــن بی شــدن اســت. در ای
یکــی از مســئوالن اســتقالل 
ــا هــر طــور کــه  هــم اکنــون در اصفهــان حضــور دارد ت
در  بــرای حضــور  را  بازیکــن  ایــن  شــده رضایــت 
ــان در  ــد. در حــال حاضــر منصوری ــب کن اســتقالل جل
تمــام پســت ها بازیکنــان مــورد نیــازش را جــذب کــرده 
ــا در پســت هافبــک چــپ مشــکل دارد و  اســت و تنه
بــه همیــن دلیــل مســوالن باشــگاه اســتقالل بــه 
ــت  ــده رضای ــه ش ــور ک ــر ط ــا ه ــد ت ــت افتاده ان صراف
حــاج صفــی را بــرای حضــور در ایــن تیــم جلــب کننــد. 
گفتــه می شــود اســتقاللی ها بــا ارائــه پیشــنهادی 
قابــل توجــه بــه حــاج صفــی قصــد دارنــد ایــن بازیکن 
را هــر طــور کــه شــده بــه تیــم خــود بیاورنــد و در حــال 

حاضر مشغول مذاکره با این بازیکن هستند.

مسی به تیم ملی آرژانتین برنمی گردد
کاپیتــان ســابق تیــم ملــی آرژانتیــن در تصمیــم 
ــورش  ــی کش ــم مل ــی از تی ــر خداحافظ ــی ب ــود مبن خ
مصمــم اســت. فوتبــال آرژانتیــن شــرایط خوبــی 
ــل مســی  ــی لیون ــد از خداحافظ ــد. بع ســپری نمی کن
و در ادامــه اســتعفای خــراردو مارتینــو، آن هــا در حــال 
ــتانه  ــان را در آس ــرمربی خودش ــان و س ــر کاپیت حاض
بازی هــای انتخابــی جــام جهانــی 2۰۱8 از دســت 
ــا  ــود ب ــدوار ب ــال آرژانتیــن امی ــد. فدراســیون فوتب دادن
ایــن گفتــه کــه مســی می توانــد در انتخــاب ســرمربی 
ــه  ــب ب ــد، او را ترغی ــری کن ــم فک ــن ه ــدی آرژانتی بع
ــواده  ــه خان ــد ک ــی کشــورش کن ــم مل ــه تی بازگشــت ب
ایــن بازیکــن ایــن صحبت هــا را رد کــرده اســت. 
لیونــل مســی بعــد از شکســت برابــر شــیلی در فینــال 
کوپــا آمــه ریــکا تصمیــم خــود مبنــی بــر خداحافظــی 
ــن  ــواده ای ــرد. خان ــالم ک ــن را اع ــی آرژانتی ــم مل از تی
بازیکــن در صحبت هایــی اعــالم کــرده اســت بــا وجــود 
ــی  ــن و حت ــال آرژانتی ــران فوتب ــاد س ــای زی تالش ه
ــم  ــه تی ــن کشــور، مســی قصــد بازگشــت ب ــت ای دول

ــدارد. ــورش را ن ــی کش مل



7اطالع رسانی شنبه  10  مرداد ماه  1395
ـــمـــاره 214 ســـــال دوم              ݡسݒ

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریدن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1-برابر رای شماره 139460302012004134 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

شناسنامه  بشماره  فاضل  سید  فرزند  عبداللهی  احسان  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

2901  در یک دانگ مشاع از  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 109857.79مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرضا 

عبدالهی و غیره محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139460302012004133 شماره  رای  2-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  ابوالقاسم  فرزند  دمنه  عبداللهی  فاضل  آقای سید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 21  در پنج دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 109857.79 مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای 

عبدالرضا عبدالهی و غیره  محرز گردیده است.

3-برابر رای شماره 139560302012000592 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

 1150128161 شناسنامه  بشماره  هوشنگ  فرزند  رحیمی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

درسه دانگ مشاع از یک باب خانه به مساحت 239.39مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 

فرعی از 4 اصلی واقع دردامنه خریداری از مالک رسمی خانم زهره عبداللهی محرز گردیده است

4-برابر رای شماره 139560302012000678 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت نصیری ازناوله فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 931  

در یک باب خانه به مساحت 132.16 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 149اصلی 

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقایان احمد اکبری و غیره محرز گردیده است.

5-برابر رای شماره 139560302012000686 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آسیه شریفی دارانی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 6810  

در سه دانگ مشاع از یک باب خانه  به مساحت 223.45 مترمربع  مفروز و مجزی شده از 

اصغر شریفی   علی  آقای  مالک رسمی  از  داران خریداری  در  واقع  از12اصلی   فرعی   12 پالک  

محرز گردیده است.

