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وزنامه ای برای همه ر

کربال          آب در 

له
قا

رم
س برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  کی  خا کره  این  در  آب 

بوده  مهم  مسائل  از  تاریخ  همیشه  برای  و   است 
تحریم، همچنان  گذشته  در دوران  بود.  و خواهد 

دشمنانی  کارساز  ابزارهای  از  مختلف  ابعاد  در  امروز  که 
نیستند  برخوردار  دینی  اعتقاد  و  اخالق  از  که   است 
دنیای  در  حتی  ما  است.  بوده  توجه  مورد  ابزارهای  از 
آن  راس  در  ببریم؛  نام  را می توانیم  زیادی  موارد  اسالم، 
ابی طالب است و تحریم آب در  تحریم پیامبر در شعب 
اما  ؛  و...  مشرکان  و  کفار  با  پیامبر  مختلف  جنگ های 
اوج تحریم های تاریخی، تحریم آب و بستن آن بر روی 
امام حسین)ع( و یاران باوفای ایشان است. آری،  آب در 
کربال مسئله مهمی بود؛ در بعضی جنگ ها و برخوردهای 
از  را  مقابل  طرف  می توانست  آب  قطع  عرب،  سیاسی 
از اسالم هم، قطع  پای درآورد و به تسلیم وا دارد. پس 
پیامبر  اما  داد.  روی  مختلف  وقایع  در  چندین بار   آب 
 و امیر مؤمنان پس از تصرف منابع و چشمه های آب آن 
این  از  دشمن  عاشورا  حادثه  در  می گذاشتند.  آزاد  را 
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سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بودجـــه  برنامـــه،  کمیـسیـــون   رئیـــس 
و محاســبات مجلــس گفــت: تبدیــل وضعیــت 
نیروهــای غیررســمی و همسان ســازی حقــوق 
ــردان  ــاش دولتم ــد ت ــت، نیازمن ــان دول  کارکن

و مجلس شورای اسامی است.
ــال  ــد س ــزود: در چن ــردون اف ــا تاجگ غامرض
اخیــر، دولــت تعــداد زیــادی از نیروهــای 

غیررســمی را بــه کار گرفتــه اســت.
همسان ســازی  کــرد:  عنــوان  تاجگــردون 
 حقــوق کارکنــان شــرکت بهره بــرداری نفــت 
مــوارد شــاخص  از  یکــی  و گاز گچســاران، 

اســت. 
امــــر  شـــدن  محقـــق  داد:   ادامـــه  وی 
شــرکت  کارکنــان  حقــوق  همسان ســازی 
بهـره بـــرداری نفــت و گاز گچســـاران نیــاز 
ــره وری دارد.  ــاختار و به ــوز س ــدور مج ــه ص ب
شهرســتان های گچســاران  مــردم  نماینــده 
و باشــت در مجلــس خاطرنشــان کــرد: در 
ــی ــروی کار حجم ــر نی ــر 458 نف ــال حاض  ح
بهره بــرداری  شــرکت  در  موقــت  نگهبــان  و 

ــت  ــه خدم ــغول ب ــاران مش ــت و گاز گچس نف
ــوق  ــه حق ــب توج ــاف جال ــه اخت ــتند ک  هس
و مزایــای آنــان بــا کارکنــان رســمی نارضایتــی 

آن هــا را بــه همــراه  دارد.
 تاجگــردون بیــان کــرد: ایــن نیروهــای انســانی 

در ســال های 90 و 91 بــه کار گرفتــه شــدند.
ــش  ــن و کاه ــاح قوانی ــرد: اص ــه ک وی اضاف
ــوق در  ــکار حق ــاد و آش ــیار زی ــای بس تفاوت ه
شــرایط یکســان، اولویــت نماینــدگان مجلــس 

شــورای اســامی اســت. ایســنا

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: دولــت 
45 روز مهلــت دارد لوایــح دوقلــوی بانکــی را بــه 
مجلــس ارائــه کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت طــرح اصــاح 

ــرد. ــرار می گی ــتور کار ق ــداری در دس ــام بانک نظ
ــه  ــت: 45 روز ب ــار داش ــی اظه ــور ابرهیم ــا پ محمدرض
دولــت فرصــت دادیــم تــا الیحــه دوقلــوی نظــام 
ــزی  ــک مرک ــون بان ــی شــامل الیحــه اصــاح قان  بانک
و الیحــه اصــاح قانــون نظــام بانکــداری را بــه مجلــس 

ــه دهد. ارائ
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس ادامــه داد: کلیــات 
بانکــداری  نظــام  خصــوص  در  نماینــدگان  طــرح 
اســامی در کمیســیون اقتصــاد تصویــب شــده اســت.
وی افــزود: در صورتــی کــه لوایــح دوقلــو تــا 45 
روز آینــده بــه مجلــس ارائــه شــد، الیحــه را پایــه 
قــرار داده و طــرح را در آن ادغــام می کنیــم. البتــه 
مدت هاســت کــه بانــک مرکــزی وعــده داده ایــن 
الیحــه بــه مجلــس ارائــه شــود کــه تاکنــون وعــده اش 

ــت. ــده اس ــی نش عمل
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس اظهــار داشــت: 
اگــر الیحــه دولــت در موعــد مقــرر بــه مجلــس ارائــه 
نشــود، طــرح اصــاح نظــام بانکــداری در دســتور کار 

ــرد.  ــرار می گی ــن ق صح
ــار  ــت را در اختی ــه دول ــس الیح ــا پیش نوی ــه م البت
داریــم و در اختیــار اعضــای کمیســیون هــم قــرار 

گرفتــه تــا بــر اســاس آن تصمیم گیــری شــود.
ــه  ــی کاری ک ــل اله ــه فض ــرد: ب ــد ک ــی تاکی پورابرهیم
ــال در  ــان س ــا پای ــت، ت ــده اس ــن مان ــه زمی ــه ده س
کمیســیون اقتصــادی بــه نتیجــه خواهیــم رســاند. ایــن 
طــرح بــرای رفــع دغدغــه مــردم و مراجــع دینــی بــه 
تصویــب خواهــد رســید تــا تحــول ســاختاری در نظــام 

بانکــی ایجــاد شــود. مهــر

ــا دبیــر کل مجمــع  ــدار ب ــی در دی رئیــس رســانه مل
تقریــب مذاهــب اســامی، افشــاگری اهــداف پشــت 
پــرده شــبکه های مــروج شــیعه انگلیســی و اســام 

ــی را از برنامه هــای صداوســیما برشــمرد. آمریکای
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، دکتــر عســکری 
بــا تاکیــد بــر برنامــه آمریــکا بــرای ایجــاد اختــاف 
و فتنــه بیــن مســلمانان و ســپس درگیری هــای 
خونیــن بــرای تضعیــف اســام و قــدرت مســلمانان 
سیاســت  همیــن  چارچــوب  در  آمریــکا  گفــت: 
ــر  ــا شــیعه و ســنی را درگی داعــش را ایجــاد کــرد ت
جنگــی تمام عیــار کننــد؛ امــا بــا ناکامــی ایــن 
گروهــک منفــور تروریســتی ایــن سیاســت شکســت 

خــورد.
رئیــس رســانه ملــی، افشــاگری اهــداف پشــت 
پــرده شــبکه های مــروج شــیعه انگلیســی و اســام 
 آمریکایــی را از برنامه هــای صداوســیما برشــمرد 
ــرزی  ــتانی و برون م ــی، اس ــبکه های مل ــت: ش و گف
بایــد بــا برنامه ســازی عمیــق و هوشــمندانه بــه 
معرفــی اســام واقعــی و تحکیــم وحــدت بیــن 

ــد. ــام ورزن ــام اهتم ــت اس ام
دبیــر کل مجمــع تقریــب مذاهــب اســامی در 
بســیج همــه  بــا  اســتکبار  گفــت:  دیــدار  ایــن 
امکانــات خــود، به ویــژه در جبهــه رســانه ای از هیــچ 

ــرده  ــذار نک ــاب فروگ ــام و انق ــه اس ــه ای علی هجم
 و نــوک پیـــکان ایــن جنگ رســـانه ای تفرقـه افکنـــی 

و آتش افروزی میان مسلمین جهان است.
حجت االســام و المســلمین محســن اراکــی بــا 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــرر مق ــدات مک ــه تأکی ــاره ب اش
بــر اهمیــت وحــدت امــت اســام و ضــرورت مقابلــه 
بــا فتنــه تفرقه افکنــی دشــمن افــزود: تقریــب 
هم اکنــون از حــوزه نخبگانــی بــه حــوزه اقشــار مــردم 
ــی علمــای  ــه جهان ــا تأســیس اتحادی وارد شــده و ب
مقاومــت  احــزاب  مســلمان،  بانــوان   مقاومــت، 
ــه  ــازی توطئ ــال خنثی س ــه دنب ــفیران ب ــزام س و اع

ــت. ــام اس ــمنان اس دش

ــس ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس  رئی
ــران  ــال ای ــازی فوتب ــوع ب ــه موض ــور ب ــت کش ــورای امنی  از ورود ش

و کره جنوبی در شب عاشورای حسینی خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، عاءالدیــن بروجــردی دیــروز در حاشــیه 
رونمایــی از مســتند »خــط قرمــز« )دربــاره زندگــی و مبــارزات 
ــد، در  ــزار ش ــر برگ ــزاری مه ــه در خبرگ ــم( ک ــی قاس ــیخ عیس ش
جمــع خبرنــگاران از ورود شــورای امنیــت کشــور )زیرمجموعــه 
ــران  ــال ای ــت فوتب ــوع رقاب ــه موض ــی( ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــزود:  ــرد و اف ــی در شــب عاشــورای حســینی اشــاره ک ــره جنوب و ک
ــه داده اســت،  ــان ارائ ــر ورزش و جوان ــر اســاس گزارشــی کــه وزی ب
ــق مقــررات  ــران نیســت و طب ــار ای ــت در اختی ــن رقاب ــدی ای زمان بن
فیفــا، در صــورت عــدم حضــور ایــران از دو بــازی بعــدی نیــز محــروم 

می شــویم.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس و بــا جمع بنــدی صورت گرفتــه در 
ــا روح عاشــورایی  ــازی ب ــن ب ــرار شــده ای  شــورای امنیــت کشــور، ق
برگــزار  ورزشــگاه  در  حســینی  نمادهــای  ایجــاد  بــا   و 

شود.
ــس  ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
ــزای حســینی  ــام ع ــت ای ــظ حرم ــه، حف ــد هم ــرد: تأکی ــح ک تصری
اســت و ورزش دوســتان نیــز حتمــا ایــن مســئله را مــد نظــر خواهنــد 

داشــت.

ســخنگوی دولــت دربــاره 
خــود  حقــوق   میــزان 
ــوق  ــت: حق ــایر وزرا گف و س
اســت  متعـــارف   بنـــده 
و هم اکنــون نیــز اعضــای 
وزیــران  هیئــت  و  دولــت 
حقوقشــان  قانــون  طبــق 
تومــان  میلیــون   10 زیــر 

اســت.
نوبخــت  محمدباقــر 
رئیــس  نامــه  دربــاره 
مجلــس بــه رهبــر معظــم انقــاب دربــاره الیحــه برنامــه 
دارم  خبــر  نامــه  ایــن  ارســال  از  توســعه گفــت:   ششــم 
و نامــه ای را ایشــان زدنــد و االن هــم همــکاری الزم دارد صــورت 
می گیــرد؛ مــا از پیــش هــم اعــام آمادگــی کردیم در جهــت آنچه 
بــه مجلــس می دهیــم؛ گفتیــم کــه الیحــه اســت و مجلــس این 
 اختیــار قانونــی را دارد کــه بــرای اصــاح لوایــح، تکمیــل آن هــا 
ــم  ــوع ه ــن موض ــه همی ــد ک ــدام کن ــمت هایی اق ــذف قس و ح

ــرد. ــورت می گی ــه ص ــه برنام ــاره الیح درب
ــت  ــری نهای ــارت رهب ــه نظ ــکا ب ــا ات ــا ب ــزود: قطع ــت اف نوبخ
ــه  ــک برنام ــه ی ــرای اینک ــس ب ــت و مجل ــن دول ــکاری بی هم
منقــح و اثربخشــی را تصویــب کنیــم، صــورت می گیــرد. فــارس

رئیس کمیسیون برنامه مطرح کرد:

همسان سازی حقوق کارکنان دولت از برنامه های مجلس است

پورابراهیمی خبر داد:
فرصت ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ارائه لوایح دوقلوی بانکی

رئیس رسانه ملی در دیدار با دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسالمی عنوان کرد:
داعش، سیاست شکست خورده آمریکا

 ورود شورای امنیت کشور 
به فوتبال ایران و کره

نوبخت:
  حقوق همه وزیران 

زیر 10 میلیون تومان است

حتما بخوانید!
فرصت ۴۵ روزه مجلس به دولت... یکشنبه  18  مهرماه   2139۵
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آب در کربال                                              
ادامه از صفحه یک: 

ــعد  ــر س ــه عم ــاد ب ــن زی ــه اب ــیدن نام ــس از رس پ
امــام  بــر ســپاه  را  در روز هفتــم، آن ملعــون آب 
طفــل  بــه  حتــی  بســت.  علیه الســام  حســین 
و  قســاوت  ایــن  نکردنــد.  رحــم  نیــز  شــیرخوار 
ســیاه تر  را  امویــان  روی  تاریــخ  در   ســنگدلی 

کرد.
در جریــان قیــام مختــار نیــز، زبیریــان آب را بــه روی 
مختــار و طرفــداران او بســتند و آنــان را در حالــی کــه 
بی غــذا و آب بودنــد، در داراالمــاره کوفــه محاصــره 
وحشــیانه کــه  و  غیرانســانی  روش  ایــن  کردنــد. 
ــا  ــا و جنگ ه ــی از درگیری ه ــز در بعض ــون نی هم اکن
دیــده می شــود )مثــل حرکــت داعــش(، از نظــر 

ــت ــردود اس ــام م اس
کاروان  یکدیگرنــد.  ملــزوم  و  الزم  عطــش،  و  آب 
لیکــن  آمــد؛  فــرود  فــرات  کنــار  اباعبــدهللا)ع(، 
ســپاه ابــن ســعد، فــرات را بــه محاصــره گرفــت 
و آب را بــه روی امــام حســین)ع( و اهــل  بیــت 
و اصحابــش بســت و میــان امــام و آب فاصلــه 
بــه  را  حســین)ع(  زودتــر  هــم  تــا  انداخــت 
ــام  ــالت انتق ــدان رس ــم از خان ــد و ه ــلیم وادارن  تس

بگیرند.
در روز هفتــم محــرم، عبیــدهللا  بــن زیــاد ضمــن نامه ای 
ــا ســپاهیان  ــا ب بــه عمــر بــن ســعد از وی خواســت ت
خــود بیــن امــام حســین و یــاران و آب فــرات فاصلــه 

ایجــاد کنــد و اجــازه نوشــیدن آب بــه آن هــا ندهــد.
 از امــروز بــود کــه آب بــه روی ســپاه امام حســین)ع( 
بســته شــد و آرام آرام زمــان بــه هــر چــه بیشــتر 
نمایانگــر شــدن جلوه هــای ایثارگــری در صحــرای 

ــد. ــک می ش ــا نزدی کرب
ــا  ــورا ب ــل از عاش ــه روز قب ــان، از س ــل مورخ ــه نق  ب
ــی  ــرات، خیمــه گاه امــام در مضیقــه بی آب محاصــره ف
 قــرار گرفــت و کــودکان اهــل  بیــت بــا دیــدن رود فــرات 

عطششان بیشتر می شد.
عــادی  افــراد  و  کــودکان  و  زنــان  از  آب  منــع 
)به ویــژه غیرنظامیــان( در همــه ادیــان و مذاهــب، 
ــانی ــی غیرانس ــی و عمل ــام، غیرقانون ــژه در اس  به وی

 است.
یــاران  روی  بــه  آب  بســتن  بــا  امــوی   ســپاه 
خــاف  ایــن کار  حســین)ع(،  امــام  فرزنــدان  و 
ــی  ــا شــرافت انســانی و جــرم جنگ ــر ب  شــرع و مغای
ــاج و  ــون عمروبن حج ــانی همچ ــد؛ کس ــب ش را مرتک
ــد  ــن عمــل مباهــات می کردن ــه ای ــن ب  عبدهللا بن حصی

و زخم زبان نیز می زدند.
ــین)ع(  ــام حس ــم ام ــب هفت ــده در ش ــی آم در روایت
ــد.  ــو کردن ــات و گفت وگ ــون ماق ــعد ملع ــر س ــا عم ب
ــدیدی  ــداوت ش ــون ع ــی چ ــد اصبح ــن یزی ــی ب خول
بــا امــام)ع( داشــت، ماجــرا را بــه ابــن زیــاد گــزارش 
ــرای عمــر ســعد نوشــت و او را از ایــن  داد؛ نامــه ای ب
بــر حــذر داشــت و دســتور منــع آب   ماقات هــا 

را صادر کرد. 
عمــر بــن ســعد نیــز بــدون فاصلــه »عمــرو بــن 
حجــاج« را بــا 500 ســوار در کنــار شــریعه فــرات 
ــین)ع(  ــام حس ــی ام ــع دسترس ــرد و مان ــتقر ک  مس

و یارانش به آب شد. 
بنابرایــن در ایــن روز آب را بــر اهــل ســپاه ســید 
الشــهدا)ع( بســتند؛ چــرا کــه نامــه ابــن زیــاد بدیــن 
مضمــون رســید: »نگذاریــد حتــی یــک قطــره آب هــم 

ــه آن هــا برســد.«  ب
بدیــن ترتیــب »عمــرو بــن حجــاج زبیــدی« بــا تعــداد 
بســیاری تیرانــداز، مامــور منــع آب فــرات شــدند کــه 
ــر)ص(  ــه خیمــه گاه پســر پیامب ــی ب ــه هیچ وجــه آب ب

بــرده نشــود. 
ــن  ــن حصی ــه  ب ــام »عبدالّل ــه ن ــردی ب ــن روز م در ای
ای  بــرآورد:  فریــاد  »بجیلــه«،  قبیلــه  از  ازدی« 
ــگ آســمانی  ــه ســان رن ــن آب را دیگــر ب حســین! ای
قطــره ای  خــدا ســوگند کــه  بــه  دیــد!  نخواهــی 
جــان عطــش  از  تــا  آشــامید  نخواهــی  را  آن   از 

 دهی! 
ــش  ــنگی بک ــا! او را از تش ــد: خدای ــام)ع( فرمودن  ام

و هرگز او را مشمول رحمت خود قرار نده. 
ــه  ــوگند ک ــدا س ــه خ ــد: ب ــلم می گوی ــن مس ــد ب حمی
ــدار او رفتــم، در حالــی  ــه دی پــس از ایــن گفت وگــو ب
ــز او  ــه ج ــی ک ــه آن خدای ــم ب ــود. قس ــار ب ــه بیم ک
پــروردگاری نیســت، دیــدم کــه عبدالّلــه  بــن حصیــن 
آنقــدر آب می آشــامید تــا شــکمش بــاال می آمــد و آن 
را بــاال مــی آورد و بــاز فریــاد مــی زد: العطــش! بــاز آب 
ــا  ــود ت ــن ب ــد. چنی ــیراب نمی ش ــی س ــورد، ول می خ

ــه هاکــت رســید. ب
ــتکبران  ــار و مس ــط کف ــانی توس ــم غیرانس ــن تحری  ای
و دنیاطلبــان بی منطــق اعمــال شــده و مشــابه آن نیــز 
اعمــال خواهــد شــد؛ زیــرا آن هــا فقــط منفعت طلبــی 

و زورگویــی را مدنظــر دارنــد. 
تحریم هــای آمریــکا و رژیــم جعلــی صهیونیســم نیــز 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت؛ زیــرا بــه هــر وســیله 
ــا بمبــاران و کشــتن کــودکان بی گنــاه  ممکــن حتــی ب
بــه دنبــال دســتیابی بــه مقاصــد شومشــان هســتند؛ 
ــه دشــمن  ــا همــه تــاش و هزین ــان کــه ب امــا همچن
عاشــورا مانــد و بــر تــارک تاریــخ نورافشــانی می کنــد 
ــام  ــت، اس ــات اس ــتی نج ــت و کش ــاح هدای و مصب
ــان  ــل جه ــن قل ــراز باالتری ــر ف ــد و پرچمــش ب می مان
ــدل  ــه ع ــریت را ب ــد و بش ــد آم ــزاز درخواه ــه اهت  ب
و داد خواهــد رســاند. هــر چنــد آب را بــروی مجاهــدان 

ــلمان ببندند. مس

سخن؟؟؟ی زبان 
آمریکایی:
مو؟؟؟د

؟؟؟؟؟

مختلــف کشــورهای  زائــران  میلیونــی   حضــور 
مراســم  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  به ویــژه 
وحشــت  معلــی،  کربــای  در  حســینی   اربعیــن 
و نگرانــی رســانه های وهابیــون را بــه دنبــال داشــته 

اســت.
رســانه های ســعودی بــه طــور مشــخص هجمــه 
ــان  ــع محب ــن تجم ــه بزرگ تری ــه ای را علی همه جانب
و پیــروان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع(، یعنــی 
ــن در  ــکوه اربعی ــم باش ــن و مراس ــاده روی اربعی پی
ــه  ــگردی ک ــد. ش ــه راه  انداخته ان ــی ب ــای معل کرب
ــد  ــا می کنن ــه ادع ــن اســت ک ــد ای ــش گرفته ان در پی
ســفر زائــران ایرانــی بــه عــراق بــرای حضــور در 
اربعیــن حســینی، یــک اقــدام ســازمان  یافته از 
ــون  ــک میلی ــران ی ــت و ای ــران اس ــت ای ــوی دول س

ــد. ــرازیر می کن ــا س ــه کرب ــی را ب ایران
تیتــر منفــی عــکاظ بــا عنــوان »تهــران یــک میلیــون 
نشــان  می کنــد«،  بــه کربــا ســرازیر  را  ایرانــی 
می دهــد کــه رســانه های ســعودی هنــوز از درک 
واقعیت هــای اربعیــن و زائــران بی شــمار ســاالر 
ــز  ــین)ع( عاج ــدهللا الحس ــرت اباعب ــهیدان حض  ش
و ناتــوان هســتند یــا خــود را بــه نادانــی زده انــد. ایــن 
رســانه بــا ایــن تیتــر درصــدد القــای ایــن ادعاســت 

ــه  ــک برنام ــا، ی ــی در کرب ــران ایران ــور زائ ــه حض ک
ــد از  ــده و هدفمن ــزی ش ــرف و برنامه ری ــی ص دولت
ــه برخاســته از عشــق  ــران اســت، ن ــام ای  ســوی نظ

و عاقه و ابراز ارادت زائران.
عــکاظ ادعــا کــرد تهــران یــک میلیــون ایرانــی را بــه 
عــراق از طریــق گــذرگاه مــرزی زرباطــه ســرازیر کرده 
ــد داشــته  ــا روادی ــه بیشــتر آن ه ــدون اینک اســت، ب
 باشــند؛ ایــن موضــوع اعتــراض وزارت کشــور عــراق 

را به دنبال داشته است.
ــی  ــی عراق ــع پارلمان ــه منب ــل از آنچ ــه نق ــکاظ ب ع
خوانــده، مدعــی شــد پارلمــان عــراق مســئله گــذرگاه 
ــاره  ــق درب ــه تواف ــران ب ــدی ای ــدم پایبن ــه و ع زرباط
اجــازه دادن بــه ورود فقــط نیــم میلیــون زائــر ایرانــی 

ــرد. ــد ک ــی خواه را بررس
عــکاظ همچنیــن بــه نقــل از یــک مســئول در وزارت 
ــون  ــم میلی ــراق نی ــه ع ــرد ک ــا ک ــراق ادع ــور ع کش

ــی  ــق دولت ــوب تواف ــا در چارچ ــه ایرانی ه ــد ب روادی
اعطــا کــرده، امــا پــس از ورود نیــم میلیــون ایرانــی از 
اقــدام تهــران در ســرازیر کــردن نیــم میلیــون ایرانــی 

دیگــر بــدون روادیــد غافلگیــر شــده اســت.
رســانه ســعودی مدعــی شــد کــه وزارت کشــور عــراق 
تهدیــد بــه بســتن گــذرگاه مــرزی بــرای جلوگیــری از 

ورود زائــران ایرانــی کــرده اســت.
از ســوی دیگــر، شــیوخ وهابــی کــه هیچ اعتقــادی به 
امامــت و والیــت اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( 
اباعبــدهللا  ســوگواری  مراســم  همــواره  و  ندارنــد 
باوفایــش  و  مظلــوم  اصحــاب  و   الحســین)ع( 
ــار  ــد، ب ــت می خوانن ــود بدع ــی خ ــم واه ــه زع را ب
ــتفاده  ــریفین سوء  اس ــن ش ــون حرمی ــر از تریب دیگ
 کردنــد و بــه ســم پراکنی دربــاره عقایــد محبــان 
 و پیــروان اهــل بیت)ع( پرداختند و خواســتار جشــن 
و شــادمانی در محــرم، مــاه خــون و قیــام و گرفتــن 

روزه در روز عاشــورا بــرای اظهــار شــادی شــدند.
خطیبــان دســتوری ســعودی در خطبه هــای حرمیــن 
امــام  بــرای  ســوگواری  و  عــزاداری  شــریفین، 
حســین)ع( - نــوه گرامــی رســول خــدا - را بدعــت 
خواندنــد و مدعــی شــدند از بدعت هــای عاشــورا 

ــید. ــذر باش برح

رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه راهــی جــز 
ــات  ــد اختاف ــم و بای ــام نداری ــای اس ــدت دنی  وح
را کنــار گذاشــت، تصریــح کــرد: بایــد پیــروان مذاهــب 
ــند.  ــترک بیندیش ــع مش ــه مناف ــامی ب ــف اس  مختل
شــکاف  اســام،  دنیــای  در  کــس  هــر   امــروز 
بــر شــکاف های گذشــته  ایجــاد یــا  و تفرقــه ای 
می افزایــد، بی تردیــد قصــد خدمــت بــه دنیــای 
اســام را نــدارد و عمــل او بــه نفــع و خیــر مســلمانان 

ــود. ــد ب نخواه

ــروز  ــاز ام ــعه را نی ــت و توس ــدت، امنی ــی، وح روحان
ــر ضــرورت  ــد ب ــا تاکی ــای اســامی برشــمرد و ب دنی
ــتر  ــد بیش ــرای پیون ــات ب ــزار ارتباط ــری از اب بهره گی
ــی  ــروز جهان ــرایط ام ــت: در ش ــلمانان گف ــان مس می
ــرده  ــتری ک ــئولیت بیش ــاس مس ــد احس ــه بای  هم
نفــوذ  و  بیــان  قلــم،  قــدرت  و  تــوان  تمــام  از  و 
اســتفاده  افــکار عمومــی  و  دانشــگاه ها  در   خــود 
و در جهــت توســعه و پیشــرفت جهــان اســام تــاش 

. کنند
ــرای نجــات  ــروز ب ــه ام ــان اینک ــا بی ــور ب  رئیس جمه
دنیــای اســام، راهــی جــز اعتــدال و مبــارزه بــا 
ــل ســه  ــن دلی ــه همی ــزود: ب ــم، اف خشــونت نمی بین
ــل   ــازمان مل ــو س ــورهای عض ــه کش ــش ب ــال پی س
پیشــنهاد کــردم بــه قطعنامــه ای رای دهنــد کــه 
مفهــوم آن، جهــان عــاری از افراطی گــری و خشــونت 
 باشــد کــه در نهایــت معــروف بــه قطعنامــه ویــو شــد. 

