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به بهانه روز پزشک

له
قا

رم
س تولــد  زادروز  بــا  همزمــان  شــهریورماه،  یکــم 

بــه  ایرانــی،  نــام آور  پزشــک  ســینا،  بوعلــی 
پــاس تألیفــات و خدمــات ارزنــده وی در زمینــه 

اســت.  شــده  نامگــذاری  پزشــک«  »روز  پزشــکی، 
پزشــکانی  ایثارگــر،  پزشــکان  همــه  بــه  را  روز  ایــن 
نــه  و  پزشــکی هســتند  بــه ســوگندنامه  پایبنــد  کــه 
رضــای  بــرای  بلکــه  نجومــی،  درآمدهــای  بــرای 
نمی شناســند  پــا  از  ســر  مــردم  بــه  خدمــت  در  خــدا 
قــدم  مــردم  ســالمت  راه  در  وجودشــان  تمــام  بــا  و 
ــه تبریــک عــرض  ــه و متواضعان ــد، خالصان  برمی دارن

می کنیم.
نامگداری روز والدت ابوعلی سینا به »روز پزشک« 
جامعه  در  پزشکان  که  است  این  پیامش  کمترین 
اسالمی، خوب است خود را به اخالق اسالمی مزین 

کنند و از دنیاطلبی بپرهیزند. 
پیشوایان  از  فراوانی  روایت های  اسالمی،  منابع  در 
اخالق  و  پزشکی  بایسته های  رعایت  درباره  دین 

پزشک آمده است...
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حضــرت  آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
 صبــح دیــروز )یکشــنبه( در دیــدار بــا ائمــه جماعــات 
مســاجد اســتان تهــران، مســاجد را پایــگاه »اجتمــاع 
اجتماعــی  حرکــت  و  برنامه ریــزی  مقاومــت،   مشــورت، 
ــت  ــرورت تقوی ــه ض ــاره ب ــا اش ــد و ب ــی« خواندن و فرهنگ
ــاب  ــی انق ــه گاه اصل ــوان تکی ــه عن ــردم ب ــی م ــان دین   ایم
و نظــام افزودنــد: بــرای تشــخیص تکلیــف در قبــال مســائل 
جــاری بایــد بــا نگاهــی کان و فرهنگــی، رونــد کلــی حرکــت 
جامعــه را تحلیــل و جریان شناســی کــرد. رهبــر انقــاب 
ــد:  ــی مســجد افزودن ــادآوری فلســفه تعییــن روز جهان ــا ی ب
 ایــن روزِ اساســا انقابــی، بــا پافشــاری و مطالبــه جمهــوری 
اســامی  و بــه علــت آتــش زدن مســجداالقصی بــه دســت 
ــم  ــا رژی ــه امــت اســام ب ــا هــدف مقابل صهیونیســت ها و ب
صهیونیســتی، در ســازمان کنفرانــس اســامی  تصویــب 
ــرار داد. ــه ق ــورد توج ــگاه، آن را م ــن ن ــا همی ــد ب ــد و بای ش

حضــرت  آیــت هللا خامنــه ای، تشــکیل مســجد را از ابتــکارات 
اســام بــرای شــکل دادن بــه اجتماعــات و ارتباطــات مــردم 
ــد  ــد« خواندن ــه خداون ــه ب ــاز و توج ــر، نم ــور »ذک ــر مح  ب
و افزودنــد: در تاریــخ اســام، مســجد، مرکــزی بــرای 
مهــم  مســائل  در  تصمیم گیــری  و  همــکاری  مشــورت، 

اجتماعــی، سیاســی و نظامــی  بــوده اســت.
ــاز  ــئله نم ــت مس ــر اهمی ــه ب ــن زاوی ــاب از همی ــر انق رهب
تأکیــد و خاطرنشــان کردنــد: نمــاز بایــد بــا کیفیــت و توجــه 
ــون  ــی همچ ــه  دور از آفات ــال، و ب ــد متع ــه خداون ــق ب عمی
ــن  ــات در تبیی ــه جماع ــش ائم ــد و نق ــا باش ــت و ری  غفل
و ترویــج عملــی و زبانــی مســئله نمــاز بــه عنــوان حقیقتــی 

ــم اســت. جــذاب و شــوق انگیز بســیار مه
ــک  ــای نی ــه کاره ــرای هم ــی ب ــجد را پایگاه ــان، مس ایش
دانســتند و گفتنــد: مســجد بایــد پایــگاه »انسان ســازی 
 عمــران دل و دنیــا، مقابلــه بــا دشــمن، بصیرت افزایــی 
باشــد؛  اســامی«  تمــدن  برای ایجــاد  زمینه ســازی  و 
ــاز ــه نم ــر اقام ــاوه ب ــت ع ــام جماع ــه ام ــن وظیف  بنابرای
»اقامــه حــق و عــدل، تبییــن دیــن و ابــاغ احــکام دینــی« 

اســت.
حضــرت  آیــت هللا خامنــه ای، امــام جماعــت را »محــور 
مســجد« خواندنــد و افزودنــد: امامــت مســجد، شــغلی مهــم 
ــن  ــه  ای ــیه ای ب ــی حاش ــا نگاه ــد ب ــت و نبای ــی اس و اساس
مأموریــت مهــم، در حــق مســجد کــم گذاشــت؛ بلکــه بایــد 
ــاز ــِت نم ــا کیفی ــه، ادای ب ــا طمأنین ــم و ب ــور منظ ــا »حض  ب
گفت وگــو بــا مــردم و تشــکیل حلقه هــای معرفتــی و پاســخ 

بــه ســؤاالت جوانــان«، حــق مســجد را ادا کــرد.
ایشــان، محوریت بخشــیدن بــه مســاجد را از جملــه هنرهــای 
ــاب  ــای اول انق ــان روزه ــأن از هم ــام عظیم الش ــزرگ ام ب
ــواع  ــگاه ان ــجد، »پای ــد: مس ــمردند و افزودن ــامی  برش اس
فکــری  تقویــت  در  و  اســت  اجتماعــی«   فعالیت هــای 

و ترغیــب مــردم بــه فعالیت هــای گوناگــون اجتماعــی 
نقــش اساســی دارد.

رهبــر انقــاب مســاجد را »هســته مقاومــت«، به ویــژه 
ــر  ــد: اگ ــان کردن ــمردند و خاطرنش ــی برش ــت فرهنگ مقاوم
ــت  ــز از دس ــه چی ــد، هم ــی نباش ــز فرهنگ ــار و خاکری حص
مــی رود. ایشــان، تــاش پیچیــده و متنــوع دشــمنان بــرای 
 نفــوذ فرهنگــی را گســترده تر از اوایــل انقــاب دانســتند 
و افزودنــد: آمــاج  ایــن حرکــت مســتمر و چنــد الیــه،  ایمــان 
دینــی مــردم اســت؛ یعنــی همــان عاملــی کــه عامــل اصلــی 
ــامی  ــوری اس ــکیل جمه ــامی  و تش ــاب اس ــروزی انق پی

 بــوده اســت.
ــه ای  ــامی  را زلزل ــاب اس ــه ای، انق ــت هللا خامن ــرت  آی حض
شــدید در ارکان نظــام ســلطه خواندنــد و افزودنــد: بــه برکــت 
»اســام انقابــی« و »انقــاب اســامی«، هــدف اصلــی 
ــاکام  ــه ن ــر منطق ــی ب ــی فرمانروای ــی، یعن ــان جهان زورگوی
ــر  ــا زمین گی ــیا عم ــرب آس ــه غ ــکا در منطق ــده و آمری مان

شــده اســت.
ــدی  ــان و پایبن ــر  ایم ــد: اگ ــان کردن ــاب خاطرنش ــر انق رهب
ملــت بــه اســام نبــود،  ایــران نیــز همچــون دیگــران زیــر چتر 
آمریــکا و غیرآمریــکا می رفــت و بــه همیــن علــت اســت کــه 
ــر  ــق و پایان ناپذی ــی عمی ــردم، خصومت ــان م ــا  ایم ــا ب آن ه
دارنــد. ایشــان، جوانــان را در هدف گذاری هــای دشــمنان 
بــرای نفــوذ فرهنگــی و تضعیــف  ایمــان و اعتقــادات مــردم 
یــک هــدف اصلــی دانســتند؛ امــا افزودنــد: بــا وجــود همــه 
طرح هــای فریبنــده، خیــِل عظیــم جوانــان مؤمــن بــه 
 عنــوان یکــی از معجــزات بــزرگ انقــاب، نســل جــوان امــروز 

را پیشتازتر از جوانان اول انقاب قرار داده است.

ــش  ــه ای نقــش مســاجد را در افزای ــت هللا خامن حضــرت  آی
مقاومــت و تحکیــم هنرمندانــه حصــار فرهنگــی، مهــم 
ــزرگ بســیج  ــگاه ب ــد: مســجد، پای ــد و افزودن ــی کردن ارزیاب
ــه  ــات را ب ــه جماع ــان، ائم ــت. ایش ــی اس ــت فرهنگ و حرک
اســتفاده هــر چــه بیشــتر از شــیوه های صحیــح کار در 
مســاجد توصیــه و بــه عنــوان یــک مثــال خاطرنشــان کردند: 
ــی  ــیوه های تبلیغات ــر ش ــردم، از دیگ ــا م ــات رودررو ب  جلس

در رسانه های مختلف، مؤثرتر است.
رهبــر انقــاب در تبییــن نکتــه ای مهــم، »فرهنــگ و بصیــرت 
فرهنگــی« را مبنــای کار حقیقــی سیاســی خواندنــد و تأکیــد 
کردنــد: سیاســت در معنــای واقعــی، طرفــداری از  ایــن یــا آن 
شــخص نیســت؛ بلکــه بــه معنــای برخــورداری از نــگاه کان 

و تــوان تحلیــل حرکــت عمومــی  جامعــه اســت.
رهبــر انقــاب افزودنــد: در نــگاه سیاســِی حقیقــی، بایــد بــا 
بررســی حرکــت عمومــی  جامعه، پاســخ چند ســؤال اساســی 
روشــن شــود: ســبک زندگــی جــاری، مــا را بــه کــدام ســمت 
و ســو می کشــاند و آیــا در حــال حرکــت بــه ســمت عدالــت 
اجتماعــی، اســتقال واقعــی و شــکل دهی تمــدن اســامی 
 هســتیم یــا بــه ســمت وابســتگی بــه آمریــکا و تأثیرپذیــری 

ــم؟ ــت می کنی ــی حرک ــای غرب ــا و یافته ه از بافته ه
کان  نــگاه  خــال  ایــن  در  البتــه  افزودنــد:   ایشــان 
جــاری  مســائل  تکلیــف  واقعــی،  جریان شناســی   و 
احــزاب  اشــخاص،  قبــال  در  انســان  موضع گیــری   و 

و گروه ها نیز مشخص می شود.
حضــرت  آیــت هللا خامنــه ای در ذکــر مثالــی در تبییــن 
اهمیــت داشــتن نــگاه و تحلیــل کان گفتنــد: در اوایــل فتنــه 
ــام  ــا نظ ــر ب ــما در ظاه ــم ش ــه گفت ــران فتن ــی از س ــه یک ب

ــی  ــان در حــال اعتــراض انتخابات ــه خودت ــه گفت هســتید و ب
هســتید؛ امــا بدانیــد کــه مدیریــت  ایــن جریــان بــه دســت 
شــما کار  از  اســتفاده  بــا  آن هــا  و  می افتــد   بیگانــگان 

ــد:  ــاب افزودن ــر انق ــد. رهب ــدف می گیرن ــام را ه ــل نظ اص
آن هــا -البتــه اگــر بــا نــگاه خوش بینانــه بــه ماجــرا 
شــدند  وارد  و  نفهمیدنــد  را  حــرف  اینجانــب   بنگریــم- 
 و همــه دیدنــد کــه چگونــه انتخابــات، بهانــه ای بــرای حملــه 
و نفــی اصــل نظــام شــد. ایشــان خاطرنشــان کردنــد: برخــی 
ــا  ــم؛ ام ــع زده شــده، بگذری ــی آن موق ــک حرف ــد ی می گوین
بایــد توجــه داشــت کــه اگــر در طرفــداری از کســی حرفــی 
ــت، آن  ــع اوس ــخنان و مواض ــف س ــه مخال ــود ک زده می ش
ــه حســاب او  ــه ب شــخص بایــد اعــام مخالفــت کنــد؛ وگرن

گذاشــته می شــود.
رهبــر انقــاب اســامی  ســخنان خــود را در جمــع ائمــه 
ــا بیــان چنــد نکتــه دیگــر ادامــه  جماعــات اســتان تهــران ب
ــاز«  ــت نم ــه وق ــر س ــت در ه ــاز جماع ــه نم ــد: »اقام  دادن
و »بــاز بــودن مســاجد بــرای مراجعــه مــردم و خوانــدن نمــاز 
 در طــول روز« از جملــه  ایــن نــکات بــود. ایشــان بــا انتقــاد 
ــدن  ــط در خوان ــاجد را فق ــنمازی مس ــه پیش ــی ک از دیدگاه
نمــاز خاصــه می کنــد، افزودنــد:  ایــن نــگاه جفاآمیــز در واقــع 
ــگاه ســکوالر اســت کــه دیــن را در عمــل شــخصی  همــان ن
منحصــر می کنــد و از ورود بــه مســائل اجتماعــی- سیاســی 
ــه  ــه ای در همیــن زمین ــاز مــی دارد. حضــرت  آیــت هللا خامن ب
خاطرنشــان کردنــد: »اســام ســکوالر و محصــور در عبــادات 
ــداران  ــر طرف ــی اگ ــته جمعی« حت ــه دس ــردی و چ ــه ف چ
فراوانــی داشــته باشــد، مــورد خصومــت ســلطه گران نیســت. 
ــام  ــد »اس ــمنی دارن ــا آن دش ــی ب ــان جهان ــه زورگوی آنچ
ــکیل  ــی تش ــی- اجتماع ــام سیاس ــه نظ ــت ک ــدر« اس مقت
ــا  ــی دنی ــعادت حقیق ــمت س ــه س ــا را ب ــد و ملت ه  می ده
و آخــرت هدایــت می کنــد. »توجــه خاص بــه جوانــان و قائل 
بــودن جایگاهــی خــاص بــرای نســل جــوان«، نکتــه دیگــری 
ــد.  ــه کردن ــات توصی ــه ائمــه جماع ــاب ب ــر انق ــه رهب ــود ک ب
ــح ــه صحی ــا  ایجــاد جاذب ــان را ب ــد: دل جوان  ایشــان افزودن

ــان  ــت و عرف ــا معنوی ــه ب ــدام آمیخت ــخن و اق ــی »س یعن
واقعــی« جــذب مســاجد کنیــد تــا کشــور و جامعــه از بــرکات 
ــود.  ــد ش ــاجد بهره من ــوان در مس ــل ج ــور نس ــراوان حض ف
ــت  ــن سرگذش ــن تدوی ــه ای همچنی ــت هللا خامن ــرت  آی حض
ــس  ــاب، عک ــر کت ــون نظی ــای گوناگ ــاجد را در قالب ه مس
ــم  ــردا مه ــروز و ف ــان ام ــی جوان ــرای آگاه ــگ، ب ــا نماهن ی
خواندنــد. رهبــر انقــاب در پایــان سخنانشــان تأکیــد کردنــد: 
 بــا وجــود همــه دشــمنی های گســترده، آشــکار، پنهــان 
و پیچیــده قدرت هــای ظالــم و زورگــو، کلمــه طیبــه جمهــوری 
اســامی  روزبــه روز در حــال اســتحکام و اقتــدار بیشــتر اســت 
ــان  ــه برکت ایمــان و اتحــاد مــردم،  ایــن توطئه هــا همچن و ب

بی نتیجــه خواهــد مانــد.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان تهران:

 مسجد، هسته مقاومت فرهنگی و پایگاه فعالیت اجتماعی است

ژنــرال ســه ســتاره آمریکایــی بــا تأکیــد بــر پیشــرفت های 
موشــکی  ایــران و کــره شــمالی گفــت:  ایــران و کــره 
موشــک های  قابلیــت  افزایــش  مســیر  در  شــمالی 

بالســتیک ضدکشــتی تــاش می کننــد. 
دانشــجو خبرگــزاری  بین الملــل   بــه گــزارش گــروه 
 »جیمــز ســایرینگ«، ژنــرال ســه ســتاره آمریکایــی 
و مدیــر آژانــس دفــاع موشــکی  ایــن کشــور، در ســخنانی 
ــتیک  ــک بالس ــای موش ــیدن تهدیده ــور کش ــه تص ــا ب ب
علیــه آمریــکا گفــت:  ایــران و کــره شــمالی در حــال 

پیشــرفت در فن آوری هــای موشــکی هســتند.
دریــادار ســایرینگ بــه پرتــاب 6 موشــک بالســتیک بــرد 
متوســط ماســودان در ســال جــاری کــه دو مــورد آن در 21 
 ژوئــن ســال جــاری رخ داد، اشــاره کــرد و افــزود: یکــی 
از آن هــا حتــی بــا اوج گرفتــن تــا ارتفــاع 1000 کیلومتــری 

بــه بــرد 400 کیلومتــر رســیده اســت.
ژنــرال ســایرینگ ســپس دربــاره  ایــران یــادآوری نمــود: 
قابلیت هــای  لحــاظ کمــی  و کیفــی  از   ایــن کشــور 
موشــکی خــود را افزایــش داده و موشــک های »شــهاب 
-3« بــرد متوســط را بــا متحــول کــردن بــه موشــک های 
ــرد بیــش از 2000 کیلومتــر تغییــر داده کــه  ــا ب »عمــاد« ب
ــا  ــن جنگ افزاره ــت  ای ــت و صح ــش دق ــان از افزای نش

دارد. 
همچنیــن موشــک ماهــواره بــر »ســیمرغ« نیــز می توانــد 
در زمینــه فن آوری هــای موشــک  قاره پیمــا آزمایــش 

شــود.
 ایــن ژنــرال آمریکایــی در خاتمــه از تاش های ایــران 
و کــره شــمالی در تــداوم افزایــش قابلیــت موشــک های 
بالســتیک ضدکشــتی اشــاره کــرد و افــزود: آمریــکا 
هــرکاری کــه مرتبــط بــا موشــک بالســتیک »اییجیــس« 
اســت را انجــام می دهــد تــا  ایــن ســامانه دفــاع موشــکی 

برتــر دریــا پایــه آمــاده دفــع تهدیدهــا باشــد.«

ــس شــورای اســامی  ــدگان مجل ــر از نماین 1۵۹ نف
ــع  ــکی و صنای ــرفت های موش ــه ای از پیش  در بیانی

ــد. ــی کردن ــت و قدردان دفاعــی کشــور حمای
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، غامرضــا کاتــب، عضــو 
ــه  ــامی ، بیانی ــورای اس ــس ش ــه مجل هیئت رئیس
1۵۹ نماینــده مجلــس را در حمایــت و قدردانــی از 
ــور  ــی کش ــع دفاع ــکی و صنای ــرفت های موش  پیش
در نشســت علنــی دیــروز )یکشــنبه( قرائــت کــرد. 

در بخشــی از  ایــن بیانیــه آمــده اســت:
تولیــد بومــی  انــواع تجهیــزات و تســهیات دفاعــی 
هوایــی  رزم  و  موشــکی  ســامانه های  به ویــژه 
تحســین برانگیز  پدافنــد  و  زمینــی   دریایــی، 

است.
اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان  مــا 
ــاخت  ــی، س ــه از طراح ــت همه جانب ــن حمای   ضم
منظــور  بــه  دفاعــی  ســامانه های  تولیــد  و 
تقویــت  و  مســلح  نیروهــای  نیازهــای  تأمیــن 
 بنیــه دفاعــی کشــور از تاش هــای وزارت دفــاع 
ــته  ــع وابس ــلح و صنای ــای مس ــتیبانی نیروه و پش
 در نقش آفرینــی بــرای اقتــدار علمــی، دفاعــی

ــز  ــن اقتصــاد مقاومتــی و نی ــی و در تکوی بین الملل

دشــمنان  ظالمانــه  تحریم هــای  خنثی ســازی 
قدردانــی نمــوده و امیدواریــم در ســال اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل تحــت والیــت فرماندهــی 
پیشــرو  مســلح  نیروهــای  قــوا،  کل  معظــم 
اســتفاده  بــا  را  دانش بنیانــی  صنایــع  و  بــوده 
پژوهشــی  علمــی،  ظرفیت هــای  از   حداکثــری 
و صنعتــی صیانــت کــرده و جمهــوری اســامی 
ــه  ــر منطقــه ای و مقابل ــراز برت ــران را همــواره در ت  ای
قــدرت  تولیــد  فرامنطقــه ای،  توطئه هــای  بــا 
ــد. ــظ نماین ــی حف ــدات احتمال ــی از تهدی بازدارندگ

ژنرال سه ستاره آمریکایی:
موشک  »عماد«  ایران، بیش از 2هزار کیلومتر برد دارد 

بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از پیشرفت های دفاعی:
تولید بومی  سامانه های موشکی، تحسین برانگیز است

ــدگان در  ــی مجلــس گفــت: نماین ــی و قضائ  عضــو کمیســیون حقوق
جلســه غیرعلنــی بــه وزیــر نفــت گفتنــد کــه در صــورت عــدم اصــاح 
الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی، بــا  ایــن قراردادهــا مخالفــت 

می شــود. 
ــیون  ــو کمیس ــور، عض ــی کمالی پ ــن، یحی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
حقوقــی و قضائــی مجلــس شــورای اســامی ، دربــاره نشســت 
ــت ــر نف ــه، وزی ــدار زنگن ــژن نام ــا بی ــدگان ب ــروز نماین ــی دی  غیرعلن

ــاره قراردادهــای جدیــد نفتــی، گفــت: در  ایــن جلســه نماینــدگان  درب
ــی  ــای نفت ــد قرارداده ــوی جدی ــه الگ ــود را ب ــادات خ ــس انتق مجل

ــد. ــام کردن اع
ــدی  ــادات ج ــه انتق ــه ب ــن جلس ــز در  ای ــت نی ــر نف ــزود: وزی وی اف

نماینــدگان پاســخ هایی را مطــرح کــرد. 
نماینــده مــردم جیرفــت در مجلــس افــزود: نماینــدگان در جلســه بــه 
 ایــن جمع بنــدی رســیدند کــه در صورتــی کــه منویــات و نظــرات رهبــر 
معظــم انقــاب درباره ایــرادات الگــوی شــیوه نامه قراردادهــای جدیــد 
ــت  ــود-، رعای ــه شــده ب ــس ارائ ــه مجل ــن ب ــش از  ای ــه پی ــی -ک نفت

ــا  ایــن قراردادهــا موافقــت نمی کنیــم.  نشــود، ب
کمالی پــور در خاتمــه تأکیــد کــرد کــه اگــر ا یــن مــوارد اصــاح 
 نشــود  قطعــا مجلــس بــا قراردادهــای جدیــد نفتــی موافقــت 

نمی کند.

ــت:  ــت دارد، گف ــا خاصی ــام صده ــه برج ــان  اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــا  ــد و م ــا دروغ می گوین ــم بدخواهــان م ــت کردی ــان ثاب ــه جهانی ــا ب م
ــدارد. ــه کســی شــک ن ــن موضــوع ک ــر در  ای ــم؛ دیگ راســت می گویی

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حســن روحانــی، رئیس جمهــور کشــورمان 
صبــح دیــروز در مراســم روز ملــی صنعــت دفاعــی کــه در وزارت دفــاع 
ــار داشــت: در طــول مــدت 12 ســال  برگــزار شــد، طــی ســخنانی اظه
ــی  ــه در پ ــه صــورت مخفیان ــه ب ــد ک ــم می کردن ــا را مته ــا بیشــتر، م ی
ســاخت ســاح های کشــتار جمعــی هســتیم. یکبــار در ماجــرای 
شــیمیایی  بــه کنوانســیون  مــا  الحــاق  و  شــیمیایی   ســاح های 

و بازرســی هایی کــه آن زمــان از جمهــوری اســامی  ایــران انجــام 
گرفــت، ثابــت شــد کــه دشــمنان مــا تهمت هــای نــاروا و واهــی 
ــار کــردن  ــال ســاخت و انب ــا دنب ــد. م ــا روا داشــته بودن ــه م نســبت ب
ســاح شــیمیایی نبودیــم و  ایــن مســئله یکبــار بــرای جهانیــان 
روشــن شــد. وی بــا اشــاره بــه حــل مســئله PMD گفــت: بــار بــزرگ 
ــه  ــرای پاســخ ب ــود و آن ب ــر دوش وزارت دفــاع ب حــل  ایــن مســئله ب
صدهــا ســؤال آژانــس بــود تــا ثابــت شــود دشــمنان انقــاب نســبت 
بــه مــا دروغ گفتنــد. حــل مســئله PMD پیــروزی اخاقــی جمهــوری 
 اســامی  ایــران بــود. مــا بــه دنیــا ثابــت کردیــم مــا راســتگو هســتیم 

و بدخواهان ما دروغگو هستند.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت دفــاع همــه تــوان فنــی، حقوقــی 
ــه  ــر از هم ــت: اگ ــت، گف ــه کار گرف ــن کار ب ــود را برای ای ــی خ و سیاس
ــی  ــن یک ــم،  ای ــت آن بگذری ــا خاصی ــم و صده ــام بگذری ــز برج  چی
ــان  ــم بدخواه ــت کردی ــه ثاب ــر شــود ک ــد منک ــر کســی نمی توان را دیگ
ــن موضــوع  ــر در  ای ــم؛ دیگ ــا راســت می گویی ــد و م ــا دروغ می گوین م
کــه کســی شــک نــدارد. مــا توانســتیم بــه جهانیــان ثابــت کنیــم کــه 
اگــر مقــام معظــم رهبــری فتوایشــان  ایــن اســت کــه ســاخت ســاح 
هســته ای انبــار و بــه کارگیــری آن نامشــروع اســت، مــا بــه  ایــن فتــوا 
عمــل کردیــم. مــا ملتــی نیســتیم کــه دو رو و دو چهــره باشــیم و در 

ســخن چیــزی بگوییــم و در عمــل کار دیگــری انجــام دهیــم.

هشدار نمایندگان مجلس به وزیر نفت: 

اگر قراردادها اصالح  نشود، با آن مخالفت می کنیم
روحانی در روز ملی صنعت دفاعی:

به جهانیان ثابت کردیم بدخواهان ما دروغ می گویند

حتما بخوانید!
موشک  »عماد«  ایران، بیش از 2هزار ... دوشنبه  1 شهریورماه   21395
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به بهانه روز پزشک
ادامه از صفحه یک: 

پزشــکی  دانــش  پیشــرفت  بــا  نیــز  امــروزه    
ــه  ــده ک ــد آم ــرایطی پدی ــن آن، ش ــای نوی و روش ه
ــد. ــکی را می نمایان ــاق پزش ــه اخ ــه ب ــرورت توج ض

اخــاق پزشــکی، علمــی  اســت کــه موضوع آن بررســی 
ــار پســندیده و ناپســندی اســت  مجموعــه آداب و رفت
ــه  ــه آن توج ــد ب ــکی بای ــاغل پزش ــان مش ــه صاحب ک

ــد. کنن

در فرهنــگ اســامی،  پزشــکی، وظیفــه ای شــرعی 
محســوب می شــود و واجــب کفایــی اســت. 