6-برابر رای شماره 139560302012000622 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

علینقی بشماره  دارانی فرزند سید  بی جان موسوی  بی  بالمعارض متقاضی خانم سید  مالکانه 

شناسنامه 74  در سه دانگ  یک باب خانه به مساحت 270.52 مترمربع  مفروز و مجزی شده 

از پالک  12فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقایان محمد دادگستر و 

غیره محرز گردیده است.

7-برابر رای شماره 139560302012000619 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2761  در سه 

دانگ یکباب خانه به مساحت 270.52 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 

اصلی واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقایان محمد دادگستر و غیره محرز گردیده است.

8-برابر رای شماره 139560302012000613 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

به مساحت 31.23 مترمربع   باب  مغازه  داران  در یک  بالمعارض متقاضی  شهرداری  مالکانه 

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 77 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

وراث مرحوم ابوالقاسم کالنتری محرز گردیده است.

9-برابر رای شماره 139560302012000616 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه هاشمی فرزند فرشید بشماره شناسنامه 1150032960  

فرعی  1 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   137.84 مساحت  به  خانه  باب  یک   در 

باجول محرز گردیده  آقای محمد خان  از مالک رسمی  افوس خریداری  در  واقع  اصلی   206 از 

است.

10-برابر رای شماره 139560302012000629 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  حسین قارداشی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 294  در 

یک باب  انباری به مساحت 141.14 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از206اصلی  

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین خان باجول محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات   139560302012000696 شماره  رای  11-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رفیعی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 311  

در یک باب خانه به مساحت 178.91 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 

اصلی  واقع در بویین میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای امیر رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000693 شماره  رای  12-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  صفرعلی  فرزند  میاندشتی  رفیعی  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

از پالک3  به مساحت 193.47 مترمربع مفروز و مجزی شده  شناسنامه 16 در یک باب خانه 

مهدوی  عبدهللا  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  میاندشت  بویین  در  واقع  اصلی   از149  فرعی 

محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000585هیات  شماره  رای  13-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر احمدی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 16 در 

یک باب خانه به مساحت 141.05 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 149 اصلی  

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقایجواد احمدی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000588هیات  شماره  رای  14-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  محمدی  سعید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

2052  در یک باب خانه به مساحت 253.25 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 

149اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای ابوالقاسم رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000670 رای شماره   15-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر مرشدی افوسی فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 3278  

در یک باب خانه به مساحت 218.32 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای مهدی رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000656 شماره  رای  16-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  محمد  سلطان  فرزند  سلطانی  عبدالرحمن  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   206.62 مساحت  به  خانه  باب  یک  در   66 شناسنامه 

آقای مسیب مهدورمحرز  از مالک رسمی  واقع در میاندشت خریداری  از 149 اصلی   3 فرعی 

گردیده است.

17-برابر رای شماره139560302012000662 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر احمدی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 16  در یک باب 

خانهبه مساحت 149.69مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 149 اصلی واقع در 

میاندشت خریداری از مالک رسمی آقایان علیرضا احمدی و غیره محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000699 شماره  رای  18-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  هوشنگ  فرزند  گودرزی  ابوالفتحی  زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 1867  در یک باب خانه به مساحت 161.35 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 

1 فرعی از206 اصلی واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای قلی نصیری محرز گردیده 

است.

19-برابر رای شماره 139560302012000719 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

در   1361 بشماره شناسنامه  نصراله  فرزند  اله جهانگیری  نبی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

از 149 اصلی   1 فرعی  از پالک  198.40 مترمربع مفروز و مجزی شده  باب خانه مساحت  یک 

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای حاج نگهدار خان هژبریور محرز گردیده است.

20-برابر رای شماره 139560302012000720 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن خانجانی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 57 در یک باب 

خانه به مساحت 393.16 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 7 فرعی از 205 اصلی  واقع در 

افوس خریداری از مالک رسمی آقایمحمد خانجانی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000631 شماره  رای  21-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  صادقی  پرویز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

103 در یک باب خانه به مساحت 7.72 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 

اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین صادقی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000676 شماره  رای  22-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود رفیعی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 52 

در یک باب خانه به مساحت 304.40 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 149 

اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسن رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000682 رای شماره  23-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

شناسنامه  بشماره  قلی  فرزند  معروفی  اله  حجت  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

36 در یک باب خانه به مساحت 281.11 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 

اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای سید حسن باقری دمنه محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000689 شماره  رای  24-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  مسیب  فرزند  انالوجه  رحمانی  اله  روح  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

و  مفروز  مترمربع   223.45 به مساحت  خانه  باب  یک  از   مشاع  دانگ  درسه   133 شناسنامه 

مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای علی 

اصغر شریفی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000777 هیات  25-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پیمان راشدی فرزند ثابت بشماره شناسنامه 190  در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000776 شماره  رای  26-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین توحیدی اصفهانی فرزند علی بشماره شناسنامه 527 

در یک باب خانه به مساحت412.70 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000772 رای شماره  27-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  ناصر  فرزند  قهفرخی  هاتفی  سیدسعید  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  مترمربع   191.85 مساحت  به  خانه  باب  یک  در   126 شناسنامه 

اله عبادی محرز  از مالک رسمی آقای نعمت  1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری 

گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000768 رای شماره  28-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  محمد  فرزند  اصفهانی  پورعبائیان  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 691  در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 

64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000767 شماره  رای  29-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کورش لنگران دستجردی فرزند باقر بشماره شناسنامه 

338 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 

اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000764 شماره  رای  30-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  علی اعتدادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 235 در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از64 اصلی واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000758 رای شماره  31-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز عیوض نژاد فرزند محمد بشماره شناسنامه 27 

در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله عباسی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000753هیات  شماره  رای  32-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

آقای محمد حاج رسولیها فرزند حسن بشماره شناسنامه  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 

487  در یک باب خانه به مساحت 287.30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 

64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000750 رای شماره  33-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

 168 شناسنامه  بشماره  ابراهیم  فرزند  موحد  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

 62 از  فرعی   1 پالک  از  و مجزی شده  مفروز  مترمربع   132.21 به مساحت  مغازه  باب  یک  در 

اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی شاهمرادی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000741 رای شماره  34-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود فاخران اصفهانی فرزند علی بشماره شناسنامه 

1 فرعی از 64  از پالک  654 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده 

اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

35-برابر رای شماره 139560302012000738 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی راوش فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 1239 

در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000735 هیات  36-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  وحید عباسی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 7  

در یک باب خانه به مساحت 238.80مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 64 اصلی 

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

قانون تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع  37-برابر رای شماره 139560302012000747 هیات 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آرزو عباسی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 20 در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  38-برابر رای شماره 139560302012000744 هیات 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  سیدمهدی  فرزند  زاده  مومن  سیداسداله  آقای   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 215 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 139560302012000644  39-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد کریمی فرزند عزیزعلی بشماره شناسنامه 

675 دریک دانگ و نیم مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک رسمی خانم 

ایران خانجانی و غیره محرز گردیده است.

40-برابر رای شماره   139560302012001010   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  حیدرعلی  فرزند  آغچه   محمدرضا کریمی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 191  در یک و نیم دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک 

رسمی خانم ایران خانجانی و غیره محرز گردیده است.

41-برابر رای شماره 139560302012000661 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای درویش کریمی آغچه فرزند صادق بشماره شناسنامه 1075 در 

یک دانگ و نیم مشاع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک رسمی خانم ایران 

خانجانی و غیره محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000655 رای شماره  42-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

آقای حیدر احمدی فرزند روزعلی بشماره شناسنامه 132  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

در یک و نیم دانگ مشاع ازیک قطعه زمین مزروعی به مساحت 211857.38 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 204 اصلی واقع در آغچه خریداری از مالک رسمی خانم ایران 

خانجانی و غیره محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000759 هیات  43-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسقلی بیاتی کمیتکی فرزند شنبه بشماره شناسنامه 

3  در یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب از چاه عمیق اختصاصی طبق قانون آبها به مساحت 

94406.5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 99 اصلی  واقع در کمیتک خریداری 

از مالک رسمی آقای غالمرضا فراهی ورثه شیر علی هارونی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000596 رای شماره  44-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سحر سادات عبداللهی دمنه فرزند سید عبداله بشماره 

مترمربع   239.39 مساحت  به  خانه  باب  یک  از  مشاع  دانگ  سه  در   1080415505 شناسنامه 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی خانم 

زهره عبداللهی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012000683 هیات  45-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا آقائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 64 در 

یک باب خانه به مساحت 199.99 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی 

واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقای وحدت عباسی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000705 شماره  رای  46-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  قلی  فرزند  مندرجانی  طاهری  غالمعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 1 در یک باب خانه به مساحت 974.47 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای یحیی غالمی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012000728هیات  شماره  رای  47-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی کشانی فرزند جواد بشماره شناسنامه 1714 در 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000729 رای شماره  48-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  حسن  فرزند  یانچشمه  سورانی  نیازعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 76 در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی 

از64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000597 رای شماره  49-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد سخائی فر فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

1227  در یک باب خانه به مساحت 250.76 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 

62 اصلی واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقایمصیب فالحی محرز گردیده است.