امیــدوارم همــه بتوانیــم در ایــن مســیر حرکــت 
 کنیــم تــا شــاهد همزیســتی جدیــد در دنیــای اســام 

و وحدت بیشتر باشیم.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــرور و تروریســم 
هیــچ نســبتی بــا اســام نــدارد، اظهــار داشــت:  
مســلمانان کــه در طــول تاریــخ، قربانــی جنگ هــای 
ناخواســته و تروریســم بوده انــد، نبایــد امــروز متهــم 
ــی  ــر مهربان ــا پیامب ــر م ــه تروریســم بشــوند. پیامب ب
ــچ  ــرور هی ــوده و ت ــان ب ــرای همــه جهانی و رحمــت ب

ــدارد. ــد ن ــرآن مجی ــات ق ــام و آی ــا اس ــبتی ب نس
رئیـس جمهـــور شناســایی عوامل ریشــه ای خشــونت 
و تروریســم را ضــروری خوانــد و اظهــار داشــت: 
افراطی گــری و تروریســم تکفیــری دارای ریشــه های 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــت ک ــددی اس متع
فقــر، جهــل، تبعیــض، اشــغالگری حکومت هــای 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــای خارج ــه و دخالت ه ناعادالن

فرقه گرایــی  مســئله  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی    
ــام  ــرای اس ــث ب ــوع مباح ــن ن ــه ای ــن زدن ب و دام
خطرنــاک اســت، گفــت:  اگــر در گوشــه ای از منطقــه 
مــا، یــک حرکــت افراطــی انجــام گیــرد، نمی گوینــد 
بلکــه  انجــام داده،  افراطـــی  شــیعه یــا سنـــی 
ــه گرایــش  ــی ب ــه عبارت ــد اســام افراطــی؛ ب می گوین
مذهبــی توجــه نمی کننــد و خشــونت ها بــه دروغ 

ــود. ــام می ش ــام تم ــام اس ــه ن ب
تروریســـم صدمـــه  بزرگ تریــن   رئیس جمهـــور 
 را ضربــه بــه حیثیــت و چهــره اســام دانســت 
و گفــت: در اقدامــات تروریســتی، بیشــتر بــه جنایات 
ــی  ــه اصل ــا ضرب ــود؛ ام ــه می ش ــت ها توج تروریس
تروریســت ها بــه چهــره اســام و تخریــب و تحریــف 
ــه  ــت ک ــی اس ــن ظلم ــت و ای ــان اس ــزد جهانی آن ن
ــی و همزیســتی در  تروریســم علیــه فرهنــگ اعتدال

منطقــه مــا ایجــاد کــرده اســت.

دکتر روحانی تاکید کرد: 
 وحدت، امنیت و توسعه نیاز امروز جهان اسالم

وحشت سعودی ها از حضور میلیونی زائران ایرانی در مراسم اربعین

یادداشت سردبیر

 نقش شریح قاضی 

در شهادت امام حسین)ع(
ــوای شــریح  ــا ســالروز صــدور فت ــروز، مصــادف اســت ب ام
قاضــی )لعنــت هللا علیــه( به قتــل امام حســین علیه الســام. 
ــام  ــم، تم ــک تصمی ــن ی ــا گرفت ــورا ب ــه عاش ــریح در واقع ش
 هســتی نداشــته خــود را بــر بــاد داد؛ یــک فتــوای نابخردانــه 
و ســاختگی او سرنوشــت ها را تغییــر داد و خون هــای پاکــی 
ــه در راس  ــی را ک ــان های پاک ــد و انس ــه ش ــق ریخت ــه ناح  ب
ــتن  ــه کش ــود، ب ــام ب ــین بن علی علیه الس ــان حس و محورش
ــت عــوض  ــود، وضعی ــرس ب ــر خدات ــه او اگ ــی ک داد؛ در حال

می شــد.
 شریح قاضی که بود و چه کرد؟ 

از  بــه شــریح قاضــی  شــریح بن حارث کنــدی، مشــهور 
ــدر  ــی ص ــدی سیاس ــا ح ــی و ت ــای اجتماعی قضائ چهره ه
اســام بــود کــه بررســی حیــات تاریخــی شــریح نیــز یکــی 

از همیــن مقوله هاســت.
ــه  ــدهللا ب ــض ورود عبی ــه مح ــه ب ــود ک ــانی ب ــریح از کس ش
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــت و ب ــور یاف ــاره حض ــه در داراالم کوف
تعهــد بــر وفــاداری بــا آل علــی، بــه جرگــه مخالفــان آن هــا 
پیوســت و یکــی از مشــاوران درگاه عبیــدهللا شــد. عبیدهللا نیز 
کــه بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود بــه حمایــت اشــخاصی 
همچــون شــریح قاضــی - کــه در میــان مــردم مقدس مــآب 
ــاز داشــت، از  ــود - نی ــازی برخــوردار ب ــگاه ممت ــه از جای کوف

او اســتقبال کــرد.
در ماجــرای دیگــری، از نقــش شــریح بــه عنــوان پیام رســان 
ــده  ــر زن ــا رســاندن خب ــه ب ــی، در رابط ــه قبیله هان ــدهللا ب عبی
بودن هانــی و پراکنــده شــدن آن هــا از اطــراف داراالمــاره یــاد 

شــده اســت.
نقشــی را کــه شــریح در چنیــن لحظــه حساســی در صحنــه 
سیاســی – نظامــی ایفــا کــرد، بــه انــدازه ای مهــم و حیاتــی 
ــت  ــه قیم ــه ب ــاد - ک ــن زی ــرای اب ــوص ب ــه خص ــود - ب ب
حکومــت عبیــدهللا، بــه قتــل رســیدن هانی و مســلم و از همــه 

ــام شــد. ــا تم ــه کرب ــادن حادث ــاق افت ــر، اتف مهم ت
همچنیــن از شــریح بــه عنــوان امانتــدار مســلم در محافظــت 
از بچه هــای وی نــام بــرده و گفتــه شــده اســت کــه شــریح از 
تــرس تهدید هــای عبیــدهللا، آن هــا را بی سرپرســت در شــهر 

رهــا کــرد تــا خطــری در ایــن زمینــه متوجــه او نباشــد.
زندگــی  دوران  ســیاه ترین  و  نــکات  مهم تریــن  از  یکــی 
ــردد  ــا برمی گ ــت کرب ــان نهض ــش او در جری ــه نق ــریح ب ش
و آن اینکــه فتوایــی مبنــی بــر وجــوب جهــاد بــا امــام 

ــرد. ــادر ک ــین)ع( ص حس
آری، شــریح بــا تمامــی اندیشــه های خلفــای معاصــر خــود 
ســازگاری داشــت و تمایــل و گرایــش ســریع بــه قــدرت برتــر 
)عبیــدهللا( و ســهیم شــدن در برنامه هــای او در مخالفــت بــا 
طرفــداران آل علــی)ع( از خــود بــروز داد و از طرفــی محتــاط 
ــه شــدت  ــرد. وی ب ــود و از عبیــدهللا حســاب می ب و ترســو ب

ــود.  ــب ب ترســو و عافیت طل
ریــاکاری، دو پهلــو ســخن گفتــن و دروغگویــی شــریح از یک 
ــام  ــتفاده از مق ــت بازی ها، سوء اس ــا، سیاس ــرف و ترفند ه ط
مذهبــی افــراد، جعــل امضــا و نتیجه گیــری غلــط و قیــاس 
بــه باطــل توســط ابن زیــاد، همــراه بــا زودبــاروی و ناآشــنایی 
کوفیــان بــا سیاســت روز از طــرف دیگــر، ســخن و نظــر کلــی 
ــین)ع(  ــام حس ــد ام ــر ض ــی ب ــه فتوای ــل ب ــریح را تبدی ش
بــرای تهییــج کوفیــان زودبــاور علیــه نــوه پیامبــر)ص( کــرد 
کــه مســبب اصلــی آن نیــز خــود شــریح و اهمــال و سســتی 

او بــوده اســت. 
شــریح قاضــی، جــزو بنی امیــه نبــود و کســی بــود کــه 
ــه  ــروه« را ب ــت. وقتی»هانی بن ع ــا کیس ــق ب ــد ح می فهمی
زنــدان انداختنــد و ســر و رویــش را مجــروح کردنــد، ســربازان 
ــن  ــد. اب ــدهللا را گرفتن ــر عبی ــراف قص ــه اش اط ــراد قبیل و اف

ــتند. ــی را کش ــد که هان ــا می گفتن ــید. آن ه ــاد ترس زی
ــده  ــی زن ــرو ببین هان ــه شــریح قاضــی گفــت: ب ــاد ب ــن زی اب
اســت و بــه این هــا بگــو کــه زنــده اســت. شــریح آمــد دیــد 

کــه »هانــی« زنــده، امــا مجــروح اســت. 
هانی بن عــروه )خطــاب بــه شــریح( گفــت: ای مســلمان ها! 
ــدند؟  ــه ش ــن چ ــوم م ــس ق ــت؟ پ ــی اس ــه وضع ــن چ ای

ــد؟ ــرا از اینجــا نجــات دهن ــد م ــد؟ چــرا نمی آین مردن
ایــن  و  بــروم  می خواســتم  می گویــد  قاضــی  شــریح 
حرف های هانــی را بــه همیــن کســانی کــه اطــراف داراالمــاره 
ــدهللا  ــه جاســوس عبی ــا افســوس ک ــم؛ ام ــد، بگوی را گرفته ان

ــردم. ــت نک ــود. جرئ ــا ایســتاده ب آنج
ــا  ــه م ــن ک ــی همی ــه؟ یعن ــی چ ــردم یعن ــت نک ــن جرئ  ای
می گوییــم »ترجیــح دادن دنیــا بــر دیــن«، نبــود خودســازی.
 شــاید اگــر شــریح قاضــی همیــن یــک کار را انجــام مــی داد

تاریــخ  می گفــت،  را  حقیقــت  و  می رفــت  شــریح  اگــر 
ــود،  ــه ب ــوز عبیــدهللا قــدرت نگرفت عــوض می شــد؛ چــون هن
ــا  ــد و ب ــات می دادن ــی را نج ــد و هان ــوم می آوردن ــا هج آن ه
 نجات هانــی قــدرت پیــدا می کردنــد، روحیــه پیــدا می  کردنــد 
کوفــه متعلــق بــه امــام حســین)ع( می شــد و اصــا واقعــه 

ــاد.  ــاق نمی افت ــا اتف کرب
همیــن  اســت کــه  ایــن  تعجب برانگیزتــر  و  تاســف بارتر 
شــریح قاضــی فتــوا می دهــد و بــه فتــوای همیــن بــه 
اصطــاح عالــم، عــده  زیــادی بــه جنــگ بــا امــام می رونــد. 
دنیادوســتی و منفعت طلبــی در تمــام قضایــای ســال 61 
ــت  ــر داش ــه در نظ ــی ک ــرای عمل ــدهللا ب ــت. عبی ــل اس دخی
ناگزیــر از داشــتن حکــم و فتوایــی بــود کــه حجــت شــرعی 
ــا  ــد. حکومتی ه ــل کن ــه حاص ــکار عام ــز اف ــود و نی ــرای خ ب
ــان  ــریح نش ــه ش ــار ب ــم و دین ــادی از دره ــیار زی ــغ بس مبل
دادنــد. وی بــا دیــدن ایــن شــرایط اجــازه خواســت تــا کمــی 
فکــر و تحقیــق کنــد تــا علتــی بــرای صــدور حکــم بیابــد کــه 
نهایتــا حســین)ع( را خــروج کننــده بــر امــام و خلیفــه عصــر 

دانســت. 
ــد  ــات می ده ــخ را نج ــا تاری ــت بج ــک حرک ــت ی ــک وق  ی
ــرس و ضعــف  ــه ناشــی از ت و گاهــی یــک حرکــت نابجــا ک
ــخ را در  ــت، تاری ــدن اس ــده مان ــه زن ــرص ب ــی و ح دنیاطلب
 ورطــه گمراهــی می غلطانــد؛ اگــر امثــال شــریح قاضــی 
در یــک لحظــه از خــدا می ترســیدند، بــه جــای اینکــه از ابــن 

زیــاد بترســند، تاریــخ عــوض می شــد.
 ایــن یــک نمونــه تاریــخ اســت کــه بایــد نصــب العین باشــد؛ 
ــق  ــت، ح ــا نفروخ ــه دنی ــن ب ــید، دی ــمن نترس ــد از دش  بای
را حتــی بــه قیمــت جــان گفــت، درنــگ نکــرد و بــرای 
ــای شــریحی نگشــت؟!  ــال بهانه ه ــه دنب ــت دشــمن ب رضای

ــرد. ــت ک ــدای مصلح ــق را ف ــد ح ــز نبای هرگ
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ــدود  ــی در ح ــای جهان ــرخ ط ــابقه ن ــش بی س افزای
ــد  ــا رش ــا ب ــکه ط ــد س ــث ش ــر باع ــال اخی ــک س ی
ــود.  ــه ش ــر مواج ــه اخی ــک ده ــب در ی ــی عجی قیمت
بســیاری از صاحب نظــران دلیــل افزایــش قیمــت 
نفــت  قیمــت  شــدید  را کاهــش  جهانــی   طــای 
و اتفاقــات سیاســی ســطح جهــان می داننــد؛ امــا 
ــات نســبی ایــن  ــا افزایــش قیمــت نفــت و ثب حــاال ب
بــازار، قیمــت طــا نیــز رونــد نزولــی خــود را آغــاز کــرده 
ــازار  ــا در ب ــکه و ط ــت س ــش قیم ــه کاه ــت. البت اس
ایــران، دالیــل دیگــری نیــز دارد کــه عمده تریــن دلیــل 
آن را بایــد فرارســیدن مــاه محــرم و کاهــش تقاضــا در 

ــازار دانســت. ب
    افت ۳۰ هزار تومانی

ــش  ــترین کاه ــا بیش ــته ب ــه گذش ــکه در هفت ــازار س ب
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــراه ش ــر هم ــای اخی ــت در ماه ه قیم
کــه نــرخ ســکه تمــام بــا افــت ۳۰ هــزار تومانــی یــک 
ــه انتظــار  ــه شــد ک ــان معامل ــزار توم ــون و ۸۳ ه میلی
ــد  ــام عــزاداری حســینی، رون ــه ای ــا توجــه ب مــی رود ب
ــه  ــکه در هفت ــرخ س ــد. ن ــه یاب ــت ادام ــی قیم کاهش
ــی  ــد و یک ــه رو ش ــادی روب ــوالت زی ــا تح ــته ب گذش
از پرنوســان ترین روزهــای خــود را جهــت کاهــش 

ــت. ــر گذاش ــت س ــاری پش ــال ج ــت در س قیم

    سکه تمام طرح جدید
ــات  ــا ثب ــر ب ــای اخی ــد در ماه ه ــرح جدی ســکه تمام ط
ــود  ــه خ ــی را ب ــان چندان ــود و نوس ــراه ب ــبی هم نس
ندیــد و در هفتــه گذشــته بــا افــت محسوســی مواجــه 
شــد. در ایــن مــدت بیــش از ۳۰ هــزار تومــان کاهــش 
قیمــت پیــدا کــرد. ســکه تمام طــرح جدیــد در شــروع 
ــزار  ــون و ۱۱۵ ه ــک میلی ــرخ ی ــا ن ــته ب ــه گذش هفت
تومــان در بــازار عرضــه شــد. ایــن ســکه در میانــه هفتــه 

ــاره بــه یــک میلیــون و ۹۰ هــزار تومــان  ــا افــت یک ب ب
کاهــش یافــت و ادامــه ایــن رونــد نزولــی بــا شــیبی 
تنــد در آخریــن روز هفتــه قبــل بــه یــک میلیــون و ۸۳ 
ــر  ــای اخی ــت کم در ماه ه ــا دس ــید ت ــان رس ــزار توم ه

ــرده باشــد. ــدا ک ــی بی ســابقه پی ــت قیمت اف
    نیم سکه

روز هفتــه گذشــته  اولیــن  در  نیم ســکه  همچنیــن 
ــازار عرضــه شــد. در میانه هــای  ۵۶۶ هــزار تومــان در ب

ــان رســید  ــزار توم ــه ۵۵۲ ه ــوع ســکه ب ــن ن ــه ای  هفت
و در انتهــای هفتــه بــا ادامــه ایــن حرکــت نزولــی بــه 
۵۴۶ هــزار تومــان کاهــش یافــت تــا در مجمــوع ایــن 
ــه ای کــه گذشــت، ۲۰ هــزار تومــان  ــوع ســکه در هفت ن

کاهــش قیمــت پیــدا کنــد.
    ربع سکه

بــازه  ایــن  در  ربع ســکه  در میــان ســایر ســکه ها، 
ــد.  ــراه ش ــت هم ــش قیم ــان کاه ــا ۹۰۰۰ توم ــی ب زمان
ــل ۲۸۶  ــه قب ــتین روز هفت ــکه در نخس ــوع س ــن ن ای
ــه  ــد و در ادام ــاهده ش ــازار آزاد مش ــان در ب ــزار توم ه
هفتــه بــه ۲۹۰ هــزار تومــان و در آخریــن روز هفتــه بــه 
ــی در  ــن ســکه گرم ــان رســید. همچنی ــزار توم ۲۸۶ ه
هفتــه اخیــر از نــرخ ۱۸۷ هــزار تومــان در ابتــدای هفتــه 

ــه رســید. ــان در آخــر هفت ــزار توم ــه ۱۸۰ ه ب
    افزایش ارزش سهام و نرخ برابری دالر

طــا  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس  گفتــه   بــه 
طــای  قیمــت  شــدید  علــت کاهــش  جواهــر،  و 
ــری دالر  ــرخ براب ــهام و ن ــش ارزش س ــی، افزای جهان
ــی  ــای جهان ــه در بازاره ــزان عرض ــش می ــز افزای و نی
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــز ب ــاری نی ــه ج اســت. در هفت
آســتانه تاســوعا و عاشــورای حســینی قــرار داریــم 
قطعــا بــا کاهــش میــزان تقاضــا در بــازار داخلــی همــراه 
ــر قیمت هــا اثرگــذار  ــود کــه ایــن مســئله ب ــم ب  خواهی

است.

کیمیای وطن بررسی کرد:

پایانی بر سرکشی های سکه

وزیــر نیــرو گفــت: بیــش از ۹۰ درصــد آب کشــور 
در  می شـــود؛  مصـــرف  کشـــاورزی  بخــش  در 
 حالــی کــه میــزان بهــره وری آب در ایــن بخــش 
کمتــر از ۳۵ درصــد اســت کــه می تــوان راندمــان ایــن 

بخــش را بــه دو برابــر افزایــش داد. 
ــان در جمــع مســئوالن  ــد چیت چی حمی
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــرکت آب منطق ش
در  آب  وضعیــت  خوانــدن  بحرانــی 
ــزوم اجــرای سیاســت های  ــر ل کشــور ب
ــد  ــار بحــران آب تاکی ــرای مه ــی ب تدوین
ــرای  ــردی ب ــه راهب ــت: برنام ــرد و گف ک
اســتان های  در  آب  منابــع  احیــای 

بــر اســاس  مختلــف کشــور تعریــف شــده تــا 
وضعیــت بــارش و شــرایط اقلیمــی از تشــدید بحــران 

آب جلوگیــری شــود. 
ــی در  ــای خاص ــه بازنگری ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مصــرف منابــع آب، به ویــژه در بخــش کشــاورزی 
ــان  ــده، خاطرنش ــام ش ــد انج ــر و امی ــت تدبی در دول

ــه  ــه ب ــد توج ــان نیازمن ــال، همچن ــن ح ــا ای ــرد: ب ک
رویکردهایــی هســتیم تــا بــه نحــوی از وضعیــت 
بحرانــی آب عبــور کنیــم. چیت چیــان افــزود: کشــور 
مــا در منطقــه خشــک و نیمه خشــک واقــع شــده و 
متوســط بارش هــا نیــز در ایــن ۱۰ ســال 
ــوده اســت؛  ــی ب ــر از میانگیــن جهان کمت
در نتیجــه بــا بــروز خشکســالی های 
متعــدد، منابــع آب تجدیدشــونده کشــور 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــر از ۱۲۰ میلی ــه کمت ب

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
 وی اضافــه کــرد: رفــع ایــن معضــل 
مصــرف  بــه  مــردم  توجــه  نیازمنــد 
آب  بــا  شــرب  آب  تفکیــک  آب،  منابــع  درســت 
بهداشــتی در مناطــق مختلــف کشــور و همچنیــن 
اســتفاده از روش هــای نویــن در آبیاری هــای بخــش 
ــت آب  ــت: وضعی ــرو گف ــر نی ــت. وزی ــاورزی اس کش
ــن  ــران در ای ــدارد و بح ــی ن ــرایط مطلوب ــور ش در کش

ــنا ــت. ایس ــکار اس ــل ان ــه، غیرقاب زمین

بــر اســاس اطاعــات مرکــز آمــار ایــران، نــرخ 
ــی  ــه حاک ــید ک ــد رس ــه ۱۲.۲ درص ــار ب ــکاری به بی
ــال  ــار س ــه به ــبت ب ــدی نس ــش ۱.۴ درص از افزای
گذشــته اســت. اطاعــات مرکــز آمــار ایــران نشــان 

می دهــد کــه در بهــار امســال، ۱۲.۲ 
از جمعیــت فعــال )شــاغل   درصــد 

و بیکار( بیکار بودند. 
رونــد تغییــرات نــرخ حاکــی از آن 
ــه  ــن شــاخص نســبت ب ــه ای اســت ک
ــه  ــبت ب ــال ۱۳۹۴، ۱.۴ و نس ــار س به
درصــد   ۰.۴  ،۱۳۹۴ ســال  زمســتان 

افزایــش داشــته اســت. 
ــا ۲۲  ــر ب ــار ۱۳۹۵ براب ــداد شــاغان کشــور در به تع
ــه  ــت ک ــوده اس ــر ب ــزار و ۷۱۸ نف ــون و ۶۰۴ ه میلی
نســبت بــه بهــار ســال ۱۳۹۴ ایــن میــزان در حــدود 

ــه اســت.  ــر افزایــش یافت ۷۴۲ هــزار و ۸۸۲ نف
در همیــن فاصلــه نســبت اشــتغال )نســبت تعــداد 
ــا ۰.۸  ــت ۱۰ ســاله و بیشــتر( ب ــه جمعی شــاغان ب

ــه ۳۴.۷ درصــد  ــش از ۳۳.۹ درصــد ب درصــد افزای
رســیده اســت. در بهــار ســال جــاری ۳۹.۵ درصــد 
ــادی  ــر اقتص ــتر از نظ ــاله و بیش ــت ۱۰ س از جمعی
فعــال بودنــد؛ یعنــی در گــروه شــاغان یــا بیــکاران 
تغییــرات  بررســی  گرفتنــد.  قــرار 
نــرخ مشــارکت اقتصــادی حاکــی از 
ــه  ــبت ب ــرخ نس ــن ن ــه ای ــت ک آن اس
ــل، ۱.۵ درصــد  فصــل مشــابه ســال قب
و نســبت بــه زمســتان ســال ۱۳۹۴ 
۱.۸ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
نــرخ بیــکاری جوانــان ۱۵ تــا ۲۹ ســاله 
ــد  ــه ۲۴.۵ درص ــت ک ــی از آن اس حاک
ــال ۱۳۹۵  ــار س ــنی در به ــروه س ــن گ ــاالن ای از فع
بیــکار بودنــد. بررســی تغییــرات فصلــی نــرخ 
ــا ۲۹ ســاله نشــان می دهــد  ــان ۱۵ ت ــکاری جوان بی
ــل  ــال قب ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب ــرخ نس ــن ن ای
۲.۵ درصــد و نســبت بــه زمســتان ســال ۱۳۹۴، ۰.۱ 

ــا ــت. ایرن ــه اس ــش یافت ــد افزای درص

بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران:
نرخ بیکاری در بهار امسال افزایش یافت

ــور را  ــای کش ــرش از باغ ه ــت لیموت ــی برداش ــای پایان ــه هفته ه ــی ک در حال
ســپری می کنیــم، مدیــر کل دفتــر میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری 
وزارت کشــاورزی از تولیــد حــدود ۵۰۰ هــزار تنــی لیموتــرش خبــر داد و گفــت: 
مــردم بــرای نگهــداری آب لیمــو و جلوگیــری از فســادپذیری آن، توصیه هــای 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــن پور اظه ــم حس ــد. ابوالقاس ــت کنن ــتی را رعای بهداش
ــرش  ــن لیموت ــزار ت ــا ۵۰۰ ه ــزار ت ــال، ۴۸۰ ه ــه امس ــای صورت گرفت برآورده
در کشــور تولیــد می شــود کــه بخــش زیــادی از آن محقــق شــده و بخشــی 
ــاد، کازرون  ــرم، مبارک آب ــتان های جه ــارس و شهرس ــتان ف ــز در اس  از آن نی
ــات  ــر کشــت باغ ــه ســطح زی ــان اینک ــا بی ــه دارد. وی ب ــان ادام و ... همچن
لیموتــرش در ســال گذشــته حــدود ۴۲ هــزار هکتــار بود کــه به حــدود ۳۰ هزار 
هکتــار رســیده، افــزود: بــر اســاس برنامه ریزی هــا، ســطح زیــر کشــت باغــات 
لیموتــرش در مناطقــی کــه آفــت جــاروک جادوگــر لیموتــرش وجــود نداشــته 
ــده  ــای احداث ش ــه باغ ه ــوان ب ــه می ت ــرد ک ــد ک ــدا خواه ــعه پی ــد، توس باش
ــداث  ــرای اح ــا ب ــدر تقاض ــرد و آنق ــاره ک ــارس و ... اش ــهر، ف ــتان بوش در اس
بــاغ زیــاد اســت کــه بــا محدودیــت نهــال مناســب، اســتاندارد و گواهی شــده 
ــیری  ــیری و نیمه گرمس ــای گرمس ــر میوه ه ــر کل دفت ــتیم. مدی ــه هس مواج
ــرش  ــداری لیموت ــایی و نگه ــل شناس ــاره عوام ــاورزی درب ــاد کش  وزارت جه
ــازه  ــوی ت ــردم آب لیم ــود م ــه می ش ــرد: توصی ــار ک ــازه اظه ــوی ت  و آب لیم
را در ظرف هــای شیشــه ای بــه صــورت کامــا ســرپر و بــا کمــی روغــن زیتــون 

نگهــداری کننــد و در صــورت امــکان ظرف هــای کوچــک را انتخــاب کننــد.