در روایــت اســت کــه امــام صــادق)ع( فرمودنــد: 
»مــردم هــر ســرزمینی از ســه چیــز بی  نیــاز نمی شــوند 
کــه هــم در دنیــا و هــم در آخــرت نجات دهنــده 
ــد:  ــد، نادانن ــا روی برگردانن ــر از آن ه ــان اســت و اگ آن
ــا، امیــری نیکــوکار و اطاعت شــونده   فقیــه عالــم و دان

و طبیبی بینا و مطمئن.« 
ــی عبــدهللا)ع( روایــت شــده  و در حدیثــی دیگــر از اب
کــه فرمودنــد: »حضــرت مســیح فرمــوده اســت 
کســی کــه مــداوای شــخص زخمــی  را تــرک کنــد، بــه 
ــده  ــده اســت و چــون زخم زنن ناچــار شــریک زخم زنن
ــان  ــه از درم خواســتار فســاد مجــروح شــد، کســی ک
پــس  نمی  خواهــد؛  را  او  خوبــی  کنــد،  دوری  او 
اگــر خوبــی او را نمی خواهــد، بــه ناچــار خواســتار 

ــت.« ــده اس ــادش ش فس
بنــا بــر  ایــن دو روایــت، پزشــکی هــم می توانــد 
ــقوط  ــث س ــد باع ــم می توان ــد و ه ــش باش نجات بخ

ــود. ش
از ویژگی هــای پزشــک توجــه بــه معنویــت و تقواســت. 
ــه  ــرای معاین ــردن ب ــگاه ک ــی در ن ــوا، حت پزشــک باتق
حــدود اســامی  را رعایــت می کنــد؛ یعنــی اگــر بتوانــد 
ــه  ــی ک ــه جایگاه های ــردن ب ــگاه ک ــدون ن ــی را ب مرض
ــوع اســت، تشــخیص  ــه آن هــا در اســام ممن ــگاه ب ن
دهــد، نــگاه نامشــروع نمی کنــد و اگــر ناچــار بــه نــگاه 

ــه میــزان ضــرورت اکتفــا می کنــد. کــردن باشــد، ب
امــام علــی)ع( در ســفارش بــه پزشــکان دربــاره تقــوا 
ــِق الّلــه َو ْلَیْنَصــْح  ــَب َفْلَیتَّ  می فرمایــد: »َمــْن َتَطیَّ

َو ْلَیْجَتِهْد« 
»هرکــس طبابــت پیشــه کنــد، بایــد از خــدا پــروا کنــد 

و خیرخواهــی و جدّیــت ورزد.«
ــاری،  ــت. بردب ــاری اس ــک، بردب ــر پزش ــی دیگ ویژگ
از لــوازم حرفــه پزشــکی و زینت بخــش آن اســت؛ 
ــه  ــت ک ــرادی روبه روس ــا اف ــواره ب ــک هم ــرا پزش زی
ــد و  ــت داده ان ــود را از دس ــر خ ــاری، صب ــر بیم ــر اث ب
 ممکــن اســت برخــورد تنــد و نامناســب داشــته 

باشند.
بی شــک، درمــان  ایــن افــراد، صبــر و حوصلــه ویــژه ای 
کــه  داشــت  توجــه  بایــد  بنابرایــن،  می خواهــد. 
بیمــاران افــزون بــر ناراحتــی جســمی، از نظــر روحــی 
نیــز آزرده انــد. پزشــک بایــد خــود را بــه جــای بیمــار 
ــد. ــا شــرایط او و همراهانــش را درک کن قــرار دهــد ت

ــه امــور مــادی بی توجــه باشــد. امــور  ــد ب پزشــک بای
 مــادی نبایــد از توجــه پزشــک بــه امــور معنــوی 
و رســالت انســانی اش بکاهــد. پزشــکی فقــط حرفــه 
بنابرایــن  بلکــه یــک مســئولیت اســت.  نیســت، 
ــد  ــه بای ــنجید؛ بلک ــادی س ــار م ــا معی ــد آن را ب نبای
 آن را فراتــر از مادیــات و در شــمار امــور معنــوی 

دانست.
ــکان  ــه پزش ــت ک ــده اس ــده ش ــال، گاه دی ــرای مث ب
ــل و ســهم  ــر حــق عم ــزون ب جــراح و متخصــص، اف
نظــر  در  آنــان  بــرای  بیمارســتان ها  پزشــک کــه 
ــاز  ــی نی ــل جراح ــه عم ــه ب ــی ک ــد، از بیماران می گیرن
دارنــد، دســتمزد و بــه اصطــاح امــروز زیرمیــزی 
از  زیــادی  عمل هــای  حــق  یــا  و  می خواهنــد 
ــی  ــه هیچ وجــه عقل ــه ب ــد ک ــت می کنن ــض دریاف  مری

و منطقی نیست. 
ــنود  ــی می ش ــان چیزهای ــا انس ــن روزه ــفانه  ای  متأس
مســلمان  پزشــک  یــک  زیبنــده  می بینــد کــه   و 
توانایــی  بــه  بی توجهــی  آیــا  نیســت.  ایرانــی  و 
مســلمان پزشــک  زیبنــده  بیمــار،   مالــی 

 است؟ 
ــک پزشــک مســلمان  ــرای ی ــزی ب ــن زیرمی ــا گرفت آی

ــتی دارد؟  کار درس
ــی  ــی مال ــت ناتوان ــه عل ــار ب ــا بســتری نکــردن بیم آی

درســت اســت؟ 
آیــا مریــض و وابســتگانش را مکلــف کــردن بــه 
ــا اخــاق پزشــکی  ــل از عمــل و مــداوا، ب پرداخــت قب

دارد؟  مناســبت 
البتــه پزشــکانی از  ایــن قبیــل در اقلیــت هســتند؛ امــا 
ــامی  ــه اس ــأن جامع ــز در ش ــار نی ــن رفت ــن ای کمتری

 نیســت. 
خوشــبختانه پزشــکان زیــادی وجــود دارنــد کــه 
از اســتراحت خــود می زننــد  از شــب  تــا پاســی 
بــدون  و  می گذرنــد  خــود  خانــواده  حــق  از  و 
می کننــد  خدمــت  مــردم  بــه   چشمداشــت 
دادن  قــرار  بــا  پزشــکانی کــه  هســتند  حتــی  و 
 صندوقــی در مطــب بــه مــردم آرامــش می دهنــد 
و هــر کــس هــر مقــدار کــه بخواهــد پرداخــت 

 . می کنــد
ــان  ــی از وقتش ــه بخش ــم ک ــدی داری ــکان متعه  پزش
 را در محله هــای محــروم و کم درآمــد می گذراننــد 
و بــه مــداوای مــردم بــه صــورت رایــگان می پردازنــد؛ 
ــتند  ــکی هس ــه پزش ــی در جامع ــرکات اله ــان از ب   این
 و مــردم بــه  ایشــان افتخار می کننــد »...و طوبــی لهم« 
ــوده  ــد و  ایثارگرب ــدردان پزشــکان متعه ــز ق ــه نی جامع

ــود. و خواهــد ب

خرید کاالی داخلی   

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

کشــور در شــرایطی قــرار گرفتــه کــه ضــرورت ایجــاب 
داخــل  تولیــد  کاالهــای  خریــد  بــه  مــردم  می کنــد 
ــت؛ از  ــت اس ــه مل ــع هم ــه نف ــر ب ــن ام ــد.  ای روی آورن
تولیدکننــده تــا مصرف کننــده. خریــد کاالی خارجــی بــرای 
ــدگان  ــرای مصرف کنن ــت و ب ــکننده اس ــدگان، ش تولیدکنن
ــده  ــدارد. باالخــره تولیدکنن ــال ن ــه دنب ــر ب ــزی کمت ــز چی نی
ــل  ــد در داخ ــش را بتوان ــد تولیدات ــود، بای ــظ خ ــرای حف ب
بــه فــروش برســاند یــا صــادر کنــد. البتــه استانداردســازی 
اســت  نقــش  صاحــب  مشــتری  جــذب  در   کیفیــت 
ــذب  ــر ج ــی ب ــابه خارج ــر از مش ــت کمت ــی قیم و از طرف
بــر   مشــروط  می افزایــد.  مصرف کننــده  و  مشــتری 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــم نکن ــود ظل ــه خ ــده ب ــود تولیدکنن ــه خ اینک
دیــده و شــنیده می شــود متأســفانه تولیــدات داخلــی 
ــن  ــود و  ای ــه می ش ــی عرض ــت خارج ــد و اتیک ــا برن گاه ب
 امــر مصرف کننــده را بدبیــن می کنــد. از ســویی خریــد 
و مصــرف کاالی داخلــی باعــث تقویــت و فعال ســازی 
ــش  ــور را افزای ــادی کش ــدرت اقتص ــود و ق ــاد می ش اقتص
می دهــد و مشــکل اشــتغال را حــل می کنــد و بــه تبــع آن 

ــازد. ــع می س ــورم را مرتف ــود و ت ــم رک ــش اعظ بخ
یکــی از تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه اقتصــاد 
 کــه در طــول ســالیان گذشــته بارهــا  مطــرح شــده 
»مصــرف کاالی داخلــی« اســت. انــگار کــه راه نجــات 
 ملــی در مبحــث اقتصــاد تنهــا از راه خریــد داخلــی میســر 
و ممکــن اســت؛  ایــن واقعیتــی انکارناپذیــر اســت. بدیهــی 
اســت. یکــی از ابعــاد مشــارکت عمــوم مــردم در پیشــرفت 
اقتصــادی »مصــرف کاالی داخلــی« در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. بــدون تردیــد یکــی از راه هــای دســتیابی بــه 
اســتقال اقتصــادی، خودکفایــی داخلــی اســت کــه از 
ــد  ــی تولی ــذرد. وقت ــی می گ ــد داخل ــت تولی ــیر و تقوی مس
داخــل بــه مصــرف برســد، تولیدکننــدگان داخلــی در رقابــت 
قــرار می گیرنــد و بــرای جــذب مشــتری بیشــتر در جهــت 
ارتقــای کیفیــت کاالی خــود تــاش می کننــد و ســعی 
خواهنــد داشــت تــا قیمــت تمام شــده کاالی تولیــدی 
خــود را نیــز کــم کننــد تــا هــم قــدرت رقابــت را افزایــش  
دهنــد و هــم امــکان صــادرات و جــذب مشــتری خارجــی 

ــد.  را فراهــم کنن
مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: »مــا تــا بــه کار  ایرانــی 
ــکل  ــی ش ــد مل ــم، تولی ــرام نگذاری ــی احت ــرمایه   ایران و س
ــتقال  ــت، اس ــکل نگرف ــی ش ــد مل ــر تولی ــرد؛ اگ نمی گی
اقتصــادی  ایــن کشــور تحقــق پیــدا نمی کنــد؛ اگــر اســتقال 
اقتصــادی یــک جامعــه ای تحقــق پیــدا نکــرد - یعنــی در 
مســئله  اقتصــاد نتوانســت خــودش تصمیــم بگیــرد و روی 
پــای خــود بایســتد - اســتقال سیاســی  ایــن کشــور تحقق 
ــه ای  ــک جامع ــی ی ــتقال سیاس ــر اس ــد؛ اگ ــدا نمی کن پی
ــز  ــرف، چی ــز ح ــا، ج ــه  حرف ه ــرد، بقی ــدا نک ــق پی تحق
ــوی  ــود را ق ــاد خ ــور اقتص ــک کش ــا ی ــت. ت ــری نیس دیگ
 نکنــد، پایــدار نکنــد، متکــی بــه خــود نکنــد، مســتقل نکنــد

ــذار  ــی و ... تأثیرگ ــی و فرهنگ ــاظ سیاس ــد از لح نمی توان
باشــد.«)1391/01/01(

 گفتیــم خریــد تولیــدات داخلــی اشــتغال را فعــال و 
ــه  ــی را کــه سال هاســت در انتظــار شــغل ب مشــکل جوانان
ــد:  ــز فرمودن ــری عزی ــد. رهب ــل می کن ــد، ح ــر می برن س
ــی  ــس داخل ــک جن ــه ی ــی ک ــما وقت ــن! ش ــزان م  »عزی
را خریــد می کنیــد بــه  جــای جنــس تولیــد خارجــی 
ــد.«  ــاد کرده ای ــتغال  ایج ــدازه کار و اش ــن ان ــه همی ــم ب ه
)1393/01/01( وقتــی تولیدکننــده داخلــی بــا مصرف کننــده 
ارتبــاط پیــدا کــرد، بــه طــور قطــع بــرای رضایــت او دســت 
ــه افــراد  ــد، اســتعدادهای نهفت ــوآوری می زن ــکار و ن ــه ابت ب
ــد  ــراه خواه ــه هم شــکوفا می شــود و رشــد و توســعه را ب
داشــت. چنانچــه رهبــر بزرگــوار فرمودنــد: »عزیــزان مــن! 
ــد می کنیــد  ــی را خری شــما وقتــی کــه یــک جنــس داخل
...کارگــر  ایرانــی را وادار کرده ایــد بــه  اینکــه ابتــکار خــودش 
ــد، آن  ــرف ش ــه مص ــی ک ــس داخل ــدان. جن ــاورد می را بی
کننــده  کار، ابتکاراتــی دارد.  ایــن ابتــکارات را روز بــه روز 

ــد داد« )1393/01/01( ــش خواه افزای
 ســود دیگــر خریــد کاالی داخلــی، افزایــش ثــروت ملــی 
ــعه ای  ــای توس ــا و برنامه ه ــتوانه حرکت ه ــه پش ــت ک اس
می یابــد  کاهــش  تــورم  آن  پــی  در  و  شــد   خواهــد 
و نقدینگــی نیــز قابلیــت کنتــرل پیــدا خواهــد کــرد.  ایــن 
ــی اســت.  ــاس و کاالهــای داخل ــد اجن ــرکات خری همــه ب
 در پایــان دو نکتــه دیگــر از ســخنان رهبــری معظــم 
ــد  ــی تولی ــد: »مصــرف داخل ــه فرمودن ــم ک ــان می کنی را بی
داخلــی را افزایــش می دهــد؛ تولیــد داخلــی کــه افزایــش 
ــق  پیــدا کــرد... بیــکاری برطــرف می شــود. تولیــد کــه رون
بگیــرد، یعنــی تــورم کــم بشــود، گرانــی کــم بشــود، اشــتغال 
افزایــش پیــدا کنــد؛  این هــا همــه بــه هــم متصــل اســت. 
یــک ســر  ایــن قضیــه دســت مــا مــردم اســت کــه مصــرف 

خودمــان را چگونــه انتخــاب کنیــم.« )1391/06/02( 
 در ســخنی دیگــر بیــان داشــتند: »بایــد راهــی پیــدا کنیــد 
کــه نقدینگــِی افزایش  یافتــه  کنتــرل شــود. خب، ایــن 
ــود  ــد وج ــی تولی ــل نقدینگ ــر در مقاب ــت؛ اگ ــن اس روش
ــود  ــود وج ــد، کمب ــته باش ــود داش ــد، کاال وج ــته باش داش
نداشــته باشــد، مشــکلی را  ایجــاد نمی کنــد؛ اگــر چنانچــه 
نــه، نقدینگــی بیــش از تولیــد کاال در داخــل یــا بــه شــکل 
درســِت واردات بــود، طبعــا مشــکل  ایجــاد میکنــد.« 

)1391/05/03(
اکنــون نوبــت همــه ماســت کــه در راســتای تحقــق منویــات 
مقــام معظــم رهبــری در زمینــه اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
همدیگــر را توصیــه بــه خریــد کاالی داخلــی کنیــم تــا چــرخ 
ــوس  ــمن را مأی ــد و دش ــت درآی ــه حرک ــور ب ــاد کش اقتص
ــان  ــهرداری اصفه ــد ش ــد. بای ــدوار کن ــان را امی  و جوانانم
را ســتود کــه فروشــگاه های کوثــر را بــرآن داشــته تــا 
فقــط کاالی داخلــی عرضــه کننــد. بلکه ایــن الگــو در 
اجرائــی  دولــت  پوشــش  تحــت  ادارات   تعاونی هــای 
و فرهنــگ خریــد کاالی داخلــی بــه خانواده هــا وارد شــود 

و شــرایط نامطلــوب فعلــی رخــت بربنــدد.
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ــه پایــان رســیده  هرچنــد دو مــاه از فصــل تابســتان ب
ــش  ــکن و افزای ــازار مس ــق ب ــری از رون ــوز خب ــا هن ام
ــازار نســبت  ــه گــوش نمی رســد؛ اگرچــه ب معامــات ب
ــدا کــرده، امــا  ــه ســال گذشــته وضعیــت بهتــری پی ب
همچنــان مشــتری چندانــی در بنگاه هــای امــاک 

ــدارد.  حضــور ن
بیشــتر کارشناســان مســکن عنــوان می کننــد کــه 
ــه  ــی از جمل ــر کاالی ــروش ه ــد و ف ــازار خری ــق ب رون
ــا دارد  ــه و تقاض ــادل عرض ــه تع ــتگی ب ــکن، بس  مس
و در شــرایط کنونــی بســیاری از اقداماتــی کــه در حــوزه 
ــر  ــتقیمی ب ــر مس ــوند تأثی ــی می ش ــکن عملیات مس
عرضــه و تقاضــا ندارنــد. در ایــن بیــن فــروش مســکن 
ــیله  ــه وس ــه ب ــود ک ــی ب ــی از طرح های ــطی، یک قس
ــد  ــازار راک ــه ب ــا ب ــت و انبوه ســازان مطــرح شــد ت دول
ــد  ــن طــرح هــم مانن ــا ای ــق ببخشــد؛ ام مســکن رون
ــا  ــکن ب ــش مس ــر در بخ ــای دیگ ــیاری از طرح ه بس
هیــچ اســتقبالی روبــه رو نشــد و رفتــار بانــک مســکن 
ــه  ــت را تجرب ــده شکس ــرح نیام ــن ط ــد ای ــث ش باع

کنــد.
    کارمزد برای هیچ

ــا ضمانــت  ــر اســاس طــرح اولیــه، بانــک مســکن ب ب
۱۵۰ میلیــون تومــان از مبلــغ هــر واحــد موافقــت کــرد؛ 
ــتر  ــی بیش ــنهاد رقم ــازان پیش ــه انبوه س ــی ک در حال

ــش  ــان افزای ــد متقاضی ــدرت خری ــا ق ــد ت را داده بودن
ــرح  ــن ط ــه ای ــوان ورود ب ــتری ت ــداد بیش ــد و تع  یاب
را داشــته باشــند. همچنیــن مبلــغ قســط هــر واحــد در 
ــا بازپرداخــت  ــون تومــان ب ــا ۳.۵ میلی ــن ۳ ت ــاه بی م
 بیــن ۳ تــا ۷ ســال خواهــد تعییــن شــده بــود 
و قــرار بــود کــه مبلــغ ســود ایــن اقســاط هــم ۲ درصــد 
ــی  ــزد بانک ــد کارم ــا ۴ درص ــود ب ــورم موج ــتر از ت بیش

ــه  ــک مســکن ب ــن، بان ــن بی ــا در ای ــن شــود. ام تعیی
ــزد ۵  ــن حــوزه، کارم ــک تخصصــی ای ــا بان ــوان تنه عن
درصــدی را بــرای ایــن معامــات تعییــن کــرد کــه رقــم 

ــود. ــوب می ش ــادی محس ــیار زی بس
ــه اجــرای ایــن   در واقــع ایــن بانــک نه تنهــا کمکــی ب
پــروژه و طــرح خانــه دار شــدن متقاضیــان نکــرد، بلکــه 
ــن  ــرای ای ــا راه اج ــزدی عم ــن کارم ــن چنی ــا تعیی ب

پــروژه را مســدود کــرد. 
ســازندگان مســکن معتقدنــد کــه ایــن کارمــزد هزینــه 
ــادی  ــه اقتص ــد و صرف ــش می ده ــان را افزای متقاضی
نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه هــم وام دهنــده و هــم 
ــی  ــچ پول ــک هی فروشــنده انبوه ســازان هســتند و بان
را نمی پــردازد؛ بــر ایــن اســاس، دلیــل تعییــن چنیــن 

کارمــزدی مشــخص نیســت.
    سیاست های اشتباه در حوزه مسکن

کــه  معتقدنــد  مســکن  تحلیلگــران  برخــی 
ــکن  ــوزه مس ــا ح ــاط ب ــت در ارتب ــت های دول سیاس
اشــتباه اســت؛ چــرا کــه مســکن ماننــد خــودرو نیســت 
کــه بــا وام ۲۰ میلیــون تومانــی بتــوان آن را تهیــه کــرد.
 بــرای خریــد یــک واحــد مســکونی در شــهرهای 
ــاز اســت  ــول نی ــان پ ــون توم ــزرگ حــدود ۳۰۰ میلی ب
ــزی  ــک مرک ــوان بان ــه در ت ــت ن ــم پرداخ ــن حج و ای
اســت کــه تســهیات پرداخــت کنــد، نــه مــردم تــوان 
بــاز پرداخــت آن را دارنــد؛ بنابرایــن آن طــور کــه 
ــه دارد  ــوزه ادام ــن ح ــاکان در ای ــود کم ــت رک  پیداس
و ایــن ادامــه رکــود، قطعــا بــه ضــرر مردمــی اســت کــه 

توانایــی خریــد مســکن را ندارنــد.
 بــه هــر ترتیــب با پایــان فصل تابســتان و شــروع پاییز 
 بــه طــور ســنتی بــازار مســکن رکــود را تجربــه می کنــد 
ــی  ــه خــواب فروخواهــد رفــت؛ خواب ــه اصطــاح ب و ب
ــا  ــه کج ــا ب ــت ت ــوم نیس ــی معل ــاع کنون ــا اوض ــه ب ک

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ادام

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

الالیی بانک ها برای خواب مسکن

ــت آب  ــاره قیم ــش دوب ــه افزای ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی  وزی
و بــرق فعــا منتفــی اســت و ســناریوی جدیــد بــه دولــت 
ارائــه نشــده، از افتتــاح ۵ ســد و نیــروگاه در هفتــه دولــت 
ــری  ــروز در نشســتی خب ــان دی ــد چیت چی ــر داد. حمی خب

دســتاوردهای  مهم تریــن  تشــریح  در 
صنعــت آب و بــرق ایــران گفــت: همزمــان با 
فرارســیدن هفته دولت، دو ســد در خراســان 
 شــمالی و اصفهــان و ســه شــبکه زهکشــی 
و آبیــاری در ســه اســتان لرســتان مازنــدران 

ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــل ب و اردبی
ــرداری از  ــه بهره ب ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی وزی

ــش  ــا پوش ــتا ب ــتایی در ۸۷۲ روس ــع آب روس ۲۱۲ مجتم
ــر در ۲۴ اســتان کشــور،  ــر ۴۳۱ هــزار نف ــغ ب ــی بال جمعیت
تصریــح کــرد: همچنیــن دو تصفیه خانــه آب »ویــس« 
و »خوانســار« و ۶ تصفیه خانــه فاضــاب در شــهرهای 
رزن، نقــده، ســریش آبــاد، میگــون، التیمــور مشــهد و 

ــید.  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــان ب ــان اصفه ــده لنج س
ــرق  ــش قیمــت آب و ب ــال افزای ــاره احتم ــان درب چیت چی
هــم در ســال پایانــی فعالیــت دولــت یازدهــم گفــت: میزان 
افزایــش قیمــت ایــن دو حامــل انــرژی در طــول ســه ســال 
ــوده اســت.  ــورم ب ــرخ ت ــر از ن گذشــته، کمت

وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه افزایــش قیمــت 
نیســت  جدیــدی  موضــوع  بــرق  و   آب 
تصریــح کــرد: بــا ایــن وجــود در طــول چنــد 
ــوی  ــدی از س ــنهاد جدی ــر، پیش ــه اخی هفت
ــور  ــه منظ ــت ب ــت دول ــه هیئ ــرو ب وزارت نی
افزایــش دوبــاره قیمــت آب و بــرق ارائــه 
نشــده اســت. چیت چیــان همچنیــن درخصــوص آخریــن 
وضعیــت تســویه بدهی هــای وزارت نیــرو توضیــح داد: 
بحــث بدهی هــای وزارت نیــرو بــا مکانیزم هایــی کــه 
تعریــف شــده تــا یــک ســال آینــده تعییــن تکلیــف خواهــد 

ــع شــد. ربی

وزیر نیرو:
گرانی آب و برق، فعال منتفی است

ــش  ــت: افزای ــراه گف ــن هم ــور ســوم تلف ــل اپرات ــر عام مدی
ــدری  ــیدمجید ص ــرد. س ــورت نمی گی ــل ص ــه در رایت تعرف
ــد طــی ســه ســال گذشــته  ــر و امی ــت تدبی ــت: در دول گف
ــاش  ــهروندان ت ــه ش ــر ب ــرویس بهت ــه س ــور ارائ ــه منظ ب

پوشــش  توســعه  حــوزه  در  گســترده ای 
ــه حــال بیــش  ــا ب شــهری انجــام شــده و ت
از ۴۵۰ شــهر تحــت پوشــش خدمــات رایتــل 
ــن  ــال، ای ــان س ــا پای ــه ت ــد ک ــرار گرفته ان ق
تعــداد بــه بیــش از ۵۵۰ شــهر می رســد. 
ماهــه  برنامه هــای ۶  صــدری مهم تریــن 
دوم ســال جــاری را گســترش و توســعه 

ــعه  ــترش و توس ــزود: گس ــرد و اف ــوان ک ــبکه LTE عن ش
ــه مجــوز آن در ســال گذشــته  ــار ک شــبکه LTE نســل چه
صــادر شــده و تحــت پوشــش قــرار دادن شــهرهایی کــه از 
خدمــات رایتــل محــروم هســتند، از مهم تریــن برنامه هــای 
شــرکت رایتــل تــا پایــان ســال ۱۳۹۵ اســت کــه در دســتور 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت کار ق
ــم  ــل علی رغ ــرد: رایت ــان ک ــل خاطرنش ــل رایت ــر عام مدی
برخــورداری از مجــوز، از نســل دوم ارتباطــات بی بهــره 
اســت؛ زیــرا شــبکه رایتــل، شــبکه ای یکپارچــه ۳G اســت. 
ــل در  ــارم رایت ســال گذشــته LTE نســل چه
 ۱۵ شــهر شــروع بــه ســرویس دهی کــرد 
ــدود  ــه ح ــال ب ــان س ــا پای ــداد ت ــن تع  و ای
۳۰ شــهر افزایــش می یابــد. وی اظهــار کــرد: 
رونــد توســعه ای رایتــل متوقــف نخواهــد شــد 
و طبــق تعهــد داده شــده بــه ســازمان تنظیــم 
مقــررات ارتباطــات طــرح توســعه رایتــل هــر 
ــر  ــب تغیی ــا تکذی ــدری ب ــد. ص ــد ش ــی خواه ــاله اجرای س
تعرفه هــای رایتــل گفــت: افزایــش تعرفــه در رایتــل صــورت 
نمی گیــرد و هم اکنــون اینترنــت نســل ســه و چهــار رایتــل 
بــا قیمــت یکســان ارائــه می شــود و تــاش شــده بهتریــن 
کیفیــت و خدمــات بــه شــهروندان کشــور ارائــه شــود. ایســنا

ــه همــراه گروهــی  ــی اســتاندارد کشــور ب ــره پیروزبخــت، رئیــس ســازمان مل نی
از معاونــان و مدیــران ایــن ســازمان بــا حضــور در فــوالد مبارکــه، ضمــن بازدیــد 
ــگاه صنعتــی  ــران ایــن بن ــر عامــل و مدی ــا مدی از خطــوط تولیــد ایــن شــرکت ب
ــل  ــر عام ــرام ســبحانی، مدی ــر به ــن نشســت دکت ــو پرداخــت. در ای ــه گفت وگ ب
ــا تشــریح شــرایط  ــه در بخــش نخســت ســخنان خــود ب ــوالد مبارک شــرکت ف
ــوان  ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــت: ش ــان گف ــران و جه ــه در ای ــوالد مبارک ف
 بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد خاورمیانــه، توانســته نقــش بســزایی در اشــتغال 
ــه  ــغل ب ــزار ش ــر ۳۵۰ ه ــغ ب ــه بال ــی ک ــا جای ــد ت ــا کن ــور ایف ــی کش و درآمدزای
صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد کــرده اســت. فــوالد مبارکــه، بزرگ تریــن 
 تولیدکننــده آهــن اســفنجی در جهــان بــا بیــش از ۱۱ میلیــون تــن در ســال اســت 
ــی  ــرکت بورس ــن ش ــوان بزرگ تری ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ــروه ف ــی گ و ارزش فعل
ــای  ــه در جای ج ــوالد مبارک ــگ ف ــت. هلدین ــال اس ــارد ری ــادل ۲۰۰،۰۰۰ میلی مع
ــته  ــه توانس ــت ک ــددی اس ــه متع ــرکت های زیرمجموع ــاور دارای ش ــران پهن ای
ــه  ــا اشــاره ب ــی ســازد. ســبحانی ب ــران« را متجل ــه وســعت ای ــه ب ــوالد مبارک »ف
ــزگان  ــبا و هرم ــه، س ــوالد مبارک ــال ۱۳۹۵ ف ــه اول س ــرد ۴ ماه ــه و عملک برنام
افــزود: از ابتــدای امســال تاکنــون در بیشــتر نواحــی تولیــدی شــرکت بــا ســعی 
و تــاش همــه کارکنــان، توانســته ایم بــه اهــداف برنامه ریزی شــده دســت پیــدا 
کنیــم و مطابــق برنامــه درصــد تحقــق اهــداف را افزایــش دهیــم و تحقــق برنامــه 
تولیــد ۴ ماهــه اول ســال ۹۵ را بــه ۱۰۴ درصــد برســانیم؛ در مواقعــی هــم کــه بــا 

کاهــش تحقــق اهــداف مواجــه بودیــم، بــه دلیــل کاهــش ســفارش هایی بــوده 
کــه بــه فــوالد مبارکــه داده شــده اســت. 

