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اخالق حکومتی پیامبر)ص(

له
قا

رم
س هوشــیار  دشــمن،  وسوســه های  مقابــل  در    

كســار، در مقابــل دســتور  در مقابــل مؤمنــان، خا
 خــدا، مطیــع محــض و عبــد بــه معنــای واقعــی 

و در مقابــل مصالــح مســلمانان، بی تــاب بــرای اقــدام 
و انجــام. ایــن، خالصــه ای از شــخصیت آن بزرگــوار 

اســت. )مقــام معظــم رهبــری، 1379/۰۲/۲3(
دربــاره اخــالق حکومتــی پیامبــر رحمــت صلــی اهلل 
علیــه و آلــه، نکاتــی را متذكــر شــدیم. بــا توجــه بــه 
ع، در ایــن یادداشــت نیــز مــواردی  اهمیــت موضــو
اخــالق  در  مهــم  ع  موضــو یــک  می كنیــم؛  بیــان  را 
دســت  و  اســت  هوشــیاری  بزرگــوار،  آن  حکومتــی 
آثــار  روی  از  ایشــان  واقــع  در  خوانــدن؛  را  دشــمن 
می خوانــد  را  او  برنامه هــای  دشــمن،  تحــركات   و 
تــا دشــمن  برنامه ریــزی می فرمــود  بــرای مقابلــه  و 
نتوانــد بــه مقاصــد شــوم خــود برســد. ایــن هوشــیاری 
كــه حکایــت از بصیــرت در دشمن شناســی دارد، بایــد 

گیــرد... ــرار  نصب العیــن مســئوالن ق
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 دشمن با شبکه های ماهواره ای 
قلب جوانان را هدف گرفته است

صفحه 2

کمه علنی در انتظار مفاسد اقتصادی  محا
بیشتر از 10 میلیارد تومان

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

کهن سایه هالووین بر آیین های 
  صفحه 5

 انتقاد از سالمت مواد غذایی
کشور  در 

صفحه 3
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هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

))آگهی مناقصه عمومی((

)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/524 مورخ 95/3/19 شورای اسالمی شهر 

 در نظر دارد عملیات موضوع ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت 

در مناقصه ذیل دعوت به عمل می آید.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ اول

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال (

مبلغ برآورد اولیه پروژه 
)ریال(

شماره 
مناقصه

موضوع  مناقصه ردیف

350/000/000 7/000/000/000 95/18595
95/8/9

پخت و حمل آسفالت جهت آسفالت معابر فوالدشهر 1

از شرایط  اطالع  مورخ 95/8/29 جهت  روز شنبه  اداری  آخر وقت  تا  دارند   متقاضیان فرصت 

و شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 26 آبان، دیدار اصفهانی ها 
با مقام معظم رهبری

 دبیر كمیته اطالع رسانی دیدار مردم اصفهان 
با مقام معظم رهبری گفت: سهمیه استان اصفهان برای 
دیدار با مقام معظم رهبری، 35۰۰ تا 4۰۰۰ نفر است...



  یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بــا  سیاســی،  مســائل  فضائلــی، کارشــناس  مهــدی 
گرامیداشــت یــوم هللا ۱۳ آبــان گفــت: ملــت ایــران همــواره 
نســبت بــه آمریــکا بی اعتمــاد بــوده و هســت کــه بهتریــن 
تاریــخ  را می تــوان در  ایــن بی اعتمــادی  بــرای  ادلــه 
روابــط ایــران و آمریــکا چــه قبــل و چــه بعــد از پیــروزی 
ــت  ــواره مســئله خیان ــزود: هم ــرد. وی اف ــدا ک ــاب پی انق
ــار  ــدر رفت ــران در ص ــت ای ــع مل ــاول مناف ــکا و چپ آمری
مقامــات آمریکایــی بــوده اســت. ایــن کارشــناس مســائل 
ــکا  ــه آمری ــی ک ــتین روزهای ــه داد: در نخس ــی ادام سیاس
ــد ــا باش ــور م ــی ها در کش ــین انگلیس ــت جانش  می خواس
حوادثــی ماننــد ۱۶ آذر و کشــتار دانشــجویان در بــدو ورود 
مقامــات آمریکایــی بــه کشــورمان رخ داد. فضائلــی گفــت: 
ایــن کشــتار در ۱۳ آبــان بــه نحــوه دیگــری شــکل گرفــت. 
در جریــان انقــاب اســامی، وحشــیانه ترین اقدامــات 
ــت  ــرار می گرف ــکا ق ــت آمری ــورد حمای ــوی م ــم پهل  رژی
و امــروز شــاهدیم کــه جــان کــری بعــد از گذشــت ســال ها 
اعتــراف می کنــد کــه در کودتــای ۲۸ مــرداد، ســازمان ســیا 