50-برابر رای شماره 139560302012000667 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی داودی چادگانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 3261 

در یک باب خانه به مساحت 197.68 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی   

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای یوسف بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000723 شماره  رای  51-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  حسین  فرزند  اصفهانی  زائری  محمدعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 452 در یک باب خانه به مساحت 376 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 139560302012000732  52-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید رضا طباطبائی فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 

19 در یک باب خانه به مساحت 297.30 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 

اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمجید بیات محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000610 رای شماره   53-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد سلمانی فرزند آقاقلی بشماره شناسنامه 74 در 

یک باب خانه به مساحت 263.92 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی 

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای حسین اله دادی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000607 شماره  رای  54-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد سلمانی فرزند آقاقلی بشماره شناسنامه 74  در 

یک باب خانه به مساحت 514.61 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی 

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی مالکین مزرعه قرقر محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000604 شماره  رای  55-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  اله  فضل  فرزند  چادگانی  لطفی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

شناسنامه 910 در سه دانگ از یک باب خانه به مساحت 299.89 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای هادی لطفی محرز 

گردیده است.

56-برابر رای شماره 139560302012000600 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

شناسنامه  بشماره  اله  فضل  فرزند  چادگانی  لطفی  هادی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

5750003221 در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 299.89مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای حامد عباسی محرز 

گردیده است.

57-برابر رای شماره 139560302012000289 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی الهی فر فرزند یداله بشماره شناسنامه 33 در دو باب مغازه 

رزوه  در  واقع  اصلی   60 از  فرعی   6 از پالک  و مجزی شده  مفروز  مترمربع  به مساحت 63.85 

خریداری از مالک رسمی آقای یادگار یادگاری محرز گردیده است.

58-برابر رای شماره 139560302012000671 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ملک محمد کیانی موگوئی فرزند اصالن بشماره شناسنامه 286  

در یک باب خانه به مساحت 208.35 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی   

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای جواد مرتضائی محرز گردیده است.

59-برابر رای شماره 139560302012000650 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد طاهری دمنه فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 30 در یک 

باب مغازه به مساحت 69.99 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 97 فرعی از 2 اصلی  واقع در 

دامنه خریداری از مالک رسمی آقای احمد ترکیان محرز گردیده است.

60-برابر رای شماره 139560302012000847 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سلیمه عباسی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 463 در سه دانگ 

یک باب خانه به مساحت 247.24 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی واقع 

در سمندگان خریداری از مالک رسمی آقای حسین اله دادی محرز گردیده است.

61-برابر رای شماره 139560302012000844 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمال هاشمی افوسی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 189 

در یک باب خانه به مساحت 406.54 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  

واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای احمد کیخائی محرز گردیده است.

62-برابر رای شماره 139560302012000841 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین رفیعی میاندشتی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 19 

در یک باب خانه به مساحت 159.09 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 149 اصلی  

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد دهقان محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000838 شماره  رای  63-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی رفیعی میاندشتی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1893 

در یک باب خانه به مساحت 182.26 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 149 اصلی  

واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمددهقان محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000835 شماره  رای  64-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید رضا طباطبائی فرزند سید احمد بشماره شناسنامه 19 در 

یک باب خانه به مساحت 317 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقایعبدالمجید بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000832 شماره  رای  65-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا نامداری فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 9 در یک باب 

خانه به مساحت 200.59  مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک3 فرعی از 149 اصلی  واقع در 

میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای عروجعلی میرزایی محرز گردیده است.

66-برابر رای شماره 139560302012000828 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

بشماره  حسین  محمد  فرزند  جانی  آرتی  جنگروی  شهربانو  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

پالک  از  و مجزی شده  مفروز  مترمربع   309.62 به مساحت  خانه  باب  یک  در   246 شناسنامه 

عباس صفایی محرز  آقای  رسمی  مالک  از  میاندشت خریداری  در  واقع  اصلی   149 از  فرعی   2

گردیده است.

67-برابر رای شماره 139560302012000825 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

اله بشماره شناسنامه  فرزند لطف  آقای محمدعلی دوست محمدی  بالمعارض متقاضی  مالکانه 

1590  در یک باب خانه به مساحت 65.83 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 200 

اصلی واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای اصغر مرتضایی محرز گردیده است.