خانــم نیــره پیروزبخــت، رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ضمــن تشــکر 
ــتیم  ــی داش ــی خوب ــه خیل ــت: برنام ــار داش ــه اظه ــوالد مبارک ــوازی ف  از مهمان ن
و گزارش هــای مفیــد و پربــاری ارائــه شــد کــه الزم می دانــم در تکمیــل 
صحبت هــای دوســتان بــه چنــد موضــوع اشــاره کنــم. موضــوع نخســت مربــوط 
ــا هــم کیفــی  ــدی در کشــور م ــام تولی ــه اق ــی ک ــه واردات ورق اســت. در جای ب
هســتند و هــم بــا ظرفیــت مناســب تولیــد می شــوند، نیــازی بــه واردات نیســت. 
ــه  ــه ک ــی ک ــا جای ــردد ت ــا برمی گ ــگاه موجــود در کشــور م ــه ن ــن مشــکات ب ای
بعضــی کشــورها ماننــد آمریــکا و ترکیــه بــا اینکــه عضــو WTO هســتند، بــرای 
ــع  ــت از موان ــد و در حقیق ــن کرده ان ــاد تعیی ــی زی ــای خیل ــوالد تعرفه ه واردات ف

ــد.  ــه ای نبین ــا ضرب ــد داخــل آن ه ــا تولی ــد ت ــه ای اســتفاده می کنن تعرف
بســیاری از کشــورها بــا توجــه بــه همیــن عضویــت، از موافقت نامــه آنتیدامپینــگ 
ــرای حمایــت از  ــد. حتــی ب ــارزه می کنن ــا آن مب علیــه چیــن اســتفاده کــرده و ب
ــد؛  ــتفاده می کنن ــخص WTO اس ــت مش ــور و مزی ــد فاکت ــی از چن ــد داخل تولی

ولــی در ایــران ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه مصوبــه جدیــد اباغ شــده از ســوی دولــت درخصوص اســتاندارد 
ــت های  ــد ۲۴ سیاس ــری در بن ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تأکی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــر موضــوع اســتاندارد، اخیرا معــاون اول رئیــس محترم 

جمهــور بــا ارســال بخشــنامه ای بــه همــه دســتگاه های اجرایی دســتور داده اســت 
تــا قبــل از صــدور هرگونــه مجــوزی بــه واحدهــای تولیــدی و خدماتــی، از ثبــت 
اظهاریــه متقاضیــان دربــاره اســتانداردهای محصــول، مطمئــن شــوند و اطاعــات 

مربوطــه را در اختیــار ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران قــرار دهنــد. 
ــت  ــن اس ــردی نوی ــاری و رویک ــا ج ــه در دنی ــردی ک ــا رویک ــت ب ــن سیاس ای
ــاری نیســت  ــا همــه اســتانداردها اجب ــگ می باشــد. اگرچــه لزوم  کامــا هماهن
ــی  ــتند، ول ــتاندارد نیس ــردن اس ــاری ک ــال اجب ــه دنب ــرفته ب ــورهای پیش و کش

ــت.  ــعه اس ــه توس ــتاندارد، الزم اس
ــل از  ــده قب ــه تولیدکنن ــود ک ــخص می ش ــه مش ــن مصوب ــاغ ای ــا اب ــع ب در واق
ــا چــه اســتانداردی می توانــد کاالی خــود را تولیــد کنــد  تولیــد بایــد بدانــد کــه ب
یــا بــه ارائــه خدمــات بپــردازد؛ خوشــبختانه در ایــن موضــوع، فوالدســازها از همــه 
ــاز اول دریافــت اســتاندارد  ــر هســتند. اگرچــه ف شــرکت های رقیــب خــود جلوت
 اســت، امــا همــه چیــز ماننــد روالــی کــه در کشــورهای پیشــرفته جــاری اســت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــس س ــود. رئی ــرل ش ــد کنت بای
اســتقبال از اعــزام کارشناســان خبــره بــه مجامــع جهانــی گفــت: ســازمان ملــی 
اســتاندارد از پیشــنهاد تمــام دســتگاه ها مبنــی بــر اعــزام کارشناســان خبــره بــه 
مجامــع جهانــی اســتقبال کــرده و دســتگاه ها بــا هماهنگــی ســازمان اســتاندارد 
ــه  ــم ک ــن را داری ــی ای ــه آمادگ ــی ک ــا جای ــد ت ــام دهن ــن کار را انج ــد ای می توانن

ــده خــود اعــان کنیــم. ــوان نماین ــه عن ــده اعزامــی را ب نماین

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در بازدید از فوالد مبارکه:
با تولید کیفی و با ظرفیت مناسب در کشور نیازی به واردات نیست

رایزنی برای صادرات مبلمان به ایتالیا
بــا توجــه بــه وجــود پتانســی  های زیــاد در صنعــت مبلمــان ایــران، متأســفانه ایــن صنعــت - چــه در داخــل و چــه در بازارهــای جهانــی 
- ناشــناخته اســت. حســین پور، عضــو اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــده مبلمــان دربــاره صــادرات مبلمــان از ایــران بــه ایتالیــا 
می گویــد: هنــوز ایــن اتفــاق رخ نــداده؛ هرچنــد مذاکــرات در ایــن زمینــه ادامــه دارد و امیدواریــم بتوانیــم هــر چــه زودتــر صــادرات 

مبلمــان ایرانــی را بــه ســایر کشــورها از جملــه ایتالیــا داشــته باشــیم.

در قاب تصویر
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ـــمـــاره 233 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز ماشین لباسشویی در بازار )تومان(

لباسشویی 7کیلویی 
370NW ال جی

لباسشویی 8کیلویی 
84222,148,000 بلومبرگ

لباسشویی 6کیلویی 
62001,325,000 سیلور بلومبرگ

لباسشویی 8 کیلویی 
327X04,390,000 تیتانیوم بوش

لباسشویی 8کیلویی 
328904,400,000 بوش

لباسشویی 8 کیلویی 
32798 بوش

3,780,000

لباسشویی 8کیلویی 
324933,580,000 بوش

1,783,000

 افتتاح 100 هزار واحد مسکن مهر 
در هفته دولت

قائم مقــام وزیــر راه وشهرســازی 
در امــور مســکن مهــر بــا اشــاره 
ایــن  وضعیــت  آخریــن  بــه 
ــت،  ــه دول ــروژه گفــت: در هفت پ
۱۰۰ هــزار واحــد مســکن مهــر در 
افتتــاح  کشــور  سراســر 
اصغــری  احمــد  می شــود. 
مهرآبــادی افــزود: بیــش از ۷۱۰ هــزار واحــد مســکن مهــر در 
دولــت یازدهــم بــه بهره بــرداری رســیده و بــا افتتــاح واحدهــا 
ــه در  ــر ک ــای مســکن مه ــوع واحده ــت، مجم ــه دول در هفت
دولــت تدبیــر و امیــد آمــاده بهره بــرداری اســت، بــه بیــش از 
ــون از ۲  ــان اینکــه تاکن ــا بی ۸۱۰ هــزار واحــد می رســد. وی ب
هــزار و ۲۵۲ مدرســه مــورد نیــاز در پروژه هــای مســکن مهــر، 
۱۹۹ بــاب آن بــه اتمــام رســیده و ۴۷۷ بــاب در دســت 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــری م ــت: از ۳۰۴ کانت ــت، گف ــاخت اس س
شــده  افتتــاح  کانتــری   ۳۶ کشــور،  در   پــروژه 
و ســاختمان ۵۷ کانتــری دیگــری در دســت احــداث اســت. 
قائم مقــام وزیــر راه وشهرســازی در امــور مســکن مهــر تعــداد 
مســاجد مــورد نیــاز ایــن پــروژه را ۸۴۲ بــاب مســجد اعــام 
کــرد و گفــت: تاکنــون ۲۵۱ بــاب مســجد افتتــاح شــده و ۴۷۱ 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــاخت اس ــت س ــر در دس ــجد دیگ ــاب مس ب
 مهرآبــادی، در مجمــوع قــرار اســت ۴۵۴ مرکــز درمانــی 
ــه  ــود ک ــاح ش ــر افتت ــکن مه ــای مس ــتی در پروژه ه و بهداش
تاکنــون ۳۳ مرکــز بــه بهره بــرداری رســیده و ۵۶ واحــد دیگــر 

در دست ساخت است.

۸0 میلیون مصرف کننده، حامی ندارند
نیازهــای  بــه  مســئوالن  و  دولتمــردان  بی توجهــی 
ــدید ــی ش ــانات قیمت ــث نوس ــور، باع ــدگان کش  مصرف کنن

ــت  ــی جمعی ــی و نارضایت ــای اساس ــازار کااله ــی در ب بی ثبات
در  ایجادشــده  تنش هــای  اســت.  شــده  مصرف کننــده 
ــازار کاالهــای اساســی طــی ســال های اخیــر باعــث شــده  ب
همــواره موجــی از اعتراضــات بــه ســوی دولــت روانــه شــود. 
از ســوی دیگــر حــدودا ۳ ســال اســت کــه از اجــرای قانــون 
تمرکــز وظایــف و اختیــارات مربــوط بــه بخــش کشــاورزی در 
ــه  ــان، وزارتخان ــیاری از کارشناس ــذرد. بس ــاد می گ وزارت جه
ــدان  ــازاری خــود چن ــم ب ــف تنظی ــرده را در انجــام وظای نامب
ــتراتژیک  ــر اس ــش ذخای ــز کاه ــرا نی ــد. اخی ــق نمی دانن موف
 کشــور بــه دســتور وزیــر جهادکشــاورزی، ایــن نگرانــی 
ــای  ــازار کااله ــرایط ب ــت ش ــن اس ــه ممک ــرده ک ــاد ک را ایج
اساســی بیــش از پیــش دچــار تنــش شــود. عبــاس قبــادی 
مدیــر عامــل ســابق شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران در ایــن 
زمینــه می گویــد: از روز ادغــام وزارت بازرگانــی بــا وزارت 
ــز  ــای اساســی نی ــازار کااله ــع، مشــکات موجــود در ب صنای
ــتن  ــار داش ــا در اختی ــه ب ــن دو وزارتخان ــد و ای ــر ش پررنگ ت
ــتر  ــه بیش ــه توج ــای آنک ــه ج ــور، ب ــد در کش ــت تولی مدیری
و دقیق تــری بــه مصرف کننــده داشــته باشــند، از حقــوق 
ــای  ــتند از ظرفیت ه ــدند و نتوانس ــل ش ــدگان غاف مصرف کنن
جدیــدی کــه ادغــام وزارتخانه هــای صنعــت و بازرگانــی 

ــد. ــه درســتی اســتفاده کنن ــرد، ب ایجــاد ک

قیمت بنزین، امسال افزایش نمی یابد
رئیــس اتحادیــه جایــگاه داران ســوخت گفــت: »بــر اســاس 
ــش  ــال افزای ــه دنب ــت ب ــا دول ــن دارم، فع ــه م ــی ک اطاعات
ــه  ــی ب ــرایط خاص ــه ش ــر اینک ــت؛ مگ ــن نیس ــت بنزی قیم
وجــود آیــد.« ناصــر رئیســی فرد در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــت  ــن چیس ــا بنزی ــه ب ــت در رابط ــر دول ــن تدبی ــه بهتری ک
اظهــار داشــت: »بــه نظــر مــن، بهتریــن تدبیــر دولــت عرضــه 
بنزیــن تک نرخــی و برداشــتن کارت ســوخت اســت؛ چــرا کــه 

ــد.«  ــل می کن ــت تحمی ــه دول ــی را ب ــای کان هزینه ه
وی دربــاره بعضــی گمانه زنی هــا دربــاره افزایــش قیمــت 
ــم  ــاع دارم، ه ــن اط ــه م ــاس آنچ ــر اس ــزود: »ب ــن اف بنزی
ــم  ــه و ه ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــت، رئی ــای نوبخ آق
آقــای زنگنــه، وزیــر نفــت بــه هیچ وجــه دنبــال ایــن نیســتند 
ــن  ــوص بنزی ــی درخص ــش قیمت ــال افزای ــان س ــا پای ــه ت ک
وجــود داشــته باشــد؛ مگــر اینکــه شــرایط خاصــی بــه وجــود 
ــر  ــاره اث ــوخت درب ــگاه داران س ــه جای ــس اتحادی ــد.« رئی آی
افزایــش قیمــت بنزیــن بــر مصــرف ســوخت تصریــح کــرد: 
»نکتــه ای کــه مــا توجــه نداریــم ایــن اســت کــه بــرای مثــال 
ــرف در  ــن مص ــر بنزی ــون لیت ــدود ۶۵ میلی ــال ۸۵، ح در س
روز داشــتیم و حــاال رســیدیم بــه ۷۰ میلیــون لیتــر. بنابرایــن 
ــه شــده اســت.«  ــن اضاف ــه مصــرف بنزی ــر ب ــون لیت ۵ میلی
ــرف  ــطح مص ــن س ــار ای ــد: »در کن ــر ش ــی فرد متذک رئیس
بنزیــن، بایــد بــه افزایــش جمعیــت و تعــداد خودروهــا توجــه 
کنیــم. اگــر بــه ایــن نســبت نــگاه کنیــم، مصــرف امــروز بایــد 

ــر باشــد.« بیــش از ۱۰۰ میلیــون لیت

 توزیع شیر در ادارات 
راهبردی برای خرید شیر از دامداران

اقتصــادی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس بــا بیــان اینکــه لبنیــات 
نیازمنــد یارانــه اســت، گفــت: 
ــردم  ــفره م ــد از س ــات نبای لبنی
ناصــر  ســید  شــود.  خــارج 
موســوی الرگانی دربــاره افزایش 
ســرانه مصــرف لبنیات در کشــور 
ــی  ــای درمان ــرای کاهــش هزینه ه ــد ب ــا بای ــان داشــت: م بی
ــد افزایــش مصــرف  ــم؛ یکــی از راهکارهــا می توان ــاش کنی ت
لبنیــات باشــد؛ زیــرا یکــی از دالیــل پوکــی اســتخوان، کمبــود 
لبنیــات اســت. نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه دولــت اگــر یارانــه را از بعضــی اقــام 
برمــی دارد، نبایــد لبنیــات شــامل ایــن اقــام باشــد، تصریــح 
ــروش  ــرای ف ــروش ب ــه ف ــرخ بهین ــا ن ــد ب ــه تولی ــرد: هزین ک
محصولــی همچــون شــیر همخوانــی نــدارد. عضــو کمیســیون 
 اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه توزیــع شــیر در مــدارس 
 و ادارات می توانــد راهبــرد مناســبی بــرای خریــد شــیر 
از دامــدران تلقــی شــود، یادآورشــد: کاهــش هزینه هــای 
درمانــی بــا افزایــش مصــرف بهینــه لبنیــات امکان پذیــر 

است. نباید اجازه داد لبنیات از سفره مردم خارج شود.

  مقابله با پدیده قاچاق کاال 
با استفاده از کاالی داخلی

اصفهــان اصنــاف  بســیج 
مقابلــه بــا پدیــده قاچــاق کاال بــا 
اســتفاده از کاالی داخلــی بــه 
جــای کاالی خارجــی و عــزم 
جــدی بخــش تولیــد بــرای 
تولیــدات  کیفیــت  ارتقــای 
عامــل  مهم تریــن  را  داخلــی 
مصــون نگهداشــتن اقتصــاد ایــران در برابــر قاچــاق کاال 
دانســت. بســیج اصنــاف اصفهــان در بیانیــه ای اضافــه کــرد: 
آثــار ســوء قاچــاق کاال بــر کســی پوشــیده نیســت و کاالهایــی 
کــه بــدون پرداخــت حقــوق گمرکــی بــه بــازار کشــور راه پیــدا 
می کننــد، نتیجــه ای جــز رکــود تولیــد و از دســت دادن 
فرصت هــای شــغلی ندارنــد. در ایــن بیانیــه از طریــق بســیج 
ــن  ــی از بزرگ تری ــت: یک ــده اس ــان آم ــتان اصفه ــانه اس رس
ــت  ــور اس ــر کش ــر گریبانگی ــال حاض ــه در ح ــکاتی ک  مش
ــر  ــکاری شــده و اشــتغال را زی و باعــث رکــود و افزایــش بی
ســؤال بــرده، ورود کاالی قاچــاق خارجــی بــه کشــور اســت. 
بســیج اصنــاف اصفهــان تأکیــد کــرد: اســتفاده از کاالی تولید 
داخــل، تنهــا راه از بیــن بــردن رکــود جامعــه و رفــع مشــکل 

بیکاری جوانان ایران اسامی است.

 ۸0 درصد جایگاه های سوخت 
چهارمحال و بختیاری، ممتاز هستند

مجتبــی ســرداری، مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
ــودن ۸۰  ــاز ب ــاری از ممت ــال و بختی ــه چهارمح ــی منطق نفت
ــه  ــن منطق ــی ای ــای نفت ــه فرآورده ه ــاری عرض ــد مج درص
ــده  ــل آم ــه عم ــی ب ــرد: درنتیجــه ارزیاب ــار ک ــر داد و اظه خب
پنــج مــاه اول ســال جــاری، طــی بازدیــد و بررســی مجــاری 
عرضــه فرآورده هــای نفتــی مشــمول طــرح درجه بنــدی 
ــاخص های  ــا ش ــق ب ــده مطاب ــج احرازش ــه نتای ــه ب ــا توج ب
پوشــش  تحــت  جایگاه هــای  از  درصــد   ۸۰ درجه بنــدی، 
ــه  ــه درج ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ش
ــه  ــاری عرض ــک و ۸ درصــد مج ــه ی ــاز، ۱۲ درصــد درج ممت
ــدی  ــزود: طــرح درجه بن درجــه دو شناســایی شــدند. وی اف
جایگاه هــا بــه منظــور ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی خدمــات 

سوخت رســانی در ســطح اســتان اجــرا می شــود.
 ســرداری تصریــح کــرد: در ایــن طــرح، مســئوالن منطقــه بــا 
بازدیــد از مجــاری عرضــه و نظــارت بــر عملکــرد جایگاه هــای 
ســوخت اســتان از ابعــاد مختلــف ضمــن بررســی وضعیــت 
ــی  ــع مشــکات فن ــواردی همچــون رف ــرل م ــا، کنت جایگاه ه
ــدون  ــزات ســوختگیری، اســتفاده کامــل و ب ــی تجهی احتمال
 نقــص از ســامانه هوشــمند ســوخت، تابلوهــای هشــداردهنده

 HSE سیســتم حفاظتــی، رعایــت دســتوالعمل های ایمنــی و
ــرار  ــه مشــتریان را مدنظــر ق ــات ب ــا خدم ــط ب ــوارد مرتب و م
داده و جایگاه هــای ســوخت را بــه درجــه ممتــاز، درجــه یــک 

ــد. ــته بندی می کنن ــه دو و ... دس درج

 دشت ابرکوه 
از دشت های بحرانی کشور است

ــوه  ــع آب ابرک ــس اداره مناب رئی
ــا  ــوه ب ــت ابرک ــرد: دش ــار ک اظه
مخــزن  تجمعــی  کســری 
متــر  میلیــارد   ۱.۱ معــادل 
مکعــب، یکــی از دشــت های 
اســت.  کشــور  در  بحرانــی 
در  باقــری  محمدحســین 
 نشســت آموزشــی- ترویجــی کــه بــا حضــور مدیــران  
و کارشناســان جهــاد کشــاورزی و مدیــران شــرکت های 
تعاونــی ابرکــوه برگــزار شــد، ضمــن بیــان ایــن مطلب افــزود: 
مقایســه وضعیــت کنونــی دشــت ابرکــوه بــا کســری مجمــوع 
کل کشــور، یعنــی ۱۲۰ میلیــارد متــر مکعــب و مقایســه با ۶۰۸ 
دشــت دیگــر کشــور، عمــق فاجعــه و ادامــه نابــودی منابــع 

آب زیرزمینی در این دشت را بیشتر نمایان می کند. 
وی بــا اشــاره بــه طــرح احیــا و تعادل بخشــی منابــع 
ــه  ــال ۱۳۹۳ ب ــرح از س ــن ط ــرد: ای ــار ک ــی اظه آب زیرزمین
ــرف  ــور از ط ــع آب کش ــات مناب ــرای نج ــئله ای ب ــوان مس عن
ــه و  ــرار گرفت ــرو در دســتور کار بخــش آب کشــور ق وزارت نی
ــرد  ــت راهب ــدی جه ــتورالعمل کلی ــداد ۸ دس ــاره تع در این ب
ــه  ــزود: نکت ــاغ شــده اســت. باقــری اف ــن طــرح اب ــر ای بهت
حائــز اهمیــت در ایــن خصــوص، تأکیــد مدیــران وزارت 
نیــرو بــر بحــث فرهنــگ، اطاع رســانی و مشــارکت عمومــی 
ــرح در  ــن ط ــه دو دســتورالعمل اول ای ــه نحــوی ک اســت؛ ب
همیــن رابطــه ابــاغ شــده و از دســتورالعمل ســوم بــه 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــی همچ ــی و تخصص ــث فن ــد مباح بع
گشــت  گروه هــای  تقویــت  بهره بــرداری،   پروانه هــای 
و بازرســی، کنتورهــای هوشــمند، انســداد چاه هــای غیرمجــاز 
و جلوگیــری از اضافه برداشــت منابــع آب مــورد اهمیــت 

واقــع شــده اســت.

 تسریع در راه اندازی پروژه 
کارخانه تولید آهن اسفنجی راور

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس، خواســتار تســریع در 
عملیــات اجرایــی ســاخت و راه انــدازی کارخانــه تولیــد آهــن 
اســفنجی شهرســتان راور شــد. دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی 
در حاشــیه بازدیــد از کارخانــه تولید آهن اســفنجی شهرســتان 
راور اظهــار کــرد: بــر اســاس گزارش هــای ارائه شــده از ســوی 
مدیــران پــروژه، کار ســاخت پــروژه آهــن اســفنجی بــه لحــاظ 
فیزیکــی از زمــان شــروع تاکنــون ۲۸ درصــد پیشــرفت 
داشــته اســت. پورابراهیمــی بــا اشــاره بــه برنامــه زمان بنــدی 
ــور  ــروژه مذک ــرداری از پ ــان بهره ب انجام شــده درخصــوص زم
بیــان کــرد: زمــان بهره بــرداری از ایــن پــروژه، ۱۴ مــاه اعــام 
ــت  ــه محرومی ــا توجــه ب ــم ب ــا درخواســت داری ــه م شــده ک
 شهرســتان راور، ســاخت ایــن پــروژه بایــد بــا جدیــت 
و ســرعت بیشــتری صــورت پذیــرد. وی بــا اشــاره بــه مشــکل 
اشــتغال در شهرســتان راور افــزود: امیدواریــم بــا بهره بــرداری 
ــه  از ایــن پــروژه در فــاز اول، اشــتغال زایی حــدود ۱۵۰ نفــر ب
طــور مســتقیم و ۶۰ نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم انجام شــود 

و در طــرح توســعه، ایــن میــزان بــه ۲ برابــر افزایــش یابــد.

مدیر عامل اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد:
تکذیب تغییر تعرفه های اپراتور سوم تلفن همراه
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پــروژه   526 مجمــوع  از  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
دولتــی  مــورد   418 اســتان،  در  بهره بــرداری  آمــاده 
 108 و  تومــان  میلیــارد  از 377  بیــش  اعتبــاری  بــا 
تومــان  میلیــارد   930 مبلــغ  بــه  خصوصــی  پــروژه 
بــه  شــد.  خواهــد  بهره بــرداری  اســتان  سراســر  در 
گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، علیرضــا رزم حســینی 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــروه می ــه کارگ در جلس
ــتای  ــرد: در راس ــار ک ــان اظه ــتان کرم ــگری اس و گردش
سیاســت راهبــردی اســتان کرمــان کــه اقتصــاد مقاومتــی 
 توســعه اقتصــادی بــا شــعار والیــت و توســعه بــوده 
ــی  ــای مختلف ــه و طرح ه ــورت گرفت ــی ص ــات خوب اقدام
ــی  ــا کلنگ زن ــرداری ی ــتان بهره ب ــت در اس ــه دول در هفت
ــش از  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب ــود. رزم حس می ش
یــک هــزار و 802 میلیــارد تومــان اعتبــار پروژه هــای 
اســت،  دولــت  هفتــه  در  کلنگ زنــی  و  بهره بــرداری 
ــود،  ــاز می ش ــه آغ ــدی ک ــای جدی ــرد: پروژه ه ــح ک تصری
ــار و 5  ــان اعتب ــارد توم ــا 290 میلی ــی ب ــورد دولت 125 م
ــود. ــارد تومــان خواهــد ب ــا 204 میلی ــروژه خصوصــی ب پ

    لزوم اطالع رسانی خدمات دولت
 رزم حســینی بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه دولــت 

و لــزوم اطالع رســانی خدمــات دولــت بــه مــردم تصریــح 
کــرد: از همــه مدیــران دولتــی تقاضــا می کنیــم بــه 
ــت  ــات دول ــند و خدم ــخگو باش ــانه ها پاس ــردم و رس م
را آن چنــان کــه هســت بــه اطــالع مــردم برســانند. 
وی بیــان کــرد: مــردم بایــد آگاه شــوند دولتــی کــه 
بــه آن رأی داده انــد، چــه خدماتــی برایشــان انجــام 
اســت.  کارنامــه اش  بــه  دولتــی  هــر  ارزش  داده؛ 

ــه  ــار مراجع ــه ب ــد از س ــه بع ــد چنانچ ــانه ها می توانن رس
پاســخی را دریافــت نکردنــد، نــام آن مدیــر را اعــالم 
ــی در  ــات مختلف ــت: خدم ــان گف ــتاندار کرم ــد. اس کنن
ــتم  ــی نیس ــده آدم سیاس ــه و بن ــورت گرفت ــتاها ص  روس
و حــق هــر کســی هســت کــه از خدمتگــزاران تمجیــد کند؛ 
ــرد.  ــه ای در اســتان صــورت می گی ــات جاودان ــرا خدم زی
رزم حســینی تصریــح کــرد: مدیــران بایــد کاســتی ها را بــه 

مــردم بگوینــد و در صورتــی کــه مردم آگاه شــوند، درســت 
داوری می کننــد. مــردم اســتان کرمــان بایــد بداننــد 
ســاالنه یــک هــزار و 800 میلیــارد تومــان پــول نقــد یارانــه 
را دریافــت کــرده و بودجــه عمرانــی اســتان 200 میلیــارد 

تومــان اســت؛ بــا ایــن وضعیــت چــه انتظــاری دارنــد؟
    اطالع رسانی، رسالت قلم است

و  آگاه ســازی  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتاندار 
ــانی  ــر اطالع رس ــت و اگ ــم اس ــالت قل ــانی رس اطالع رس
ــش  ــب افزای ــرد، موج ــورت بگی ــردم ص ــه م ــت ب درس
اعتمــاد آن هــا می شــود گفــت: چــرا عمرمــان را بــا 
محافظــه کاری تلــف می کنیــم؟ رســانه ها بایــد بــه میــدان 
بیاینــد و هــر کــس از هــر جناحــی پاســخگوی عملکــرد 
ــد،  ــه کار می کنن ــردم هم ــزود: م ــت. وی اف ــودش اس خ
پــای کار هســتند و بی کفایتــی مــا نبایــد بــه نــام اســالم 
و جمهــوری اســالمی کــه بــر پایــه ایثارگــری ملتــی بــزرگ 
بــه وجــود آمــده، نوشــته شــود. رزم حســینی تأکیــد کــرد: 
بایــد فرهنــگ آزادگــی و حریــت در سراســر اســتان کرمان 
ــه شــود و  ــردم و رســانه ها نهادین ــن مســئوالن، م و در بی
ــتی ها را  ــی کاس ــات و حت ــردم خدم ــه م ــد ب ــد بتوانن بای

اطالع رســانی کننــد.

