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یادداشت مدیر مسئولسرمقاله  

ــت  ــدا لعن ــت: خ ــدس ســپاه گف ــروی ق ــده نی فرمان
ــه  ــه ب ــعود را ک ــه آل س ــه ملعون ــجره خبیث ــد ش کن
ــت  ــا عظم ــگاه ب ــن جای ــرام، ای ــت هللا الح ــق بی ناح
عالــم اســام را مصــادره کــرده اســت. سرلشــکر 
ــادواره 1100 شــهید شهرســتان  قاســم ســلیمانی در ی
مایــر اظهــار داشــت: هــر کســی کــه بخواهــد در یــک 
جنــگ نابرابــر پیــروز شــود، روش دفــاع مقــدس مــا 
روش بســیار خوبــی اســت. چفیــه ای کــه بــه گــردن 
رهبــر معظــم انقــاب اســت یــک تذکــر دائمــی زنــده 
بــه ارادتمنــدان دفــاع مقــدس اســت و نشــانه ارادت 
ایشــان بــه آن دوران اســت. دفــاع مقــدس در معنــا 
و اعمــال، حــق بــودن و قدســی بــودن خــود را ثابــت 
ــه  ــجره خبیث ــد ش ــت کن ــدا لعن ــزود: خ ــرد. وی اف ک
ملعونــه آل ســعود را کــه بــه ناحــق بیــت هللا الحــرام 
ــادره  ــام را مص ــم اس ــت عال ــا عظم ــگاه ب ــن جای ای
ــی از  ــه داد: یک ــرده اســت. ســردار ســلیمانی ادام ک
ــود.  ــی آن ب ــر تربیت ــدس، اث ــاع مق ــم دف ــرات مه اث
جبهه هــای مــا، قلــه اساســی مســائل اخاقــی 

ــه  ــی جامع ــور فرهنگ ــر دو مح ــا ه ــگ م ــت. جن اس
ــرار  ــر خــود ق ــی حــوزه و دانشــگاه را تحــت ثأثی یعن
ــد در  ــت: بای ــدس ســپاه گف ــروی ق ــده نی داد. فرمان
ــی، یــک عکــس شــهید باشــد. اگــر  ــه هــر ایران خان
ــهید  ــی از ش ــی عکس ــا خصوص ــی ی در اداره ای دولت
ــوب  ــمال و جن ــت. ش ــی اس ــن بی معرفت ــد، ای نباش
تهــران و ایــران و همــه، مدیــون شــهدا هســتند. 
 یــک زمانــی فرمانــده ســپاه خدمــت آقــا رفــت 
ــم  ــازی کنی ــا را بازس ــم امامزاده ه ــت می خواهی و گف
کــه رهبــری فرمودنــد شــما مقبــره امامــزادگان 

ــازید.  ــهدا را بس ــی ش ــان، یعن خودت
وی تصریــح کــرد: دولت هایــی کــه درگیــر انــواع 
ــی در  ــد و برخ ــا را فرامی خوانن ــتند م ــادها هس فس
ــده ایم  ــزوی ش ــا من ــه م ــد ک ــور می گوین ــل کش داخ
و بــرای خــروج از انــزوا بایــد بــا آن هــا رابطــه برقــرار 
کنیــم. از درون ایــن دولت هــا هیــچ ارزشــی بیــرون 
ــد  ــط می خواهن ــه غل ــی ب ــزود: برخ ــد. وی اف نمی آی
بــه مــردم بقبوالننــد کــه مــا منــزوی هســتیم و بایــد 

ــزوی هســتیم، چــرا  ــر من ــزوا خــارج شــویم. اگ از ان
ــان  ــد و پیم ــرار کنن ــه برق ــا رابط ــا م ــد ب ــرار دارن اص
ــری  ــورها رهب ــر کش ــراق و دیگ ــروز در ع ــد. ام ببندن
انقاب دارای ارزش زیادی هســتند. ســردار ســلیمانی 
ادامــه داد: نمی شــود در یــک نبــرد بیــن عالــم 
اســام و دشــمنان اســام و ایــران، دوصدایــی وجــود 
داشــته باشــد. نمی شــود کســانی دشــمن را دوســت 
ــد. اگــر کســی در جایگاهــی بخواهــد دشــمن   پندارن
 را دوســت جلــوه دهــد، ایــن کار عیــن خیانــت

 است. 
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــپاه تأکی ــدس س ــروی ق ــده نی فرمان
مــردم را بــه مســائل کوچــک درگیــر کردیــم بــه 
آگاهــی مــردم کمــک نکردیــم. گاهــی بحــث هایــی 
در کشــور مطــرح مــی شــود کــه شــاید نیــم درصــد 
ــاد  ــه آح ــرا ب ــی آن ــر آن نباشــند ول ــم درگی ــردم ه م
ــده ای  ــاید ع ــاال ش ــد. ح ــی دهن ــم م ــه تعمی جامع
هــم ایــن وســط بــرای شــما دســت بزننــد ولــی ایــن 

ــت.فارس ــت اس ــک خیان کار ی

سردار سلیمانی: 

خدا لعنت کند شجره خبیثه ملعونه آل سعود را 

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقاب اســامی، صبــح روز 
پنجشــنبه یکــم مهرمــاه بــه  مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و روز 

تجلیــل از شــهیدان و ایثارگــران، پیامــی صــادر کردنــد.
غبارروبــی مراســم  بــا  همزمــان  کــه  پیــام  ایــن   متــن 
عطرافشــانی و گلبــاران مــزار شــهیدان در سراســر کشــور از ســوی 
ــی  ــده ول ــی، نماین حجت االســام و المســلمین شــهیدی محات
فقیــه در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، در گلزار شــهدای بهشــت 

زهــرای تهــران قرائــت شــد، بــه ایــن شــرح اســت:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ــی  ــا، معن ــه در دوران م ــپاس ک ــم را س ــز و رحی ــد عزی  خداون
و مضمــون واالی شــهادت را تجســم بخشــید و دل هــای پــاک 
ــروزان  ــای ف ــن نورافکن ه ــاخت. ای ــتاق آن س ــنی را مش و روش
اکنــون فضــای زندگــی را بــا معنویــت خــود روشــن ســاخته اند. 
می برنــد  بهــره  آن  از  بیــدار  دل هــای  و  بینــا   چشــم های 
و ذخیــره ی معنــوی کــه جان مایــه  حرکــت بــه ســوی تمــدن نوین 
ــی را روح  ــد و زندگ ــش می یاب ــه روز افزای ــت، روزب ــامی اس  اس
ایــن  بــر  او  اولیــای  و طــراوت می بخشــد. ســام خــدا و 
جان هــای تابنــاک کــه هــم زندگــی و هــم مرگشــان مایــه  
اعتــای جامعــه اســامی اســت و همــواره چنیــن بــاد ان شــاء هللا. 

سید علی خامنه ای، یکم مهرماه 1۳۹۵

ســعید اوحــدی، رئیــس ســازمان حــج و زیــارت، تصریــح 
ــان از  ــا نش ــه من ــر در فاجع ــزار نف ــش از 7 ه ــهادت بی ــرد: ش ک

دارد. اداره حــج  در  عربســتان  بی کفایتــی 
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ســازمان حــج و زیــارت، 
ــزود: 464  ــا اف ــن ســالگرد شــهدای من اوحــدی در مراســم اولی
نفــر از حجــاج ایرانــی در فاجعــه منــا شــهید شــدند. بــه گفتــه وی 
در فاجعــه منــا عربســتان مرتکــب جــرم و جنایتــی شــد کــه در 
تاریــخ بی ســابقه بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه 7 هــزار زائــر مؤمــن 
در یــک روز شــهید شــدند کــه همیــن امــر بی کفایتــی آنــان را در 

ــد. اداره حــج نشــان می ده
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت بــا اشــاره بــه پیــام تاریخــی رهبــر 
ــر  ــه کنگــره حــج و همچنیــن فرمایشــات اخی معظــم انقــاب ب
ــت:  ــا گف ــهدای من ــم ش ــای معظ ــا خانواده ه ــدار ب ــان در دی ایش
در طــول ۳7 ســال انقــاب اســامی ســابقه نداشــته کــه رهبــری 
ــورهای  ــک از کش ــچ ی ــاره هی ــی را درب ــات و گفتمان ــن ادبی چنی
ــای  ــت و ارزش ه ــر عظم ــن بیانگ ــند؛ ای ــته باش ــامی داش اس

شــهدای مناســت.
 اوحــدی تصریــح کــرد: عربســتان کــه در حــج بی کفایتــی خــود 
ــت دارد ــی وحش ــاج ایران ــور حج ــاند و از حض ــات رس ــه اثب  را ب

هنوز هم 7 هزار شهید منا را 700 نفر اعام می کند.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه منطقــه، آبســتن اتفاقــات بزرگــی 
ــا  ــتان ب ــه عربس ــت ک ــرایط اس ــن ش ــرد: در ای ــوان ک ــت، عن اس
ــت  ــا ذل ــا ب ــان می شــود ی ــه دامــان منافق ــت تمــام دســت ب ذل

ــد. ــر می کن ــتی را محکم ت ــم صهیونیس ــا رژی ــش ب روابط

ــان  ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــادآور عزتمنــدی  ــه دفــاع مقــدس ی اینکــه هفت
ملــت ایــران اســت گفــت: ارتــش و ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی، جــزو ســرمایه های 
ــزارش  ــه گ ــه شــمار می روند.ب ــاب ب ــل انق اصی
ــی  ــت، عل ــه مل ــه نقــل از خان ــای وطــن ب کیمی
الریجانــی در نشســت بــا اهالی منطقــه جمکران 
اســتان قــم بــا اشــاره بــه مشــکات کنونــی ایــن 
ــری  ــا پیگی ــئله آب را حتم ــت: مس ــه گف منطق
ــوص  ــه درخص ــود؛ البت ــل ش ــا ح ــم ت می کنی
ــی صــورت  آب شــهر قــم اقدامــات بســیار خوب
گرفتــه و ســرمایه گذاری خوبــی شــده اســت تــا 

ــل شــود. ــه شــیرین تبدی آب شــور قــم ب
خمینــی)ره(  امــام  کــرد:  بیــان  الریجانــی 
و مقــام معظــم رهبــری تأکیــد دارنــد بــر 
زیــاد  اختــاف  مــردم  بیــن  نبایــد  اینکــه 
ــد.  ــه می کن ــمن را وسوس ــه دش ــرا ک ــود؛ چ ش
داخلــی  وحــدت  بایــد  اســاس  ایــن  بــر 
بــا  داد:  ادامــه  کشــورمان حفــظ شــود.وی 
رهبــری  معظــم  مقــام  عنایــت  بــه   توجــه 
و فرماندهــی کل قــوا وضعیــت نیروهــای نظامی 
در کشــورمان بســیار خــوب اســت و ارتــش 
بازســازی شــده و ســپاه پاســداران انقــاب 

اســامی، جــزو ســرمایه های اصیــل انقــاب بــه 
ــم  ــی داری ــای خوب ــد و ظرفیت ه ــمار می رون ش

ــب آن باشــیم. ــد مراق ــه بای ک
اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
قــوی  مــا  دفاعــی  بنیــه  بایــد  گفــت: 
شــود  مأیــوس  دشــمن  تــا   باشــد 

و جرئت تعرض به کشور را نداشته باشد.
وی بــه نامگــذاری امســال توســط مقــام معظــم 
ــوان »ســال اقتصــاد مقاومتــی،  ــه عن رهبــری ب
ــت  ــت: عل ــرد و گف ــاره ک ــل« اش ــدام و عم اق
مســئله  بــر  رهبــری  معظــم  مقــام  تأکیــد 
اقتصــادی، جایــگاه مــا در منطقــه اســت کــه از 
ــم. ــرار داری ــی ق ــی در وضعیــت خوب نظــر امنیت
الریجانــی افــزود: بیــکاری جوانــان تحصیلکــرده 
ــت  ــد ظرفی ــت و بای ــور اس ــرای کش ــارت ب خس
تولیــدی افزایــش پیــدا کنــد کــه نیــاز بــه نــگاه 
مســئله  بــه  همچنیــن  داریــم.وی  جهــادی 
هســته ای کشــورمان اشــاره کــرد و گفــت: بعد از 
مشــکاتی کــه کشــورهای غربــی بابــت مســئله 
جدیــدی  مســیر  ایجــاد کردنــد،  هســته ای 
اکنــون پیــش روی کشــورمان ایجــاد شــده کــه 
بایــد بــه کســانی کــه روحیــه تولیدگــری دارنــد، 

ــرد. کمــک ک

استان چهار محال و بختیاری 
حسین حیدری

 نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
و امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه مــروج 
فســاد بــودن و غاصبانــه بــودن حکومــت، دلیــل 
 اختــاف ملــت بــا شــاه و طاغــوت بــوده اســت
گفــت: فلســفه حکومــت اســامی، جلوگیــری از 

فســاد و ممانعــت از ترویــج منکــر اســت.
حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نمــاز جمعــه  نکونــام در خطبه هــای  محمدعلــی 
در  خداونــد  کــرد:  اظهــار  شــهرکرد  هفتــه  ایــن 
افــرادی را کــه بــه دنبــال لهــو هســتند  قــرآن 
ســرزش کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه لهــو بــودن 
کــرد: کنســرت های  تصریــح  مطــرب  موســیقی 
 موســیقی، ســوغات غــرب هســتند و دین زدگــی 
از  اســامی جامعــه  ارزش هــای  و کم رنگ کــردن 

ــت. ــزاری آن هاس ــج برگ نتای
لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  نکونــام  حجت االســام 
در  افــزود:  کنســرت ها  برگــزاری  از  جلوگیــری 
ــرت های  ــودن کنس ــداق منکرب ــو و مص ــت له قطعی

نیســت. شــکی  هیــچ  موســیقی، 
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین

ــه  ــودن و غاصبان ــاد ب ــروج فس ــه م ــه اینک ــاره ب اش
 بــودن حکومــت، دلیــل اختــاف ملــت بــا شــاه 
ــفه  ــرد: فلس ــان ک ــت، خاطرنش ــوده اس ــوت ب و طاغ
حکومــت اســامی، جلوگیــری از فســاد و ممانعــت از 

ترویــج منکــر اســت.
امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: دفــاع مقــدس فــوران 
 ارزش هــای انســانی و دینــی نظیــر ایثــار، ســخاوت

شــجاعت، بصیــرت، دشمن شناســی، بــاور بــه کلمــه 
ــی  ــدت و همدل ــدا، وح ــه خ ــکا ب ــم، ات ــا می توانی م

بــود.
وی افــزود: اهــل تقــوا می کوشــند تــا غیــرت دینــی 
ــن هســتند کــه  ــد و نگــران ای خــود را افزایــش دهن

ــاوت باشــند. ــر بی تف ــر منک ــادا در براب مب

 امــام جمعــه اصفهــان گفــت: بــا امتیاز 
کیمیای وطن

 مریم مستأجران 
بــه  نمی تــوان  آمریــکا  بــه  دادن 
اهــداف نظــام رســید؛ آن هــا پلیدانــی هســتند کــه هــر 
روز بی عهدی شــان را مشــاهده می کنیــم و بعــد از 
ایــن همــه تجربــه اگــر کســانی بــاز هــم گــول آمریــکا 
را بخورنــد، لیاقــت جایگاهــی را در جمهــوری اســامی 
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه   ندارنــد. 
ــژاد ظهــر دیــروز در  آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
خطبه هــای نمــاز جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ســالگرد تهاجــم آمریــکا بــه مــردم مظلــوم افغانســتان 
در ســال 2001 اظهــار داشــت: آمریــکا بــه بهانــه مبــارزه 
بــا تروریســم بــه ایــن کشــور حملــه کــرد و در 1۵ ســال 
گذشــته، هــزاران نفــر از مــردم مظلــوم افغانســتان در 
تهاجــم بــه ایــن کشــور جــان خــود را از دســت دادنــد. 
وی افــزود: آمریــکا پــس از ایــن حمــات عنــوان کــرد 
کــه مرتکــب اشــتباه شــده اســت؛ امــا مــا ایــن چنیــن 
ــر هیچ کــس پوشــیده  ــه ب ــکا را ک ــای آمری بدعهدی ه
نیســت، بارهــا مشــاهده کرده ایــم. رئیس جمهــور نیــز 
در ســازمان ملــل بــه درســتی از بی اعتمــادی بــه 

آمریکا صحبت کرد.
آیــت هللا طباطبایی نــژاد در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــران در ســال  ــه ای ــه عــراق ب ــه حمل ــا اشــاره ب خــود ب

1۳۵۹ گفــت: مــا بافاصلــه بعــد از تجــاوز عــراق 
ــه ای  ــا نتیج ــم، ام ــکایت کردی ــل ش ــازمان مل ــه س ب
نداشــت؛ تــا زمانــی کــه بعثی هــا هــزاران کیلومتــر بــه 
ســرزمین های مــا تجــاوز کردنــد و ســرانجام پیشــنهاد 
آتش بــس دادنــد؛ امــا پیشــنهاد صلــح را زمانــی 
ــود  ــا ب ــار آن ه ــاه در اختی ــهر 1۹ م ــه خرمش ــد ک  دادن
ــدگان  ــر رزمن ــد در براب ــه نمی توانن ــدند ک ــه ش و متوج

ــد. ــران کاری از پیــش ببرن ای
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه دیــدار فرماندهــان 
ســپاه پاســداران بــا رهبــر معظــم انقــاب اظهــار 
داشــت: رهبــر معظــم انقــاب در ایــن دیــدار فرمودنــد 
ــع کــرده  ــدات دشــمن را دف ــا موضوعــی کــه تهدی تنه

ــدرت نظامــی ماســت. ق

پیام رهبر معظم انقالب به  مناسبت هفته دفاع مقدس
  سالم خدا بر شهدا که زندگی و مرگشان 

مایه  اعتالی جامعه اسالمی است 

اوحدی تأکید کرد:
بی کفایتی عربستان در اداره حج 

 الریجانی:
باید بنیه دفاعی ما قوی باشد تا دشمن جرئت تعرض

 به کشور را نداشته باشد

امام جمعه اصفهان:  

با امتیاز دادن به آمریکا، نمی توان به اهداف نظام رسید

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

فلسفه حکومت اسالمی، ممانعت از ترویج منکر است

 

استان یزد
امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه محبوبه ایزدی

اینکــه عــده ای در تــاش بــرای عمل 
بــه خواســته های آمریــکا در راســتای کاهــش تــوان 
نظامــی هســتند، گفــت: مــا بایــد هــر لحظــه قــدرت 
دفاعــی خــود را تقویــت کنیــم و افزایــش تــوان 
نظامــی در کشــور مــا نبایــد توقــف داشــته باشــد.به 
گــزارش کیمیــای وطــن از یــزد، آیــت هللا محمدرضــا 
ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد 
بــا گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: 
همــه آنچــه در دوران جنــگ تحمیلــی بــر ملــت 
ایــران گذشــت و دشــمنان همــه تــوان خــود را بــرای 

ــود  ــرای ایــن ب ــه کار گرفتنــد، ب ــودی کشــور مــا ب ناب
ــاب  ــد و انق ــامی را بگیرن ــران اس ــتقال ای ــه اس ک

ــد. ــای مــا را ســرنگون کنن نوپ
ــری  ــا رهب ــمن ب ــای دش ــه تاش ه ــزود: هم  وی اف
و هدایت هــای امــام امــت، تــوکل و ایمــان بــه خــدا 
ــر  ــه اهــل بیــت)ع( و جانفشــانی مــردم ب توســل ب

بــاد رفــت و دشــمنان را مأیــوس کردیــم.
ناصــری عنــوان کــرد: امــروز مثــل آن زمــان، دشــمن 
ــق  ــا دقی ــان م ــرا جوان ــد؛ زی ــه کن ــد توطئ  نمی توان
ــوری  ــف جمه ــوم و رشــته های مختل ــق در عل و عمی
اســامی را تقویــت کرده انــد و هوشــیارتر از همیشــه 
بــا برنامه ریزی هــای دقیــق رهبــری و نظارت هــا 
دشــمن  دارنــد،  ایشــان  پیش بینی هایــی کــه   و 
ــروز  ــرد: ام ــان ک ــد.وی خاطرنش ــاکام می گذارن را ن
دشــمن در آن ســوی مرزهــا توطئــه می کنــد کــه 
ــا مقاصــد  ــه ناآرامــی و آشــوب بکشــد ت منطقــه را ب
خــود را پیــش ببــرد؛ بنابرایــن مــا بایــد هــر لحظــه 
ــش  ــم و افزای ــت کنی ــود را تقوی ــی خ ــدرت دفاع ق
ــته  ــف داش ــد توق ــا نبای ــور م ــی در کش ــوان نظام ت
باشــد؛ زیــرا دشــمن از هــر راهــی بــرای شکســت مــا 
پیــش  مــی رود؛ بنابرایــن نبایــد در مســائل مختلــف 

احســاس بی نیــازی کنیــم.

امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: دفــاع مقــدس 
از مهم تریــن مباحــث تاریــخ ایــران اســت و بایــد 

بــرای همیشــه از آن تجلیــل شــود.
کرمــان از  وطــن  کیمیــای  گــزارش   بــه 

دیــروز  ظهــر  صباحــی  محمــد  حجت االســام 
بــا  هفتــه کرمــان  ایــن  نمــاز  خطبه هــای  در 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و تجلیــل 
از رزمنــدگان و ایثارگــران اظهــار داشــت: دفــاع 
ایــران  تاریــخ  مباحــث  مهم تریــن  از  مقــدس 
اســت و بایــد بــرای همیشــه از آن تجلیــل شــود.

ــگ  ــه در جن ــی ک ــاد جهان ــه اتح ــاره ب ــا اش وی ب
تحمیلــی علیــه ایــران وجــود داشــت، گفــت: تمــام 

تحمیلــی،  در جنــگ  دنیــا  بــزرگ  قدرت هــای 
ــواع ســاح های  ــد و ان ــت می کردن صــدام را حمای

جنگــی را در اختیــار عراقی هــا می گذاشــتند.
ــاع از  ــرای دف ــی ب ــای نفت ــزود: دالره ــی اف صباح
رژیــم صــدام بــه کشــور عــراق ســرازیر می شــد تــا 
علیــه جمهــوری اســامی ایــران و نظــام اســامی 

بــه کار گرفتــه شــود.
خطیــب جمعــه کرمــان، منافقــان را ســتون پنجــم 
جنــگ تحمیلــی دانســت کــه بــا صــدام همــکاری 
داشــتند و ادامــه داد: گــروه منافقــان پرونــده 
ســیاهی دارنــد کــه یکــی از آن هــا جاسوســی بــرای 
ــت.  ــدس اس ــاع مق ــال دف ــت س ــدام در هش ص
منافقــان اطاعــات نظامــی ایــران را در اختیــار 

ــد. ــرار می دادن ــث ق ــم بع رژی
علیــه  منافقــان  خاطرنشــان کــرد: گــروه  وی 
کردنــد  جاسوســی  خــود  ملــت  و   رزمنــدگان 
ــاه  ــا پن ــه آن ه ــا ب ــای دنی ــچ ج ــون در هی و اکن

. هنــد نمی د
داشــت:  ابــراز  موقــت کرمــان  جمعــه  امــام 
خودفروختــه  انســان های  نمونــه   منافقــان 
ــا اســتفاده شــده  ــه از آن ه ــرب زده هســتند ک  و غ

و اکنون هیچ جایگاهی ندارند. فارس

امام جمعه یزد: 
 ما باید هر لحظه قدرت دفاعی خود را تقویت کنیم

امام جمعه موقت کرمان:
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ادامه از صفحه یک: 

استاد حوزه
حجت االسالم حسن بابایی

یــادش بخیــر قــول و قرارهایــی کــه بــرای ســال جدیــد در 
ــا خــدای خــود می گذاشــتیم. ــان ب دلم

کمتــر کســی روز اول مهــر غیبــت می کــرد. همــه در آن روز 
ــم.  ــدام كاس افتادی ــه در ك ــاره اینك هیجــان داشــتند؛ درب
ــه. معلممــان كیســت.  ــا ن از دوســت هایمان جــدا شــدیم ی

كاســمان كجاســت.
روزهــای اول ســال، همیشــه انگشــت هایم زخــم بــود. 
ــی  ــا كتاب ــردم ت ــف می ك ــل کی ــتم را داخ ــه دس ــار ك ــر ب ه
دربیــاورم، ورق هــای نــوی كتــاب انگشــت هایم را می بریــد. 
 كتاب هــا را بــا ذوق فــراوان بــا یــک الیــه كاغــذ كادو 
و یــک الیــه پاســتیک جلــد می كردیــم و یــادم هســت كــه 
ــا قشــنگ ترین كاغــذ كادو  ــم ت  چقــدر جســت وجو می کردی
را پیــدا كنیــم. بــا نهایــت دقــت و ســلیقه كتاب هــا را جلــد 
ــممان را روی  ــنگش اس ــط قش ــا خ ــان ب ــم. مام می كردی
جلــد كتــاب می نوشــت. مدادهــا را تیــز می كردیــم و همــه 

ــه ســوی مدرســه می رفتیــم. ــز مرتــب و منظــم ب چی
ــوب  ــای خ ــه از روزه ــت ک ــال سال هاس ــر. ح ــادش بخی ی
مدرســه بــرای خیلی هــا گذشــته؛ امــا تــب و تــاب بازگشــایی 
ــود  ــمام می ش ــهر استش ــای ش ــان در فض ــدارس همچن  م
ــا نیمکت هــای  و همــه را حتــی آن هــا را کــه سال هاســت ب

مدرســه خداحافظــی کرده انــد، ســر ذوق مــی آورد.
عــده ای بــه دنبــال كیــف و كفــش و لبــاس مدرســه  هســتند 
و عــده ای هــم كتاب هــای درســی و لوازم التحریــر را در 
مغازه هــا جســت وجو می كننــد. خاصــه اول مهــر از راه 

رســیده اســت.
ــار  ــه انتظ ــه ها ب ــاط مدرس ــل حی ــر داخ ــیم مه ــاره نس دوب
ــورت  ــر ص ــد ب ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــا ب ــته ت نشس
هــزاران شــكوفه بــاغ دانــش بــوزد و آغــاز ســال تحصیلــی 

ــد. ــک بگوی ــا تبری ــه آن ه ــد را ب جدی
ــی  ــای چوب ــن، نیمكت ه ــداد پاک ك ــر، م ــوش مه ــوی خ  ب
ــذوب  ــودكان را مج ــی ك ــر كس ــش از ه ــد بی ــر جدی و دفات
كــرده اســت و دل صدهــا پــدر و مــادری را کــه كودكانشــان 
را روانــه مدرســه می كننــد بــه تــب و تــاب انداختــه اســت.

شــور و شــوق ایــن روزهــا شــاید بیشــتر در چشــمان 
نوآموزانــی باشــد كــه بــرای قــرار گرفتــن در پشــت میزهــای 

ــند. ــا نمی شناس ــر از پ ــک س ــی كوچ چوب
بــا خوشــحالی همــراه پــدر و مادرشــان كلیــه وســایل 
مدرســه را خریــده و بی تابانــه در انتظــار بازگشــایی مــدارس  

ــتند. هس
ــم  ــام قل ــای تم ــی دنی ــه بزرگ ــک ب ــا تبری ــک دنی ــس ی  پ
و کاغذهــا، بــه همــه بچه مدرســه ای هایی کــه اول مهــر 
ــر ــگ اول مه ــنیدن زن ــا ش ــوند و ب ــه می ش ــی مدرس  راه

زنــگ زندگــی و حیــات نیــز در جــان آن هــا نواختــه 
. د می شــو

ــوزان  ــاد دانش آم ــاره فری ــی، دوب ــاه تعطیل ــه م ــس از س پ
ــکوت  ــا س ــان بچه ه ــد. هیج ــای كاس را می لرزان پنجره ه
ــا ذوق و شــوق  ســه ماهــه مــدارس را می شــکند و آن هــا ب
ایــن روز را آغــاز می كننــد. شــاید آن هــا کــه ســالیانی انــدک 
ــد  ــپری کرده ان ــه را س ــه دوران مدرس ــت ک ــیار اس ــا بس  ی
 دلشــان بخواهــد کــه پاییــز آن هــا هــم بــا اول مهــر 
ــرد.  ــود بگی ــه خ ــری ب ــوی دیگ ــگ و ب ــدارس رن ــاز م و آغ
ــاز صبــح روز اول مهــر قلبشــان تاپ تــاپ كنــد. مضطــرب  ب
دوســتی هایی شــوند كــه قــرار اســت شــكل بگیــرد. دلهــره 
ایــن را داشــته باشــند كــه خانــم معلــم خوش اخــاق اســت 
یــا بداخــاق. درس جدیــد چیســت؟ دو بــه عــاوه دو چند؟ 
كــی بــرف می آیــد و مدرســه تعطیــل می شــود؟ كــی زنــگ 

می خــورد و خیلــی چیزهــای دیگــر.
مهــری دیگــر از راه رســید و صــدای زنــگ مدرســه بــا همــه 
شــور و شــوق خــود، شــاید رنگــی از حســرت را هــم بــر دل 

برخــی بنشــاند.
ماه مهر پرمهر، تمام سالتان با مهر

میثم، الگوی والیت پذیری                                           

والیت پذیــری شــاخصه ای واال و متعالــی اســت کــه از 
اعتقــاد راســخ و بــاور عمیــق دینــی حاصــل می شــود. 
نشــانه اش اقــدام عملــی اســت و نــه اکتفــا بــه شــعار؛ 
انتظــاری  والیت پذیــری  جــز  والیــت،  از ســربازان 
ــری  ــا والیت پذی ــت، تنه ــا از ســرداران والی نیســت؛ ام
کافــی نیســت؛ بلکــه می بایــد والیتمــدار هــم باشــند. 
ــا شــناخت کامــل  معنایــش ایــن اســت کــه کســی ب
ــی  ــی و اجرای ــی سیاس ــری و خط مش ــه فک از منظوم
والیــت حتــی قبــل از اینکــه دســتوری برســد، بتواند در 
انجــام بــه تکالیــف خــود، دقیقــا بــر اســاس خواســت 

و روش مــورد پذیــرش ولــّی حرکــت کنــد. 
ــا  ــک کار ی ــه ی ــدام ب ــش از اق ــر، پی ــارت دیگ ــه عب ب
اتخــاذ یــک موضــع، بررســی کنــد کــه آیــا ایــن موضــع 
ــه  ــا ن ــّی زمــان هســت ی ــت ول و عمــل او مــورد رضای
و طبیعتــا اگــر زمانــی هــم دســتور و حتــی اشــاره ای 

ــد. ــرد و عمــل کن ــا جــان و دل بپذی برســد ب
ــر اســاس  ــان الزم ب ــگام و در زم ــل به هن ــع عم در واق
ــت.  ــری اس ــانه والیت پذی ــردن، نش ــل ک ــف عم تکلی
ــر  ــود منتظ ــات خ ــام اقدام ــرای تم ــی ب ــن کس چنی
دســتور و کســب تکلیــف نمی مانــد و البتــه اگــر عمــل 
و اقدامــی محــل شــبهه شــد و نتوانســت بــر اســاس 
خط مشــی ترســیمی والیــت حرکــت کنــد، ســعی 
 می کنــد از کانــال مطمئــن کســب تکلیــف کــرده 

و عمل کند. 
ــار، یکــی از ایــن انســان های والیــی اســت.  میثــم تّم
افتخــار  و  مى زیســت  پیامبــر)ص(  زمــان  در  او 
همنشــینی  بــا حضــرت علــی)ع( را داشــت. در زمــان 
ســتودنی  موضع گیری هــای  و  افشــاگری ها  الزم، 
زیــادی در مقابــل دســتگاه حاکــم جــور داشــت؛ 
ــان  ــه طــوری کــه زمامــداران وقــت را برآشــفت و آن ب
درصــدد دســتگیری او برآمدنــد تــا از رســوایی بیشــتر 

بنی امیــه جلوگیــری کننــد.
ــه  ــد بقی ــود، مانن ــان ب ــی آذربایج ــه از اهال ــم ک میث
ــتر  ــی بیش ــرای نزدیک ــام ب ــس از اس ــه پ ــی ک موال
عرب نشــین  مناطــق  بــه  طهــارت  خانــدان  بــه 
آمــده بودنــد، بــه کوفــه آمــد. ایشــان اولین بــار 
در  کــرد.  دیــدار  کوفــه  در  را  مؤمنــان)ع(  امیــر 
عــرب  زن  یــک  غــام  تمــار،  میثــم  زمــان   آن 
ــواده  ــن خان ــزاری ای ــود، خدمتگ ــی ب ــون از موال  و چ

را در کوفه انجام می داد.
امیــر مؤمنــان)ع( میثــم را کــه غــام و بــرده آن 
ــده  ــم، آزادش ــرد. میث ــد و آزاد ک ــود، خری ــرب ب زن ع

اســت. امیرالمؤمنیــن)ع( 
یــک روز صبــح، میثــم تمــار خدمــت امیــر مؤمنــان)ع( 
رســید. حضــرت در چشــمان میثــم خیــره شــد 
و فرمــود: بــه خــدا قســم روزی را می بینــم کــه 
ــت  ــت و زبان ــن، دس ــا م ــو ب ــتی ت ــر دوس ــه خاط  ب

را می برند و تو را از نخل آویزان می کنند!
ــن  ــا ای ــا واقع ــرد؛ پرســید: آی ــم بســیار تعجــب ک میث

اتفــاق می  افتــد؟ 
حضــرت فرمودنــد: آری، بــه خــدای کعبــه قســم 
کــه ایــن اتفــاق می افتــد و ایــن رازی اســت کــه 

ــت.  ــه اس ــن گفت ــه م ــر)ص( ب پیامب
ــان)ع( گفــت: هرگــز  ــر مؤمن ــه امی ــم در پاســخ ب میث
پیامبــر اکــرم)ص( دروغ نمی گویــد و مــن ایمــان دارم 
همــان چیــزی کــه شــما فرمودیــد، اتفــاق می افتــد. 