در برکنــاری مصــدق ارتباط مســتقیم داشــته اســت.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی تصریــح کــرد: از ابتــدای 
پیــروزی انقــاب تاکنــون، هــر اقدامــی در پرونــده آمریــکا 
ــر منافــع ملــت منتهــی شــده اســت. از  ــه زدن ب ــه ضرب ب
ــان  ــبز نش ــراغ س ــا چ ــتی ت ــای تروریس ــت گروه ه حمای
دادن بــه صــدام بــرای حملــه بــه ایــران، حملــه مســتقیم 

بــه ســکوهای نفتــی، انهــدام هواپیمــای مســافربری، حمله 
طبــس و تحریم هــای اقتصــادی، همــه نشــان دهنده 
ســیاهه ای از خیانت هــای آمریکاســت کــه چــه دولت هــای 
دموکــرات و چــه جمهوری خــواه بــه ملــت ایــران روا داشــته اند. 
وی برجــام را آخریــن خیانــت آمریکائی هــا بــه ملــت 
ــگ  ــای رنگارن ــا وعده ه ــرد: ب ــح ک ــد و تصری ــران خوان ای
فــراوان، مذاکراتــی مفصــل انجــام شــد؛ امــا نتیجــه اصلــی 

ــد. ــل نش ــِل آن حاص ــت از ِقَب ــار می رف ــه انتظ ک
فضائلــی تصریــح کــرد: بی اعتمــادی ملــت ایــران بــا 
نــگاه بــه ایــن کارنامــه ســیاه، هــر روز تقویــت می شــود و 
امســال نیــز در ۱۳ آبــان فریادهــای مــرگ بــر آمریــکا را بــر 
ســر دولتمــردان آمریــکا آوار خواهنــد کــرد. ایــن کارشــناس 
مســائل سیاســی یــادآور شــد: آنچــه آمریــکا در ذهن ملت 
ــودن  ــزرگ ب ــیطان ب ــه ش ــت ک ــن اس ــد، ای ــور می کن متبل
ــان  ــکا بی ــوان از آمری ــه می ت ــت ک ــی اس ــن حقیقت باالتری

کــرد. مهــر

دبیــر کمیتــه اطاع رســانی دیــدار مــردم اصفهــان بــا 
مقــام معظــم رهبــری گفــت: ســهمیه اســتان اصفهان 
ــا  ــری، ۳500 ت ــم رهب ــام معظ ــا مق ــدار ب ــرای دی ب
ــه اطاع رســانی صداوســیما  ــر اســت و کمیت  4000 نف
و مطبوعــات نیــز از ســهمیه 40نفــری برخــوردار 
هســتند. بــه گــزارش نامه نیــوز، بهــروز فرهمنــد 
دیــروز در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: بازتــاب ایــن 
ــی  ــاد آمادگ ــب و ایج ــو مناس ــه نح ــم ب ــداد مه روی
مــردم بــرای دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری از جملــه 

ــت. ــری اس ــه خب ــن جلس ــزاری ای ــل برگ دالی
ــان )تشــییع  ــه مناســبت روز ۲5 آب ــه داد: ب وی ادام
۳70شــهید دوران دفــاع مقــدس در ســال ۶۱ در 
اصفهــان(، دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ 
ــیل  ــدار پتانس ــن دی ــود و ای ــزار می ش ــان برگ  ۲۶ آب