هــر چنــد تازه تریــن گــزارش رئیــس کل بانــک مرکــزی خبــر از 
ــی  ــی گزارش هــای میدان ــازار مســکن می دهــد، ول ــت ب ــود وضعی بهب
همچنــان تأییــد می کنــد بــازار در رکــود اســت. بــر اســاس گفته هــای 
ســیف، میــزان معامــات مســکن ۳۰ درصــد رشــد داشــته و بــه دنبــال 
ــن  ــر دوی ای ــی ه ــده اند؛ ول ــران ش ــد گ ــز ۷.۵ درص ــا نی آن قیمت ه
ــای  ــازار مســکن را از برنامه ه ــی ب ــزان عقب ماندگ ــوز می ــا، هن اتفاق ه
اســاس کمــاکان  ایــن  بــر  نکرده انــد.  جبــران  پیش بینی شــده، 
کاهــش ۶۵ درصــدی آمــار صــدور پروانه هــای ســاختمانی، موثرتریــن 

ــد.  ــه شــمار می آی ــازار ب ــت ب ــل وضعی ــه در تحلی مؤلف
کارشناســان خوش بیــن بــازار اعتقــاد دارنــد در بهتریــن حالــت، بهــار 
ــازار مــی رود. برخــی فعــاالن  ســال ۱۳۹۷ احتمــال بهبــود وضعیــت ب
ــا  ــت مســکن ب ــه زمســتان امســال، قیم ــد ک ــاد دارن ــز اعتق ــازار نی ب
ــد  ــز تأیی ــری نی ــای دیگ ــود. خبره ــراه می ش ــدی هم ــد ۵ درص رش
ــاری برخــاف دســتور  ــی و اعتب ــه بعضــی مؤسســات مال ــد ک می کن
صریــح رئیس جمهــور، بــرای ســرمایه گذاری اقــدام بــه خریــد 
مســکن کرده انــد. البتــه ایــن اتفــاق نیــز تاثیــری بــر رونــد معامــات 
ــد.  ــازار مســکن را می زن ــان رکــود حــرف اول ب ــازار نداشــته و همچن ب
تازه تریــن گــزارش از وضعیــت بــازار مســکن نیــز حاکــی اســت میــزان 
ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ــش از ۹.۱ درص ــهریورماه بی ــات در ش معام
البتــه ایــن رشــد در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بــوده اســت.

رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
 قیمــت برنــج ایرانــی، ســه برابــر قیمــت برنــج در بازارهــای جهانــی اســت

ــش  ــت. افزای ــرخ ارز دانس ــی ن ــتگذاری فعل ــه را سیاس ــن عارض ــت ای عل
ــر  ــه حــدود ۱۲ هــزار تومــان، عــاوه ب ــج در ماه هــای گذشــته ب قیمــت برن
 درآوردن صــدای مصرف کننــدگان، بــا انتقاداتــی از ســوی فعــاالن بــازار 
ــور،  ــن جال پ ــه محس ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــده اس ــه رو ش ــم روب ــار ه و تج
رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران در ایــن خصــوص 
ــوان  ــا عن ــی ب ــود در مطلب ــال خ ــت. وی در کان ــان داده اس ــش نش واکن
»حکایــت دســتی کــه درد می کــرد«، گفتــه اســت: در خبرهــا خوانــدم کــه 
قیمــت برنــج ایرانــی، ســه برابــر آن بازارهــای جهانــی اســت. مــن در زمینــه 
ــج هــم  ــم کــه برن ــازار آن متخصــص نیســتم؛ امــا ایــن را می دان ــج و ب برن

ــرد. ــج می ب ــک عارضــه رن ــی، از ی ــل بیشــتر محصــوالت ایران مث
 ایــن عارضــه در بســیاری از تولیــدات دیگــر در بخش هــای مختلــف اعــم 
از کشــاورزی، صنعتــی، معدنــی و خدماتــی نیــز وجــود دارد. یــاد بیمــاری 
افتــادم کــه در مراجعــه بــه پزشــک گفــت دســت بــه هرجــای بدنــم می زنــم، 
ــت:  ــد و گف ــار ش ــی بیم ــه درد اصل ــک متوج ــم. پزش ــاس درد می کن احس
مشــکل اصلــی دســت توســت؛ چــون جراحــت دارد و چرکیــن شــده، هــر 
ــاد  ــت اقتص ــاال حکای ــاس درد داری. ح ــی، احس ــس می کن ــمت را لم قس
مــا هــم شــبیه آن بیمــار اســت؛ امــا ایــن دســت زخمــی و عفونــی اقتصــاد 
ایــران کجاســت؟ ایــن دســت زخم خــورده، سیاســتگذاری نــرخ ارز اســت.

تولید ۵۰۰ هزار تن لیموترش در کشور

اهالی کدام کشورها، آدامس ایرانی می جوند؟
آمــار گمــرک ایــران نشــان می دهــد در شــش مــاه نخســت ســال جــاری، ایــران نزدیــک بــه ۱۰۰۰ تــن آدامــس بــه کشــورهای 
افغانســتان، عــراق و چیــن صــادر کــرده اســت. حجــم صــادرات آدامــس ایرانــی ۱۳۱ تــن معــادل ۱۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

در قاب تصویر

نرخ ارز، عامل گرانی برنج ایرانیزمان رونق مسکن، سال 97 خواهد بود

حتما بخوانید!
۳نرخ ارز، عامل گرانی برنج ایرانی یکشنبه  18  مهرماه  1395

ـــمـــاره 271 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای دست دوم با کارکرد 5 هزار کیلومتر )تومان( 

2016، تویوتا، یاریس 
صندوق دار

1395، برلیانس، 330 
H اتوماتیک

53,800,000

28 X4 ،2016429,000,000، ب ام و

2015، هیوندای 
187,000,000سانتافه

E 250 ،2015510,000,000، بنز

201562,000,000، ام جی، 3

2015130,000,000، کیا، سراتو کوپه

118,000,000

ایست قلب پسته ایران

اســتان کرمــان و شهرســتان 
تولیــد  قلــب  رفســنجان، 
پســته جهــان تــا چنــد ســال 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــر ب اخی
ســاالنه حجــم جالــب توجهی 
از پســته بازارهــای جهانــی در 
ــد می شــد  ــن اســتان تولی ای
ــاری  ــورت انحص ــه ص ــران ب ــل، ای ــه قب ــک ده ــا ی و ت
ــدم  ــا ع ــت؛ ام ــت داش ــان را در دس ــته جه ــد پس تولی
ــر  ــوی دیگ ــور و از س ــل کش ــد در داخ ــت از تولی حمای
آمریــکا  در  پســته  تولیــد  از  بی نظیــر  حمایت هــای 
موجــب شــد تولیــد ایــن محصــول توســط کشــاورزان 
ایرانــی در دشــت های کالیفرنیــا آغــاز شــود و از همیــن 
ــت  ــی کش ــدگان ایران ــی تولیدکنن ــه برخ ــود ک ــان ب زم
ــش  ــد. افزای ــاز کردن ــا آغ محصــول را در آن ســوی دنی
ــان و عــدم مدیریــت درســت باعــث  ــد پســته جه تولی
ــت  ــد قیم ــدود ۳۰ درص ــاری ح ــال ج ــه در س ــده ک ش
ــی  ــبب نارضایت ــر س ــن ام ــد؛ همی ــش یاب ــته کاه پس
ــر  ــد تأثی ــن نبای ــداران پســته شــده اســت. همچنی باغ
خشکســالی های اخیــر را نادیــده گرفــت؛ ضمــن آنکــه 
ــد، عــدم حمایت هــای دولتــی  افزایــش نهادهــای تولی
از تولیــد طــای ســبز موجــب شــد انحصــار بــازار پســته 
ــود. در  ــارج ش ــی خ ــاورزان ایران ــت کش ــی از دس جهان
ــا تولیــد ۴۰۰ هــزار تــن پســته،  ســال جــاری آمریــکا ب
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــته را ب ــد پس ــه اول تولی رتب

است. 

تهیه شیوه نامه صادرات کاالهای قاچاق
 عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
ــه طــرح صــادرات  ــه تهی ــا اشــاره ب ــران، ب ــادن ای  و مع
تملیکــی  صــادرات کاالهــای  شــیوه نامه  تدویــن  و 
بیت المــال  بــه  بایــد  قاچــاق  کاالهــای  ارز  گفــت: 
بازگردانــده شــود. جمــال رازقــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
حمایــت از تولیــد ملــی، بهتریــن روش مبــارزه بــا 
ــرف  ــد و مص ــت از تولی ــاق را حمای ــوم قاچ ــده ش پدی
ارتقــای  و گفــت: ضــرورت  دانســت  ایرانــی  کاالی 
تمام شــده کاالی  قیمــت  و کاهــش  ســطح کیفــی 
رقابت پذیــری  ارتقــای  ارکان  مهم تریــن  از  تولیــدی، 
ــا اشــاره  ــل قاچــاق اســت. وی ب ــی در مقاب کاالی ایران
ــامت محور  ــاق س ــای قاچ ــدام کااله ــرورت انه ــر ض ب
بــر ضــرورت حفــظ امــوال بیت المــال نیــز تاکیــد کــرد 
ــوفه  ــرمایه ای مکش ــای س ــه کااله ــی ک ــزود: زمان و اف
ــازمان  ــی در س ــل قضائ ــی مراح ــس از ط ــاق، پ قاچ
ــرد ــرار می گی ــی ق ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف  جم

ــن  ــود؛ بنابرای ــبه می ش ــال محاس ــت بیت الم در حقیق
اســتفاده  جهــت  در  تــاش  و  حراســت  و  حفــظ 
ــو  ــادی دارد. عض ــت زی ــوال، اهمی ــن ام ــوب از ای مطل
ــع و معــادن  ــی و صنای ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین هیئ
ــادرات  ــرح ص ــاق، ط ــن ات ــه ای ــام اینک ــا اع ــران ب  ای
تملیکــی  صــادرات کاالهــای  شــیوه نامه  تدویــن  و 
را تهیــه می کنــد، گفــت: اینکــه کاالهــای مکشــوفه 
قاچــاق اجــازه حضــور در بــازار داخــل را نداشــته باشــند 
ــرای  ــورت ب ــر ص ــا در ه ــت؛ ام ــت اس ــا اهمی ــیار ب بس
ــه  کاالی ســرمایه ای مکشــوفه قاچــاق، ارز کشــور هزین
ــال  ــه بیت الم ــدن ارز ب ــت بازگردان ــد در جه شــده و بای
تــاش کــرد. وی افــزود: در صــورت فراهــم شــدن 
 امــکان صــادرات دوبــاره کاالهــای ســرمایه ای تملیکــی

ــرای ارزآوری  ــود را ب ــاش خ ــه ت ــور هم ــان کش  بازرگان
و صــادرات ایــن کاالهــا بــه کار خواهنــد بســت. در 
ــازمان  ــل س ــر عام ــری، مدی ــن دلی ــدار، امی ــن دی ای
ــای  ــر جنبه ه ــی، ب ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف جم
زیان بــار قاچــاق و مشــکات فراوانــی کــه بــرای اقتصــاد 
ــد کــرد و گفــت: طــرح  ــد دارد تاکی ــژه تولی کشــور به وی
ســاماندهی و شناســنامه دار کــردن انبارهــای کشــور در 
حــال حاضــر در دو اســتان بــه صــورت پایلــوت در حــال 

ــت. اجراس

 انعقاد تفاهم نامه نظارت بر توزیع 
آب کشاورزی در حوضه زاینده رود

 تفاهم نامــه نحــوه نظــارت و کنتــرل بــر توزیــع آب 
ســوی  از  زاینــده رود  آبریــز  حوضــه  در  کشــاورزی 
اســتاندار اصفهــان و اســتاندار چهارمحــال بختیــاری 
روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه  رســید.  امضــا  بــه 
ــا حضــور  عمومــی اســتانداری اصفهــان، در جلســه ای ب
ــاری در محــل  ــان و چهارمحــال بختی اســتانداران اصفه
نظــارت  نحــوه  تفاهم نامــه  اصفهــان،   اســتانداری 
ــز  ــه آبری ــاورزی در حوض ــع آب کش ــر توزی ــرل ب و کنت
صنفــی  تشــکل های  مشــارکت  بــا  زاینــده رود کــه 
کشــاورزی صــورت خواهــد پذیرفــت بــه امضــای طرفین 
رســید. در ایــن تفاهم نامــه کــه توســط رســول زرگرپــور 
و قاســم ســلیمانی بــه امضــا رســیده در خصــوص 
توزیــع  بــر  نظــارت  و  مدیریــت، کنتــرل  چگونگــی 
آب بخــش کشــاورزی در حوضــه آبریــز زاینــده رود 
ــوان رود  ــه عن ــده رود ب ــری شــده اســت. زاین تصمیم گی
ــه  ــی آب منطق ــان دائم ــن جری ــاز و بزرگ تری تمدن س
مرکــزی ایــران از زردکوه بختیــاری در اســتان چهارمحال 
در  واقــع  اصفهــان  غــرب  و کوه هــای  بختیــاری  و 
سرچشــمه  فریــدن  و  فریدون شــهر  شهرســتان های 
ــش  ــل کاه ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــه در س ــرد ک می گی
ــش برداشــت، بارگذاری هــای  ریزش هــای جــوی، افزای
ــود  ــش کمب ــا چال ــی ب ــات مدیریت ــی و معض غیراصول
ــه ای  ــه گون ــت؛ ب ــده  اس ــه رو ش ــالی روب آب و خشکس
ــر خشــکی  ــن عرصــه طبیعــی در ســال های اخی ــه ای ک
بی ســابقه ای را تجربــه کــرد و در محــل پایین دســت 
ــده  ــه ش ــکی مواج ــا خش ــال ب ــای س ــتر ماه ه در بیش
آبریــز  حوضــه  احیــای  مــاده ای   ۹ طــرح  اســت. 
ــا هــدف هماهنگــی و اعمــال  ــده رود در ســال ۹۳ ب زاین
ــات  ــز در موضوع ــن حوضــه آبری ــر ای ــت واحــد ب مدیری
ــان  ــا توســط اســتاندار اصفه ــع، مصــارف و حقابه ه مناب
تدویــن و بــه تصویــب شــورای آب کشــور رســیده کــه در 
ــه  ــه ب ــن تفاهم نام ــای ای ــت و امض ــری اس ــال پیگی ح

ــرد. ــد ک ــادی خواه ــک زی ــرح کم ــن ط ــرای ای اج

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

4۰ درصد از ظرفیت صنعت شهرضا 

غیرفعال شده است
 

شهرضا
محمد رضا رحمتی

از  حداکثـــری  بهره گیــــری 
ــش  ــرمایه گذاران بخ ــت س ظرفی
خصوصــی بــه عنــوان یــک 
اصــل مهــم، به ویــژه بــا رویکــرد 
ــی  ــرمایه های خارج ــذب س ج
ــد  ــی بای ــای صنعت ــی عرصه ه ــازی تمام ــور فعال س ــه منظ ب

در دســتور کار مســئوالن امــر قــرار گیــرد.  
دکتـــر محمـدجـــواد بگـــی، مدیـــر عامل شرکت شهرک های 
ــکات  ــی مش ــت بررس ــیه نشس ــان در حاش ــی اصفه  صنعت
و نارســایی های فــراروی شــهرک هاو نواحــی صنعتــی شــهرضا 
بــا بیــان ایــن مطلــب در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: تبــادل 
ــن  ــت از مهم تری ــوزه صنع ــق در ح ــق و ناموف ــات موف تجربی
مزایــای برگــزاری تورهــای صنعتــی بــرای مدیــران واحدهــای 
ــره وری ســازمانی  ــش به ــرد افزای ــا رویک ــی ب  کوچــک صنعت
و بهره گیــری مشــارکتی از نقطه نظــرات و رویکردهــای متقابــل 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه شــناخت دقیــق بازارهــای هــدف 
ــای  ــی در راســتای تصاحــب فرصت ه و سیاســتگذاری اصول
ــزاری  ــای برگ ــر مزای ــی از دیگ ــوان یک ــه عن ســرمایه گذاری ب
تورهــای صنعتــی بــه شــمار مــی رود، تصریــح کــرد: در ایــن 
بازدیدهــا کــه بنــا بــر ضــرورت در داخــل کشــور یــا خــارج آن 
ــد  ــع می توانن ــان صنای ــران و صاحب انجــام می شــود، صنعتگ
 بــا آخریــن فنــاوری تکنولوژیکــی، ســاخت ماشــین آالت

نظیــر  فنــاوری و حوزه هــای جنبــی  آخریــن محصــول 
صــادرات یــا واردات مــواد اولیــه آشــنا شــوند.

ــا  ــان ب ــی اصفه ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام  مدی
ــان  ــه ای اصفه ــازار منطق ــن ب ــورای ف ــکیل ش ــه تش ــاره ب اش
بیــان کــرد: از ســال ۹۲، فــن بــازار منطقــه ای در اســتان ایجــاد 
ــکیل  ــه ای را تش ــازار منطق ــن ب ــورای ف ــال ش ــده و امس ش
ــد ــاره تولی ــات درب ــه اطاع ــه ارائ ــا اشــاره ب ــم. وی ب  می دهی

در  و کارخانه هــا  بــه شــرکت ها  مشــاوره ســرمایه گذاری 
ــی از  ــی و اشــتغال، یک ــک کارآفرین ــزود: کلینی ــازار اف ــن ب ف
ــت  ــور اس ــاوری در کش ــه فن ــده چرخ ــای تکمیل کنن حلقه ه
کــه بایــد در کنــار نهادهــای موجــود و هماهنــگ بــا آن هــا در 

ــد. ــت کن ــوب فعالی ــت های مص ــوب سیاس چارچ
 بگــی بــا بیــان اینکــه شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا از نظــر 
مرتبــه محیــط زیســتی در مرتبــه نخســت قــرار دارد، گفــت: 
شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا، بزرگ تریــن تصفیه خانــه 
بهمن مــاه ۹۵  در  و  دارد  اصفهــان  اســتان  در  را  صنعتــی 
ــه  ــهرضا ب ــی رازی ش ــهرک صنعت ــه ش ــاز دوم تصفیه خان ف

می رســد.  بهره بــرداری 
وی اظهــار داشــت: اگــر واحــد صنعتــی آالینــده اســت بایــد 
بــه جــای جریمــه کــردن، آن را راهنمایــی کــرد کــه در راســتای 
ــه  ــن جریم ــدام و ای ــه اق ــی کارخان ــردن آالیندگ ــرف ک  برط
را صــرف رفــع آالیندگــی کارخانــه کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
شــهرک تخصصــی نفــت در منطقــه ویــژه اقتصــادی شــهرضا 
راه انــدازی می شــود، بیــان کــرد: بایــد شــهرک صنعتــی پاتلــه 

بــه شــهرک خصوصــی تبدیــل شــود.

وزیر نیرو تاکید کرد:
9۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود

ضمــن خســته نباشــید بــه شــما، از مســئوالن 
ــل  ــکل حم ــل مش ــرای ح ــم ب ــت می کن درخواس
ــد؛  ــری کنن ــتقالل فک ــدان اس ــردم در می ــل م و نق
ــه واســطه اجــرای پــروژه میــدان، 2 ســال اســت  ب
 شــرکت اتوبوســرانی ایســتگاه اتوبــوس قبلــی 
را نزدیــک بیمارســتان امــام حســین انتقــال داده و 
ــد مســافتی  ــوس، بای ــرای اســتفاده از اتوب مــردم ب
ــافت  ــن مس ــد؛ در ای ــی کنن ــاده ط ــی را پی طوالن
شــهروندان بــا خطــرات بســیاری بــه واســطه تــردد 
ــه رو  ــاری روب ــای ب ــژه کامیون ه ــا و به وی خودروه

هســتند. 

ــه  ــور کوهپای ــام ن ــگاه پی ــجوی دانش ــالم. دانش س
بــه  رســیدگی  تقاضــای  مســئوالن  از  هســتم. 
وضعیــت مینی بوس هــای ایــن شــهر را دارم. اصــال 
ــه  ــا هرچ ــدارد و راننده ه ــود ن ــی وج ــچ نظارت هی
خــارج  مســافر  و  می گیرنــد  کرایــه  بخواهنــد، 
 از ظرفیــت ســوار می کننــد. وضعیــت اخالقــی 
و رفتــاری برخــی از راننــدگان هــم بســیار بــد اســت؛ 

لطفــا رســیدگی کنیــد.

ضمــن خســته نباشــید،از مســئوالن مــی خواهــم بــه 
کار نانوایــی هــا توجــه بیشــتری کنند، من کارشــناس 
تغذیــه هســتم و مــی بینــم کــه در بیشــتر نانوایــی ها 
از جــوش شــیرین اســتفاده مــی شــود ایــن مــاده 
اثــرات ناگواربرمعــده دارد و اصــال نظارتــی بــرای 
ــود  ــئوالن وج ــوی مس ــردم از س ــالمت م ــن س تامی
نــدارد مدیــران فقــط نبایــد منفعــت مــادی نانوایــی 
هــا را بگوینــد بایــد ســالمت مــردم هــم حفظ شــود!
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ــود دارد.  ــاص وج ــه خ ــد مدرس ــان 184 ک ــتان اصفه در اس
ــتان  ــتثنایی در اس ــوز اس ــزار و 300 دانش آم ــداد 11 ه از تع
اصفهــان، حــدود 2 هــزار نفــر مشــمول طــرح تلفیقــی 
ــژه( هســتند و در مــدارس  ــاز وی ــا نی ــر )دانش آمــوز ب فراگی
عــادی تحصیــل می کننــد، حــدود 5 هــزار دانش آمــوز 
ــل  ــاص تحصی ــدارس خ ــه در م ــد ک ــاز ویژه ان ــا نی ــز ب نی
نیــز  بــه 4500 دانش آمــوز مــرزی  می کننــد و قریــب 
ــتثنایی،  ــوزش اس ــات آم ــی از خدم ــش بعض ــت پوش تح
ــد. مدیرآمــوزش  ــگام قــرار دارن ــه بهن ــد طــرح مداخل همانن
و پــرورش اســتثنایی اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا 
 کیمیــای وطــن از حــال ناخــوش مــدارس اســتثنایی 

گفت.
ــه 11  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
نشــده اند  شناســایی  اســتثنایی  دانش آمــوزان  درصــد 
گفــت: بســیاری از ایــن افــراد آسیبشــان در حــدی نیســت 
ــرار  ــتثنایی ق ــرورش اس ــوزش و پ ــش آم ــت پوش ــه تح ک
گیرنــد؛ در حــال حاضــر در مــدارس خــاص اصفهــان 5 هــزار 
ــد  ــنجش بای ــار س ــق آم ــه طب ــم ک ــوز داری و 176 دانش آم
ــا نیازهــای خــاص وارد مــدارس  ســاالنه 250 دانش آمــوز ب

اســتثنایی شــوند.