 میثــم از ایــن خبــر کــه بــا محبــت امیــر مؤمنــان)ع( 
و بــه واســطه همیــن محبــت، شــهید می شــود، بســیار 

ــحال  شد.  خوش
در نهایــت پیشــگویی ای کــه امیــر مؤمنــان)ع( دربــاره 
ــت.  ــت پیوس ــه حقیق ــرد، ب ــار ک ــم تم ــهادت میث ش
بیســت روز قبــل از شــهادت امــام حســین)ع(،  وقتــی 
 عبیدهللا بن زیــاد حاکــم کوفــه شــد، دســتور داد تــا یاران 

و مرتبطین با امام حسین)ع( را دستگیر کنند.
میثــم نیــز کــه بــه تبلیــغ بــرای ســاالر شــهیدان، امــام 
ــد  ــتگیر ش ــود، دس ــغول ب ــه مش ــین)ع(، در کوف  حس
و هنگامــی کــه بــا دســتان بســته او را بــه دیــدار 
عبیــدهللا  بردنــد، عبیــدهللا بــا تمســخر گفــت: ایــن برده 
ایرانــی این قــدر مهــم شــده اســت کــه بــا حســین)ع( 

ــده؟! ــت ش ــاد سیاس ــد و وارد نه ــدار می کن دی
ــود و همــه او  میثــم از چهره هــای سرشــناس کوفــه ب
را بــه عنــوان شــیعه ائمــه اطهــار)ع( می شــناختند. در 
جایــی نقــل شــده کــه ابــن زیــاد بــه میثــم جســارت 
ــد(  ــه )یزی ــا دشــمنان خلیف ــم ب ــه میث ــرد و از اینک ک
ــاط  ــین)ع( ارتب ــام حس ــا ام ــرد و ب ــی می ک رویاروی

ــود، ایشــان را مــورد آزار و اذیــت قــرار داد. گرفتــه ب
ــت: االن  ــه گف ــت ک ــش رف ــدی پی ــا ح ــاد ت ــن زی اب
ــم  ــد؟ میث ــک کن ــو را کم ــه ت ــت ک ــو کجاس ــدای ت خ

ــو ــن ت ــت: در کمی ــرد و گف ــاک ک ــره پ ــون از چه خ
ــدر  ــار این ق ــم تم ــت میث ــت! در نهای ــمنان اس و دش
دندان شــکن  پاســخ های  و  کــرد  درشــت گویی 
ــای  ــت ها و پاه ــا دس ــه او را ب ــاد داد ک ــن زی ــه اب ب
ــت  ــت را غنیم ــد؛ او فرص ــاالی دار بردن ــر ب ــده، ب بری
 شــمرد و نهایــت عشــق و ارادت خــود را بــه مــوال
و مقتــدای خویــش و خشــم و کینــه خــود را بــه 
نمایــش گذاشــت  بــه  بیــت)ع(  اهــل   دشــمنان 
ــود: »ای مــردم! هــر کــس  ــه مــردم فرم و خطــاب ب
زالل  از سرچشــمه  یــادگاری  احادیــث  می خواهــد 
ــنود  ــب)ع( بش ــی طال ــن اب ــی ب ــامی، عل ــوم اس  عل
بــه ســوی مــن بشــتابد کــه بــه خــدا ســوگند از آنچــه 
از امــروز تــا روز قیامــت انجــام خواهــد شــد، بــه 
شــما خبــر خواهــم داد و هــر فتنــه و آشــوبی کــه تــا 
ــان  ــما در می ــا ش ــد، ب ــد ش ــا خواه ــر پ ــت ب روز قیام

می گــذارم.«
مــردم زیــادی گــرد او جمــع شــدند و بــه ســخنان او 

گــوش دادنــد. 
ــاد  ــن زی ــید، اب ــاره رس ــه دار االم ــر ب ــن خب ــی ای وقت

ــد.  ــان او بزنن ــر ده ــاری ب ــتور داد افس دس
میثــم، بــا همــان حــال، بــه افشــاگری های خــود بــر 
ضــد دســتگاه ظالــم بنی امیــه ادامــه داد تــا اینکــه بــه 
ــت  ــد. عاقب ــع کردن ــش را قط ــاد، زبان ــن زی دســتور اب
میثــم بــه جــرم بصیرت بخشــی و والیتمــداری شــهید 

شــد.

خبر سیاسی 

وزیر کشور خبر داد: 
الیحه تقویت شوراها روی میز دولت

ــای  ــداد اعض ــش تع ــا کاه ــاط ب ــور در ارتب ــر کش وزی
شــورای شــهر تهــران از ۳1 بــه 21 نفــر بــا تأکیــد 
ــا 21 نفــر  ــون گفــت: ب ــر تبعیــت وزارت کشــور از قان ب
ــق  ــران مواف ــهر ته ــورای ش ــای ش ــداد اعض ــرای تع  ب

هستم.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت 
کشــور تابــع قانــون اســت، افــزود: افزایــش و کاهــش 
ــذار  ــط قانونگ ــد آن توس ــوب و ب ــورا و خ ــای ش اعض
بررســی شــده اســت و وزارت کشــور هــر چــه قانــون 

بگویــد را اجــرا خواهــد کــرد. 
وی افــزود: در حــال حاضــر در موضــوع شــوراها 
مشــغول انجــام کار جــدی هســتیم. در همیــن راســتا 
تجربیــات گذشــته را جمــع آوری کرده ایــم و در جهــت 
ــت داده  ــه دول ــه و ب ــه ای تهی ــوراها الیح ــت ش تقوی

شــده اســت. 
در  شــوراها  موفقیــت  میــزان  کــرد:  تأکیــد  وی 
دوره هــای گذشــته بــه تعــداد بســتگی نــدارد؛ در 
 حقیقــت کیفیــت بیشــتر از کمیــت اهمیــت دارد 
ــه  ــه تجرب ــا چ ــانی ب ــه کس ــود چ ــی ش ــد بررس  و بای
ــر  ــد مهم ت ــه بی تردی ــوند ک ــو می ش ــی عض و تحصیات

از تعــداد اعضــا خواهــد بــود.
ــر  ــتفاده از فک ــه اس ــان اینک ــن بی ــور ضم ــر کش  وزی
اســت  مفیــد  نیــز  بیشــتر  آدم هــای  اندیشــه  و 
ــش  ــد افزای ــر، نیازمن ــن ام ــا ای ــرد: ام ــان ک خاطرنش
حــوزه  در  می تواننــد  و  نیســت  اعضــا  تعــداد 
کننــد. اســتفاده  بیشــتری  افــراد  از  کارشناســی 
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 بورســیه دانشــجویان از نحــوه بــورس آن هــا گرفتــه تــا 
ــرش، مســئله ای  ــد پذی ــر تأیی ــار مه ــای در انتظ تقاضاه
داغ کــرده  را  اخبــار  تنــور  روزهــا  ایــن   اســت کــه 

و مسئوالن را به فکر یافتن راه چاره انداخته است.
  تحصیل پزشکی در خارج از مرزها

هــزار   250 از  بیــش  علــوم  وزارت  آمارهــای  طبــق 
صندلــی دانشــگاه ها خالــی از داوطلــب اســت. بــا 
ــوص  ــان به خص ــی از داوطلب ــان برخ ــال همچن ــن ح ای
در  تحصیــل  بــه  عالقه منــد  پزشــکی  رشــته های  در 
ــئوالن  ــه مس ــه گفت ــتند. ب ــی هس ــگاه های خارج دانش
وزارت علــوم ایــن عالقــه حــاال بیشــتر در دوره هــای 
ــوم  ــار وزارت عل ــق آم ــت. طب ــی اس ــالت تکمیل تحصی
ــر در دانشــگاه های خــارج از کشــور  ــزار نف حــدود ۶۱ ه
 مشــغول بــه تحصیــل هســتند کــه از ایــن تعــداد
ــی  ــع تحصیل ــجویان مقط ــر را دانش ــزار نف ــدود 2۶ ه ح
دکتــرا تشــکیل می دهنــد کــه تقریبــا هــر مــاه والدیــن 
ایــن دانشــجویان بالــغ بــر هــزار دالر ارز خریــداری 
بی ســابقه  هجــوم  بــا  امــا  می کننــد؛  ارســال  و 
بــرای  اخیــر  ســال های  در  ایرانــی  دانشــجویان 
ادامــه تحصیــل در رشــته های پزشــکی و حضــور در 
ــن برخــی  ــزی و فیلیپی ــد، مال ــد هن دانشــگاه هایی مانن
ــدی  ــیب ج ــار آس ــکی دچ ــوزش پزش ــه آم ــد ک معتقدن
ــان  ــر بهداشــت و درم ــه وزی شــده اســت؛ مســئله ای ک

و آمــوزش پزشــکی آن را بــد توصیــف می کنــد. بــه 
ــی  ــد دانشــجویان ایران ــر هاشــمی چــرا بای ــاد دکت اعتق
 در دانشــگاه های کشــورهایی مثــل امــارات، اوکرایــن

ــه  ــه ب ــد و هنگامــی ک ــل کنن ــزی و... تحصی ــه، مال ترکی
ــد  ــوند؛ بای ــه ش ــکل مواج ــا مش ــد ب ــور بازمی گردن کش

ــر چــاره ای اساســی اتخــاذ شــود. ــن ام ــرای ای ب
  ایجاد دانشگاه های بین المللی

ــرخ دالر هــم ســدی  در ایــن ســال ها حتــی افزایــش ن

بــه  تعــداد عالقه منــدان  از  نبــوده کــه  ایــن  بــرای 
ــد افزایشــی  ــا رون ــد. ب ــن کشــورها بکاه ــل در ای تحصی
ــوای هــر لفظــی  خــروج دانشــجویان از کشــور تحــت ل
بــه اعتقــاد بســیاری از مســئوالن بهتریــن راهــکاری کــه 
می توانــد بــرای خــروج دانشــجویان از کشــور ســد ایجاد 
کنــد آن اســت کــه بــا ایجــاد دانشــگاه های بین المللــی 
ــم خــارج  ــی مقی در خــارج از مرزهــا، دانشــجویان ایران
ــاد  ــا ایج ــوند و ب ــرش ش ــور پذی ــل کش ــور و داخ از کش

ــه  ــجویانی ک ــور دانش ــارج از کش ــل در خ ــکان تحصی ام
بــه هــر دلیــل در آزمون هــای ورودی دانشــگاه های 
دولتــی و آزاد پزشــکی بازماندنــد و تمایــل بــه تحصیــل 
رشــته پزشــکی، دندانپزشــکی و داروســازی دارنــد را بــا 
ــد  ــد. بای ــه شــخصی خــود دانشــجو، پذیــرش کنن هزین
ــی  ــگاه های بین الملل ــاد دانش ــه ایج ــت ک ــر داش در نظ
بــه نفــع سیســتم آمــوزش پزشــکی و حضــور آمــوزش 
ــود  پزشــکی ایــران در عرصه هــای بین المللــی خواهــد ب
ــد  ــگاه ها بای ــن دانش ــه در ای ــه ای ک ــن مؤلف و اصلی تری

ــادل دانشجوســت. در نظــر گرفــت تب
  خروج ساالنه 50 میلیارد دالر از ایران

ــش  ــگاه ها و افزای ــازی دانش ــت بین المللی س در حقیق
مهمــی  تدابیــر  از  غیرایرانــی  دانشــجویان  جــذب 
 اســت کــه ضمــن ایجــاد تبــادل امکانــات، دانــش 
می توانــد  دانشــگاه ها،  بیــن  علمــی  ظرفیت هــای  و 
خدماتــی را بــرای تحصیــل و کســب یــک آینــده عالــی 

ــد.  ــن کشــور فراهــم کن ــرای دانشــجویان در همی ب
بــه  توجــه  بــا  مــی رود  انتظــار  از مســئوالن  پــس 
کشــور دانشــگاه های  در  موجــود   ظرفیت هــای 

مخصوصــا دانشــگاه های مــادر اســتان ها، پذیــرش 
ــت  ــز اهمی ــد. حائ ــش دهن دانشــجوی خارجــی را افزای
اســت کــه ســاالنه ۱50 تــا ۱80 هــزار دانشــجوی ایرانــی 
بــرای تحصیــل بــه خــارج از کشــور می رونــد و بــه ازای 
ایــن خــروج، ســاالنه 50 میلیــارد دالر از ایــران ارز خــارج 

می شــود.
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ــای  ــاص کارت ه ــرای اختص ــت ب ــژه دول ــرح وی ط
اول  از  تومانــی  میلیــون   50 و   ۳0  ،۱0 اعتبــاری 
بانــک  تأکیــد  علی رغــم  و  شــد  آغــاز  مهرمــاه 
مرکــزی مبنــی بــر همراهــی و همــکاری تمــام 
ــرح ــن ط ــق ای ــرای موف ــرای اج ــا ب ــار بانک ه  عی

امــا سیســتم بانکــی بــاز هــم پــا پــس 
ــیده است.  کش

دســتورالعمل از ســوی بانــک مرکــزی 
ــا  ــده؛ ام ــالغ ش ــه اب ــت ک ۱۴ روز اس
آن هــا  کارکنــان  و  بانکــی  شــعب 
منتظــر  هــم  بــاز  کــه  می گوینــد 
ــی از  ــتورالعمل اجرای ــنامه و دس بخش
ســوی بانــک مربوطــه خــود هســتند. 

ــن  ــه ســرگردانی مــردم از ای ــر، منجــر ب ــن ام همی
شــعبه بــه آن شــعبه، آن هــم بــرای دریافــت کارتــی 
ــان  ــورد نیازش ــات م ــت کاال و خدم ــرار اس ــه ق  ک

را تأمین کند، شده است.
ــی  ــه بعض ــت از آن دارد ک ــی حکای ــزارش میدان  گ
ــرح  ــن ط ــرای ای ــود را از اج ــای خ ــا، کال پ بانک ه

ــت  ــه صراح ــم ب ــا ه ــعب آن ه ــیده و ش ــار کش کن
ــک، از اجــرای طــرح  ــن بان ــه ای ــد ک اعــالم می کنن
آن  و  کــرده  کناره گیــری  اعتبــاری   کارت هــای 

را اجرا نمی کند. 
میلیــون   50 تــا   ۱0 تســهیالت  می شــود  گفتــه 
عــادی  تســهیالت  ماننــد  تومانــی 
اســت؛ ولــی بــرای دریافــت کارت هــای 
ــت  ــاز اس ــی نی ــون تومان ۳0 و 50 میلی
کــه عــالوه بــر یــک ضامــن دارای 
گواهــی کســر از حقــوق خــود فــرد 
متقاضــی هــم گواهــی کســر از حقــوق 
ارائــه کــرده و از همــه مهم تــر ســند 
ملکــی هــم در رهــن بانــک قــرار دهــد. 
همچنیــن قســط کارت اعتبــاری ۱0 میلیــون تومانــی 
هــر مــاه ۴00 هــزار تومــان، کارت اعتبــاری ۳0 
ــون  ــک میلی ــدود ی ــاه ح ــر م ــی ه ــون تومان میلی
ــر  ــی ه ــون تومان ــاری 50 میلی ــان و کارت اعتب توم
ــک  ــا ی ــزار ت ــون و ۴00 ه ــک میلی ــدود ی ــاه ح م

ــت. ــان اس ــزار توم ــون و 500 ه میلی

سیستم بانکی باز هم پا پس کشید
بــر اســاس گــزارش جزئیــات بودجــه خانــوار در 
ســال ۱۳۹۴، مجمــوع هزینــه ناخالــص یــک خانــوار 
شــهری در ســال گذشــته، ۳5 میلیــون و 2۶5 هــزار 
تومــان و درآمــد ناخالــص ۳5 میلیــون و 258 هــزار 

ــوده اســت. تومــان ب
 بــر ایــن اســاس، درآمــد و هزینــه 
شــهری  خانوارهــای  سربه ســری 
ــکان  ــد و ام ــازاد درآم ــود م ــای نب گوی
ــای  ــط خانواره ــب توس ــداز مناس پس ان
بــا درآمــد متوســط و کمتــر اســت. 

تنهــا  دولــت  شــرایطی،  چنیــن  در 
مســکن  مالــی  تأمیــن  بــرای  را  راه 
مســکن  پس انــداز   صندوق هــای 

و صندوق زمین و ساختمان می داند. 
هزینــه  از  آمارگیــری  اســاس  بــر   ایــن گــزارش 
ــران در ســال ۱۳۹۴  ــای شــهری ای ــد خانواره و درآم
بــا مراجعــه بــه حــدود ۱2 هــزار و ۷00 خانــوار نمونــه 
انجــام گرفــت و بعضــی از نتایــج بــه دســت آمــده بــه 
شــرح ذیــل اســت: بــر اســاس نتایــج ایــن بررســی، 

2۶.۴ درصــد خانوارهــا »بــدون فــرد شــاغل«، 55.۷ 
درصــد دارای »یــک نفــر شــاغل«، ۱۴.۷ درصــد دارای 
»دو نفــر شــاغل« و ۳.2 درصــد دارای »ســه نفــر 

ــد.  ــتر« بوده ان ــاغل و بیش ش
درصــد خانوارهــای  بــا ســال ۱۳۹۳  مقایســه  در 
ــر  ــا »ســه نف ــرد شــاغل« و ب ــدون ف »ب
شــاغل و بیشــتر« افزایــش و درصــد 
بــا »یــک نفــر شــاغل«   خانوارهــای 
ــا »دو نفــر شــاغل« کاهــش داشــته  و ب
اســت. بررســی نحــوه تصــرف محــل 
ســکونت خانوارهــا در ســال ۱۳۹۴ نشــان 
می دهــد کــه ۶5.0 درصــد از خانوارهــا 
)مالک نشــین(  شــخصی  مســکن   در 
اجــاری، 0.۷ درصــد در  25.2 درصــد در مســکن 
ــکن  ــد در مس ــت و ۹.۱ درص ــر خدم ــکن در براب مس
ــال  ــا س ــه ب ــته اند. در مقایس ــکونت داش ــگان س رای
۱۳۹۳، درصــد ســکونت در مســکن شــخصی افزایش 
ــگان و در  ــاری، رای ــکن اج ــکونت در مس ــد س و درص

ــت. ــته اس ــش داش ــت کاه ــر خدم براب

وزارت نیــرو اعــالم کــرد: ارتفــاع بــارش در ســال آبــی امســال در کل کشــور 
ــال ــابه پارس ــدت مش ــا م ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــر ب ــا 2۴۱ میلیمت ــر ب  براب

معادل 22 درصد افزایش داشته است. 
وزارت نیــرو بــا انتشــار گزارشــی اعــالم کــرد: بــر اســاس آمارهــای اعالم شــده 
ــی  ــارش در ســال آب ــاع ب ــی ۹5-۹۴، ارتف ــی در ســال آب ــت بارندگ از وضعی
ــا  ــر ب ــور براب ــهریورماه ۹5( در کل کش ــا ۳۱ ش ــاه ۹۴ ت ــال )اول مهرم امس
2۴۱ میلیمتــر بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۴۴ میلیمتــر 
)معــادل 22 درصــد( افزایــش داشــته اســت. ایــن درحالــی اســت کــه میزان 
بــارش امســال در مقایســه بــا متوســط درازمــدت کشــور ۴ میلیمتــر )معــادل 

منفــی 2 درصــد( کاهــش داشــته اســت. 
ــدت  ــه درازم ــبت ب ــتگاهی نس ــی ایس ــرات بارندگ ــد تغیی ــترین درص بیش
ــی  ــه رقم ــوده ک ــرقی ب ــان ش ــتر در آذربایج ــتان شبس ــه شهرس ــوط ب مرب
معــادل ۶۳ درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. همچنیــن کمتریــن درصــد 
تغییــرات بارندگــی ایســتگاهی نســبت بــه درازمــدت مربــوط بــه شهرســتان 
چابهــار در اســتان سیســتان و بلوچســتان بــوده کــه حــدود 80 درصــد کاهش 
بارندگــی داشــته اســت. از ســوی دیگــر در ۶ حوضــه آبریــز اصلــی، بیشــترین 
ــا 5۱۳  ــای خــزر ب ــه حوضــه دری ــوط ب ــه ترتیــب مرب ــن بارش هــا ب و کمتری
ــوده  ــا ۹5 میلیمتــر بارندگــی ب میلیمتــر بارندگــی و حوضــه مــرزی شــرق ب
اســت. بیشــترین میــزان تغییــرات مثبــت بارندگــی در مقایســه بــا درازمــدت 
در ۶ حوضــه آبریــز مربــوط بــه حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه بــا 2۳ درصــد 
افزایــش بارندگــی بــوده اســت. همچنیــن بیشــترین میــزان تغییــرات منفــی 
بارندگــی در مقایســه بــا درازمــدت مربــوط بــه حوضــه آبریــز فــالت مرکــزی 

بــا منفــی ۱8 درصــد بــوده اســت.

ــت  ــازمان حمای ــادی س ــی و اقتص ــبکه های توزیع ــر ش ــارت ب ــر کل نظ مدی
ــی در  ــدارس غیردولت ــت م ــهریه ثاب ــه و ش ــای فوق برنام ــت: فعالیت ه گف
ــن  ــود و ای ــالغ می ش ــا اب ــدارس آن ه ــه م ــوب ب ــهریه مص ــک ش ــب ی قال

ــد. ــا ندارن ــی را از اولی ــه اضاف ــت وج ــق دریاف ــات ح مؤسس
تولیدکننــدگان  حمایــت  ســازمان  اطالع رســانی  پایــگاه  بــه گــزارش    
و مصرف کننــدگان، تقــوی شــوازی بــا بیــان اینکــه تمــام مــدارس غیردولتــی 
 دارای نرخ نامــه مصــوب و ابالغــی از وزارت آمــوزش و پــرورش هســتند
اظهــار کــرد: مدیــران مــدارس موظــف هســتند کــه نــرخ شــهریه مصــوب را در 
محــل مراجعــه اولیــای دانش آمــوزان نصــب کننــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت 
ــا برخــورد می شــود.  ــا آن ه ــدم درج قیمــت شــده اند و ب ــف ع مرتکــب تخل
ــز  ــدارس نی ــت و م ــاوت اس ــع متف ــر مقط ــهریه در ه ــرخ ش ــزود: ن وی اف
موظــف بــه رعایــت نــرخ و دریافــت نکــردن وجــه بیشــتر از نــرخ تعیین شــده 
هســتند. تقــوی اخــذ شــهریه بیشــتر از نــرخ مصــوب را در هنــگام ثبت نــام 
دانســت  مصرف کننــدگان  حقــوق  تضییــع  دانش آمــوزان،  اولیــای   از 
و تأکیــد کــرد: بــه منظــور جلوگیــری از بــروز تخلفــات احتمالــی و بــا توجــه 
ــه  ــن مربوطــه از جمل ــت و قوانی ــی ســازمان حمای ــف نظارت ــه شــرح وظای ب
قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان، از طریــق ســازمان های صنعــت، 
معــدن و تجــارت سراســر کشــور و بــر اســاس شــکایت های رســیده اعمــال 
قانــون خواهــد شــد. تقــوی خاطرنشــان کــرد: در صــورت مشــاهده هرگونــه 
تخلــف نظیــر عــدم نصــب نرخ نامــه، گرانفروشــی و فــروش اجبــاری مــردم 
ــامانه  ــه س ــی ب ــا تلفن ــی ی ــوری، کتب ــورت حض ــه ص ــب را ب ــد مرات می توانن

ارتباطــی ۱2۴ اطــالع دهنــد.

ــه  ــر ب ــا اعضــای ســتاد ام ــدار ب ــی در دی ــوری همدان ــت هللا حســین ن  آی
ــذار  ــم و تأثیرگ ــه نقــش مه ــا اشــاره ب ــر کشــور ب ــی از منک ــروف و نه مع
ایــن ســتاد در کشــور اظهــار داشــت: هیــچ قشــر و گروهــی تأثیرگذارتــر و 
ــر از قشــر شــما نیســت و کار ایــن ســتاد بســیار مقــدس و  نقش آفرین ت
ــروف  ــه مع ــر ب ــر از ام ــی مهم ت ــه موضوع ــان اینک ــا بی ــم اســت. وی ب مه
ــده  ــد انســان را آفری ــرد: خداون ــح ک ــدارد، تصری ــر وجــود ن ــی از منک و نه
اســت، ولــی بایــد بــرای ســاختن مبانــی جامعــه، معــروف عملــی و منکــر 
تــرک شــود. مرجــع تقلیــد شــیعیان ابــراز کــرد: مشــکالت بودجــه ای وجود 
دارد؛ ولــی بایــد شــما ایــن قــدر قــوی باشــید کــه اگــر کســانی خواســتند 
بــه بیت المــال تصرفــی داشــته باشــند، جلویــش را بگیریــد و بــه نوعــی 
ــته  ــتاد برجس ــد. اس ــما باش ــدرت ش ــیطره ق ــد در س ــا بای ــه قدرت ه هم
 حــوزه علمیــه، دریافــت دیرکــرد توســط بانک هــا را مــورد توجــه قــرار داد 
بانک هــا دریافــت  تأکیــد کرده ایــم دیرکــردی کــه  بارهــا  افــزود:  و 
ــرد.  ــوز انجــام می پذی ــی متأســفانه هن ــا و حــرام اســت؛ ول ــد، رب می کنن
ــاره  ــا رد برجــام درب ــوری همدانــی اظهــار داشــت: در صیانــت ی آیــت هللا ن
ــه  ــبکه های بیگان ــای ش ــه توهین ه ــخگویی ب ــی و پاس ــای نجوم حقوق ه
شــما بایــد ورود کنیــد. مرجع تقلید شــیعیان خاطرنشــان کرد: در شــرایطی 
کــه شــاهد منکــرات فراوانــی هســتیم، بایــد قشــری بــه وجــود آیــد کــه 
مــردم را دعــوت بــه خیــر و از منکــرات نهــی کنــد. وی ادامــه داد: عربســتان 
ــع  ــالب را جم ــدازد و اشــخاص ضدانق ســعودی ســایت فارســی راه می ان
ــا علیــه نظــام تبلیغــات کننــد؛ بایــد قشــری باشــد کــه مــردم   می کنــد ت

را درباره آن ارشاد و راهنمایی کند. تسنیم

 مدارس غیردولتی جزئیات افزایش ۲۲ درصدی بارش ها
حق دریافت وجهی را به غیر از شهریه ندارند

 آیت هللا نوری همدانی:
 دیرکردی که بانک ها می گیرند، حرام است

حتما بخوانید!
3دخل  و خرج خانوارهای ایرانی ... شنبه  3  مهرماه  1395

ـــمـــاره 258 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع میز زیرتلویزیونی در بازار )تومان(

Jutty Gold میز تلویزیون
10140 Z مدل

Jutty Gold میز تلویزیون
13060 BG مدل

Jutty Gold میز تلویزیون
14020 BMG مدل

Jutty Gold میز تلویزیون
7160 BG مدل

Jutty Gold میز تلویزیون
9440 EMPERIA مدل

Jutty Gold میز تلویزیون
10260 BS مدل

520000

570000

330000

520000

560000

570000
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 نسخه درمان حال بد اقتصاد

پیشــرفت  بــرای  معتقدنــد  اقتصــادی  کارشناســان 
ــرای  ــه اج ــه ب ــور، توج ــادی در کش ــای اقتص برنامه ه
اســت.  اجتناب ناپذیــر  اساســی  قانــون   ۴۴ اصــل 
محمدرضــا راه چمنــی کارشــناس اقتصــادی درخصــوص 
گفــت:  اساســی  قانــون   ۴۴ اصــل  کنــد  رویــه 
دســتگاه های دولتــی زمانــی کــه از واگذاری هــا حرفــی 
ــه  ــت از خــود نســبت ب ــد رویکــرد مثب ــان می آی ــه می ب
ــی در عمــل شــاهد  ــد؛ ول ــن موضــوع نشــان می دهن ای
تأخیــر در واگذاری هــا طــی ۱2 ســال گذشــته هســتیم. 
وی ادامــه داد: پــس از ابــالغ سیاســت های اصــل 
بــود بعضــی کارخانه هــا   ۴۴ قانــون اساســی قــرار 
ــذار  ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــرکت های دولت و ش
شــود؛ امــا عمــال ایــن واگذاری هــا بــه بخــش خصوصــی 
ــا در  ــن واگذاری ه ــده ای ــت و عم ــورت نگرف ــی ص واقع

قالــب رد دیــون انجــام شــد. 
بــا  اقتصــادی دولــت  راه چمنــی گفــت: شــکوفایی 
ــت.  ــورده اس ــره خ ــت از آن گ ــازی و حمای خصوصی س
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا نظارتی بــر اجرای 
درســت قوانیــن نیســت، گفــت: مســئوالن دولتــی تــراز 
ــی شــدن  ــه اجرای ــاد برســند ک ــن اعتق ــه ای ــد ب اول بای
ــرای شــکوفایی اقتصــاد کشــور نیــاز اســت   اصــل ۴۴ ب
ــه  ــاز ب ــورد نی ــهیالت م ــای تس ــا اعط ــال آن ب ــه دنب و ب
ــد  ــه رش ــا، زمین ــت از آن ه ــی و حمای ــش خصوص  بخ

و اشتغال فراهم می شود.