و ظرفیت خوبی برای مردم اصفهان است.
ــان  ــردم اصفه ــدار م ــانی دی ــه اطاع رس ــر کمیت دبی
ــتین  ــه نخس ــاره ب ــا اش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــا مق ب
دیــدار مــردم اصفهــان در ســال ۱۳۸9 بــا مقــام 
ــدار  ــون دی ــال ۸9 تاکن ــت: از س ــری گف ــم رهب معظ
دیگــری صــورت نگرفــت و امســال ایــن توفیــق 
حاصــل شــد تــا در تاریــخ ۲۶ آبان مــاه دیــداری 
ــرد:  ــه ک ــد اضاف ــیم. فرهمن ــته باش ــان داش ــا ایش ب
ســهمیه اســتان اصفهــان بــرای دیــدار بــا مقــام 

معظــم رهبــری ۳ هــزار و 500 تــا 4 هــزار نفــر اســت 
و کمیتــه اطاع رســانی صداوســیما و  مطبوعــات نیــز 
از ســهمیه 40نفــری برخــوردار هســتند. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه امــکان ماقــات بــا مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــان میســر نیســت، ادام ــردم اصفه ــام م ــرای تم ب
ــردم  ــرای م ــدار را ب ــن دی ــتیم ای ــدد هس داد: درص
اصفهــان عینــی و ملمــوس کنیــم. زمــان حرکــت 90 
دســتگاه اتوبــوس حامــل مــردم اصفهــان بعدازظهــر 
ــدار  ــانی دی ــه اطاع رس ــر کمیت ــت. دبی ــان اس ۲5 آب
ــا اشــاره  ــا مقــام معظــم رهبــری ب مــردم اصفهــان ب
بــه اینکــه هنــر رســانه اســت کــه قبــل از دیــدار، حین 
ــه  ــد، اضاف ــر کش ــه تصوی ــدار را ب ــد از دی ــدار و بع دی
کــرد: در ایــن صــورت ســایر مــردم اصفهــان از نتایــج 

ایــن دیــدار بهره منــد می شــوند.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس سیاست

  فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی گفــت: امــروز هــر حرکتــی در 
دریــا، هــوا و زمیــن کــه بــه وســیله دشــمن انجــام می شــود از ســوی کارشناســان 

اطاعاتــی رصــد و متناســب بــا آن ظرفیت هــای دفاعــی ایجــاد می شــود.
ــاد از  ــهر اصغرآب ــهید ش ــادواره 75 ش ــتان، در ی ــا پوردس ــرتیپ احمدرض ــر س  امی
ــی  ــر حرکت ــلح ه ــای مس ــزود: نیروه ــان اف ــهر اصفه ــتان خمینی ش ــع شهرس  تواب
را در منطقــه و جهــان رصــد می کننــد و اگــر تهدیــدی بخواهــد کشــور را بــه مخاطــره 
انــدازد، کشــورهای تهدیدکننــده و حامیــان آن هــا از پاســخ کوبنــده نیروهای مســلح 

در امــان نخواهنــد بود.
وی تاکیــد کــرد: نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی هیــچ گاه غافلگیــر 
نمی شــوند و اگــر تهدیــدی بخواهــد کشــور را بــه مخاطــره انــدازد، هــم تهدیدکننــده 

ــد. ــرار می دهن ــدف ق ــورد ه ــی او را م ــور حام ــم کش و ه
امیــر پوردســتان گفــت: اگــر آمریــکا جرئــت حملــه بــه ایــران را نــدارد، بــه واســطه 
ــه فرمــان رهبــر اســت و در ایــن  ــد در ایــران ملتــی گــوش ب آن اســت کــه می دان
ــر ماشــه ســاح  ــواره دستشــان ب ــه هم ــود دارد ک ــای مســلحی وج ــه نیروه خط
ــده نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی افــزود: اگــر دشــمن  اســت. فرمان
در ایجــاد زیرســاخت های ارتباطــی ماننــد ماهــواره و شــبکه های رســانه ای هزینــه 
ــال تســلط  ــه دنب ــد و ب ــال می کن ــد، هدف هــای خــاص خــود را دنب صــرف می کن