ــتثنایی ها  ــه اس ــان ب ــهر اصفه ــه در ش ــا خیری     صده
کمــک کننــد

مدیــر آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان اصفهــان 
ــی حــدود 11 درصــد  ــرم جهان ــق ن ــه طب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ــب  ــه داد: قری ــتند، ادام ــیب هس ــار آس ــه دچ ــراد جامع اف
بــه 500 هــزار دانش آمــوز ابتدایــی در اصفهــان وجــود 
ــوز اســتثنایی  ــزار و 300 دانش آم ــن، 11 ه ــن بی ــد؛ از ای  دارن
دانش آمــوزان  از  بســیاری  و  کرده ایــم  شناســایی  را 
ــوز شناســایی  ــژه هن ــات وی ــه امکان ــاز ب ــل نی ــه دلی دیگــر ب
ــه اینکــه 36 مدرســه اســتثنایی  ــا اشــاره ب نشــده اند. وی ب
در شــهر اصفهــان وجــود دارد، افــزود: بیــش از 400 خیریــه 
در اصفهــان وجــود دارد کــه می تواننــد کمــک شــایانی 
بــرای رفــع مشــکالت تحصیلــی ایــن دانش آمــوزان داشــته 
ــتان در  ــتثنایی اس ــرورش اس ــوزش و پ ــر آم ــند. مدی باش
ادامــه بیــان کــرد: در کل شــهر اصفهــان، دو دبیرســتان 
ــه حرفــه ای مشــغول فعالیــت اســت کــه  متوســطه دختران
دانش آمــوزان بایــد از کیلومترهــا فاصلــه بــه ایــن مــدارس 
بیاینــد؛ ایــن رویــداد در حالــی اســت کــه خانواده هــای ایــن 
ــواردی  ــا م ــد ب ــکل رفت وآم ــر مش ــالوه ب ــوزان ع دانش آم
نظیــر فیزیوتراپــی، کتــاب و گفتاردرمانــی و... روبه رو هســتند 

ــد.  ــه دارن ــه نگ ــد را در خان ــد فرزن ــح می دهن و ترجی
ــات  ــود امکان ــل نب ــه دلی ــه ب ــف از اینک ــار تأس ــا اظه وی ب

هنــوز در بســیاری از روســتاهای اســتان دانش آمــوزان 
اســتثنایی قــادر بــه تحصیــل نیســتند، گفــت: در روســتاها 
بســیاری ازخانواده هــا بــه دلیــل مســافت طوالنــی مــدارس 
ــد  ــه رفت وآم ــکل هزین ــان و مش ــا خانه هایش ــتثنایی ب اس
ــه مدرســه اســتثنایی نمی فرســتند و ایــن  فرزندانشــان را ب
ــتثنایی  ــوزان اس ــوم دانش آم ــده دو س ــث ش ــئله باع مس
بــه  بــوده و یــک ســوم  درروســتاها تحــت پوشــش 
خصــوص در مناطــق محــروم و دورافتــاده تحــت پوشــش 

ــند. ــی نباش ــات تحصیل خدم
    یک نکته

 هــر چنــد روزنامــه کیمیــای وطــن بــا هــدف بیان مشــکالت 
ــتان  ــتثنایی در اس ــوزان اس ــه از دانش آم ــی ک و غفلت های
 اصفهــان طــی ســال های مدیــد وجــود داشــته اســت
ــد  ــا بتوان ــت ت ــر آن داش ــود را ب ــعی خ ــماره س ــد ش در چن
ــه ســمع و نظــر مســئوالن  ــن مشــکالت را ب گوشــه ای از ای
یاری رســان  دســتگاه های  می طلبــد کــه  امــا  برســاند، 
ــیب های  ــه دارای آس ــر ک ــن قش ــه ای ــک ب ــرای کم ــز ب نی
خانوادگــی و اجتماعــی زیــادی هســتند، دســت یــاری دراز 
کننــد تــا گشایشــی شــود بــرای اینکــه مــردم نیــز در ایــن 
راه قــدم گذرانــد و بــرای ایــن گــروه از جامعــه کــه در همــه 
ــادی  ــی جه ــده اند، حرکت ــع ش ــت واق ــورد غفل ــا م زمینه ه

ــد.  انجــام دهن

ــد کــه فرزندشــان  ــد بپذیرن ــن نمی خواهن بســیاری از والدی
ــدارس  ــش م ــای بخ ــا فعالیت ه ــت و ب ــیب اس ــار آس دچ
ــه  ــد توج ــتا بای ــن راس ــد. در ای ــنایی ندارن ــتثنایی آش اس
ــا  ــوزان ب ــدارس، دانش آم ــه در بعضــی م داشــته باشــیم ک
ــداری  ــری نگه ــد براب ــای چن ــا هزینه ه ــاص ب ــای خ نیازه
ــای  ــا، ارتق ــه آن ه ــی ب ــره غیرواقع ــا دادن نم ــوند و ب می ش
تحصیلــی دریافــت می کننــد؛ بــرای مثــال یــک دانش آمــوز 
ــا آســیب شــنوایی نیــاز بــه ســمعکی 5 میلیــون تومانــی  ب
دارد کــه هــر چنــد وقــت یک بــار بایــد عــوض شــود یــا یــک 
ــه  ــر هزین ــز عــالوه ب ــول جســمی حرکتی نی دانش آمــوز معل
ــی  ــی و فیزیوتراپ ــا کاردرمان ــی ب ــک و توان بخش ــاد پزش زی
بایــد از پیشــرفت بیمــاری اش جلوگیــری شــود کــه ایــن امر 

ــه دارد. یــک میلیــون تومــان هزین

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با مدیرآموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان

حال ناخوش مدارس استثنایی استان اصفهان )قسمت دوم(

 ایجاد ۲۲۵ شغل 

در بخش تعاون چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی چهارمحــال و بختیاری 
از ایجــاد 225 شــغل با تشــکیل 
 45 تعاونـــی در چهـارمحـــال 

و بختیاری خبر داد. 
عبــاس جزایــری اظهــار داشــت: 
در ســال جــاری تاکنــون 45 
تعاونــی در حــوزه تولیــدی، توزیعــی و خدماتــی در ایــن 
ــتغال زایی  ــر اش ــرای 225 نف ــه ب ــده ک ــکیل ش ــتان تش اس
ادواری  بازرســی های  افــزود:  وی  اســت.   فراهــم کــرده 
ــاری در  ــال و بختی ــتان چهارمح ــای اس ــوردی از کارگاه ه و م
ــوده  ــورد ب ــزار و 183 م ــاری 2 ه ــال ج ــت س ــاه نخس 6 م
اســت. مدیــر کل اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره 
ــتان ــن اس ــی در ای ــغل های خانگ ــعه ش ــت و توس ــه حمای  ب

ــال  ــون ری ــون، 80 میلی ــاری تاکن ــال ج ــد: در س ــادآور ش ی
ــان  ــت. وی بی ــده اس ــا ش ــی اعط ــاغل خانگ ــهیالت مش تس
کــرد: 2 هــزار و 82 نفــر ســاعت در دوره هــای آموزشــی ضمــن 
ــن  ــی در ای ــارت و آگاه ــطح مه ــش س ــتای افزای کار در راس
اســتان شــرکت کردنــد. وی تاکیــد کــرد: در اســتان بیــش از 

ــود دارد. ــکار وج ــده بی ــام ش ــر ثبت ن ــزار نف 33 ه

شیوع سالک در یزد افزایش یافته است
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی 
یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار مبتالیــان بــه ســالک در ســال 
۹4 حــدود 100 مــورد بیشــتر از ســال ۹5 بــوده، گفــت: رونــد 
شــیوع ســالک در یــزد افزایشــی اســت. محمدحســن لطفــی 
اظهــار داشــت: بیمــاری ســالک در اســتان یــزد در ســال های 
72 و 87 بــه اوج رســید؛ امــا از ســال 80 رونــد کاهشــی بــه 
ــه بیــش از 455  ــی کــه در ســال ۹4 ب ــا جای خــود گرفــت ت

مــورد رســید.
ــالک  ــه س ــان ب ــار مبتالی ــال ۹3 آم ــرد: در س ــوان ک  وی عن
ــن  ــه ای ــان ب ــری مبتالی ــش 100 نف ــه افزای ــود ک ــر ب 355 نف
ــود.  ــده ب ــتایی نگران کنن ــهری و روس ــق ش ــاری در مناط بیم
 لطفــی بیــان کــرد: در ســال جــاری نیــز در 6 ماهــه نخســت

113 مــورد بیمــاری ســالک در اســتان یــزد گــزارش شــده کــه 
البتــه نمی تــوان بــه ایــن آمــار خوش بیــن بــود؛ زیــرا ســالک 
ــد.  ــدا می کن ــروز پی ــال ب ــوم س ــه س ــه ماه ــوال در س معم
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی 
ــزد  ــم و ی ــق، خات ــوه، اردکان، باف ــتان های ابرک ــزد، شهرس  ی
را کانــون اصلــی ایــن بیمــاری دانســت و افــزود: ایــن بیمــاری 
ســال گذشــته بــا مشــارکت مــردم در شهرســتان خاتــم مهــار 
ــوه و اردکان  ــژه ابرک ــتان ها، به وی ــایر شهرس ــا در س ــد؛ ام ش

وضعیــت همچنــان بحرانــی اســت.

اخبار کوتاه

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان:

کشور به سردخانه های مرزی نیاز مبرم دارد
رئیــس کمیســیون حمایــت از ســرمایه گذاری، تأمیــن مالــی 
و توســعه روابــط خارجــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان در نشســت 
معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری و بازرگانــی منطقــه 
ــو گفــت: ایجــاد و توســعه ســردخانه های مــرزی در  آزاد ماک
ــه توســعه صــادرات محصــوالت  مناطــق آزاد اقتصــادی، زمین

ــازد.  ــم می س ــی را فراه ــاورزی و غذای کش
قاســمعلی جبــاری افــزود: وجــود ســردخانه های مــرزی 
ــدگان در  ــرای صادرکنن ــوالت را ب ــازی محص ــکان ذخیره س ام
ــی از  ــه یک ــرا ک ــد؛ چ ــاد می کن ــدف ایج ــورهای ه ــرز کش م
مواهــب روابــط خــوب تجــاری ایجــاد صلــح، امنیــت و رشــد 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــود. جبــاری ب اقتصــادی پایــدار خواهــد ب
ــم را در  ــاده ابریش ــای ج ــه احی ــد برنام ــل متح ــازمان مل س
ــط  ــهیل رواب ــر تس ــد ب ــو می توان ــت: ماک ــتور کار دارد، گف دس
ــتاوردهای  ــی از دس ــد. یک ــته باش ــر داش ــرب تاثی ــرق و غ ش
ایــن برنامــه، حفــظ ســنت دیرینــه جــاده ابریشــم در انتقــال 
کاال و بــه تبــع آن انتقــال فرهنــگ اســت کــه نهایتــا منجــر بــه 
ایجــاد صلــح و همدلــی خواهــد شــد. عضــو هیئــت رئیســه 
ــش از 8  ــت بی ــر فعالی ــد ب ــا تاکی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ات
هــزار واحــد صنعتــی در اســتان اصفهــان گفــت: وجــود منطقــه 
ــرای  ــه ترانزیــت و صــادرات کاال ب ــد در زمین آزاد ماکــو می توان

ــان ســودمند باشــد.  فعــاالن اقتصــادی اصفه
وی بــا انتقــاد از اینکــه اقتصــاد صادراتــی کشــور مــا عمدتــا در 
انحصــار نفــت، گاز، پتروشــیمی و مشــتقات آن هــا و همچنیــن 
کاالهــای خــام معدنــی اســت، تصریــح کــرد: متاســفانه ایــن 
ــود  ــارت وج ــتر تج ــعه بیش ــکان توس ــده ام ــبب ش ــر س ام

نداشــته باشــد.
 ابراهیــم جلیلــی، معــاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری منطقــه 
آزاد ماکــو گفــت: منطقــه آزاد ماکــو در منتهاعلیــه شــمال 
ــی  ــه مزیت هــای قانون ــا توجــه ب غــرب ایــران وجــود دارد و ب
ــق آزاد  ــن مناط ــن و بهتری ــی از مهم تری ــه دارد یک ــبی ک نس

ــران اســت.  ای
جلیلــی، ایــن منطقــه را ســرزمین فرصت هــا نامیــد و تخصیص 
زمیــن بــه ســرمایه گذاران، وجــود نیــروی کار ارزان، وفــور 
مصالــح ســاختمانی، مــواد اولیــه فــراوان، نزدیکــی بــه 
بازارهــای اروپــا و کشــورهای )cis( و وجــود شــهرک های 

ــت.  ــا دانس ــن مدع ــر ای ــی ب ــزرگ را دلیل ــی ب صنعت
جلیلــی افــزود: وجــود معــادن بســیار خــوب در منطقــه 
ــد  ــبب ش ــی س ــنگ های تزئین ــه س ــژه در زمین ــو، به وی ماک
ــی را از ایــن منطقــه  ــی محصــوالت معدن معــدن داران اصفهان
اســتخراج کننــد و پــس از انتقــال بــه اصفهــان و فــرآوری آن 
بــه ترکیــه صــادر کننــد کــه بــا در نظــر گرفتــن شــهرک صنعتی 
ــد  ــدن داران می توانن ــک، مع ــده نزدی ــو در آین ــنگ در ماک س
ــا  ــیاری از هزینه ه ــه بس ــن منطق ــرآوری در ای ــام ف ــا انج  ب

را کاهش دهند.

اتاق بازرگانی 

ــی  ــروی انتظام ــی نی ــی فرمانده ــت اجتماع معاون
ــار  ــروی انتظامــی در کن ــت: نی ــان گف اســتان اصفه
ــه  ــرای مقابل ــژه ب ــات وی ــی، عملی ــات فرهنگ اقدام
قمه زنــی  جملــه  از  خرافــه  اعمــال  بعضــی   بــا 

را در دستور کار دارد. 
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی در ارتبــاط 
بــا برنامه ریــزی در خصــوص برخــورد 
ــطح  ــی در س ــط قمه زن ــنت غل ــا س ب
ــان داشــت:  ــز بی ــان نی اســتان اصفه
باشــیم کــه  داشــته  توجــه  بایــد 
در ســال گذشــته در ســطح شــهر 
ــی  ــط اجرای ــنت غل ــن س ــان ای اصفه

ــی  ــتان قمه زن ــاط اس ــی از نق ــا در بعض ــد و تنه نش
صــورت گرفــت. وی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری 
ــرای  ــا اج ــه ب ــرای مقابل ــای الزم ب ــز هماهنگی ه نی
ــتان  ــطح اس ــت در س ــه و نادرس ــنت خراف ــن س ای
اصفهــان انجــام شــده، تصریــح کــرد: مــا ایــن عمــل 

خرافــی را محکــوم می کنیــم و اطالع رســانی کافــی 
را نیــز بــه همــه مــردم اســتان در ایــن زمینــه انجــام 
دادیــم. معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
ــا  ــه عزاداری ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتان اصفه اس
 بایــد منطبــق بــا آداب و رســوم اســالمی باشــد

تصریــح کــرد: ایــن عزاداری هــا بایــد 
ــود  ــیع ش ــار تش ــت و افتخ ــث عظم باع
ــه  ــان ب ــان و مــردم اســتان اصفه و جوان
ایــن امــر توجــه ویــژه خواهنــد داشــت. 
وی اضافــه کــرد: نیــروی انتظامــی در 
ــی  ــات فرهنگ ــزی و اقدام ــار برنامه ری کن
ــا  ــه ب ــوص مقابل ــژه در خص ــات وی عملی
ــی را در  ــه قمه زن ــه از جمل ــال خراف ــی از اعم بعض
ــد توجــه  ــرد: بای ــه ک دســتور کار دارد. کریمــی اضاف
ــد روز  ــاری و چن ــال ج ــه در س ــیم ک ــته باش داش
ــاه محــرم در خصــوص مراســم  ــاز م گذشــته از آغ

ــر ــد. مه ــزارش نش ــی گ ــی تخلف مذهب

مقابله با قمه زنی در دستور کار نیروی انتظامی استان اصفهان

معـــاون شـــهردار کرمـــان در پـــی کوتاهـــی بعضــی 
شــرکت های طــرف قــرارداد شــهرداری در پرداخــت حقــوق 
کارگــران از پرداخــت حقــوق معوقــه ایــن افــراد در آینــده ای 
نزدیــک توســط شــرکت های خصوصــی مربوطــه خبــر داد. 
ــا  ــان ب ــات شــهری شــهرداری کرم ــاون خدم نشســت مع

ــت ســازمان  ــاون بازیاف ــل و مع ــر عام مدی
مدیریــت پســماند و 4 شــرکت خصوصــی 
بخــش  در  شــهرداری  قــرارداد  طــرف 

ــد.  ــزار ش ــه برگ ــل زبال ــف و حم تنظی
معــاون خدمــات شــهری شــهردار کرمان در 
ایــن نشســت کــه بــا هــدف رفــع مشــکالت 
و اتمــام حجــت بــا شــرکت های خصوصــی 

طــرف قــرارداد شــهرداری بــرای پرداخــت حقــوق کارگــران 
ــار  ــزار شــد، اظه ــر وی برگ ــه در دفت ــل زبال ــف و حم تنظی
ــون اساســی و دســتور و  ــر اســاس اصــل 44 قان ــرد: ب ک
ــه منظــور برون ســپاری  ــد ســازمان بازرســی کشــور ب تاکی
بخــش  بــه  خدمــات  ارائــه  و  فعالیت هــا  از  بعضــی 

خصوصــی، شــهرداری عملیــات تنظیــف و حمــل زبالــه 4 
ــه 4 شــرکت خصوصــی واگــذار کــرد. منطقــه شــهری را ب

ــرکت در  ــن 4 ش ــزود: ای ــی اف ــا محمدرضاخان  محمدرض
ــرکت کننده  ــدد ش ــرکت های متع ــن ش ــی بی ــی کیف ارزیاب
ــوند.  ــده ش ــد و برن ــت کنن ــاز الزم را دریاف ــتند امتی توانس

 وی بــا بیــان اینکــه حقــوق کارگــران تنظیــف 
شــرکت ها  ایــن  توســط  زبالــه  حمــل  و 
پرداخــت می شــود، ادامــه داد: متاســفانه طی 
ــت  ــل در پرداخ ــاهد تعل ــر ش ــاه اخی ــد م چن
شــرکت های  ســوی  از  کارگــران  حقــوق 
خصوصــی بودیــم کــه در ایــن نشســت ضمــن 
ــن شــرکت ها ــا مســئوالن ای  اتمــام حجــت ب

ــت  ــران پرداخ ــه  کارگ ــوق معوق ــه زودی حق ــد ب ــرر ش مق
ــود.  ش

معــاون خدمــات شــهری شــهردار کرمــان تصریــح کــرد: در 
صورتــی کــه شــرکت های مربوطــه بــه تعهــدات خــود عمــل 

نکننــد، طبــق قانــون بــا آن هــا برخــورد می شــود. ایســنا

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 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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.
علیرضا  آقای   13۹1114402018002255 پرونده  کالسه   13۹560302018002852 شماره  رای  برابر 
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: 13۹5/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/07/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/642/الف/م به تاریخ ۹5/06/25

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 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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 13۹560302018002785 کالسه پرونده 13۹2114402018000622 آقای حسین معینی 
کربکندی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  22۹.34 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: 13۹5/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/07/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/635/الف/م به تاریخ ۹5/06/24

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 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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 13۹5603020180027۹2 کالسه پرونده 13۹3114402018000162 خانم فاطمه احمدی 

از برخوار نسبت به ششدانگ یک باب خانه به  کتایونچه فرزند علی بشماره شناسنامه ۹20 صادره 
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: 13۹5/07/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/07/18
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/638/الف/م به تاریخ ۹5/06/24

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 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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.
آقای مجتبی شاه  پرونده 13۹1114402018001086  رای شماره 13۹560302018002424 کالسه  برابر 
زمانی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 223۹ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت  250.۹3 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: 13۹5/06/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/07/15
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/630/الف/م به تاریخ ۹5/06/24

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 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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 13۹560302018002850 کالسه پرونده 13۹2114402018001410 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: 13۹5/06/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/07/15
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/634/الف/م به تاریخ ۹5/06/24

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 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
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 13۹56030201800242۹ کالسه پرونده 13۹2114402018000۹۹3 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: 13۹5/06/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/07/15
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/633/الف/م به تاریخ ۹5/06/24

آگهی ابالغ به آقای حسن حکمت پناه
بایگانی  : ۹50۹۹80362200651   شماره  پرونده  : ۹510460362200006   شماره  شماره درخواست 

شعبه : ۹50660   تاریخ تنظیم : 07 / 07 /   13۹5    پیوست : -   
نظربه اینکه آقای حسن حکمت پناه فرزند –  به اتهام توهین وتهدید حسب شکایت آقای فرهاد 
ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   35۹50660 پرونده کالسه  در  دادسرا  این  طرف  از  قاسم  فرزند  وکیلی 
ماده  174  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  معلون  واسطه  به  احضاریه 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
سوم دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد ضمنا هزینه نشر آگهی 

به عهده دادگستری می باشد 
شعبه سوم دادیاری    -   شماره : 21331 / م الف

ابالغ نظریه کارشناسی 
شماره درخواست : ۹510460350۹00071   شماره پرونده : ۹40۹۹80350۹01164    شماره بایگانی 
شعبه : ۹412۹4    تاریخ تنظیم : 11 / 07 /13۹5   پیوست : -    پیرو اخطاریه قبلی به آقایان یادگاری 
و هادی زاده و بدیعی و جمدیان و اسماعیلی که مجهول المکان می باشند ابالغ می گردد در خصوص 
کالسه ۹412۹4 ح ۹ با موضوع صدو رحکم ورشکستگی ظرف یک هفته پس از چاپ این آگهی جهت 
مالحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا به دفتر این شعبه واقع در اداره کل دادگستری 

استان اصفهان خ نیکبخت طبقه اول اتاق 134 مراجعه نمایید
منشی شعبه ۹ حقوقی اصفهان – محسنی – شماره : 21310 / م الف

دادنامه 
 : پرونده  شماره      13۹4  /  06  /  21  : تنظیم  تاریخ     ۹40۹۹70350600۹76  : دادنامه  شماره 
۹30۹۹803506012۹4   شماره بایگانی شعبه : ۹31480    پرونده کالسه ۹30۹۹803506012۹4 شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹40۹۹70350600۹76 
  خواهان : بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم بنت الهدی کیان ارثی فرزند 
بانک ملت واحد  نوین طبقه دوم  اقتصاد  بانک  روبروی  توحید  به نشانی اصفهان چهارراه  هوشنگ 
بانک ملت  توحید طبقه دوم  اصفهان چهارراه  نشانی  به  توکلی فرزند حسن  امیر  آقای  و  شماره 7 
مجتمع حقوقی جم واحد شماره 7    خواندگان : 1. آقای محمد قاسمی تودشکچوئی فرزند ولی هللا   
2. آقای وحید تابش فرزند محمد   3. خانم زهرا صادقی فرزند مجید   4. خانم مریم نصیری  کاکلی 
فرزند محمد صالح همگی به نشانی مجهول المکان    خواسته ها : 1. مطالبه وجه بابت ...   2. مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارات دادرسی     دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایدرای دادگاه در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد با وکالت آقای امیر توکلی و خانم بنت الهدی کیان ارثی به طرفیت خانمها 1- زهرا صادقی 
فرزند مجید  2- مریم نصیری کاکلی فرزند محمد صالح و آقایان 3- وحید تابش  فرزند محمد 
4- محمد قاسمی تودشکچوئی فرزند ولی اله بخواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 120 ریال بخشی از 
وجه چک شماره 52 / 821082 / 1410 – ۹ / 7 / 13۹3 عهده بانک ملت بانضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه ووجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و 
پرداخت گردد و خوانده ردیف اول صادر کننده و سایر خواندگان  ظهر نویس و دارای مسولیت تضامنی 
می باشند و با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه 
خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 24۹ 
– 310 – 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک وماده واحده مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و ماده 1۹8 – 515 – 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ 
یکصد و بیست میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که 
توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان – سید مجید نبوی – شماره : 21300 / م الف

دادنامه 
 : پرونده  شماره     13۹5  /  06  /  11  : تنظیم  تاریخ     ۹50۹۹70350601033  : دادنامه  شماره 
۹50۹۹80350600245   شماره بایگانی شعبه : ۹50284   پرونده کالسه ۹50۹۹80350600245شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹70350601033 
خواهان : هیات تصفیه تعاونی اعتبار حسنات اصفهان با وکالت آقای سلمان رحیمی فرزند رحمت اله 
به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان شیخ مفید – ساختمان شماره 14 – طبقه 
دوم خواندگان : 1. آقای سیروس جلوانی فرزند رضا 2. آقای فرزاد جلوانی فرزند سیروس 3. آقای 
بابک امین زاده فرزند حیدر همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2. مطالبه وجه 3. مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعتبار  تعاونی  نمایدرای دادگاه در خصوص دعوی  به صدور رای می  اعالم و بشرح ذیل مبادرت  را 
حسنات اصفهان در حال تصفیه با وکالت آقای سلمان رحیمی بطرفیت آقایان 1- فرزاد جلوانی فرزند 
سیروس  2- سیروس جلوانی فرزند رضا 3- بابک امین زاده فرزند حیدر بخواسته مطالبه مبلغ 
000 / 000 / 350 ریال وجه فقره سفته به شماره 417522 و 417527 هر کدام مبلغ 000 / 000 / 150 
ریال و 271227 مبلغ 000 / 000 / 50 ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده و رونوشت سفته های مذکور و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه خوانده 
ردیف اول متعهد وجه آنها می باشد و سایر خواندگان ظهر نویس و ضامن سفته های مذکور می باشند 
و خواندگان با وصف ابالغ احضاریه و طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی و مستندا به ماده 265 و ماده 307 – 24۹ قانون تجارت 1۹8 – 515 – 51۹ – 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته 
و نیز پرداخت مبلغ یازده میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 1۹ / 
03 / 13۹5 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط با نک مرکزی اعالم و حین 
اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید مجید نبوی – شماره :21301 / م الف 

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 6250  آقای محمود فرح بخش            
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا   این  10از  ح   3577/۹5
شادروان غالمرضا فرح بخش بشناسنامه 11۹ در تاریخ ۹4/۹/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
فرح  محمد   -1 همسر  و  دختر  پسر سه  چهار  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
محمود   -3 پسر  فرزند   2714 ش  ش  بخش  فرح  اله  فرح   -2 پسر  فرزند   1۹ ش  ش  بخش 
پروین   -5 پسر  فرزند  بخش ش ش 43  فرح  علی   -4 پسر  فرزند   4250 بخش ش ش  فرح 
لیال   -7 دختر  فرزند   1348 ش  ش  بخش  فرح  رویا   -6 دختر  فرزند   ۹5 ش  ش  بخش  فرح 
انجام  با  اینک  همسر    1۹31 مهدوی ش ش  جهان   -8 دختر  فرزند   1785 بخش ش ش  فرح 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21210/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان 

اصفهان
اخطار اجرایی

علیرضا     -3 قربانی  مهران   -2 قربانی  1- حسن   : خانوادگی  ونام  نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
کورنگ بهشتی         نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مهدی   نام 
خانوادگی:صادق  زاده نشانی محل اقامت: اصفهان – خ 22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر موسسه 
تاریخ۹4/2/16 حوزه 27  شورای حل اختالف  به:به موجب رای شماره 76  آرمان محکوم  اعتباری 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
ریال   165/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   25/500/000 مبلغ  تضامنی  پرداخت 
که  وصول  لغایت   ۹3/12/13 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت 
حق در  االجرا  حق  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  باشد  می  احکام  اجرای  عهده  بر  آن   محاسبه 

 دولت /
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره21282/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
)مفقودی برگ سبز(

برگ سبز سواری پیکان تیپ 1600 به رنگ سفید یخچالی – روغنی مدل 1375 به شماره موتور : 
0112744655۹ و شماره شاسی : in74445271 و شماره پالک : 43 158 س 21 و نام مالک : 

مهدی شعوری بیدگلی مفقود و از در جه اعتبار ساقط است. 