آرامش بازار طال به هم ریخت
قیمــت طــال در بازارهــای جهانــی 8 دالر افزایــش یافــت. 
در حالــی کــه بــازار طــال و ســکه شــرایط آرامــی را طــی 
هفتــه جــاری پشــت ســر می گذاشــت، بــه یک بــاره روز 
چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــا افزایــش 8 دالری قیمــت 
جهانــی هــر اونــس طــال روبــه رو شــد. در این بــاره 
محمــد کشــتی آرای، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان طــال 
وجواهــر، بــا اشــاره بــه اینکــه علی رغــم فرارســیدن عیــد 
ــه  ــازار ب ــی در ب ــه گذشــته، هیجان ــر خــم طــی هفت غدی
منظــور خریــد و فــروش ســکه و طال ایجــاد نشــد، اظهار 
ــات  ــال ثب ــال کام ــکه و ط ــازار س ــه ب ــول هفت ــرد: در ط ک
ــاره روز چهارشــنبه تحت الشــعاع  ــه یک ب ــا ب داشــت؛ ام
ــت  ــرار گرف ــکا ق ــادی آمری ــاخص های اقتص ــالم ش اع
ــی  ــالی جهان ــس ط ــر اون ــش 8 دالری ه ــا افزای ــا ب  ت
ــه رو  ــکه روب ــت س ــی قیم ــش ۳500 تومان ــز افزای و نی
گذشــته  هفتــه  دو  طــی  داد:  ادامــه  وی  شــویم. 
 دو عیــد ســعید قربــان و عیــد ســعید غدیــر خــم 
ــازار  ــا از ب ــزان تقاض ــا می ــتیم؛ ام ــر گذاش ــت س را پش
ــد و فــروش طــال و ســکه افزایــش نیافــت  ــرای خری ب
و اعیــاد نیــز هیچ گونــه تأثیــری بــر رونــق فــروش 
نداشــتند. طــی یــک تــا دو ســال گذشــته نیــز شــرایط 
ــع از  ــادی مان ــود اقتص ــوده و رک ــوال ب ــن من ــه همی ب

ــت. ــده اس ــازار ش ــان الزم در ب ــاد هیج ایج
ــا بیــان   رئیــس اتحادیــه فروشــندگان طــال و جواهــر ب
اینکــه در حــال حاضــر داد و ســتدها عــادی و قیمت هــا 
نیــز شــرایط متعادلــی را پشــت ســر می گــذارد، گفــت: 
ــال از  ــی ط ــت جهان ــا قیم ــراه ب ــز هم ــکه نی ــت س قیم
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــوردار نیس ــی برخ ــرخ اضاف ن
شــرایط بــازار مســاعد اســت و بــا گرانــی قیمــت روبــه رو 

نیســتیم.

 محدودیت جدید در پرداختی 
به کارکنان بانک ها

بــه دنبــال ممنوعیت هایــی کــه در میــزان پرداختــی 
ــر  ــدت اخی ــا در م ــان بانک ه ــه کارکن ــا ب ــوق و مزای حق
ــوب  ــار مص ــول و اعتب ــورای پ ــار ش ــد، این ب ــن ش تعیی
ــک از  ــر ی ــه ه ــی ب ــاداش پرداخت ــزان پ ــا می ــرده ت ک
کارکنــان از محــل هزینه هــای جوایــز یــا تبلیغــات 
ســپرده قرض الحســنه پس انــداز، نبایــد از متوســط 
ــا  ــی آن ه ــه دریافت ــتمر ماهیان ــای مس ــوق و مزای حق
در  حقوقــی  فیش هــای  انتشــار  باشــد.  بیشــتر 
ســوی  از  کــه  بعــدی  واکنش هــای  و  رســانه ها 
شــبکه  داشــت،  همــراه  بــه  مختلــف  بخش هــای 
 بانکــی را بــه طــور خــاص در مرکــز توجــه قــرار داد 
و محدودیت هایــی را بــه دنبــال افشــای فیش هــای 
بانک هــا  عامــل  مدیــران  حقوقــی  میلیونــی  چنــد 
ــه جدیــد  ــرای کارکنــان ایجــاد کــرد. در توضیــح مصوب ب
شــورای پــول و اعتبــار بایــد گفــت کــه بــر اســاس مــاده 
بــه ســپرده های  اعطــای جوایــز  )۳( دســتورالعمل 
حداکثــر  -ارزی  ریالــی  پس انــداز  قرض الحســنه 
ــد  ــک می توان ــر بان ــط ه ــر دوره توس ــه در ه ــی ک مبلغ
ســپرده های  صاحبــان  بــه  جوایــز  اعطــای  بــرای 
کنــد،  پیــدا  اختصــاص  پس انــداز  قرض الحســنه 
ــپرده ها در  ــن س ــم ای ــط حج ــد متوس ــادل 2 درص مع

همــان دوره اســت.

جزئیات تغییرات قیمتی کاالهای اساسی
ــک مرکــزی حکایــت از آن دارد کــه  گــزارش رســمی بان
بیشــترین تغییــر قیمــت کاالهــای اساســی طــی یکســال 
اخیــر بــه قنــد و شــکر بــا ۴8.۶ درصــد اختصــاص دارد 
ــت  ــش قیم ــد افزای ــا ۴8.۱ درص ــج ب ــس از آن، برن و پ
ــی  ــی بعض ــت خرده فروش ــط قیم ــت. متوس ــه اس مواج
مــواد خوراکــی در هفتــه منتهــی بــه 2۶ شــهریورماه اعالم 
شــد. بــر ایــن اســاس، قیمــت لبنیــات و حبوبات نســبت 
بــه هفتــه گذشــته )۱۹ شــهریورماه( بــدون تغییــر باقــی 
ــبزی های  ــز، س ــت قرم ــج، گوش ــرخ برن ــا ن ــده؛ ام مان
ــرده  ــه ک ــش را تجرب ــی افزای ــن نبات ــای و روغ ــازه، چ  ت
و در عیــن حــال قیمــت تخم مــرغ، گوشــت، مــرغ، قنــد 
و شــکر نســبت بــه هفتــه گذشــته از کاهــش برخــوردار 
بــوده اســت. در هفتــه منتهــی بــه 2۶ شــهریورماه 
ــالم  ــه اق ــت هم ــات، قیم ــروه لبنی ــاری، در گ ــال ج س
ایــن گــروه نســبت بــه هفتــه قبــل بــدون تغییــر باقــی 
ــش  ــد کاه ــادل ۶ درص ــا مع ــرغ ام ــای تخم م ــد. به مان
ــروش ــال ف ــی ۱0۷000 ری ــانه ای 85000 ال ــت و ش  داش

 می رفت.

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:
ورود خودروهای زیر 30 میلیون به ایران

عضــو  فوالدگــر،  حمیدرضــا 
کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس، از ورود خودروهــای 
ــی  ــی در رده قیمت ــه روز خارج ب
زیــر ۳0 میلیــون تومــان بــه بازار 
خودرویــی کشــور در آینــده ای 

نه چندان دور خبر داد. 
حمیدرضــا فوالدگــر گفــت: بــر اســاس مذاکــرات بیــن 
خودروســازان داخلــی و برخــی خودروســازان خارجــی در 
ــون  ــر ۳0 میلی ــی زی ــدان دور در رده قیمت ــه چن ــده ای ن آین
تومــان، شــاهد خودروهــای بــه روز در بــازار داخلــی خواهیــم 
ــد و خودروســاز تولیدکننــده داخلــی آن  ــود؛ امــا زمــان، برن ب
هنــوز مشــخص نیســت. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
 فنــاوری پرایــد و پــژو را از رده خــارج دانســت و گفــت: کیفیت 
ــت  ــل اس ــال قب ــه ۳0 س ــوط ب ــژو مرب ــد و پ ــاوری پرای  و فن
ــه روز و در  ــد خودروهــای ب ــا بای ــاع نیســت؛ قطع ــل دف و قاب
تــوان مالــی طبقــات متوســط در دســترس مــردم قــرار گیــرد. 
وی بــا یــادآوری قــرارداد ال ۹0 و افزایــش ۴0 میلیــون تومانی 
ایــن خــودرو بــا وجــود تکلیــف خودروســاز بــه عرضــه کمتــر 
ــد  ــای جدی ــذاری خودروه ــان آن، قیمت گ ــون توم از ۱0 میلی
خارجــی در رده زیــر ۳0 میلیــون تومــان را تابــع نظــام عرضــه 
 و تقاضــا و ضوابــط قیمتــی ســازمان حمایــت از تولیدکننــده 

و مصرف کننده و شورای رقابت دانست.

 َپر کشیدن قیمت مرغ 
همراه با پاسکاری مسئوالن

ــان  ــی، همچن ــد دولت ــرغ منجم ــت م ــع گوش ــم توزی علی رغ
ایــن محصــول بــا قیمتــی حــدود 8 هــزار تومــان بــه فــروش 
می رســد. طــی چنــد مــاه گذشــته یکــی از محصــوالت 
پرمصرفــی کــه بــازار پرنوســانی را تجربــه کــرد گوشــت 
ــت  ــواره قیم ــی هم ــازه زمان ــن ب ــه در ای ــرا ک ــود؛ چ ــرغ ب م
ــر کشــاورزی  ــود کــه وزی  ایــن محصــول بیشــتر از قیمتــی ب
و دیگــر مســئوالن ایــن وزارتخانــه اعــالم کــرده بودنــد. پیــش 
ــان  ــت ۷000 توم ــا قیم ــاورزی باره ــاد کش ــن وزارت جه  از ای
را بــرای گوشــت مــرغ در بــازار مصــرف اعــالم کــرده بــود؛ امــا 
در چنــد مــاه اخیــر هیــچ گاه قیمــت گوشــت مــرغ بــه کمتــر 
ــرار  ــی ق ــل گران ــان روی ری ــید و همچن ــان نرس از ۷500 توم
داشــت. جالب تــر اینکــه طــی مــاه گذشــته مســئوالن وزارت 
ــد  ــش دادن ــرغ را افزای ــی م ــت منطق ــاورزی قیم ــاد کش جه
ــرای  ــرغ ب ــد گوشــت م ــه هزینه هــای تولی ــد ک و اعــالم کردن
مرغــداران افزایــش یافتــه و بــر ایــن اســاس قیمــت منطقــی 
بــرای ایــن محصــول در بــازار مصــرف کیلویــی حــدود ۷۳00 

تومــان اســت.
 علی رغــم اینکــه دســتگاه های متولــی ماننــد ســازمان 
حمایــت تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان معتقدنــد کــه 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــر اســاس قانــون انتــزاع یــا قانــون 
وظایــف بازرگانــی بخــش کشــاورزی موظــف بــه تنظیــم بــازار 
ــخگو  ــاره پاس ــد در این ب ــت و بای ــاورزی اس ــوالت کش محص
ــک  ــه گرانفروشــی ی ــرد ک ــالم ک ــی اع ــود حجت باشــد، محم
و  خرده فروشــی ها  در  مــرغ  گوشــت  ماننــد  محصــول 
مغازه هــای ســطح شــهر بــه وزارت جهــاد کشــاورزی ارتباطــی 
نــدارد و ایــن وزارتخانــه تــا مراکــز عمده فروشــی موظــف بــه 

پاســخگویی اســت.

وضعیت ایران در جدیدترین رتبه بندی 
اینترنت در جهان

بــر اســاس آخریــن گــزارش تحلیلــی اتحادیــه جهانــی 
مخابــرات در خصــوص وضعیــت جهانــی پهــن بانــد در جهــان 
ایــران از نظــر ارائــه خدمــات اینترنــت شــرایط مطلوبــی نــدارد 

ــور دارد.  ــان ۱۹۱ کش ــگاه ۱0۳ را در می و جای
ــزرگ  ــا همــکاری بعضــی شــرکت های ب ــه ب ــزارش ک ــن گ ای
فنــاوری، مخابراتــی، بانــک جهانــی، یونســکو و چند دانشــگاه 
در ســپتامبر ســال جــاری میــالدی تهیه شــده، حــاوی جداول 
متعــددی اســت کــه در آن هــا اطالعــات کشــورهای مختلــف 
جهــان و رتبــه آن هــا در زمینــه ارائــه خدمــات پهن بانــد درج 
ــه در  ــرادی ک ــه درصــد اف ــوط ب شــده اســت. در جــدول مرب
ــان  ــران در می ــد، ای ــتفاده می کنن ــت اس ــور از اینترن ــر کش ه
۱۹۱ کشــور جهــان در رتبــه ۱0۳ قــرار گرفتــه اســت. طبــق ایــن 
جــدول ۴۴.08 درصــد از مــردم ایــران کاربــر اینترنت هســتند. 
ایســلند بــا ۹8.20 درصــد کاربــر اینترنــت در رتبــه اول اســت 
ــارک ــتاین، دانم ــن اش ــروژ، لیخت ــدورا، ن ــورگ، آن  و لوکزامب

 بحریــن، موناکــو، ژاپــن، هلنــد، قطــر، فنالنــد، بریتانیــا 
امارات و سوئد در رتبه های بعدی قرار دارند.

5257 م الف

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب  و راه اندازی 
تجهیزات صنعتی آشپزخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 poshtibani.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس www.mui.ac.ir به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن  ۳۷۹2۴005-0۳۱ واحد کمیسیون مناقصات  تماس حاصل فرمایند.
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

5254 م الف

 آگهی مزایده عمومی واگذاری خدمات داروخانه مرکز آموزشی درمانی امین 

به صورت اجاره بهای ماهیانه 

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 poshtibani.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس www.mui.ac.ir به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن  ۳۷۹2۴005-0۳۱ واحد کمیسیون مناقصات  تماس حاصل فرمایند. 
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

دخل و خرج خانوارهای شهری سربه سر است
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حتما بخوانید!
کارت هوشمند ملی، مهم ترین درگاه ...

ــتانداری  ــی اس ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
اصفهــان، دکتــر رســول زرگرپــور در جلســه شــورای 
ــریع در  ــر تس ــتان، ب ــوال اس ــت اح ــی ثب هماهنگ
ثبت نــام و تحویــل كارت هوشــمند ملــی تأکیــد 
ــه  ــی ب ــمند مل ــت: کارت هوش ــار داش ــرد و اظه ک
عنــوان مهم تریــن درگاه دولــت الكترونیــک كشــور 

ــرح اســت. مط
   اســتقرار ســازمان الکترونیــک در ســازمان 

ــور ــوال کش ــت اح ثب
ــازمان  ــتقرار س ــا اس ــزود: ب ــان اف ــتاندار اصفه اس
ــه  ــور ب ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــک در س الکترونی
عنــوان مرجــع امــور هویتــی کشــور، ایــن ســازمان 
 در نظــر دارد تــا طــی یــک طــرح برنامه ریزی شــده

کارت هوشــمند ملــی را جایگزیــن کارت شناســایی 
ملــی فعلــی کنــد و ایــن کار بــه عنــوان دروازه ورود 

ــه دولــت الکترونیــک محســوب می شــود.  ب
   کارت هوشمند ملی

ــمند  ــه کارت هوش ــان اینک ــا بی ــور ب ــول زرگرپ رس
دولــت  بــه  ورود  بــرای  مطمئــن  ملــی کلیــد 
الکترونیــک اســت، افــزود: تاکنــون 110 دفتــر 
ــدازی  ــتان راه ان ــطح اس ــهروندی در س ــات ش خدم

ــز اخــذ درخواســت کارت  شــده اســت و 423 مرک
ــان  ــه متقاضی ــتان ب ــطح اس ــی در س ــمند مل هوش
کارت هوشــمند ملــی ارائــه خدمــات می کننــد.  
ــال  ــه اول س ــزود: در 5 ماه ــان اف ــتاندار اصفه اس
95، 448523 درخواســت اخــذ و همچنیــن در 
ایــن مــدت 160700 کارت تحویــل داده شــده اســت. 
   صــدور ســاالنه یــک میلیــون کارت هوشــمند 

ملــی
زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس پیش بینــی 
و اقدامــات انجام شــده متقاضیــان از طریــق پســت 
ــه  ــر مراجع ــی، ادارات و دفات ــگاه الکترونیک ــا پای  ی
و ثبت نــام می کننــد، گفــت: ادارات ثبــت احــوال نیز 
 ســاالنه یــک میلیــون کارت هوشــمند ملــی صــادر 

می کنند و تحویل می دهند.
   استقرار دولت الکترونیک

الکترونیــک  دولــت  اســتقرار  خصــوص  در  وی 
بیــن  دارد  نظــر  در  الکترونیــک  دولــت  گفــت: 
دســتگاه های  پرشــتاب  و  خــوب  فعالیت هــای 
اطالعــات  فنــاوری  و   IT در خصــوص   اجرایــی 

هماهنگی و همخوانی ایجاد کند. 
ــی  ــزات ارتباط ــن تجهی ــر تأمی ــان ب ــتاندار اصفه  اس

و الكترونیكــی دربــاره نیازمندی هــای دیتــا و فیبــر 
ــل  ــت تكمی ــارات الزم جه ــص اعتب ــوری و تخصی ن
ســاختمان نیمه تمــام و احــداث ادارات مناطــق 

ــد کــرد. ــه تأكی چهارگان
   استان

مدیــر ارشــد اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 6.4 درصد 
از جمعیــت کشــور در اســتان اصفهــان زندگــی 
می کننــد، افــزود: بــر اســاس آمــار اعالم شــده 
جمعیــت اســتان 5 میلیــون و 133 هــزار نفــر 
ــت در اســتان 1.3 و در  ــرخ رشــد جمعی اســت و ن

ــت.  ــور 1.4 اس کش
وی درصــد جمعیــت شــهری را 83 درصــد و 4 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــر عن ــزار نف ــون و 300 ه میلی
857 هــزار نفــر در روســتاهای اســتان زندگــی 

. می کننــد
   تغییر الگوی مصرف در خانواده 

آمــار  اســاس  بــر  افــزود:  اصفهــان  اســتاندار 
ــد در اســتان 16.8  ــرخ موالی ــن ن ارائه شــده میانگی
اســت؛ ایــن نــرخ در کشــور 19.8 اســت و اصفهــان 

ــوص دارد.  ــن خص ــور را در ای ــه 25 کش رتب
 رســول زرگرپــور تغییــر الگــوی مصــرف در خانــواده 
همچنیــن  و  اقتصــادی  مســائل  صرفــا  نــه  و 
ــی و ... از  ــوزش عال ــان را در آم ــش ســهم زن افزای

ــرد. ــالم ک ــاروری اع ــرخ ب ــش ن ــل کاه دالی

استاندار اصفهان:

 كارت هوشمند ملی، مهم ترین درگاه دولت الكترونیك كشور است

مواظب دشمنان فرهنگی باشیم
H.Farokhi@eskimia.ir

حمید فرخیاردستان

امــام جمعــه اردســتان اظهــار 
کــرد: مــا بایــد تشــخیص دهیــم 
در  طریقــی  چــه  از  دشــمن 
ــود  ــی وارد می ش ــائل فرهنگ مس
و آن را در رأس اولویت هایمــان 
قــرا ر دهیــم. حجت االســالم حســن دهشــیری در جلســه 
شــورای فرهنــگ عمومــی در فرمانــداری اردســتان گفــت: 
دشــمن تهاجــم فرهنگــی خــود را بیشــتر روی مــوارد اخالقــی 
متمرکــز کــرده و مــا بایــد ایــن مســائل را از ادارات و دانشــگاه ها 
ــرای  ــد ب آغــاز کنیــم و در اولویــت قــرار دهیــم. وی افــزود: بای
ــی  ــور وقت ــت؛ همان ط ــت داش ــاب مقاوم ــگ ن ــی فرهن برپای
ــرد  ــن بب ــی را از بی ــگ جاهل ــر اســالم می خواســت فرهن پیامب
و فرهنــگ جدیــدی بیــاورد، نیــاز بــه مقاومــت داشــت. غفلــت 
ــزی،  ــک برنامه ری ــا ی ــمن ب ــه دش ــم ک ــم داری ــمن ه از دش
برنامه هــای مــا را از بیــن می بــرد. وی افــزود: از دشــمنی های 
فرهنگــی نبایــد غفلــت کــرد. بایــد ارائــه الگــوی عملــی داشــته 
ــا کمیته هــای فرهنگــی  ــد و ب ــور کن ــان تبل باشــیم و در وجودم
کــه قــرار اســت شــکل بگیــرد مــردم بــه ســمت آن هــا برونــد 
را خنثــی کننــد. دهشــیری  نقشــه های شــوم دشــمن  و 
ــه  ــازی ب ــای مج ــان در فضاه ــروزه جوان ــه ام ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــوان ب ــرد: می ت ــح ک ــد، تصری ــی می رون ــوارد منف ــمت م س
ــان  ــرای نوجوان ــژه ب برگزاری هــای جلســات و همایش هــا به وی

ــرد. ــه ک ــوم مقابل ــده ش ــن پدی ــا ای ــوزان ب و دانش آم

 مشکالت ۱۲ واحد صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری حل شد

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از حــل مشــکالت 12 واحــد 
صنعتــی در چهارمحــال و بختیــاری خبر داد. قاســم ســلیمانی 
داشــت:  اظهــار  مقاومتــی  اقتصــاد  جلســه کارگــروه  در 
صنعــت، کشــاورزی  حــوزه  در  خوبــی   هدف گذاری هــای 
ــزود:  ــه اف ــت. وی در ادام ــه اس ــورت گرفت ــگری ص و گردش
 295 پــروژه مــورد هدف گــذاری قــرار گرفتــه اســت؛ 50 کارگاه 
و شــرکت تولیــدی تعطیــل و نیمه تعطیــل شناســایی و از ایــن 

مجمــوع، مشــکالت 12 واحــد برطــرف شــده اســت.
ــال  ــرد: در س ــح ک ــاری تصری ــال و بختی ــتاندار چهارمح  اس
جــاری، پروژه هایــی کــه بیــش از 60 درصــد پیشــرفت فیزیکی 
ــوان کــرد:  ــد رســید. وی عن ــرداری خواهن ــه بهره ب داشــته اند ب
مشــکالت 195 پــروژه کــه بــا ظرفیــت 10 تــا 50 درصــد 
فعالیــت دارنــد، بایــد شناســایی شــوند و ارتقــا پیدا کننــد. وی 
یــادآور شــد: 21 مرکــز گردشــگری در ایــن اســتان فعــال شــده 
ــت.  ــرده اس ــم ک ــر فراه ــرای 500 نف ــتغال را ب ــه اش ــه زمین ک
وی افــزود: اگــر اعتبــارات الزم پــروژه آب بروجــن -بــن 
اختصــاص و تحقــق پیــدا کنــد، ایــن پــروژه پایــان ســال آینده 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ب

اخبار کوتاه

 برگزاری سومین جلسه 
عوامل اجرایی سرشماری اصفهان

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فرمانــداری اصفهــان، فضــل هللا 
ــان، در  ــدار اصفه ــل، فرمان کفی
عوامــل  جلســه  ســومین 
اجرایی سرشــماری شهرســتان، 
بنــا بــر تأکیــدات مقــام معظــم 
اینکــه  بــر  مبنــی  رهبــری 
تمــام  در  واقعــی  و  صحیــح  آمــار  »احصــای 
کاربــردی  منطقــه ای کشــور  و  برنامه ریزی هــای کالن  
اســت«، خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس سرشــماری نفــوس 
و مســکن ســال 1390، شهرســتان اصفهــان 44 درصــد 
جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. وی 
ــم  ــترده و مه ــروژه ای گس ــماری پ ــه سرش ــان اینک ــا بی ب
اســت، اظهــار داشــت: قریــب بــه 50 درصــد از سرشــماری 
ــورت  ــان ص ــتان اصفه ــد در شهرس ــی بای ــه نوع ــتان ب اس
ــدار  ــت. فرمان ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــرد و از اهمی پذی
اصفهــان تأکیــد کــرد: همــه دســتگاه های اجرایــی بایــد بــه 
ــذار  ــی و تأثیرگ ــروژه مل ــن پ ــر ای ــه مطلوب ت ــرای هرچ اج
ــراف  ــم و اش ــا عل ــز ب ــت اندرکاران نی ــرده و دس ــک ک کم
ــدام  ــر آن اق ــر چــه مطلوب ت ــه اجــرای ه ــل نســبت ب کام

کنند. 

 برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس
 در شهرداری شاهین شهر

ــاد  ــت ی ــدس و گرامیداش ــاع مق ــه دف ــبت هفت ــه مناس  ب
ــی ــگ تحمیل ــدر جن ــهدای گرانق ــدگان و ش ــره رزمن  و خاط

در  مانــدگار«  عنــوان »اســوه های  تحــت  نمایشــگاهی 
شــهرداری شاهین شــهر برپــا شــده اســت.

ــد و  ــتر، جرای ــس و پوس ــوی عک ــگاه معن ــن نمایش  در ای
ــال شــهدا در معــرض  ــاع مقــدس و تمث وســایل دوران دف
دیــد عمــوم گذاشــته شــده اســت. حســین امیــری، 
شــهردار شاهین شــهر گفــت: هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــه  ــود ک ــور ب ــدگان دالور و غی ــازی رزمن ــه حماسه س صحن
ــتند  ــالص گذاش ــق اخ ــش را در طب ــان خوی ــه ج خالصان
ــد. وی  ــاع کردن ــش دف ــن خوی ــش و میه ــه از کی و جانان
ــال  ــت س ــران در هش ــدگان و ایثارگ ــزود: رزمن ــه اف در ادام
دفــاع مقــدس بــرای اقتــدار نظــام اســالمی و حفــظ 
مرزهــای خاکــی و آبــی کشــور جنگیدنــد و افتخــارات 
ــان  ــه ارمغ ــان ب ــران عزیزم ــرای ای ــمندی را ب ــیار ارزش بس
برگــزاری  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  امیــری  آوردنــد. 
ــج  ــی در تروی ــش مهم ــدس نق ــاع مق ــگاه های دف نمایش
فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه دارد. ایــن نمایشــگاه 
 تــا پایــان هفتــه دفــاع مقــدس در شــهرداری شاهین شــهر 

برپاست.
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آمنه تسلیمی کاشان

 مســئول واحــد گردشــگری اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری شهرســتان کاشــان، برنامه هــای 
ــگری  ــه گردش ــردی و هفت ــی جهانگ ــت روز جهان گرامیداش

ــرد.  ــالم ک را اع
ــت: »گردشــگری  ــور گف حجــت هللا ناصحی پ
بــرای همــه ترویــج دسترســی جهانــی« 
ــرای  ــگری ب ــی گردش ــازمان جهان ــعار س ش
روز جهانــی گردشــگری در ســال 2016 اســت 
کــه پیــرو آن »گردشــگری بــرای همــه، 
ــوان شــعار  ــه عن ــرای گردشــگری« ب همــه ب

ــگری  ــی گردش ــبت روز جهان ــه مناس ــران ب ــگری ای گردش
ــان داشــت:  در ســال جــاری انتخــاب شــده اســت. وی بی
ــا دفاتــر، هتل هــاو مؤسســات اقامتــی جهــت  هماهنگــی ب
ــردی در  ــه جهانگ ــبت هفت ــه مناس ــالکارد ب ــر و پ ــب بن نص
ــت  ــا شــهرداری جه ــی ب ــود، هماهنگ ــای خ ورودی واحده
ــادی ورودی و ســطح شــهر  ــورد و اســتند در مب نصــب بیلب
بــا مضمــون شــعار هفتــه گردشــگری و تبریــک ایــام 

ــان  ــدارس کاش ــگری در م ــگ گردش ــن زن ــط، نواخت مرتب
ــن  ــا نواخت ــگری ب ــروع هفتــه گردش ــژه ش ــم وی و مراس
ــوزان  ــدارس کاشــان، آشــنایی دانش آم ــگ در بیشــتر م زن
مــدارس موجــود در بافــت تاریخــی و گردشــگری بــا مباحث 
ــز  ــان اداره و نی ــط کارشناس ــردی توس ــگری و جهانگ گردش
ــان  ــی کاش ــار تاریخ ــاخص آث ــان ش راهنمای
ــرورش، نصــب  ــا هماهنگــی اداره آموزش وپ ب
ــادی ورودی  ــداری ها در مب ــط بخش ــر توس بن
اســتقرار  هــدف گردشــگری،  روســتاهای 
تاریخــی  ابنیــه  در  راهنمایــان گردشــگری 
شهرســتان و افتتــاح 2 واحــد گردشــگری 
هفتــه  بزرگداشــت  برنامه هــای  جملــه  از 
اضافــه  ناصحی پــور  اســت.  گردشــگری 
کــرد: برپایــی نمایشــگاه نگارگــری نــور و نــگاه در نگارخانــه 
هتل ســرای عامری هــا، برپایــی نمایشــگاه عکــس از آییــن 
ــا  ــن ب ــی فی ــاغ تاریخ ــال در ب ــهد ارده ــویان مش قالی ش
توجــه بــه نزدیکــی بــه برگــزاری مراســم مذکــور در دومیــن 
جمعــه مهرمــاه، اهــدای شــاخه گل و پکیــج گردشــگری نیــز 
از ســایر برنامه هــای گرامیداشــت هفتــه گردشــگری اســت.