بــر قلــب و فکــر جوانــان اســت.
جنگ های ترکیبی ترفند جدید دشمن  

ــخ  ــان تاری ــا بی ــن ب ــامی همچنی ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
گذشــته حضــور نظامــی ایــران بــه عنــوان ژانــدارم غــرب در منطقــه گفــت: امــروز 
ــه  ــه عربســتان منتقــل شــده و حجــم پول هایــی کــه عربســتان ب نقــش ایــران ب

ــارد دالر اســت. ــر 750 میلی ــغ ب ــکا داده، بال آمری
ــردن  ــارج ک ــه خ ــا را ب ــتان آمریکایی ه ــه عربس ــر خارج ــی وزی ــزود: وقت وی اف
 پول هایشــان از آمریــکا تهدیــد کــرد، در مقابــل آمریــکا اســناد دخالــت عربســتان 
را در فاجعــه ۱۱ ســپتامبر رو کــرد و چنــد تریلیــون دالر بــرای قربانیــان آن خســارت 

تعییــن کــرد و بــه ایــن صــورت دهــان عربســتان را بســت.
ایــن مقــام ارشــد ارتــش تصریــح کــرد: آمریکایی هــا نشــان داده انــد بــه 
هیچ کــس رحــم نمی کننــد و نتیجــه تبعیــت از آن هــا چیــزی جــز ذلــت نیســت.

ــای  ــام جنگ ه ــه ن ــدی ب ــد از تهدی ــره جدی ــا چه ــروز ب ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ترکیبــی مواجــه هســتیم، گفــت: بهــره گرفتــن از انــواع جنگ هــا از جملــه ســخت 
نیمه ســخت، نــرم و محاصــره اقتصــادی بــه صــورت همزمــان از روش هــای 

جنگ هــای ترکیبــی اســت.

ــا نظــام  ــه ب ــرای مقابل ــی ارتــش ادامــه داد: آمریکایی هــا ب ــده نیــروی زمین فرمان
اســامی ایــران از همــان ابتــدای شــکل گیری انقــاب اســامی، جنگ هــای 
ــدای انقــاب محاصــره  ــد و از همــان ابت ــرار دادن ــی را در دســتور کار خــود ق ترکیب
ــی در  ــذاری، ناامن ــرور، بمب گ ــی، ت ــه سیاس ــازی در صحن ــادی، منزوی س اقتص
اســتان های مرکــزی و کودتاهــای نظامــی و سیاســی و در نهایــت جنــگ هشــت 

ــد. ــرار دادن ســاله را در دســتور کار خــود ق
ــا پیچیدگــی  امیــر پوردســتان گفــت: امــروز نیــز دشــمن جنگ هــای ترکیبــی را ب
 بیشــتری در دســتور کار خــود قــرار داده اســت؛ لــذا همــه اعــم از نظامــی 

و غیرنظامی وظیفه داریم از انقاب و اسام دفاع کنیم.
توطئه جنگ نرم و جنگ اقتصادی

ــای  ــه حوزه ه ــادی را از جمل ــگ اقتص ــرم و جن ــگ ن ــی، جن ــای نیابت وی جنگ ه
ــتکبار در  ــزود: اس ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــرایط کنون ــمن در ش ــی دش ــگ ترکیب جن
ــه مرزهــای  ــد ب ــاش کردن ــد و ت ــز کردن ــی تروریســت ها را تجهی جنگ هــای نیابت
ــی و همراهــی  ــا وحــدت، هماهنگــی، همدل ــران اســامی نزدیــک شــوند کــه ب ای

ــا شکســت مواجــه شــد. ــروی انتظامــی ب ارتــش، ســپاه، بســیج و نی
ــه  ــروز ب ــش ام ــی از داع ــه بخش ــت: البت ــش گف ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
ــا  ــا آن ه ــز ب ــان نی ــی بخشــی از طالب ــرده اســت و حت ــکان ک ــل م افغانســتان نق
ــای  ــمت مرزه ــه س ــتان ب ــه اس ــتان ب ــتند اس ــد هس ــد و عاقه من ــت کرده ان بیع