استاندار کرمان:

بی کفایتی ما نباید به نام جمهوری اسالمی نوشته شود

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

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

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 1838و1839-1395/04/29 هیأت : آقای جواد صانعی بیدگلی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 

7008 و خانم زهره حفیظیان بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 9510 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 162/50 مترمربع شماره پالک 2937 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازاقای باقر صانعی

2(رأی شماره 1777و1778-1395/04/28 هیأت : آقای احمد زاهدی بیدگلی فرزند حسین جان شماره شناسنامه 

232 و خانم فاطمه اناری بیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 84 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 142/50 مترمربع شماره پالک 2938 فرعی مجزا از شماره 457 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

3(رأی شماره 1780و1781-1395/04/28 هیأت : آقای روح اله پنجی بیدگلی فرزند مختار شماره شناسنامه 174 

و خانم فاطمه قربانعلی زاده بیدگلی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 7 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 117 مترمربع شماره پالک 2939 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عیسی اربابی

 ، بیدگلی فرزند مختار شماره شناسنامه 174  اله پنجی  آقای روح   : 4(رأی شماره 1840-1395/04/29 هیأت 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 114 مترمربع شماره پالک 2940 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عیسی اربابی

5(رأی شماره 1775و1776-1395/04/28 هیأت : آقای رمضانعلی قربانعلی زاده بیدگلی فرزند حسنعلی شماره 

شناسنامه 37 و خانم لیال پنجی بیدگلی  فرزند مختار شماره شناسنامه 9231 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 92 مترمربع شماره پالک 2941 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت عادی

6(رأی شماره 1773و1774-1395/04/28 هیأت : آقای محمد مردادی بیدگلی فرزند ناصر شماره شناسنامه 50 

و خانم عاطفه نوروزپور بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 521 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

132 مترمربع شماره پالک 205 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از سید جالل مطلبی

7(رأی شماره 1790-1395/04/28 هیأت : خانم زهره حاجی آقا مقدم بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 

77 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/15 مترمربع شماره پالک 9 فرعی از پالک 531 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

8(رأی شماره 1809-1395/04/29 هیأت : آقای فخرالدین مقنی مؤخر بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 

533 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108/50 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 1و2و3 و قسمتی 

از مشاعات از پالک 665 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد  مقنی 

مؤخر بیدگلی وغیره

9(رأی شماره 1810و1811-1395/04/29 هیأت : آقای امیرحسین شاطریان بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 

348 و خانم سمیه بیدگلی بیدگلی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 1250004047 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 114/34 مترمربع شماره پالک 6 فرعی از پالک 1032 و 1010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد ناظمی بیدگلی

10( رأی شماره 1812و1813-1395/04/29 هیأت : آقای علی کثیری بیدهندی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 

1 نسبت به دو دانگ و خانم فاطمه خاکسار آرانی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 53 نسبت به چهار دانگ ، 

ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 3/50 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 

1155 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

11( رأی شماره 1786و1787-1395/04/28 هیأت : آقای ابراهیم فیضی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 116 و 

خانم اعظم شایقی آرانی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 374 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

142 مترمربع شماره پالک 23 فرعی مجزا از شماره 12و14و15و16 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 2119 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از بانو صاحب سقازاده.

12(رأی شماره 1783و1784-1395/04/28 هیأت : آقای بهرام رزاق پور آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 325 

و خانم زهرا دالورزاده آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 91 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

133/50 مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از شماره 3و4و6 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 2263 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از روح الهدالورزاده آرانی

13( رأی شماره 1146-1395/03/25 هیأت : خانم مهری خرم آبادی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 8006 ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 269/30 مترمربع شماره پالک 2763 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشاله اکرمیان

14( رأی شماره 1845-1395/04/29 هیأت : خانم صدیقه شبان پور آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 133 ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265/26 مترمربع شماره پالک 2771 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن اکرمیان.

15(رأی شماره 1846-1395/04/29 هیأت : آقای حسن میرزائی علی آبادی فرزند استادرضا شماره شناسنامه 88 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/50 مترمربع شماره پالک 2772 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.

16(رأی شماره 1847-1395/04/29 هیأت : خانم طاهره عبداله پور بیدگلی فرزند عبداله شماره شناسنامه 75 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/04 مترمربع شماره پالک 2773 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.

17(رأی شماره 1836و1837-1395/04/29 هیأت : آقای حسین چراغچی قهرود فرزند قدمعلی شماره شناسنامه 

4 و خانم معصومه دارچینی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 284 )بالمناصفه( ،  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

174 مترمربع شماره پالک 2774 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

شهرداری آران وبیدگل

رأی شماره 1834و1835-1395/04/29 هیأت : آقای علی اصغر خیرانی آرانی فرزند عباس   )18

شماره شناسنامه 466 و خانم عاطفه شکوهی مهر فرزند محسن شماره شناسنامه 1250191092 )بالمناصفه( ،  

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/22 مترمربع شماره پالک 2775 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.

19(رأی شماره 1849-1395/04/29 هیأت : آقای هادی عابداف آرانی فرزند علی آقا شماره شناسنامه 6190046525 

،  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 56/10 مترمربع شماره پالک 2776 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین عابداف

20( رأی شماره 1857و1858-1395/04/29 هیأت : آقای مرتضی انتهائی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 

9567 و خانم صدیقه امین نیا فرزند رضا شماره شناسنامه 10463 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

197/80 مترمربع شماره پالک 1761 فرعی مجزا از شماره 139 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی

21( رأی شماره 1852-1395/04/29 هیأت : آقای علی عابدین آبادی آرانی فرزند عین اله شماره شناسنامه 998 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/35 مترمربع شماره پالک 1762 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 

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

22( رأی شماره 1821و1822و1823-1395/04/29 هیأت : آقای عبداله خان خانی آرانی فرزند علی اکبر شماره 

شناسنامه 5390 نسبت به دو دانگ و خانم عذرا اکرمی آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 324 نسبت به 

دو دانگ و خانم معصومه خانی آرانی فرزند عبداله خان شماره شناسنامه 9493 نسبت به دو دانگ ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 411/41 مترمربع شماره پالک 1098 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی 

واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

23(رأی شماره 1814و1815-1395/04/29 هیأت : آقای بهروز شاهین فر فرزند علی پاشا شماره شناسنامه 6142 

و خانم فرزانه یتیم پور فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 10199 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

134/86 مترمربع شماره پالک 4 فرعی از پالک 2872 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عباس مدبرنژاد

 ،  255 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  بین  پیش  مهدیه  خانم   : هیأت   1395/04/29-1842 شماره  24(رأی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114 مترمربع شماره پالک 3833 فرعی مجزا از شماره 2865 فرعی از پالک 40 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم اشرفی

شماره  اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  رضائی  شکراله  آقای   : هیأت  395و1395/02/03-396  شماره  25(رأی 

شناسنامه 54 نسبت به چهار دانگ و خانم مهین متولی نوش آبادی فرزند سیدعبداله شماره شناسنامه 69 نسبت 

به دو دانگ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 246 مترمربع شماره پالک 846 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از 

پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

م الف:5/22/95/283

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

     تاریخ انتشار نوبت اول :95/5/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/1

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

عباس عباس زادگان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد وامالک فریدونشهر

  آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر در  اداره ثبت 

اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 

و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 139560302013000186-95/3/4   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای بختیار صادقی فرزند حیدرقلی بشماره شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 

312.75 مترمربع پالک 473 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در 

فریدونشهر ،وحدت آباد  خریداری از مالک رسمی ورثه آقای حیدر قلی  صادقی محرز گردیده است.

2-برابر رای شماره 139560302013000240-95/3/31   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای بهروز موحدی  فرزندمحمد  بشماره شناسنامه 511 صادره از فریدونشهر در یک درب باغ 

با حقابه طبق  قانون توزیع عاالنه آبها  به مساحت 7000 مترمربع پالک  2622فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خریداری از مالک رسمی  آقای قربان اصالنی فرزند محمد 

اسماعیل محرز گردیده است.

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  3-برابر رای شماره139560302013000212-95/3/24   هیات 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی خانم زینب خاتون خودسیانی فرزند مسیب بشماره شناسنامه 119 صادره از فریدونشهر در 

یک درب باغ به مساحت 2110 مترمربع پالک 43 فرعی از 240 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 240 

اصلی  واقع در روستای چغیورت فریدونشهر  خریداری از مالک رسمی آقای قلی سپیانی  محرز گردیده است.

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  4-برابر رای شماره139560302013000308-95/4/31   هیات 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای علیرضا سورانی یانچشمه فرزند حیدر بشماره شناسنامه 2058 صادره از فریدونشهر در 

یک باب خانه به مساحت 124 مترمربع پالک 455 فرعی از 218 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 109 فرعی 

از 218 اصلی واقع در روستای خویگان علیاء فریدونشهر  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای گریگور 

غیوندیان  محرز گردیده است.

5-برابر رای شماره 139560302013000309-95/4/31  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم حلیمه یسلیانی فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 99 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 

مساحت 246.10 مترمربع پالک 2623 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی  

واقع در فریدونشهر  خریداری از مالک رسمی ورثه  آقای یداله باتوانی  محرز گردیده است.

6-برابر رای شماره 139560302013000310-95/4/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سید منصور مطلبی فرزند سید عباسعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه  

به مساحت 426.50 مترمربع پالک 20 فرعی از 26 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از26 اصلی واقع 

در روستای خلیل آباد فریدونشهر  خریداری از مالک رسمی آقای سید عباسعلی مطلبی  محرز گردیده است.

7-برابر رای شماره139560302013000341-95/5/5   هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

باب  از فریدونشهر در یک  آقای جهانبخش هارون رشیدی فرزند پرویز بشماره شناسنامه 939 صادره  متقاضی 

خانه به مساحت 4469/80  مترمربع پالک55 فرعی از 270 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک270 اصلی  واقع 

در فریدونشهر، روستای میدانک دوم  خریداری از مالک رسمی آقای اکبر هارون الرشید ی محرز گردیده است.

8-برابر رای شماره 139560302013000344-95/5/6   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای مصطفی حیدری فرزند احمد بشماره شناسنامه 1 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه 

به مساحت 469.70 مترمربع پالک 38 فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از227 اصلی 

واقع درفریدونشهر ، روستای دهسور  خریداری  مع الواسطه از مالک رسمی  آقای سید مهدی مهدوی محرز 

گردیده است.

9-برابر رای شماره 139560302013000346-95/5/6  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای عیدی محمد خداپرست فرزند حسین علی بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در یک باب 

خانه به مساحت 808.50 مترمربع پالک 42 فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 227 

اصلی  واقع در  فریدونشهر ، روستای دهسور  خریداری از مالک رسمی آقای محمد خداپرست  محرز گردیده است.

10-برابر رای شماره 13956032013000348-95/5/6   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره برداری ناحیه 

مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریدونشهر  در یک باب ساختمان به مساحت 299.60 مترمربع پالک 104 فرعی از 

223 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 223  اصلی  واقع در فریدونشهر، شهر برف انبار،محله سنگباران   

خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای صفی اله سورانی یانچشمه  .محرز گردیده است. 

11-برابر رای شماره139560302013000350-95/5/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

باب خانه  از فریدونشهر در یک  اله اسپنانی فرزند رضا قلی بشماره شناسنامه 5 صادره  آقای رحمت  متقاضی 

به مساحت 301.20 مترمربع پالک 2481 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک76  فرعی از237  

اصلی  واقع در فریدونشهر خیابان ولیعصر خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای رضا قلی اسپنانی  محرز 

گردیده است.

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  95/5/6 هیات  12-برابر رای شماره 139560302013000354- 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

از فریدونشهر درسه  بالمعارض متقاضی آقای مالک روستائی فرزند هاجی رضا بشماره شناسنامه 1513 صادره 

دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 273.50 مترمربع پالک 474 فرعی از 231 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک 2 فرعی از231 اصلی واقع در فریدونشهر ،وحدت آباد کوچه ایمان  خریداری از مالک رسمی 

آقای هاجی رضا روستائی  محرز گردیده است.

13-برابر رای شماره 139560302013000355-95/5/6  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی خانم اعظم چیانی فرزند یحیی بشماره شناسنامه 126 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273.50 مترمربع پالک 474 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده 

از پالک2 فرعی از 231اصلی  واقع در فریدونشهر ، وحدت آباد کوچه ایمان  خریداری از مالک رسمی آقای هاجی 

رضا روستائی  محرز گردیده است.

14-برابر رای شماره139560302013000360-95/5/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم دختر بس سرکوبی فریدنی فرزند حیاتقلی بشماره شناسنامه 4671 صادره از الیگودرز در یک باب 

خانه به مساحت 621.00 مترمربع پالک 43 فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227 اصلی  

واقع درفریدونشهر ، روستای دهسور   خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله خداپرست  محرز گردیده است.

15-برابر رای شماره 139560302013000382-95/5/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای سعید عباسی فرزند عبد الغفار بشماره شناسنامه 18 صادره از فریدونشهر در ششدانگ سه 

باب مغازه  به مساحت 89.40 مترمربع پالک2485 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 407 فرعی 

از 237 اصلی . واقع در فریدونشهر)  خود متقاضی مالک رسمی میباشد (محرز گردیده است.

16-برابر رای شماره 139560302013000383-95/5/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره 

برداری  ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریدونشهر در یک باب ساختمان  به مساحت 400.70 مترمربع 

پالک11 فرعی از 29 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 29 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای راچه  خریداری مع 

الواسطه  از مالک رسمی آقای روزعلی چهار طایفه محرز گردیده است.

17-برابر رای شماره139560302013000386-95/5/13  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   102 شناسنامه  بشماره  علیرضا  فرزند  وحید هارونی  آقای  متقاضی  بالمعارض 

خانه به مساحت 983.50 مترمربع پالک 56فرعی از 270 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 270 اصلی  واقع 

الرشیدی  محرز  آقای محمد حسینی هارون  مالک رسمی  از  روستای میدانک دوم خریداری   ، فریدونشهر  در 

گردیده است.

18-برابر رای شماره 139560302013000388-95/5/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی 

بالمعارض متقاضی  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره 

بردار ی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران  فریدونشهر  در یک باب ساختمان  به مساحت 306.60 مترمربع پالک 

59 فرعی از 249 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 249 اصلی واقع در فریدونشهر ، روستای میدانک 

اول  خریداری از مالکین  رسمی خداداد شیاسی و محمود دویستی  محرز گردیده است.

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

تاریخ انتشار نوبت اول :دو شنبه 95/6/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  سه  شنبه 95/6/16 

 محسن مقصودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

حتما بخوانید!
ساخت بزرگ ترین پکیج تصفیه ...

دوشنبه  1 شهریورماه    1395
ـــمـــاره 233 ســـــال دوم           ݡسݒ

در شهر

 استاندار چهارمحال و بختیاری:
 حفظ وحدت باید 

از برنامه های اولویت دار مدیران باشد
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
از  فاصلــه  و  وحــدت  حفــظ 
سیاســی  امــور  بــه  پرداختــن 
هــدف  بــا  حزبــی  و  جناحــی 
تســریع در رونــد اجــرای امــور در 
چهارمحــال و بختیــاری و داشــتن 
همدلــی  و  همفکــری  تعامــل، 
ــت دار  ــای اولوی ــزو برنامه ه ــد ج ــئوالن بای ــردم و مس ــن م بی
نشســت  در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم  باشــد.  مدیــران 
9گانــه شهرســتان های  فرمانــداران  بــا   هم اندیشــی 
ســتادی  مدیــران  و  اجرائــی  دســتگاه های  کل  مدیــران 
ــار  ــران انتظ ــت: از مدی ــاری گف ــال و بختی ــتانداری چهارمح اس
مــی رود تــا عــالوه بــر تبییــن خدمــات ســه ســاله دولــت تدبیــر 
ــت  ــان دول ــده از پای ــال باقیمان ــک س ــای ی ــد، برنامه ه  و امی
ــد  ــن بای ــران همچنی ــرد: مدی ــد ک ــد. وی تأکی ــه دهن ــز ارائ را نی
برنامــه پنــج ســاله توســعه بخش هــای مختلــف در حــوزه کاری 
ــتکی  ــلیمانی دش ــد. س ــه کنن ــن و ارائ ــه، تدوی ــز تهی ــود را نی خ
 افــزود: حفــظ وحــدت و فاصلــه از پرداختــن بــه امــور سیاســی
ــد اجــرای امــور در  ــا هــدف تســریع در رون ــی ب جناحــی و حزب
چهارمحــال و بختیــاری و داشــتن تعامــل، همفکــری و همدلــی 
ــت دار  ــای اولوی ــزو برنامه ه ــد ج ــئوالن، بای ــردم و مس ــن م بی
باشــد. وی تصریــح کــرد: مدیــران دســتگاه های  مدیــران 
اجرائــی بایــد بــا هماهنگــی فرمانــداران شهرســتان های 9گانــه 
چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه سرکشــی از نقــاط مختلــف 

شهری و روستائی استان اقدامات الزم را انجام دهند.

 ساخت بزرگ ترین پکیج 
تصفیه فاضالب شهری کشور در اصفهان

ــاوری شــیخ  بهایــی شــهرک علمــی  ــم و فن ــارک عل رئیــس پ
و تحقیقاتــی اصفهــان، از طراحــی و ســاخت بزرگ تریــن 
ــرکت  ــط ش ــور توس ــهری در کش ــالب ش ــه فاض ــج تصفی پکی
ــر  دانش بنیــان کاشــفان نیلفــام، مســتقر در ایــن شــهرک خب
داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان، حمیــد مهــدوی بــا بیــان اینکــه ایــن پکیــج تصفیــه 
ــان نصــب  ــد مجلســی اصفه فاضــالب شــهری در شــهر جدی
ــزار و 700  ــت ه ــا ظرفی ــه ب ــج تصفی ــن پکی ــزود: ای ــده، اف ش
 متــر مکعــب در شــبانه روز، توانایــی تحــت پوشــش قــرار دادن 

9 هزار نفر را دارد. 
وی ادامــه داد: برخــورداری از فضــای مفیــد کمتــر از 700 متــر 
مربــع، مصــرف انــرژی بســیار مناســب )کمتــر از 50 کیلــووات( 
از  فاضــالب،  نویــن  تصفیــه  فناوری هــای  از  اســتفاده  و 

ویژگی هــای منحصربه فــرد ایــن سیســتم اســت. 

اخبار کوتاه

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
 بهره برداری از 20 پروژه گازرسانی 

همزمان با هفته دولت
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان، از بهره بــرداری 20 پروژه 
ایــن شــرکت در هفتــه دولــت 
خبــر داد. بــه گــزارش روابــط 
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی 
ایــن  عامــل  مدیــر  اصفهــان، 
بــه مناســبت  شــرکت گفــت: 
ــه 4 شــهر  ــی گازرســانی ب ــات اجرائ ــاز عملی ــت، آغ ــه دول هفت
خــورو بیابانــک، جنــدق، فرخــی و انــارک و 2 روســتای چوپانان 
و چــاه ملــک، اجــرای 57 کیلومتــر خــط انتقــال در شــهرهای 
 اصفهــان، مبارکــه و خوراســگان، 2 شــهرک صنعتــی داران 
 CNG ــتگاه ــک ایس ــتگاه TBS/ CGS، ی ــادگان، 3 ایس و چ
احــداث یــک ســاختمان اداری و توســعه 4 واحــد ســاختمان 
اداری و پســت امــداد بــا اعتبــاری بالــغ بــر 750 میلیــارد ریــال 
بــه بهره بــرداری می رســد. ســید مصطفــی علــوی بــا اشــاره بــه 
ــهر  ــه 4 ش ــانی ب ــروژه گازرس ــی پ ــات اجرائ ــاز عملی ــه آغ اینک
ــک  ــاه مل ــان و چ ــتای چوپان ــتان و 2 روس ــرق اس ــری ش کوی
ــال  ــت س ــه دول ــی در هفت ــزرگ عمران ــای ب ــی از طرح ه یک
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرای اج ــزود: ب ــی رود، اف ــمار م ــه ش 1395 ب

بیش از 250 میلیارد ریال اعتبار منظور شده است. 
ــس  ــروژه پ ــن پ ــود ای ــی می ش ــت: پیش بین ــان داش وی، بی
از مــدت یــک ســال بــه بهره بــرداری برســد و بیــش از 5 
هــزار مشــترک بــه دامنــه مشــترکین گاز طبیعــی اســتان 
 اضافــه شــود. مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان

تصریــح کــرد: بــرای تســریع در بهره منــد ســاختن ایــن شــهرها 
ــانی  ــا گازرس ــی در هزینه ه ــی و صرفه جوی ــت گاز طبیع از نعم
بــه ایــن شــهرها و روســتاها از طریــق CNG صــورت می پذیــرد.

 برگزاری آئین معارفه 
مسئول حراست شهرداری فوالدشهر

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری فوالدشــهر آئیــن معارفــه 
مســئول جدیــد حراســت شــهرداری فوالدشــهر برگــزار شــد. 

بــا حضــور مشــاور اســتاندار و مدیــر کل  آئیــن  ایــن  در 
ــهردار  ــتانداری، ش ــت اس ــاون حراس ــتانداری، مع ــت اس حراس
مهنــدس  شــهرداری،  واحدهــای  مســئوالن  و  فوالدشــهر 
ــر و تشــکر از حســین  مــرادی شــهردار فوالدشــهر ضمــن تقدی
 ایــزدی کــه در زمــان تصــدی وی بــه عنــوان مســئول حراســت 
ــتار  ــرد، خواس ــه می ک ــام وظیف ــی انج ــاون اداری و مال و مع

ــد.  ــهرداری ش ــورات ش ــام ام ــتر در انج ــل بیش تعام
ــالغ  ــم اب ــل و حک ــزدی تجلی ــین ای ــات حس ــان از زحم در پای
آقــای عبــاس ابدالــی بــه عنوان سرپرســت حراســت شــهرداری 

فوالدشــهر قرائــت و بــه ایشــان تقدیــم شــد.

اخبار کوتاه

ســیدمحمد طباطبایــی، معــاون حفاظــت و بهره بــرداری 
ــی  ــروه اجرائ ــن کارگ ــزد، در اولی ــه ای ی ــرکت آب منطق ش
ــا  ــه ب ــاری ک ــال ج ــع آب س ــت مناب ــع کیفی ــت جام مدیری
ــی از شــرکت های آب و فاضــالب شــهری  حضــور نمایندگان

ــهرک های  ــت، ش ــز بهداش ــتایی، مرک و روس
ــه ای  ــت و آب منطق ــط زیس ــی، محی صنعت
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: طبــق قوانیــن و بــه 
علــت ممنوعــه بــودن دشــت ها، اســتفاده 
از پســاب خروجــی شــهرک ها در بخــش 
ــت  کشــاورزی مجــاز نیســت و مصــارف جه
ــان  ــاره در هم ــتفاده دوب ــبز و اس ــای س فض

شــهرک جهــت مصــارف صنعتــی، بایــد در دســتور کار قــرار 
گیــرد. وی ادامــه داد: همچنیــن کارخانه هایــی کــه بــه 
ــده اند  ــل نش ــالب وص ــه فاض ــع آوری و تصفی ــتم جم سیس
 بایــد از طریــق شــرکت شــهرک ها و ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت، شناســایی و اقدامــات قانونــی دربــاره آن هــا 

شــرکت  نماینــده  شــجریان،  مهــدی  شــود.  انجــام 
ــدازی  ــدای جلســه از راه ان ــزد در ابت ــی ی شــهرک های صنعت
صنعتــی  شــهرک های  فاضــالب  تصفیه خانه هــای 
اردکان گزارشــی  و  مروســت  یــزد،  مهریــز،  جهان آبــاد، 
ارائــه کــرد و افــزود: پســاب خروجــی از 
تصفیه خانه هــای مذکــور در بخــش فضــای 
اســتفاده  شــهرک ها  کشــاورزی  و  ســبز 
می شــود. از مصوبــات ایــن جلســه بــود: 
آلودگــی  درخصــوص  جامــع  گزارشــی 
آن هــا  روزافــزون  توســعه  و   گلخانه هــا 
منابــع  باالدســت  قســمت های  در  به ویــژه 
ــد مناطــق چرخــاب، یزدگــرد، تفــت  تأمیــن آب شــرب مانن
ــن  ــود؛ همچنی ــال ش ــتانداری ارس ــه اس ــه و ب ــو، تهی و دهن
ــع  ــرب واق ــاه آب ش ــی چ ــم کیف ــه در حری ــی ک واحدهای
ــه  ــه فاضــالب ک ــای تصفی ــه اســتفاده از پکیج ه شــده اند، ب
ــع ــزام شــوند. ربی ــازار وجــود دارد، ال ــاده در ب ــه صــورت آم ب

معاون آب منطقه ای یزد:
استفاده از پساب خروجی شهرک ها در بخش کشاورزی مجاز نیست

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

 رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه کاشــان گفــت: خیــران 
نیکــوکار در 5 ماهــه ســال 95، نزدیــک بــه 50 میلیــارد 

ــی در  ــاری و فرهنگ ــی ج ــک عمران ــال کم ری
قالــب نــذورات غیرنقــدی طــرح مــودت، بــه 
ــاعدت  ــک و مس ــان کم ــه کاش ــاع متبرک بق
کردنــد. حجت االســالم جعفــر جنتــی بــا 
ــاخت  ــر س ــارکت در ام ــه مش ــه اینک ــاره ب اش
و ســاز و عمــران و آبادانــی بقــاع متبرکــه، 
همچــون مدالــی بــر ســینه مــردم والیتمــدار 

ــقان و  ــه عاش ــن زمین ــد و در ای ــان می درخش ــور عزیزم کش
ــه هــر نحــو ممکــن در انجــام  دوســتداران اهــل بیــت)ع( ب
امــور بقــاع متبرکــه یاری رســان هیئــت امنــا هســتند، افــزود: 
ــارد  ــغ 45 میلی ــش از مبل ــاری، بی ــال ج ــه اول س در 5 ماه
ریــال کمــک غیرنقــدی و عمرانــی بــه بقــاع متبرکــه کاشــان 