اعالم برنامه های گرامیداشت روز جهانی جهانگردی در کاشان

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان گفــت: 
بــه  متنوعــی  ویژه برنامه هــای  اصفهــان  شــهرداری 
برگــزار  شــهر  در  مقــدس  دفــاع  هفتــه  مناســبت 
یــاد  نباتی نــژاد ضمــن گرامیداشــت  می کند. هــادی 
ــرد:  ــار ک ــدس اظه ــاع مق ــال دف ــت س ــره هش و خاط

اصفهــان شــهر شــهیدان اســت و همزمــان 
بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس، فضاســازی 
ــن  ــام ای ــای ن ــد و اندازه ه ــهری در ح ش

ــت.  ــده اس ــام ش ــهر انج ش
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری 
بیــش از 100 جشــن در دهــه والیــت )اعیاد 
ــت  ــت معاون ــه هم ــر( ب ــا غدی ــان ت قرب
فرهنگــی شــهرداری در مناطق افــزود: این 

ــیج  ــاجد، بس ــی، مس ــای فرهنگ ــن ها در پایگاه ه  جش
و ... بــا اســتقبال چشــمگیر همشــهریان اصفهانــی برگزار 

 . شد
ــش  ــان در بخ ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
اینکــه  بیــان  بــا  خــود  صحبت هــای  از  دیگــری 
برنامه هــای متنوعــی از ســوی شــهرداری اصفهــان 

ــوان  ــا عن ــدس ب ــاع مق ــه دف ــت هفت ــرای گرامیداش ب
ــرد:  ــان ک ــی شــده، بی ــم« پیش بین ــه رزمنده ای ــا هم »م
ــا همــکاری بســیج، مراکــز فرهنگــی و  ایــن برنامه هــا ب

می شــود.  اجــرا  مناطــق  فرهنگــی  معاونت هــای 
ــهرداری  ــم ش ــای مه ــه برنامه ه ــه داد: از جمل وی ادام
ــا  ــاع مقــدس، ویژه برنامــه »ب ــه دف در هفت
ــرد«  ــدا ک ــوان راه را پی ــتاره ها می ت ــن س ای
در منطقــه 6 اســت. در ایــن ویژه برنامــه 
ــود.  ــیو می ش ــردآوری و آرش ــهدا گ ــار ش آث
 همچنیــن از پیشکســوتان عرصــه ایثــار 
و شــهادت تجلیــل و یادمــان شــهدای 

منطقــه احــداث خواهــد شــد. 
بــر  عــالوه  کــرد:  تصریــح  نباتی نــژاد 
دفــاع  هفتــه  در  متنــوع  ویژه برنامه هــای  برگــزاری 
مقــدس، فضاســازی مرتبــط بــا ایــن هفتــه در میادیــن 
اصلــی، پل هــا و خیابان هــای شــهر توســط ســتاد 
آذین بنــدی شــهر اصفهــان انجــام شــده و فضــای 
محله هــا و نقــاط مختلــف شــهر رنــگ و بــوی روزهــای 

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدس ب ــاع مق دف

دادنامه 
کالسه پرونده 94 /258   شماره دانامه :681    تاریخ رسیدگی 94/10/22

مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل
خواهان :مجید مبینی    فرزند مائده علی  به نشانی آران وبیدگل –امامزاده قاسم کوی 6 دستگاه بنیادشهید

خوانده: عباس قهرمان فرزند فرامرزبه نشانی تهران خ نظام آباد سبالن شمالی کوچه انقالب پالک4 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید :))رای قاضی شورا((درخصوص دادخواست مجیدمبینی به طرفیت عباس قهرمانی به خواسته مطالبه مبلغ 
8/800/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 788080    مورخ  91/1/31 عهده بانک سپه شعبه طالیی به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه 
بانک محال علیه و با توجه به اظهارات  خواهان در جلسه رسیدگی  مورخه 94/10/22 و دفاعیات غیر موثر خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه  خوانده دلیلی  که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 94/5/23 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و مستندا ماده  11  قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ،311،  313  از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد  198 و 519 و 522      از قانون 
آئین دادرسی  مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای  حکم بر اساس شاخص اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا ء پس از انقضا و مهلت مقرر ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی دادگستری آران و بیدگل است. شماره : 5/22/95/377/م الف 

قاضی شورای حل اختالف  شعبه دوم حقوقی  حوزه قضائی آران و بیدگل
آگهی ابالغ

شماره پرونده : 9409983653401281 شماره بایگانی شعبه :941321 تاریخ تنظیم : 1395/04/02 خواهان / شاکی 
رمضانعلی طاوسی نیکابادی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد قاسمی   به خواسته مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فالورجان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری شهرستان فالورجان واقع در فالورجان – 
خیابان مالصدرا – ساختمان دادگستری طبقه اول – اتاق 225 ارجاع و به کالسه 9409983653401281ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/07/17 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
و در خواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره :197/ م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان فالورجان – خسرو آقایی

آگهی احضار متهم
پرونده  شماره   9510100353504092  : ابالغنامه  شماره  خواست(  کیفر  وجود  فرض  با  دادگاه  به  )مربوط 
:9409980358901662 شماره بایگانی شعبه :950563 تاریخ تنظیم :1395/06/28 محاکم کیفری دو دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست شماره      در پرونده کالسه 9409980358901662 برای حبیب موسایی 
به اتهام سرقت آلبوم عکس و سرقت خط گوشی همراه تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 1395/08/03 ساعت 10:00 تعیین شده است . با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بدیهی 
است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.شماره :19580/م الف مدیر دفتر 

دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق(- محمود رستمی
آگهی ابالغ

شماره ابالغنامه :9510100354803186 شماره پرونده :9509980358700271 شماره بایگانی شعبه :950739 تاریخ 
تنظیم :1395/06/25 آقای میالد محمدی شکایتی به طرفیت متهم حمید رضا وندی فرزند احمد تحت عنوان 
سرقت دو عدد تبلت و یک عدد گوشی تلفن همراه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی سابق ( – مجتمع شهید بهشتی واقع در 
اصفهان – خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و به کالسه 950739 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/08/03 و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود کیفر خواست صادره 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره :19542/ م الف متصدی امور دفتری دادگاه 
شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشتی – محمد حسین نعمت الهی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی930175 موضوع علیه مجتبی محمدی  و له 
اشرف هادیان قهدریجانی    در تاریخ 95/8/2 به منظور فروش ملکی یک ساختمان تجاری مسکونی که در دو طبقه 
طبقه همکف شامل سه دهنه مغازه و راه پله طبقه فوقانی می باشد وطبقه اول مسکونی شامل سالن – اتاق خواب 
و آشپزخانه و سرویس بهداشتی ساختمان با دیوارهای آجری – ستونهای ثبتی و سقف تیرچه و بلوک سیمانی و 
حدود 20 سال قدمت دارد . دیوارها و کف مغازه کاشی و زیر سقف مغازه ها سفید کاری شده . ملک دارای امتیاز 
آب و برق و گازمی باشد عرصه این ملک 57/10 متر – مساحت تجاری طبقه همکف 46/80 متر مربع – مساحت 
راه پله 10/20 متر مربع و مساحت مسکونی طبقه اول 63/10 متر مربع است. ملکی آقای مجتبی محمدی واقع در 
قهدریجان – خ مدرس – روبروی مسجد بالل  که دارای سابقه ثبتی و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق 
غیرمی باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار 
نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/450/000/000ریال ارزیابی شده است . 
متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از 

قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر 
عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده 

را همراه داشته باشند. دادورز اجرای احکام حقوقی فالورجان 
مفاد آراء

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

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 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 
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 و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000565مورخ 1395/05/30 آقای صفی اله خالقی  به شماره شناسنامه 
37کدملی 1199609765 صادره از شهرضا فرزند نعمت اله )با توضیح به اینکه متقاضی به موجب صفحه توضیحات 
مندرج در شناسنامه )13/02/20720/-1391/11/05( نام خود را از صفی اله به محسن تغییر داده است (   بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 125/18 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1596 - اصلی واقع در بخش 4 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 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 : 95/6/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/3 
شماره : 18150 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

ابالغیه 
شماره ابالغنامه: 9510100370001956 شماره پرونده :9209983731900286 شماره بایگانی شعبه : 940279 تاریخ 
تنظیم:1395/06/10 مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1- نام : عبدالعظیم 2- نام خانوادگی : دریکوندی 3- نام 
پدر: محمد رضا 4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور: 1395/07/28 چهارشنبه ساعت :09:00 محل حضور: 
اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 4 اتاق 455 علت 
حضور در خصوص شکایت نادر عیسی نسب و مهسا عیسی نسب علیه شما دائر بر مشارکت در آدم ربابی و ایراد 
ضرب و جرح در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره:17904/ م الف دفتر شعبه دوم 

دادگاه کیفری یک استان اصفهان
گواهی  حصروراثت

خانم فرزانه قاسمی دارافشانی بشناسنامه شماره 788 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 
در خواستی بشماره 95/982تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عبدالمطلب حمزه صادق 
آبادی       بشناسنامه شماره 645در تاریخ 1395/6/6در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- حسین 
حمزه صادق آبادی        فرزند رضا     شماره شناسنامه  1نسبت با متوفی پدر   2- محمد رضاحمزه صادق آبادی 
فرزندعبدالمطلب شماره شناسنامه 1100727272 نسبت با متوفی فرزند 3- نازنین زهراحمزه صادق آبادی فرزند 
عبدالمطلب شماره شناسنامه 1100944302 نسبت با متوفی فرزند 4- ثریا کشاورزیان صادق آبادی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 106 نسبت با متوفی مادر 5- فرزانه قاسمی دارافشانی  فرزند جعفرقلی شماره شناسنامه 788 
نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون 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 139560302018002852 کالسه پرونده 1391114402018002255 آقای علیرضا آقاخالویی فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 572 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب انبار به مساحت  200 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/03تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/642/الف/م به تاریخ 95/06/25

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون 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 139560302018002785 کالسه پرونده 1392114402018000622 آقای حسین معینی کربکندی 
فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  229.34 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 323  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای علی معینی کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/03 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/18

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/635/الف/م به تاریخ 95/06/24
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون 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.
احمدی کتایونچه  فاطمه  پرونده 1393114402018000162 خانم  رای شماره 139560302018002792 کالسه  برابر 
فرزند علی بشماره شناسنامه 920 صادره از برخوار نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  206.10 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از خانم فاطمه حیدری
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/638/الف/م به تاریخ 95/06/24

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون 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 139560302018002424 کالسه پرونده 1391114402018001086 آقای مجتبی شاه زمانی فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 2239 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  250.93 متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/18

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/630/الف/م به تاریخ 95/06/24
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون 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 139560302018002850 کالسه پرونده 1392114402018001410 آقای علیرضا طغیانی دولت آبادی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 70 صادره از دولت آباد نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  1000.16 متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع 

الواسطه از آقای مرتضی براتی و مرتضی قپانچی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/18

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/634/الف/م به تاریخ 95/06/24

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون 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 139560302018002429 کالسه پرونده 1392114402018000993 آقای محمد دعوائیها فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 581 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  126 متر مربع احداثی 

بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/18

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/633/الف/م به تاریخ 95/06/24
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :ابراهیم  نام خانوادگی : سلیمانی با وکالت علیرضا رضایی  نشانی محل اقامت : 
فالورجان بلوار بسیج مجتمع گیتی ط 2مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سمانه نام خانوادگی : توکلی افجدی  
غیابی شماره 306-95 مورخ  دادنامه  بموجب  به:  المکان محکوم  : مجهول  اقامت  نشانی محل  اکبر   : پدر  نام 
95/3/5 دادگاه فالورجان شعبه اول حقوقی که طی دادنامه شماره ......... مورخه .......شعبه......دادگاه تجدید 
نظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت وجه چک 149/029356 -94/7/20 بانک صادرات و پرداخت 4/936/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر محکوم به 
در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
بشرح ذیل  : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء گذارد 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- یا 
مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. هرکه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد ، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 
شد. تبصره : شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه  برای استیفای محکوم به ، مالی معرفی کند. عالوه بر 
موارد باال نحوه ای از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای 
محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که طبق برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. دادگاه 

عمومی حقوقی شعبه اول فالورجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی920281 موضوع علیه رسول موسویان اشترجانی 
و له ام البنین حیدری اشترجانی   در تاریخ 95/7/18 به منظور فروش ملکی 22 حبه از 72 حبه یک باب منزل 
مسکونی یک طبقه همکف با دیوارهای آجری با قدمت پیش از 25 سال به سه قسمت مجزا تقسیم شده است 
قطعه شماره 1 به میزان 237 متر عرصه و 75 متر اعیانی ساختمان آجری سقف آهنی و پنجره فلزی و درب داخلی 
چوبی- کف موزاییک بدنه گچ قطعه شماره 2به میزان 156 متر عرصه که به صورت محصور بوده و دیوار آجری 
مشترک جدا شده و فنداسیون ساختمانی اجرا شده و به صورت ناقص رها و قطعه شماره 3 به میزان 180 متر 
عرصه و 90 متر اعیان با اسکلت آجری سقف آهنی پنجره فلزی کف موزاییک و انشعاب آب و برق و گاز و تلفن وراه 
مجزا ملکی آقای رسول موسویان واقع در اشترجان – خ کشاورزی – خ شقایق – کوچه موسوی پالک 2744 به کد 
پستی 15557-84651 که دارای سابقه ثبتی و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت 
10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار نماید. اموال موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 372/777/780ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد 
بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. مدیر اجرای احکام حقوقی فالورجان 
دادنامه

بتاریخ 95/6/9 شماره قرار 853 مورخ 95/6/9 کالسه پرونده 931/95 ش ح مرجع رسیدگی : شعبه 2 حقوقی 
شورای حل اختالف فالورجان خواهان /خواهنها : محسن قاسمی زفره – ف غالمحسین فالورجان – روستای زفره 
– ک ش علی کریمی – منزل شخصی خوانده / خواندگان حجت اله امیری سلوط – اصفهان خ امیر کبیر – ک 
71 فرعی 81 – منزل شخصی خواسته صدور قرار تامین گردشکار: خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده دادخواستی 
بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده 
است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این شورا و ثبت به کالسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 2 حقوقی 

بتصدی امضاء کنندگان زیر و در حضور / غیاب تشکیل است با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به
قرار

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط در 
قانون   108 ماده  از   3 / شق  تجارت  قانون   309 و    202 مادتین  استناد  به  شورا  لذا  باشد  می  فراهم  خواست 
آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ شصت میلیون ریال از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر 
قابل  روز  ده  ظرف  و  اجراء  قابل  ابالغ  از  پس  قرار  است  خواهان  عهده  به  قرار  اجرای  هزینه  دارد  می  اعالم  و 
 اعتراض در این شعبه دوم حقوقی می باشد. دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 فالورجان

اصفهان حال و هوای روزهای دفاع مقدس به خود گرفت
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حتما بخوانید!
امیر جعفری به فصل دوم سریال ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

صداوســیما  در  سریال ســازی  رکــود  دوران  یــک  از  بعــد 
حــاال رســانه ملــی تصمیــم گرفتــه بــا دســت پــر بــه نبــرد بــا 
شــبکه های آن ســوی آب بــرود. ســریال های تازه نفــس 
رســانه ملــی بــا موضوعــات گوناگــون و بازیگــران سرشــناس 
ــان  ــط و نش ــواره ای خ ــبکه های ماه ــرای ش ــده ب ــوز نیام هن
می کشــد. بــه همیــن بهانــه در ایــن گــزارش، نگاهــی خواهیــم 
داشــت بــه ســریال های جدیــد صداوســیما در نیمــه دوم 

ــا همــراه باشــید. ــا م ســال 95. ب
   سریال »پرستاران«

ــی  ــودرام اجتماع ــک مل ــی »پرســتاران«، ی ــه تلویزیون مجموع
بخــش  در  ســریال  ایــن  داســتان های  و  اســت  روز 
دارای  می افتــد کــه  اتفــاق  بیمارســتان  یــک  اورژانــس 
ــت  ــت اس ــای ثاب ــا کاراکتره ــتانی ب ــی داس ــط اصل ــک خ ی
ــن  ــتند؛ ضم ــکان هس ــتاران و پزش ــی آن پرس ــور اصل و مح
اینکــه در هــر قســمت، داســتانی فرعــی بــا کاراکترهــای 
ویــژه اتفــاق می افتــد و بعــد پایــان می گیــرد. 5۰ درصــد 
ــار«  ــتان »نورافش ــن بیمارس ــتاران« در لوکیش ــریال »پرس س
خانگــی  لوکیشــن های  ســایر  و  می شــود   تصویربــرداری 
و خیابانــی خواهــد بــود کــه هنــوز محــل آن هــا کامال مشــخص 
نشــده اســت. فاطمــه گــودرزی، عاطفــه رضــوی، النــاز حبیبــی، 
لینــدا کیانــی، ســیاوش خیرابــی و مهــدی صبایــی از بازیگــران 

اصلی ســریال »پرســتاران« هســتند.
ــم  ــروه فیل ــول گ ــتاران« محص ــی »پرس ــه تلویزیون  مجموع

و ســریال شــبکه یــک سیماســت کــه در 5۲ قســمت ۴۰ 
دقیقــه ای و بــا مشــارکت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی ســاخته می شــود.
   سریال »لیسانسه ها«

ســریال »لیسانســه ها« بــه کارگردانــی ســروش صحــت و بــه 
تهیه کنندگــی رضــا جــودی در لوکیشــن های مــرزداران، معیــن 
مــال، آموزشــگاهی در غــرب تهــران، ســعادت آباد، پــارک 
شــقایق و ... ادامــه دارد. تدویــن ســریال »لیسانســه ها« 
 همزمــان توســط مهــدی جــودی در حــال انجــام اســت 
و قــرار اســت ایــن مجموعــه تلویزیونــی از دی مــاه روی 

آنتــن شــبکه ســه ســیما بــرود. ســروش صحــت و گروهــش 
طنــز  مجموعــه  ایــن  تصویربــرداری  حــال  در   این روزهــا 
و مفــرح بــا موضوعــی اجتماعــی هســتند. در خالصــه داســتان 
ایــن ســریال آمــده: حبیــب، وضــع مالــی مناســبی دارد؛ ولــی 
بــه علــت ضعــف در برقــراری روابــط اجتماعــی هنــوز نتوانســته 
همســری انتخــاب کنــد. مســعود در آســتانه ازدواج اســت ولی 
مشــکالت زیــادی او را از آغــاز زندگــی مشــترک دور می کنــد. 
مازیــار، فرزنــد خانــواده ای پــر تنــش و گرفتــار اســت و فکــر 
مهاجــرت در ســر دارد. حبیــب و مازیــار و مســعود، ســه 
ــران ســریال »لیسانســه ها«  ــق لیسانســه هســتند. بازیگ رفی

عبارتنــد از: امیرحســین رســتمی، هوتــن شــکیبا، امیــر کاظمی 
ــیاوش  ــیاحی، س ــم س ــی، کاظ ــا میرعلم ــتوده، رؤی ــن س متی
ســنگ چاپ  افشــین  مهــرآوران،  عــزت هللا  چراغی پــور، 
تبســم هاشــمی، مریــم ســرمدی، پریســا مقتــدی، فرخنــده 
 فرمانــی زاده، فریــد اخبــاری، مهــدی ربیعــی، نیلوفــر هوشــمند

ــا  ــن، ب ــان برزی ــد خردســال: عرف ــادی، هنرمن مرتضــی علی آب
هنرمنــدی: بهنــام تشــکر، بیــژن بنفشــه خواه، مهــران رجبــی.

   سریال »روزهای بی قراری«
تصویربــرداری مجموعــه تلویزیونــی »روزهــای بی قــراری« 
ــم  ــی کاظ ــریفی و کارگردان ــین ش ــی امیرحس ــه تهیه کنندگ ب
ــر  ــرم مطه ــژه در ح ــکانس وی ــک س ــط ی ــا ضب ــی ب معصوم
امــام رضــا)ع( بــا حضــور ســارا صوفیانــی از بازیگــران 
ــاظ  ــه لح ــراری« ب ــای بی ق ــید. »روزه ــان رس ــه پای ــی ب اصل
ــار نمایشــی ویــژه ســیما محســوب  تعــدد لوکشــین، جــزو آث
می شــود کــه در پنــج اســتان تهــران، اصفهــان، همــدان 
ــرداری آن انجــام شــده  ــدران و خراســان رضــوی تصویرب مازن
اســت. بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای انجام شــده بــرای 
پخــش »روزهــای بی قــراری« در فصــل پاییــز از طریــق 
ــن، صداگــذاری  یکــی از شــبکه های سراســری، مراحــل تدوی
ــپری  ــود را س ــی خ ــای پایان ــز روزه ــیقی نی ــاخت موس و س
ــه ای  ــه قص ــودرام ب ــتری مل ــا بس ــریال ب ــن س ــد. ای می کنن
ــان  ــردازد. پژم ــواده می پ ــم خان ــظ و تحکی ــا حف ــاط ب در ارتب
بازغــی، الهــام حمیــدی، ســارا صوفیانــی، کامــران تفتــی 
ــی  ــه بازیگران ــرب از جم ــل پورع ــاری و ابوالفض ــوش بختی بهن

ــد.  ــش می کنن ــای نق ــریال ایف ــن س ــه در ای ــتند ک هس

نگاهی به سریال های جدید تلویزیون

پشت قاب شیشه ای )قسمت اول(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 

فالورجان 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 در روزنامه های نسل فردا و اصفهان امروز 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 ۲ ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح 

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

1 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰1735 مورخ 95/۰3/17 طلعت رشیدی فرزند شعبانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

رسمی  مالک  از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مینادشت  در  واقع  اصلی  پالک شماره ۴3۰  مترمربع   176.3۴

شعبانعلی رشیدی.

۲ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰1997 مورخ 95/۰۴/۰9 علی محمدی فرتخونی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه 

ساز به مساحت ۲15.75 مترمربع پالک شماره 533 اصلی واقع در فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسن محمدی.

3 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰1۴ مورخ 95/۰۴/1۲ مرتضی حیدری کلیشادی فرزند حسن آقا نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت ۲91.۲5 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسن آقا حیدری.

۴ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰3۴ مورخ 95/۰۴/13 نعمت اله محمدی خروشادی فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 186.17 مترمربع پالک شماره 5۲5 اصلی واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی مونس آغا خیری.

5 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰38 مورخ 95/۰۴/13 کریم رضاقلیان نهجیری فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 19۲ مترمربع پالک شماره 5۲5 اصلی واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

مونس آغا خیری.

6 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰39 مورخ 95/۰۴/13 محمد جهانگیری کارویه فرزند امامقلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت ۲96.۲۴ مترمربع پالک شماره ۴3۴ اصلی واقع در کارویه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

امامقلی جهانگیری کارویه.

7 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰۴1 مورخ 95/۰۴/13 علی باقریان سهلوانی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

111.15 مترمربع پالک شماره ۴1 اصلی واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی بهمن باقریان.

به  اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه  باقریان سهلوانی فرزند  8 – رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰۴6 مورخ 95/۰۴/1۴ حسین 

مساحت 198.۰5 مترمربع پالک شماره ۴1 اصلی واقع در سهلوان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

بهمن باقریان.

9 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۰5۴ مورخ 95/۰۴/1۴ محمود شریف نیا فرزند کرمعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

16۴.85 مترمربع پالک شماره 9 اصلی واقع در جولرستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کرمعلی 

ترکی جولرستانی.

1۰ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲113 مورخ 95/۰۴/۲1 سید محمد میرلوحی فرزند سید علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 

تجاری مسکونی نیمه تمام به مساحت ۲8۰.53 مترمربع پالک شماره 18۰ فرعی از ۲3 اصلی واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید علی میرلوحی.

11 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲173 مورخ 95/۰۴/۲3 مجید فتاحی فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

۲۲8.63 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی 

رضائی.

1۲ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲53۰ مورخ 95/۰5/13 علی همتی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

169.56 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 66۲ اصلی واقع در یزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسن آقاجانی.

13 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲57۲ مورخ 95/۰5/18 اصغر سعیدی کلیشادی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 1۴7.55 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

1۴ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲57۴ مورخ 95/۰5/18 رمضانعلی رشیدی فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت ۲۲۴.53 مترمربع پالک شماره ۴3۰ اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسین جمشیدی.

15 – رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲575 مورخ 95/۰5/18 نصرت دهقانی حبیب آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 166.85 مترمربع پالک شماره 15۴ فرعی از 37 اصلی واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی اسداله دهقانی.

16 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲58۲ مورخ 95/۰5/19 نادرشکرگذار فرزند اسمعیل نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

161.1۰ مترمربع پالک شماره 538 اصلی واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله 

شکرگذار.

به مساحت  ترابی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه  17 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲58۴ مورخ 95/۰5/19 علی 

از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت  ابریشم بخش 9  باغ  در  واقع  اصلی  ۴73.6۲ مترمربع پالک شماره ۲۴ 

حسین ترابی.

از  دانگ مشاع  به سه  نسبت  احمد  فرزند  اصفهانی  فام  قاسمعلی گل  رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲788 مورخ 95/۰6/۰7   - 18

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲9۰.15 مترمربع پالک شماره ۲۰ فرعی از 667 اصلی واقع در کوه دنبه)شهرک شهید عباسپور( بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدحسن نجفی زاده.

از  به سه دانگ مشاع  19 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲789 مورخ 95/۰6/۰7 پروانه هاشم زاده درچه فرزند محمدعلی نسبت 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲9۰.15 مترمربع پالک شماره ۲۰ فرعی از 667 اصلی واقع در کوه دنبه)شهرک شهید عباسپور( بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدحسن نجفی زاده.

۲۰ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲791 مورخ 95/۰6/۰7 پروانه آزاد علی آبادی فرزند عبدالرزاق نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 

تجاری مسکونی به مساحت 186.65 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی رمضان صادقی.

۲1 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲798 مورخ 95/۰6/۰7 سعید توکلی گارماسه فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب انبار ضایعات 

به مساحت 19۴.۲1 مترمربع پالک شماره ۴۰7 اصلی واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی احمد قبادوز.

۲۲ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲799 مورخ 95/۰6/۰7 سعید توکلی گارماسه فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت ۲۰1.۴۲ مترمربع پالک شماره ۴۰7 اصلی واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

احمد قبادوز.

۲3 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲8۰۰ مورخ 95/۰6/۰7 قیصر عبدالهی پبدنی فرزند عبده محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 15۴.6۰ مترمربع پالک شماره 3 فرعی از ۴۰7 اصلی واقع در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی عباس شیرزادی گارماسه.

۲۴ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲8۰1 مورخ 95/۰6/۰7 حیدر قلی پور چهرازی فرزند گداعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 157.15 مترمربع پالک شماره ۴۰8 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی اسماعیل شیرزادی گارماسه.

۲5 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲8۰۲ مورخ 95/۰6/۰7 غالمرضا امیریان فرزند امیرقلی نسبت به ششدانگ دوباب مغازه به مساحت 

15۲ مترمربع پالک شماره 5 اصلی واقع در منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی نظری.

۲6 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲8۰3 مورخ 95/۰6/۰7 علی اکبر کریمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب انبار آهن به 

مساحت 8۴۴.8۰ مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی محمدعلی سبحانی.

به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  قاسمعلی  فرزند  یداله کشاورزیان  مورخ 95/۰6/۰7  رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲8۰۴   -  ۲7

مساحت 197.7۰ مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسین کشاورزیان.

۲8 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲886 مورخ 95/۰6/13 غالم سعیدی کلیشادی فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 1۴9.۰9 مترمربع پالک شماره 19 اصلی اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی مصطفی سعیدی کلیشادی.

۲9 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲887 مورخ 95/۰6/13 مرضیه قربانی شرودانی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 173.6۰ مترمربع پالک شماره ۴۰7 اصلی اصلی واقع در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی کریم قادوز.

3۰ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲889 مورخ 95/۰6/13 منصور صالحی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

۲۰3.7۰ مترمربع پالک شماره ۴13 اصلی اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عطااله نیکان.

31 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲89۰ مورخ 95/۰6/13 علی دهقان کلیشادی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 186.3۴ مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

علی جان دهقان.

3۲ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲891 مورخ 95/۰6/13 فرهاد فتاحی کلیشادی فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 1۴۰.75 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عزیزاله رحیمی.

33 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲89۲ مورخ 95/۰6/13 منصور جعفرزاده فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 

به مساحت ۲۴۲.16 مترمربع پالک شماره 337 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین و سکینه بیگم فتحی و زهرا بیگم هاشمی.

3۴ - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲89۴ مورخ 95/۰6/1۴ براتعلی رضائی کلیشادی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 195.3۲ مترمربع پالک شماره ۲۴6/۲ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمدعلی حسن پور.

35 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲895 مورخ 95/۰6/1۴ وحید میرزائی تشنیزی فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 9۴.98 مترمربع پالک شماره 73 فرعی از ۲۴ اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حسین کاظمی جروکانی.

36 - رای شماره 13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲896 مورخ 95/۰6/1۴ نعمت اله رشیدی فرزند شعبانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت ۲75.7۰ مترمربع پالک شماره ۴3۰ اصلی واقع در مینادشت)باغوحوش( بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی شعبانعلی رشیدی.

37- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲111۲615 مورخ 1395/۴/۲۴ آقا/ خانم    حسنعلی هادیان فرزندجعفر        نسبت به ششدانگ   

یک باب خانه  به مساحت         181.36   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از      386        اصلی  واقع در    قهدریجان  بخش نه 

ثبت اصفهان  مالک اولیه نصراله هادیان 

38 -رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۲77 مورخ 1395/۴/۲8 آقا/ خانم     فضل اله جعفری فرزند   امراله     نسبت به ششدانگ   

یکباب  خانه به مساحت        ۲71.۰6    متر مربع قسمتی از پالک 18 فرعی از    ۲۴  اصلی  واقع در باغ ابریشم بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی

39- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۲۲۲ مورخ 1395/۴/۲۴ آقا/ خانم     اکرم عبدالوند فرزند  محمد      نسبت به ششدانگ   یکباب  

خانه به مساحت      175.8۴      متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از    ۴11  اصلی  واقع درشرودان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه حسین مرادی  

به  نسبت  فرزند     محمد    آقا/ خانم     مهری سعیدی کلیشادی  رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۲79 مورخ 1395/۴/۲8   -۴۰

ششدانگ   یکباب  خانه به مساحت         116.6۰   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   19   اصلی  واقع در کلیشاد بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه مرتضی دهقان 

۴1- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲1۴3 مورخ 1395/۴/۲1 آقا/ خانم          محمود جعفرزاده قهدریجانی فرزند    غالمعلی    نسبت 

به ششدانگ  یکباب  خانه به مساحت      7۴6.93   متر مربع قسمتی از پالک 8۰۰ فرعی از    385  اصلی  واقع در قهدریجان بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه مرحوم حسین کاظم زاده 

۴۲- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲۲78 مورخ 1395/۴/۲8 آقا/ خانم احمدرضا وکیلی    فرزند    عباس نسبت به شش دانگ از  

یکباب  خانه و مغازه متصله  به مساحت  ۲19.۴5   متر مربع قسمتی از پالک فرعی از    538اصلی  واقع درکرافشان  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه صفرعلی شکرگزار فرزند علی

۴3- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲681 مورخ 1395/۴/۲8 آقا/ خانم  زهره میرلوحی فالورجانی فرزندابوالفضل        نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت   15۴.6۰  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از ۴11    اصلی  واقع در   شرودان  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه خانم زهره میرلوحی  

۴۴- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲736 مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم  رحمت اله جعفرزاده قهدریجانی فرزند    صمد    نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت      17۰.7۰  متر مربع قسمتی از پالک    1۰۴5فرعی از   385  اصلی  واقع در فالورجان    بخش نه 

ثبت اصفهان  مالک اولیه  قاسم جعفرزاده

۴5- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲757 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم  مصطفی اقاجانی حسن ابادی فرزند   حبیب اله     نسبت به 

شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     1۰5.۴۰   متر مربع قسمتی از پالک  11  فرعی از    ۲3 اصلی  واقع در  حسن اباد   بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  حبیب اله اقاجانی

۴6- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲787 مورخ 1395/6/7 آقا/ خانم   روح اله حمزه زاده قهدریجانی فرزنداسداله   نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     3۴6.78   متر مربع قسمتی از پالک    98۴فرعی از   385  اصلی  واقع در قهدریجان  بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی

۴7- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲737 مورخ 1395/۴/۲1 آقا/ خانم  محمد کاظمی جروکانی فرزندعبدالعلی        نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     17۴.3۰   متر مربع قسمتی از پالک  65۲  فرعی از   1  اصلی  واقع در   کارالدان  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  محمد کاظمی جروکانی 

۴8- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲1۴6 مورخ 1395/۴/۲1 آقا/ خانم  رحمت اله توکلی گارماسه  فرزند   تقی     نسبت  به شش دانگ 

یکباب  خانه  به مساحت      186.18  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از  ۴۰5 اصلی  واقع در گارماسه   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه  حاج فرج اله رئیسی  

۴9- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲765 مورخ 1395/6/۲ آقا/ خانم مصطفی شفیعی قهدریجانی  فرزندعبداله   نسبت به شش دانگ 

از  یکباب  خانه به مساحت   3۰1.65     متر مربع قسمتی از پالک    ۴۰5فرعی از   387  اصلی  واقع در   قهدریجان  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  عبداله شفیعی 

5۰- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲75۲ مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم فضیل درویشی  فرزند علی محمد       نسبت به شش دانگ 

از  یکباب  خانه به مساحت     1۴۲.8۰   متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   19  اصلی  واقع در  کلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه  صفر فتاحی

51- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲758 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم حسینقلی آقایی قهدریجانی  فرزند   محمدعلی     نسبت به 

شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت  183.۴۰  متر مربع قسمتی از پالک    5۰فرعی از  385   اصلی  واقع در  قهدریجان   بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  محمود نقی زاده

5۲- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲7۴۰ مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم  حبیب اله رجایی علیشاهدانی فرزند محمد       نسبت به سه 

دانگ مشاع ازشش دانگ  یکباب  خانه به مساحت     37۴   متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از 51۴    اصلی  واقع در  علیشاهدان   

بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  محمد رجایی

53- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲739 مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم رضوان دهقانی دستجردی  فرزندابوالقاسم        نسبت به سه 

دانگ مشاع  از شش دانگ یکباب  خانه به مساحت    37۴    متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از    51۴ اصلی  واقع در  علیشاهدان   

بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  محمد رجایی

5۴- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲753 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم  فریده محمد علی زاده فرزند منوچهر       نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت   177.۴۰ متر مربع قسمتی از پالک    39فرعی از     667اصلی  واقع در  بلوار شفق   بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  خود متقاضی

55- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۰79۲ مورخ 1395/۲/9 آقا/ خانم  علی رحیمی فرزند رجبعلی     نسبت به شش دانگ از  یکباب  

خانه به مساحت    ۲۰۴.1۲    متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   ۴3۰ اصلی  واقع در   مینادشت  بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه  علی اکبر رحیمی 

56- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲751 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم  عبداله اکبری کلیشادی فرزندیداله        نسبت به شش دانگ 

از  یکباب  خانه به مساحت     159.15   متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   19  اصلی  واقع در   کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه شکراله مرادی کلیشادی

57- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲731 مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم فضل اله قاسمی  فرزند عبدالکریم       نسبت به سه دانگ مشاع 

از شش دانگ از  یکباب  خانه و مغازه متصله به مساحت      ۲۲۴.۰5  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   ۴97  اصلی  واقع در  پاوا   

بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  عبدالکریم قاسمی پاوایی

58- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲73۲ مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم  عفت اکبری پاوایی فرزندقاسمعلی        نسبت به سه دانگ 

مشاع ازشش دانگ از  یکباب  خانه و مغازه متصله به مساحت      ۲۲۴.۰5  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از    ۴97 اصلی  واقع 

درپاوا     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  عبدالکریم قاسمی پاوایی

59- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲7۴3. مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم تیمور انالویی عادگانی   فرزند  عروجعلی      نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت  1۲۴.8۰      متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از    ۲۴ اصلی  واقع درباغ ابریشم   بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  براتعلی صالحی

6۰- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲738 مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم  اصغر جوانمردی قهدریجانی فرزند    یداله    نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت     ۲15.۰9  متر مربع قسمتی از پالک    8۴8فرعی از    385 اصلی  واقع در قهدریجان    بخش نه 

ثبت اصفهان  مالک اولیه خانم عزت حشمت

61- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲733 مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم سید شکر حسینی جوزستانی  فرزندسید بند علی        نسبت 

به شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت      185.73  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از    ۴13 اصلی  واقع در  ششدر بلندی   

بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  عبداله رهنما فرزند احمد

6۲- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲73۰ مورخ 1395/5/3۰ آقا/ خانم  اصغر عسگری سوادجانی فرزند    قربانعلی    نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  ساختمان به مساحت     7۰.66   متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   ۴3۰  اصلی  واقع در   مینادشت  بخش نه 

ثبت اصفهان  مالک اولیه مرحوم عباسعلی جمشیدی 

63- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲61۴ مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم میترا نصرازادانی  فرزند  حسین      نسبت به سه دانگ مشاع از 

شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت   3۲۴.15     متر مربع قسمتی از پالک ۲8۴  فرعی از   1  اصلی  واقع در   کارالدان  بخش نه 

ثبت اصفهان  مالک اولیه طاهره سلیمانی دهکردی و خانم مریم نصر اصفهانی 

  6۴- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲613 مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم  رضا نصر ازادانی فرزند    حیدر    نسبت به سه دانگ مشاع از  

شش دانگ از  یکباب  خانه به مساحت    3۲۴.15    متر مربع قسمتی از پالک  ۲8۴  فرعی از  1   اصلی  واقع در کارالدان    بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی است

65- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲61۲ مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم  محمد قاسمی والشانی فرزند  امیر       نسبت به شش دانگ 

از  یکباب  خانه نیمه تمام  به مساحت     99.9۴   متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   1۰  اصلی  واقع در   حسین اباد  بخش نه 

ثبت اصفهان  مالک اولیه امیر قاسمی

66- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲619 مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم   صمد یوسفی قالتی فرزند        نجف نسبت به شش دانگ 

از  یکباب  ساختمان به مساحت      176.7۲  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از    19 اصلی  واقع در کلیشاد    بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  قاسمعلی صفری

67- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲15۴ مورخ 1395/۴/۲1 آقا/ خانم  مرادعلی زارع شرودانی فرزندمحمود        نسبت به شش دانگ 

از  یکباب  مغازه به مساحت    ۲۰.33 متر مربع قسمتی از پالک    ۲فرعی از   ۴11  اصلی  واقع در  شرودان   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه  مرحوم محمود زارع

68- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲6۲۲ مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم سید  محمد راسخ نا ئینی  فرزند  سید نصراله      نسبت به 

۲1۴7.۲۰سهم مشاع از ۲7.73 سهم مشاع شش دانگ  یکدرب باغ به مساحت  ۲7173   متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از ۴3۴    

اصلی  واقع در  کارویه   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  عباسقلی کرمی میان رشیدی 

69- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲618 مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم  محمد زمانی  فرزند   رمضان     نسبت به شش دانگ از  یکباب  

خانه به مساحت     17۰.5۰  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   386  اصلی  واقع در  قهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه  اسماعیل شفیعی

7۰- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲1۴3617 مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم   حسین اکبری فرزند     عباسعلی    نسبت به شش دانگ 

از  یکباب  خانه و مغازه متصله به مساحت    19۴.8۰  متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از   ۴97  اصلی  واقع درپاوا    بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  ابوالقاسم وزیری 

71- رای شماره13956۰3۰۲۰۰7۰۰۲616 مورخ 1395/5/۲۴ آقا/ خانم   محمد اله دادیان فالورجانی فرزندغالمعلی  نسبت به شش 

دانگ از  یکباب  خانه به مساحت    186    متر مربع قسمتی از پالک    فرعی از ۴13    اصلی  واقع در   ششدربلندی  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  محمد طاهر محمدی م الف 391

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ 1395/۰6/17 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 1395/۰7/۰3                                                       

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان  اکبر پور مقدم

آگهی مزایده 
پرونده های اجرایی کالسه 9۴۰۰۰۴3 الی 9۴۰۰۰۴6 تمامت اصل و مازاد ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی به پالکهای 

ثبتی 9۰۴ و 9۰5 فرعی مجزی شده از پالک ۴3۰/77۴ اصلی واقع در مینا دشت بخش نه ثبت اصفهان به مساحت های 

1۲۲8۰و11976 متر مربع به آدرس مینادشت صحرای باغ وحش خیابان علی اصغر رضائی سند مالکیت آن در صفحه 9۲ 

دفتر ۲9۰ امالک بشماره 369۲۴ و صفحات 95 و ۲۰۰ دفاتر ۲9۰ و 31۰ امالک بشماره های 369۲5 و ۴1۴۴9 سابقه ثبت 

دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از: 1- حدود پالک 9۰۴ فرعی : شماال در سه قسمت که قسمت دوم شرقی 

است اول بطول 1۴1/1۰ متر مرزیست به جاده صحرائی دوم و سوم بطول های 31/8۰ متر و 1۲1/8۰ متر مرز اشتراکی است 

با پالک 77۴ فرعی شرقا بطول ۴9/۲۰ متر مرزیست به جاده و حریم لوله آب جنوبا به طول ۲3۰/75  متر مرزیست به 

جاده صحرائی غربا به طول 65/5۰ متر مرزیست به جاده صحرائی. ۲- حدود پالک 9۰5 فرعی : شماال بطول 311/۲۰ متر 

مرز اشتراکی است با پالک 77۴ فرعی شرقا بطول 37/3۰ متر مرز اشتراکی است با پالک 77۴ فرعی جنوبا 3۴6/۲5 

متر مرزیست به جاده صحرائی غربا بطول 53/85 متر مرزیست به جاده و حریم لوله آب و حقوق ارتفاقی له و علیه ندارند 

و طبق اعالم کارشناسان رسمی دادگستری موارد مزایده عبارتند از : 1- پالک9۰۴ فرعی : بصورت یکقطعه زمین کشاورزی 

بمساحت 1۲۲8۰ متر مربع بوده که در حاضر به کشت غالت اختصاص داده شده و فاقد هرگونه تاسیسات و اعیانی می 

باشدو از ضلع شرقی آن یک شبکه برق فشار قوی عبور می کند و تامین آب آن از یک حلقه چاه کشاورزی انجام می شود 

و توسط کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ ۴/991/۲5۴/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است ۲- پالک 9۰5 فرعی : بصورت یک 

قطعه زمین بمساحت 11976 متر مربع که درون آن یکحلقه چاه دارای پروانه بهره برداری و پمپ شناور و ترانس برق و 

تابلو زیر ترانس جهت پمپاژ آب و استخر ذخیره سازی آب کشاورزی و شبکه آبیاری درون مزرعه قرار دارد همچنین دارای 

یک ساختمان اداری و واحد تولیدی قارچ و محوطه آن بمساحت حدود ۲838 متر مربع و بعد از ساختمان مذکور قطعه 

زمینی با درختان خشکیده وجود دارد و سپس باغ مشجر با درختان مثمر دارای حدود 5 سال سن از انواع درختان میوه 

جمعا بمقدار 3۲7 اصله درخت که آبیاری ان بصورت آبیاری قطره ای و توسط شبکه موجود انجام می گردد اطراف باغ 

توسط دیوار هایی از بلوک سیمانی بارتفاع حدود 1/6۰ متر محصور شده و درون باغ یک اطاقک کارگری در حال احداث 

است و مساحت این باغ حدود 1۰6۴ متر مربع و مساحت قسمت کشاورزی این قطعه زمین مجموعا 9138 متر مربع 

و قسمت ساختمانی بمساحت ۲838 متر مربع می باشد لذا واحد پرورش قارچ 3۰۰۰ متر مربع عرصه و حدود 1۴1۰ 

متر مربع اعیان که شامل یک سوله با هشت سالن پرورش قارچ بارتفاع حدود 5/5 متر با سقف پالس فوم و دیوارهای 

آجری کف بتن دربهای فلزی و یک ساختمان نگهبانی و دفتر کار بمساحت حدود 11۰ متر مربع با دیوار های آجری که 

سطوح آن تا 1/1۰ متری سرامیک و ما بقی رنگ دربهای داخلی چوبی آشپزخانه تا سقف کاشی کف سرامیک کابینت 

فلزی و دارای امتیازات آب و برق وگاز می باشد و همچنین دارای قفسه بندی به وسعت ۲۲6۰متر مربع و یکدستگاه دیگ 

بخار بظرفیت 3 تن و شش دستگاه هواساز و برق سه فاز و شبکه آب روستایی و منبع آب و برج خنک کننده و مخزن 

سوخت و لوازم آزمایشگاهی مربوطه می باشد و توسط کارشناس رسمی بمبلغ 1۴/6۰8/161/۴۰۰ ریال ارزیابی گردیده 

است ملکی آقایان حسن رحیمی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 3378 صادره اصفهان و اسماعیل رحیمی فرزند 

رضا بشماره شناسنامه ۲3 صادره فالورجان ساکنان مینا دشت خیابان شهید بهشتی کوی امامزاده پالک 7 که طبق اسناد 

رهنی شماره های ۲6۲6-8۴/1۲/۲۰ و 75۲5-87/9/۲6 و 199۰۴ -9۲/1۲/1۴ و 1۴۰۰۲-9۰/۴/8 و 87/9/۲6-75۲6 

و 199۰3-9۲/1۲/1۴ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 15۰ فالورجان در رهن بانک کشاورزی فالورجان قرار گرفته است 

از ساعت 9 الی 1۲ روز چهارشنبه مورخه 95/7/۲8 در محل اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان واقع در خیابان فردوسی 

بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه نوزده میلیارد و پانصد و نود و نه میلیون و 

چهارصد و پانزده هزار و چهارصد ریال )19/599/۴15/۴۰۰ریال( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری 

شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 

مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 

های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 

به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 

محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد این آگهی در یک 

نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/7/3 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 

 روز بعد موکول می گردد. تاریخ انتشار :95/7/3 تاریخ مزایده :95/7/۲8 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان اکبر

پور مقدم

ــا  ــون، ب ــینما و تلویزی ــر س ــری، بازیگ ــا اکب - عبدالرض
ــران گفــت:  ــق گرفتــن گیشــه ســینمای ای ــه رون اشــاره ب
یــک حرکــت خــوب در ســینما آغــاز شــده و فیلم هایــی 
ــم  ــد فیل ــد. مــردم حــق دارن ــان را جــذب می کنن مخاطب
خــوب بخواهنــد و تماشــا کننــد. وی در ادامــه عنــوان کرد: 
خوشــبختانه به روزبــودن موضــوع فیلم هــا، اجتماعــی 
بــودن ژانــر و نزدیــک و ملمــوس بــودن بــه زندگــی مــردم 
ــه ای،  ــی حرف ــران و کارگردان ــوب بازیگ ــرای خ ــز اج و نی

موجــب جــذب مخاطبــان بــه ســینما شــده اســت.
- مســتند »چشــم جنــگ« بــه کارگردانــی یوســف 
و چهارمیــن  نــود  در  برجیــان،  مهــدی  و  حاتمی کیــا 
ویژه برنامــه »آییــن دیــدار« گــروه »هنــر و تجربــه« 

رونمایــی شــد.
- حســین محب اهــری بــا اشــاره بــه وضعیــت جســمانی 
خــود پــس از یــک دوره بیمــاری و شــیمی درمانی بیــان 
ــن در شــرایط نســبتا  ــون اوضــاع جســمانی م ــرد: اکن ک
خوبــی اســت. البتــه هنــوز درد دارم و بایــد منتظــر بمانــم 

ــا ببینــم پزشــکان چــه می گوینــد. ت
 - رضــا درمیشــیان، کارگــردان فیلم هــای »النتــوری«
»عصبانــی نیســتم!« و »بغــض«، در ترکیــب هیئــت 
داوران ســی و دومیــن فســتیوال ورشــو حضــور خواهــد 

ــت. داش
- علــی احمــدزاده، کارگــردان ســینمای ایــران در اقدامــی 
بی ســابقه، نســخه اصلــی و باکیفیــت »مهمونــی کامــی« 
را روی یکــی از ســرویس های جهانــی ویدئــو قــرار داد و 
بدیــن شــکل، بــا آتــش زدن بــه ســرمایه اش نســبت بــه 

عــدم صــدور مجــوز بــرای فیلمــش اعتــراض کــرد.
ــده از  ــه زن ــک برنام ــور در ی ــا حض ــورد ب ــن برق ن - هوم
تلویزیــون خداحافظــی کــرد. برق نــورد کــه مهمــان برنامــه 
ــن  ــن آخری ــت: »ای ــود، گف ــری ۰513« ب ــه تصوی »مجل
حضــور مــن در تلویزیــون اســت. از ایــن بــه بعــد مــرا در 
هیــچ برنامــه تلویزیونــی، تله فیلــم یــا ســریال نخواهیــد 

دیــد.
- روســیه فیلم »بهشــت« ســاخته آندری کونچالوفســکی 

را بــرای بخــش اســکار فیلــم خارجی زبــان معرفــی کرد.
- مجلــه »فوربــز«، چهــار بازیگــر ســریال طنــز »نظریــه 
بیگ بنــگ« را بــه  عنــوان گران تریــن بازیگــران تلویزیونــی 

در ســال گذشــته معرفــی کــرد.
حاتمی کیــا  ابراهیــم  کارگردانــی  بــه  »بادیــگارد«   -
می شــود.  اکــران  آمریــکا  ایالت هــای  و  شــهرها  در 
»بادیــگارد« آخریــن ســاخته ابراهیــم حاتمی کیــا بــا 
 بــازی پرویــز پرســتویی، مریــال زارعــی، بابــک حمیدیــان
ــق  ــان موف ــاد قائمی ــداداد، فره ــیال خ ــی، ش ــر آقای امی
بــه دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مــرد 
ــن  ــس بهتری ــین و تندی ــر پیش ــم فج ــنواره فیل از جش

آهنگســاز در جشــن خانــه ســینما شــده اســت.

 تجلیل از دارندگان 
نشان درجه یک هنری اصفهان

جشــن  خبــری  نشســت 
تأســیس  ســال  هشــتادمین 
زیبــای  هنرهــای  هنرســتان 
اصفهــان بــا حضــور حبیــب هللا 
فرهنــگ  کل  مدیــر   ارزانــی، 
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و 
ابوطالبــی  اصفهــان، حمیدرضــا 
ــری  ــد فخ ــان، محم ــای اصفه ــای زیب ــتان هنره ــر هنرس مدی
دبیــر ســمپوزیم مجسمه ســازی ســردیس اســتادان هنرســتان 
ــای پســران  ــای زیب ــوان هنرســتان هنره ــا در ای ــای زیب هنره
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــد. مدی ــزار ش برگ
اصفهــان گفــت: از 5۰ نفــر دارنــدگان نشــان درجــه یــک هنــری 
ــه  ــانی ک ــروز کس ــا ام ــود. ت ــل می ش ــان تجلی ــتان اصفه اس
ــان  ــد، نش ــه کردن ــالمی مراجع ــاد اس ــه اداره ارش ــان ب خودش
ــد و اداره ارشــاد خــود را موظــف  ــت کرده ان ــک دریاف درجــه ی
ــان  ــن نش ــب ای ــت کس ــه لیاق ــانی ک ــر کس ــا دیگ ــد ت  می دان
را دارنــد شناســایی کنــد و نشــان درجــه یــک را بــه آن هــا اهــدا 
ــن  ــت: جش ــن گف ــن جش ــزاری ای ــوص برگ ــد. وی درخص کن
هشــتادمین ســال هنرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان با ســه 
ــتانی  ــوری و اس ــخصیت های کش ــور ش ــم و حض ــه مه برنام
برگــزار می شــود. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، علــی 
علی اصغــر  ارشــاد،  وزارت  هنــری  معــاون  مرادخوانــی 
ــر  ــالمی، دکت ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــاون وزی ــش مع کاراندی
ــر ارشــاد و اســتاندار اصفهــان از  مظاهــری، مشــاور ارشــد وزی

جمله کسانی هستند که در این جشن شرکت می کنند.

 اکران فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« 
در تورنتو

ــی  ــه کارگردان ــاد« ب ــاق افت ــم »نیمه شــب اتف ــده فیل مــاه آین
ــو  ــی تورنت ــای ایران ــتیوال فیلم ه ــی فس ــروان راه ــا پاک تین

می شــود. 
ــن  ــی آن را نگی ــش بین الملل ــه پخ ــم ک ــن فیل ــران ای در اک
ــر  ــردان و گوه ــروان، کارگ ــا پاک ــده دارد، تین ــر عه ــوی ب موس
ــد  ــم در ســالن حضــور خواهن ــن فیل ــر ای ــش، بازیگ خیراندی

ــت.  داش
تینــا  دومیــن ســاخته  افتــاد« کــه  اتفــاق  »نیمه شــب 
پاکــروان اســت در بخــش ســودای ســیمرغ ســی و چهارمین 

ــت.  ــور داش ــر حض ــم فج ــنواره فیل جش
ایــن فیلــم حــال و هــوای تهــران امــروز و عشــق های 
ــرد؛  ــکل می گی ــه در آن ش ــد ک ــت می کن ــی را روای نامتعارف
ــات  ــا در طبق ــب ی ــنی عجی ــاوت س ــا تف ــه ب ــق هایی ک عش
ــا  ــداد، رؤی ــد به ــد. حام ــاق می افت ــاوت اتف ــی متف اجتماع
ســتاره  خیراندیــش،  گوهــر  پســیانی،  آتیــال  نونهالــی، 
اســکندری، ســینا رازانــی، مهــراب رضایــی و شــقایق فراهانــی 

گــروه بازیگــری ایــن فیلــم را تشــکیل می دهنــد.

اخبار کوتاه

ــان  ــون توم ــد 3۰ میلی ــت درآم ــوان دریاف ــد ج رامب
ــرد. ــب ک ــه« را تکذی ــرا در »خندوان ــرای اج ب

 رامبــد جــوان، مجری برنامــه »خندوانــه«، درخصوص 
روزنامه هــا  از  یکــی  در  پیش آمــده   شــایعات 
و فضــای مجــازی مبنــی بــر دریافــت درآمــد 3۰ 

میلیونــی بــرای هــر اجــرا در »خندوانــه« 
گفــت: مدتــی اســت کــه روزنامــه ای بــا 
شــیطنت هایش روی مــن تمرکــز کــرده 
نادیــده  را  آن  می دهــم  ترجیــح  کــه 
حرف هــای  تمامــی  چــون  بگیــرم؛ 
ــه و اســاس اســت و دروغ  ــا بی پای آن ه

ــق.  مطل
وی افــزود: قراردادهــای مــن بســیار شــفاف و بــه دور 
ــی کــه  ــن رقم های ــه حاشــیه ای اســت و چنی از هرگون
دربــاره دســتمزد مــن بیــان می شــود، کــذب محــض 
اســت و تلویزیــون چنیــن رقم هایــی را بــه هیــچ 

ــد.  ــت نمی کن ــوان پرداخ عن

جــوان در ادامــه بــه تولیــد فصــل چهــارم »خندوانــه« 
اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر مشــغول تدویــن 
قســمت های پایانــی فصــل ســوم هســتیم و پــس از 
آن روی فصــل چهــارم تمرکــز خواهیــم کــرد. در فصــل 
چهــارم بــا تغییــر دکــور و آیتم هــای جدیــدی روبــه رو 
ــام  ــم تم ــعی می کنی ــد و س ــم ش خواهی
مــواردی را کــه توانســت مــورد قبــول 
مخاطبــان قــرار بگیرد، پوشــش بیشــتری 
دهیــم. وی دربــاره لباهنــگ مردمــی 
ــاره لباهنــگ مردمــی  ــار داشــت: درب اظه
دوســت  و  شــده  صحبت هایــی  هــم 
داریــم کــه در فصــل جدیــد آن را عملــی 
کنیــم کــه آن هــم بســتگی بــه موافقــت شــبکه دارد. 
ــه  ــان هفت ــا پای ــه« ت ــرد: »خندوان ــان ک وی خاطرنش
 آینــده پخــش می شــود و بعــد از پایــان محــرم 
ــردم  ــای م ــان خانه ه ــد، مهم ــل جدی ــا فص ــر ب و صف

ــگاران جــوان خواهــد شــد. باشــگاه خبرن

واکنش رامبد جوان به شایعه درآمد ۳۰ میلیونی اش
بــه فصــل دوم ســریال  امیــر جعفــری در حالــی 
»شــهرزاد« پیوســت کــه پیــش از ایــن رؤیــا نونهالــی بــه 
جمــع بازیگــران اضافــه شــده بــود و بــه نظر می رســد دو 
نقــش کلیــدی در فصــل دوم این ســریال اضافــه خواهد 
شــد. امیــر جعفــری در فصــل دوم ســریال »شــهرزاد« 

نوشــته نغمــه ثمینی بــه کارگردانی حســن 
فتحــی و تهیه کنندگــی محمــد امامــی بــه 

ــردازد. ــش می پ ــای نق ایف
 امیــر جعفــری و حســن فتحــی پیــش از 
ایــن در آثــاری چــون »کیفــر«، »پســتچی 
ســه بــار در نمی زنــد« و »میــوه ممنوعــه« 

بــا یکدیگــر همــکاری کــرده بودنــد. 
پیــش از ایــن، حضــور رؤیــا نونهالــی در فصــل دوم 
ــریال  ــل اول س ــود. فص ــده ب ــی ش ــریال قطع ــن س ای
»شــهرزاد« کــه در ۲8 قســمت پخــش شــد، مــورد 
اســت.  شــده  واقــع  مخاطبــان  زیــاد  اســتقبال 
ــا  ــن روزه ــز ای ــن ســریال نی ــد فصــل دوم ای پیش تولی

ــاه  ــه مهرم ــود و نیم ــال می ش ــدی دنب ــورت ج ــه ص ب
فیلمبــرداری آن آغــاز خواهــد شــد. امیــر جعفــری 
ــد. وی دارای  ــا آم ــه دنی ــران ب ــهریور 1353 در ته در ش
ــت.  ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــت از دانش ــانس مدیری لیس
ــر نظــر  ــک دوره دو ســاله زی ــری را در ی ــری بازیگ جعف

حمیــد ســمندریان آموخــت. 
او تــا بــه حــال پنــج بــار از جشــنواره تئاتــر 

فجــر برنــده جایــزه شــده اســت. 
را در ســال 138۰  بــازی در ســینما   وی 
و بــا بــازی در فیلــم »نــان، عشــق و موتــور 
1۰۰۰« آغــاز کــرد و بــا بــازی در قــارچ ســمی 
ادامــه داد. بــازی او در مجموعــه بــدون 
ــور او در  ــن حض ــی، 138۰( اولی ــدی مظلوم ــرح )مه ش

ــود.  تلویزیــون ب
زوج او و فتحعلــی اویســی در دو مجموعــه بــدون شــرح 
ــا  ــی، 1383( ب ــدی مظلوم ــم )مه ــا را ببندی و کمربنده

اســتقبال فــراوان مخاطبــان مواجــه شــد. مهــر

امیر جعفری به فصل دوم سریال »شهرزاد« پیوست
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 فیفا، بازی دوستانه ایران با تایلند
 را تأیید کرد

ــران  ــال ای ــی فوتب ــای مل  تیم ه
آبــان   19 تاریــخ  در  تایلنــد  و 
امســال در دیــداری تدارکاتــی در 
دیــدار  یکدیگــر  بــا  بانکــوک 

خواهند کرد. 
 19 ســاعت  از  دیــدار  ایــن 
بــه وقــت محلــی و 15 و 30 
بــه وقــت ایــران برگــزار می شــود. ایــران در رقابت هــای 
مقدماتــی جــام جهانــی 2018 روســیه در گــروه اول و تایلنــد 
ــا  ــتراحت تیم ه ــه اس ــه ب ــا توج ــرار دارد و ب ــروه دوم ق در گ
در روزهــای نخســت فیفــا ِدی در بــازه فــوق زمانــی و اینکــه 
تیــم ملــی ایــران بایــد دیــدار هفتــه پنجــم خــود را در مالــزی 
مقابــل ســوریه صف آرایــی کنــد، بهتریــن فرصــت بــرای 
ــران  ــی ای ــه کادر فن ــد ک ــش آم ــم پی ــی دو تی ــدار تدارکات دی
ــدار  ــن دی ــه ای ــرده و برنام ــتفاده ک ــت اس ــن فرص ــز از ای  نی

را تدارک دید.

 پیروزی قاطعانه 
تیم ملی والیبال ایران برابر ژاپن

ــازی خــود در جــام  ــن ب ــران در دومی ــال ای ــی والیب ــم مل تی
کنفدراســیون ها بــه مصــاف ژاپــن رفــت و ایــن تیــم را 3 بــر 0 
شکســت داد. علیرضــا بهبــودی، محمدطاهــر وادی، مصطفــی 
حیــدری، محمدرضــا مــؤذن، رحمــان داودی، ســلیم چپرلــی 
 ســامان فائــزی، علــی شــفیعی، مســعود غالمــی، محمد فالح
اســماعیل نژاد  امیــن  مباشــری،  علیرضــا  قــرا،   رضــا 
و بابــک امیــری 14 بازیکــن ایــران در ایــن رقابت هــا هســتند. 
ســرمربیگری تیــم ملــی نیــز بــر عهــده ناصر شــهنازی اســت. 
تیــم ملــی در اولیــن بــازی خــود برابــر اســترالیا بــه برتــری 
رســیده بــود و ســوم مهــر بــه مصــاف کــره جنوبــی مــی رود. 

 حسن زاده، گلزن ترین بازیکن
 فوتسال ایران

بازیکــن تیــم ملــی فوتســال پرتغــال در صــدر جــدول گلزنــان 
مســابقات جــام جهانــی قــرار دارد. مرحلــه یک هشــتم 
ــره 8  ــه اتمــام رســید و چه ــی فوتســال ب ــی جــام جهان نهای
تیــم راه یافتــه بــه مرحلــه یــک چهــارم نهایی مشــخص شــد. 
ایــران، مصــر، روســیه، اســپانیا، پرتغــال، آذربایجــان، آرژانتین 

ــه بعــد هســتند. ــه تیم هــای حاضــر در مرحل و پاراگوئ
ــو ــای کار ریکاردینی ــا اینج ــا ت ــن رقابت ه ــزن ای ــن گل   بهتری
بازیکــن تیــم ملــی پرتغــال اســت کــه 11 گل بــه ثمــر رســانده 
ــه  ــن زاده 4 گل ب ــر حس ــم علی اصغ ــران ه ــم ای ــت. از تی اس
ثمــر رســانده تــا در میــان بازیکنــان تیــم ملــی، برتریــن گلــزن 
باشــد. حســین طیبــی هــم، دیگــر بازیکــن تیــم ایــران اســت 

کــه 3 گل بــه ثمــر رســانده اســت.

روزهای سخت عبدهللا در نصف جهان 

ــر  ــروصدا و تغیی ــی س ــا کل  ب
ســپاهان  نیمکــت  روی 
ــه  ــد ک ــن امی ــه ای ــت ب نشس
ــدار  ــم پرطرف ــن تی ــد ای  بتوان
خوبــش  روزهــای  بــه  را 
ویســی  عبــدا..  بازگردانــد. 
ــزه وار  ــی معج ــس از قهرمان پ
بــا اســتقالل خوزســتان در لیــگ پانزدهــم بــه یکبــاره ســر 
ــای دوران  ــی از آرزوه ــه یک ــا ب ــان درآورد ت ــف جه از نص
مربیگــری اش یعنــی هدایــت ســپاهان برســد؛ تیمــی کــه 
فصلــی کابــوس وار را ســپری کــرده بــود و نیــاز بــه تفکــری 
ــه همــان روزهــای پرافتخــار  ــاره ب ــا دوب ــد داشــت ت جدی
گذشــته بازگــردد. عبــدا.. بــا تجربــه ای کــه از دوران بــازی 
ــی در  ــونامی بزرگ ــه س ــت ب ــت دس ــپاهان داش ــرای س ب
ترکیــب زد و بــا جوانگرایــی در پــی ســاختن تیمــی مدعــی 

قهرمانی بود.
ــی، کار  ــداران اصفهان ــاد طرف ــارات زی ــن انتظ ــن بی   در ای
را بــرای ایــن مربــی ســخت تر از قبــل نشــان داد تــا 
ــف  ــود را در نص ــارها کار خ ــن فش ــار همی ــر ب ــی زی ویس
ــه  ــیه هایی ک ــام حاش ــس از تم ــد. پ ــتارت بزن ــان اس جه
نقــل و انتقــاالت و تصمیمــات ایــن مربــی بــرای بســتن 
لیســت بازیکنــان در پــی داشــت، رونــد پرفــراز و نشــیب 
ســپاهان در طــول هفــت هفته گذشــته هــم مزیــد بر علت 
شــد تــا روزهــای ســخت عبــدا.. در نصــف جهــان زودتــر از 
حــد تصــور فراربرســد. شکســت عجیــب برابر پرســپولیس 
ــدگان تماشــاگران پرتعــداد  ــل دی ــه و مقاب آن هــم در خان
ــی  ــادات از ویس ــا انتق ــد ت ــت ش ــر عل ــد ب ــی مزی  اصفهان
و افــکارش بیشــتر از قبــل شــود؛ فشــاری کــه قبــل از بازی 
هــم حــس می شــد و کامــال از چهــره ایــن مربــی نمایــان 
 بــود. عبــدا.. بــا آشــنایی نســبت بــه جــو فوتبــال اصفهــان 
ــد هــر چــه ســریع تر  ــداران ســپاهان بای و انتظــارات طرف
ــا  ــا ب ــد ت ــر ده ــش را تغیی ــیب تیم ــراز و نش ــد پرف رون
ــه رو  تبعــات ســنگین مثــل مربیــان قبلــی ایــن تیــم روب

نشــود.

سرمربی تیم  ملی قطر اخراج شد
فدراســیون فوتبــال قطــر، ســرمربی تیــم  ملــی فوتبــال ایــن 

کشــور را برکنــار کــرد. 
فدراســیون فوتبــال قطــر رســما کارینیــو، ســرمربی تیم ملــی 
فوتبــال قطــر را بــه دلیــل کســب نتایــج ضعیــف در دو بازی 
اول خــود در مرحلــه نهایــی مقدماتــی جــام جهانــی 2018 
روســیه اخــراج کــرد. قطــر در اولیــن بــازی خــود در تهــران 
ــت  ــر 0 شکس ــه 2 ب ــا نتیج ــی روش ب ــاگردان ک ــل ش مقاب
خــورده بــود و در دیــدار دوم در دوحــه برابــر ازبکســتان بــا 

نتیجــه 1 بــر 0 شکســت خــورد.