ــد. ــت کنن ــران حرک ای
ــاع  ــال های دف ــهر در س ــدگان خمینی ش ــش رزمن ــان نق ــتان در پای ــر پوردس امی
مقــدس را ســتود و گفــت: در ســال های دفــاع مقــدس بســیاری از همیــن مــردم 
شهرســتان خمینی شــهر اعــم از اصغرآبــاد، خمینی شــهر، درچــه و دیگــر نقــاط ایــن 

شهرســتان در لشــکر 9۲ ارتــش، حماســه های جاودانــی خلــق کردنــد.

مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی گفت:  

بیاعتمادیایرانیانبهآمریکاهرروزتقویتمیشود
26آبان،دیداراصفهانیهابامقاممعظمرهبری

دشمنباشبکههایماهوارهای،قلبجوانانراهدفگرفتهاست

حتما بخوانید!
محاکمه علنی در انتظار مفاسد ... سه شنبه  11  آبان ماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
توطئه هــای  و  امــروز  پیچیــده  دنیــای  در  کــه  چــرا 
پیچیده تــری کــه وجــود دارد و ابــزار و امکانــات پیشــرفته ای 
کــه در دســترس اســت، هوشــیاری بیشــتر و بیشــتری 
ــره  ــی؛ باالخ ــق در دشمن شناس ــی عمی ــت و بصیرت الزم اس
ــده  ــد و وع ــا لبخن ــه ب ــد ک ــت، هرچن ــمن اس ــمن، دش  دش
و وعیــد بیایــد و خــود را بــه لطایف الحیــل بیارایــد. مــا 
 در ایــن ســال های انقــاب بــه خوبــی بــه ایــن اخــاق 
و رفتــار دشــمن پــی برده ایــم؛ بــه همیــن دلیــل هــم 
امــام و بنیانگــذار جمهــوری اســامی و هــم جانشــین 
داشــته  تاکیــد  دشمن شناســی  بــر  ایشــان   خلــف 
و دارنــد. قــرآن خطــر دشــمن را چنیــن بیــان می کنــد: 
»اگــر )دشــمنان( بــر شــما دســت یابنــد، همچنــان بــا شــما 
دشــمن هســتند و دستانشــان )بــه زور( و زبان هایشــان )بــه 
ــاز اســت و دوســت  ــه ســوی شــما ب ــدی ب ــه ب ــات( ب تبلیغ
دارنــد کافــر شــوید و از ارزش هــای خویــش دســت برداریــد.« 
همچنیــن دربــاره لــزوم شــناخت دشــمن احادیــث فراوانــی 
از پیامبــر اکــرم)ص( و ائمــه معصومیــن)ع( وجــود دارد 
ــم.  ــاره می کنی ــر)ص( اش ــش از پیامب ــک فرمای ــه ی ــه ب ک
پیامبــر)ص( دربــاره ضــرورت شــناخت دشــمن می فرمایــد: 
ــرف  ــه و ع ــه فأطاع ــرف رب ــد ع ــاس عب ــل الن »أال و ان أعق
عــدوه فعصــاه.« آگاه باشــید؛ عاقل تریــن مــردم کســی 
 اســت کــه خدایــش را بشناســد و از او پیــروی کنــد و دشــمن 
ــی  ــس یک ــد. پ ــی اش نمای ــگاه نافرمان ــد و آن ــز بشناس را نی
 از مهم تریــن ارکان خلــق حکومتــی رســول خــدا، هوشــیاری 
و شــناخت دشــمن اســت؛ زیــرا دشــمن هــر روز بــا برنامــه ای 
ــا  ــاس دوســت وارد می شــود و ب ــد و بیشــتر هــم در لب جدی
ــه  ــود را دای ــار دارد، خ ــه در اختی ــانه هایی ک ــتفاده از رس اس
دلســوزتر از مــادر معرفــی می کنــد و حــرف و ســخنانی 
ــد و او  ــه دشــمنی او شــک کنن ــه ســاده لوحان ب ــد ک  می گوی
ــود  ــیر خ ــق شمش ــن طری ــد؛ از ای ــوز بدانن ــت و دلس  را دوس
را در زمــان مناســب در قلب هــا فرومی کنــد، اگــر هوشــیاری 
وجــود نداشــته باشــد. بــه تعبیــری پیامبــر در مقابل دشــمنان 
ــا عــزت تمــام و صابــت وصف ناپذیــر می ایســتادند )اعــزه  ب
علــی الکافریــن(. دیگــر اخــاق حکومتــی رهبــر اســام 
خضــوع در مقابــل مومنیــن اســت. ایشــان در میــان مومنیــن 
هرگــز برتــری از خــود نشــان ندادنــد؛ بلکــه احســاس 
مبارکشــان  وجــود  از  برخوردهــا  و  رفتــار  در  خاکســاری 
دیــده می شــد )اذلــه علــی المومنیــن(. مطیــع محــض 
ــه  ــد ک ــا می کن ــی عط ــدرت و توان ــان ق ــه انس ــودن ب ــدا ب خ
ــز  ــام عزی ــه ام ــت؛ چنانچ ــل آن اس ــت ناپذیری حاص شکس
ــد، وقتــی دســتگیر شــدند و در آن  مــا کــه خــدا تــرس بودن
شــرایط ســخت قــرار گرفتنــد، فرمودنــد هرگــز نترســیدم؛ امــا 