68-برابر رای شماره 139560302012000814 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بهارلوئی یانچشمه فرزند محمد بشماره شناسنامه 246  در 

یک باب خانه به مساحت 385.61 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع 

در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

69-برابر رای شماره 139560302012000811 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدتقی موسوی تنگ نایاب فرزند میرشیبه بشماره شناسنامه 

7  در یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  

واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

70-برابر رای شماره 139560302012000808 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود برهانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 99  در یک باب 

خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان 

خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

71-برابر رای شماره 139560302012000805 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیامک حاجی احمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1397 

صادره از در یک باب خانه به مساحت 386.40مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 

از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

72-برابر رای شماره139560302012000802 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی شریف زاده فرزند عبداله بشماره شناسنامه 1742  در یک 

باب خانه به مساحت 282.77مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

73-برابر رای شماره 139560302012000796 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حیدر مردانی گرم دره فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 1  در یک 

باب خانه به مساحت 441.58مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64اصلی  واقع در 

چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

74-برابر رای شماره 139560302012000799 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت اله هارونی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 5 در یک باب 

خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالک رسمی آقایمرتضی عسگری محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 1395060302012000793  75-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد فرمان آراء فرزند رضا بشماره شناسنامه 1420  در یک باب 

خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالک رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000787 شماره  رای  76-برابر 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید مرتضی ئی بوئینی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1598  

در یک باب خانه به مساحت 271.55مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 200 اصلی  

واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای فرج میر شفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000790 شماره  رای  77-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بشماره  مهدی  سید  فرزند  زاده  مومن  اسداله  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

 1 از پالک  و مجزی شده  300 مترمربع  مفروز  به مساحت  باب خانه   در یک  شناسنامه 215  

 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده

 است.

78-برابر رای اصالحی شماره 94/4300/62 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

تصرفات  فریدن  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 

فوقانی  مغازه  باب  یک  در  غالمحسین  فرزند  صادقی  پرویز  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 

مسکونی  به مساحت 130.88 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع 

در  داران  خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین صادقی محرز گردیده است که حد شمال 

و غرب و جنوبی افزایش یافته و مساحت از 128.25 متر به 130.88متر اصالح گردیده است. 

  لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 

انتشاراولین  توانندازتاریخ  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت 

یک  مدت  رسید،ظرف  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 

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

خواهد صادر  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذوروعدم  مدت  انقضای   درصورت 

 شد.  

 محمدشیخ سلیمانی-کفیل ثبت فریدن 
 تاریخ انتشار نوبت اول :27 /04  /1395                

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  10 /05 /1395  



شنبه  10  مرداد ماه  1395

حــذر  دریایــی  غذاهــای  پخــت  از  زیــادی  افــراد 
می دهــد  بــدی  بــوی  معتقدنــد  چــون  می کننــد، 
از  دلیــل  همیــن  بــه  تحمــل کننــد.  نمی تواننــد  و 
 خواصــی کــه ایــن نــوع غذا هــا دارنــد خــود را محــروم 

می کنند. 
اگــر شــما هــم جــزو ایــن افرادیــد، چنــد راه حــل ســاده 
در ایــن نوشــتار کوتــاه را بــرای از بیــن بــردن بــوی بــد 

ماهــی امتحــان کنیــد.
ماهــی  قطعــه کــردن  و  شســتن  از  بعــد  اگــر   .۱
یــا ظرف هــای شــما  آن روی چاقــو، تختــه  بــوی 
باقــی مانــد، می توانیــد بــا کمــک محلــول خــردل 
پــاک ظرف هــا  روی  از  را  بــو  ایــن  آب  و   زرد 

کنید.

ســینک  از  ماهــی  بــوی  رفتــن  بیــن  از  بــرای   .۲
ظرفشــویی کافــی اســت یــک اســتکان ســرکه را 
روی  را  محلــول  و  بریزیــد  آب  لیــوان  یــک  درون 
ــا کمــک ســیم  ســینک اســپری کنیــد. ســپس آن را ب

بشــویید. خــوب  ظرفشــویی 
۳. طعــم دار کــردن ماهــی بــا کمــک ســبزی های 
و  ادویــه  از  اســتفاده  یــا  خوشــبو  و  معطــر 
تاثیــر  می توانــد  معطــر  ســوخاری  پودرهــای 
هنــگام  ماهــی  بــوی  رفتــن  بیــن  از  در  زیــادی 
 طبــخ داشــته باشــد و گوشــت آن را تــرد و لطیــف

 کند.
ــرامیک  ــپزخانه تان س ــف آش ــه کــ ــی کــ ۴. در صورت
اســت و امــکان تمیــز کــردن آن وجــود دارد می توانیــد 

طــول  در  را  آن  و  ریختــه  افشــانه  درون  را  ســرکه 
 پوســت کنــدن یــا پختــن ماهــی در هــوا اســپری

 کنید.
۵. یکــی دیگــر از روش هــای از بیــن بــردن بــوی ماهــی 
در فضــای آشــپزخانه و خانــه، اســتفاده از اســانس 

ــا اکالیپتــوس اســت.  وانیــل ی
می توانیــد اســانس ایــن گیاهــان را روی یــک دســتمال 
 اســپری کنیــد و آن را روی میــز آشــپزخانه یا پیشــخوان