مدت هاســت کــه اخبــار المپیــک 
مبارکه 

محمدصادق دانشمند
ــران  ــل ای ــل محاف ــک ُنق  و پارالمپی
ــن  ــور در ای ــا حض ــت. قطع ــان اس ــانه های جه ــر رس و تیت
مســابقات بــرای هــر ورزشــکار افتخــار بزرگــی اســت. 
المپیــک و پارالمپیــک، بزرگ تریــن رقابــت ورزشــی جهــان 
اســت و قطعــا کســانی کــه در ایــن مســابقات حضــور دارنــد 
بهترین هــای جهــان هســتند؛ امــا ایــن المپیــک بــرای 
ــوی دیگــری  شهرســتان مبارکــه و شــهر دیزیچــه رنــگ و ب
داشــت. زینــب ملکــی، ورزشــکار بــا اخــالق شــهر دیزیچــه 
ــن  ــه ای ــراوان ب ــالش ف ــدا و ت ــر خ ــوکل ب ــا ت ــت ب توانس
مســابقات راه یابــد و ایــن بهانــه ای شــد کــه بــا ایــن بانــوی 

موفق استان اصفهان مصاحبه ای داشته باشیم.
ــن  ــب ای ــن کس ــای وط ــه کیمی ــان روزنام ــرف مخاطب از ط

ــود؟ ــه ب ــابقات چگون ــم. مس ــک می گویی ــار را تبری افتخ
بــا عــرض ســالم خدمــت مخاطبــان روزنامــه وزیــن 
ــک  ــک و پارالمپی ــابقات المپی ــا مس ــن. قطع ــای وط کیمی
می شــود  برگــزار  کیفــی  نظــر  از  ســطح  باالتریــن   در 
ــا  ــم م ــخت. تی ــا س ــود؛ واقع ــخت ب ــم س ــم بگوی و می توان
تیــم خیلــی خوبــی بــود و همــه  بازیکنــان از جــان و دل مایه 
ــی  ــم مل ــه  المپیکــی تی ــن تجرب ــوان اولی ــه عن گذاشــتند. ب

والیبــال نشســته، فراتــر از انتظــارات ظاهــر شــد.
از فضای بازی ها برایمان بگویید.

ــود. اصــال فکــرش  ــی ب ــان بســیار خوب ــل میزب   کشــور برزی
ــت  ــا را دوس ــا ایرانی ه ــدر برزیلی ه ــه این ق ــم ک را نمی کردی
ــد در تمامــی بازی هــا، کل ســالن  ــاور کنی داشــته باشــند. ب
ــعار  ــکا، ش ــل آمری ــازی مقاب ــرد. در ب ــویق می ک ــا را تش م
ایــران ایــران فضــای ســالن را پــر کــرده بــود. جالــب ایــن 
ــد  ــی بودن ــا ایران ــه اصالت ــاگرانی ک ــداد تماش ــه تع ــود ک ب
ــردم  ــمت م ــتر از س ــویق بیش ــن تش ــود و ای ــم ب ــی ک خیل
ــان  ــته جه ــال نشس ــیون والیب ــس فدراس ــود. رئی ــل ب برزی
ــد از  ــرده اســت. بع ــی پیشــرفت ک ــران خیل ــم ای گفــت: تی
مســابقات هــم اعــالم شــد کــه ایــران، دومیــن تیــم موفــق 

در زدن ســرویس ها بــوده اســت.
چــه شــد کــه زینــب بــا وجــود معلولیــت توانســت در بیــن 

ــرد؟ ــرار گی ــان ق بهترین هــای جه
ــودم بهزیســتی شهرســتان مبارکــه یــک  وقتــی ده ســاله ب
ــه مــن  ــرای بچه هــا صحبــت کنــد. او ب ســخنران آورد کــه ب
ــی  ــه هــر جایــی بخواهــی می رســی، اگــر بتوان ــو ب گفــت ت
ــی.  ــالش کن ــش ت ــد هــم برای خــوب نقاشــی بکشــی و بع
ایــن حــرف خیلــی بــر مــن اثــر گذاشــت. همــان روز مــن 

خــودم را بــا لبــاس تیــم ملــی روی ســکوی قهرمانــی 
ــوم  ــق می ش ــته ای موف ــه رش ــتم در چ ــیدم. نمی دانس کش
ــن  ــوم. چندی ــق می ش ــا موف ــه حتم ــتم ک ــی می دانس ول
حتمــا  می کنــم.  تــالش  شــبانه روز  اســت کــه  ســال 
می دانیــد کــه مــکان مناســب بــرای تمریــن معلولیــن 
وجــود نــدارد. تــازه در شــهر مــن هــم کســی نبــود کــه بتوانــد 

ــد. ــن کن ــا مــن تمری ــم ب دائ
 همیــن ســال گذشــته بــود کــه بــرای آمــاده شــدن 
می رفتــم  دوســتانم  بعضــی  خانــه   درب   مســابقات 
و خواهــش و التمــاس می کــردم کــه بیاینــد بــا مــن 
ــه می شــنیدم. گاهــی  ــد و بســیاری از اوقــات ن تمریــن کنن
اوقــات تنهایــی بــه ســالن ورزشــی می رفتــم و تــور والیبــال 
ــردم. ــن می ک ــردم و تمری ــب می ک ــاد نص ــت زی ــا زحم را ب

چه کسانی مشوقت بودند؟
خانــواده ام. بزرگ تریــن لطــف خــدا بــه مــن خانــواده  
ــم  ــن تکیه گاه ــدا بزرگ تری ــد از خ ــه بع ــتند ک ــم هس خوب
هســتند. پــدرم بــا وجــود داشــتن دو فرزنــد معلــول از هیــچ 
حمایتــی تاکنــون دریــغ نکــرده و خــم به ابــرو نیاورده اســت 
ــت.  ــیار باالس ــرادرم بس ــن و ب ــای م ــه هزینه ه ــی ک در حال
ــوه همیشــه  ــد و دو ن ــار فرزن ــا وجــود داشــتن چه مــادرم ب

اعــالم آمادگــی کــرده کــه اگــر هــم تمرینــی نداشــته باشــم 
ــم  ــن ه ــه میادی ــد و در هم ــن کن ــن تمری ــا م ــودش ب خ

ــوده اســت. همراهــم ب
برنامه  شما برای آینده چیست؟

ــک 2020  ــالی المپی ــن ط ــزرگ دارم. م ــدف ب ــک ه ــن ی م
ــن  ــبانه روز تمری ــه آن ش ــیدن ب ــرای رس ــم و ب را می خواه

ــرد. ــم ک خواه
سخن آخر:

در پایــان روی ســخنم بــا معلولیــن اســت. پیشــنهادی 
برایشــان دارم: بیاییــد دیگــر فکــر نکنیــم کــه معلول هســتیم 
ــزرگ تمرکــز کنیــم. مــن  ــا ســالم. بیاییــد روی اهــداف ب ی
المپیــک خــودم را پیــدا کــردم. شــما هــم المپیکتــان را پیــدا 

کنیــد و بــرای آن تــالش کنیــد.

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با زینب ملکی تنها بانوی پارالمپیکی استان اصفهان

شما هم المپیکتان را پیدا کنید

ــان  ــا بی ــال ب ــی فوتب رئیــس ســازمان تیم هــای مل
ــم  ــازی تی ــیت دو ب ــران حساس ــه ای ــه جامع اینک
ــرده  ــی را درک ک ــره جنوب ــتان و ک ــا ازبکس ــی ب مل
ــا  ــدار ب ــرای دی ــتان ب ــگ ازبکس ــت: لی ــت، گف اس

ایــران، چهــار روز زودتــر از مــا تعطیــل 
شــد. 

محمدرضــا ســاکت کــه بــه همــراه 
تیــم ملــی در ارمنســتان حاضــر اســت 
در گفت وگــو بــا ســایت فدراســیون 
ــی از ســفارت  ــا قدردان ــدا ب ــال ابت فوتب
ــروان  ــران در ای ــالمی ای ــوری اس جمه
ســفارت  خوشــبختانه  کــرد:  اظهــار 

ــم  ــا تی ــای الزم را ب ــتان همکاری ه ــران در ارمنس ای
ــه  ــی ب ــم مل ــگام ورود تی ــت. هن ــته اس ــی داش مل
فــرودگاه  در  ســفارت  از  نمایندگانــی  ارمنســتان 
حضــور پیــدا کردنــد و آقــای ســجادی، ســفیر ایــران 
در ایــروان، نیــز در تماســی تلفنــی بــه کاروان ایــران 
خیــر مقــدم گفــت. همچنیــن تعــدادی از مســئوالن 

ــژه دعــای  تیــم ملــی، پنجشنبه شــب در مراســم وی
کمیــل مســجد کبــود ایــروان کــه بــا حضــور پرشــور 
مســلمانان ایــران و تعــدادی دیگــر از کشــورها 

ــد.  ــرکت کردن ــد، ش ــزار ش برگ
ســاکت بــا اشــاره بــه امکانــات موجــود 
ــار  ــی ارمنســتان اظه ــم مل در کمــپ تی
کــرد: نکتــه قابــل تأمــل در ایــن ســفر 
ــی  ــات آکادم ــپ و امکان ــاهده کم مش
فوتبــال ایــروان اســت کــه شــرایط 
بســیار خوبــی دارد. ایــن کمــپ مجهــز 
بــه 8 زمیــن فوتبــال اســت کــه ۶ زمیــن 
آن دارای چمــن طبیعــی و 2 زمیــن 
ــده  ــع بن ــت. در واق ــی اس ــن مصنوع آن دارای چم
ــن  ــی ای ــن طبیع ــن چم ــت زمی ــاهده کیفی ــا مش ب
ــن  ــن زمی ــداری ای ــدم. نگه ــگفت زده ش ــپ ش  کم
خوبــی  بســیار  الگــوی  می توانــد  آن  و کیفیــت 
باشــد. بــه اعتقــاد مــن ارمنســتان، انتخــاب بســیار 

ــع ــت. ربی ــی اس ــای ورزش ــرای اردوه ــی ب خوب

محمدرضا ساکت:
لیگ ازبکستان 4 روز زودتر از ایران تعطیل شد

 مدافــع تیــم ســپاهان می گویــد ســر ســفره پــدر 
ــه شــایعه  ــرادی ک ــام اف ــزرگ شــده و تم ــادرش ب و م
کــم کاری اش را مطــرح کردنــد، بــه خــدا واگــذار 
می کنــد. او ادعــا می کنــد از شــدت ناراحتــی دو شــب 

اســت نخوابیــده و بــه حرف هــای بعضــی 
ــدارد.  ــی ن ــراد توجه اف

ــا  ــن واقع ــد: م ــجاع خلیل زاده می گوی ش
ــی  ــراد متأســفم؛ آدم های ــرای برخــی اف ب
بیــکار نشســته اند تــا حاشــیه درســت 
 کننــد و خودشــان را بــه نفهمیــدن زده انــد 
و می خواهنــد ثابــت کننــد نمی داننــد 
در  مــن  دارد.  باخــت  و  بــرد  فوتبــال 

مایــه  از جــان و دل  تیمــی حضــور داشــتم،  هــر 
گذاشــتم؛ امــا برخــی افــراد کاســه داغ تــر از آش 
شــده اند و از ســکوت مــن سوءاســتفاده می کننــد. 
پرســپولیس  بــا  بــازی  از  بعــد  بچــه  یکســری 
کردنــد  فحاشــی  مــن  بــه  مجــازی  فضــای   در 
نمی دانــم هدفشــان چیســت. فضــای مجــازی  و 

ــد  ــک می زنن ــن پیام ــخصی م ــط ش ــه خ ــار ب ــه کن  ب
و فحاشــی می کننــد. متأســفانه بعضــی ســایت ها نیــز 
ــان  ــان را نش ــد و خودش ــن زدن ــوع دام ــن موض ــه ای ب
ــدم  ــزرگ ش ــادرم ب ــدر و م ــفره پ ــر س ــن س ــد. م دادن
قبــل  ســال  نیســتم.  برخــی  مثــل  و 
پولــی  اینکــه  بــدون  تراکتورســازی  در 
دریافــت کنــم، بــه عنــوان ســرباز بهتریــن 
بازی هایــم را انجــام دادم. مــن در هــر 
تیمــی حضــور داشــتم، از جــان و دل مایــه 
 گذاشــتم و در ســپاهان هــم توانایی هایــم 
را ثابــت کــردم. حــاال چــرا می گوینــد 
ــم. خــدا جــای  کــم کاری کــردم را نمی دان
ــه گل  ــد. در صحن ــان را می ده ــته و جوابش ــق نشس ح
ــه تصــور  ــود ک ــاد ب ــدر ســر و صــدا زی پرســپولیس آنق
ــا  ــن ره ــتم. م ــن هس ــد م ــان می گوی ــردم دروازه ب ک
ــر  ــه ه ــور نشــد. ب ــن ط ــا ای ــرد، ام ــر بگی ــا گل ــردم ت ک
ــد مــن  ــرد و باخــت دارد و شــک نکنی ــال ب حــال فوتب
ــتم. ورزش3 ــت هس ــپاهان ناراح ــت س ــم از شکس ه

دوشب است از شدت ناراحتی نخوابیدم
واکنش تند خلیل زاده به اتهام کم کاری مقابل پرسپولیس
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وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر 
 خواهد شد. شماره : 309/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان

 گلپایگان
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای علی اصغر قندیانی برابر وکالتنامه 3245۶ مورخه 95/05/23 از آقای آرشا امینیان به والیت آقای سعید 
امینیان تنظیمی دفتر 20 کاشان به استناد دو برگ استشهادیه محلی مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین به شماره 4391 فرعی مفروز مجزی شده از پالک 2840 اصلی  واقع در بخش سه حوزه ثبتی  
آران و بیدگل که در صفحه 232 دفتر 129 امالک ذیل شماره 25۶02 بنام آرشا امینیان فرزند سعید ثبت و 
سند مالکیت تک برگی به شماره 1013۶3 صادر و تسلیم گردیده در اثر جابجایی مفقود و اینک در خواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده و معامله دیگری صورت نگرفته است لذاطبق تبصره یک ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهیتا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکوریاوجود 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 و اصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند  ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مزبور  صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 5/22/95/393/م الف رئیس ثبت اسناد و 

امالک آران و بیدگل عباس عباس زادگان
اخطار اجرایی

اقامت:  نام پدر: خدابنده نشانی محل  نام خانوادگی: بختیاری   نام: محرم علی   مشخصات محکوم علیه: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مجید – مصیب   نام خانوادگی:طالقانی – مرشدی آرانی  نام پدر : 
حسن – عباس  شغل : آزاد – وکیل   نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – م سپاه – ساختمان هاشمی دفتر 
وکالت محکوم به:به موجب رای شماره 402تاریخ94/7/21حوزه سوم  شورای حل اختالف شهرستان آران و 

بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )8۶/12/10( 
لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه ووصول گردد.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 
اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  به قسمت  را  دارایی خود  مزبور صورت جامع  مهلت  ظرف 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک   شماره  مجتمع  سوم  شعبه  دفتر  الف  م  نماید.شماره5/22/95/379/ 

آران و بیدگل 
آگهی ابالغ رای

به تاریخ 95/2/11  در وقت فوق العاده شعبه سومشورای حل اختالف آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل و پرونده کالسه 774/94تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعالم 
و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود. 
رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مصیب مرشدی آرانی به وکالت از آقای محمد حیدر زاده آرانی   فرزند 
 : فرزندان  ترتیب  به  زاده  اصغر  زینب  آرانی 2-  رزاقی  و خانم 1- علی محمد  آقای  به طرفیت  اله    نعمت 
1- حسین 2- اله ویردیبه خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ چهار 
با عنایت به محتویات پرونده و به  میلیون و هشتصد هزار ریال و  مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با 
التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه 
خواندگانارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 
198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و 
نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/22/95/380/ م الف قاضی شعبه سوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: شفیقه  نام خانوادگی: رضائی گیالندهی  نام پدر: محرمعلی شغل: آزادنشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مجید – مصیب   نام خانوادگی:طالقانی – مرشدی 
آرانی  نام پدر : حسن – عباس  شغل : آزاد – وکیل   نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – م سپاه – ساختمان 

هاشمی دفتر وکالت 
محکوم به:به موجب رای شماره 792تاریخ94/11/18حوزه سوم  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:متضامنا:

پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )89/9/30( 
لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل – ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه ووصول گردد.

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 
اختالف شهرستان  یک  شورای حل  مجتمع شماره  دفتر شعبه سوم  الف  م  نماید.شماره5/22/95/378/ 

آران و بیدگل 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به خواسته مطالبه  دادخواستی  بیدگل(  یلدای کویر  اینکه خواهان علیرضا جلوداریان )شرکت فرش  به  نظر 
وجه به طرفیت فرهاد نعمتی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 
2حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 491/95 ثبت و برایتاریخ 95/8/11 ساعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. شماره : 13/2/95/381/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان علیرضا جلوداریان بیدگلی  )شرکت فرش یلدای کویر بیدگل( دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت فرهاد نعمتی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 
وقت  95/8/11 ساعت 17/45  برایتاریخ  و  ثبت  به کالسه 492/95  اختالف  به شعبه 2حقوقی شورای حل 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه 
دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 13/2/95/382/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان علیرضا جلوداریان بیدگلی  )شرکت فرش یلدای کویر بیدگل( دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت فرهاد نعمتی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 
وقت   18/15 95/8/11 ساعت  برایتاریخ  و  ثبت  به کالسه 493/95  اختالف  به شعبه 2حقوقی شورای حل 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه 
دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 13/2/95/383/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان علیرضا جلوداریان بیدگلی  )شرکت فرش یلدای کویر بیدگل( دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت فرهاد نعمتی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 
95/8/11 ساعت 18/45 وقت  برایتاریخ  و  ثبت  به کالسه 494/95  اختالف  به شعبه 2حقوقی شورای حل 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه 
دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 13/2/95/384/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423۶20200251شماره پرونده: 9409983۶20201000
شماره بایگانی شعبه : 941020تاریخ تنظیم: 1395/0۶/24 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :روح اله  نام 
خانوادگی : صالحی راد  نام پدر: حبیب اله  نشانی: آران و بیدگل – خ جمهوری – بهار نهم مشخصات محکوم 
علیهم ردیف 1- نام: کوروشنام خانوادگی : کوکنانی قره بلطاقی نام پدر : محمود نشانی: مجهول المکان 2- نام 
: علی محمد نام خانوادگی : رزاقی نام پدر: حسین نشانی : آران و بیدگل – خ ولی عصر عج ا... – کوچه شهید 
دستفروش محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093۶20201941 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509973۶20200577 محکوم علیهم  محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
شصت و شش میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 252000 تومان و 
نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چک )94/3/25( 
تا زمان پرداخت آن در حق محکوم له . رای صادره غیابی است. هزینه اجرا به عهده محکوم علیهم میباشد.  
محکوم علیه 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 1۶ 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(. ۶- 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: 5/22/95/392/ م الف  متصدی امور دفتری شعبه دوم 

حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل –هاجر قدیرزاده
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423۶20200250شماره پرونده: 9409983۶20200999
شماره بایگانی شعبه : 941019تاریخ تنظیم: 1395/0۶/24 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :روح اله  نام 
خانوادگی : صالحی راد  نام پدر: حبیب اله  نشانی: آران و بیدگل – خ جمهوری – بهار نهم مشخصات محکوم 
علیهم ردیف 1- نام: علی محمد نام خانوادگی : رزاقی نام پدر : حسین نشانی: آران و بیدگل – خ ولی عصر– 
کوچه شهید دستفروش 2- نام : حبیب اله  نام خانوادگی : عرب  نام پدر: عین اله  نشانی : مجهول المکان 
و شماره   9510093۶20201940 به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم 
دادنامه مربوطه 9509973۶20200579 محکوم علیهم  محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ هشتاد 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 294000 تومان و نیز خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چک )94/2/20( تا زمان 
پرداخت آن در حق محکوم له . رای صادره غیابی است. هزینه اجرا به عهده محکوم علیهم میباشد.  محکوم 
علیه 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 1۶ 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(. ۶- 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: 5/22/95/391/ م الف  متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی 

دادگستری شهرستان آران و بیدگل –هاجر قدیرزاده
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی  نام خانوادگی: پور نفری  نام پدر: حمید رضا نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:روح اله   نام خانوادگی:صالحی راد  نام پدر : حبیب اله نشانی محل اقامت: 
آران و بیدگل – خ جمهوری کوچه بهار 9محکوم به:به موجب رای شماره 3۶3تاریخ95/4/2حوزه اول  شورای 
حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 230/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان 
صدور چک )94/8/20( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان.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.شماره5/22/95/389/ م الف دفتر شعبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: عادل نام خانوادگی: فالح شغل : کاسب نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:مصطفی   نام خانوادگی:پور حمزاوی نام پدر : کاظم شغل : کاسب نشانی محل 
اقامت: کشان – شهرک 22 بهمن – بلوک 2- پالک 18- منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 48 
تاریخ24 /95/1حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه 
محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان  اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ  صدور چک )91/9/28( لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه 
ووصول گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
یا مالی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
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.شماره5/22/95/38۶/ م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف 

شهرستان آران و بیدگل 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای حسام هاشم خانی دارای شناسنامه شماره 9-852519-001 متولد 1374  به شرح دادخواست به کالسه 
95 /۶09 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر 
هاشم خانی بشناسنامه 744مورخ 1344/1/2 در تاریخ1395/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر-یک  دختر یک همسر  دائمی – پدر – مادر که  به شرح 
ذیل می باشد:  1- حسام هاشم خانی    فرزند ناصر   به ش ش9-852519-001 متولد 1374صادره از تهران  

2- بهاره هاشم خانی فرزند ناصر به ش ش 5-3707۶1-002متولد 1379  صادره از کرج 3- فاطمه سنائی  
فرزندمحمد صادق  به ش ش ۶متولد 1354 صادره از گلپایگان  4- آقجه صنوبر  فرزند سلمان  به ش ش 
80 متولد 131۶ صادره ازقزوین 5- عبداله هاشم خانی  فرزند محمد حسن  به ش ش  2 متولد 1313 صادره 
از ساوه و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 318/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان گلپایگان
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکامَ شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 950198 اجرائی موضوع علیه 
یوسف خدادادیو له آقای ناصر حق پرست    در تاریخ 95/7/2۶ به منظور فروش یک دستگاه اتومبیل مینی 
بوس کارسان – تیپ j9premier به رنگ سفید روغنی مدل 2007 شماره انتظامی 878 ع 51 ایران 33 شماره  
35533مdv74y به شماره شاسی nlnopv40107401۶03از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر 
اجرای احکامشعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان  اطاق 313 برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 80/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از 
مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 
می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. شماره 

: 393/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی فالورجان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مهین موسوی دارای شناسنامه شماره 944متولد 1352  به شرح دادخواست به کالسه 95 /۶17 ش1 از 
این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا شفیعی بشناسنامه 
11مورخ 1344/1/10 در تاریخ1395/۶/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو  پسر- همسر  دائمی – مادر که  به شرح ذیل می باشد:  1- اسماعیل شفیعی    فرزند 
علیرضا به ش ش2-01۶508-121متولد 1379صادره از گلپایگان 2- مهدی شفیعی فرزند علیرضا به ش ش 
به ش ش 944متولد  فرزندعباس   گلپایگان 3- مهین موسوی  از  3-022347-121متولد 1384  صادره 
1352 صادره از الیگودرز 4- سکینه شفیعی  فرزند محمد  به ش ش 50 متولد 1322 صادره از گلپایگان  و 
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 
اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  رئیس شعبه  الف  م   /320  : گواهی صادر خواهد شد. شماره 

اختالف شهرستان گلپایگان
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950۶44 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل ، متهم 
اتهام توهین ، ضرب و جرح عمدی و تهدید  به  محسن رضا زاده فرزند علی و مهدی رضا زاده فرزند علی 
موضوع شکایت مرتضی ماشااله زاده تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المکان 
و متواری می باشد ، لذا به نامبرده ابالغ گردد تاظرف یک ماه از تاریخ این آگهی در این شعبه حضور یابد بدیهی 
است در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول 

خواهد شد. شماره : 5/22/95/373/م الف شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل 
ابالغ نظریه کارشناس

فرزند  اصفهانی  و 2- مجتبی حمیدی  علی  فرزند  زاده  داریوش خسرو   -1 آقای  به  نظریه کارشناس  ابالغ 
علیرضا شماره ابالغیه : 9510103۶53503۶97 شماره پرونده : 9409983۶53500477 شماره بایگانی شعبه 
حقوقی  دادگاه  3 شعبه سوم  پرونده 940488ح  در  اینکه  به  نظر   1395/0۶/1۶  : تنظیم  تاریخ   940488 :
با وکالت آقای اصغر جعفری به  دادگستری فالورجان موضوع دعوی آقای حبیب هللا بصیری فرزند حسن 
طرفیت آقایان 1- داریوش خسروزاده فرزند علی و 2- مجتبی حمیدی اصفهانی فرزند علیرضا – مبنی بر 
تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات وارده به گیاهان و گلهای موکل به میزان 22 
میلیون تومان و مطالبه اجاره گلخانه از مورخ 91/8/21 لغایت 93/1/21 بمدت 18 ماه مقوم به 21/۶00/000 
تومان به انضمام مطلق خسارات وارده قانونی ؛ پس از صدور قرار کارشناسی ، کارشناس نظریه خود را ارائه 
نموده است ؛ لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق . آ.د.م با توجه به اینکه خواندگان بنا بر اعالم وکیل 
خواهان مجهول المکان می باشند بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خواندگان ظرف مهلت یک هفته از تاریخ 
نشر آگهی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی خود با وصول نظریه کارشناسی از 
مفاد آن مطلع گردند و چنانچه مطلبی نفیا یا اثباتا در رابطه با نظریه ی کارشناسی دارند کتبا ارایه نمایند این 
آگهی به منزله ابالغ تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان مانع از ادامه رسیدگی نیست. مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان فالورجان – اکبر توکلی 
دادنامه

شماره دادنامه: 9509973۶20200429 شماره پرونده : 9409983۶202011۶3 خواهان شهرداری آران و بیدگل 
با نمایندگی آقای حسن ستاری به نشانی آران و بیدگل – خ حضرت خاتم االنبیاء )صلی ا...علیه( شهرداری 
آران و بیدگل و با وکالت آقای علی رمضانی بیدگلی فرزند جواد به نشانی اصفهان – آران و بیدگل آران و بیدگل 
خ زینبیه ک حجاب 8 ط فوقانی الکتریکی ادیسون روبه رو مسجد سید الشهداء واحد 3 خوانده : آقای سید 
محسن زاهدی فرزند سید حسین به نشانی اران و بیدگل – ابتدای جاده ابوزید آباد خواسته : مطالبه وجه 
سفته دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رای می نماید. )رای دادگاه (در خصوص دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای علی رمضانی به 
وکالت از شهرداری آران و بیدگل به طرفیت آقای سید محسن زاهدی دائر بر 1- مطالبه وجه یک فقره سفته 
واخواست نشده به مبلغ یکصد میلیون ریال 2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه وکیل 
خواهان دادخواست تقدیمی را مسترد داشته و به اعتقاد دادگاه استرداد دادخواست از ناحیه وی ثابت و محرز 
است بنابر این به استناد بند ))الف(( ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست مذکور صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره حضوری محسوب می شود و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد/ شماره : 5/22/95/375/م الف امیر حسین 

رزاقی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل
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ـــمـــاره 258 ســـــال دوم              ݡسݒ

مفاد آراء 
 »آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
 3 ماده  حسب  بر  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
گردیده  صادر  متقاضی  مفروزی  سهم  یا  و  عادی  انتقال  تایید  بر  مبنی  هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون 
اولین  تاریخ  از  دارند  اعتراض  مذکور  آرا  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مهلت  در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  ظرف  انتشار 
و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر  مبنی  گواهی  ارایه  و  صالحه  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت  دارند  فرصت 
اعتراض  وصول  عدم  و  مهلت  انقضا  صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به  موکول  ثبت  اقدامات 
. بود  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات   طبق 

1- رای شماره 139360302027013059 مورخ 1393/08/28 مهدی  کیانی نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 142 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1291344306 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/53 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
2- رای شماره 139360302027013061 مورخ 1393/08/28 زهره چنگانیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 138 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1291407758 در دو دانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9336 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/54 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
3- رای شماره 139460302027030770 مورخ 1394/12/24 نعیم توکل فرزند محمد امین بشماره شناسنامه 8518 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1292978791 در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 31 فرعی از اصلی 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4- رای شماره 139460302027030775 مورخ 1394/12/24 منصور آریانفر فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 6 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1288665105 در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 31 فرعی از اصلی 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  نوراله  سید  فرزند  کاجی  صادقی  محمد  سید   1394/12/24 مورخ   139460302027030779 شماره  رای   -5
شناسنامه 601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286684811 در هشت حبه و یک سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 31 فرعی از اصلی 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 215 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139460302027030783 مورخ 1394/12/24  بهاره فروتن فر  فرزند فرزاد بشماره شناسنامه - صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1275036902 در بیست و هفت حبه و دو سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 31 فرعی از اصلی 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  سیدحسین  فرزند  خوراسانی  خادم  سیدمرتضی   1395/01/21 مورخ   139560302027000417 شماره  رای   -7
شناسنامه 524 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286496438 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 255/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027001460 مورخ 1395/02/11 علی گوشی دهقی فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 333 
صادره از نجف آباد بشماره ملی 1090636751 در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

_ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 238/06 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027001531 مورخ 1395/02/12 جواد کریمی کوپائی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 427 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286891000 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/32 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
10- رای شماره 139560302027001535 مورخ 1395/02/12 ماه منیر رضائی کوپائی فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 
2542 صادره از تهران بشماره ملی 0074699407 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/32 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027003122 مورخ 1395/03/09 اشرف مکاری خوراسگانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
162 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291338918 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027003654 مورخ 1395/03/22 رمضان اخالقی بوزانی  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
496 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283656469 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 264/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رمضانعلی  فرزند  الهی خوراسگانی  مورخ 1395/03/26 طاهره حبیب  رای شماره 139560302027003906   -13
شناسنامه 18751 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283889927 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9030 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 36/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027003910 مورخ 1395/03/26  مهناز بخت آور فرزند دریا قلی بشماره شناسنامه 925 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1286603579 در نه چهاردهم حبه از 18 حبه از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3267 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/30 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027004150 مورخ 1395/04/01  احمد رمازی افوسی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 277 
صادره از فریدن بشماره ملی 6219410076 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3-2-1 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 787/10 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی حسین عرب اصفهانی فرزند حیدر .
شناسنامه  بشماره  عبدالعلی  فرزند  استادی كوپائی  رقیه   1395/04/02 مورخ   139560302027004160 شماره  رای   -16
2723 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658867428 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

 0 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  پزوه  حسینی  علیرضا   1395/04/09 مورخ   139560302027004423 شماره  رای   -17
صادره از اصفهان بشماره ملی 1270082167 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/67 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد 

رحیمی پزوه فرزند رضا .
18- رای شماره 139560302027004486 مورخ 1395/04/12 حمیدرضا علی محمدی فرزند مجتبی بشماره شناسنامه 
956 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286750563 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

12478 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
19- رای شماره 139560302027004754 مورخ 1395/04/19  احمد قاسمی کیچی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
437 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287085989 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

فرعی از اصلی 9534 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/57 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
20- رای شماره 139560302027005115 مورخ 1395/04/26 مصطفی قراخانی بنی فرزند رضا بشماره شناسنامه 44 صادره 
از شهركرد بشماره ملی 4623033600 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 275 

فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 57/71 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027005383 مورخ 1395/05/02  توران بگان قمشه فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه 662 
صادره از آبادان بشماره ملی 1817607243 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