ــد.  ــد، می لرزیدن ــرده بودن ــتگیر ک ــه او را دس ــی ک ماموران
ــرار  ــاب ق ــا را خط ــدرت دنی ــن ق ــاران بزرگ تری روزی در جم
می دهــد و می فرمایــد: آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توانــد 
بکنــد. حساســیت تمــام داشــتن بــه مصالــح مســلمانان از 
ــا   ــه برنامه ه ــت. هم ــت اس ــر رحم ــمند پیامب ــاق ارزش  اخ
و اقدامــات بایــد در راســتای اصــاح جامعه مســلمانان باشــد 
ــام  ــا تم ــردند و ب ــای می فش ــوع پ ــن موض ــر ای ــر ب و پیامب

ــد. ــال می کردن ــود آن را دنب وج

سنگرخانوادهدرجنگنرم)1(

استاد دانشگاه
 حجت االسالم حسن بابایی

ــم  ــدرن تهاج ــای م ــات ابزاره ــه حم ــون توج ــواده، کان خان
فرهنگــی اســت و بــا تضعیــف آن، بســیاری از اهــداف 
تهاجــم فرهنگــی محقــق می شــود. بــا نــگاه بــه کارکردهــای 
خانــواده بیشــتر می تــوان بــه اهمیــت آن توجــه کــرد. 
خانــواده بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی پایــه و اساســی در 
جامعــه، معمــوال کارکردهــای گوناگونــی را بــر عهــده دارد کــه 
البتــه چگونگــی ایــن کارکردهــا و شــدت عملکــرد آن هــا در 

فرهنگ هــای گوناگــون متفــاوت اســت.
بعضــی از ایــن کارکردهــا عبارتنــد از: 1- تنظیــم رفتــار جنســی 
و زاد و ولــد: در فرهنگ هــای مختلــف بشــری، خانــواده 
محلــی امــن بــرای بــرآوردن نیازهــای زندگــی جمعــی 
ــه  ــل ب ــان، می ــن انس ــای بنیادی ــی از نیازه ــت. یک ــر اس بش
ــان  ــر نش ــخ بش ــت. تاری ــل اس ــد مث ــی و تولی ــه جنس رابط
می دهــد کــه هیــچ مکانــی بــرای ارضــای نیازهــای غریــزی 
اســت. نبــوده  از خانــواده  آرام بخش تــر  و  امن تــر   بشــر 