 قرار دهید.
ــان  ــای خانه ت ــی در فض ــوی ماه ــه ب ــی ک ۶. در صورت
ــز  ــوان ســرکه را روی می ــک لی ــر اســت ی ــده بهت پیچی
ــذب  ــود ج ــه خ ــد را ب ــوی ب ــا ب ــد ت ــپزخانه بگذاری آش

ــد. کن

چگونه بوی بد ماهی
 را از بین ببریم؟

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره  214 ســـــال دوم                ݡسݒ

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم :

دَق ُمباَرٌك َو الِکذَب َمشئوم؛ ِاعَلم َاّنَ الّصِ

 بدان که راستگويى، پر برکت و دروغگويى، شوم است.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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بیلبورد معر�ف حجاب در آمریکا

 : ن تصویر بانوی مسلمان محجبه در کنار مریم مقدس و این م�ت

»دلیل هردو برای انتخاب حجاب ییک است.«

این بیلبورد در ایالت آرکانزاس آمریکا نصب شده است.

حوادثدانستنی

 هشدار: موهای بینی 
را جدا نکنید

را  ناخوشــایندی  ظاهــر  بینــی  بلنــد  موهــای 

افــراد  دلیــل،  همیــن  بــه  می کننــد.  ایجــاد 
کوتــاه  قیچــی  بــا  را  بینــی  موهــای   گاهــی 

می کنند. 
ایــن در حالــی اســت کــه محققــان بــه تازگــی 
پرخطــر  بســیار  را  بینــی  موهــای   کنــدن 

خوانده اند.  

تنفســی  هــوای  فیلتــر  و  پاکســازی  بــه  بینــی 
وجــود  مژک هایــی  بینــی  درون  می پــردازد. 
قســمت های  از  را  موکــوزی  مــواد  کــه  دارنــد 
حرکــت  آن  انتهــای  بــه  بینــی   جلــوی 

می دهند. 
   موکــوز درون بینــی کــه نوعــی ســد دفاعــی در مقابــل 
ــود، در  ــوب می ش ــا محس ــاک و میکروب ه ــرد و خ گ
نهایــت وارد معــده شــده و در آنجــا توســط اســید 

ــود.  ــه می ش ــده تجزی مع
ــوا  ــر ه ــذب ذرات بزرگ ت ــه ج ــی وظیف ــای بین  موه
را بــر عهــده دارنــد. بــه گفتــه محققــان، کنــدن 
ــراد ایجــاد  ــرای اف ــی مشــکالت جــدی ب ــای بین  موه

می کند. 
بــه  یافتــه  راه  میکروب هــای  می گوینــد  آن هــا   
نزدیــک  و  مــو  پیــاز  مجــاورت  در  بینــی  درون 
 حفره هایــی کــه مــو از آن خــارج شــده اســت، جمــع 

می شوند. 
زمانــی کــه مــوی بینــی از ریشــه کنــده شــودف پیــاز 
آن صدمــه می بینــد و مســیر ورود میکروب هــا بــه 

ــود.  ــوار می ش ــدن هم ب
 ورود میکروب هــا بــه بــدن باعــث عفونــت مــی 
شــود؛ امــا داســتان در همینجــا پایــان نمی یابــد؛ ایــن 
ــوب  ــنده محس ــر و کش ــدت پرخط ــه ش ــا ب عفونت ه
بــه  نهایــت  در  بینــی  میِ شــوند، چــون رگ هــای 
بــه همیــن علــت  رگ هــای مغــز راه می یابنــد و 
ــت و آبســه  ــه شــکل مننژی ــاد شــده ب ــای ی عفونت ه

مغــز ظاهــر می شــوند. 
ــورت را  ــی در ص ــه بین ــی ب ــه منته ــمندان ناحی  دانش
ــده  ــورد خطــرات نادی ــده و در م ــث خطــر« نامی »مثل