پرداخت حقوق معوقه کارگران پیمانی شهرداری کرمان
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حتما بخوانید!
»از لندن تا کالیفرنیا«، میزبانی ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگی

جشــنواره  رســانه،  بســیج  ســازمان  همــت  بــه   
خبرگزاری هــا  مطبوعــات،  ویــژه  »ابــوذر«   رســانه ای 
می شــود  برگــزار  اصفهــان  اســتان  خبرگزاری هــای   و 

و مهلت ارسال آثار تا 15 آبان ماه است.
    اهداف جشنواره

اصفهــان  اســتان  رســانه  بســیج  ســازمان  رئیــس   
از  وطــن  کیمیــای  بــا  اختصاصــی  گفت وگــوی  در 
برگــزاری دومیــن جشــنواره رســانه ای »ابــوذر« ویــژه 
ایــن  خبرگزاری هــای  و  خبرگزاری هــا  مطبوعــات، 
ــر  ــی و اســامی خب ــا هــدف نشــر معــارف دین اســتان ب
داد و گفــت: محورهــای ایــن جشــنواره شــامل امــر 
 بــه معــروف و نهــی از منکــر، ترویــج فرهنــگ نمــاز
حجــاب و عفــاف، گفتمــان انقــاب اســامی، ایثــار 
و شــــهادت، نقــش رســانـــه ها و فضـــای مجــازی 
 )آسیب شناســی، فرصت هــا و چالش هــا(، استکبارســتیزی

دشمن شناسی و اقتصاد مقاومتی است.
    زمان مهلت ارسال آثار

ــه  ــتانی ک ــگاران اس ــت: خبرن ــان داش ــری بی ــا صف رض

ــی  ــهریورماه ۹۴ در یک ــخ ۳۰ ش ــس از تاری ــا پ ــار آن ه آث
از رســانه های مکتــوب یــا مجــازی اســتان منتشــر 
ایــن جشــنواره شــرکت  شــده اســت، می تواننــد در 
 کننــد؛ آخریــن مهلــت ارســال آثــار نیــز 15 آبــان ۹5 

است. 
ــوذر  ــانه ای اب ــنواره رس ــدگان جش ــرد: برگزی ــد ک وی تاکی
همزمــان بــا هفتــه بســیج معرفــی می شــوند و بــه 
ــق  ــه تعل ــپاس و هدی ــوح س ــرکت کنندگان، ل ــی ش تمام

می گیــرد.
    ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره

وی دربــاره ضوابــط و مقــررات شــرکت در جشــنواره گفــت: 
شــرکت در چنــد محــور از جشــنواره بــرای یــک فــرد 
امکان پذیــر اســت و پذیــرش آثــار منــوط بــه درج در یکــی 
از رســانه های مکتــوب یــا مجــازی در قالــب ارســال pdf یــا 
 jpg اســت.  صفــری بــا بیان اینکــه تکمیل فرم شناســه اثر 
و نویســنده و ارســال آن بــه دبیرخانــه الزامــی اســت 
افــزود: پــس از اتمــام مهلــت ثبت نــام در جشــنواره 
برگزیــدگان  اســامی  و  شــروع  ارســالی  آثــار  داوری 
ــام  ــه اع ــم اختتامی ــزاری مراس ــل از برگ ــه قب ــک هفت  ی

می شود.

    برگزیدگان
 وی اظهــار داشــت: از بیــن مجمــوع شــرکت کنندگان 
ــی انتخــاب  ــده اصلـ ــوان برگزیــ ــه عن ــر ب ــک نفــ  ی
ــز  ــه نفــرات برگزیــده جوای ــود.در هــر محــور ب می شـ
نقــدی )کمک هزینــه ســفر بــه عتبــات عالیــات، 
مشــهد مقــدس و ...( اهــدا خواهــد شــد. همچنیــن 
بــه کلیــه شــرکت کنندگان در جشــنواره، لــوح ســپاس 

ــرد. ــق می گی ــی تعل ــه عموم و هدی
     نحوه ارسال آثار

ــان  ــتان اصفه ــانه اس ــیج رس ــازمان بس ــس س  رئی
ــت های  ــب یادداش ــار در قال ــال آث ــرد: ارس ــد ک تاکی
ــر و  ــس، تیت ــی، عک ــری تحلیل ــزارش خب ــی گ تحلیل
مصاحبــه امکان پذیــر اســت. اهالــی رســانه بایــد آثــار 
خــود را یــا بــه شــکل حضــوری بــه دبیرخانه جشــنواره 
ــا  ــات، خبرگزاری ه ــژه مطبوع ــوذر« وی ــانه ای »اب رس
آدرس  بــه  اصفهــان  اســتان  خبرگزاری هــای  و 
ــان شــهدای صفــه، ســپاه  صاحب الزمان)عــج( خیاب
الکترونیکــی آدرس  بــه  یــا  دهنــد   تحویــل 
 j.abozar@chmail.comــا  b.resaneh@chmail.ir ی

ارســال کننــد.

ــه در  ــل عارض ــه دلی ــینما، ب ــر س ــژاد، بازیگ ــد فرخ ن - حمی
دســتگاه گوارشــی )ســنگ صفــرا( در بیمارســتان بســتری 

شــد.
- معــاون رئیس جمهــور گفــت: وزیــر صنعــت اخیــرا 
ــگران  ــتفاده  گردش ــورد اس ــودروی م ــه خ ــوگ دو نمون  کاتال
ــا وارد  ــرار اســت آن خودروه ــه ق ــده نشــان داده ک ــه بن را ب

ــوه شــوند. ــد انب خــط تولی
»رســانه  پخــش  دفتــر  مدیــر  اســماعیلی،  حبیــب   -
ــا را در  ــروش فیلم ه ــه ف ــال ک ــن ح ــازان«، در عی فیلمس
ــد  ــد، معتق ــی می کن ــوب ارزیاب ــال خ ــاه اول س ــش م ش
اســت: ایــن تعــداد مخاطــب بــه نســبت جمعیــت 8۰ 

میلیونــی، رقــم چشــمگیری نیســت.
- محســن خان جهانــی کــه در ســال 8۹ و در اختتامیــه 
ــردان  ــن کارگ ــوان بهتری ــی عن ــای ورزش ــنواره فیلم ه جش
مســتند را بــرای فیلــم »کاه شیشــه ای« دریافــت کــرد، بــه 
ــرد. ــراض ک ــنواره اعت ــن جش ــزاری ای ــاره برگ ــوان دوب فراخ

ــت  ــدی »هف ــان هفت جل ــم رم ــد پنج ــن جل ــان آری - آرم
ایــن  ماجــرای  دارد.  نــگارش  دســت  در  را  فرمانــروا« 
ــامل  ــزا  ش ــتانی مج ــط داس ــدی، در دو خ ــج جل ــان پن رم
ماجراهــای شــاهپور اول ساســانی و داســتان جــام جمشــید 

در عصــر معاصــر رخ می دهــد. 
- بیســت و یکمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم بوســان در 
ســایه تدابیــر ویــژه امنیتــی در کــره جنوبــی در حالــی آغاز به 
کار کــرد کــه جایــزه فیلمســاز برتــر ســال آســیا بــه زنده یــاد 

عبــاس کیارســتمی اهــدا شــد.
ــزه »گنکــور« کــه مهم تریــن  ــه دوم جای - نامزدهــای مرحل
جایــزه ادبــی کشــور فرانســه محســوب می شــود، در حالــی 
اعــام شــدند کــه نــام نویســندگان سرشناســی چــون 
ــم  ــه چش ــکا« در آن ب ــوان جابلون ــا« و »ای ــمینا رض »یاس

نمی خــورد.
- بهــروز شــعیبی قصــد دارد ســومین فیلــم بلنــد ســینمایی 
ــن  ــوی دوربی ــه زودی جل ــوب« ب ــوان »دارک ــا عن ــود را ب خ
ببــرد. ســعید آقاخانــی در اولیــن همــکاری خــود بــا بهــروز 
شــعیبی قــرار اســت در »دارکــوب« بــه ایفــای نقــش 

ــردازد. بپ
ــن  ــاره آخری ــینما، درب ــردان س ــژاد، کارگ ــا داوودن - علیرض
ــم  ــن فیل ــت: ای ــراری« گف ــینمایی »ف ــم س ــت فیل وضعی
ــر  ــرا پیش ت ــرار دارد؛ زی ــذاری ق ــه صداگ ــان در مرحل همچن
ــن  ــه همی ــود و ب ــده ب ــود آم ــه وج ــا ب ــرای م ــکاتی ب مش
دلیــل صداگــذاری آن مقــداری بــه طــول انجامیــد؛ امــا حاال 
ایــن مشــکات بــه پایــان رســیده و صداگــذاری »فــراری« 

ــری اســت. ــا ســرعت بیشــتری در حــال پیگی ب
ــود  ــتند خ ــم مس ــن فیل ــا جدیدتری ــی ب ــود رحمان - محم
»مســافران«، متقاضــی شــرکت در دهمیــن دوره جشــنواره 

ــت. ــده اس ــینماحقیقت ش ــی س بین الملل

 آخرین مهلت ارسال آثار 

به جشنواره ملی حسنات

کیمیای وطن

ــم  ــنواره  فیل ــمین جش ــر شش دبی
کــرد:  اعــام  حســنات  کوتــاه 
ــار در بخــش مســابقه   دریافــت آث
ــا اول  ــان ت ــتند اصفه ــی و مس مل
ــت.  ــده اس ــد ش ــاه ۹5 تمدی آذرم
ــم  ــی فیل ــنواره مل ــمین جش ــر شش ــی، دبی ــول صدرعامل رس
کوتــاه حســنات اصفهــان از تمدیــد مهلــت ارســال آثــار تــا اول 
آذرمــاه 1۳۹5 خبــر داد و گفــت: آثــار ارسال شــده بــه دبیرخانــه 
جشــنواره حســنات تــا 15 مهرمــاه، 12۰۰ اثــر بــوده کــه از ایــن 
ــی از  ــتند و پویانمای ــتانی، مس ــاه داس ــم کوت ــداد 81۰ فیل تع
ــنواره  ــه  جش ــه دبیرخان ــور ب ــتان کش ــدان ۳1 اس ــرف هنرمن ط
ارســال شــده و آمــار فیلمنامه هــای رســیده بــه دبیرخانــه نیــز 
ــا توجــه  ــوده اســت. صدرعاملــی تصریــح کــرد: ب ۳۹۰ مــورد ب
ــرکت در  ــان ش ــت متقاضی ــاد درخواس ــیار زی ــم بس ــه حج ب
ــه اســتقبال چشــمگیر فیلمســازان جــوان  جشــنواره و نظــر ب
کشــور، تصمیــم دبیرخانــه بــر ایــن شــد کــه دریافــت آثــار در 
ــا اول آذرمــاه ۹5  بخــش مســابقه ملــی و مســتند اصفهــان ت
تمدیــد شــود کــه اســامی هیئت هــای انتخــاب ششــمین دوره 

ــام خواهــد شــد. ــه زودی اع ــز ب نی

 اکران فیلم تحسین شده »النا« 

در خانه خورشید
کیمیــای وطــن: فیلــم »النــا« ســاخته آنــدری زویاگینســفت 
عاقه منــدان  درمی آیــد.  اکــران  بــه  خورشــید  خانــه  در 
می تواننــد بــرای تماشــای ایــن فیلــم، 18 مهرمــاه ســاعت 16 
و ۳۰ دقیقــه بــه خانــه خورشــید، روبــه روی خانــه هنرمنــدان 
ــه  ــو مراجع ــر و خواج ــای بزرگمه ــل پل ه ــد فاص ــع در ح واق
کننــد. »النــا«، برنــده جایــزه نــگاه ویــژه داوران در جشــنواره 

فیلــم کــن 2۰11 شــده اســت.

محرم را با این 60 کتاب بهتر درک کنید
 انتشــارات »دلیــل مــا«، همزمــان بــا فرارســیدن مــاه محــرم 
و ماه عزاداری برای ســید و ســاالر شــهیدان امام حســین)ع( 
ــا موضــوع  ــای خــود ب ــی و پخــش کتاب ه ــه معرف ــدام ب اق
قیــام کربــا و حضــرت ســید الشــهدا کــرده اســت. ایــن نشــر 
ــینی  ــای حس ــن کتاب ه ــه ای از بهتری ــرده مجموع ــام ک  اع
را گــرد آورده و نشــر و پخــش کــرده اســت کــه بیــش از 6۰ 
ــرح  ــن ط ــین)ع( در ای ــام حس ــا ام ــط ب ــاب مرتب ــوان کت عن
در اختیــار مخاطبــان و عاقه منــدان قــرار گرفتــه اســت؛ 
گســتردگی موضوعــات و ارائــه محتــوا در همــه ســطوح ســنی 
ــار منتشرشــده اســت. ــات آث ــن خصوصی ــی از بارزتری و علم

اخبار کوتاه

مدیــر موسســه هنــر و ادبیــات »هــال« از تولیــد و ضبــط 
ــرت  ــوگواری حض ــام س ــژه ای ــیقایی وی ــه موس ــد قطع چن
ســید الشــهدا بــا همراهــی آریــا عظیمی نــژاد و ســید 
ــین  ــام حس ــر داد. حجت االس ــوی خب ــادات اخ محمدس
ــاره  ــات »هــال«، درب ــر و ادبی ــر موسســه هن فتحــی، مدی

ــه در  ــن مجموع ــای ای ــن فعالیت ه تازه تری
ــی  ــرد: ط ــان ک ــرم بی ــیقی مح ــوزه موس ح
روزهــای گذشــته، آلبــوم »خاتــون« بــا 
هنرمنــدی حجــت اشــرف زاده در تماشــاخانه 
مهــر حــوزه هنــری رونمایــی شــد. ایــن اثــر، 
ــی در  ــه پژوهش ــب توج ــار جال ــی از آث یک
حــوزه موســیقی محــرم اســت کــه امیــدوارم 

ــن  ــه داد: ای ــرد. وی ادام ــرار گی ــان ق ــول مخاطب ــورد قب م
روزهــا مشــغول تولیــد و ضبــط مجموعه هــای موســیقایی 
بــا نــام »شــهادت نامه« و »رنگین کمــان درد« هســتیم 
کــه تعــدادی از ایــن آثــار در فضــای مجــازی منتشــر 
ــورایی از  ــای عاش ــتداران نواه ــبختانه دوس ــده و خوش ش

برنامه ریزی هایــی  البتــه طبــق  اســتقبال کرده انــد.  آن 
ــار در  ــن آث ــت ای ــن اس ــر ای ــرار ب ــه، ق ــام گرفت ــه انج ک
قالــب آلبــوم منتشــر شــود. مدیــر موسســه هنــر و 
ادبیــات »هــال« دربــاره جزئیــات ایــن دو اثــر موســیقایی 
ــیقی  ــاب موس ــازی، انتخ ــح داد: آهنگس ــبتی توضی  مناس
و تنظیــم ایــن آثــار بــر عهــده آریــا عظیمی نژاد 
ســید  توســط  آن  روایــت  و  اســت؛ کام 
ــود  ــده می ش ــوی خوان ــادات اخ ــد س  محم
جعفــر  شــیخ  عاشــورایی  مباحــث  و 
شوشــتری از کتــاب »مواعــظ« و مقاتلــی بــر 
اســاس شــخصیت های قیــام ســاالر آزادگان 
بــه صــورت نفــر بــه نفــر بــه مخاطبــان ارائــه 
شــده اســت. بــا توجــه اینکــه دوســت داشــتیم ســازندگان 
ــم مراحــل  ــاش کردی ــوای کار باشــند، ت ــال و ه ــر در ح اث
مربــوط بــه ضبــط و تولیــد در همیــن روزهــا صــورت گیــرد 
ــس  ــال ح ــه انتق ــد ب ــا می توان ــن فض ــم ای ــر می کن و فک

ــر ــد. مه ــی کن ــب توجه ــان کمــک جال ــه مخاطب بیشــتر ب

آهنگسازی آریا عظیمی نژاد برای محرم

ــدن  ــون لن ــا همچ ــر دنی ــی در سراس ــنواره های مختلف جش
ــای  ــکا در روزه ــای آمری ــوور و کالیفرنی ــرال، ورشــو، ونک مونت
پیــش رو همزمــان میزبــان فیلم هــای ایرانــی شــده اند. 
ــان ۴  ــا میزب ــن روزه ــدن ای ــم لن ــنواره فیل ــصتمین جش ش
ســینماگر ایرانــی اســت؛ جشــنواره فیلــم لنــدن کــه از 1۴ تــا 

ــت  ــده اس ــا ش ــتان برپ ــاه در انگلس 25 مهرم
اصغــر  ســاخته  »فروشــنده«  فیلم هــای 
فرهــادی، »رویاهــای دم صبــح« ســاخته 
ــاه  ــم کوت ــن فیل ــکویی و همچنی ــرداد اس مه
»ســکوت« ســاخته مشــترک علــی عســکری 
ــا  ــول ایتالی ــه محص ــدی را ک ــوش صم و فرن
اســت، در بخش هــای مختلــف جشــنواره 

ــنواره  ــن جش ــل و پنجمی ــت. چه ــته اس ــش گذاش ــه نمای ب
ســینمای نویــن مونتــرال کــه از 1۴ تــا 25 مهرمــاه در کانــادا 
ــاس  ــا عب ــه ب ــه و 15 ثانی ــای »۷6 دقیق ــت، فیلم ه برپاس
»رویاهــای  صمدیــان،  ســیف هللا  ســاخته  کیارســتمی« 
ــران  ــکا و ای ــول آمری ــی، محص ــک جال ــاخته باب ــو« س  رادی

و نیــز »ســوی نــرو« آخریــن ســاخته رفیــع پیتــز، محصــول 
ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــک را ب آلمان،فرانســه و مکزی

ســی و دومیــن جشــنواره فیلــم ورشــو کــه از 16 تــا 25 
مهرمــاه در کشــور لهســتان برگــزار می شــود، فیلــم ســینمایی 
ــابقه  ــش مس ــهبازی را در بخ ــز ش ــاخته پروی ــا« س  »ماالری
رضــا  ســاخته  »النتــوری«  فیلم هــای  و 
درمیشــیان و »رویاهــای رادیــو« ســاخته بابــک 
ــه  ــی کشــف ها ب ــی را در بخــش غیررقابت جال
ــیان  ــا درمیش ــت. رض ــد گذاش ــش خواه نمای
نیــز در میــان ســه عضــو هیئــت داوری بخــش 
فیلم هــای اول و دوم قــرار دارد. ســی و نهمیــن 
ــا 25 مهــر  جشــنواره فیلــم میــل ولــی از 15 ت
ــن  ــی در ای ــم ایران ــت و ۳ فیل ــکا برپاس ــا آمری در کالیفرنی
رویــداد حضــور خواهــد داشــت. فیلــم »فروشــنده« ســاخته 
 اصغــر فرهــادی، »ســینما نیمکــت« ســاخته محمــد رحمانیان 
ــی در  ــی پورعیس ــاخته عل ــد« س ــس می کش ــن نف و »زمی

ــنا ــد. ایس ــد آم ــش درخواهن ــه نمای ــی ب ــل ول ــنواره می جش

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  8۹۰۴به  شماره  شناسنامه  دارای  بیدگلی     رحیمی  اسماعیل  آقای 
8۰6/۹5/ش 1 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
محمد رحیمی بیدگلی       بشناسنامه 12۴ در تاریخ ۹5/6/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- اسماعیل رحیمی بیدگلی به ش ش 8۹۰۴ 2- ابوالفضل 
رحیمی بیدگلی به ش ش 2۷8 ۳- جواد رحیمی بیدگلی به ش ش 1۰۹۳ ۴- مجید رحیمی بیدگلی 
به ش ش 15۰۴ پسران آن مرحوم 5- مهدی رحیمی بیدگلی به ش ش ۷۰۳۴ 6- فاطمه رحیمی 
بیدگلی به ش ش 8۰6۴ دختران آن مرحوم و زهرا سیدی تبار به ش ش 2۹5 فرزند مچول همسر 
دائمی آن مرحوم والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره :1۳/2/۹5/۴21/ م الف رئیس شعبه 

اول شورای حل اختاف آران و بیدگل
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۳1۰۴2۳۷2۰1۰۰۴82 شماره پرونده: ۹2۰۹۹8۳۳۷2۰1۰۰818
شماره بایگانی شعبه : ۹2۰818تاریخ تنظیم: 1۳۹۳/12/12 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سیده 
ملکی – جنب  رباط  روستای   – نشانی: گلپایگان  پدر: محمد     نام  منیری    : نام خانوادگی  مریم 
مسجد جامع – منزل پدری سید محمد منیری  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: زهرا سلطان     
نام خانوادگی : جهانگیری  نام پدر : حسین  نشانی: اصفهان – خیابان کاوه – کوچه گلزار – منزل 
استیجاری آقای موسی صالحی و زهرا سلطان جهانگیری  محکوم به: بسمه تعالی بموجب دادنامه 
قطعی  دادگاه حقوقی گلپایگان که  اول  از شعبه  ۹2/۹/21 صادره  مورخ  شماره ۹2۰۹۹۷۳۷2۰1۰1115 
گردیده است ضمن صدور حکم به معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی خوانده بپرداخت 
تعداد چهارده قطعه سکه تمام بهار آزادی و مبلغ پنج میلیون ریال و جه نقد با احتساب به نرخ روز بر 
اساس شاخص تورم اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که توسط دایره اجرای احکام مدنی 
محاسبه خواهد شد بابت مهریه در حق خواهان محکوم و پرداخت حق اجرا نیز بعهده محکوم علیه 
خواهد بود.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. و در صورتی که خود را  قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم پرداخت محکوم 
له بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خاف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام با قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد.   .۴- عاوه بر موارد باال قسمتی از ماده ۳۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1۳۷۷ توجه نمائید.  شماره :۳68/ م الف  مدیر دفتر شعبه اول 

دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان – حمیدی  
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مریم یاوری دارای شناسنامه شماره ۴11۴ متولد 1۳5۴  به شرح دادخواست به کاسه ۹5 / 
6۷۰ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله یاوری  
بشناسنامه ۳2۷6 مورخ 1۳۴6/1/۳ در تاریخ1۳۹۴/۹/1۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – یک دختر – همسر دائمی – مادر – پدر که به شرح 
ذیل می باشد 1- پیمان یاوری فرزند یداله به ش ش 2-۰1۰1۴8-121 متولد 1۳۷۳ صادره از گلپایگان 
2- پرنیان یاوری فرزند یداله به ش ش 6-۰1۹8۴۳ -121 متولد 1۳82 صادره از گلپایگان ۳- مریم 
یاوری فرزند علی اکبر به ش ش ۴11۴ متولد 1۳5۴ صادره از گلپایگان ۴- شهربانو فیضی فرزند محمد 
صادق به ش ش 2۰ متولد 1۳1۹ صادره از گلپایگان 5- حبیب اله یاوری فرزند عباس به ش ش 2۴۷۹ 
متولد 1۳15 صادره از گلپایگان والغیر 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 : ۳۴۳/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان
آگهی ابالغ وقت دادرسی 

خواهان نعمت اله هدایت دادخواستی به خواسته الزام خوانده ..... به طرفیت خوانده اسماعیل کرمی 
به شورای حل اختاف شعبه 12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 812/۹5 
ثبت گردیده وو قت دادرسی به تاریخ ۹5/8/22 ساعت ۳/5 عصر تعیین گردیده . علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 
۷2 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شودو 
به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیر خانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و تسلیم اقدام فرماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد . بدیهی است 
در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز 

به انتشار مجدد آگهی باشد تا یک نوبت درج خواهد شد .
شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختاف نجف آباد 

))آگهی مزایده اموال غیر منقول((
اجرای احکام دادگستری  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 8۴۴/۹5موضوع مطالبه علیه حسین 
دانشوری     و له عباس نجفی پور مطلق       در تاریخ 1۳۹5/8/1 به منظور فروش بیست و چهار حبه 
از دو سهم از نه سهم از سه دانگ یک باب منزل مسکونی سهم االرث محکوم علیه حسین دانشوری   
واقع در خیابان آتشگاه – بعد از کوچه 8۷ و 8۹ – کوچه روشن و ستاره جنب یک قطعه زمین خالی از 
سکنه  که دارای سابقه ثبتی به شماره 1۰۳8فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان بنام متوفی 
رضا دانشوری  میباشد و متعلق  حق غیر  نمی باشد و از تاریخ  1۳۹5/8/1   از ساعت 1۰ الی 11 صبح 
جلسه مزایده در محل دادگستری  فاورجان  دفتر اجرای احکام اتاق 22۹ برگزار نماید ملک  موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمی 56۳/۴۴۰/۰۰۰ ریال  ارزیابی گردیده  است . طالبین خرید میتوانند پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام  از موقعیت ملک  مطلع گردند . 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. مدیراجرای  احکام شورای حل اختاف فاورجان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مرضیه کریمی         دارای شناسنامه شماره 11۹5 به شرح دادخواست به کاسه ۳6۷۹/۹5 ح 1۰از 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحمید شفیعی 
دهسرخی        بشناسنامه 8۷1 در تاریخ ۹5/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر – همسر – مادر – پدر 1- سپیده شفیعی ده سرخی ش 
ش 12۷۴222885 دختر متوفی 2- مرضیه کریمی ش ش 11۹5 همسر متوفی ۳- طاهره هاشمی 
دهقی ش ش 1۴82 مادر متوفی ۴- حسن شفیعی ده سرخی ش ش ۳ پدر متوفی  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 211۹5/م الف رئیس شعبه 1۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین      نام خانوادگی: عباسیان  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:حمید رضا مختاری باوکالت علیرضا هاشمیان  نشانی محل 
اقامت: خمینی شهر خ شریعتی جنوبی روبروی بانک ملت مجتمع قصر طبقه 2  محکوم به:به موجب 
رای شماره 2121 تاریخ۹۴/12/16 حوزه 8  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.
محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۴5۰/۰۰۰ ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک به ش 
۹2۰۳/۴۷۴61۹ مبلغ ۹۴/۳/۳۰ و نیم عشر حق االجرا.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره21۳56/ م الف دفتر 

شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: سعید      نام خانوادگی: شیروانی  نام پدر: احمد      شغل : آزاد نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مهدی    نام خانوادگی:صادق زاده  نام پدر : 
سعید  شغل :کارمند     نشانی محل اقامت: خ 22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر موسسه اعتباری آرمان 
محکوم به:به موجب رای شماره 6۴ تاریخ۹۴/2/2۰ حوزه 25  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:الزام به پرداخت مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ های 8۷/۳/۳۰ و 8۴/۷/2۴ 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و نیم عشر حق االجرا ء بپردازد.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره21288/ م 

الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: بهمن     نام خانوادگی:کریمی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:صفر علی  نام خانوادگی:محمد زاده نام پدر : شکر اله   شغل :بازنشسته     
شماره  رای  موجب  به:به  11محکوم  واحد  پویا  ساختمان  سپهساالر  خ  اصفهان  اقامت:  محل  نشانی 
است. یافته  قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان  حوزه ششم  شورای حل  21۹8تاریخ۹۴/12/12 

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 28۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )۹2/8/2۰( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص 
بانک مرکزی در حق محکوم له. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
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 اعام نماید.شماره212۹۰/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره 
یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهران    نام خانوادگی:قربانی رنانی    نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:مهدی   نام خانوادگی:صادق  زاده نشانی محل اقامت: اص – خ 22 بهمن 
مجتمع اداری امیر کبیر موسسه اعتباری آرمان محکوم به:به موجب رای شماره ۳۷ ، ۳8 تاریخ۹۴/1/۳1 
حوزه 2۹  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
عنوان خسارت  به  ریال   2۳5۰۰۰ پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال   ۴۳/۷5۰/۰۰۰ مبلغ  به:پرداخت 
دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 8۷/6/۹ و 8۳/11/12 و 8۴/1/12 و 8۴/۳/12 لغایت 
تاریخ وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق دولت گردید/.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
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 اعام نماید.شماره212۹2/ م الف دفتر شعبه 2۹ مجتمع شماره 

دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

قربانی  خانوادگی:1-  نام  مهدی      2- کیومرث ۳-  غامحسن   -1 نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
2- احمدی ۳- باقری سطح آبادی     نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
نام:مهدی   نام خانوادگی:صادق  زاده نشانی محل اقامت: اص – خ 22 بهمن مجتمع اداری امیر کبیر 
موسسه اعتباری آرمان محکوم به:به موجب رای شماره 28 تاریخ۹۴/1/۳1 حوزه 2۹  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیها محکوم اند به:صورت تضامنی :
به پرداخت بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 165/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۳/12/1۳قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در حق خواهان 
و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت کردند.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 اعام نماید.شماره212۹۴/ م 

الف دفتر شعبه 2۹ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: مرتضی نام خانوادگی:شرفی      نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:سید ابوالقاسم   نام خانوادگی:قائم مقامی  نشانی محل اقامت: اصفهان 
دروازه شیراز – خ هزار جریب کوی آزادگان فرعی 2 پاک 2۰ محکوم به:به موجب رای شماره 5۰۴ 
است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای    12 حوزه  تاریخ۹5/۳/2۰ 
شماره  چک  وجه  ریال  هزار  هفتاد  و  پانصد  و  میلیون  سه  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه 
خسارت  و  دادرسی  هزینه   بابت  ریال   ۴55۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت   ۹۴/8/1۰-  2۳۰26۴
خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )  ۹۴/8/1۰ موصوف)  رسید چک  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیرو 
صادر و اعام می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا.ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به 
استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  در صورتی که  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.
شماره21۳۰6/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جواد  نام خانوادگی:محمودی کهروبی       نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:رضا  نام خانوادگی:سوری نام پدر : محمد   نشانی محل اقامت: تهران 

– رسالت شمیرانو هفتم شرقی یا شهید مو گوئی  پاک 61 زنگ 2 سمت چپ محکوم به:
به موجب رای شماره 1861 تاریخ۹۴/1۰/26 حوزه ششم  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 25/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و 2۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در زمان اجرای حکم در صورت لزوم و تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چکها )12/۳۰۰/۰۰۰ ریال مورخ ۹1/۳/۳1 و 1۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورخ ۹1/2/۳1 
همین که  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ له.ماده  محکوم  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  طبق   ) ریال 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ 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 
ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  در صورتی که  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید.
شماره212۹6/ م الف دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سعید باقری         دارای شناسنامه شماره 1122 به شرح دادخواست به کاسه ۳5۹5/۹5 ح 1۰از 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر باقری کچی    
بشناسنامه 8۹ در تاریخ ۹۳/۴/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو دختر و دو پسر 1- عفت باقری کچی ش ش ۳۹2 فرزند دختر 2- بتول باقری 
کچی ش ش 1۰2 فرزند دختر ۳- احمد باقری کچی ش ش 55۰فرزند پسر ۴- سعید باقری کچی 
ش ش 1122 فرزند پسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 212۴۰/م الف رئیس شعبه 1۰ 

دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد علی پور مهر          دارای شناسنامه شماره ۳۰6 به شرح دادخواست به کاسه ۳58۴/۹5 ح 
1۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت قره داغی 
رزوه     بشناسنامه ۴6 در تاریخ ۹5/۴/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه برادر 1- سیف اله قره داغی ش ش 22 برادر متوفی 2- سعد اله قره داغی 
ش ش 65 برادر متوفی  ۳- محمد علی پور مهر ش ش ۳۰6 برادر متوفی  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره : 212۴5/م الف رئیس شعبه 1۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی صادقی برزانی           دارای شناسنامه شماره ۳۰68 به شرح دادخواست به کاسه ۳6۳1/۹5 
ح 1۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله صادقی 
برزانی      بشناسنامه 1۹66 در تاریخ ۹5/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به ۳ پسر و 2 دختر و یک همسر 1- رضا صادقی برزانی ش ش ۷۰ فرزند پسر 
2- علی صادقی برزانی ش ش ۳۰68 فرزند پسر ۳- محسن صادقی برزانی ش ش 5 فرزند پسر 
۴- فاطمه صادقی برزانی ش ش 1۹۰۰ فرزند دختر 5- زهرا صادقی برزانی ش ش 2۹۰1 فرزند  دختر 
6-معصومه حیدری جونی ش ش 11 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 212۰۴/م 

الف رئیس شعبه 1۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹51۰1۰۰۳511۰8116شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳511۰۰85۹شماره بایگانی شعبه: ۹۴۰۹۴6 
تاریخ تنظیم: 1۳۹5/۰۷/۰8 خواهان عباس مشتاقی الرگانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان حسن 
مهدوی و ملیحه هادیان و علیرضا القاسی  و محمد حسن هادیان و مرضیه هادیان و ماندانا هادیان و 
محمد مهدی هادیان  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق 
شماره ۳56 ارجاع و به کاسه  ۹۴۰۹۹8۰۳511۰۰85۹ ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواند گان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را 

ماحظه و چنانچه اعتراضی دارند کتبا به شعبه ارائه نمایند . 
شماره: 21۳6۷/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 121۴/۹5 ش 5 خواهان روح اله حیدری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام مطلق خسارت به طرفیت ایرج ملکی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روزسه شنبه مورخ ۹5/۹/2ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع 
شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 21۳۳6/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۴85/۹5 خواهان احمد صالحی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت امیر 
علی هادیان   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ ۹5/۹/2ساعت ۴ عصر  تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود.شماره: 21۳۳۰/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

برگزاری جشنواره رسانه ای »ابوذر« با هدف نشرمعارف اسالمی در اصفهان

»از لندن تا کالیفرنیا«، میزبانی ۴ جشنواره از سینمای ایران



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

پیروزی پرگل سپاهان برابر امیدهایش
ــداری  ــپاهان در دی ــم س  تی
ــم  دوســتانه، موفــق شــد تی
ــا 4 گل  ــپاهان را ب ــد س امی

شکست دهد. 
تیــم فوتبــال ســپاهان در 
فاصلــه تعطیــات لیــگ برتر 
کــه بــه دلیــل بازی هــای 
پیگیــری  را  آمــده، تمرینــات خــود  پیــش  ملــی 
ــداری دوســتانه  ــم در دی ــن تی ــه ای ــد. روز جمع می کن
برابــر امیدهــای خــود قــرار گرفــت و موفــق شــد ایــن 
تیــم را بــا 4 گل از پیــش رو بــردارد. گل هــای ســپاهان 
ــد بهزادکریمــی ــا، فری ــدار را محــرم نویدکی ــن دی  در ای

ــه ثمــر رســاندند.  ــی احمــدی ب عمــاد میرجــوان و عل
ــور  ــا حض ــا ب ــن روزه ــپاهان در ای ــم س ــات تی تمرین
همــه بازیکنــان بــه غیــر از احســان حاج صفــی کــه در 
تمرینــات تیــم ملــی حضــور دارد، پیگیــری می شــود.

بازگشت علی قربانی به تمرین استقالل
مهاجــم اســتقال پــس از دوری چنــدروزه از تمرینــات 
بــه دلیــل مصدومیــت از روز شــنبه بــه تمریــن تیمــش 

اضافــه شــد. 
ــن  ــوان نوی ــا مل ــازی ب ــه اول ب ــی در نیم ــی قربان عل
مصــدوم شــد و کادر فنــی مجبــور بــه تعویــض او 
ــتقال  ــگاه اس ــک باش ــد روزی در کلینی ــد. او چن ش
فیزیوتراپــی کــرد؛ امــا پــس از چنــد روز دوری از 
تمرینــات، از روز گذشــته در کنــار ســایر بازیکنــان بــه 

ــت.  ــن پرداخ تمری
ــازی  ــرای همراهــی اســتقال در ب ــی مشــکلی ب قربان
بــا ســیاه جامگان نخواهــد داشــت و ایــن خبــر خوبــی 

ــود. ــوب می ش ــا محس ــی آبی ه ــرای کادر فن ب

 تکذیب شایعه پخش نشدن 

دیدار ایران - کره
ــوعا  ــی در روز تاس ــران و کره جنوب ــدار ای ــزاری دی   برگ
بــه  را  و شــایعه هایی  عاشــورا حاشــیه ها  و شــب 
ــب  ــبکه 3 اغل ــه ش ــی ک ــت. در حال ــود آورده اس وج
ــد  ــام می کن ــود را اع ــد خ ــه بع ــک هفت ــور ی کنداکت
این بــار برنامــه پخــش آن هــا تــا روز دوشــنبه نمایــش 
ــش  ــا پخ ــد ت ــث ش ــئله باع ــن مس ــود. ای داده می ش
ــرد.  ــرار گی ــام ق ــه ای از ابه ــازی در هال ــن ب ــده  ای زن
روابــط عمومــی صــدا و ســیما در این بــاره گفــت: 
»بــازی ایــران و کره جنوبــی حتمــا از شــبکه ســه 
ــه زودی  ــه ب ــبکه س ــور ش ــود و کنداکت ــش می ش پخ

می شــود.« اصــاح 

 کوهنوردان اصفهانی

 قله اورست را فتح کردند

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

صــادق  و  رنجبــر  شــهین 
اســماعیل خانیان کــه بــه همــراه 
لوتســه  نفــره  شــش  گــروه 
ــه  ــه منظــور صعــود ب اصفهــان ب
قلــه اورســت رهســپار نپــال 
ــا  ــاه جــاری ب ــه 16 مهرم ــد، ســاعت 14 روز جمع شــده بودن
ــه اورســت، پرچــم مقــدس  ــز و فتــح قل صعــود موفقیت آمی

ــد.  ــزاز درآوردن ــه اهت ــه ب ــراز قل ــر ف ــران را ب ای
ــال  ــه نپ ــس از ورود ب ــان پ ــه اصفه ــوردی لوتس ــروه کوهن گ
ــیپ  ــوراپ ش ــه گ ــوکا ب ــری ل ــافت 75 کیلومت ــاده مس پی
وبیــس کمــپ را طــی کردنــد و خــود را بــر فــراز قلــه اورســت 

ــاندند. رس

دعوت تیم فوتسال ایران به برزیل
ــازی  ــد ب ــزاری چن ــرای برگ ــران ب ــال ای ــی فوتس ــم مل تی
ــه  ــوت شــده اســت؛ اگرچ ــل دع ــه کشــور برزی ــی ب تدارکات
ــی  ــوت منف ــن دع ــه ای ــران ب پاســخ مســئوالن فوتســال ای
اســت. تیــم ملــی فوتســال برزیــل کــه در مســابقات جــام 
جهانــی مقابــل ایــران شکســت تحقیرآمیــزی داشــت و در 
مرحلــه یک هشــتم نهایــی در ضربــات پنالتــی برابــر ایــران از 
دور ایــن رقابت هــا کنــار رفــت، بــه دنبــال جبــران ایــن نتیجه 
اســت. بــر همیــن اســاس، آن هــا از تیــم ملــی ایــران دعوت 
کرده انــد تــا بــرای برگــزاری بــازی تدارکاتــی در آذرمــاه راهــی 
ــا مخالفــت مســئوالن  ــن کشــور شــوند؛ موضوعــی کــه ب ای
ــت  ــودن نی ــرز ب ــت. مح ــده اس ــه ش ــران مواج ــال ای فوتس
برزیلی هــا از برگــزاری ایــن بــازی تدارکاتــی، عــدم احســاس 
ــزاری  ــاه و برگ ــل در آذرم ــا برزی ــدار دوســتانه ب ــه دی ــاز ب نی
ــران  ــی اســت کــه ای ــه دالیل ــر از جمل  رقابت هــای لیــگ برت

را برای حضور در برزیل ترغیب نمی کند.

ریگوبرت سانگ در 40 سالگی درگذشت
ــال کامــرون در 40 ســالگی  ــی فوتب ــم مل ســتاره پیشــین تی
درگذشــت. ریگوبـــرت ســـانگ 40 ســـال داشــت. او در 
بیمارســتانی در فرانســه بســتری شــده بــود و در نهایــت 
بدنــش جــواب نــداد و چشــم از دنیــا فــرو بســت. ســانگ 24 
ســاعت حالــت هوشــیاری خــود را بــه دســت آورد و از کمــا 
ــت  ــا در نهای ــد؛ ام ــدوار کن ــش را امی ــا هواداران خــارج شــد ت
ــاهد  ــان ش ــرون و جه ــال کام ــا فوتب ــداد ت ــواب ن ــش ج بدن
ــد.  ــود باش ــابق خ ــتاره های س ــی از س ــاک یک ــرگ دردن م
ــازی در تیم هــای مطــرح جهــان همچــون  ســانگ، ســابقه ب

ــه دارد. ــول را در کارنام لیورپ

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

 
شــروع  از  قبــل  جنوبــی  چشــم بادامی های کــره 
ــی  ــگ روان ــران، جن ــل ای ــان مقاب ــابقه حساسش مس
ــد  ــه بتوانن ــا ایــن حرب ــا شــاید ب ــد ت ــه راه انداخته ان ب
ــره  ــی ک ــم مل ــوند. تی ــروز ش ــی پی ــای ایران ــر یوزه ب
جنوبــی بامــداد روز شــنبه وارد تهــران شــد و در بــدو 
ســایت ها  و  اجتماعــی  شــبکه های  ســوژه   ورود 
را جــور کــرد. بازیکنــان تیــم ملــی فوتبــال کــره جنوبی 
در حالــی وارد فــرودگاه شــدند کــه ماســک بــر صورت 
ــده  ــافرانی ش ــب مس ــث تعج ــن باع ــتند و همی داش
ــت  ــالن ترانزی ــا در س ــا کره ای ه ــراه ب ــه هم ــود ک ب
ــه  ــرودگاه حضــور داشــتند. بیشــتر ماســک هایی ک ف
کره ای هــا اســتفاده کــرده بودنــد، مشــکی بــود و 
همیــن باعــث شــده بــود کــه ناظــران بیشــتر تعجــب 
ــم  ــی ه ــر، عکس های ــن تصاوی ــر ای ــاوه ب ــد. ع کنن
ــه  ــد ک ــر ش ــرواز منتش ــره ای در پ ــن ک ــد بازیک از چن
ــر  ــک ب ــم ماس ــا ه ــا در هواپیم ــی داد آن ه ــان م نش
ــان  ــه بازیکن ــید ک ــر می رس ــه نظ ــتند. ب ــورت داش ص
بــه  ویــروس  ورود  از  جلوگیــری  بــرای  کــره ای 
خبرگزاری هــای  کاری کرده انــد.  چنیــن  بدنشــان 
ــیدن  ــه فرارس ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــم نوش ــره ای ه ک
ــتان در  ــل زمس ــه فص ــران و البت ــز در ته ــل پایی فص
آســیای شــرقی و شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزا، بازیکنــان 
ــرار  ــورت ق ــک ها را روی ص ــن ماس ــی ای ــره جنوب ک
 داده انــد. امــا کره ای هــا، آلودگــی هــوای تهــران 

ــران  ــه در ته ــت ک ــرار اس ــد و ق ــاظ کرده ان ــم لح را ه
ــک  ــگ ماس ــه رن ــد. البت ــردد کنن ــک ت ــا ماس ــم ب ه
کره ای هــا ربطــی بــه ایامــی کــه در آن هســتیم نــدارد 
ــا  ــه ای ب ــک ها از الی ــن ماس ــه ای ــود ک ــه می ش و گفت
فنــاوری نانوتکنولــوژی درســت شــده و از یــک برنــد 

معــروف اســت.
پاسخمشتهارادرزمینمیدهیم 

چهــار ســال پیــش در روز آخــر مقدماتــی جــام 

جهانــی 2014 برزیــل، کارلــوس کــی روش بــا بــه 
انداختــن جنگ هــای روانــی علیــه کره ای هــا   راه 
و چــوی ســرمربی وقــت ایــن تیــم، توانســت زمینــه 
برتــری 1-0 شــاگردانش را فراهــم کنــد و بــه عنــوان 
تیــم اول باالتــر از کــره، راهــی برزیــل شــود. بعــد از 
ــرده  ــت های گره ک ــا مش ــوس ب ــم، کارل ــرد مه ــن ب ای
رو بــه نیمکــت کــره بــه شــادی پرداخــت تــا یکــی از 
صحنه هــای بــه یادماندنــی تاریــخ فوتبــال ملــی ایران 

در شــهر اولســان کــره بــه ثبــت برســد؛ صحنــه ای کــه 
هیــچ گاه از یــاد و خاطــره کره ای هــا پــاک نشــد و در 
ایــن ســال ها تــاش زیــادی انجــام دادنــد تــا انتقــام 
ــد  ــی را بگیرن ــی پرتغال ــرکات مرب ــت و ح  آن شکس
ــب  ــی لق ــای اصل ــواره بازنده ه ــتند و هم ــا نتوانس ام
گرفتنــد. در آســتانه بازی هــای روز چهــارم مقدماتــی 
ــران  ــم ای ــاز ه ــه ب ــی ک ــی 2018 و در حال  جــام جهان
 و کــره، رقیبــان اصلــی در گروه A محســوب می شــوند 
ــئوالن  ــه مس ــه ای ک ــم بدرق ــم بادامی ها در مراس چش
ــا  ــد ب ــه بودن ــور گرفت ــن کش ــال ای ــیون فوتب فدراس
ــد  ــره کردن ــود را گ ــت های خ ــب مش ــی عجی حرکت
 تــا بــه اصطــاح خــود پیغامــی بــرای کــی روش 
ــار  ــه این ب ــر اینک ــی ب ــتند، مبن ــاگردانش بفرس و ش
بــرای بــرد بــه آزادی می آینــد. امــا واکنــش کارلــوس 
ــود.  ــب ب ــا جال ــت کره ای ه ــن حرک ــه ای ــی روش ب ک
ــره  ــان ک ــه از بازیکن ــن صحن ــا ای ــی ب ــی روش وقت ک
در مراســم بدرقــه روبــه رو شــد، تنهــا بــه یــک جملــه 
ــد  ــدارد... . بگذاری بســنده کــرد و گفــت: »اشــکالی ن
بــا مشــت های گره کــرده بیاینــد؛ چــون قصــد داریــم 

جــواب آن هــا را در زمیــن بدهیــم!«
ــای  ــی روش خواب ه ــر، ک ــن اظهارنظ ــا ای ــلما ب  مس
جدیــدی بــرای کــره دیــده و می خواهــد اولیــن 
مربــی در تاریــخ ملــی ایــران لقــب بگیــرد کــه چهــار 
بــازی متوالــی از ســد رقیــب ســنتی و دیرینــه 
 گذشــته اســت و بــار دیگــر کره ای هــا را مغمــوم 

و شکست خورده به خانه بازگرداند.

حاشیهسازیچشمبادامیها

بهــداد ســلیمی دربــاره هدف گــذاری اش بــرای 
ســال 2017 بیــان کــرد: هدفــم مســابقات آســیایی 

ــت.  ــی 2017 اس و جهان
ــاال  ــنگین ب ــوق س ــی در ف ــابقات جهان ــطح مس س
رفتــه و 4-5 رقیــب گــردن کلفــت دارم؛ از آنجــا 

کــه بایــد در مســابقات جهانــی بــه 
فکــر رقابــت و کســب مــدل طــا باشــم 
ــا  ــه رکورده ــدن ب ــک ش ــن نزدی بنابرای
ســخت اســت؛ از ایــن رو اگــر شــرایط 
ــدا در  ــد، ابت ــوب باش ــی ام مطل تمرین
مســابقات قهرمانــی آســیا شــرکت 
می کنــم تــا رکوردهــای خوبــی از خــود 

ــذارم. ــا بگ ــه ج ب
 او افــزود: تمریناتــم را انجــام می دهــم تــا بــه 
ــی  ــوب برســم و در مســابقات قهرمان ــی مطل آمادگ
ــه شــرایط  ــا آن زمــان ب ــم. اگــر ت آســیا شــرکت کن
مطلــوب نرســیدم، فقــط در مســابقات جهانــی 
ــش  ــاز تمرینات ــاره آغ ــرد. او درب ــم ک ــرکت خواه ش
ــدارم و  ــی ن ــگ تیم ــه در لی ــا ک ــت: از آنج ــز گف نی

ــاد  ــز زی ــی نی ــابقات بین الملل ــاز مس ــا آغ ــه ت فاصل
اکنــون  اســت.  زود  وزنــه  بــا  اســت، فعــا کار 
تمرینــات بدنســازی را انجــام می دهــم تــا شــرایط 

ــود.  ــا ش ــه مهی ــات وزن ــاز تمرین ــرای آغ ب
وزنه بــردار فــوق ســنگین ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
نفــرات اصلــی تیــم ملــی از دی مــاه بــه 
 اردوی تیــم ملــی اضافــه می شــوند

ــک اول  ــای المپی ــرد: بازی ه ــد ک تاکی
ــا  ــر ت ــید و اگ ــان رس ــه پای ــهریور ب ش
ــت  ــار اف ــم، دچ ــن نکنی ــاه تمری دی م
شــدید بدنــی می شــویم؛ بنابرایــن بایــد 
ــم  ــتارت بزنی ــات را اس ــان تمرین خودم
تــا بــه کمتریــن آمادگــی برســیم و بعــد 
ــان  ــی، کارم ــم مل ــه اردوی تی ــدن ب ــه ش ــا اضاف  ب

را ادامه دهیم.
 قهرمــان المپیــک لنــدن در پاســخ بــه این پرســش 
ــه  ــتنش ب ــرای پیوس ــاری ب ــم حف ــوی تی ــه از س ک
ایــن تیــم صحبتــی نشــده، گفــت: خیــر؛ تــا امــروز 

کــه خبــری نشــده اســت.