2- مراقبــت و محافظــت از کــودکان، ناتوانان و ســالخوردگان: 
از آنجــا کــه ایــن افــراد، قــادر بــه مراقبــت از خــود نیســتند، 
ــداری  ــظ و نگه ــرای حف ــکان ب ــن م ــواده بهتری ــن خان بنابرای
از ایــن افــراد اســت. بــه عــاوه ایــن نهــاد از جملــه معــدود 
نهادهــای اجتماعــی اســت کــه ابعــاد معنــوی و عاطفــی بشــر 
را رشــد و تعالــی می بخشــد.3- اجتماعــی کــردن فرزنــدان: 
ــد گســترش  ــوان مه ــه عن ــواده ب ــخ بشــر، خان ــام تاری  در تم
و انتقــال ارزش هــا و هنجارهــای نظــام اجتماعــی از نســلی به 
نســل دیگــر بــوده اســت. همــواره رویکردهــا و آموخته هــای 
اولیــه فرزنــدان، تاثیــر زیــادی بــر آموخته هــای بعــدی 
ــت  ــال های نخس ــراد در س ــه را اف ــن آنچ ــا دارد. بنابرای آن ه
زندگــی از خانــواده فرامی گیرنــد، پایه هــای اندیشــه های 
ــوی  ــادی الگ ــیار زی ــوارد بس ــازند. در م ــود می س ــدی خ بع
زندگــی و رفتارهــای اجتماعــی فرزنــدان، والدیــن آن هــا 
هســتند. 4- تامیــن اقتصــادی: تقریبــا در همــه جوامــع 
تاریخــی، خانــواده نقــش اصلــی تامیــن مایحتــاج اقتصــادی 
و ضروریــات مــادی افــراد را بــر عهــده داشــته اســت. بنابراین 
ــت  ــال های نخس ــژه س ــی، به وی ــف زندگ ــای مختل در دوره ه
و پایانــی زندگــی کــه فــرد قــادر بــه تولیــد اقتصــادی نبــوده 
ــت.  ــرار می گرف ــواده ق ــازمان خان ــت س ــت حمای ــت، تح اس
از واحدهــای  مســلما جوامــع مختلــف تشــکیل شــده 
کوچک تــری چــون خانــواده هســتند؛ بــه همیــن دلیــل 
مهم تریــن هــدف بــرای نابودســازی یــک جامعــه و فرهنــگ 
ــی ــش روان ــم زدن آرام ــق بره ــراد از طری ــازی اف  آن، نابودس

اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی آن هاســت کــه ایــن هــدف 
جایــی نیســت مگــر خانــواده. چنانچــه دیــده می شــود 
سیســتم برنامه ریزی هــای فرهنگــی دشــمن اغلــب بــا 
اثرگــذاری بــر خانــواده نظــام عقیدتــی، سیاســی و فرهنگــی 
ــزی  ــام برنامه ری ــن نظ ــازد. ای ــزل می س ــار تزل ــرد را دچ ف
ابعــاد غریــزی و لذت هــای  بــر  انگشــت گذاشــتن  بــا 
آنــی، ســعی دارد تــا اقشــار آســیب پذیر جامعــه نظیــر 
ــه  ــورد حمل ــا را م ــایر گروه ه ــان و س ــان، زن ــان، جوان نوجوان
ــای  ــب پیامده ــات در قال ــن حم ــی از ای ــد. بعض ــرار ده ق
ــان زن  ــاف می ــود: 1- اخت ــر می ش ــواده ظاه ــر خان ــل ب  ذی
و شــوهر: دشــمنان فرهنگــی، در قالــب برنامه هــای تفریحــی 
ــر  ــی ســعی در تغیی ــای تلویزیون ــر و فیلم ه ــا، تصاوی کتاب ه
ــم  ــه می دانی ــور ک ــد. همان ط ــراد دارن ــد اف ــا و عقای رویکرده
ــط  ــه محی ــردی بســته ب ــر ف ــه ه ــای اولی ــد و رویکرده عقای
ــه  ــار جامع ــراد بهنج ــذا اف ــرد؛ ل ــکل می گی ــی آن، ش اجتماع
 خــود و محیــط اجتماعــی کــه در آن زندگــی می کننــد