ــر در  ــی مؤث ــم، گام ــدام مه ــن اق ــا ای ــه و ب ــورت پذیرفت ص
جهــت پیشــبرد اهــداف عمرانــی و بلندمــدت بقــاع متبرکــه 
کاشــان برداشــته شــده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: آســتان 
مقــدس حضــرت علــی بــن باقــر)ع( بــه عنــوان مهم تریــن 
بــارگاه ملکوتــی جذب کننــده نــذورات مردمــی 
اعــم از تجهیــزات و لــوازم، مصالح ســاختمانی، 
عملیــات عمرانــی، مــواد خوراکــی، گوشــت 
ــن  ــه از ای ــود ک ــوب می  ش ــذری و ... محس ن
مبلــغ 39 میلیــارد ریــال را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. گفتنــی اســت برابر تدابیر ســازمان 
ــوان  ــا عن ــه ایــن طــرح ب اوقــاف و امــور خیری
ــذورات  ــر ن ــتمل ب ــه مش ــده ک ــذاری ش ــودت نامگ ــرح م ط
نقــدی مقیــد، نــذورات جنســی، نــذورات فرهنگــی، نــذورات 
ــات  ــه و خدم ــای داوطلبان ــاری و فعالیت ه ــی و ج مدیریت
تبرعــی در بقــاع متبرکــه بــوده و ایــن طــرح، عوایــد حاصــل 
از نــذورات ضریــح مطهــر بقــاع متبرکــه را شــامل نمی شــود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان خبر داد:
کمک 50 میلیارد ریالی خیران به بقاع متبرکه 
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حتما بخوانید!
تعویق برگزاری جشنواره کودک به ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــپری  ــه س ــی را در گیش ــای پررونق ــران، روزه ــینمای ای س
پاییــز  فصــل  بــه  رســیدن  بــا  چنــد  هــر   می کنــد. 
ــرد  ــد ک ــدا خواه ــروش کاهــش پی ــدارس ف و بازگشــایی م
ــز  ــه پایی ــد را دارد ک ــن نوی ــوب ای ــای خ ــا ورود فیلم ه  ام
و زمســتان امســال، ســینمای ایــران حســابی گــرم خواهــد 
ــم در  ــق ســینما، قصــد داری ــه روزهــای پررون ــه بهان ــود. ب ب
ــن  ــه پرفروش تری ــیم ب ــته باش ــی داش ــزارش نگاه ــن گ ای

ــران. ــینمای ای ــای س ــن روزه ــای ای فیلم ه
    بارکد

بارکــد، بی شــک موفق تریــن فیلــم ســینمای ایــران در دوره 
اکــران تابســتان در جــذب تماشــاگر بــوده اســت. فیلمــی که 
در بیــش از 70 روز نمایــش خــود، بیــش از 10 میلیــارد تومان 
فروختــه اســت و همچنــان در 30 ســینما بــه نمایــش خــود 

ادامــه می دهــد و مخاطــب دارد.
    دزد و پری

ــه  ــر ک ــک اث ــوان ی ــه عن ــری« ب ــینمایی »دزد و پ ــم س فیل
بــرای خانواده هــا، کــودکان و نوجوانــان ســاخته شــده، پــس 
ــوری  ــا 4 روز النت ــادل 3 ت ــی مع ــش، فروش از 30 روز نمای
ــه نظــر می رســد ســینمای  ــن روزهــا داشــته اســت. ب در ای
کــودک و نوجــوان همچنــان مظلــوم اســت و حتــی در اکــران 

ــد و شــاید حمایــت نمی شــود. ــه کــه بای نیــز آن گون
    ناردون

»نــاردون« بــه عنــوان یــک کمــدی مخاطب پســند در 9 روز 

نمایــش خــود بیــش از 560 میلیــون فــروش داشــته اســت؛ 
یعنــی حــدود 63 میلیــون تومــان در روز کــه شــاید فــروش 
زیــادی ماننــد »النتــوری« بــه حســاب نیایــد، امــا نشــان از 

اســتقبال نســبی از ایــن فیلــم دارد. 
ــبز  ــراغ س ــوال چ ــی معم ــای این چنین ــه کمدی ه ــردم ب م

نشــان می دهنــد.
    امکان مینا

فیلــم ســینمایی »امــکان مینــا«، آخریــن اثــر کمــال 

تبریــزی میانگیــن روزانــه 16 میلیــون تومــان فــروش را ثبت 
کــرده اســت کــه نشــان می دهــد پــس از 16 روز ایــن فیلــم 
ــب  ــته مخاط ــت و نتوانس ــق اس ــه ناموف ــان در گیش همچن

ــه ســینما بکشــاند.  ــد و ب ــدا کن مدنظــر خــود را پی
ــی  ــا فروش ــود و ب ــد ب ــق نخواه ــه موف ــم در گیش ــن فیل ای
ــی  ــینماها خداحافظ ــه زودی از س ــط ب ــد متوس ــر از ح کمت

ــرد. ــد ک خواه
    من

فــروش 100 میلیونــی فیلــم »مــن« در 2 روز نخســت 
ــم  ــوز ه ــی هن ــا حاتم ــد لی ــان می ده ــود، نش ــش خ نمای
ــرای  ــم ب ــره مه ــک مه ــران، ی ــینمای ای ــب س ــرای مخاط ب
جــذب تماشــاگر بــه حســاب می آیــد. ایــن فیلــم بــه عنــوان 
ــاوت  ــازی متف ــا ب ــنواره ب ــاص جش ــای خ ــی از فیلم ه یک
ــی در روز داشــته  لیــا حاتمــی فــروش متوســط 50 میلیون
ــادی  ــروش زی ــان ف ــد در پای ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت؛ ام اس
نداشــته باشــد و بــا یــک فــروش متوســط، ممکــن اســت از 

ــد. ســینماها خداحافظــی کن
    ایستاده در غبار

ایــران،  ســینمای  موفــق  فیلــم  غبــار«،  در  »ایســتاده 
اســتقبال  و  هنــری  جامعــه  حمایت هــای  علی رغــم 
چهره هــای مطــرح پــس از 70 روز اکــران عمومــی نتوانســته  
ــارد و 820  ــد و فــروش 1 میلی ــه کن ــادی را تجرب فــروش زی
ــدان  ــروش چن ــم در 70 روز، ف ــن فیل ــی ای ــون تومان میلی
زیــادی بــرای یــک فیلــم کــه جایــزه بهتریــن فیلم جشــنواره 

ــود. ــوب نمی ش ــت، محس ــرده اس ــب ک ــر را کس فج
    النتوری

فیلــم ســینمایی »النتــوری« بــه کارگردانــی رضــا ُدرمیشــیان 
ــته  ــگفت انگیزی داش ــروش ش ــش، ف ــس از 16 روز نمای پ
اســت و همیــن روزهــا ایــن فیلــم وارد فــروش 3 میلیــاردی 
خواهــد شــد. پیــش از ایــن، بعضــی دالیــل اســتقبال مــردم 
را از ایــن فیلــم بررســی کــرده بودیــم. ایــن فیلــم بی شــک 
ــران  ــینمای ای ــال 95 س ــار س ــن آث ــی از پرمخاطب تری یک

لقــب خواهــد گرفــت.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

روزهای خوب گیشه سینمای ایران

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
به منظور  فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی 
آگهی می شود در صورتی  روز  به فاصله 15  نوبت  اطاع عموم مراتب در دو 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
مسلم  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  1208 شماره  1-رای 
باب  یك  الیگودرز  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  احمد   فرزند  آسترکی 
عمارت به مساحت 128/16 مترمربع پاك یکفرعی از 1749 اصلی  واقع در 
گردیده  محرز  جابری  یداله  رسمی  مالک  از  خریداری  یک گلپایگان   بخش 

است.
آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1207 شماره  2-رای 
سربندر  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  هاشم   فرزند  پارسا  حسن 
اصلی   4170 پاک  مترمربع   152/48 مساحت  به  عمارت  باب  یك 
گردیده  محرز  رسمی   مالک  از  خریداری  یک  بخش  در   واقع 

است
قدمعلی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1206 شماره  3-رای 
ذوالفقاری فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از خوانسار در ششدانگ 
یکباب مغازه و عمارت فوقانی به مساحت 100/71 مترمربع پاك 189 فرعی 
از مالک رسمی محرز گردیده  واقع دربخش یک خریداری   از 4372 اصلی 

است.
چمنی  مصطفی  آقای  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1205 شماره  4-رای 
باب  یك  در  مرکزی  از  صادره   1059 شناسنامه  بشماره  یداله    فرزند 
اصلی     1749 از  فرعی   1 پاك  مترمربع   180/73 مساحت  به  عمارت 
گردیده محرز  جابری  یداله  رسمی  مالک  از  خریداری   1 دربخش   واقع 

 است.
فاطمه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  1196 شماره  5-رای 
و  گلپایگان  از  صادره   1743 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  شایسته 
بالسویه  گلپایگان  از   1569 بشناسنامه  مجتبی  فرزند  نوری  احسان  آقای 
فرعی   2 پاك  مترمربع   200/38 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  در 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  از  خریداری  دربخش1  واقع  اصلی   3961  از 

است.
پری  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1202 شماره  6-رای 
خوانسار  از  صادره   351 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  استادرحیمی  خانم 
 342 پاك  مترمربع   170/86 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  در 
از مالک رسمی محرز گردیده 1  اصلی واقع در بخش 2 خریداری  از   فرعی 

 است.
آقای   متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1191 شماره  7-رای 
از  صادره    6 شناسنامه  بشماره  امراله  فرزند  میرمحمدی  محمدرضا 
فرعی   3 پاك  مترمربع   185/97 مساحت  به  عمارت  باب  یك  در  خوانسار 
گردیده محرز  رسمی   ازمالک  خریداری   1 دربخش  واقع  اصلی   4227  از 

 است.
8-رای شماره 1198- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم انسیه عدولی 
از گلپایگان در یك باب عمارت  فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 962 صادره 
 2 دربخش  واقع  اصلی   7 از  فرعی   356 پاك  مترمربع   667 مساحت  به 

گردیده  محرز  ربیعی  علی  رسمی  مالک   از  عادی  قولنامه  طبق   خریداری 
است.

بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1213 اصاحی  رای  و   5761 شماره  9-رای 
شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  آقاشاهی  احمدرضا  آقای  متقاضی 
 173/25 مساحت  به  عمارت   باب  یك  در  گلپایگان  از  صادره   105
خریداری   2 بخش  در  واقع  اصلی   1 از  فرعی   559 پاك  مترمربع 
گردیده  محرز  آقاشاهی  جواد  رسمی  مالک  از  عادی  قولنامه   طبق 

است.
آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1011 شماره  10-رای 
از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  احمدی  احمد 
پاك  مترمربع   146/97 مساحت  به  عمارت  باب  یك  در  الیگودرز 
گردیده  محرز  رسمی  مالك  از  خریداری   1 دربخش  واقع  اصلی    485 

است.
خانم  متقاضی   بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  1192 شماره  11-رای 
صادره   117 شناسنامه  بشماره  حسن  محمد  فرزند  منتظری  صغری 
 1315 پاک  مترمربع   223/93 مساحت  به  عمارت   باب  یك  در  گوگد  از 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  از  4 خریداری  دربخش  واقع  اصلی   6 از   فرعی 

است
مرتضی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  1201-تصرفات  شماره  12-رای 
از گلپایگان در یك  صدرائی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 354 صادره 
باب مغازه  به مساحت 27/73 مترمربع پاک 1 فرعی از 1106 اصلی واقع در 

بخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
صدیقه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  1007-تصرفات  شماره  رای   -13
اکرمی فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 92 صادره از گلپایگان در یك 
باب عمارت به مساحت 226/42 مترمربع پاك 1448 فرعی از 6 اصلی واقع 

دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
معصومه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1006 رای شماره   -14
آقانصیری فرزند ابوطالب  بشماره شناسنامه 20 صادره گلپایگان در یك باب 
واقع  اصلی   6 از  فرعی   1438 پاك  مترمربع    283/7 مساحت  به  عمارت 

دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
15- رای شماره 1005- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری 
به  باب مدرسه  در یك  پرورش   و  آموزش  وزارت  نمایندگی  با  ایران  اسامی 
مساحت 1784 مترمربع پاك 74 اصلی واقع دربخش5 خریداری از اهالی 

روستا و اهدائی توسط مردم  محرز گردیده است
مهدی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1009 شماره  رای   -16
مالکی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 185 صادره از گلپایگان  و نصرت 
بالسویه درششدانگ یك  221 گلپایگان  ابراهیم بشناسنامه  اله مالکی فرزند 
باب مغازه  به مساحت 57/22 مترمربع پاک 219 فرعی از 1870 اصلی واقع 

دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
17- رای شماره 1004- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری 
به  مدرسه  باب  یك  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  بنمایندگی  ایران  اسامی 
مساحت 824  مترمربع پاك 74 اصلی واقع دربخش5 گلپایگان خریداری 

از اهالی روستا و اهدائی توسط مردم محرز گردیده است
عبداله  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1219 شماره  رای   -18
زارعی فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 15 صادره از میمه در یك باب عمارت 
1 اصلی واقع دربخش 2  از  به مساحت 196/97 مترمربع پاک 340 فرعی 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
19- رای شماره 1242- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای بهرامعلی 
محمد شریفی فرزند عبدالرحیم  بشماره شناسنامه 15067 صادره از الیگودرز 
در یك باب عمارت به مساحت 114/34 مترمربع پاك 4277 اصلی  واقع در 

بخش یک خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی محمد مهدی توکل 
محرز گردیده است

بدری  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  1243-تصرفات  شماره  رای   -20
گلپایگان  از  صادره   38 شناسنامه  بشماره  غامحسین   فرزند  اختری 
درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/41 مترمربع پاك 884 اصلی  واقع 

دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
جلیل  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1212 شماره  رای   -21
مرکزی  از  صادره   17141 شناسنامه  بشماره  عباسعلی  فرزند  بیک  الهیاری 
واقع  اصلی   485 پاک  مترمربع   169/49 مساحت  به  عمارت  باب  یك  در 

دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی عذرا وکیلی  محرز گردیده است
ابوالفضل  آقای  1211- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی  22- رای شماره 
در  گلپایگان  از  صادره   18221 شناسنامه  بشماره  تقی  محمد  فرزند  نوبخت 
 1735 پاك  مترمربع   270/08 مساحت  به  عمارت   باب  یك  ششدانگ 
اصلی واقع در بخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی اسداله 

داودوندی محرز گردیده است
حسن  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1210 شماره  رای   -23
مرجانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 156 صادره از گلپایگان در یك باب 
واقع  اصلی   4 از  فرعی   1193 پاک  مترمربع   515/22 مساحت  به  عمارت  

دربخش4 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است
24- رای شماره 1209- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای نظر علی 
باب  یك  در  گلپایگان  از  12681 صادره  بشماره شناسنامه  باقر  فرزند  سامی 
اصلی   5 از  فرعی   202 پاك  مترمربع   169/72 مساحت  به  مخروبه  عمارت 

واقع دربخش2 خریداری از مالک رسمی علیرضا زینلی محرز گردیده است
25- رای شماره 1509- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدباقر 
ظاهری فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 131 صادره از گوگد درششدانگ 
یك باب ساختمان به مساحت 202/30 مترمربع پاک 244 فرعی از 5 اصلی 

واقع دربخش 4 خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.
راضیه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1551 شماره  رای   -26
باب  یك  در  اصفهان  از  صادره   1711 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  اعظمی 
خانه به مساحت 120/59 مترمربع پاك  1 فرعی از 98 اصلی واقع دربخش1 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  1549-تصرفات  شماره  رای   -27
باب  در یك  تهران  از  بشماره شناسنامه 8789 صادره  قربان   فرزند  شریفی 
ساختمان به مساحت 200/71 مترمربع پاک 4 فرعی از 1754 اصلی  واقع 

در بخش 1 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است 
محمد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1526 شماره  رای   -28
گلپایگان در  از  اله بشماره شناسنامه 29 صادره  حسین سهیلی فرزند فضل 
یك باب مغازه به مساحت 90/28 مترمربع پاك  246 فرعی از 1 اصلی واقع 
عبدالرضا حسینی  مالک رسمی  از  عادی  قولنامه  2خریداری طبق  در بخش 

محرز گردیده است
آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1555 شماره  رای   -29
از  صادره   185 شناسنامه  بشماره  العابدین  زین  فرزند  وحیدی  غامحسین 
 187 پاك  مترمربع   309/79 مساحت  به  ساختمان  باب  یك  در  گلپایگان 
از مالک رسمی محرز گردیده  از 4 اصلی  واقع در بخش2 خریداری  فرعی 
است مشروط بر اینکه اختیار فسخ و منافع و حق سکنی ملک مادام الحیات 

اختصاص به خانم فردوس حسینی دارد
محمد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1562 شماره  رای   -30
علیشاهی فرزند محمود  بشماره شناسنامه 5 صادره از گلپایگان در یك باب 
ساختمان به مساحت 293/92 مترمربع پاك  523 فرعی از 9 اصلی واقع در 

بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است

مریم  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1563 شماره  رای   -31
سامی فرزند سیف اله  بشماره شناسنامه 10 صادره از گلپایگان در یك باب 
ساختمان به مساحت 233/57 مترمربع پاك 580 فرعی از 3  اصلی واقع 
جلیلی  محسن  رسمی  مالک  از  عادی  قولنامه  طبق  خریداری   2 بخش  در 

محرز گردیده است
32- رای شماره 1546- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای ابوالفضل 
اعجازی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 19 صادره از گلپایگان  درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 121/35 مترمربع پاك 3946 

اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
آقای غامرضا  33- رای شماره 1695-تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی 
در یك  گلپایگان  از  بشماره شناسنامه 16825 صادره  فرزند حیدر   مظاهری 
باب ساختمان به مساحت 199/65 مترمربع پاک 1 فرعی از269  اصلی واقع 
در بخش 2 خریداری طبق قولنامه عادی  از مالک رسمی سیدرضا مقدسی 

محرز گردیده است 
34- رای شماره 1696- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای اسماعیل 
صالحی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 532 صادره از الیگودرز در یك باب 
ساختمان  به مساحت 97/36 مترمربع پاک 4233 اصلی  واقع در بخش 
1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی محسن طارقلی محرز گردیده 

است
آقای حسین  بامعارض متقاضی  مالكانه  رای شماره 1697- تصرفات   -35
ناطقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 155 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
یك باب عمارت و طویله و بهاربند  به مساحت 502/34 مترمربع پاك 2576 
اصلی  واقع در بخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی احمد 

ناطقی محرز گردیده است
36- رای شماره 1528 - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای شمس 
ازنا  از  صادره   394 شناسنامه  بشماره  خدارحم  فرزند  جونقانی  رشیدیان  اله 
در یك باب ساختمان به مساحت 74/37 مترمربع پاك 96 اصلی واقع در 
بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی می باشد محرز گردیده است

37- رای شماره 1524- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا 
باب  در یك  گلپایگان  از  9 صادره  بشماره شناسنامه  اسماعیل  فرزند  اعظمی 
ساختمان به مساحت 405/42 مترمربع پاك 169 فرعی از 1870 اصلی  واقع 
در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی سید 

ابوالقاسم مقدسی می باشد محرز گردیده است
آقای مرتضی  بامعارض متقاضی  38- رای شماره 1550- تصرفات مالكانه 
الهوتی فرزند علی بشماره شناسنامه 366 صادره از گلپایگان  در سه دانگ 
از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 1512/17 مترمربع  مشاع 
پاك 1801 اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری طبق قولنامه عادی  

از  مالک رسمی محمد علی الهوتی می باشد  محرز گردیده است 
39- رای شماره 1544- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا 
اعجازی فرزند محمد ابراهیم  بشماره شناسنامه 37 صادره از گلپایگان درسه 
دانگ  مشاع از ششدانگ  یك باب خانه  به مساحت 121/35 مترمربع پاك 
3946 اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک  رسمی محرز گردیده است

40- رای شماره 1681- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای علی اصغر 
سلطانی فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه 403 صادره از گلپایگان در یك 
باب مغازه به مساحت 14/75 مترمربع پاك 913 اصلی واقع در بخش 1 ثبت 

گلپایگان خریداری از  مالک رسمی محرز گردیده است. م الف 268
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 سرپرست ثبت اسناد گلپایگان                                                                                 

حــال  در  مجموعــه  تهیه کننــده  مفیــد،  بهــروز   -
ســاخت »یکتــا«، از ادامــه تصویربــرداری ایــن ســریال 
در منطقــه ســاوه خبــر داد و در عیــن حــال از پخــش 
پاییــزی ایــن مجموعــه ســخن گفــت. پژمــان بازغــی 
شــبنم قلی خانــی، بهرنــگ علــوی، الهــه حصــاری 
ــا ــاز رهنم ــانی، فرن ــام درخش ــی، س ــیامک اطلس  س

بهــرام ابراهیمی پــور و اشــکان منصــوری از جملــه 
ــتند. ــی هس ــه تلویزیون ــن مجموع ــران ای بازیگ

ــی  ــه تهیه کنندگ ــه« ب ــه »زاوی ــد برنام ــری جدی - س
علیرضــا حائــری پــس از یــک وقفــه کوتــاه قــرار اســت 

از نیمــه اول شــهریورماه روی آنتــن بــرود.
- پانتــه آ بهــرام بــه عنــوان تنهــا بازیگــر زن در نمایــش 
ــه ایفــای نقــش خواهــد  »افســون معبــد ســوخته« ب

پرداخــت. 
- انســیه شاه حســینی می گویــد هرچنــد هنــوز در 
ــک  ــا بی ش ــکل دارد، ام ــرمایه مش ــذب س ــه ج زمین

ــازد. ــد« را می س ــلیک نکنی ــودکان ش ــه ک »ب
- امــرهللا احمدجــو، کارگــردان و فیلمنامــه نویــس 
ســلمان  ســریال  وضعیــت  آخریــن  درخصــوص 
ــه جوانــی رســید  فارســی گفــت: ســلمان از کودکــی ب
ــان  ــان در هم ــم. کار همچن ــای او می دوی ــا هم پ و م
مراحــل قبلــی بــه ســر می بــرد و طــرح کلــی فیلمنامــه 
را داوود میرباقــری بــه نــگارش درآورده اســت و مــن 
ــه نقــش دارم. ــای فیلمنام ــگارش دیالوگ ه هــم در ن

- ســامانه کنســرت آنایــن کشــور بــه منظــور قدردانــی 
از کیمیــا علیــزاده، اولیــن بانــوی ایرانــی برنــده مــدال 
المپیــک، تازه تریــن برنامــه خــود را بــا همراهــی 
ــکار  ــن ورزش ــه ای ــورد عاق ــوب و م ــدان محب هنرمن

برگــزار می کنــد.
- بهنــوش طباطبایــی بــه فیلــم ســینمایی »البــی« بــه 

کارگردانــی محمــد پرویــزی پیوســت.
ــرون  ــاب »بی ــه کت ــا ترجم ــه ب ــدی ک ــا یارمحم - آنیت
ــن  ــر در هفتمی ذهــن مــن« نوشــته شــارون ام. دریپ
 جایــزه ادبــی »پرویــن اعتصامــی« تقدیــر شــده اســت

کار کــردن حرفــه ای در حــوزه ادبیــات را نبــردی دائــم 
ــد. ــف می کن ــرروزه توصی و ه

- عبــاس جدیــدی از کتابــش دربــاره نمــاز کــه 
ــت  ــرد و گف ــاع ک ــته، دف ــال داش ــه دنب ــی را ب انتقادات
ــی«  ــداف »تبلیغات ــرای اه ــاب را ب ــن کت ــه ای ــه تهی ک

ــت. ــداده اس ــام ن انج
ــش  ــون بخ ــبکه های تلویزی ــتر ش ــا بیش ــن روزه - ای
ــای  ــا برنامه ه ــود را ب ــش خ ــاعات پخ ــده ای از س عم
ســهم  و  می کننــد  پــر  مســابقه ای  و  ترکیبــی 
ــر  ــم و کمت ــن ک ــان آنت ــا از زم ــریال ها و تله فیلم ه س

ــت. ــده اس ش

شهردار اصفهان:
 شهرداری اصفهان 

کمک به هیچ مسجدی را رد نمی کند
شــهرداری  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 

اصفهــان کمــک بــه هیــچ مســجدی را رد کیمیای وطن
ــاجد  ــای مس ــت امن ــینه هیئ ــه س ــت رد ب ــد و دس نمی کن
ــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  ــد. ب نمی زن
اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی نــژاد ضمــن گرامیداشــت روز 
جهانــی مســجد اظهــار کــرد: مســاجد از صــدر اســام 
ــی  ــی و دین ــی، فرهنگ ــگاه اجتماع ــن پای ــون، مهم تری تاکن
ــز نقــش مســاجد در  ــران نی ــود اســت.. در ای مســلمانان ب
ــروزی  ــان پی ــژه در زم ــی، به وی ــف تاریخ ــای مختل دوره ه
ــوده  ــگ ب ــی بســیار پررن انقــاب اســامی و جنــگ تحمیل
اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری اصفهان 
بــا هــدف رونق بخشــی بــه فعالیت هــای مذهبــی، حمایــت 
ــهر  ــازی ش ــی و زیباس ــوش فرهنگ ــای خودج از فعالیت ه
ــه مســاجد شــهر  ــرای مســاعدت ب ــی را ب ــان اعتبارات اصفه
اصفهــان در نظــر گرفتــه، اظهــار داشــت: بــه همیــن منظــور 
ــه توســعه، تکمیــل و تعمیــر مســاجد  کمیتــه مســاعدت ب
شــهر اصفهــان در معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری 
اصفهــان تشــکیل شــده اســت. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره 
ــه  ــهرداری ب ــات ش ــه خدم ــر ارائ ــال حاض ــه در ح ــه اینک ب
ــف توســط معاونت هــای فرهنگــی  مســاجد مناطــق مختل
مناطــق 15 گانــه ارائــه می شــود، بیــان داشــت: تاکنــون در 
ــایی  ــجد شناس ــزار و 100 مس ــان یک ه ــهر اصفه ــطح ش س
شــده و شــهرداری از بیــش از 900 مســجد در ســطح شــهر 
اصفهــان حمایــت کــرده کــه البتــه کمــک بــه ایــن مســاجد 
بــرای یــک بــار نبــوده و چندیــن بــار بــه هــر مســجد کمــک 

شده است. 
ــینه  ــه س ــت رد ب ــهرداری دس ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
چنانچــه  افــزود:  نمی زنــد،  مســاجد  امنــای  هیئــت 
ــون نتوانســته از مســاعدت های شــهرداری  مســجدی تاکن
بهــره ببــرد، یــا راکــد بــوده یــا تمکــن مالــی داشــته اســت. 
ــای  ــت فعالیت ه ــه اولوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب جمالی ن
عمرانــی شــهرداری در مســاجد زیباســازی، نمــای بیرونــی 
مســجد، درب و رمپ هــای ورودی، تأسیســات زیرســاختی 
ــن  ــر ای ــرد: ب ــه ک ــت، اضاف ــتی اس ــرویس های بهداش و س
اســاس در بودجــه ســال 95 شــهرداری بــرای ارائــه خدمات 
و توســعه، تکمیــل و تعمیــر مســاجد شــهر اصفهــان حــدود 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــار در نظ ــان اعتب ــارد توم 7 میلی
ــهرداری در  ــک ش ــن کم ــزود: همچنی ــان اف ــهردار اصفه ش
بحــث مهندســی تأسیســات و مهندســی ناظــر در مســاجد 
ــه  ــازمان ب ــن س ــوی ای ــده از س ــات ارائه ش ــر خدم از دیگ
مســاجد شــهر اصفهــان اســت. وی در ادامــه تصریــح کــرد: 
در ســال جــاری، شــهرداری در نظــر دارد بــا 2 میلیــارد 
ــه ســرانه  ــی ک ــد در مناطق ــار، 5 مســجد جدی ــان اعتب توم

ــد. ــداث کن ــری دارند،اح پایین ت

 اصفهان

نرگــس آبیــار در نامــه ای ضمــن تکذیــب خبــر 
ســاخت فیلــم ســینمایی »ســر پــل ذهــاب« تأکیــد 
کــرد: هیــچ گاه قصــد نداشــته چنیــن فیلمــی 
ــر ســاخت  ــی ب ــری مبن ــدی پیــش خب بســازد. چن
فیلــم ســینمایی »ســر پــل ذهــاب« بــه کارگردانــی 