ــد. ــدار داده ان ــردم هش ــه م ــن آن ب گرفت

 فاز دوم سیتی سنتر اصفهان طعمه
 حریق شد

مدیــر مجموعــه ســیتی ســنتر بــا اشــاره بــه آتــش ســوزی در 
ــی  ــر بی دقت ــه در اث ــن حادث ــاز دو ســیتی ســنتر گفــت: ای ف
نیروهــای خدماتــی در جوشــکاری ســقف اتفــاق افتــاده 
اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، مســعود صرامــی افــزود: 
زیــر ســقف قســمت چوبــی وجــود دارد کــه در اثــر بی دقتــی 
ــی  ــه و خوشــبختانه خســارت جان در جوشــکاری آتــش گرفت
ــن  ــون در اطــراف ای ــال نداشــته اســت. هــم اکن ــه دنب ــز ب نی
محــور ترافیــک ســنگینی اســت و بخــش کارگاهــی ســیتی 
ســنتر دچارحریــق شــده اســت.مدیر مجموعــه ســیتی ســنتر 
اظهــار داشــت بــا حضــور مامــوران آتــش نشــانی ایــن اتــش 
اطفــاء شــده اســت. بــه دنبــال ایــن حادثه همــه شــهروندان و 
مغــازه داران ایــن مجموعــه را تــرک کردنــد و ترافیــک ســنگینی 
در محــور اصفهــان شــیراز ایجــاد شــد. مجموعــه ســیتی ســنتر 
اصفهــان در محــور اصلــی اصفهــان -شــیراز و مقابــل ســپاهان 
ــه  ــن حادث ــی اســت، ای ــزارش حاک ــع اســت.این گ شــهر واق
۱0مصــدوم بــر جــای گذاشــت و دود حاصــل از آتــش ســوزی 

فعالیــت آن مجموعــه را بــرای ســاعاتی متوقــف کــرد.

  اقدام زشت دوست دختر سابق 
برای تازه داماد

ــر  ــا دخت ــی اش ب ــق قدیم ــد عش ــی دی ــوان وقت ــر ج  دخت
دیگــری ازدواج کــرده از حســادت دســت بــه اقدامــی عجیبــی 
زد.چنــدی پیــش مــرد ۳۲ ســاله ای بــه نــام احمد بــا مراجعه 
بــه دادســرای آبــادان از ماجــرای انتشــار عکس های شــخصی 
ــرس  ــه بازپ ــرد ب ــن م ــر داد.ای ــازی خب ــای مج اش در فض
پرونــده گفــت: نمــی دانــم چــه کســی بــا چــه انگیــزه ای اقــدام 
بــه انتشــار عکــس هــای شــخصی ام کــرده اســت و همســرم 
کــه بــه تازگــی باهــم ازدواج کــرده ایــم بــا دیــدن ایــن عکــس 
هــا تــا مــرز طــالق پیــش رفتــه اســت.بدین ترتیــب تیمــی از 
مامــوران پلیــس فتــای آبــادان بــرای ردزنــی عامــل ایــن اقــدام 
کینــه جویانــه وارد عمــل شــدند و خیلــی زود دختــر جوانــی را 
کــه دســت بــه ایــن کار زده بــود دســتگیر کردند.آتنــا ۲۵ ســاله 
کــه بــا دیــدن مامــوران شــوکه شــده بــود در اعترافاتــش گفــت: 
چنــد ســال پیــش بــا احمــد آشــنا شــدم و قــرار بــود تــا بــا هم 
ازدواج کنیــم امــا احمــد بــا دختــر دیگــری ازدواج کــرد و همــه 
ــدم  ــی دی ــرد و وقت رویاهــای زندگــی عاشــقانه ام را خــراب ک
احمــد و همســرش زندگــی خوبــی دارنــد و در ایــن ماجــرا تنهــا 
مــن مهــره ســوخته هســتم از روی حســادت تصمیــم گرفتــم 
ــد را در فضــای مجــازی  ــا احم عکســهای دوران دوســتی ام ب

پخــش کنــم تــا زندگــی احمــد نــاآرام شــود.

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد اجــرای محوطــه ســازی ســایت مســکن مهــر شــهر جدیــد مجلســی بصــورت 70%تهاتــر بــا 
زمیــن یــا واحــد ســاخته شــده بــا اطالعــات مشــروحه زیــر را بــه شــرکتهای پیمانــکاری تشــخیص صالحیــت شــده واگــذار نمایــد.

شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد احــداث پروژه هــای عمرانــی ذیــل واقــع در شــهر جدیــد مجلســی را بــه صــورت مشــارکتی بــا 

اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارای صالحیــت، پــس از ارزیابــی و اخــذ امتیــاز الزم واگــذار نمایــد. 
ــل  ــداری شــبکه کاب ــان در نظــر دارد نگه ــرات اســتان اصفه شــرکت مخاب

ــارد  ــش میلی ــال )ش ــر آورد ۶/۶9۱/000/000 ری ــا ب ــه ب ــرات مراکزتابع ــی اداره مخاب و هوای
ــغ  ــه مبل ــه ب ــرکت در مناقص ــپرده ش ــا س ــال( و ب ــون ری ــک میلی ــود و ی ــصد و ن و شش
ــد.  ــذار نمای ــکار واگ ــه پیمان ــه ای ب ــک مرحل ــه ی ــورت مناقص ــال را بص ۲۶7/۶00/000 ری

لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط کــه دارای گواهینامــه صالحیــت 
ــد  ــی در ک ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف ــت از اداره کل تع ــه صالحی ــکار و تاییدی ــی پیمان ایمن