258 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027005387 مورخ 1395/05/02 زینب علیزاده ارداجی  فرزند محمد تقی  بشماره شناسنامه 
1341 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291623027 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

فرعی از اصلی 8873 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/49 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علی  حیدر  فرزند  خوراسگانی  سلطانی  غالمعلی   1395/05/04 مورخ   139560302027005506 شماره  رای   -23
شناسنامه 131 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291298398 در پنج و بیست و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9446 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/33 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027005510 مورخ 1395/05/04 عصمت كفاشی خوراسگانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
174 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291310029 در هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9446 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 33/177 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
25- رای شماره 139560302027005560 مورخ 04/05/1395 محسن ولیخانی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 7063 
صادره از اهواز بشماره ملی 1751111512 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی 

از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/86 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027005591 مورخ 1395/05/05  اعظم امامیان آباده فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 1578 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287735843 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 

فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
27- رای شماره 139560302027005651 مورخ 1395/05/05 راخدا داودی حموله فرزند كوچك علی بشماره شناسنامه 
540 صادره از فارسان بشماره ملی 5558646306 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 135/51 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حسین صغیرزاده فرزند رضا.
28- رای شماره 139560302027005684 مورخ 1395/05/05 جواد رضایی هرندی فرزند مسلم بشماره شناسنامه 123 
صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659716105 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190/32 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027005685 مورخ 1395/05/05  ابراهیم رضائی هرندی فرزند مسلم بشماره شناسنامه 0 
صادره از كوهپایه بشماره ملی 5650014116 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190/32 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027005686 مورخ 1395/05/05  مرتضی رضائی هرندی فرزند مسلم بشماره شناسنامه 84 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659713718 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190/32 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027005696 مورخ 1395/05/07 مریم نقیان فشارکی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 1001 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1290394660 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027005697 مورخ 1395/05/07 حسن مطلبی فشارکی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 
1653 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286838614 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
33- رای شماره 139560302027005703 مورخ 1395/05/10 یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

13206 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/73 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027005708 مورخ 1395/05/10 مهدی ایزدی فرزند امامقلی  بشماره شناسنامه 4320 صادره 
از تهران بشماره ملی 0049249525 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6238 

فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 47/59 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027005713 مورخ 1395/05/10  علیرضا توسلی فرزند امین اله بشماره شناسنامه 30 صادره 

از نائین بشماره ملی 1249699630 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027005721 مورخ 1395/05/10 سید مصطفی علوی طبائی كوپائی فرزند سیدعبداله بشماره 
شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659597793 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198/20 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
37- رای شماره 139560302027005724 مورخ 1395/05/10 معصومه ملكوتی  فرزند سید علی بشماره شناسنامه 29 
صادره از اصفهان بشماره ملی 5659615686 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027005727 مورخ 1395/05/10  قدرت اله دهقانی ابری  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
34 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291336176 در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 162 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 298/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027005734 مورخ 1395/05/10  کمال میراسماعیلی فرزند آقاعطاء بشماره شناسنامه 6 
 1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  از اصفهان بشماره ملی 1291692495 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  صادره 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 201/80 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مسعود 

نیکوکار ونجانی.
40- رای شماره 139560302027005756 مورخ 1395/05/10 ناصر خدادادی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 4 
صادره از الیگودرز بشماره ملی 4172629075 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 163/58 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فاطمه 

زارعی فرزند عزیزهللا .
41- رای شماره 139560302027005850 مورخ 1395/05/12 رضا پیمانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 27701 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1280273747 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15243 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027005886 مورخ 1395/05/13 امیرمسعود حافظی ریزی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
38608 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282313533 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 76 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/4 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
43- رای شماره 139560302027005891 مورخ 1395/05/13 احمد ایزدی  فرزند جعفرقلی بشماره شناسنامه 109 صادره 
از خور و بیابانك بشماره ملی 5409707801 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8 

فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027005932 مورخ 1395/05/14 علی رضا فردوسی فرزند حسن بشماره شناسنامه 14 صادره 
از اراك بشماره ملی 0533821770 در ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 249 

فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 25/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  اسفندساالری  قاسمی  زهره   1395/05/14 مورخ   139560302027005961 شماره  رای   -45
شناسنامه 413 صادره از تهران بشماره ملی 0043052721 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 600 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027005963 مورخ 1395/05/14 حجت اله رحیمی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 18 
صادره از شهرضا بشماره ملی 1199541567 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 600 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  سیدحسین  فرزند  خداداد   سیدرضا   1395/05/16 مورخ   139560302027005987 شماره  رای   -47
53944 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281636436 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 179 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بمانعلی  سید  فرزند  نو  مزرعه  طباطبائی  السادات  اشرف   1395/05/16 مورخ   139560302027006000 شماره  رای   -48
روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1289473250 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1711 شناسنامه  بشماره 
مترمربع.  به مساحت 247  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی  پالک 1567  زمین  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
49- رای شماره 139560302027006001 مورخ 1395/05/16 محمد مصورخوراسگانی فرزند علی بشماره شناسنامه 10 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1291723323 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 114 فرعی از 

اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/84 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  محمدحسین   فرزند  آریان  عبدالرسول   1395/05/16 مورخ   139560302027006002 رای شماره   -50
3516 صادره از گناوه بشماره ملی 3539225153 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
از  صادره   20 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  قاسمی  رضا   1395/05/16 مورخ   139560302027006027 رای شماره   -51
سجزی بشماره ملی 5659541488 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
52- رای شماره 139560302027006030 مورخ 1395/05/16 فاطمه هاشمی سجزئی فرزند محمود بشماره شناسنامه 16 
صادره از سجزی بشماره ملی 5659573657 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
53- رای شماره 139560302027006104 مورخ 1395/05/17 رسول محمدی فرزند علی بشماره شناسنامه 28 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1291391762 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/73 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مهدی و محمود 

و احمد شهرت همگی هنرمند فرزندان هاشم .
54- رای شماره 139560302027006114 مورخ 1395/05/17 علی محمدی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 97 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1284096432 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 278/09 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مهدی و محمود 

و احمد فرزندان هاشم شهرت همگی هنرمند .
55- رای شماره 139560302027006116 مورخ 1395/05/17 مهدی محمدی فرزند علی بشماره شناسنامه 271 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1284002942 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/03 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مهدی و محمود 

و احمد فرزندان هاشم شهرت همگی هنرمند.
56- رای شماره 139560302027006125 مورخ 1395/05/17  حبیبه شمسی سوالری فرزند اباسلت بشماره شناسنامه 6 
صادره از شهرضا بشماره ملی 1199561843 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 216 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027006131 مورخ 1395/05/17 سید محمد حسینی کمال آبادی فرزند سیدابوالقاسم بشماره 
شناسنامه 24 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649886733 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 206/28 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
58- رای شماره 139560302027006132 مورخ 1395/05/17  ولی اله كیانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 4 صادره 
از فریدونشهر بشماره ملی 1129854159 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 
الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدرعلی  در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 80/07 مترمربع. خریداری مع 

زارعی هفدانی فرزند شکرهللا.
59- رای شماره 139560302027006194 مورخ 1395/05/18 علیرضا قاسمی نیا فرزند یداله بشماره شناسنامه 182 صادره 
از فالورجان بشماره ملی 1110726041 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13139 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/08 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027006204 مورخ 1395/05/18 احمد صناعی فرزند علی بشماره شناسنامه 220 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1291316418 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6514 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 297/26 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027006217 مورخ 1395/05/19 حسن اکبری فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 صادره از نائین 
زمین  از قطعه  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  بشماره ملی 1249628792 
پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027006220 مورخ 1395/05/19 معصومه میرزائی فرزند قنبر بشماره شناسنامه 1 صادره از 
نائین بشماره ملی 1249653754 در سه دانگ مشاع از ششدانگیکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027006221 مورخ 1395/05/19 اکرم زهیری هاشم آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1287400469 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   5913
قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 222/05 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027006226 مورخ 1395/05/19 حمید رحیمی سنجری فرزند رضا بشماره شناسنامه 2070 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283528444 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 222/05 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
65- رای شماره 139560302027006247 مورخ 1395/05/19  جواهر بهرامی هارونی  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
41 صادره از شهركرد بشماره ملی 4622098271 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 10210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/96 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی یدهللا حاجی زاده فرزند علی .
66- رای شماره 139560302027006250 مورخ 1395/05/19 بلقیس عالئی سامانی فرزند حسنعلی  بشماره شناسنامه 55 
صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622727676 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/96 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی یدهللا حاجی زاده فرزند علی .
بشماره  فرزند محمد  ادرمنابادی  رضا حق شناس  1395/05/19 محمد  مورخ   139560302027006251 رای شماره   -67
شناسنامه 1479 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287061796 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 181/63 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
 1191 رای شماره 139560302027006254 مورخ 1395/05/19 جواد حق شناس  فرزند محمد بشماره شناسنامه   -68
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287094422 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 181/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027006257 مورخ 1395/05/19 عباس حق شناس فرزند محمد بشماره شناسنامه 3943 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288287968 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 181/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  قربانعلی  فرزند  خوراسگانی  جمالیان  غالمرضا   1395/05/20 مورخ   139560302027006318 شماره  رای   -70
شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291347895 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9742 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/10 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027006322 مورخ 1395/05/20 امیر رادپی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 50385 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1282424904 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 62 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

72- رای شماره 139560302027006326 مورخ 1395/05/20 علیرضا رادپی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 46984 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282393103 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 62 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027006330 مورخ 1395/05/20 سعید رادپی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 2451 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1288163649 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 62 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

74- رای شماره 139560302027006351 مورخ 1395/05/21 عبداحمید شیری پائین دروازه  فرزند رضا بشماره شناسنامه 
61174 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281708763 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 207/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027006354 مورخ 1395/05/21 بتول زارعی گرگانی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 1352 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286866774 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 43/207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  ابراهیم  فرزند  اصفهانی   یزدیان  احمد    1395/05/21 مورخ   139560302027006379 شماره  رای   -76
احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1750349752 ملی  بشماره  اهواز  از  صادره   34997 شناسنامه 
200 مترمربع. خریداری طی سند به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 18  واقع   1 زمین پالک  از قطعه   بر روی قسمتی 

رسمی.
77- رای شماره 139560302027006382 مورخ 1395/05/21 صالحی مورکانی فرزند منصور بشماره شناسنامه 300 صادره 
از اهواز بشماره ملی 1755918161 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  حسین  محمد  فرزند  جرقویه  امیری  حسین   1395/05/26 مورخ   139560302027006549 شماره  رای   -78
شناسنامه 32839 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282256688 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11784 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/59 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
79- رای شماره 139560302027006553 مورخ 1395/05/26 فاطمه سلمانی ماربینی  فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
9 صادره از اردستان بشماره ملی 1189770881 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

4025 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/81 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027006628 مورخ 1395/05/27 پروین تقی پور محمدآبادی فرزند تقی بشماره شناسنامه 
4544 صادره از آبادان بشماره ملی 1817835556 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 6 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/35 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
81- رای شماره 139560302027006631 مورخ 1395/05/27 فروغ معتمدی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 3478 
از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه   1288337000 بشماره ملی  اصفهان  از  صادره 
مترمربع. خریداری  به مساحت 242/35  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 10354  از  فرعی   6 پالک  زمین  قطعه 

طی سند رسمی.
82- رای شماره 139560302027006632 مورخ 1395/05/27 محمود کریمی سیبکی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 
21 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129610764 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
83- رای شماره 139560302027006657 مورخ 1395/05/28 مهدی سرائیان فرزند رضا بشماره شناسنامه 1468 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1287652336 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از 

اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/44 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره شناسنامه  علی  فرزند  رای شماره 139560302027006687 مورخ 1395/05/28اصغر چنگانی خوراسگانی   -84
6765 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283769433 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

8899 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
85- رای شماره 139560302027006690 مورخ 1395/05/30 سوسن خواجه نعمه فرزند عبداالمیر بشماره شناسنامه 0 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1276375433 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 14 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 219/65 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی کریم حسینعلی زاده خراسانی.
86- رای شماره 139560302027006691 مورخ 1395/05/30 سیدعلیرضا دیباج فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 500 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1285456513 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 

فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/06 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
87- رای شماره 139560302027006693 مورخ 1395/05/30 فهیمه جاللی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 9334 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1292621974 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
از مالک رسمی  الواسطه بصورت عادی  به مساحت 204 مترمربع. خریداری مع  11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

حسن باقری فرزند حسین .
88- رای شماره 139560302027006742 مورخ 1395/05/30 فاطمه مطلبی فشاركی فرزند رضا بشماره شناسنامه 2600 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287252605 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 147/89 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی احمد کشاورز هفدانی .
89- رای شماره 139560302027006744 مورخ 1395/05/30 احمد نقیان فشاركی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 107 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659379737 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 147/89 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی احمد کشاورز هفدانی .
90- رای شماره 139560302027006774 مورخ 1395/05/31 صدیقه فروغی ابری فرزند حسن بشماره شناسنامه 1415 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283643065 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13206 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
91- رای شماره 139560302027006851 مورخ 1395/06/01 صفر وحدتی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 32 صادره از 
فریدن بشماره ملی 6219816471 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 96/24 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
92- رای شماره 139560302027006867 مورخ 1395/06/02 محمد علی مطلبی جونقانی فرزند علی داد بشماره شناسنامه 
87 صادره از فارسان بشماره ملی 4679510196 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 

فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 75/08 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027006966 مورخ 1395/06/04 محمد حسین بهاردوست فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  در ششدانگ   1291038949 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   546

پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/14 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
94- رای شماره 139560302027006975 مورخ 1395/06/04 حمید كاظمینی فرزند جابر بشماره شناسنامه 357 صادره 
روی  بر  احداثی  آپارتمان  و  مغازه  یکباب  از 72 حبه ششدانگ  در 13 حبه مشاع  ملی 1755658478  بشماره  اهواز  از 
به مساحت 50/40 مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15201 اصلی  از  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
95- رای شماره 139560302027006978 مورخ 1395/06/04 ناهید براتی مالكی فرزند یداله بشماره شناسنامه 19640 
صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1140195948 در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه و آپارتمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55/40 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
96- رای شماره 139560302027006993 مورخ 1395/06/06  حسینعلی عباسی جبلی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
27 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659347894 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 298/08 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی احمد 

کشاورز هفدانی فرزند رضا.
شناسنامه  بشماره  سیدحسین  فرزند  حسینی  معصومه   1395/06/06 مورخ   139560302027006996 شماره  رای   -97
2453 صادره از فریدن بشماره ملی 1158973896 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 183/42 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

مرتضی مظاهری ارزنانی فرزند غالمعلی .
98- رای شماره 139560302027007004 مورخ 1395/06/06  ابوالقاسم مرتضوی قهی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
388 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284174395 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 112/31 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم 

معصومه کشاورز هفدانی فرزند غالمحسین .
99- رای شماره 139560302027007013 مورخ 1395/06/06 بی بی حقیقی پوده فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 48 
صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129784138 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/46 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اکبر شاهزیدی فرزند علی .
بشماره  حسینعلی  فرزند  پوده  پیكانی  اسمعیل   1395/06/06 مورخ   139560302027007016 شماره  رای   -100
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   5129734173 ملی  بشماره  سفلی  سمیرم  از  صادره   38 شناسنامه 
اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   237 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
فرزند شاهزیدی  اکبر  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   209/46 مساحت   به 

 علی .
101- رای شماره 139560302027007019 مورخ 1395/06/06  اکبر رنجبر  فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 1261 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1285581377 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/35 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
102- رای شماره 139560302027007022 مورخ 1395/06/06 رسول صالحی کهریزسنگی  فرزند احمد بشماره شناسنامه 
30583 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282233394 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
مترمربع.  به مساحت 195/35  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 11549  از  فرعی  زمین پالک 5  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
103- رای شماره 139560302027007026 مورخ 1395/06/06 مهر افروز صفابخش فرزند حسن بشماره شناسنامه 561 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1285664264 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
مترمربع.  به مساحت 195/35  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 11549  از  فرعی  زمین پالک 5  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
104- رای شماره 139560302027007041 مورخ 1395/06/06 ناصر كاظمینی فرزند جابر بشماره شناسنامه 74 صادره از 
اهواز بشماره ملی 1755710097 در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه و آپارتمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55/40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
105- رای شماره 139560302027007126 مورخ 1395/06/08 صدیقه مکاری خوراسگانی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
6981 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283771594 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6448 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 307 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
106- رای شماره 139560302027007127 مورخ 1395/06/08  جواد زمانی سلیمی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1116 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291620761 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11517 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 202/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  امیرقلی   فرزند  لنگی  قاسمی یک  بیگم  فاطمه  مورخ 1395/06/08  رای شماره 139560302027007175   -107
شناسنامه 1757 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659047505 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 10007 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/90 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی حاج محمد تقی رحیم زاده.
108- رای شماره 139560302027007263 مورخ 1395/06/10 وجیهه قضاوی فرزند احمد بشماره شناسنامه 1145 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1286807506 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5034 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/35 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی حسن یزدنیا فرزند حسین .
109- رای شماره 139560302027007264 مورخ 1395/06/10 جالل آقاجانی کردآبادی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
82 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291458735 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ 

فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 48/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
110- رای شماره 139560302027007335 مورخ 1395/06/13 قرض الحسنه حضرت مهدی صاحب العصر )عج(  بشماره 
ثبت 1008  شناسه ملی 10260161043 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3767 

فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
111- رای شماره 139560302027007349 مورخ 1395/06/13 محمد حسین بهاردوست فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  در ششدانگ   1291038949 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   546
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 259/54 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

112- رای شماره 139560302027007355 مورخ 1395/06/13 مجتبی حسن زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 999 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286452317 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 

فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/76 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
113- رای شماره 139560302027007357 مورخ 1395/06/13 معصومه رجبی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 38 
صادره از خور بشماره ملی 5409972015 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 98/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
114- رای شماره 139560302027007390 مورخ 1395/06/14 حسین رفیعی دهاقانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
زمین  از قطعه  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  در ششدانگ  بشماره ملی 5129353080  از دهاقان  1308 صادره 
پالک 180 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/52 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

115- رای شماره 139560302027007406 مورخ 1395/06/14 عفت نصوحیان  فرزند عبدالوهاب بشماره شناسنامه 308 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286445418 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/54 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
116- رای شماره 139560302027007412 مورخ 1395/06/14  ناصر روشنائی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 38096 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282308416 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15202 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/49 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
117- رای شماره 139560302027007456 مورخ 1395/06/15 اصغر قربانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 159 صادره 
از شهرضا بشماره ملی 1199794708 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 370 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
118- رای شماره 139560302027007462 مورخ 1395/06/15 نفیسه رجائیان فرزند نبی اله بشماره شناسنامه 64 صادره 
از شهرضا بشماره ملی 1199809993 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 370 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
 14 بشماره شناسنامه  فرزند حسنعلی  باقرپور  اکبر  علی   1395/06/15 مورخ   139560302027007471 رای شماره   -119
صادره از شهرضا بشماره ملی 1199785482 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 5737 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
120- رای شماره 139560302027007475 مورخ 1395/06/15 منصور جرگونی اسپارتی فرزند علی اكبر بشماره شناسنامه 
87 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284181316 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 5737 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
121- رای شماره 139560302027007478 مورخ 1395/06/15 احمد فرهادی شلمزاری  فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 
1970 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289589631 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 5737 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
122- رای شماره 139560302027007479 مورخ 1395/06/15 اشرف فرقانی فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 114 
صادره از تیران کرون بشماره ملی 5499339384 در دو و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 11320 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/50 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  تهرانی  سلطانی  مهناز   1395/06/15 مورخ   139560302027007484 شماره  رای   -123
1946 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288073135 در نه - دهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 11320 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/50 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
124- رای شماره 139560302027007487 مورخ 1395/06/15 بهمن سلطانی تهرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 996 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287994296 در یک و چهار - پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 11320 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/50 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
125- رای شماره 139560302027007490 مورخ 1395/06/15 سمیرا سلطانی تهرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 619 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288459009 در نه - دهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 11320 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
126- رای شماره 139560302027007540 مورخ 1395/06/16  نادعلی نادری جزی  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 6452 
صادره از برخوار بشماره ملی 5110073996 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
127- رای شماره 139560302027007542 مورخ 1395/06/16  محمدرضا نقیب  فرزند جهانگیر  بشماره شناسنامه 5223 
صادره از آباده بشماره ملی 2410704840 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15192 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/52 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره شناسنامه 1086  فرزند جالل  آتشبار  زندی  زهرا   1395/06/16 رای شماره 139560302027007565 مورخ   -128
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287843107 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
129- رای شماره 139560302027007567 مورخ 1395/06/16 مریم مصیبی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 0 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1271138141 در یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15194 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند  مصیبی  علی   1395/06/16 مورخ   139560302027007568 شماره  رای   -130
قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   1270056018 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   0
سند طی  خریداری  مترمربع.   110/20 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15194 پالک  زمین  قطعه   از 

رسمی.
محمدعلی  فرزند  آبادی   نجف  طالئی  شادی   1395/06/18 مورخ   139560302027007739 شماره  رای   -131
روی  بر  احداثی  انبار   یکباب  ششدانگ  در   1280985951 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   55781 شناسنامه  بشماره 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   1000 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   22 پالک  زمین  قطعه  از   قسمتی 

رسمی.
غالمحسین  فرزند  خوابجانی  زارعی  اله  ولی   1395/06/20 مورخ   139560302027007767 شماره  رای   -132
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291240985 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   17 شناسنامه  بشماره 
سند طی  خریداری  مترمربع.   216/36 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از   قسمتی 

 رسمی.
بشماره  غالمحسین  فرزند  نظرآبادی  جعفری  مجید   1395/06/20 مورخ   139560302027007777 شماره  رای   -133
شناسنامه 369 صادره از اهواز بشماره ملی 1755705727 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2591 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/82 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
134- رای شماره 139560302027007780 مورخ 1395/06/20 فرزانه شمس فرزند علی بشماره شناسنامه 2274 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1289424306 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
مترمربع. خریداری طی  به مساحت 217/82  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   2591 زمین پالک 

سند رسمی.
135- رای شماره 139560302027007791 مورخ 1395/06/20  رضا اتحادی  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 1767 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1283644398 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 185 و 186 
فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/20 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی رضا اتحادی - مرتضی اتحادی .
136- رای شماره 139560302027007893 مورخ 1395/06/23 بهمن بنائی فرزند عباس بشماره شناسنامه 478 صادره 
از آبادان بشماره ملی 1817546082 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 10457 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 31/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

137- رای شماره 139560302027007894 مورخ 1395/06/23 فاطمه اکرامی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 584 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287679447 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
به مساحت 31/5 مترمربع. خریداری  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5   15190 اصلی  از  قطعه زمین پالک 10457 فرعی 

طی سند رسمی.
138- رای شماره 139560302027007912 مورخ 1395/06/23 مهدی داودی دهاقانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 5090 
صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129390891 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
 قطعه زمین پالک 275 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 33/24 مترمربع. خریداری طی سند

- رسمی.
139- رای شماره 139560302027007915 مورخ 1395/06/23 صدیقه رمضانی دهاقانی فرزند جواد بشماره شناسنامه 
202 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129600916 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 275 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 33/24 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی. م الف 19176
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/03      

   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/07/18
رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان

 حسین هادیزاده«

  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 139560302013000395-95/5/18   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
به  خانه  باب  یك  در  فریدونشهر  از  بشماره شناسنامه 7382 صادره  قلی  رضا  فرزند  الرشیدی  هارون  اله  حبیب  آقای 
مساحت 1162.70 مترمربع پالك57  فرعی از 270 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك  270 اصلی  واقع در فریدونشهر ، 

روستای میدانک دوم  )خود متقاضی مالک رسمی میباشد( محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/6/4-139560302013000440 رای شماره  2-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی  
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره برداری  ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه پاسداران  فریدونشهر به  شناسه ملی 14002307660 درششدانگ  یك باب ساختمان  به مساحت 1294.40 مترمربع 
پالك 19فرعی از 57 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 57 اصلی  واقع درفریدونشهر ، روستای مصیر خریداری از مالكین  

رسمی آقایان فتحعلی چرمی خرسانکی و غالمشاه چرمی و سیف اله چرمی   محرز گردیده است.
3-برابر رای شماره 139560302013000444-95/6/6   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای منصور حسینی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 1401 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 248.50 
مترمربع پالك 248 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از 230اصلی واقع در فریدونشهر ، وحدت آباد  

)مالک رسمی ان خود متقاضی میباشد(  محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع   4-برابررای شماره 139560302013000446-95/6/6 هیأت 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
خانم طال اسكندری فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 8 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 174.80 
مترمربع پالك 44 فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از227 اصلی واقع در فریدونشهر ،روستای 

دهسور سفلی  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای محمد خداپرست محرز گردیده است.
اراضی و  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  5-برابر رای شماره 139560302013000468-95/6/10 هیات 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی  
دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره برداری  ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه پاسداران  فریدونشهر به شناسه ملی 14002307660 در یك باب  ساختمان  به مساحت 148.40 مترمربع پالك8 
فرعی از 301 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 301 اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای دره سیب  خریداری از مالكین 

رسمی آقایان روزعلی گشول و محمود خدارحمی و حسن گشول دره سیبی  محرز گردیده است.
6-برابر رای شماره139560302013000471 مورخ95/6/10 و رای اصالحی  شماره 13956032013000477مورخ95/6/14  
هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
بشماره شناسنامه  فرزند غالمحسین  مریم كریمی  متقاضی خانم  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فریدون شهر  ثبت ملك 
3347 صادره از تهران در یك باب خانه به مساحت 966.80 مترمربع پالك 195 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالك1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونشهر ، روستای سیبک  خریداری از مالك رسمی آقای عیدی محمد 

کلبعلی  محرز گردیده است.
7-برابر رای شماره 139560302013000486-95/6/16  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای قلی ترابی فرزند امامقلی بشماره شناسنامه 286 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 474.20 مترمربع 
پالك 2630 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از 238اصلی  واقع در فریدونشهر ،خیابان بعثت  

خریداری از مالكین رسمی آقایان نگهدار ملیانیان و جعفر قلی ملیانی   محرز گردیده است.
8-برابر رای شماره 139560302013000487-95/6/17   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد باقر مقدسی فریدنی فرزند محمد كاظم بشماره شناسنامه 58 صادره از فریدونشهر در یك باب  ساختمان 
به مساحت 48 مترمربع پالك 2631 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از 238اصلی  واقع در 

فریدونشهر ،بلوار پاسداران ،کوچه فرهنگ  خریداری از مالك رسمی آقای نورمحمد رحیمی محرز گردیده است.
9-برابر رای شماره 139560302013000488-95/6/17   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای اسماعیل حیدری فرزند میرزا حسین بشماره شناسنامه 13770 صادره از گتوند در دو دانگ مشاع از ششدانگ  
یك باب خانه به مساحت 49.28 مترمربع پالك 2486 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك521 فرعی 
از 237 اصلی واقع درفریدونشهر ، خیابان ولی عصر خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای محمد علی اسالمیان  

محرز گردیده است.
10-برابر رای شماره 139560302013000489-95/6/17   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد حیدری فرزند میرزا حسین بشماره شناسنامه 470 صادره از گتوند در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب 
خانه به مساحت 49.28 مترمربع پالك 2486 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 521 فرعی از 237  
واقع در فریدونشهر ،خیابان ولی عصر ، کوچه شهید رضا یسلیانی  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای محمد 

علی اسالمیان  محرز گردیده است.
11-برابر رای شماره139560302013000490-95/6/17   هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمود حیدری فرزند میرزا حسین بشماره شناسنامه 1825 صادره از گتوند در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه به مساحت 49.28 مترمربع پالك 2486 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك521فرعی از 237 

اصلی  واقع در فریدونشهر ، خیابان ولی عصر، کوچه  شهید رضا یسلیانی خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای 
محمد علی اسالمیان  محرز گردیده است.