نرگــس آبیــار توســط یکــی از رســانه ها 
ــا  ــردان ب ــن کارگ ــه ای ــد ک ــر ش منتش
ــب  ــر را تکذی ــن خب ــی ای ــار متن انتش
ــن آمــده:  ــن مت ــرد. در بخشــی از ای ک
نادرســت  خبــر  انتشــار  دنبــال   بــه 
ــر  ــی ب ــانه ها مبن ــی از رس ــذب یک و ک
ــل  ــر پ ــینمایی »س ــم س ــاخت فیل س

ــن  ــه چنی ــچ وج ــه هی ــم ب ــام می کن ــاب« اع ذه
ــدارم  ــاخت ن ــت س ــته و در دس ــه ای ننوش فیلمنام
 کــه بخواهــم از ارگان هــا، ســرمایه آن را تأمیــن کنــم 
ــرده  ــم نک ــاخت آن را فراه ــه س ــا هزین ــا ارگان ه ی

ــند. باش

ــوان  ــور می ت ــانم چط ــاع برس ــه اط ــت ب  الزم اس
دربــاره میــزان عاقــه مــردم بــه فیلمــی مثــل 
ــی  ــگاه مل ــم از ن ــن فیل ــزه بهتری ــه جای  »نفــس« ک
را از آن خــود کــرده و همچنیــن جایــزه بهتریــن 
 بازیگــر را بــرای 2 بازیگــر زن بــه دســت آورده
و هنــوز هــم اکــران نشــده، ایــن چنیــن 

قضــاوت کــرد. 
ــه در  ــیا از آنچ ــای »اش ــاره فیلم ه درب
ــد«  ــما نزیک ترن ــه ش ــد ب ــه می بینی آین
پورمحمــدی  ابــوذر   »143 »شــیار   و 
و محمدحســین قاســمی بــه عنــوان 
در  و  بودنــد  کار  پشــت  تهیه کننــده 
بخــش خصوصــی مالکیــت 100 درصــدی فیلــم 
ــا  ــس« ب ــم »نف ــتا فیل ــن راس ــتند و در همی را داش
ــی روز  ــم اجتماع ــک فیل ــه ی ــک ب ــه ای نزدی هزین
ــه  ــوط ب ــه بخشــی از ســهام آن مرب ــد شــده ک تولی

ــع ــت. ربی ــان اس ــور تاب ــینمایی ن ــرکت س ش

نرگس آبیار ساخت فیلم سینمایی »سر پل ذهاب« را تکذیب کرد
ــی گفــت: بیــش از ده  ــاد ســینمایی فاراب ــر عامــل بنی مدی
فیلــم ایرانــی آمــاده شــرکت در جشــنواره فیلم هــای کودک 
 اصفهــان هســتند و ایــن دوره جشــنواره بــا تعویــق زمانــی 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــر برگ ــرم و صف ــس از مح ــر پ و تأخی
برگــزاری  وضعیــت  آخریــن  دربــاره   تابــش  علیرضــا 

جشــنواره  فیلــم کــودک در اصفهــان گفــت: 
بنیــاد ســینمایی فارابــی، وظایــف تخصصــی 
خــود را در زمینــه رصــد آثــار ســینمایی 
داخلــی و خارجــی انجــام داده و هم اکنــون 
در  کننــده  شــرکت  خارجــی  فیلم هــای 
جشــنواره فیلــم کــودک آماده انــد. بیــش از 
ــن دوره  ــز در ای ــی نی ــد ایران ــم جدی ده فیل

ــد.  ــد آم ــش درخواه ــه نمای ــودک ب ــم ک ــنواره فیل از جش
ــزاداری  ــام ع ــرم و ای ــاه مح ــی م ــه همزمان ــه ب ــا توج ب
سیدالشــهدا)ع( بــا تقویــم زمانــی جشــنواره فیلــم کــودک 
ــه  ــا ب ــود و بن ــزار می ش ــاه برگ ــاله در مهرم ــه س ــه هم ک
فیلــم  برگــزاری جشــنواره  زمــان  اصفهــان،  پیشــنهاد 

کــودک بــه تعویــق می افتــد و پــس از مــاه محــرم و صفــر، 
شــاهد برگــزاری ایــن جشــنواره خواهیــم بــود. البتــه اگــر 
ــرم  ــهردار محت ــای ش ــه امض ــر ب ــه زودت ــن تفاهم نام مت
ــس از اخــذ نظــرات  ــی پ ــات اجرائ ــان برســد، جزئی اصفه
ــودک  ــینمای ک ــری س ــورای راهب ــان و ش ــئوالن اصفه مس
ــه تصمیم گیــری و جمــع بنــدی در جلســه  ب
شــورای هماهنگــی جشــنواره ها در ســازمان 
ــان  ــذا همچن ــول می شــود. ل ســینمایی موک
منتظــر امضــای تفاهم نامــه از ســوی شــهردار 
اصفهــان هســتیم. مدیــر عامــل فارابــی تأکید 
ــنواره  ــری جش ــای دبی ــن گزینه ه ــرد: از بی ک
کــودک در اصفهــان، یــک نفــر بــا حکــم 
رئیــس ســازمان ســینمایی منصــوب خواهــد شــد. علیرضــا 
تابــش پاســخ بــه ایــن ســؤال را کــه آیــا جشــنواره فیلــم 
کــودک دوبــاره بــه شــیوه ســابق )ترکیــب فیلم هــای 
ــی  ــس از نهای ــه پ ــود، ب ــزار می ش ــوان( برگ ــودک و نوج ک

ــر ــرد. مه ــول ک ــه موک ــدن تفاهم نام ش

تعویق برگزاری جشنواره  کودک به پیشنهاد اصفهانی ها



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

خدا را شکر از المپیک سربلند بیرون ... دوشنبه  1  شهریور ماه   61395
ـــمـــاره  233 ســـــال دوم          ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  صعود 5 پله ای روستوف 
با گلزنی عزت اللهی

روســتوف موفــق شــد بــا 
نتیجــه 3 بــر 0 تــوم تومســک 
ایــن  در  داد.  شکســت  را 
ــوش  ــک ملی پ ــدار، هافب دی
ــن  ــم، دومی ــن تی ــی ای ایران
ثمــر  بــه  را  تیمــش  گل 
رســاند. روســتوف کــه هفتــه 
گذشــته نخســتین شکســت فصــل را برابــر زنیــت 
ســن پترزبورگ متحمــل شــد، در ایــن دیــدار بــرای 
جبــران باخــت قبلــی از همــان ابتــدا نمایــش هجومــی 
بــه کار گرفــت و موفــق شــد در دقیقــه 17 توســط ایــوان 
نووســلتو بــه گل برســد؛ تــاش آن هــا تــا پایــان نیمــه 
ــتند در  ــم توانس ــن گل را ه ــت و دومی ــه داش اول ادام
ــه  ــل محوط ــا و داخ ــرون پ ــه بی ــا ضرب ــه 45 ب دقیق
ســعید عزت اللهــی بزننــد. بــا شــروع نیمــه دوم دوبــاره 
روســتوف تــوپ و میــدان را در اختیــار گرفــت و یــک گل 
دیگــر در دقیقــه 52 بــا ضربــه الکســاندر اروخیــن زد تــا 
کار بــرای تــوم تومســک ســخت تر از قبــل شــود. 
ــرد و در  ــازی را اداره ک ــابقه ب ــان مس ــا پای ــتوف ت روس
حضــور 90 دقیقــه ای عزت اللهــی موفــق شــد 3 بــر 0 بــه 
برتــری برســد و صاحــب هفتمیــن امتیــاز فصــل شــود 
تــا بــا تفاضــل گل بهتــر نســبت بــه زنیــت و پایین تــر از 
کراســنودار و اســپارتاک موســکو در جایــگاه ســوم 

جدول قرار گیرد.

تکواندوی آذربایجان با مهماندوست 
باالتر از ایران

رقابت هــای تکوانــدو در المپیــک ریــو بــه پایــان رســید 
ــوان  ــز عن ــا کســب دو طــا و ســه برن ــی ب و کــره جنوب
ــا  ــن ب ــه دســت آورد. چی ــا را ب ــن رقابت ه ــی ای قهرمان
ــره  ــک نق ــک طــا، ی ــا ی ــا ب  دو طــا دوم شــد، بریتانی
و یــک برنــز ســوم شــد و تیــم آذربایجــان بــا یــک طــا 
و دو برنــز در رده چهــارم قــرار گرفــت. تیــم ملــی ایــران 
نیــز بــا یــک برنــز کیمیــا علیــزاده در رده نهــم ایســتاد. 
ــان  ــی از ملی پوش ــوان یک ــه عن ــت ب ــا مهماندوس رض
ســابق تکوانــدوی ایــران کــه افتخــارات زیــادی - چــه 
در زمــان بــازی چــه در مدت زمــان کوتــاه ســرمربیگری 
تیــم ملــی - بــه ارمغــان آورد پــس از تمــام مشــکاتی 
کــه بــا فدراســیون و شــخص پوالدگــر پیــدا کــرد 
ســال های گذشــته یکــی از معــدود مربیــان ورزش 
ــراوان خــود پاســخ  ــه پیشــنهادات ف ــه ب ــود ک ــران ب ای
مثبــت داد و در آخریــن ســمت، هدایــت تکوانــدو 

ــت. ــت گرف ــان را در دس آذربایج

 انتقاد پزشک تراکتور 
از هجمه علیه شریفی

ــازی از  ــم تراکتورس ــک تی  پزش
ــت  ــاره مصدومی ــی درب بزرگنمای
ســوی  از  شــریفی  مهــدی 
ــرد.  ــه ک ــانه ها گای ــی رس بعض
دکتــر مجیــد صادقــی بــا اشــاره 
بــه مصدومیــت مهــدی شــریفی 
تراکتورســازی  تمریــن  در 
می گویــد: از مــچ آســیب دیــده شــریفی عکــس رادیولــوژی 
گرفتیــم و خوشــبختانه مشــخص شــد او مشــکل اســتخوانی 
ــروز  ــه دی ــت. البت ــداده اس ــتگی رخ ن ــچ شکس ــدارد و هی ن
ضربــه شــدیدی بــه پــای شــریفی برخــورد کــرد و اگــر فــرد 
ــد.  ــتناکی می دی ــیب وحش ــود، آس ــدی ب ــای مه ــری ج دیگ
 مــا در ایــن مــدت روی پــای شــریفی کار کــرده بودیــم 
و مچــش بــه قــدری قــوی بــود کــه مشــکل عجیبــی برایــش 
پیــش نیایــد. پزشــک تراکتورســازی بــا اشــاره بــه بزرگنمایــی 
ــد:  ــریفی می افزای ــت ش ــاره مصدومی ــانه ها درب ــی رس بعض
مــن واقعــا تعجــب می کنــم چــرا وقتــی هنــوز چیــزی 
بــزرگ کــردن  دنبــال  افــراد  برخــی  نشــده،  مشــخص 

مصدومیت شریفی هستند.

 کمیل پاسخ منتقدان 
را با مدال المپیک داد

ــاگردش  ــی ش ــس از نایب قهرمان ــمی پ ــل قاس ــی کمی مرب
المپیــک 201۶ ریــو گفــت: کمیــل در اوج  بازی هــای  در 
هجمه هایــی کــه علیــه او درســت شــده بــود بــه المپیــک رفت 
ــازنده  ــان س ــی از مربی ــی، یک ــین نقیب ــت. حس ــره گرف و نق
 کشــتی مازنــدران، بــا بیــان اینکــه کمیــل قاســمی کار بزرگــی 
را در المپیــک ریــو انجــام داد، اظهــار کــرد: او در شــرایط 
 مناســبی از لحــاظ روحــی و روانــی بــه المپیــک نرفــت 
و حتــی تــا یــک هفتــه بــه اعــزام، هنــوز درگیــر هجمه هایــی 
بــود کــه در انتخابــی تیــم ملــی بــرای او ایجــاد شــد. بــه هــر 
ــره  ــا کســب نق ــن وزن بدرخشــد و ب حــال او توانســت در ای
المپیــک ریــو بــه عنــوان نخســتین آزادکار دو مدالــه ایــران در 

ــرد.  ادوار بازی هــای المپیــک لقــب گی
وی درخصــوص حریــف ترکیــه ای کمیــل قاســمی در فینــال 
نیــز گفــت: طاهــا آکگــول راه بســیار راحــت و همــواری را تــا 
رســیدن بــه فینــال طــی کــرد و بــا یــک کشــتی کمتــر نســبت 
ــک  ــای المپی ــدال ط ــه م ــت ب ــمی توانس ــل قاس ــه کمی ب
ــر  ــال ظاه ــل در فین ــاداب تر از کمی ــب ش ــه مرات ــد. او ب برس
ــه ایــن دیــدار  ــا رســیدن ب شــد؛ چــرا کــه ســختی زیــادی ت
متحمــل نشــد. کمیــل بــا شایســتگی بــه دوبنــده تیــم ملــی 
ــک آزادکار  ــرد ی ــت ک ــز ثاب ــک نی ــت و در المپی ــت یاف دس

ــت. ــرم اس ــد در وزن 125 کیلوگ ــدانگ و توانمن شش
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ــی  ــان در تمام ــال اصفه ــزون والیب ــد روزاف ــال رش ــه دنب ب
رده هــای ســنی مــردان و توجــه ویــژه بــه والیبــال بانــوان در 
طــول ســال های اخیــر، شــاهد رشــد و شــکوفایی والیبــال 
ــان در مســابقات  ــران جــوان اســتان پهن دشــت اصفه دخت
قهرمانــی کشــور هســتیم. تعجبــی نــدارد اگــر گفته می شــود 
ســتاره های والیبــال دختــران اصفهــان، در آســمان والیبــال 

ایــران درخشــیدند.
 ناگفتــه پیداســت کــه وقتــی دختــران خوش تکنیــک 
والیبــال اصفهــان، تعصــب و غیــرت مثال زدنــی را هــم 
ــر  ــد، غی ــت بکنن ــتن اس ــتن توانس ــل خواس ــنی فع چاش
از کســب موفقیــت انتظــار دیگــری نمی تــوان داشــت. 
ــه آرا  ــم راحل ــا خان ــز ب ــا نی ــت آن ه ــه هدای ــه خصــوص ک ب
ــال  ــی والیب ــوب بین الملل ــان خ ــه مربی ــه از جمل ــد ک باش
اســت و در ســال های اخیــر در رقابت هــای لیــگ برتــر 
کشــورمان شایســتگی های ذاتــی خــود را بــا کســب دو 
ــه درخشــان خــود  ــم گیتی پســند در کارنام ــا تی ــی ب  قهرمان

دارد.
    اصفهان در زمره بهترین های والیبال

بــه دنبــال قهرمانــی دختــران نوجــوان اصفهــان در مســابقات 
کشــوری، کســب مقــام قهرمانــی دختــران جــوان در والیبــال 

ایــران، نشــانگر ایــن حقیقــت انکارناپذیــر اســت کــه والیبــال 
بانــوان اســتان پهنــاور اصفهــان کــه از دیربــاز در زمــره 
ــوده، در ســایه توجــه خــاص  ــران ب ــال ای بهترین هــای والیب
هیئــت والیبــال اســتان و برنامه ریزی هــا و راهبردهــای 
والیبــال  هیئــت  نایب رئیــس  صادقــی،  فریبــا  خانــم 
ــه اهــداف غایــی  ــرای دســتیابی ب ــوان ب  اســتان در امــور بان
ــه توفیقــات  ــان در ســطوح مختلــف، ب و ارتقــای والیبــال آن
والیبــال  اســت.تیم  کــرده  پیــدا  دســت  ارزشــمندی 
در  مقتدرانــه  حضــور  بــرای  اصفهــان  جــوان  دختــران 
مســابقات قهرمانــی کشــور در تهــران تــدارکات وســیع 

بــرای آن  و  بــود  نظــر قــرار داده  را مــد  و گســترده ای 
برنامه ریــزی کــرده بــود. بــر اســاس ایــن برنامه ریــزی 
تدوین یافتــه، خانــم راحلــه آرا بــرای ســرمربیگری ایــن 
 تیــم انتخــاب شــده بــود کــه بی تردیــد بــا توجــه بــه ســوابق 
ــی،  ــی بین الملل ــن مرب ــردی ای ــان عملک ــه درخش و کارنام
ــژه  ــود؛ به وی ــه ب ــن گزین ــت بهتری ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ب
ــه  ــم ب ــی ه ــاز عموم ــی و گلن ــمیرا ایمان ــا: س ــه خانم ه ک
ــه در طــول ســال های  ــد ک ــم آرا بودن ــوان دســتیاران خان عن
ــانده اند و از  ــات رس ــه اثب ــود را ب ــتگی های خ ــر شایس اخی
ــمار  ــه ش ــه ب ــال پای ــوب والیب ــت های خ ــی و سرپرس مرب

می آینــد. خانــم آرا بــه اصــل آمــوزش والیبــال بانــوان 
ــه  ــد پای ــاد دارد بای ــت و اعتق ــد اس ــه معتق ــه پای  از مرحل
و اســاس عاقه منــدی نونهــاالن را از دوران کودکــی بنــا 
نهــاد تــا توانمندی هــای جســمی همــراه بــا آمــوزش 
درســت حــرکات والیبــال نویــن و اصــاح ضعف هایــی 
نظیــر توپگیــری، ســاعدزنی بــه ویــژه در زمــان دریافت هــای 
اول از ســرویس، دفــاع روی تــور و از همــه مهم تــر زدن 
ــی را مدنظــر داشــته باشــیم.  ســرویس های پرشــی و قدرت
وی دلیــل اصلــی موفقیــت والیبــال دختــران اصفهانــی را در 
ایــن دوره از رقابت هــای قهرمانــی کشــور تمرینــات اساســی 
ــیدن  ــان رس ــوپاپ اطمین ــرد: س ــه ک ــاد و اضاف ــی ی و اصول
ــم  ــی و نظ ــتگی و همدل ــوب، همبس ــه مطل ــه و نقط ــه قل ب
ــه ســازنده  ــه اهــداف اســت ک ــگاه درســت ب ــاط ون و  انضب
افتخــارات می باشــد. وی در گفت وگــوی کوتــاه بــا خبرنــگار 
ــان  ــه زن کیمیــای وطــن اظهــار  داشــت: والیبــال اصفهــان ب
ــه  ــی ک ــه زن های ــاج دارد. ب ــس احتی ــزت نف ــا ع ــوی و ب ق
شــهامت و شــجاعت و غیــرت ایرانــی دارنــد. زن هایــی کــه 
ــرق  ــده ع ــث نش ــت باع ــز و درش ــای ری ــرق پول ه زرق و ب
ــا  ــر پ ــا باشــگاه خــود را زی ــار ی ــی و تعصــب شــهر و دی مل
بگذارنــد. بــه زنانــی نیــاز دارد کــه در بدتریــن شــرایط، 
ــند. ــروزی باش ــب پی ــرای کس ــتیاق ب ــور و اش ــه ش یکپارچ

قهرمانی غرورآفرین دختران اصفهانی

درخشش ستاره های والیبال اصفهان در آسمان ایران
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دوازدهمیــن دوره المپیــاد ورزشــی دانشــجویان پســر 
ــا شــرکت  ــوم پزشــکی سراســر کشــور ب دانشــگاه های عل

بیــش از 2500 دانشــجوی شــرکت کننده 
از 53 دانشــگاه علــوم پزشــکی، بــا حضــور 
وزیــر بهداشــت بــه میزبانــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان برگــزار شــد کــه در 
بخــش مســابقات والیبــال، تیــم شایســته 
والیبــال دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــه  ــر 1 ب ــا حســاب 2 ب ــازی را ب ــال، ب در فین

تیــم دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد مقــدس واگــذار و به 
ــرد.  ــنده ک ــی بس ــام نایب قهرمان مق

ایــن نتیجــه در حالــی حاصــل شــد کــه در مرحلــه 
ــهد  ــم مش ــود تی ــده ب ــق ش ــان موف ــم اصفه ــی، تی گروه
ــابقات  ــد. مس ــت ده ــر 1 شکس ــه 2 ب ــن نتیج ــا همی را ب

ــجویان  ــی دانش ــاد ورزش ــن دوره المپی ــال دوازدهمی والیب
ــا حضــور 12  ــوم پزشــکی کشــور ب پســر دانشــگاه های عل
تیــم در 4 گــروه دنبــال شــد کــه در نهایــت پــس از انجــام 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــابقه تیم ه  24 مس
و ایــران بــازی رده بنــدی را برگــزار و تیم هــای 
اصفهــان و مشــهد بــه دیــدار فینــال راه 
پیــدا کردنــد کــه بــا برتــری تیــم مشــهد بــه 
پایــان رســید و تیــم والیبــال دانشــگاه علــوم 
شایســتگی علی رغــم  اصفهــان   پزشــکی 
 بــازی را بــه تیــم مشــهد واگــذار کــرد 

و نایب قهرمان شد.
 در تیــم والیبــال دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــوان  ــش و ج ــا دان ــان ب ــی از مربی ــا یک ــین کلکی نم حس
ــر  ــی نص ــرمربی، عل ــوان س ــه عن ــان ب ــرده اصفه تحصیلک
ــم  ــت تی ــد خواجــه سرپرســت، هدای ــی و محم کمک مرب

ــتند.  ــده داش ــر عه را ب

 والیبال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نایب قهرمان شد

ــال  ــال فوتب ــدار فین ــه دی ــران ک ــال ای ــی فوتب داور بین الملل
المپیــک ریــو را قضــاوت کــرد، در ایــن بــاره گفت: خدا را شــکر 
می کنــم کــه ســربلند از بــازی بیــرون آمدیــم. علیرضــا فغانــی 
ــای  ــال بازی ه ــابقات فوتب ــال مس ــورش در فین ــاره حض درب

المپیــک 201۶  گفــت: خوشــبختانه بــا توجــه 
ــازی دو تیــم در نیمه نهایــی جــام  ــه اینکــه ب ب
ــراه  ــل هم ــنگین برزی ــت س ــا باخ ــی ب جهان
شــده بــود و بــازی فینــال حســاس بــود، خــدا 
را شــکر می کنــم کــه بــازی بــه خوبــی برگــزار 
شــد و دو تیــم همــکاری خوبــی داشــتند. 
او ادامــه داد: خوشــبختانه مــا بــه عنــوان 

ــزرگ  ــازی توانســتیم ســربلند از ایــن میــدان ب تیــم داوری ب
بیــرون بیاییــم و افتخــار دیگــری نصیــب جامعــه داوری 
ــا  ــد ادامــه داشــته باشــد ت ــدوارم ایــن رون کشــور کنیــم. امی
دوران جــوان ایــران هــم در میادیــن بــزرگ حضــور پیــدا کننــد. 
فغانــی دربــاره اینکــه برخــی کارشناســان داوری احتمــال 

ــد  ــک بتوان ــال المپی ــال فوتب ــس از داوری فین ــد او پ می دهن
ــی  ــال جــام جهان ــا فین ــدی ی ــد رده بن ــی مانن  داوری بازی های
را انجــام دهــد، گفــت: مــا بــه دنبــال ایــن مســائل نیســتیم 
ــن روز  ــا آخری ــی ت ــام جهان ــر در ج ــت داوران حاض و فهرس
مشــخص نیســت. هیــچ ضمانتــی وجــود 
ــال  ــاس داوری در فین ــر اس ــا ب ــه م ــدارد ک ن
جــام باشــگاه های جهــان یــا المپیــک بتوانیــم 
در فینــال جــام جهانــی هــم داوری کنیــم. بایــد 
ــم  کیفیــت و اســتاندارد خودمــان را حفــظ کنی
ــاده  ــی آم ــم اصل ــوان تی ــه عن ــان را ب و خودم
ــابقات  ــم در مس ــعی می کنی ــم. س ــه داری نگ
داور  باشــیم.  را داشــته  بهتریــن عملکــرد  ســاده تر هــم 
بین المللــی فوتبــال ایــران در پایــان گفــت: از کســانی کــه در 
ایــن مــدت بــه مــا لطــف داشــتند و پیام هــای زیــادی بــرای 
ــکر  ــانه تش ــاب رس ــم. از اصح ــکر می کن ــتادند تش ــا فرس م

ــنا ــد. ایس ــت کردن ــا را حمای ــه م ــم ک می کن

فغانی: 
خدا را شکر از المپیک سربلند بیرون آمدیم

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فریدن

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1-برابر رای شماره 1395۶03020120010۶۶هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسن ساسانی فرزند صالح بشماره شناسنامه 3  در  شش 
دانگ یك باب خانه به مساحت 300.54 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 

اصلی  واقع درچادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
2-برابر رای شماره 1395۶0302012001020 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمد حسینی دارانی فرزند علی بشماره شناسنامه 2157  در 
شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۶14.75 مترمربع  و مجزی شده از پاك 257 فرعی 
 از 11اصلی  واقع در داران خریداری از مالك رسمی آقای میرزا مسیح دادگستر محرز گردیده 

است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395۶0302012001038 هیات  3-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  حسن  فرزند  آبادچی  اسمعیلی  یوسف  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 1044  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 200 مترمربع  مفروز و مجزی شده 
از پاك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای موسی عباسی 

محرز گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395۶030201200094۶ هیات  4-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم سمیه رضوانی فرزند جهان بخت بشماره شناسنامه 
58  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 293.۶0 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین محمود جعفری خریداری از مالك رسمی آقای محمود 

جعفری محرز گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  1395۶0302012000949 هیات  رای شماره  5-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم گوهرنساء گلشاهی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 
 1 از پاك  1107 درسه دانگ یك باب خانه به مساحت 1848مترمربع  مفروز و مجزی شده 
فرعی از 20۶  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای احمد کیخائی محرز گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶0302012000952 رای شماره  ۶-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم شهین گلشاه فرزند رحیم بشماره شناسنامه 598  
درسه دانگ یك باب خانه به مساحت 1848 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
از 20۶ اصلی واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای احمد کیخائی محرز گردیده است.

تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395۶0302012001035 هیات  7-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  شكر  اله  فرزند  نجفی  شاه  قربانی  آدینه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 889  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 128.3۶مترمربع  مفروز و مجزی 
شده از پاك 1 فرعی از ۶2اصلی  واقع در سمندگان  خریداری از مالك رسمی آقای قلی نجاری 

محرز گردیده است.
8-برابر رای شماره 1395۶0302012001032 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای عبدالرضا هاشمی فرزند علی حسین بشماره شناسنامه 144  
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۶81.80مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
 از 1۶ اصلی  واقع در حصور  خریداری از مالك رسمی آقای صفر رستمی و غیره محرز گردیده 

است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 1395۶0302012000955  9-برابر 

فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  بهرامعلی  فرزند  علیرضا كرمی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
212  در سه دانگ یك باب خانه  به مساحت 247.24 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
آقای احمد عباسی محرز  از مالك رسمی  واقع در سمندگان خریداری  از 20۶ اصلی  1 فرعی 

گردیده است.
10-برابر رای شماره 1395۶0302012000958 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا عباسی فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه 
53 در سه دانگ یك باب خانه به مساحت 234.97 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 
فرعی از ۶2 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی آقای غامعلی عباسی محرز 

گردیده است.
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395۶03020120009۶1 رای شماره  11-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  غامرضا  فرزند  آبی  دم  میرزائی  مژده  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 9۶  درسه دانگ یك باب خانه به مساحت 234.97مترمربع  مفروز و مجزی شده 
از پاك1 فرعی از ۶2 اصلی واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی آقای غامعلی عباسی  

محرز گردیده است.
12-برابر رای شماره 1395۶03020120009۶4 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  رضائی  جعفر  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
از  به مساحت 344.78مترمربع  مفروز و مجزی شده  باب خانه  89  در شش دانگ  یك 
پاك 1 فرعی از ۶2 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی آقای حسین هللا دادی 

محرز گردیده است.
13-برابر رای شماره 1395۶0302012000942 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای سید مجید فیاض دستجردی فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 
2130  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 
 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای نعمت اله عباسی محرز گردیده 

است.
14-برابر رای شماره 1395۶030201200099۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه 3734   بشماره  رضا  فرزند  رفیعی  علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
 1 از پاك  به مساحت 2۶5.54مترمربع مفروز و مجزی شده  باب خانه  دانگ یك  در شش 
فرعی از 20۶ اصلی  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای محمد رضا رفیعی محرز 

گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  15-برابر رای شماره 1395۶0302012001029 هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم گل چهره عباسی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 
2۶  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 30۶.50مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
عباسی  جهانبخش  آقای  رسمی  مالك  از  خریداری  چادگان  در  واقع  اصلی   ۶3 از  فرعی   39

محرز گردیده است.
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  1۶-برابر رای شماره 1395۶0302012000999 هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای غامعلی بابائی دارانی فرزند اكبر بشماره شناسنامه 
از  3۶2.20مترمربع مفروز و مجزی شده  به مساحت  باب خانه  دانگ یك  2382  در شش 
دادگستر  فریبرز  آقای  مالك رسمی  از  داران خریداری  در  واقع  اصلی    12 از  فرعی   29 پاك 

محرز گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات   1395۶0302012001002 رای شماره  17-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای غامعلی بابائی دارانی فرزند اكبر بشماره شناسنامه 
2382  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 292.55 مترمربع مفروز و مجزی شده از 

دادگستر  فریبرز  آقای  مالك رسمی  از  داران خریداری  در  واقع  اصلی    12 از  فرعی   29 پاك 
محرز گردیده است.

تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395۶0302012001005 هیات  18-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای هوشنگ ناصح فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
۶23  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
1 فرعی از ۶4 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالحمید بیات محرز 

گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  1395۶0302012001013 هیات  رای شماره  19-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
یار جهانگیری فرزند یعقوب بشماره شناسنامه  اله  تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای 
از  و مجزی شده  مترمربع مفروز  به مساحت 188.35  باب خانه  دانگ یك  2111  در شش 
پورر  آقای مجتبی مرتضائی  مالك رسمی  از  در  خریداری  واقع  اصلی    200 از  فرعی   1 پاك 

محرز گردیده است.
20-برابر رای شماره 1395۶0302012001023 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  محمد  فرزند  دارانی  سلیمانی  مهدی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 577  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 90.57 مترمربع  مفروز و مجزی 
آقای محمد  از مالك رسمی  داران خریداری  واقع در  از12 اصلی   از پاك 24۶۶ فرعی  شده 

سلیمانی محرز گردیده است.
21-برابر رای شماره 1395۶030201200102۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای سیف اله دوست محمدی فرزند احمد بشماره شناسنامه 97  
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 3۶9.32مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
 از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالك رسمی آقای قدرت اله ابراهیمی محرز گردیده

 است.
22-برابر رای شماره 1395۶03020120010۶3 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حمید مجاهدی فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 
41973 در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز 

گردیده است.
23-برابر رای شماره 1395۶0302012001053 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدابراهیم ملكی افوسی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 78  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 587.71مترمربع  مفروز و مجزی 
شده از پاك 1 فرعی از 20۶ اصلی واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای حسین ملکی 

محرز گردیده است.
تعیین تكلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  1395۶03020120010۶0 هیات  24-برابر رای شماره 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  فتوحی  اله  امان  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
328 در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 377.72مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
 1 فرعی از۶4اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده 

است.
25-برابر رای شماره 1395۶030201200105۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  علی  فرزند  سیچانی  مامیرزائی  محمود  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 202  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 293.80مترمربع  مفروز و مجزی 
شده از پاك 1 فرعی از ۶4اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای قلی احمدی 

محرز گردیده است.
2۶-برابر رای شماره 1395۶030201200104۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمد شجاعی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 2  در شش 
دانگ یك باب خانه به مساحت 194.42 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 4 فرعی از 149 
 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای محمد اسماعیل رفیعی محرز گردیده

 است.
27-برابر رای شماره 1395۶0302012001074 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  سیدجال  فرزند  عقیلی  خلیل  سید  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 571  درشش دانگ  یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع پاك فرعی از اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی 

آقای عبدالمحمد بیات  محرز گردیده است.
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  28-برابر رای شماره1395۶0302012001083 هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای عباسعلی ابراهیمی نیا فرزند رحمان بشماره شناسنامه 
400۶ درشش دانگ  یك باب خانه به مساحت 3۶9.40مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 
 فرعی از 20۶اصلی  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای محمد رحمانی محرز گردیده 

است.
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  29-برابر رای شماره 1395۶03020120010۶9 هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای احمد زمانی فرزند شكراله بشماره شناسنامه 1  در 
یك شش دانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
بیات محرز گردیده آقای عبدالحمید  از مالك رسمی  واقع در چادگان خریداری   از ۶4 اصلی 

 است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  1395۶0302012001041 هیات  30-برابر رای شماره 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمود هاشمی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 309  
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 248.98 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 4 
فرعی از 149اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای امیر قلی هاشمی محرز 

گردیده است.
31-برابر رای شماره 1395۶0302012001152 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای ذبیح اله مل حسینی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 157 
در شش دانگ مغازه و زمین متصله به مساحت 17۶.53مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 93 
 فرعی از 11 اصلی واقع درداران خریداری از مالك رسمی آقای محمدرضا دادگستر محرز گردیده

 است.
32-برابر رای شماره 1395۶0302012001155 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسن قربانیان فرزند شعبان بشماره شناسنامه 10۶  
درشش دانگ یك باب خانه  به مساحت 182.0۶مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 12 فرعی 
 از 12اصلی  واقع در داران خریداری از مالك رسمی آقای فتح اله شیخ سلیمانی  محرز گردیده 

است.
درصورتی كه  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطاع  به  لذا    
توانندازتاریخ  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص 
ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی   انتشاراولین 

رسید،
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
 است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكیت صادر خواهد 

شد.  
امامی-رئیس ثبت اسناد و اماک  فریدن 

 تاریخ انتشار نوبت اول : 01/  1395/0۶                
 تاریخ انتشار نوبت دوم :  15 / 1395/0۶  



اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 
تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16
لذا طبق ماده 3 قانون  مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001395 کالسه پرونده 1394114402018000048 خانم ناهید 
سعیدی خرزوقی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 671 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 231.64 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 211 فرعی از 
114 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای براتعلی 

اکبری خورزوقی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/01

اداره ثبت اسناد و امالک برخوارشماره:37/05/489/الف/م به تاریخ 95/05/10
  آگهی نوبتی  سه ماهه اول سال 1395  اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان 

آران وبیدگل 
بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه مربوط به امالکی  
که در سه ماهه  اول سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت استان آگهی آنها باید تجدید شده و یا شماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  

حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  در ردیف های الف وب به  شرح آتی  آگهی می نماید: 
الف (  شماره پالک  و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه مربوطه  
قبل تنظیم  وجهت انتشار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند وامالکی که قبال اظهارنامه آنها 

تنظیم شده  ولی اشتباها  در موعد مقرر  آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل 

پالک1395 اصلی واقع در اماکن 
8فرعی –  اصغر حیدرزاده  آرانی  فرزند حسن– 42.75 سهم مشاع از 91 سهم سه دانگ  

مفروز از قسمت شرقی ششدانگ محل یکباب  اطاق وتحتانی 
پالک 1693 اصلی واقع در اماکن

به  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ  حسن-  فرزند  آرانی  فخرالدینی  محمد  آقای  فرعی:   11
مساحت 136/90 متر مربع

به  یکبابخانه  از  فرزند حسن- ششدانگ  قسمتی  آرانی  آقای محمد فخرالدینی  12 فرعی: 
مساحت 48/45 متر مربع

شماره های فرعی  از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد 
یکباب  از  قسمتی  ششدانگ  اصغر-  علی  فرزند  آرانی  خوبی  عبداله  آقای  فرعی:   8318

چهاردیواری به مساحت 23/25 متر مربع
8348 فرعی: آقای ماشااله مشهودی بیدگلی فرزند عباس و خانم زینب مجیدی بیدگلی 

فرزند عباس )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/65 متر مربع
شماره های فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت

1736 فرعی: آقای سید ولی میرحسینی آرانی فرزند سید احمد و خانم شهینه میرحسینی 
آرانی فرزند سید محمود )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/50 متر مربع

1746 فرعی: آقای حسن خدادوست آرانی فرزند ماشااله- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
179/25 متر مربع

به  زمین  قطعه  جان- ششدانگ  علی  فرزند  آرانی  خدادوست  ماشااله  آقای  فرعی:   1747
مساحت 178/50 متر مربع

شماره های فرعی از پالک2645 اصلی واقع در مزرعه وشاد آران
285 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و 
حسن بابائی زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به سه چهارم دانگ مشاع از سه دانگ 

مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 2170/75 متر مربع
308 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و 
حسن بابائی زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

قطعه زمین محل باغ به مساحت 412/75 متر مربع
312 فرعی: آقایان علی اکبر و ماشااله و آقاحسین همگی بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و 
حسن بابائی زاده فرزند علی محمد هر یک نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ از 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 580/75 متر مربع
اکبر و  آقایان علی  آرانی فرزند علی نسبت به سه دانگ و  314 فرعی: آقای احمد دهنوی 
بابائی زاده فرزند علی  بابائی زاده فرزندان رمضانعلی و حسن  ماشااله و آقاحسین همگی 
محمد هر یک نسبت به سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 

270/75 متر مربع
شماره های فرعی از پالک 2646 اصلی واقع در اراضی مزرعه طلق آباد آران 

به مساحت  پوالدسنج  فرزند ماشااله  - ششدانگ  قطعه زمین  اکبر  آقای  1861  فرعی: 
876 مترمربع.

شماره های فرعی از پالک 2648 اصلی واقع در اراضی مزرعه ابراهیم آباد آران 
935  فرعی: آقای حسین دهقانی فرزند علی  - ششدانگ  قطعه زمین مزروعی به مساحت 

550/30 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک 2692 اصلی واقع در مزرعه حامد آباد آران 

به  محصور  باغ  یکدرب  - ششدانگ  محمد  علی  فرزند  آرانی  عالئی  احمد  آقای  فرعی:   64
مساحت 1215 مترمربع.

شماره های فرعی از پالک 2700 اصلی واقع در مزرعه مهذب آباد بیدگل 
369 فرعی: آقای علیرضا سبزی کار بیدگلی فرزند عباس- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

528 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل 

559 فرعی: آقای امیرعلی حکیمیان بیدگلی فرزند محمود- ششدانگ یکباب چهاردیواری به 
مساحت 492/80 مترمربع.

560 فرعی: آقای میثم خداترس بیدگلی فرزند عباسعلی و خانم مریم اناری بیدگلی فرزند 
ابوالفضل )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/55 متر مربع 

پالک 2934 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای مهدی چوپان بیدگلی فرزند حسین و خانم 
محدثه اسالمی نژاد فرزند جعفر )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168 متر مربع 
و  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  دهقانی  حبیب  آقای  بیدگل:  اماکن  در  واقع  اصلی   2971 پالک 
به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  فاطمه رحمن  خانم 

248/85 متر مربع 
و  عبدالحسین  فرزند  پور  سالمی  محمد  آقای  بیدگل:  اماکن  در  واقع  اصلی   3086 پالک 
خانم اکرم صابردوست فرزند محمد )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 

128/50 متر مربع 
پالک 3087 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای محمد سالمی پور فرزند عبدالحسین و خانم 
اکرم صابردوست فرزند محمد )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از سه باب مغازه به مساحت 

14/25 متر مربع 
پالک 3088 اصلی واقع در اماکن بیدگل: آقای محمد سالمی پور فرزند قاسم- ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 152/20 متر مربع 
حسین-  فرزند  بیدگلی  اکبری  ابوالفضل  آقای  بیدگل:  اماکن  در  واقع  اصلی   3090 پالک 

ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت  97/30 متر مربع 
امالک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پالک 40 اصلی واقع در اماکن نوش آباد:
3830 فرعی: آقای عباس سلمانیان نوش آبادی فرزند علی محمد و خانم فاطمه رحمانی 
نوش آبادی فرزند غالمحسین بترتیب نسبت به 3/5 و 2/5 مشاع از شش دانگ قسمتی از 

یکباب خانه به مساحت 54/50 متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 41 اصلی واقع در اراضی حسن آباد نوش آباد:

850 فرعی: آقای علی محمد سلیمی نوش آبادی فرزند حسن و خانم طیبه چاووشی نوش 
آبادی فرزند غالم حسین )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228/87 متر مربع

بموجب ماده 16 قانون ثبت  امالک چنانچه  کسی نسبت به  امالک مندرج  قسمت) الف(  
این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند )ب( ظرف مدت 30 روز  
دادخواست واخواهی  خود را به این اداره  تسلیم  و طبق تبصره 2 ماده واحده  قانون تعین 
تکلیف پرونده های معترضی  ثبت ،  معترض ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تسلیم اعتراض  
به این اداره  بایستی دادخواست  خود را به مرجع ذیصالح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  
را اخذ  وبه این اداره  تسلیم نماید ودر صورتی که قبال دعوائی  اقامه شده باشد  طرف دعوی 
باید  گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی  ظرف مدت  مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات  و یا 
گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  بال اثر بوده  ومطابق قسمت 
اخیر  ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون  تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت پذیرفته خواهد شد  
این آگهی در دو نوبت  به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح ذیل  در روزنامه نصف جهان 

چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  95/5/2  

تاریخ انتشار نوبت  دوم  :  95/6/1  
  م الف 5/22/95/248       رئیس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل                                                                   

  عباس عباس زادگان   
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 95

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 مربوط به قسمتی از امالک بخش 12 ثبت اصفهان – 
شهرستان تیران و کرون

آگهی نوبتی مربوطه که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه به 
امالکی که در سه ماهه اول سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و یا در آگیهای سابق 

از قلم افتاده است منتشر می گردد.
ردیف الف- امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شد و مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ 

اولین انتشار آگهی نود روز می باشد.
امالک واقع در تیران یک اصلی و فروعات ذیل : 

2093- آقای مجتبی فدائی تهرانی فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب که 
مساحت ششدانگ 2613/18 مترمربع.

ابراهیم ششدانگ  7218 فرعی مجزی شده از 4594 فرعی – آقای عباس دلکرمی فرزند 
یکباب خانه به مساحت 207/27 متر مربع.

امالک واقع در اسفید واجان )رضوان شهر( دو اصلی و فروعات ذیل:
3741- آقای حسن رحیمی فرزند میرزا حسین ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصل به آن 

به مساحت 236/45 متر مربع.
3771 فرعی مجزی شده از 1407 مجهول – حسین شجاعی ارانی فرزند عباسعلی ششدانگ 

یکباب خانه مسکونی مساحت 265/55 مترمربع.
ردیف ب – امالکی که طبق رای هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی آگهی نوبتی آنها تجدید 

گردیده.
امالک واقع دردیون سه اصلی و فرعی ذیل:

56- زین العابدین امانی تهرانی فرزند مشهدی آقاجان ششدانگ یک قطعه ملک با نضمام 
یک سی دوم حبه از جمله هفتاد و دو حبه دو رشته قنات مزرعه دیون تیران کرون.

بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشار این آگهی به مدت 90 روز و نسبت به آنهایی که 
طبق رای هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی تجدید آگهی می گردد بشرح ردیف  ب در مدت 
30 روز در خواست اعتراض خود را به اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت. معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه نماید سپس گواهی 
تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار 
را ظرف  بر جریان دعوی  باید گواهی مشعر  باشد طرف دعوی  اقامه دعوی شده  این آگهی 

مدت مرقوم تسلیم نماید.
بالاثر  شود  اصل  و  مذکور  مدت  انقضا  از  بعد  که  دعوی  طرح  گواهی  یا  اعتراضات 
 56 ماده   . طبق  ضمنا  شد.  خواهد  رفتار  ثبت  قانون   17 16و  ماده  اخیر  قسمت  مطابق  و 
در  حدود  تحدید  هنگام  را  امالک  این  حدود  و  ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آئین 
به  نسبت  مجاورین  و  امالک  صاحبان  واخواهی  و  قید  حدود  تحدید  صورتمجلس 
واحده  ماده  دو  تبصره  و  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  این  ارتفاقی  حقوق  و  حدود 
دو  در  آگهی  این  و  شد  خواهد  پذیرفته  ثبت  معترضه  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون 
خواهد  منتشر  و  چاپ  وطن  روزنامه کیمیای  در  ذیل  های  تاریخ  در  روز   30 بفاصله   نوبت 

شد/
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/5/2
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/6/1 

شماره: 115/ م الف 
مهدی شبان 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان

به موجب ماده 11قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59 اصالحی و آئین نامه مربوط به امالکی 
که در سه ماهه اول سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از 
قلم افتاده و نیز آنچه که به موجب آرا و هئیت نظارت و اختیارات تفویضی باید آگهی های 
آن تجدید شود، مربوط به بخشهای حوزه ثبتی گلپایگان به ترتیب در ردیف های الف و ب به 

شرح ذیل آگهی می شود.
» بند الف «

))بخش یک ثبت گلپایگان((
1853 اصلی -  آقایان احمد و قاسم و محمود و خانمها منی

به  نسبت  هریک  آخوندی  قاسم  و  احمد  صادق که  فرزندان  آخوندی  همگی  فاطمه  و  ژه 
474/46 سهم مشاع و محمود آخوندی نسبت به 1230/27 سهم مشاع و منیژه و فاطمه 
به  نسبت  محمد  فرزند  بهرامعلی  بتول  خانم  و  مشاع  سهم   237/23 به  نسبت  هریک 

1323/98 سهم مشاع  از 5414/23 سهم  ششدانگ یک قطعه زمین 
2832- آقای علیرضا خادمی فرزند محمدجواد نسبت به سه دانگ و نیم مشاع از  ششدانگ 

یکباب عمارت  به مساحت 730 مترمربع
2928 یک فرعی 

آقای محمد حسن امامیان فرزند محمد و آقای غالمعلی توسلی فرزند محمد و خانم نسرین 
توسلی فرزند محمد مهدی هر یک نسبت به دو دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین )جای 

محل بهاروند( به مساحت 285/65 متر مربع 
سهم   50 از  مشاع  سهم   30 به  نسبت  جواد  فرزند  نیرینی  ابوالقاسم  سید  آقای   -4349

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 10800 مترمربع
 ))بخش دو ثبت گلپایگان((

)شماره فرعی زیر از شماره 1  اصلی واقع در قریه سر رباطان (
24- آقای اسداله صلصالی فرزند علی نسبت به  یکسهم و پنجاه و چهار یکصدم سهم مشاع 
و آقای علی اصغر فریدونی فرزند حسن نسبت به دو سهم و چهل و شش یکصدم سهم مشاع 

از پنج سهم  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 4223/59 مترمربع
شماره فرعی زیر از شماره 3 اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی 

635- مالکین خانم زهرا سلطان حسینی فرزند سید محمود نسبت به دو پنجم دانگ مشاع 
و آقای علی شهنازی فرزند علی اکبر نسبت به        دانگ مشاع و آقای محمد قانونی فرزند 
حسینعلی نسبت به       دانگ مشاع از شش دانگ یک بابا امارت به مساحت 1042/48 

متر مربع  
)شماره فرعی زیر از شماره4 اصلی واقع در قریه اسفنجه (

فرزندان مرحوم محمدعلی  و خانم شهین همگی  و شاهرخ  و شاپور  آقایان شاهین   -709
و خانم توران دخت حجتی عیال نامبرده همگی کما فرض اله نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم اقدس سهرابی فرزند اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 296/20 مترمربع
)شماره فرعی زیر از شماره5 اصلی واقع در قریه رباط پیرعلی(

320-آقای حمیدرضا نوری فرزند محمدرضا تمامی 4 سهم و چهار پنجم سهم  مشاع از 50 
سهم ششدانگ قطعه زمین پالک 65 فرعی از 5 اصلی مکرریک که به آخرین شماره تبدیل 

بمساحت 7861/86 مترمربع
)شماره فرعی زیر از شماره7 اصلی واقع در قریه حسن حافظ(

507- آقای مهدی باطنی فرزند حسین تمامی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 
1459/30 مترمربع که قبال با شماره 146 فرعی از 7 اصلی مکرر 2 پذیرش شماره در دفتر 

توزیع اظهارنامه گردیده است
 )شماره فرعی زیر از شماره 9  اصلی واقع در قریه رباط حسینیه (

از  ششدانگ  یکدانگ مشاع  به  فرزند محمداسماعیل نسبت  آقای علی خدابخشی   -314
یکباب عمارت بمساحت 260 مترمربع

))بخش چهار ثبت گلپایگان((
شماره های فرعی زیر از شماره 4  اصلی واقع در قریه نیوان سوق (

1987- آقای حسین جان مرجانی فرزند ولی اله  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
12912 مترمربع 

مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  جان   حسین  فرزند  مرجانی  احمد  آقای   -1988
3005/50 مترمربع

مساحت  به  زمین  قطعه  یک  جان  ششدانگ  فرزند حسین  مرجانی  مهدی  آقای   -1989
1896/74 مترمربع

مساحت  به  زمین  قطعه  یک  جان  ششدانگ  حسین  فرزند  مرجانی  مهرداد  آقای   -1990
3266/50 مترمربع

)شماره های فرعی زیر از شماره 5 اصلی واقع درسفالوزن(
155- آقای مرتضی صفوی فرزند سید محمد تمامی4 دانگ مشاع از  ششدانگ قطعه زمین 

بمساحت 6255/76 متر مربع
تمامی  حسن  کربالیی  علی  موقوفه  گلپایگان  شهرستان  امورخیریه  و  اوقاف  اداره   -309

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1434 مترمربع
قدیمی  عمارت  یکباب  ششدانگ  تمامی  محمدرضا  فرزند  افخمی  اله  عزت  آقای   -1054

مخروبه بمساحت 370/38 مترمربع
)شماره فرعی زیر از شماره 6 اصلی واقع در گوگد(

مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  محمدابراهیم  فرزند  وفائی  علی  آقای   -853
4038/33 مترمربع

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در 
این آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف نود روز برای آگهی بند الف 
در خواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان تسلیم نماید و نسبت به 
آگهی مندرج در بند )ب( که در اجرای دستور هیات نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ اتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده 86 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد وامالک گلپایگان ظرف مدت 
یک ماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی خود را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره 
دادگاه  به  تواند  قانونی وی می  نماینده  یا  و  ثبت  این صورت متقاضی  نمایند.در غیر  ارسال 
نمایند  تسلیم  ثبت  اداره  به  و  دریافت  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه 
دهد.ضمنًا  می  ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره 
حقوق ارتفاقی طبق ماده56 آئین نامه قانون ثبت امالک فوق در هنگام تحدید حدود امالک 

مشخص خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/5/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 95/6/1  
م الف 181  مهدی صادقی وصفی

  سرپرست ثبت اسناد گلپایگان
آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1395 اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
که در سه ماهه اول سال 95 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده مربوط به حوزه ثبتی قمصر به 

شرح زیر آگهی می نماید :
امالک و ابنیه حوزه ثبتی قمصر

شماره های فرعی از 25 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  ابولفضل  فرزند  آرانی  حسامی  زینب   – فرعی   1481

370.36 متر مربع
1482 فرعی – جواد ذراتی مجرد فرزند اسداله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 788.84 

متر مربع
شماره های فرعی از 36 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر

56 فرعی – جعفر سالمتیان قمصری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
191.08 متر مربع

2093 فرعی مجزی شده از 597 فرعی – محمد حسین میرزایی کاشانی فرزند اکبر ششدانگ 
قطعه زمینی به مساحت 425.17 متر مربع

2100 فرعی مجزی شده از 164 فرعی – جواد شاطریان فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین 
به مساحت 173.81 متر مربع

خانم  و  اله  رحمت  فرزند  قمصری  توتی  اصغر    - فرعی   320 از  شده  مجزی  فرعی   2101
نجمه حیدری فرزند محمد ابراهیم ششدانگ یک درب باغ به مساحت 447.02 متر مربع 

) بالمناصفه (
شماره های فرعی از 49 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر

274 ، 275 ، 276 و 277 فرعی – غالمرضا سخنگو حسن آبادی فرزند محمد ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 76.77 متر مربع

1526 1527 ، 1528 و 1529 فرعی – سعید محلوجی فرزند علی محمد و خانم زهرا لیالزیان 
فرزند جعفر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 301.35 متر مربع ) بالمناصفه (

2706 فرعی مجزی از 1330 فرعی – علی حسین ماشالله لتحری فرزند عباس ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 400.22 متر مربع

2707 فرعی مجزی از 1330 فرعی - علی حسین ماشالله لتحری فرزند عباس ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 576.56 متر مربع

2737 فرعی – انیس السادات موسوی صدر فرزند سید مصطفی ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت 1016.95 متر مربع

2742 فرعی مجزی از 1530 فرعی – اکرم اکبری کازرانی فرزند رمضان ششدانگ قطعه زمین 
باریک به مساحت 56.95 متر مربع

2743 فرعی – محمد باسره فرزند علی اکبر ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 

521.95 متر مربع
2746 فرعی مجزی از 1584 فرعی – فهیمه سلیمانیه فینی فرزند عزیزاله ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 138.25 متر مربع
2747 فرعی – بتول سالمی قمصری فرزند نصراله ششدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 1097.29 متر مربع
2748 فرعی مجزی از 39 فرعی – عباسعلی اعتماد فرزند آقا تقی ششدانگ قطعه 

زمین به مساحت 58.60 متر مربع
2749 فرعی مجزی شده از 1534 فرعی – حمیدرضا کوچکی نصرآبادی فرزند سلطان 

علی ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 469.88 متر مربع
2750 فرعی مجزی از 1534 فرعی – بهاره کوچی فرزند احمد ششدانگ قطعه زمین 

مشتمل بر ساختمان به مساحت 224.85 متر مربع
حسین  فرزند  قهرودی  غفاری  حمیدرضا   – فرعی   1534 از  مجزی  فرعی   2751

ششدانگ قطعه زمین به مساحت 444.65 متر مربع
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهایی که تقاضای 
و طبق  تسلیم  اداره  این  به  را  واخواهی خود  دادخواست  روز   90 اند ظرف  ثبت شده 
تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
به  با تقدیم دادخواست  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  مدت یک ماه 
مراجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوای اقامه شده طرف دعوا باید گواهی دادگاه 
یا گواهی طرح  اعتراضات   . نماید  را مشعر به جریان دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم 
دعوا که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حدود و حدود ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 
این آگهی در دو نوبت و به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای 

وطن درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/01

رییس ثبت اسناد و امالک قمصر محمد رضا لطفی مفرد

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510423653500063 شماره پرونده: 9409983653501110

 1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1395/05/12 تنظیم:  941139تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
نام :علی رضا  نام خانوادگی: توکلی افجدی  نام پدر: عبدالحمید   نشانی : کلیشاد روستای 
افجد خ ابوریحان منزل شخصی عبدالحمید توکلی   مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: 
حمید     نام خانوادگی : سالم  نام پدر : عبدالرحمن   نشانی : فالورجان خ کمر بندی جنوبی  
 : نام خانوادگی   نام و  له / محکوم علیه   قانونی محکوم  یا قائم مقام  نماینده  مشخصات 
محمد آقا ابراهیمی سیچانی   نام پدر: علی نشانی : اصفهان خ مقداد آتش سابق نبش ک 
5 شهر فرشادی ساختمان زیتون ط 1 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم علی رضا 
توکلی افجدی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9509973653500120  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد وپنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک با شماره 666212-91/4/1 عهده بانک صادرات 
بابت  ریال  نهصد و شصت هزار  و  بابت اصل خواسته – مبلغ چهار میلیون  شعبه فالورجان 
نیز خسارت تاخیر  الوکاله وکیل و  به عنوان حق  هزینه دادرسی –مبلغ هشت میلیون ریال 
اجرا توسط  اجرای حکم که در زمان  لغایت زمان  تاریخ مندرج در چک  از  تادیه مبلغ چک 
اجرای احکام  متناسب با شاخص تورم محاسبه می شود در حق محکوم له و نیز پرداخت 
نیم عشر از محکوم به که محاسبه آن در زمان اجرای حکم بر عهده اجرای احکام می باشد 
در حق صندوق دولت . مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- 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 نماید واال 
به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .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 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 319/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم 

دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان – اکبر توکلی 
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای سید حسین پور موسوی  به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده است  مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یکبابخانه  به شماره 92 
فرعی مفروز و مجزی شده  ازپالک2721 اصلی واقع در بخش سه  حوزه ثبتی آران و بیدگل که 
در صفحه 248 دفتر 109 امالک ذیل شماره 9455 بنام سید حسین پور موسوی  ثبت و سند 
مالکیت دفترچه ای به شماره 276783صادر و تسلیم گردیده است. در اثر جابجایی مفقود و 
اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده و معامله دیگری صورت نگرفته است  لذا 
طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  تا هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک  مذکوریا  وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 

چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 5/22/95/295/م 

الف  رئیس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل عباس عباس زادگان 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مجتبی کریمی آرانی    دارای شناسنامه شماره 6190071988به شرح دادخواست کالسه 
داده که  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  622/95/ش1از 
شادروان عباس کریمی آرانی بشناسنامه 8149در تاریخ 95/4/14اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- زهرا سربلوکی فرزند محمد  به 
ش ش 153همسر متوفی  2- عذرا خانم نعمت الهی آرانی فرزند نعمت به ش ش280  مادر  
متوفی  3- علی محمد کریمی آرانی فرزند اسداله به ش ش 134 پدر متوفی 4- افسانه 
کریمی آرانی فرزند عباس به ش ش 6190012124 5-زهره کریمی آرانی فرزند عباس به ش 
ش 2905 6- زهرا کریمی آرانی فرزند عباس به ش ش 2904 دختران متوفی 7 – مجتبی 
انجام  با  اینک  الغیر   و  متوفی  پسر  به ش ش 6190071988  عباس  فرزند  آرانی   کریمی 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دادگاه  اول  شعبه  رئیس  الف  م   /5/22/95/305: شماره  صادرخواهد شد  واال گواهی  دارد 

شورای حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ

بایگانی  : 9409983620200668 شماره  پرونده  : 9510113620200484 شماره  نامه   شماره 
رحیم  فاطمه همگی  خانم  و  بمانی  رضا  آقایان  خواهی  نظر  تجدید  در خصوص   940684  :
زاده نوش آبادی به طرفیت خواندگان   اسماعیل شفعی اردستانی ، ملوک اسدی ، محمد 
اسدی ، فرزند اسد اله ، مهدی وارث ، محمد اسدی فرزند سید حسین ، حسین مژیری ، 
رضا کیهان  مهدی کیهان ، کبری کیهان ، مهری الجوری ، فاطمه وارث  رضا وارث ، علی تقی 
کار خانچی ، بتول الجوردی ،علی شامخی  ، محمد وارث ، ملوک نیک پور ، عذرا دانشوری 
دادنامه  به  نسبت  المکان   پری الجوردی همگی مجهول  و  ، محمد طاعتی، کبری الجوری 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم   شعبه  از  صادره   1395/3/20  9509973620200387 شماره 
 1395/4/28 تجدیدنظرخواهی  شماره  به  بیدگل که  و  آران  در  واقع  بیدگل  آران  شهرستان 
الذکر و  المکان بودن خواندگان فوق  9510483620200107 ثبت شده است به علت مجهول 
دادگاه های  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  تجدیدنظر خواهان  به درخواست  بنا 
عمومی و انقالب در امور مدنی 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 تجدیدنظرخواهی و ضمائم را دریافت و چناچه دفاعی دارند ظرف ده روز از 

تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارائه نمایند.
شماره: 5/22/95/295/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( آران وبیدگل

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: نغمه    نام خانوادگی: مهرپاک نام پدر: خدا مراد    نشانی 
نام خانوادگی:قدیمی   نام: میر شاد     له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  محل 
نام پدر : جهانگیر   نشانی محل اقامت: فالورجان – خ فردوسی-  مفابل فرمانداری – طبقه 
فوقانی کتابفروشی فارابی محکوم به:به موجب رای شماره 1531/94تاریخ95/2/8 حوزه.....  
شورای حل اختالف شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: 
انتظامی 828 ی 12 ایران 43 محکومیت خوانده به حضور  انتقال سند پژو 206 به شماره 
در دفتر خانه اسناد  رسمی و انتقال سندرسمی اتومبیل به نام خواهان و نیم عشر در حق 
صندوق دولت . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. قاضی 

شورا-السادات 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 9/330 واقع در جولرستان  بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام احمد رضا ترکی  فرزند حیدر  در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.  اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه  شنبه 
مورخ 95/6/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/6/1 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک فالورجان
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در هشــتمین برنامــه از سلسله نشســت های برنامــه رادیوئــی 
ــه آب  ــرف بهین ــت مص ــوع مدیری ــا موض ــات ب ــاری حی ج
صالــح، مدیــر آبفــای شــهرضا بــا بیــان اینکــه وضعیــت منابع 
ــل  ــه دلی ــون ب ــت: هم اکن ــت، گف ــوب نیس ــرب مطل آب ش
کاهــش شــدید منابــع آبــی، در تأمیــن آب شــرب مشــترکین 
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــتیم؛ ام ــه رو هس ــدی روب ــش ج ــا چال ب
رعایــت اصــول کیفــی آب شــرب، خــط قرمــز مــا محســوب 
ــوب  ــت مطل ــا کیفی ــرایطی، آب ب ــر ش ــت ه ــود و تح  می ش
و اســتاندارد در اختیــار مشــترکین قــرار می گیــرد؛ بنابرایــن از 
مــردم درخواســت می شــود کــه آب را درســت مصــرف کننــد؛ 
بــه طــوری کــه بــا مدیریــت مصــرف، مانــع از هدررفــت آب 
شــوند و از طرفــی مســئوالن امــر هــم تــاش می کننــد کــه 
ــار  ــام فصــول در اختی ــردم را در تم ــاز م ــورد نی آب شــرب م
آن هــا قــرار دهنــد. در ایــن برنامــه رادیوئــی، آقــای منصــف 
یکــی از شــهروندان ســؤال کــرد: آب شــرب شــهرضا از چــه 

منابعــی تولیــد می شــود؟ صالــح در پاســخ گفــت: آب 
 شــرب مــردم شــهرضا از 3 حلقــه چــاه  آب در دشــت ســمیرم 
و نیــز 16 حلقــه چــاه آب در شــهرضا تأمیــن می شــود. 
ــزن  ــدن در مخ ــط ش ــس از مختل ــاه پ ــن چ ــع آب ای در واق

ذخیــره، وارد شــبکه آب شــهرضا می شــود.
آقــای نــادری، یکــی دیگــر از شــهروندان شــهرضا ســؤال کــرد: 

هنــگام ســرریز آب کولرهــا چــه بایــد کــرد؟ 
کارشــناس آبفــا پاســخ داد: اصــوال فشــار آب در ســاعات اول 
ــن ترتیــب اگــر شــناور  ــاد اســت؛ بدی ــح و نیمه شــب زی صب
ــد  ــن بای ــود؛ بنابرای ــرازیر می ش ــد، آب س ــراب باش ــر خ کول
ــی  ــود؛ در صــورت خراب ــن ب از خــوب کارکــردن شــناور مطمئ
ــان  ــه راندم ــرای اینک ــن ب ــرد. همچنی ــض ک ــد آن را تعوی بای

ســرمایش کولــر افزایــش یابــد، بهتــر اســت پوشــال های آن 
بــه موقــع عــوض و از ســایبان بــرای کولــر اســتفاده شــود.

خانــم خانــه داری بــه نــام عموآقایــی از چگونگــی کیفیــت آب 
ــه آب  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــید: به تازگ ــهرضا پرس ــرب ش ش

شــهرضا کیفیــت الزم را نــدارد؛ زیــرا منبــع تازه ای بــه منابع آب 
شــرب شــهرضا افــزوده شــده؛ آیا این مطلب درســت اســت؟ 
ــت  ــورداری از کیفی ــرد: برخ ــام ک ــهرضا اع ــای ش ــر آبف مدی
مطلــوب، خــط قرمــز آبفاســت؛ مطمئنــا در هر شــرایطی اصول 
ــی شــرکت  ــرل کیف ــت می شــود. واحــد کنت ــی آب رعای  کیف
ــی  ــه پارامترهــای میکروب ــی، روزان ــز دســتگاه های نظارت  و نی
و شــیمیایی آب را ارزیابــی می کننــد؛ بــه طــوری کــه روزانــه 
شــاخص های میکروبــی و هفتــه ای یــک مرتبــه پارامترهــای 
ــر ایــن اســاس  شــیمیایی مــورد بررســی قــرار می گیــرد و ب

کارشناســان ذی صــاح، ســامت آب شــرب را تأییــد کردنــد. 
ــی اســت کــه وقــوع خشکســالی در ســال های  ــن در حال ای
اخیــر موجــب محدودیــت منابــع آبــی شــده و افــت منابــع 
آب زیرزمینــی باعــث افزایــش EC آب شــد کــه ایــن مســئله 
ــی آب  ــاظ کیف ــا از لح ــت؛ ام ــر اس ــودن آب مؤث ــوارا ب ــر گ ب

شــرب در هیــچ جــای اســتان اصفهــان مشــکلی نــدارد.

در هشتمین برنامه رادیوئی جاری حیات مطرح شد:
رعایت کیفیت آب شرب، خط قرمز آبفاست
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امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

وا َتْغَنُموا وا َساِفُر وا َتِصّحُ َساِفُر

مسافرت کنید تا سالمتی و عافیت یابید؛ مسافرت کنید 

تا بهره مند شوید

محاسن، ص 345، ح 1

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

ابری

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

16   ْC

8   ْC

12   ْC

19   ْC

33 ْC

29   ْC

33 ْC

33 ْC

ن تروریس�ت در ترکیه انفجار خون�ی

بر اثر وقوع انفجار مهیب در شهر غازی عنتاب واقع در حاشیه جنو�ب ترکیه، دست کم 22 نفر 

کشته و 94 نفر به شدت مجروح شدند.

حوادث

عشق مجازی
ــحر از  ــن و س ــدند م ــه ش ــی متوج ــادرم وقت ــدر و م  پ
ــن  ــده ایم و همچنی ــنا ش ــم آش ــا ه ــت ب ــق اینترن طری
خانــواده ســحر از لحــاظ فرهنگــی بــا مــا تفــاوت دارنــد 

ــد... ــت كردن ــا مخالف ــا ازدواج م ب
مراجــع 26 ســال دارد و مشــكل خــود را این گونــه 
ــرده ام  ــه ازدواج ك ــک ســال اســت ك ــد: ی مطــرح می كن
ــه  ــودم ك ــردی ب ــال ف ــه دنب ــرای ازدواج ب ــه ب و همیش
مثــل خــودم مذهبــی باشــد تــا اینكــه از طریــق اینترنــت 
ــت  ــر چ ــا یكدیگ ــی ب ــدم. وقت ــنا ش ــری آش ــا دخت ب
دیــن  دربــاره  را  مــن  تمــام حرف هــای   می كردیــم 
ــه  ــی را ك ــی عكس های ــرد و حت ــد می ك ــب تأیی و مذه
برایــم می فرســتاد بســیار محجبــه بود.بــه خــودم گفتــم 
میــاد ایــن همــان دختــری اســت كــه تــو می خواســتی 

و بــا تمــام معیارهایــت بــرای ازدواج همخوانــی دارد.
ــحر از  ــن و س ــدند م ــه ش ــی متوج ــادرم وقت ــدر و م پ
طریــق اینترنــت بــا هــم آشــنا شــدیم و همچنیــن 
خانــواده ســحر از لحــاظ فرهنگــی بــا مــا تفــاوت دارنــد 
بــا ازدواج مــا مخالفــت كردنــد؛ ولــی مــن بــه ایــن ازدواج 
اصــرار داشــتم و می گفتــم ســحر بــا خانــواده اش فــرق 

دارد.
خاصــه بعــد از كلــی جــّر و بحــث، خانــواده ام را راضــی 
كــردم و ازدواج مــا ســرگرفت. اوایــل ازدواج رابطــه خوبــی 
بــا هــم داشــتیم و مــن ســعی می كــردم از لحــاظ مــادی 
و معنــوی چیــزی بــرای همســرم كــم نگــذارم و بســیار 
ــه آنچــه در زندگــی می خواســتم  ــودم كــه ب خوشــحال ب

رســیده ام.
بــه مرورســحر رفتــارش عــوض شــد؛ به طــوری كــه مدام 

در حــال چــت كــردن بــا دوســتانش بــود و حتــی زمانــی 
كــه مــن در كنــارش بــودم، حاضــر نبــود یــک لحظــه از 
 فضــای مجــازی غافــل شــود. كم كــم در نحــوه پوشــش 
و افــكار ســحر نیــز تغییراتــی ایجــاد شــد و چــادر را نیــز 
كنــار گذاشــت. ایــن رفتارهــای ســحر برایــم تحمل ناپذیــر 
ــكوک در  ــای مش ــه رفتاره ــه متوج ــا اینك ــود ت ــده ب ش
ــخص  ــی مش ــق و بررس ــد از تحقی ــدم. بع ــرم ش همس
شــد كــه ســحر بــا یكــی از دوســتان صمیمــی ام ارتبــاط 
 دارد. همــه دنیــا برایــم تیــره و تــار شــد. آخــر مــن ســحر 
را بــرای همیــن حجــاب و نجابتــش انتخــاب كــرده بودم. 
ــدون  ــن ب ــوده و م ــن ب ــب م ــرای فری ــحر ب ــاب س حج
تحقیــق بــه او اعتماد كردم و آســیب های فضــای مجازی 
را جــدی نگرفتــم. حــاال هــم بــه ایــن مركــز آمــده ام تــا 
ــر از ایــن بنــد رهــا  ــه مــن كمــک كنیــد هــر چــه زودت  ب

شوم.

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

نوبت اول

»آگهی تجدید مزایده«

موضوع:
سازمان پایانه های مسافربری نجف آباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر به شماره 775 مورخ 

95/04/15 نسبت به مزایده یک واحد دفتر کار شرکت بشماره 14 به مساحت 40 متر مربع با قیمت پایه کارشناس 

دادگستری با اجاره بهای ماهیانه 6/200/000 ریال )شش میلیون و دویست هزار ریال( در پایانه مسافربری جنوب 

از طریق مزایده واگذار نماید.

مدت مزایده:
 یک سال شمسی بعد از عقد قرارداد.

دستگاه مزایده گذار: 
سازمان پایانه مسافربری جنوب نجف آباد.

شرایط شرکت در مزایده:
 شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی شناسنامه یا کارت ملی معتبر، اساسنامه شرکت با آخرین 

تغییرات باشد )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند( سایر شرایط مزایده 

در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده به پیشنهاد قیمت: 
از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 

یکشنبه مورخ 1395/06/14 به سازمان پایانه مسافربری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

روز شنبه مورخ 1395/06/20 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

مبلغ فروش اسناد مزایده: 
مبلغ 200/000 ریال طی فیش واریزی به شماره حساب پایانه ها 0106906003005 نزد بانک ملی می باشد.

هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد 

شد.

تذکر1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  مصطفی سوری 

 سرپرست سازمان پایانه های مسافربری نجف آباد

سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری نجف آباد

خاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

 سبک زندگی
 با رویکرد اقتصاد مقاومتی     

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

تعمیر و ترمیم وسایل در اسارت 
ــا آن تعــداد  از آنجــا کــه اســتفاده از وســایل اردوگاه ب
ــد و از  ــتفاده می ش ــل اس ــر قاب ــوده و غی ــیر، فرس اس
طرفــی محدودیــت در اختیــار گذاشــتن ایــن وســایل 
می کــرد مشــکل  برایمــان  اردوگاه  در  را   زندگــی 

ناگزیــر بودیــم عــاوه بــر اســتفاده بهینــه از ایــن 
می شــد اردوگاه  وارد  کــه  چیــز  هیــچ  از   وســایل 

تعمیــر  و  ترمیــم  بنابرایــن  نگذریــم؛  آســانی  بــه 
 وســایل هــم در اردوگاه بــه یــک حرفــه  تبدیــل شــده 

بود. 
آفتابه هــای سوراخ شــده و شکســته بــا پاســتیک های 
دیگــر داغ  و ترمیــم می شــد و مدت هــا می توانســتیم 

از آن اســتفاده کنیم. 
ســاختن  بــرای  آسایشــگاه  روغــن  حلب هــای  از 
وســایلی ماننــد زیرســطلی، ســطل زبالــه، گیــره 
اســتفاده   خاک انــداز  و  چایــی  ســطل  لبــاس، 

. می شــد
در  پیــاز  پاســتیکی  نخ هــای گونــی  ار  اســتفاده 
ــردرد  ــه کمـ ــه ب ــا توج ــری ب ــک های اب ــن تش دوخت
اســرا و نیـــاز بـــه تشـــک های محکــم تــر، چســباندن 
ــه وســیله ســیمان، ســاختن  ــه ب کــوزه شکســته حبان
ــم  ــای محک ــرای دوخت ودوزه ــش و جــوال دوز  ب درف
ــن  ــکاری در ای ــوارد ابت ــه م ــک از جمل ــه تش از جمل

ــود. ــوص ب خص
 کــوزه آب کــه در اصطــاح ادبی فارســی بــه آن دوســتکامی گفته 

می شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:
افزایش کمی و کیفی خدمات بیمه ای، همگام با تحقق نظام تأمین اجتماعی الکترونیک

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران رســانه های 
گروهــی کــه بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
اهــّم  بیــان  بــه  بــود،  شــده  برگــزار  دولــت 
در  ســازمان  ایــن  دســتاوردهای  و  فعالیت هــا 
اســتان اصفهــان پرداخــت و گفــت: در دولــت تدبیر 
و امیــد، شــاهد برقــراری نظــم، ایجــاد برنامــه 
 مــدون، نظــام پاســخگویی و تکریــم کارکنــان 
و مراجعــان در ســازمان تأمیــن اجتماعــی هســتیم.
ــا روی  ــبختانه ب ــت: خوش ــواه گف ــر دادخ علی اصغ
ــد، شــاهد انتخــاب  ــر و امی ــت تدبی کار آمــدن دول
یــک مدیــر از بدنــه ســازمان بــرای اولین بــار 
بــه مدیرعاملــی ایــن ســازمان هســتیم؛ دکتــر 
نوربخــش بــا درایــت، تخصــص و تعهــد خــود ایــن 

ــه  ــن برنام ــا ایجــاد نظــم و تدوی ــرد و ب ــی از حواشــی گذشــته دور ک ــه خوب ســازمان را ب
ــرار داد. ــود ق ــی خ ــل اصل ــور روی ری ــی را در کش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــدون، س م

وی افــزود: ســازمان تأمیــن اجتماعــی، هم اکنــون بــر پایــه احتــرام بــه شــرکای اجتماعــی 
ــر اســاس مشــارکت  ــد و تمــام برنامه ریزی هــا و سیاســتگذاری ها ب خــود حرکــت می کن
کارگــران و کارفرمایــان و انجمن هــای کارگــری، کارفرمایــی و بازنشســتگی صــورت 
ــاد  ــیه ای، ایج ــائل حاش ــش، دوری از مس ــای آرام ــاد فض ــه داد: ایج ــرد. وی ادام می گی
برنامه هــا و سیاســت های نویــن، ارتبــاط بــا شــرکای اجتماعــی ســازمان، اجــرای تعهــدات 
و گســترش چتــر حمایتــی نســبت بــه افــراد تحــت پوشــش، از جملــه اهــداف کان ایــن 

ســازمان بــوده اســت.
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه انتخــاب ایــن اداره کل بــه عنوان 
منتخــب نمونــه اســتانی ســازمان در بیــن اســتان های کشــور، ضمــن تقدیــر از همــکاران 
ــات  ــهیل خدم ــدگان و تس ــت بیمه ش ــب رضای ــازمان در جل ــن س ــان ای ــتادی و کارکن س
گفــت: خوشــبختانه بــا تعاملــی کــه بــا شــرکای اجتماعــی ســازمان برقــرار شــده، شــاهد 

ــان هســتیم.  افزایــش رضایتمنــدی بیمه شــدگان و کارفرمای
ــتان  ــت: اس ــان گف ــت مراجع ــب رضای ــن اداره کل در کس ــات ای ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
ــه در کشــور  ــذی حــق بیم ــان، اســتان پیشــتاز در اجــرای حــذف لیســت های کاغ اصفه
ــت  ــق اینترن ــان خــود را از طری ــای اســتان، حــق کارکن ــه کارگاه ه ــون کلی اســت و هم اکن
ــان دارد. ــدی کارفرمای ــی در رضایتمن ــش مهم ــوع، نق ــن موض ــه ای ــد ک ــت می کنن پرداخ

ــیل  ــری از پتانس ــا بهره گی ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع ــه داد: اداره کل تأمی وی ادام
فکــری و مدیریتــی کارشناســان ســتادی و کارکنــان خــود و تشــکیل اتــاق فکــر موفــق شــد 
ــه در کشــور معرفــی شــود و ایــن ماحصــل همفکــری و هم افزایــی  ــوان اداره نمون ــه عن ب
و تعامــل بیــش از پیــش مدیــران و کارکنــان ایــن ســازمان در سراســر اســتان و شــرکای 
اجتماعــی خــود اســت. وی در ادامــه بــه افزایــش رضایتمنــدی بیمه شــدگان و مخاطبــان 
ســازمان در ســال های جدیــد اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســازمان بــا بهره گیــری از خدمــات 
ــته  ــدگان داش ــدی بیمه ش ــب رضایتمن ــی در جل ــش مهم ــات، نق ــاوری اطاع ــن و فن  نوی
ــان  ــه مخاطب ــار مراجع ــا ب ــک از میلیون ه ــی الکترونی ــن اجتماع ــری از تأمی ــا بهره گی و ب
بــه واحدهــای اجرایــی پیشــگیری کــرده اســت؛ ایــن مهــم نقــش بســزایی در مدیریــت 

ــدی داشــته اســت.  ــب رضایتمن ــا و جل هزینه ه
دادخــواه بــا اشــاره بــه اســتقرار و تجهیــز واحــد بیمــه ای و کارگزاری هــای جدیــد در سراســر 
اســتان گفــت: بــه دنبــال تحقــق »تأمیــن اجتماعــی الکترونیــک« هســتیم؛ در ایــن روش 
ــده  ــا تشــکیل پرون ــده شــده و بیمه شــدگان ب ــرای ســازمان دی ــه ای ب ــد وظیف ــدل چن م
الکترونیــک از خدمــات نویــن و دردســترس ســازمان تأمیــن اجتماعــی برخــوردار خواهنــد 

شــد. 
دادخــواه افــزود: ارائــه خدمــات بیمــه ای در اســتان اصفهــان از طریــق 43 شــعبه بیمه ای، 

23 شــعبه اقمــاری، 19 کارگــزاری و 1370 کارمنــد 
ــورت  ــتان ص ــی اس ــای اجرائ ــاغل در واحده ش

می پذیــرد. 
وی افــزود: در اســتان اصفهــان، ماهانــه بالــغ بــر 
یکصــد هــزار لیســت بیمــه بــه صــورت اینترنتــی 
ــتان  ــن اس ــون در ای ــود و هم اکن ــت می ش دریاف
ــا  ــزار کارفرم ــال و 110 ه ــزار و ۸00 کارگاه فع ۸ ه

طــرف قــرارداد ایــن ســازمان هســتند.
ــتان  ــت اس ــدی جمعی ــش 65 درص   پوش

ــی  ــن اجتماع ــات تأمی ــا خدم ــان ب اصفه
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در 
ــه پوشــش 65 درصــدی  ــن نشســت ب ــه ای ادام
حمایت هــا  بــا  اصفهــان  اســتان   جمعیــت 
ــاره  ــی اش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــات س و خدم
ــتان از  ــت اس ــر از جمعی ــزار نف ــون و 300 ه ــر 3 میلی ــغ ب ــون بال ــت: هم اکن ــرد و گف ک

حمایت هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت ســازمان تأمیــن اجتماعــی برخوردارنــد. 
وی افــزود: در اســتان اصفهــان هم اکنــون یــک میلیــون و 90 هــزار بیمه پــرداز و 226هــزار 
و 61۸نفــر مســتمری بگیر وجــود دارد کــه در ســال گذشــته، 2۸ هــزار و 300 میلیــارد ریــال 

مســتمری بــه بازنشســتگان اســتان اصفهــان پرداخــت شــد. 
ــان اشــاره کــرد  ــکاری در اســتان اصفه ــرری بیمــه بی ــده مق ــه 20هــزار و 342 پرون  وی ب
و گفــت: امســال بــا توجــه بــه رکــود حاکــم بــر صنایــع اســتان، شــاهد رشــد 7 درصــدی 
ــی  ــته حمایت ــا بس ــم ب ــه امیدواری ــتیم ک ــتان هس ــکاری در اس ــه بی ــران بیم مقرری بگی
ــش ورودی بیمه شــدگان باشــیم. ــد و افزای ــق تولی ــک، شــاهد رون ــده نزدی ــت در آین دول

دادخــواه بــا اشــاره بــه کاهــش 5 درصــدی ورودی بیمه شــدگان در اســتان افــزود: پایــداری 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و تحقــق اهــداف و خدمــات ســازمان منــوط بــه برقــراری رابطــه 
ورودی و خروجــی منابــع و مصــارف اســت. وی ادامــه داد: در ســال گذشــته 1۸50 میلیــارد 

ریــال بــه مقرری بگیــران بیمــه بیــکاری در اســتان پرداخــت شــده اســت. 
   تحقق صددصدی فرامین ستاد اقتصاد مقاومتی در استان

ــا اشــاره بــه ابــاغ ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در ســازمان  دادخــواه در ادامــه ب
تأمیــن اجتماعــی گفــت: صددرصــد فرامیــن اقتصــاد مقاومتــی در اســتان اصفهــان محقــق 
ــا  ــاری ب ــی و همی ــان و همراه ــم کارفرمای ــودگی جرائ ــه بخش ــاغ آیین نام ــا اب ــده و ب ش
کارگاه هــای کوچــک و زودبــازده، ایــن ســازمان گام هــای مؤثــری در جهــت بهبــود فضــای 
کســب و کار برداشــته اســت. دادخــواه افــزود: ســازمان تأمیــن اجتماعــی در اجــرای ایــن 
ــازده  ــای کوچــک و متوســط زودب ــان کارگاه ه ــا کارفرمای ــکاری را ب ــون، بیشــترین هم قان

داشــته و لیســت حــق بیمــه ایــن کارگاه هــا را دریافــت می کنــد.
ــان  ــم کارفرمای ــی، جرائ ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــان دوم س ــرای فرم ــه داد: در اج  وی ادام
ــد، از  ــم خــود را پرداخــت کنن ــک ســال، اصــل جرائ ــدت ی ــه ظــرف م خوش حســابی ک

ــوند. ــه ای می ش ــد بیم ــودگی 100درص ــمول بخش ــازمان مش ــن س ــوی ای س
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت های 
متعــدد ایــن ســازمان بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، هیئــت نماینــدگان اتــاق 
 بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی اســتان، خانــه صنعــت معــدن و تجــارت

انجمن هــای تخصصــی کارگــری و کارفرمایــی و بازنشســتگی و تشــکل های صنفــی 
ــه کارگــر، جامعــه اســامی و انجمــن اســامی کار در اســتان  ــی، خان کارگــری و کارفرمای
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت: س ــان گف ــتان اصفه ــی در اس ــی و عموم ــای دولت و نهاده
ــان  ــی، مراجع ــرکای اجتماع ــا ش ــل را ب ــترین تعام ــون بیش ــان، هم اکن ــتان اصفه  در اس
ــی  ــه را مرهــون همراهــی و همدل ــل ســازنده دوطرف ــن تعام ــان خــود دارد و ای و مخاطب
ــد  ــامی می دان ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــق نظ ــزاران صدی ــئوالن و کارگ ــران، مس  مدی

و آن را ارج می نهد.