ــد. فعالیــت مربوطــه مــی باشــند دعــوت بعمــل مــی آی
از تاریــخ 9۵/۵/۱0 لغایــت 9۵/۵/۱9 جهــت دریافــت اســتعالم ارزیابــی و اســناد مناقصــه 
بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ ۵0/000 ریــال بــه حســاب جــاری 
ــه ایــن شــرکت واقــع  ــزی ۱۳00080۱۱۲7۱9۲( ب ــک ملــت )شناســه واری ۱۶۴07۴07۶۲ بان
ــت  ــدارکات و جه ــت ت ــاق ۲۱۶ مدیری ــماره ۲ اط ــاختمان ش ــاال س ــاغ ب ــان چهارب در خیاب
و   WWW.TCE.IR اینترنتــی شــرکت آدرس ســایت  بــه  بیشــتر  اطالعــات   کســب 
ــد.  ــل نماین ــاس حاص ــن ۳۶۶۶0۱۴۱  تم ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و ی WWW.TCI.IR  مراجع
متقاضیــان حداکثــر تــا دو هفتــه پــس از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد فرصــت دارنــد 
پاکتهــای تکمیــل شــده را بــه همــراه ســایر مــدارک الزم بــه دبیــر خانــه ســاختمان شــماره 
یــک مخابــرات اســتان اصفهــان واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال تحویــل و رســید دریافــت 

نماینــد.
توضیح اینکه:

۱-آخریــن مهلــت تحویــل پاکتهــا و تاریــخ بازگشــایی آنهــا برابــر اطالعــات منــدرج در اســناد 
ــد. مناقصه میباش

ــی  ــی تضمین ــا چــک بانک ــی و ی ــه بانک ــد ضمانتام ۲-ســپرده شــرکت در مناقصــه میتوان
باشــد.

۳-پاکــت پیشــنهاد قیمــت آن دســته از مناقصــه گرانــی بازگشــائی میشــود کــه در کمیتــه 
فنــی و بازرگانــی امتیــاز الزم را کســب کــرده باشــند. 

۴-ارجــاع کار بــه شــرکتهای ایرانــی و یــا مشــارکت شــرکتهای ایرانــی – خارجــی صرفــا بــه 
شــرط داشــتن حداقــل ۵۱ درصــد ســهم ارزشــی کار بــرای طــرف ایرانــی میســر خواهــد بــود

 )آگهی مناقصه( 

تجدیدآگهی فراخوان عمومی  شناسایی سرمایه گذار )شریک(  آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت مخابرات استان اصفهان

نوبت  دوم

نوبت دوم نوبت اول

م الف 3816

م الف 3814

 

 اجرای محوطه سازی سایت مسکن 
مهر شهر جدید مجلسی

)قطعه شماره 3(

7/242/850/000 ریال بر 
اساس فهرست بهای ابنیه 

وتاسیسات95
9ماه370/000/000 ریال

ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 

 متراژ تقریبی زیر بنا 
)متر مربع( 

موضوع پروژه

116/7 میلیارد86 میلیارد

گذاری مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
 توسط شریک حدود )ریال(

گذاری حدود  کل سرمایه   مبلغ 
)ریال(

   شــرایط و زمــان دریافــت اســناد مناقصــه: دارا بــودن حداقــل پایــه ۵ در رشــته ابنیــه یــا راه و بانــد و دریافــت اســناد ظــرف مــدت هفــت روز از 
نشــر آگهــی

  - مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مورخ 9۵/۵/۲۳ دبیرخانه شرکت عمران مجلسی
- نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر ۲0 جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 

-امور قراردادها    تلفن: ۵۲۴7۲7۳۳-0۳۱       دورنگار: ۵۲۴7۲۲۱۴-0۳۱     صندوق پستی: 8۶۳۱۶-۴۵77۵
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

- مهلــت و محــل دریافــت اســناد: واجدیــن شــرایط می تواننــد ظــرف مــدت پنــج روز از نشــر آگهــی، جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی بــه امــور 
قراردادهــای ایــن شــرکت مراجعــه نماینــد.

- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مورخ 9۵/۵/۲0 دبیرخانه شرکت عمران مجلسی
- نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر ۲0 جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 

-امور قراردادها    تلفن: ۵۲۴7۲7۳۳-0۳۱       دورنگار: ۵۲۴7۲۲۱۴-0۳۱     صندوق پستی: 8۶۳۱۶-۴۵77۵
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 مشارکت 
در 

احداث

یکصد واحد مسکونی ویالئی

واحدهای تجاری

مدرسه

235
1790

10000

مدت زمان قراردادبرآورد اولیهعنوان پروژه

رشکت مخاربات استان اصفهان
 سهامی خاص 