دلیل وزنه زدن بهداد سلیمی در مسابقات قهرمانی آسیا

ســرمربی ایرانــی وردربرمــن دربــاره اصالــت ایرانــی 
ــه  ــت. ب ــخن گف ــن س ــور در وردربرم ــود و حض خ
گــزارش پایــگاه اینترنتــی kreiszeitung الکســاندر 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه تی ــر ب ــه پیش ت ــوری ک ن
ــه  ــی ک ــج ضعیف ــد از نتای ــود، بع ــده ب ــوت ش دع

 وردربرمــن در ابتــدای فصــل گرفــت
بــه عنــوان ســرمربی ایــن تیــم انتخاب 
شــد. نــوری ابتــدا بــه عنــوان ســرمربی 
موقــت وردربرمــن انتخــاب شــد، ولــی 
پــس از چنــد هفتــه و بــه ســبب 
ــه  ــرد، ب ــب ک ــه کس ــی ک ــج خوب نتای
عنــوان ســرمربی دائمــی ایــن تیــم تــا 
انتهــای فصــل انتخــاب شــد تــا افتخار 

بزرگــی بــرای ایــن مربــی ایرانی االصــل ثبــت شــود. 
نــوری دربــاره ایرانــی بــودن خــود می گویــد: ایــران 
ــی  ــن ایران ــدر م ــت. پ ــن اس ــود م ــی از وج بخش
 اســت. پــدرم بــرای تحصیــل بــه آلمــان آمــد 
و در هانوفــر بــا مــادرم آشــنا شــد و اینجــا در شــهر 
اولدنبــرگ بــه تحصیــل شــیمی پرداخــت. خیلــی بــا 

پــدرم در ارتبــاط بــودم. بــه همیــن دلیــل شــناخت 
کاملــی از ایرانــی بودنــم دارم. آخریــن بــاری کــه در 
ــه  ــدرم ب ــراه پ ــود و هم ــودم، ســال 2005 ب ــران ب ای
چندیــن شــهر ایــران رفتیــم و بــا شــهرهای مختلــف 
ــم  ــی مه ــن خیل ــرای م ــدم. ب ــنا ش ــز آش ــران نی ای
ــگ  ــادی از فرهن ــناخت زی ــا ش ــود ت ب
ــی داشــته باشــم. برخــاف دیگــر  ایران
فرهنگ هــا، مــردم در ایــران بســیار 
خیلــی  برخــورد  و  هســتند  مهربــان 
خوبــی بــا شــما دارنــد. هنــوز هــم 
ــکان و بســتگان مــن در  ــی از نزدی خیل
ایــران زندگــی می کننــد و عــده ای نیــز 
در آمریــکا هســتند. نــوری در ادامــه در 
ــه  ــن ب ــورت رفت ــه در ص ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ایــران مشــکلی خواهــد داشــت یــا خیــر، گفــت: تــا 
ــراری  ــرای برق ــی ب ــم؛ ول ــی می دان ــدودی فارس ح
ــذا  ــه غ ــه در زمین ــه کمــک دارم. البت ــاز ب ــاط نی ارتب
ــای  ــدارم. غذاه ــکلی ن ــچ مش ــه هی ــم ک ــد بگوی بای

ــتند. ــن هس ــی بهتری ایران

کیمیای وطن  دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه اصفهــان، در گردهمایــی 
مدیریــت و کارکنــان ایــن شــرکت، ضمــن تبییــن دســتاوردهای 
ــه نخســت  ــه را در نیم ــوالد مبارک ــروه ف ــرد گ ــاه اول ســال 95، عملک شــرکت در 6 م
ســال جــاری، مثبــت ارزیابــی کــرد. مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه ضمــن تســلیت ایــام 
ــدای  ــاران باوفایــش در ابت شــهادت ســاالر شــهیدان حضــرت امــام حســین)ع( و ی
ســخنان خــود گزارشــی از برنامــه و عملکــرد تولیــد در 6 ماهــه اول ســال 1395 ارائــه 
کــرد و گفــت: در گندله ســازی طــی مــدت مذکــور بــا تولیــد 3 میلیــون و 682 هــزار 
تــن نســبت بــه برنامــه، 3 درصــد جلوتــر هســتیم. در بخــش آهــن اســفنجی میــزان 
تولیــد آهــن اســفنجی فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا بــه 3 میلیــون و 871 هــزار 
ــر  ــه برنامــه جلوت ــا ایــن میــزان تولیــد، 5 درصــد نســبت ب تــن رســیده اســت کــه ب
هســتیم. وی برنامــه تولیــد تختــال در فــوالد مبارکــه و ســبا را 6 میلیــون و 210 هــزار 
تــن در ســال بیــان کــرد و گفــت: بــا تولیــد 3 میلیــون و 120 هــزار تــن تولیــد در 6 مــاه 
اول ســال، 6 درصــد از برنامــه جلوتــر هســتیم. در بخــش محصــوالت گــرم در فــوالد 
مبارکــه و ســبا در مــدت مذکــور، 2 میلیــون و 895 هــزار تــن تولیــد شــده اســت کــه 
ــه  ــز ب ــد محصــوالت ســرد نی ــر هســتیم. در تولی ــه 10 درصــد جلوت ــه برنام نســبت ب
ــد  ــه تولی ــم و در محصــوالت پوشــش دار هــم ب ــد کرده ای ــن تولی ــزان 648 هــزار ت می

201 هزار تن محصول دست یافته ایم.
میزانتولیدمحصوالتکیفی 

دکتــر ســبحانی میــزان تولیــد محصــوالت کیفــی فــوالد مبارکــه را در نیمــه اول ســال 
جــاری، 846 هــزار تــن اعــام کــرد و گفــت: بــا ایــن میــزان تولیــد، 7 درصــد از برنامــه 
جلوتــر هســتیم و در بخــش حمــل محصــوالت نیــز بــا حمــل 3 میلیــون و 173 هــزار 
تــن، 9 درصــد از برنامــه پیشــی گرفته ایــم. وی میــزان تولیــد آهــن اســفنجی فــوالد 
هرمــزگان را در نیمــه نخســت ســال جــاری 619 هــزار تــن اعــام کــرد و گفــت: تولیــد 
تختــال نیــز در ایــن شــرکت در مــدت مذکــور 531 هــزار تــن بــوده اســت. تنــاژ فــروش 
ــر  ــه دکت ــود ک ــواردی ب ــر م ــال 1395 از دیگ ــه اول س ــی در 6 ماه ــی و صادرات داخل
ســبحانی بــه آن اشــاره کــرد و گفــت: در فــروش داخلــی بــا 2 میلیــون و 100 هــزار تــن، 
برنامــه 6 مــاه اول ســال محقــق شــده اســت و در صــادرات نیــز بــا توجــه بــه اینکــه 

بــازار داخــل بــرای مــا از اولویــت برخــوردار اســت از شــرایط مطلوبــی برخورداریــم. وی 
افــزود: از نظــر شــاخص های کیفــی محصــول در 6 ماهــه اول 95، در شــاخص تختــال 
بــدون عیــب در فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم بــا عملکــرد 92/4 درصــدی نســبت 
بــه برنامــه جلوتــر هســتیم؛ امــا همچنــان بایــد بــرای کاهــش ضایعــات برنامه هــای 
بهتــری تعریــف و عملیاتــی کنیــم؛ چــرا کــه کاهــش ضایعــات صرفه جویــی و ســود 
قابــل ماحظــه ای بــرای شــرکت بــه همــراه دارد. دکتــر ســبحانی در خصــوص مصــارف 
و اهمیــت کاهــش هــر چــه بیشــتر آن در شــرکت گفــت: بایــد اهــداف را بــه گونــه ای 
ــد کاهشــی در مصــارف  ــا رون ــل ب ــه ســال قب تعریــف کنیــم کــه هــر ســال نســبت ب
ــش  ــی، کاه ــاخص های کیف ــه در ش ــم ک ــت کنی ــمتی حرک ــه س ــیم و ب ــه باش مواج

ضایعــات و مصــارف و قیمــت تمام شــده بــه اســتانداردهای جهانــی برســیم.
فعالیتهایمعاونتبهرهبرداری 

ــال  ــه اول س ــرداری در 6 ماه ــت بهره ب ــای معاون ــر فعالیت ه ــه دیگ ــه ب وی در ادام
1395 اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن بخــش بــا افزایــش ســهم تولیــد محصــوالت بــا 
ــرم ــورد گ ــن( در ن ــزار ت ــد )895 ه ــزان 35 درص ــه می ــر ب ــر 3 میلیمت ــت زی  ضخام
افزایــش ســهم تولیــد محصــوالت بــا ضخامــت زیــر 3 میلیمتــر بــه میــزان 62 درصــد 
ــر 3  ــت زی ــا ضخام ــوالت ب ــوع محص ــبا و در مجم ــه س ــن( در ناحی ــزار ت )207 ه
میلیمتــر، 20 درصــد بیــش از 6 ماهــه اول ســال 94 تولیــد شــده اســت. وی در همیــن 
ــرداری از واحــد ســولفورزدایی و ماشــین ریخته گــری شــماره 5  ــزود: بهره ب رابطــه اف
بــرای حــذف ســولفور از فــوالد مــذاب و امــکان تولیــد فــوالد مــذاب بــدون ســولفور 
مطابــق بــا اســتاندارد API بــرای لوله هــای گاز و صنایــع دریایــی، یکــی از افتخــارات 

فــوالد مبارکــه در جهــت ارتقــای محصــوالت کیفــی شــرکت اســت. 
وی در ادامــه بــه طرح هــای توســعه در حــال احــداث گــروه فــوالد مبارکــه اشــاره کــرد 
و ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت تکمیــل و تســریع اقدامــات الزم در ایــن طرح هــا گفــت: 
طــرح توســعه زیــر ســقف فوالدســازی بــرای افزایــش ظرفیــت فــوالد مــذاب از 5/4 
میلیــون تــن بــه 7/2 میلیــون تــن و ماشــین ریخته گــری شــماره 5 پــروژه ای اســت 
ــا ظرفیــت بالقــوه  ــه مــا داد ت ــرداری قــرار گرفــت و ایــن امــکان را ب کــه مــورد بهره ب
فوالدســازی را بالفعــل کنیــم و تولیــد اســلب و فــوالد خــام در فــوالد مبارکــه را از 5/4 

میلیــون بــه 7/2 میلیــون تــن افزایــش دهیــم. 
ــک  ــون ی ــه، هم اکن ــوالد مبارک ــعه در ف ــرح توس ــن ط ــرای ای ــا اج ــه داد: ب وی ادام
میلیــون و 800 هــزار تــن بــه ظرفیــت فــوالد کشــور اضافــه شــده کــه ایــن میــزان در 
ــا تولیــد کل فــوالد کشــور در ســال گذشــته )16 میلیــون تــن( معــادل 12  مقایســه ب
درصــد از تولیــد فــوالد کشــور اســت. ضمــن اینکــه ایــن افزایــش ظرفیــت در فــوالد 
ــرای  ــی ب ــار بزرگ ــن افتخ ــت و ای ــتانی اس ــای اس ــی طرح ه ــر بعض ــه دو براب مبارک
مجموعــه فــوالد مبارکــه محســوب می شــود. وی از نزدیــک شــدن توســعه های زیــر 

ــای  ــه روزه ــع ســبا ب ســقف مجتم
پایانــی خــود خبــر داد و گفــت: 
واحــد  راه انــدازی  و  تکمیــل  بــا 
ــت  ــبا ظرفی ــوالد س ــع ف دوم مجتم
ــه  ــن ب ــزار ت ــد از 750 ه ــن واح ای
ــن افزایــش خواهــد  ــون ت 1/6 میلی
ــوالد  ــد ف ــوع تولی ــت و در مجم یاف
و  ســبا  فــوالد  مجتمــع  مبارکــه، 
فــوالد هرمــزگان، در مجمــوع بــه 
تولیــد 10 میلیــون و 300 هزارتــن 

ــید. ــد رس ــوالد خواه ف
معاونتتکنولوژی 

ــه اهــم  ــه ب ــر ســبحانی در ادام دکت
ــوژی  ــت تکنول ــای معاون فعالیت ه
ــال  ــت: انتق ــرد و گف ــاره ک ــز اش نی
ــی  ــازمان های بیرون ــه س ــش ب دان
بــه میــزان 4893 نفــر ســاعت )18 

درصــد بیــش از 6 ماهــه اول 94(، انتخــاب 2411 نفــر بــه عنــوان منتخبــان بهــره وری 
ــی )37  ــروژه تحقیقات ــام 22 پ ــره وری، اتم ــه به ــتم کارنام ــق سیس ــال 94 از طری س
ــاخت  ــای زیرس ــعه و ارتق ــرح توس ــبرد ط ــه اول 94(، پیش ــش از 6 ماه ــد بی درص
تکنولــوژی و سیســتم های اطاعاتــی یکپارچــه )EIS( بــه میــزان 94 درصــد، 
پیگیــری دریافــت گواهینامــه اســتاندارد ISO 17025 از مرجــع معتبــر، تأییــد و صــدور 
ــی  ــن طراح ــرکت و همچنی ــوالت ش ــرای محص ــه CE-Marking ب ــاره گواهینام دوب
گواهینامــه جدیــد و بومــی IR-Marking بــر اســاس آن، پیاده ســازی نظــام 
ــای  ــکاری واحده ــا هم ــرکت ب ــرمایه گذاری ش ــای س ــدی پروژه ه ــد بودجه بن جدی
ــرکت  ــت دار ش ــای اولوی ــناد پروژه ه ــی اس ــی مهندس ــه طراح ــری تهی ــط، پیگی مرتب
از مهم تریــن فعالیت هــای ایــن معاونــت در 6 مــاه اول ســال 95 بــوده اســت. 
مهم تریــن اقدامــات در حــوزه معاونــت نیــروی انســانی و ســازماندهی در 6 ماهــه اول 
ســال 1395 از دیگــر مــواردی بــود کــه مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه دربــاره آن گفــت: 
افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی بــه میــزان 8 درصــد )بهبــود نفــر ســاعت بــر تــن 
تولیــد از 5.53 بــه 5.07(.، تهیــه و تدویــن ســاختار ســازمانی مربــوط بــه اســتقال 
ــه  ــه و تهی ــوالد مبارک ــتگی ف ــام شایس ــل نظ ــبا، تکمی ــوالد س ــع ف ــی مجتم  عملیات
و تدویــن پروفایــل شایســتگی مشــاغل شــرکت )226 شــغل( و پروفایــل شایســتگی 
پســت های ســازمانی )2654 پســت(، طراحــی و تدویــن مدل هــای ارزیابــی مهارتــی 
بــرای مشــاغل رده هــای اپراتــوری و تعمیــرکاری شــرکت، افزایــش ســقف وام هــای 
ضــروری، مســکن و ازدواج، ارتقــای گــروه بیــش از 2000 نفــر از کارکنــان بــا در نظــر 
گرفتــن شایســتگی و آزمون هــای مهارتــی و ...، از مهم تریــن فعالیت هــای ایــن 
معاونــت اســت. وی بــا اشــاره بــه بهبــود رونــد بهــره وری نیــروی انســانی در شــرکت 
ــخص  ــذاب مش ــن م ــر ت ــاعت ب ــر س ــاخص نف ــا ش ــه ب ــان ک ــه اصفه ــوالد مبارک ف
می شــود، گفــت: ایــن شــاخص از 6/5 نفــر بــه حــدود 5 رســیده اســت کــه هنــوز بــا 

ســایر فوالدســازان دنیــا فاصلــه داریــم.
فعالیتهایفروش 

دکتــر ســبحانی در ادامــه بــه اهــم فعالیت هــای فــروش در 6 ماهــه اول ســال 1395 
اشــاره کــرد و یــادآور شــد: بازاریابــی و فــروش 661 هــزار تــن ورق هــای فــوالدی کیفــی 
در بازارهــای داخلــی و خارجــی، عقــد قــرارداد بــا شــرکت فوالداکســین خوزســتان بــه 
منظــور تأمیــن اســلب های کیفــی مــورد نیــاز ایــن شــرکت جهــت تولیــد پلیت هــای 
ــوالد  ــا شــرکت ف ــرارداد ب مصرفــی در ســاخت لوله هــای نفــت و گاز کشــور و عقــد ق
 گیــان بــه منظــور تأمیــن اســلب 220 میلیمتــر مــورد نیــاز ایــن شــرکت جهــت نــورد 
و تولیــد ورق هــای فــوالدی بــا رویکــرد تأمیــن حداکثــری نیــاز کشــور از منابــع داخلــی 
ــت  ــی تثبی ــوالت نهای ــر محص ــازار را از نظ ــم ب ــن ه ــه ای ــته ایم ک ــوزه داش ــن ح در ای

ــرار می دهــد.  ــره مشــتریان همیشــگی ق ــا را در زم ــد و هــم مشــتریان م می کن
مبارکـــه  فــوالد  عامـــل  مدیـــر 
بحــث  در  خاطـرنشــــان کـــرد: 
مســئولیت های اجتماعــی کمک هــای 
مالــی فــوالد مبارکــه در عرصه هــای 
عمرانــی و فرهنگــی کمــاکان در 
ــه در ایــن  ــت ک حــال انجــام اس
اجــرای  بــه  می تــوان  خصــوص 
پـروژه هـایـــی همچـــون انجـــام 
مســاعدت های مختـــلف مالـــی 
ــی  ــی، فرهنگ ــای آموزش در حوزه هـ
عمرانــــی، ورزشـــی، بهداشـــتی 
درمانــی و مذهبــی در 6 ماهــه اول 
95، پیشــرفت مناســب و آمــاده 
ــای  ــدن پروژه هـ ــرداری شـ بهره بــ
بــزرگ مصــای اصفهــان، ورزشــگاه 
نقــش جهــان اصفهــان، ســاختمان 
هــال  نجــات  و  امــداد  پایــگاه 

ــان  ــزان )آزادی زندانی ــارکت در جشـــن گلریـ احمــر در محــل ســه راهی مبارکــه مشـ
ــال 95 و  ــال در س ــارد ری ــش از 20 میلی ــی بی ــاعدت مال ــا مس ــد( ب ــم غیرعم جرائ
تشــکیل 77 جلســه تعاملــی بــا مســئوالن منطقــه، اســتان و کشــور اشــاره داشــت کــه 
بعضــی از آن هــا بــه عنــوان پروژه هــای ملــی مطــرح اســت و بــه عنــوان مجموعه هــای 
ــد.  ــد ش ــاد خواه ــا ی ــه و اســتان از آن ه ــه در منطق ــوالد مبارک ــادگار از ف ــدگار و ی مان
ــا تشــریح عملکــرد معاونــت مالــی نیــز تصریــح کــرد:  مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه ب
ــزار  ــغ 50 ه ــرکت از مبل ــرمایه ش ــش س ــت افزای ــد و ثب ــهام جدی ــی س پذیره نویس
میلیــارد ریــال بــه 75 هــزار میلیــارد ریــال، شناســایی مبلغــی بالــغ بــر 1.800 میلیــارد 
ریــال ســود نقــدی در شــرکت های موجــود در ســبد ســرمایه گذاری شــرکت، وصــول 
ــا اســتفاده از ابزارهــای مالــی بــدون ریســک، پرداخــت  درآمدهــای ارزی و ریالــی ب
ــد ــات تولی ــاز طرح هــای توســعه و عملی ــورد نی ــی و ارزی م ــدات ریال ــع تعه ــه موق  ب
ــارد  ــت 4000 میلی ــه، پرداخ ــرکت های زیرمجموع ــرمایه ش ــش س ــارکت در افزای مش
ــی و تســویه  ــره تســهیات دریافت ــرخ به ــال جهــت طرح هــای توســعه، کاهــش ن ری
تســهیات بــا نــرخ بهــره زیــاد و جایگزیــن کــردن آن هــا بــا نــرخ بهــره کمتــر، تهیــه 
ــن  ــی، تأمی ــد قانون ــالیانه در موع ــع س ــق مجم ــزاری موف ــی و برگ ــای مال صورت ه
پــول از بــازار ســرمایه )انتشــار اوراق مرابحــه( - کــه شــرکت توانســت بــرای اولین بــار 
بخشــی از منابــع مالــی خــودش را خــارج از سیســتم بانکــی از طریــق اوراق مرابحــه 
و از طریــق بــورس تأمیــن کنــد و الگویــی شــد بــرای ســایر شــرکت های بــزرگ کــه 
بتواننــد از ایــن کانــال تأمیــن مالــی نماینــد - و همچنیــن به روزرســانی پرونده هــای 
مهم تریــن  از  قبــل  ســنوات  پرونده هــای  تکلیــف  تعییــن  و  شــرکت  مالیاتــی 

ــود.  ــوب می ش ــور محس ــدت مذک ــت در م ــن معاون ــای ای فعالیت ه
 مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در ادامــه ضمــن تشــکر از تمامــی کارکنــان فــوالد مبارکــه 
ــاری شــرکت  ــه اول ســال ج ــداف نیم ــا اه ــد ت ــاش کردن ــه ت ــان ک و ســایر ذی نفع
محقــق شــود و بــا بیــان اینکــه فــوالد مبارکــه بــا تولیــد 50 درصــد فــوالد کشــور و رشــد 
6/2 درصــدی پیشــگام ســایر تولیدکننــدگان فــوالد کشــور اســت اظهــار امیــدواری کــرد 
بــه برکــت خــون ســید و ســاالر شــهیدان آقــا ابــا عبــدهللا الحســین)ع( در نیمــه دوم 

ســال جــاری نیــز فــوالد مبارکــه بــا رونــد رو بــه رشــدی مواجــه باشــد.

دکتر سبحانی، مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

عملکرد مثبت گروه فوالد مبارکه در 6 ماهه اول سال

الکساندر نوری: ایران، بخشی از وجود من است
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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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در  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی هنــری  ســازمان 
 یــک ســال اخیــر دچــار تحــوالت اساســی شــده 
و اکنــون بــه عنــوان یــک ســازمان تخصصــی در حــوزه 
فرهنــگ مشــغول بــه فعالیــت اســت. بــرای آشــنایی 
ــا ایــن تحــوالت بــا مهنــدس علی اکبــر بقایــی  بهتــر ب
مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی هنــری شــهرداری 
ــد  ــه می خوانی ــم. آنچ ــو پرداختی ــه گفت وگ ــان ب اصفه
ــرفصل های  ــاره س ــوان درب ــر ج ــن مدی ــخ های ای پاس

مــورد پرســش ماســت.
 طــرح تحــول ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 

اصفهان
ســازمـــان  طرح هـــای  مهم تریـــن  از  یکــی   
ــول  ــرح تح ــان، ط ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  طــرح،  ایــن  در  بــود. 
ــه یــک ســازمان تخصصــی شــد و فعالیــت  تبدیــل ب
بــه  خرده محلــی  فعالیت هــای  از  ســازمان  ایــن 
ــطح  ــهری و س ــطح ش ــی در س ــای اجتماع فعالیت ه
ــای فاخــر تخصصــی  ــه فعالیت ه ــز ب ــا نی ــت م فعالی
ــرح ــن ط ــرای ای ــا اج ــا ب ــت. عم ــه اس ــا یافت  ارتق

کــرده  پیــدا  تغییــر  ســازمان  فعالیــت   شــکل 
فعالیت هــای  بــا  رابطــه  در  جدیــدی  هندســه  و 
ــه  ــن هندس ــف ای ــه تعری ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــا ش م
جدیــد خــود بحــث مفصلــی را می طلبــد کــه در 
نیســت.  آن  ایــن مقــال فرصــت مطــرح کــردن 
ــرح  ــن ط ــه ای ــکل خاص ــه ش ــم ب ــر بخواهی ــا اگ  ام
ــن طــرح بازتعریفــی  ــد گفــت ای ــم، بای ــف کنی را تعری
جدیــد در فعالیــت ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 

اصفهــان اســت.
    فرهنــگ مثبــت شــش )6+(، فرهنــگ منهــای 

ســه )3-(
ــش  ــت ش ــگ مثب ــازمان، »فرهن ــال س ــعار امس ش
ــن  ــای ســه )3-(« اســت کــه ای )6+(، فرهنــگ منه
نشــان می دهــد مــا بــر 6 حــوزه کاری متمرکــز شــده 
و 3 کار را کنــار گذاشــته ایم. در ابتــدا می خواهیــم 
تولیــدات بــدون جذبــه را حــذف کنیــم؛ واقعیــت ایــن 
اســت کــه در بدنــه اجتماعــی، روبناهــا دیــده می شــود 
ــه  ــه زیربناهــا توجهــی نمی شــود. متأســفانه مــا ب و ب
ــای  ــا، روبن ــه زیربناه ــد ب ــش از ح ــه بی ــل توج دلی
داریــم  قصــد  و  داده ایــم  دســت  از  را  اجتماعــی 

ــم.  ــذف کنی ــه را ح ــدون جذب ــد و ب ــای زای زیربناه
در درجــه دوم، اقدامــات بــدون آتیــه را حــذف خواهیــم 
کــرد و در درجــه ســوم هزینه هــای بی رویــه کنــار 
خواهنــد رفــت. البتــه ایــن بیانــات بنــده بدیــن معنــی 
نیســت کــه در دوره هــای گذشــته ایــن مســائل مدنظــر 
نبــوده، بلکــه تاکیــد مــا بــر ایــن مــوارد اســت. 6 گام 

اقدامــی  مــا عبارتنــد از:
ــته  ــر )بس ــگ و هن ــرگان فرهن ــم خب ــته تکری  1- بس

ــان( ارمغ
2- اجرای ویژه برنامه های شهری

3- تولید محصوالت فرهنگی هنری فاخر

4- کیفیت بخشی خدمات
5- ایجــاد دفاتــر تخصصــی کــه الزمــه ورود بــه شــهر 

ــت. ــان اس دانش بنی
6- ایجاد عملیات های موضوع محور

بســته تکریــم خبــرگان فرهنــگ و هنــر در 3 بخــش 
شــده  تعریــف  ویژه برنامــه  و  خدماتــی  تعاملــی، 
ــخصی  ــای ش ــه دیداره ــی« ب ــش »تعامل ــت. بخ اس
نشــریه  جملــه  از  مکتوبــات  فصلــی،  و  جمعــی 
اختصاصــی فعــاالن فرهنگی هنــری، زمینه ســازی 
ــری  ــاالن فرهنگی هن ــی فع ــزاری پاتوق هــای صنف برگ
 راه انــدازی دفتــر ارتبــاط بــا اصحــاب فرهنــگ و هنــر 
و در نهایــت تشــکیل شــورای منتخبــان فرهنــگ و هنر 

ــردازد. می پ
    برنامه های ویژه ماه محرم

مــا اعتقــاد داریــم وقتــی خــود مــردم برنامــه ای را بــه 
بهتریــن شــکل انجــام می دهنــد، نهادهــای حاکمیتــی 
ــا  ــه برنامه ه ــی در این گون ــچ دخــل و تصرف ــد هی نبای
داشــته باشــند؛ بــه همیــن دلیــل مــا برنامــه شــهری 
ــرا  ــم؛ زی ــرم نداری ــاه مح ــا م ــه ب ــی را در رابط خاص
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــا را ب ــن برنامه ه ــردم ای ــود م خ
ــا  ــی م ــر تخصص ــا دفات ــد. ام ــزار می کنن ــن برگ ممک
بنــا بــر تخصــص خــود، برنامه هایــی را دارنــد؛ ماننــد 
ــه  ــرم ک ــی  مح ــای قدیم ــی از نغمه ه ــه رونمای برنام
ــا اجــرای تئاترهــای  ــدی پیــش صــورت گرفــت ی چن
مناســبتی در ســالن های مختلــف. البتــه هیــچ اجبــار 
ــا از  ــا تنه ــدارد و م ــه وجــود ن ــن زمین ــی  در ای و الزام

ایــن برنامه هــا حمایــت می کنیــم.
    انتظار شما از مردم

بــه نظــر شــخصی مــن، بــار عمــده فرهنــگ بایــد بــر 
دوش مــردم باشــد. مــن مــاک موفقیــت ســازمانی 
ماننــد ســازمان فرهنگی تفریحــی را ایــن می دانــم 
ــی  ــد؛ یعن ــی نباش ــور آن احتیاج ــه حض ــر ب ــه دیگ ک
آنقــدر مــردم کارشــان را درســت انجــام دهنــد کــه اداره 
ــد.  ــردم باش ــود م ــده خ ــر عه ــی ب ــای فرهنگ حوزه ه
مــن بــه عنــوان یــک شــهروند انتظــار دارم مــردم در 
ــد محــرم، حضــوری  همــه عرصه هــای فرهنگــی مانن

ــگ داشــته باشــند. پررن
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ــی  ــر هــر ســال، »روز جهان ــا 8 اکتب ــر ب ــر براب 17 مه
ــن روز  ــه ای ــت؛ البت ــده اس ــذاری ش ــودک« نامگ ک
ــت  ــه جه ــت و ب ــاعت اس ــتر از 24 س ــران بیش در ای
ــزی شــخصیت  ــی کــه دوران کودکــی در پی ری اهمیت
انســان دارد، ایــن روز بــه هفتــه ای مبــدل شــده 
ــراد  ــگاه همــه اف ــوع ن ــردن ن ــا عــوض ک ــا شــاید ب ت
جامعــه بــه ایــن انســان های کوچــک، فرصتــی 
حقــوق  وظایــف،  در  تحقیــق  بــا  شــود   فراهــم 
ــق  ــازان، اف ــن آینده س ــی ای ــد و تعال ــل رش و عوام