12-برابر رای شماره 139560302013000492-95/6/17  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
خانم گوهر اصالنی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 1562 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب 
خانه به مساحت 130.80 مترمربع پالك 475 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 231 اصلی واقع 

در فریدونشهر ،وحدت آباد  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای قلی نصیری  محرز گردیده است.
13-برابر رای شماره 139560302013000502-95/6/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد حبیبی  فرزند علی اصغر  بشماره شناسنامه 1430  صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یك باب خانه به مساحت 130.80 مترمربع پالك 475 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 231 

اصلی واقع در فریدونشهر ،وحدت آباد  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای قلی نصیری  محرز گردیده است.
14-برابر رای شماره139560302013000505-95/6/20  هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای جان محمد كریمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر در یك باب خانه به مساحت 685.80 
مترمربع پالك 537 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از 242 اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای 

سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای  رضا کلبعلی 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 : شنبه 95/7/3
تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 95/7/18 

 محسن مقصودی
   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
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غلظــت خــون در بــدن باعــث کندشــدن حرکــت 
ــی  ــا گرفتگ ــه ب ــود ک ــا می ش ــب و رگ ه ــون در قل خ
اندام هایــی نظیــر دســت و پــا بــه ســکته مغــزی یــا 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی منج قلب
بــه  مبتــا  افــراد  در  خــون  غلظــت  افزایــش 
)انســداد  آمبولــی  باعــث  ریــوی،  بیماری هــای 
ریــه می شــود. همچنیــن زخــم  جریــان خــون( 
 معــده، دردهــای اســتخوانی و در مراحــل بعــد نقــرس 

و سنگ کلیوی می تواند بروز کند.
درمان آن چگونه است؟

ــن  ــود، گرفت ــورت وج ــه ای در ص ــل زمین ــان عام درم
ــت کاهــش  ــی جه ــای داروی ــار، درمان ه خــون از بیم
تولیــد گلبول هــای قرمــز خــون، پرهیــز از ســیگار 
و هــوای آلــوده، مصــرف مایعــات زیــاد )مصــرف 

دســت کم روزی هشــت لیــوان مایعــات(

خــون  غلظــت  کاهــش  بــرای  مناســب  تغذیــه 
؟ چیســت

ــت  ــی، غلظ ــیدن آب کاف ــا نوش ــد ب ــکان معتقدن پزش
ــکاتی  ــد و مش ــی می مان ــادل باق ــد متع ــون در ح خ
ماننــد لختــه شــدن خــون کــه عاملــی در بــروز ســکته 
قلبــی اســت، بــروز نمــی کنــد؛ زیــرا کــم آبــی باعــث 
ــون  ــردش خ ــود و گ ــون می ش ــت خ ــش غلظ  افزای

را دچار اشکال می کند.
ــرای رفــع غلظــت خــون  ــو و آب لیمــوی تــرش ب آلبال
ــرای صــاف کــردن  ــز ب ــوز نی ــد اســت. مصــرف م مفی

خــون مفیــد اســت.
ــت دارا  ــه  عل ــبزی ها، ب ــا و س ــی میوه ه ــور کل ــه  ط ب
ــول،  ــول و نامحل ــای محل ــن C و فیبره ــودن ویتامی ب

میــزان  خــون، کاهــش  غلظــت  باعــث کاهــش 
ــون  ــه خ ــه لخت ــل ب ــه تبدی ــی ک ــوژن )پروتئین فیبرین
می شــود( و کاهــش فشــار خــون می شــوند. بــه 
همیــن علــت افــرادی کــه گیاهخوارنــد، نــه تنهــا 
احتمــال ابتــا بــه ســرطان روده  بــزرگ را از خــود دور 
 کرده انــد، بلکــه دارای خــون رقیق تــر و فشــارخون 
و فیبرونــوژن پایین تــری نســبت بــه افــراد هــم  ســن 

و ســال خودهســتند.
ــد ــن جام ــون از روغ ــدن خ ــه ش ــش لخت ــرای کاه  ب
ــز ــی، گوشــت قرم ــای حیوان ــل، چربی ه ــن نارگی  روغ

دل، قلــوه، مغــز ، پیــه  گاو و گوســفند بــه مقــدار 
ــات  ــه جــای آن از لبنی ــد و ب ــی کــم مصــرف کنی خیل
کــم چــرب، ماهــی، ســبزی و میــوه فــروان اســتفاده 

ــد. کنی

عوارض غلظت خون و راه های درمان آن 

آغــاز ســال تحصیلی اســت. از یک طرف خوشــحالی 
 خانواده هــا و فرزنــدان بــرای شــروع کاس هــا 
ــی و...  ــری و علم ــد فک ــت و رش ــوزش و تربی و آم
ــرایط  ــه ش ــا ک ــی خانواده ه ــر، نگران ــرف دیگ و از ط
بچه شــان  پیش دبســتانی  و  مهــد  یــا  مدرســه 
برخــورد  تجــاری  این هــا  آیــا  اســت؟  چگونــه 
ــت.  ــی در کار اس ــر فرهنگ ــا فک ــا واقع ــد ی می کنن
مــدارس  و  پیش دبســتانی ها  و  مهــد کودک هــا 
ــد.  ــه ای دارن ــرای خــود برنام ــدام ب ــر ک ــی ه ابتدای

ــا ... ــدی اتفاق ــه اش را در مه ــتی بچ دوس
ــی  ــهریه خوب ــت: ش ــت. می گف ــرده اس ــام ک  ثبت ن

گرفتنــد. 
بــرای 9 ماهــی کــه معمــوال بیــش از 8 مــاه نخواهــد 
ــود. او  ــه ب ــل پرداخت ــون ناقاب ــغ 1/5 میلی ــود، مبل ب
گفــت: لوازم التحریــری کــه تکلیــف کردنــد بخریــم، 
ــا را  ــر اینکــه م 250 هــزار تومــان آب خــورد و مهم ت
معرفــی کردنــد بــه فروشــگاهی بــرای مانتــو شــلوار؛ 

محلــی شــلوغ و بــدون پارکینــگ؛ همــه بــه زحمــت 
پــارک می کردنــد  را   و گرفتــاری ماشــین خــود 
و  می آمدنــد در نوبــت. پــس از ســاعتی نوبــت مــا 
شــد گویــی خانــواده اســیر شــده اند و بایــد لبــاس 
ــم  ــره رفتی ــد. باالخ ــل بخرن ــن مح ــه را از همی بچ
جلــو و لباســی بــا توجــه بــه قــد و قــواره بچــه بــه 
مــا دادنــد. خــب لبــاس آســتینش بلنــد، شــلوارش 

ــد و ... .  بلن
ــت.  ــد اس ــاس بلن ــن لب ــم: ای ــنده گفتی ــه فروش ب
ــم  ــا کاری نمی توانی ــر. م ــن اســت دیگ ــت: همی گف
 بکنیــم؛ شــما خودتــان در خانــه انــدازه بگیریــد 
و کوتاهــش کنیــد. دیدیــم در حضور بچــه جای بحث 
 نیســت؛ گرفتیــم و رفتیــم صنــدوق. فیش صادر شــد 
ناگزیــر  بــاز  بــود.  تومــان  هــزار   75 قیمــت  و 
پرداخــت کردیــم و آمدیــم و بــه مهــد مراجعــه 

ــد.  ــگاه بدهی ــه فروش ــری ب ــم: تذک ــم. گفتی کردی
داریــد، کنتــرل کنیــد.  قــرارداد  شــما خودتــان 
گفتنــد: اگــر قــرار بــه ایــراد گرفتــن اســت از همیــن 
ــه  ــه ن ــم وار ک ــه معل ــم و خاص ــری بکنی ــاال فک  ح
 امــا در نقــش معلمــی کــه البتــه اصــل اول معلمــی 
را نمی داننــد یــا عمــل نمی کننــد، در واقــع بــا 

تهدیــد، محترمانــه مــا را خفــه کردنــد.
تــازه بعــد فهمیدیــم از آمــوزش قــرآن هــم خبــری 
ــاس  ــز از لب ــه مراک ــه این گون ــت ک ــت. پیداس نیس
ــد  ــه معمــوال بای ــد؛ وگرن بچه هــا هــم درآمــدی دارن
رنــگ  را بدهنــد، خانــواده بــرود بــا آزادی کامــل خود 
ــی  ــه خیاط ــر ب ــد و اگ ــه کن ــه اش را تهی ــاس بچ لب
ــدازه باشــد  ــه ان ــا ب ــرو و واقع ــا پ ــدوزد، ب ــه ب  داد ک
ــت  ــم او می گف ــه ه ــرا ک ــم؛ چ ــر ه ــا ارزان ت و اتفاق
یــک مــاه قبــل خانمــم مانتــو و شــلوار داد دوختنــد 
ــر پارچــه و همیــن قیمــت.  ــار براب ــا دســت کم چه ب

بــه راســتی چــه خبــر اســت؟ محفــوظ

چه کسی پاسخگوست؟!

ـــمـــاره  258 ســـــال دوم                ݡسݒ

رسول خدا صلی اهلل علیه وآله فرمود:

 انســان بــا ایمــان بــه میــل و رغبــت خانــواده اش غــذا می خــورد؛ ولــی 

منافــق، میــل و رغبــت خــود را بــه خانــواده اش تحمیــل می كنــد.
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علی حاجیانکیمیای وطن

روز پنجشــنبه 20 ذی الحجــه مصــادف بــا والدت بــا ســعادت امــام موســی 
کاظــم)ع( بــود. ایــن والدت نــور ر ا بــه پیــروان امامــت و والیــت تبریــک 
ــام  ــی ام ــیوه های مبارزات ــی از ش ــه بعض ــم و ب ــرض می کنی ــت ع و تهنی
ــار  ــه اطه ــان ائم ــام کاظــم)ع( در می ــت ام ــوان گف ــم. شــاید بت می پردازی
بیشــترین چالــش سیاســی را بــا حکومت هــای معاصــر خــود داشــته اند. 
ــر  ــی از عم ــان ســتمگر، بخــش بزرگ ــا حاکم ــارزه ب ــه مب ایشــان در زمین
گرانمایــه خــود را در زنــدان بــه ســر بــرد. امــام کاظــم)ع( هرگــز در برابــر 
طاغــوت ســر خــم نکــرد و تســلیم آن هــا نشــد؛ بلکــه درســت رودرروی 
ــر کارهــای  ــه دلیــل تحمــل و مقاومــت در براب آن هــا گام برمی داشــت و ب

ــد. ــه ایشــان کاظــم می گفتن ناشایســت آن هــا ب
اندیشــه سیاســی امــام کاظــم)ع( بــر پایــه صبــر و اســتقامت اســتوار بــود؛ 
ایشــان بــه ماننــد جــد بزرگوارشــان از آیــه شــریف »فاســتقم کمــا امــرت« 
بــرای مبــارزه بــا حاکمــان ســتمگر عباســی بهــره می بردنــد و بــر اســاس 

برخــورداری از دانــش زیــاد بــه هدایــت شــیعیان می پرداختنــد.
امــام کاظــم)ع( و پــدر بزرگوارشــان در ارتبــاط بــا مبــارزات سیاســی خــود 
ــه  ــوان دســت ب ــای عباســی نمی ت ــان خلف ــه در زم خــوب می دانســتند ک
قیــام مســلحانه  زد؛ زیــرا هــر گونــه قیــام و حرکــت نظامــی محکــوم بــه 
ــام حــرکات  ــای عباســی تم ــه خلف شکســت و شــهادت می شــد؛ چــرا ک
امــام و یارانشــان را زیــر نظــر داشــتند و هــر گونه حرکــت نظامــی را در نطفه 
خفــه می کردنــد. عــاوه بــر ایــن مــردم هــم از آگاهی هــای الزم برخــوردار 
 نبودنــد. از ایــن روی امــام هفتــم)ع( همــه فعالیت هــای سیاســی خــود 
را  در شــرایط آن روزگار، حــول  محورهــای حفــظ و نشــر فرهنــگ اســامی  
 تقویــت بنیــه اقتصــادی شــیعیان،  مبــارزات منفــی علیــه حکومــت 

و غصبی خواندن آن به روش های مختلف متمرکز ساختند.
ــگ اســامی هســتند؛  ــذاران اندیشــه و فرهن ــان معصــوم)ع( بنیانگ امام
اندیشــه و فرهنگــی کــه ضامــن بقــای جامعــه اســامی بــه شــمار مــی رود. 
از زمــان امــام باقــر)ع( در کشــورهای اســامی، افــکار و مذاهــب مختلفــی 

کیــان فرهنگــی جامعــه اســامی را بــه مخاطــره انداختــه بــود.
ایــن فرقه هــا از میــان ده هــا مذهبــی بودنــد کــه در آن زمــان وجــود داشــت. 
بــر اثــر همیــن پراکندگــی آرا، امــت اســامی دچــار آشــوب فکــری عجیبــی 
ــم)ع(  ــام کاظ ــان ام ــا زم ــتت آرا ت ــی و تش ــن پراکندگ ــه ای ــود ک ــده ب  ش

و حتی امامان بعدی نیز ادامه داشت.
بــه هــر روی در جامعــه آن زمــان، مبحــث توحیــد و صفــات خــدا اهمیــت 
فراوانــی داشــت. طبعــا راهنمایی هــای آن حضــرت می توانســت شــیعیان 

را از تأویــات و توجیهــات نجــات دهــد.
در روایــت آمــده هنگامــی کــه از حضــرت دربــاره صفــات خداونــد پرســیده 
ــر  ــا فرات ــت پ ــرآن  اس ــه در ق ــد: »از آنچ ــخ فرمودن ــان در پاس ــد، ایش ش

ــد.« نگذاری
ــا اینکــه از ســوی حکومت هــارون تحــت فشــار شــدید  امــام کاظــم)ع( ب
ــمندانی  ــد، اندیش ــدان گذرانی ــرش را در زن ــده ای از عم ــش عم ــود و بخ ب
تربیــت کــرد کــه در برابــر حکومــت جــور و گروه هــای انحرافــی شــجاعانه 
می ایســتادند و در عرصه هــای مختلــف علمــی و اجتماعــی از قــدرت 
علمــی و کامــی برخــوردار بودنــد. امــام می دانســتند کــه هدایــت شــیعیان 
ــن و آگاه  ــه انســان های سیاســتمدار، متدی ــاز ب ــا حکومــت، نی ــارزه ب و مب

ــد. ــه دهن ــد، مســیر و راه آن حضــرت را ادام ــا بتوانن دارد ت
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ب ــد ک ــی آگاه بودن ــه خوب ــام کاظــم)ع( ب ــی ام از طرف
ــرآورده  ــه انســان  ب ــادی و اولی ــای م ــد نیاز ه ــش، بای ــی خوی ــداف اله اه
شــود، تــا زمینــه مناســب بــرای تقویت بعــد روحی و معنــوی انســان فراهم 
شــود.»در زمــان آن امــام و بــه دســت او نهــاد وکالــت بــه وجــود آمــد. امام 
زنجیــره ارتباطــی گســترده ای را در سراســر جهــان اســام از وکای ناحیــه 
 مقدســه تشــکیل داد کــه همــه بــا امــام در ارتبــاط بودنــد و وجــوه شــرعی 
و حقــوق و واجبــات مالــی شــیعیان را از آنــان  دریافــت کــرده و بــرای امــام 
ــام  ــای اس ــر دنی ــیعه در سراس ــه ش ــیله جامع ــن وس ــتادند. بدی می فرس

بــا امــام بــه طــور سیســتماتیک )منظــم( در ارتبــاط قــرار مــی گرفتنــد.«
روشــن اســت کــه دریافــت خمــس و وجوهــات شــرعی توســط وکای آن 

حضــرت، صرفــا بــرای تأمیــن حوائــج و نیازهــای مالــی جامعــه شــیعیان 
ــد. ــوده  کــه در آن زمــان روزگارســختی را می گذراندن ب

نــوع دیگــری از برخــورد امــام کاظــم)ع( بــا خلفــای عباســی، حرکتــی بــود 
ــورد  ــه اقتصــادی شــیعیان - در برخ ــت بنی ــور تقوی ــه منظ ــام - ب ــه ام ک
بــا علــی بــن یقطیــن داشــت و از علــی خواســت تــا در دســتگاه خافــت 

عباســی بمانــد و تــاش کنــد تــا شــیعیان را از گرفتــاری نجــات دهــد.
نوعــی از مبــارزات امــام در برخــورد بــا خافــت عباســی، مبــارزه منفــی بود؛ 
ــر عــدم مشــروعیت نظــام حاکــم تأکیــد می کــرد  ــارزه ای کــه ب یعنــی مب
ــم  ــه مه ــد. نکت ــاد کن ــه آن بی اعتم ــبت ب ــردم را نس ــا م ــید ت و می کوش
ــه خــودی خــود،  ــه ب ــری ک ــکاری اســت؛ ام ــدم هم ــی، ع ــارزه منف در مب
ــن نگرشــی  ــت را نشــان می دهــد. انتشــار چنی عــدم مشــروعیت حاکمی
نســبت بــه یــک حکومــت در میــان مــردم، خطــر بزرگی بــرای آن به شــمار 
مــی رود؛ زیــرا بــا عــدم اعتقــاد مــردم بــه مشــروعیت حکومــت، هــر لحظــه 
ــه آن  ــردم ب ــود و م ــاد ش ــودی آن ایج ــرای ناب ــی ب ــت جنبش ــن اس ممک

جنبــش بپیوندنــد.

مبارزات سیاسی امام کاظم)ع(

خاطرات

علمی

حوادث

خاطره ای از یک مهندس نفت 
تبعید  که  بود   81 سال 
شدم بندر عسلویه یا همون 
سال هــای  جنوبی.  پارس 
 اوج کار تو پارس جنوبی بود 
و کار به صورت شبانه روزی 
راحت  می شــد.  انجام 
به کارم  بودم. کسی کاری 
که  همین قــدر  نداشت. 
امضا می کــردم پاسگاه  تو  رو  دفتر   9 روز ساعت   هر 

ژاپنی دوست شدم؛ مرد  یــک مهندس  با  بود.  کافی 
بود  دریایی  تأسیسات  مهندس  بود؛  خوبی   خیلی 
و مثل بقیه ژاپنی ها ســختکوش و خیلی خوب فارسی 
صحبت می کــرد. بعد از چند وقت که دوستی و ارتباط 
مــا پا گرفت، بهش گفتم: دلم می خــواد یه بار سوشــی 
بخورم و امتحان کنم ببینم چیه؛ گفت: باشه. یک شب 

دعوتت می کنــم سوشی مهمونم باشی.
یه روز عصر بهم زنگ زد که برام از ژاپن ماهی مخصوص 

آوردن و امشب بیا خونه من. 
بود که همه چیز  و مجهز  بزرگ  یه کانکس  خونــش 

.  ... و  اسپلیت  آشپزخونه، کولر  حمام،  داشت؛ 
پشت میز نشسته بودم و ایشــون داشت تو آشپزخانه 
برام چای سبز ژاپنی درست می کــرد؛ یه ظرف شکات 
رو میز بود. یه دونه ازش برداشتم و خــوردم؛ خیلی 

بدمزه بود. خیلی.
بدمزه  خیلی  چه شکاتیه؟  این  بهش گفتم: )کوجو( 

است. 
سوپر  از  اینجا  چرا  خب  آوردم. گفتم:  ژاپن  از  گفت: 
مارکت شکات نمی خــری؟ این چیه تو می خــوری؟ 
چای  که  همین طــور  پیشم.  اومد  چای  سینی  با 
روزی  جنگ،  از  بعد  ژاپن  ملت  می ریخــت، گفــت: 
 1۶ ساعت کار کرد بابت 8 ســاعتش مزد می گرفــت 
و 8 ساعت دیگه شــو رایگان کار می کــرد تا کشورمون 
ساخته بشه؛ 2 نسل از ملت ژاپن خودش رو فدا کرد؛ 
من با مالیاتی که مردم ژاپن پرداخت کردند، دانشگاه 
خرج  خودم  تو کشور  رو  درآمدم  موظفم  االن  و  رفتم 

کنم. 
لطف  اومدم  مــن  بخرم.  شکات  اینجا  نیومدم  من 
مالیــات  ندارم  رو جبران کنم. من حق   مردم کشورم 
و هزینه ای را که ملت ژاپن برای من پرداخته رو خارج 

از ژاپن خرج کنــم!
1متر  مهندس  اون  که  درسی  بودم؛  گرفته  خفه خون 
هیچ وقت  رو  داد  روز  اون  من  به  ژاپنی  سانتی   ۶5 و 

نمی کنــم. فراموش 
همیشه با خودم می گم کدوم یک از ما حاضریم سختی 

بکشیم؟
تا  کنه  قربانی  رو  خودش  حاضره  ما  از  نسل  کدوم 

برسن؟ رفاه  به  بعدی  نســل های 
از خودمــون شــروع  یاد بگیریم تغییــر رو  باید  کی 

من؟ بعد  دیگه،  یکی  اول  نگیم  کنیــم، 
چرا نمی گیم اول من تا بغل دستی ام هم یاد بگیره؟

ارسال شده  توسط دکتر شهروز گنجی زاده

خاطرات جبهه
ــک  ــش ی ــت به ــا دس ــردم؛ ب ــدا ک ــداز را ص تک تیران
ــاده  ــو آم ــداز اسلحه ش ــون دادم. تک تیران ــنگر نش س
ــه ــت روی ماش ــو گذاش ــت. دستش ــدف گرف ــرد. ه ک

بعد مکث کرد. 
ــری  ــاره هدفگی دستشــو از روی ماشــه برداشــت؛ دوب
شــلیک  و  ماشــه  روی  دستشــو گذاشــت   کــرد؛ 

کرد!
ــوم  ــو تم ــار اول کارش ــون ب ــرا هم ــیدم: چ ازش پرس

ــردی؟ نک
گفت: داشت آب می خورد.

ساخت دستگاهی برای اندازه گیری 
حجم عضالت و سطح چربی بدن 

از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
ردیــاب  ایــن  ســی نت، 
 Skulpt انــدام  تناســب 
ابعــاد  بــه  و  دارد  نــام 
ــت  ــت اس ــف دس ــک ک ی
آن  پشــت  در قســمت  و 
ــده  ــه ش ــرود تعبی 12 الکت

اســت.
ایــن ردیــاب روی ماهیچه هــا قــرار   زمانــی کــه 
می گیــرد، اطاعــات مربــوط بــه کیفیــت و حجــم 
عضلــه و میــزان چربــی توســط یــک جریــان الکتریکی 
ــزار تلفــن همــراه  ــه نرم اف کوچــک دریافــت شــده و ب
الگوریتم هــای  از  اســتفاده  بــا  و  ارســال می شــود 

نرم افــزار، بــه کاربــر گــزارش می شــود.
ردیــاب ایــن  کاربردهــای  مهم تریــن  از   یکــی 

اندازه گیــری بهــره وری تمرینــات ورزشــی، به ویــژه 
ــن  ــزار ای ــت. نرم اف ــه ای اس ــای حرف ــاره رقابت ه درب
عامل هــای  سیســتم  بــا  انــدام  تناســب  ردیــاب 

اندرویــد و iOS ســازگاری دارد.
ــای  ــوان ماهیچه ه ــاب می ت ــن ردی ــتفاده از ای ــا اس ب
ضعیــف را شناســایی کــرد و بــا انجــام تمرینــات 

ــت.  ــان پرداخ ــت آن ــه تقوی ــی ب ورزش
یکــی دیگــر از کاربردهــای ایــن سیســتم، شناســایی 

ماهیچه هــای آســیب دیده اســت.
ردیــاب تناســب انــدام Skulpt در آمریــکا بــه قیمــت 

ــود. ــه می ش 99 دالر فروخت

 همسرم همان شب عروسی 

دلباخته دختر فامیلمان شد
 مــرد جــوان هنــوز چنــد روزی از مراســم عروســی اش 
نگذشــته بــود کــه بــا یکــی از دختــران فامیــل عــروس 

رابطــه برقــرار کــرد.
زن جــوان کــه بــه دلیــل دعــوا و کتــک کاری دختــری 
آشــنا بازداشــت شــده بــود در بازجویی هــا بــه پلیــس 
ــردم  ــوهرم ازدواج ک ــا ش ــش ب ــاه پی ــن 2م ــت: م  گف
و فکــر می کــردم بهتریــن زندگــی را خواهــم داشــت. 
مــن و مهــرداد ۶ ماهــی می شــد در یــک شــرکت کار 

ــه هــم عاقه منــد شــده بودیــم. کــرده و ب
  وی افــزود: بعــد از مدتــی هنــوز شــیرینی ازدواج 
را نچشــیده بــودم کــه متوجــه رفتارهــای عجیــب 
ــه و ســرکار شــدم و از روی کنجــکاوی  مهــرداد در خان
در  و  چــک کــردم  را  موبایلــش  پنهانــی  یک بــار 
ــری از فامیل هــای مــادرم کــه  ــدم دخت تلگرامــش دی
ــد.  ــا شــوهرم عاشــقانه چــت می کن ــام دارد ب ــا ن رزیت
ــا هــم ارتبــاط هــم  ــر اینکــه دیــدم آن هــا حتــی ب بدت
داشــته اند. زهــرا ادامــه داد: بــاور نمی کــردم تــا اینکــه 
امــروز وقتــی شــوهرم بــه بهانــه خرابــی لوله هــای آب 
 خانــه از اداره بــه خانــه آمــد، مــن نیــز مرخصــی گرفتم 
 و خــودم را بــه خانــه رســاندم و مهــرداد و رزیتــا 
را در شــرایط بــدی در اتــاق خــواب دیــدم. کنترلــم را از 

دســت داده و بــه رزیتــا حملــه کــردم. 
ــفید  ــم س ــر چش ــن دخت ــد، ای ــایه ها نبودن ــر همس اگ
حالــی  در  و  ادعا هــا  ایــن  برابــر  در  را می کشــتم. 
ــه  ــروس را پذیرفت ــازه ع ــه ت ــت ب ــرداد خیان ــه مه  ک
ــا  ــا رزیت ــه و ب ــاق گرفت ــرا ط ــت از زه ــرار داش و اص
ازدواج کنــد رزیتــا گفــت: مــن در همــان جشــن 
ــه  ــدا ب ــش ابت ــدم و اول ــاد ش ــه دام ــی دلباخت عروس
ــم را دور از چشــم  ــک و ســپس حــرف دل ــه تبری بهان
میهمان هــا و عــروس بــه او زدم و دیــدم مهــرداد 
ــتباهی ازدواج  ــا اش ــت. آن ه ــن اس ــه م ــم دلباخت ه

کرده انــد.
بنــا بــر ایــن گــزارش، دو زن و دامــاد خیانتــکار 
همگــی بــا ســپردن قــرار وثیقــه آزاد شــده اند تــا 

گیــرد. صــورت  قضائــی  تصمیم گیــری 
در پایــان ایــن جلســه بازجویــی، تازه عــروس بــا 
ــز گواهــی  ــرداد نی ــرد و مه ــه پذیرفــت طــاق بگی گری
ــی  ــرا و حت ــه زه ــی مهری ــان مال ــه ضــرر و زی داد هم
پــول پیــش خانــه اجــاره ای را بــه او بدهــد و در 
 شــرکت دیگــری کار کنــد تــا هیــچ گاه همدیگــر 

را نبینند. منبع: رکنا

ماجرای مرموز ناپدید شدن

 زنان تهرانی

ــک  ــوز«، ی ــزارش ســرویس حــوادث »جــام نی ــه گ ب
ــی  ــه دادســرای امــور جنای ــا مراجعــه ب مــرد افغــان ب
تهــران از ماجــرای ناپدیــد شــدن همســرش خبــر داد.
ــود  ــی ب ــرس مرشــدلو گفــت: مدت ــه بازپ ــرد ب ــن م ای
کــه همســرم رفتارهایــش تغییــر کــرده بــود تــا اینکــه 
ــود  ــه نب ــم متوج ــه رفت ــه خان ــی ب ــب وقت یکشنبه ش
ــه می دانســتم ســر  ــا ک ــر ج ــه ه همســرم شــدم و ب
ــزود:  ــود. وی اف ــرم نب ــری از همس ــچ اث ــا هی زدم؛ ام
از  یکــی  از  بــودم کــه  همســرم  در جســت وجوی 
ــا یــک مــرد  آشــنایانم شــنیدم کــه همســرم مدتــی ب
ــم در  ــد زن ــال می ده ــود و احتم ــاط ب ــاط در ارتب خی
ــه دادســرا آمــدم  ــه همیــن دلیــل ب ــه او باشــد؛ ب خان
تــا همســرم را بــه خانــه بازگردانــم. هنــوز یــک ســاعت 
ــن  ــه دومی ــود ک ــته ب ــان نگذش ــرد افغ ــکایت م از ش
پرونــده بــا مراجعــه مــرد جوانــی بــه دادســرای امــور 
جنایــی تهــران کلیــد زده شــد و ایــن مــرد ادعــا کــرد که 
ــرده ــه کار می ک ــک آرایشــگاه زنان ــه در ی  همســرش ک

ناپدید شده است.
ــه همســرم  ــت: صاحــب آرایشــگاهی ک ــرد گف ــن م ای
ــرای  ــه همســرم ب ــرد اصــرار داشــت ک در آن کار می ک
کار بــه کشــور های خارجــی بــرود و ســر همیــن 
موضــوع بــا هــم اختــاف داشــتیم تــا اینکــه روز 
ــه  ــه خان ــا ب ــدم ت ــم مان ــر زن ــه منتظ ــر چ ــته ه گذش
بازگــردد، بی فایــده بــود و احتمــال می دهــم همســرم 
 بــا صاحــب آرایشــگاه بــه خــارج از کشــور رفتــه 

باشند.
ــر  ــه پس ــد ک ــد زده ش ــی کلی ــده زمان ــومین پرون س
جوانــی بــا مراجعــه بــه دادســرای امــور جنایــی 
تهــران از ناپدیــد شــدن مــادرش خبــر داد. ایــن 
جــوان بــه شــعبه هفتــم دادســرای امــور جنایــی 
رفتــم  ســرکار  دوشــنبه  صبــح  گفــت:   تهــران 
و زمانــی کــه بــه خانــه بازگشــتم متوجــه نبــود مــادرم 
ــد  ــرای خری ــادرم ب ــردم م ــر می ک ــدا فک ــدم. ابت ش
ــیدم  ــار کش ــه انتظ ــا هرچ ــده، ام ــارج ش ــه خ از خان

بی فایــده بــود. 
ــم ــان رفت ــه ســراغ آشــنایان و دوســتان خانوادگی م  ب

ــم  ــت. نمی دان ــی نداش ــادر اطاع ــس از م ــا هیچ ک ام
ــزارش  ــن گ ــر ای ــا ب ــت. بن ــی رخ داده اس ــه اتفاق چ
تیمــی  از مأمــوران اداره 11 پلیــس آگاهــی تهــران 
ــی 3 زن  ــرای ردیاب ــدلو ب ــرس مرش ــتور بازپ ــه دس ب

گمشــده وارد عمــل شــده اند.

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی
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ــدار شــرکت  ــات پرطرف ــت پرســرعت، یکــی از خدم ــات اینترن خدم
ــن  ــا ای ــر ب ــنایی بهت ــرای آش ــت. ب ــان اس ــتان اصفه ــرات اس مخاب
خدمــات بــا دکتــر ناصــر مشــایخی، معــاون تجــاری شــرکت 
آنچــه  نشســتیم.  بــه گفت وگــو  اصفهــان،  اســتان  مخابــرات 

گفت وگوســت. ایــن  حاصــل  می خوانیــد 

آیــا ســرعت اینترنــت مخابــرات اســتان اصفهــان نســبت بــه دیگــر 
ــت؟  ــر اس ــی کمت ــرکت های خصوص ش

اینترنــت  ارائــه خدمــات  اولیــه  بــه ســال های  ایــن موضــوع 

پرســرعت از ســوی شــرکت مخابــرات برمی گــردد؛ زیــرا در آن 
ــرده  ــه ک ــدودی را تهی ــد مح ــای بان ــرات پهن ــرکت مخاب ــال ها ش س
بــود و بــه علــت قیمــت بســیار مناســب اینترنــت مخابــرات 
ناگهــان تعــداد زیــادی از مــردم بــه اســتفاده از اینترنــت پرســرعت 
مخابــرات روی آوردنــد. در حقیقــت آن پهنــای بانــد بــا تعــداد 
بــه وجــود آورد؛  مراجعــان همخوانــی نداشــت و اشــکاالتی را 
ــبی  ــیار مناس ــد بس ــای بان ــرات پهن ــرکت مخاب ــس از آن، ش ــا پ  ام
 را خریــداری کــرد. همچنیــن سیســتم های جدیــد و  بــه روزی 
ــر  ــر ب ــال حاض ــرد و در ح ــه ک ــر تهی ــات بهت ــه خدم ــرای ارائ را ب
ــت را  ــرعت اینترن ــترین س ــه بیش ــی های صورت گرفت ــاس بررس اس
ــز قــرار دهیــم. ایــن توانمنــدی در  ــار مــردم عزی می توانیــم در اختی
حــال حاضــر بــه حــدی رســیده کــه مــا در بســترهای فیبــر نــوری 
ــم. ــه کنی ــردم ارائ ــه م ــم ب ــادی را می توانی ــیار زی ــرعت های بس س

بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی مشــترکان )چیــزی حــدود نیــم میلیــون 
ــردم  ــکالت م ــخگوی مش ــه پاس ــرات چگون ــرکت مخاب ــترک( ش مش

اســت؟
در ابتــدا بایــد بگویــم یکــی از افتخــارات شــرکت مخابــرات اســتان 
ــه داشــتن  ــا ب ــاد مشــترکان اســت و م ــداد زی ــن تع ــان همی اصفه
ــا  ــم. م ــه خــود می بالی ــم و ب ــن تعــداد مشــترک افتخــار می کنی ای
ــن  ــه ای ــم ک ــه کار می گیری ــدی را ب ــتم های جدی ــاله سیس ــر س ه
ــر  ــا کیفیت ت ــر و ب ــرویس های بهت ــه س ــا در ارائ ــه م ــتم ها ب سیس
کمــک شــایانی می کننــد. ایــن سیســتم ها مــا را در ارائــه خدمــات 
نویــن، پشــتیبانی و پاســخگویی، تحلیــل نظــرات مشــتریان و 

به روزرســانی ســرویس ها کمــک می کننــد. البتــه این هــا همــه 
حاصــل یــک قــرن تــاش و تجربــه مخابــرات ایــران اســت. بــا توجه 
ــان  ــای مختلفش ــرات و نیازه ــان مخاب ــترده مخاطب ــف گس ــه طی ب
ــی  ــون و متنوع ــای گوناگ ــدی مشــتریان طرح ه ــرای رضایتمن ــا ب  م
مختلــف  ســلیقه های  پاســخگوی  کــه  کردیــم  ارائــه   را 

باشد.
ــوی  ــی از س ــه راهکارهای ــتریان چ ــه مش ــر ب ــانی بهت ــرای اطالع رس ب

ــه شــده اســت؟ ــان ارائ ــرات اســتان اصفه شــرکت مخاب
مــا بــرای اطاع رســانی روش هــای مختلفــی را داریــم؛ یکــی 
 از ایــن روش هــا ســایت مخابــرات اســتان اصفهــان بــه آدرس

روش  دیگــر   2020 تلفنــی  درگاه  اســت.   www.2020.tce.ir  
ــه حضــوری  ــا، مراجع ــر از روش ه  اطاع رســانی ماســت. یکــی دیگ
و پاســخ های حضــوری در دفاتــر مخابــرات ســطح اســتان اســت. بــا 
همــه ایــن روش هــا مــردم عزیــز می تواننــد از خدمــات مشــاوره ای 
ــود  ــب خ ــرویس های مناس ــوند و س ــد ش ــا بهره من ــان م متخصص

را دریافــت کننــد.
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