ــویم.   ــور ش ــان متص ــرای آن ــری را ب بهت
     کتابخانه های اختصاصی برای کودکان

همزمــان بــا ایــن مناســبت ملــی، وقتــی بــه ســراغ 
ــتان  ــی  اس ــای عموم ــت اداره کل کتابخانه ه سرپرس
ــه آخریــن اتفاقاتــی کــه  ــا در زمین اصفهــان رفتیــم ت
ــده  ــام ش ــودکان انج ــرای ک ــا ب ــطح کتابخانه ه در س
از ایجــاد بخــش اختصاصــی  او  ســخن بگویــد، 
ــف  ــنی مختل ــای س ــرای رده ه ــودکان ب ــه ک کتابخان
نشســت های  قصه  گویــی،  گفــت:   و  داد  خبــر 
 کتابخوانــی ویــژه کــودکان، آواورزی و بلندخوانــی 
از جملــه برنامه هایــی اســت کــه بــرای کــودکان ارائــه 
 می شــود و همیــن برنامه هــا در قالــب کاس هــا 
و نشســت های آموزشــی بــرای والدیــن کــودکان 
ــه  ــد چگون ــاد بگیرن ــا آن هــا ی نیــز برگــزار می شــود ت
 کــودکان را بــه حضــور در کتابخانــه و امانــت گرفتــن 

و خواندن کتب مختلف تشویق کنند.
دیگــر  اقــدام  اینکــه  بیــان  بــا  امیــر هاکویــی 
ــازی  ــتای فرهنگ س ــی  در راس ــای عموم کتابخانه ه
ــواد  ــای نوس ــتفاده از کتاب ه ــودکان، اس ــه ک مطالع
ــودکان  ــنی و ک ــای س ــه رده ه ــرای کلی ــم ب ــل فه قاب
عقب مانــده ذهنــی اســت، افــزود: عضویــت یکســاله 
بــه  اصفهــان  اســتان  کتابخانه هــای  در  رایــگان 
ــای  ــر برنامه ه ــودک، از دیگ ــی ک ــبت روز جهان مناس
ایــن نهــاد اســت. وی تاکیــد کــرد: اســتفاده از 
همچنیــن  و  معلــوالن  بــرای  گویــا  کتاب هــای 
ــان  ــازان، مددجوی ــدان جانب ــگان فرزن ــت رای عضوی
ــه امــداد، فعالیــت شــاخص ایــن  بهزیســتی و کمیت
 نهــاد اســت کــه در راســتای حمایــت از کــودکان 
ــه  ــن قشــر ب ــن ای ــه در بی ــگ مطالع و اشــاعه فرهن

ــده اســت. ــرا درآم اج
    حمایت از تغذیه کودکان

ــه  ــامت کمیت ــت و س ــاون حمای ــای مع  صحبت ه
ــود  ــر ایــن مســئله ب ــان ناظــر ب امــداد اســتان اصفه
ــز در راســتای حمایــت از کــودکان  ــاد نی ــن نه کــه ای
تحــت پوشــش خــود، اقــدام بــه اجــرای طــرح 
ــه  ــا ب ــر 5 ســال مبت ــودک زی ــرای 2500 ک ــه ب تغذی

ســوء تغذیه در اســتان اصفهــان کــرده اســت.
کریــم زارع در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن بــا 
اشــاره بــه اینکــه بودجــه اختصاص یافتــه بــرای 
ایــن طــرح نســبت بــه ســال قبــل از 7 درصــد رشــد 
برخــوردار بــوده، افــزود: بــه منظــور جلوگیــری از بــروز 
بیماری هــای ناشــی از ســوء تغذیه بــرای کــودکان 
ــه طــور متوســط  ــه ب ــد، ماهان در خانواده هــای نیازمن
ــالم  ــی س ــواد غذای ــه م ــرای تهی ــال ب ــزار ری 748 ه
ــت  ــوء تغذیه پرداخ ــار س ــودکان دچ ــواده ک ــه خان ب
می شــود کــه ســبد غذایــی ایــن کــودکان شــامل 10 
قلــم مــواد غذایــی از خانــواده پروتئین هــا و حبوبــات 

اســت.
    آموزش مهارت های زندگی در مهدکودک ها

آمارهــای معاونــت اجتماعــی اداره بهزیســتی اصفهان 
نشــان می دهــد کــه برنامه هــای حمایتــی ایــن اداره 
ــودکان  ــرای ک ــی ب ــای اجتماع ــش حمایت ه در بخ
ــذای  ــده غ ــک وع ــن ی ــب اجــرای طــرح تامی در قال
اصفهــان  اســتان  روســتامهدکودک   154 در  گــرم 
ــامل  ــودک را ش ــزار ک ــه 5 ه ــد ک ــرا درمی آی ــه اج ب
 می شــود. مرضیــه فرشــاد می افزایــد: در ایــن طــرح
ــال  ــا 6 س ــودکان 3 ت ــه ک ــرم ب ــذای گ ــت غ 130 نوب
داده می شــود. ایــن طــرح بــا همــکاری مرکــز 
بهداشــت و در قالــب یــک طــرح عملیاتــی بــه اجــرا 

می رســد. 
ــای  ــت از خانواده ه ــرای حمای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
نیازمنــد کــه قــادر نیســتند کــودکان خــود را بــه مهــد 
ــرح تامیــن ســنجش از ســه دهــک  بســپارند، ط
پاییــن درآمــدی در بهزیســتی بــه اجــرا درآمــده 
ــن  ــش ای ــت پوش ــودک تح ــت: 2500 ک ــت، گف اس
ــزار  ــه 400 ه ــه هزین ــا توجــه ب ــه ب طــرح هســتند ک
ــرای  ــده ب ــه درنظرگرفته ش ــا، بودج ــی در مهد ه تومان

ــت. ــال اس ــارد ری ــن کار، 10میلی ای
آســیب های  از  پیشــگیری  بــرای  افــزود:  وی 
بــرای  افزایــش توانمنــدی کــودکان  اجتماعــی و 
ــا مشــکات، امســال آمــوزش مهارت هــای  ــه ب مقابل
ــا  ــد ت ــه ش ــودک ارائ ــی مهدک ــه  936 مرب ــی ب زندگ
بتواننــد بــه کــودکان آموزش هــای الزم را ارائــه دهنــد.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:
بار عمده فرهنگ، باید بر دوش مردم باشد

به بهانه روز جهانی کودک، مسئوالن از آخرین اقدامات می گویند:

مهجور ماندن کودکان خاص از امکانات اجتماعی

یادداشت

دانستنی

یادداشت

روز هفتم محرم 

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانکیمیای وطن  

ــز  ــهدای عزی ــی از ش ــه یک ــر روزش ب ــرم ه ــه مح ده
ــه  ــق ب ــم محــرم متعل ــروز هفت ــق دارد؛ ام عاشــورا تعل
شــهید کوچــک، امــا بــزرگ امــام حســین علیه الســام 
 در روز عاشــورا اســت. ایــن شــهید کــه شــهادتش غــم 
انســانی  هــر  دل  و  افــزود  حــرم  اهــل  بــر   را 
ــودک  ــر ک ــز علی اصغ ــت ج ــی نیس ــوزاند کس را می س
ــرا  ــودش را ف ــام وج ــش تم ــه عط ــه ای ک ــش ماه ش
گرفتــه بــود. امــام علیه الســام او را بــه میــدان جنــگ 
ــر  ــد و اگ ــام کن ــر دشــمن تم ــا حجــت را ب ــی آورد ت م
ــره ای  ــد، قط ــی  دارن ــدک ترحم ــم، ان ــروه بی رح آن گ
ــه دشــمن  ــه او بدهنــد؛ امــا هــدف تیــر بی رحمان آب ب
قــرار می گیــرد و گــردن نازکــش بــه تیــر دشــمن 
ــه اســام عــزت  ــا خــون خــود ب ســیراب می شــود و ب
می بخشــد؛ آیــا ایــن همــه بی رحمــی  را کســی در 
ــه اى  ــاد نام ــن زی ــن روز اب ــت؟ در ای ــده اس ــخ دی تاری
بــه نــزد عمربــن ســعد فرســتاد و بــه او دســتور داد تــا 
ــش  ــام حســین و اصحاب ــن ام ــا ســپاهیان خــود بی ب
ــیدن  ــازه نوش ــد و اج ــاد کن ــه ایج ــرات فاصل و آب ف
حتــى قطــره اى آب را بــه امــام ندهــد؛ همان گونــه کــه 
ــد!! ــوددارى ش ــان خ ــن عف ــان ب ــه عثم از دادن آب ب

پــس از ایــن دســتور عمــر بــن ســعد نیــز فــورا عمــرو 
بــن حجــاج را بــا پانصــد ســوار در کنــار شــریعه 
 فــرات مســتقر کــرد و مانــع دسترســى امــام حســین 
و یارانــش بــه آب شــد. ایــن رفتــار غیرانســانى ســه روز 
ــورت  ــام ص ــین علیه الس ــام حس ــهادت ام ــل از ش قب
ــن  ــام عبــدهللا ب ــه ن ــگام، مــردى ب گرفــت. در ایــن هن
حصیــن ازدى از قبیلــه بجیلــه، فریــاد برداشــت کــه: اى 
ــگ آســمانى  ــه ســان رن ــر ب ــن آب را دیگ حســین! ای
ــره اى از آن  ــه قط ــوگند ک ــدا س ــه خ ــد! ب ــى دی  نخواه

را نخواهى آشامید تا از عطش جان دهى!
امــام حســین علیه الســام فرمــود: خدایــا او را از 
ــود  ــت خ ــز او را مشــمول رحم تشــنگى بکــش و هرگ

ــده! ــرار م ق
ــه  ــوگند ک ــدا س ــه خ ــد: ب ــلم مى گوی ــن مس ــد ب حمی
ــى  ــم، در حال ــدار او رفت ــه دی ــو ب ــن گفت وگ ــس از ای پ
ــز او  ــه ج ــى ک ــه آن خدای ــم ب ــود؛ قس ــار ب ــه بیم ک
ــن  ــن حصی ــدهللا ب ــه عب ــدم ک ــروردگارى نیســت، دی پ
 آنقــدر آب مى آشــامید تــا شــکمش بــاال مى آمــد 
ــش!  ــى زد: العط ــاد م ــاز فری ــى آورد و ب ــاال م و آن را ب
بــاز آب مى خــورد تــا شــکمش ورم مى کــرد، ولــى 

ــان داد. ــا ج ــود ت ــن ب ــد و چنی ــیراب نمى ش س

   دلیل لبخند نوزادان 
تازه متولدشده چیست؟

دانشــمندان در تــاش بــرای کشــف دلیــل لبخنــد 
نــوزادان تــازه متولدشــده از بــدو تولــد دریافته انــد 
ــب  ــر ل ــد نشــاندن ب ــرای لبخن ــن کار را ب ــا ای ــه آن ه ک

می دهنــد. انجــام  مخاطبانشــان 
تــا بــه امــروز، برخــی کارشناســان تصــور می کردنــد کــه 
لبخنــد یــک کــودک خردســال، عمــدی یــا در پاســخ به 
ــا ایــن  چیــزی نیســت و تنهــا یــک واکنــش اســت. ب
ــم  ــروز ک ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک ــه ای اس ــن نظری ــال ای ح

اهمیــت تلقــی شــده اســت.
ــا  ــوزادان ب ــه ن ــون مدعــی شــده اند ک پژوهشــگران اکن
ــا  ــه آن ه ــه ب ــردی ک ــا ف ــا ب ــد ت ــد می زنن ــدف لبخن ه
ــی  ــند. یافته های ــل باش ــال تعام ــد و در ح ــد بزن لبخن
ــف  ــان دیگو کش ــا در س ــگاه کالیفرنی ــط دانش ــه توس ک
شــده، نشــان می دهــد کــه بچه هــا هــم درســت ماننــد 
کمدینــی کــه جوک هــای خــود را بــرای بیشــتر شــدن 
واکنــش مخاطبــان طوالنــی می کنــد، هنــگام خندیــدن 

ــد. ــی می کنن ــان را طوالن زم
امــا آن هــا نیــز کمــی  تنبــل هســتند. ترفنــد آن هــا ایــن 
اســت کــه تــا حــد ممکــن بزرگســاالن را بخنداننــد، در 
ــاه  ــا جایــی کــه ممکــن اســت کوت ــی خودشــان ت حال

می خندنــد.
ــه  ــش ک ــک پژوه ــای ی ــی داده ه ــا بررس ــان ب محقق
مشــاهده تعامــل چهره به چهــره از 13 جفــت مــادر 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــود، ب ــی ب ــن 4 ماهگ ــر س ــوزاد زی و ن
رســیدند. اگرچــه حجــم نمونــه بســیار کوچــک بــود، اما 
یافته هــا بــا قــوت ارائــه شــدند. ایــن گــروه تحقیقاتــی 
بــرای تاییــد یافته هــای خــود، یــک ربــات شــبیه 
ــد  ــل می کن ــوزاد عم ــک ن ــل ی ــه مث ــا را ک ــودک نوپ ک
برنامه ریــزی کردنــد و تعامــل آن را بــا دانشــجویان 
مــورد بررســی قــرار دادنــد. آن هــا در نتیجــه ای مشــابه 
دریافتنــد کــه ربــات توانســت دانشــجویان را بــه شــدت 
ــه آن هــا  ــدون اینکــه در پاســخ ب ــدازد، ب ــده بین ــه خن ب
زیــاد لبخنــد بزنــد. زمانــی کــه نــوزادان بــه ســن 
ــر دو  ــوزاد، ه ــادر و ن ــد م ــند ، لبخن ــی می رس 4 ماهگ
هدفمنــد می شــود. در ایــن پژوهــش، مــادران بــه طــور 
ــه حداکثــر رســاندن زمــان صرف شــده  ــرای ب مــداوم ب
در لبخنــد متقابــل تــاش کردنــد؛ در حالــی کــه نــوزادان 
فقــط ســعی در بــه بیشــتر شــدن زمــان لبخنــد مــادر 
 PLOS ONE مجلــه  در  یافته هــا  ایــن  داشــتند. 

منتشــر شــده اســت.

مفاسد اخالقی یزید                                                                    

 یزیــد، خلیفــه جنایتــکار امــوى کــه 
کیمیای وطن

 حجت االسالم بابایی

فاجعــه کربــا بــه دســتور او پدیــد 
ــى  ــد یافــت. وی جوان آمــد، در ســال 25 هجــرى  تول

میگسار، سگ باز، بوزینه باز و عیاش بود.)1(
پــس از مــرگ معاویــه بــا او بــه عنــوان خلیفــه بیعــت 
کردنــد. معاویــه پیــش از مرگــش از بســیارى بیعــت 
بــر ولیعهــدى او گرفتــه بــود. یزیــد اندیشــه هاى 
بــه مبــدا و معــاد بى عقیــده   الحــادى داشــت و 

بود. بى بند و بار و اهل عیش و طرب بود. 
در زمــان او فســق و فجــور میــان والیــان هم گســترش 
ــد  ــکار ش ــه آش ــه و مدین ــى  در مک ــت و آواز خوان  یاف

و مردم به شرابخوارى علنى پرداختند.)2(
 سیدالشــهدا علیه الســام وقتــى بــا اصــرار ولیــد 
شــد  مواجــه  یزیــد  بــا  بیعــت  بــراى  مــروان   و 
بــه فســق او شــهادت داد و فرمــود: »یزیــد رجــل 
 فاســق شــارب الخمــر، قاتــل النفــس المحترمــة

معلن بالفسق و مثلي الیبایع مثله.)3( « 
ــت  ــش اس ــرابخوار، آدم ک ــق، ش ــردى فاس ــد، م یزی
ــا  ــاه مى کنــد و کســى همچــون مــن ب کــه آشــکارا گن

ــرد.  ــد ک ــت نخواه ــل او بیع کســى مث
ــی  ــوف، ص 22(، یعن ــُه« )الله ــُع ِمْثَل ــی الَ ُیَباِی »ِمْثِل
ــا مثــل یزیــد بیعــت نمی کنــد.  ماننــد مــن حســین ب
حضــرت نفرمودنــد کــه مــن بــا یزیــد بیعــت نمی کنــم؛ 
بلکــه قانــون کلــی را یــاد دادنــد کــه هــر کــس مثــل 
ــت  ــد بیع ــل یزی ــا مث ــد، ب ــن باش ــط م ــن و در خ م

نمی کنــد. 
پــس شــیعه امــام حســین علیه الســام، نه تنهــا 
ــز  ــل او نی ــا مث ــه ب ــد، بلک ــت کن ــد بیع ــا یزی ــد ب نبای

ــد. ــت نمای ــد بیع نبای
 »هیهــات منــا الذلــة« )اللهــوف ص 97(، یعنــی 
 نه تنهــا مــن زیــر بــار ذلــت نمــی روم، بلکــه مــن 
و هــر کــس کــه بــا مــن باشــد، زیــر بــار ذلــت 

نمــی رود. 
یزیــد  از  علیه الســام  ایــن شــناخت  سیدالشــهدا 
ســابقه داشــت. حتــى روزى در یــک جلســه، آن 
 حضــرت در پاســخ معاویــه کــه از یزیــد ســتایش 
یزیــد  مفاســد  و  زشــتی ها  و  برخاســت   کــرد، 
ــن  ــت گرفت ــل بیع ــه دلی ــه ب ــه معاوی ــمرد و ب را برش
اعتــراض  یزیــد،  پســرش  بــراى  آن  و  ایــن   از 

کرد.)4(
یزیــد نیــز همچــون پــدرش، بــه حیــف و میــل 
و  ایمــان  بــا  انســان هاى  کشــتن  و  بیت المــال 
حکومــت  دســتگاه  در  مفاســد  و  فســاد   ایجــاد 

پرداخت. 
ــهدا  ــه زور از سیدالش ــه ب ــت ک ــه نوش ــى مدین ــه وال ب
ــردن  ــت، گ ــر نپذیرف ــرد و اگ ــت بگی ــام بیع علیه الس

ــد.  او را بزن
ــراى ســرکوبى هــواداران امــام  حســین علیه الســام  ب
کــرده  بیعــت  کوفــه  در  مســلم بن عقیل  بــا  کــه 
 بودنــد، ابــن زیــاد را بــه والیــت کوفــه  گماشــت 

و به کشتن امام فرمان داد.
»چگونــه  اســت:  او گفتــه  دربــاره  جــوزى   ابــن   
ســه  کــه  مــردى  دربــاره  قضــاوت  مى کنیــد 
ســال حکومــت کــرد؛ در ســال اول امــام حســین  
ســال  در  رســاند  شــهادت   بــه  را  علیه الســام 
کــرد وحشــت   دچــار  را  مدینــه  مــردم   دوم، 
و مدینــه را بــراى لشــکریان خــود مبــاح گردانــد و در 
ســال ســوم، خانــه خــدا را بــا منجنیــق ســنگباران کــرد 

و ویــران ســاخت.«)5(
در ســال 64 هجــرى نیــز همــان ســپاه بــراى ســرکوب 
 قیــام عبــدهللا بــن زبیــر بــه مکــه هجــوم  بردنــد 
و بــه مســجدالحرام و حــرم خــدا بــا منجنیــق حملــه 
کردنــد. کعبــه و مســجدالحرام ســوخت و ویــران شــد 

و عــده اى کشــته شــدند.)6(
 ننگ هــا و آلودگی هــاى یزیــد بیــش از آن اســت کــه 

در ایــن  مختصــر بگنجــد.)7(
ــاه  ــت م ــال و هش ــه س ــد، س ــت  یزی ــدت حکوم م
اطــراف  از  »حواریـــن «  در   64 ســـال  در  و  بــود 
 دمشـــق مــرد)8( و در »بـــاب الصغیـــر« دمشـــق دفن 

شد.)9(
 مقالــه حاضــر بــه منظــور معرفــی چهــره زشــت 
و پلیــد یزیــد و جنایــت او تدویــن شــده تــا بــا 
شــناخت از ســبک زندگــی شــیطانی او، مســیر زندگــی 
ــم  ــت کنی ــی حســینی، هدای ــه ســبک زندگ  خــود را ب

و مثل حسین شویم؛ ان شاءهللا. 
منابع:

1( حیــاة االمــام الحســین علیه الســام، ج 2، ص 
 .324

2( سفینة البحار، ج 1، ص 528. 
3( مروج الذهب، ج 3، ص 67. 
4( بحاراالنوار، ج 44، ص 325. 

5( الغدیر، ج 1، ص 248. 
6( تذکرة الخواص، ابن جوزى، ص 164. 

7( مــروج الذهــب، ج 3، ص 69 تــا 72، العقــد 
 .139 ص   ،5 ج  الفریــد، 

االمــام  حیــاة  ر. ک:  بــاره  ایــن  در  جملــه  از   )8
 الحســین علیــه الســام ج 2، ص 180، الغدیــر، ج 10
ــادزاده ــخ مفصــل اســام، عم ــا 256. تاری  ص 248 ت

ص 267. 
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ممکــن اســت بــه واســطه یــک زمیــن خــوردن اتفاقــی یــا 
ــه  ــه ای ب ــک مســابقه ورزشــی، ضرب ــوردی شــدید در ی برخ
ســر شــما وارد شــده باشــد. در آن لحظــه شــاید همــه چیــز 
ــد ــه دهی ــود را ادام ــت خ ــد و فعالی ــر برس ــه نظ ــوب ب  خ
امــا ممکــن اســت طــی هفته هــای پیــش رو، بعضــی 
نشــانه های بلندمــدت ناشــی از آن برخــورد را تجربــه کنیــد.

ــز  ــا مغ ــید، ام ــرده باش ــوش ک ــیب وارده را فرام ــاید آس  ش
ــزی  ــیب مغ ــانه های آس ــود. نش ــد ب ــه نخواه ــما این گون ش
یــا حتــی  روزهــا  بــرای  )TBI(، می تواننــد  تروماتیــک 

ــکات  ــترده ای از مش ــف گس ــوند و طی ــان ش ــا نمای هفته ه
را موجــب شــوند. در ادامــه بــا بعضــی از نشــانه های آســیب 
مغــزی تروماتیــک کــه بایــد بــه آن هــا توجــه داشــته باشــید 

ــویم. ــنا می ش ــتر آش بیش
     نوسانات خلق وخو

اگــر فــردی خوشــحال و شــاد هســتید و بــه نــاگاه احســاس 
ــای  ــا رویداده ــه ب ــرد ک ــدوه در شــما شــکل می گی ــم و ان غ
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــتند، ای ــط نیس ــی مرتب عاطف
چنیــن حاالتــی بــا آســیب مغــزی تروماتیــک مرتبط باشــند. 
ــترده ای از  ــف گس ــد طی ــزی می توان ــیب مغ ــا آس ــردی ب ف
مشــکات عاطفــی از جملــه طغیــان خشــم را تجربــه کنــد.

ــن  ــد، ممک ــرل می کن ــا را کنت ــه تکانه ه ــز ک ــی از مغ  بخش

اســت تحــت تاثیــر آســیب قــرار گرفتــه باشــد. ایــن 
ــروز  ــس از ب ــت پ ــاه نخس ــد م ــی چن ــد ط ــرایط می توان ش
ــت  ــرای مدیری ــت ب ــن اس ــا ممک ــد؛ ام ــود یاب ــیب بهب آس
ــا  ــه کمــک یــک روان شــناس ی برانگیختگی هــای عاطفــی ب

ــید. ــته باش ــاز داش ــک نی پزش
     سردردهای غیر قابل توضیح

ســردردها می تواننــد از عــوارض جانبــی یــک آســیب مغــزی 
ــه  ــاران آن را تجرب ــد از بیم ــا 50 درص ــند )ت ــک باش تروماتی
ــه آن  ــیب ب ــه آس ــی ک ــد در بخش ــد( و درد می توان می کنن
وارد شــده اســت، غیــر قابــل توضیــح یــا موضعــی باشــد. 

درد می توانــد در نتیجــه آســیب بــه اعصــاب کوچــک در 
ــا مشــکل عضله اســکلتی )چگونگــی تعامــل  پوســت ســر ی

عضــات و اســتخوان ها( شــکل بگیــرد. بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــته باشــید کــه شــدت آســیب همــواره برابــر بــا شــدت 

ســردردها نیســت.
      عدم تمرکز

اشــکال مختلــف رخ دهــد:  عــدم تمرکــز می توانــد در 
بــودن  مشــکل آفرین  تــا  آدرس  کــردن  فرامــوش  از 
فعالیت هایــی کــه در گذشــته دردســری را بــرای شــما ایجــاد 
ــد  ــک می توانن ــتان نزدی ــواده و دوس ــراد خان ــد؛ اف می کردن
واســطه  بــه  شــوند.  شــما  در  تغییــرات  ایــن  متوجــه 
ــا ســرخوردگی در  گیج شــدن راحــت، شــما ممکــن اســت ب
محــل کار مواجــه شــوید یــا در انجــام وظایــف ســاده خانگــی 

ــوید.  ــه ش ــکل مواج ــا مش ب

 نشانه های  آسیب مغزی

 که باید جدی گرفته شوند

 دونجا الکاسنیکا 
پادشاه فلفل قرمز جهان

خانه های روستا�ی در رصبستان در 

ماه ها�ی از سال به رنگ قرمز فلفیل 

درمی آید.

ساکنان روستای »دونجا الکاسنیکا« 

که شغل اصیل شان کشت فلفل قرمز 

است، برای خشک کردن محصول 

خود و تبدیل آن به ادویه پرطرفدار 

در بسیاری از نقاط جهان، فلفل ها 

را از دیوار خانه های خود آویزان 

می کنند که این کار موجب می شود 

ظاهر این روستا کامال تغی�ی کند.

آویزان کردن فلفل ها از دیوار 

خانه ها سبب می شود تا رنگ و روی 

خانه های ساکنان این روستا، قرمز 

فلفیل شود که در نوع خود جاذبه ای 

گردشگری به شمار می آید.