محســوب نمی شــوند. بلکــه در بهتریــن حالــت، افــراد بهنجــار 
ــای  ــا معیاره ــه ب ــوند ک ــوب می ش ــی محس ــال جوامع و نرم
ــرد  ــه ک ــوان ماحظ ــی می ت ــه خوب ــد. ب ــار می کنن ــا رفت آن ه
کــه در صــورت بــروز چنیــن وضعیتــی فــرد از ســوی محیــط 
ــا  ــم رویاهــای فــرد ب طــرد می شــود. اینجــا تضــاد بیــن عال
واقعیــات بیرونــی، موجــب طــرد فــرد از جامعــه و گسســت 
ــگان  ــی بیگان ــای فرهنگ ــردد. برنامه ه ــواده می گ ــام خان نظ
ــات و آموزش هــای مســتقیم و غیرمســتقیم خــود  ــا تبلیغ ب
ــا و ...  ــا، رمان ه ــی، عکس ه ــای تلویزیون ــب برنامه ه در قال
ــن  ــه ای ــد ک ــراد دارن ــری اف ــای فک ــر بنیان ه ــعی در تغیی س
 امــر در اغلــب مــوارد بــه اختافــات ارزشــی خانواده هــا 
و عــدم توانایــی آن هــا در پذیــرش یکدیگــر منجــر می گــردد. 
دامنــه ایــن مســئله از اختافــات خانوادگــی تــا طــاق 
گســترش می یابــد. 2- اختافــات میــان خانــواده و فرزنــدان: 
ــی  ــای عقیدت ــر در بنیان ه ــد تغیی ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
 خانــواده، زمینــه بــروز اختــاف عقایــد و عــدم پذیــرش افــراد 
 را فراهــم می ســازد. بــه ایــن ترتیــب عاوه بــر تضاد میــان زن 
ــاوت  ــاد و تف ــل  ها و تض ــان نس ــاد می ــاهد تض ــوهر، ش و ش
ــرش  ــدم پذی ــه ع ــدان و در نتیج ــان فرزن ــری می ــل فک کام

ــویم. ــر می ش ــه یکدیگ ــبت ب ــدان نس فرزن

اخبار سیاسی 

محاکمهعلنیدرانتظارمفاسداقتصادی

بیشتراز10میلیاردتومان
ســخنگوی کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای 
اســامی از الحــاق تبصــره ای بــه مــاده ۳5۳ قانــون آئیــن  
دادرســی کیفــری و محاکمــه علنــی متهمــان مفاســد 
اقتصــادی بیشــتر از ۱0 میلیــارد تومــان بــا حضــور رســانه ها 
خبــر داد. حجت االســام و المســلمین »حســن نــوروزی« 
ــه  ــره ب ــک تبص ــاق ی ــرح الح ــی ط ــه بررس ــاره ب ــا اش ب
ــرد:  ــار ک ــری اظه ــی کیف ــن دادرس ــون آئی ــاده ۳5۳ قان م
ــودن  ــی ب ــر علن ــون اساســی، اصــل ب ــق اصــل ۱۶5 قان طب
محاکمــات اســت و در مــاده ۳5۳ قانــون آئیــن دادرســی 
ــروزه  ــا ام ــن مســئله اشــاره شــده؛ ام ــه ای ــز ب ــری نی کیف
ــات  ــودن محاکم ــی ب ــر غیرعلن ــل را ب ــا اص ــای م دادگاه ه
می داننــد. نماینــده مــردم رباط کریــم و بهارســتان در 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: یکــی از مشــکاتی کــه 
ــا آن مواجــه هســتیم، مفاســد اقتصــادی اســت  امــروزه ب
کــه بحــران زا و خطرآفریــن شــده اســت و امــروز واقعــا از 
مفاســد اقتصــادی بیمنــاک هســتیم. نــوروزی افــزود: بــر 
ــب الحــاق  ــی در قال ــن اســاس، در کمیســیون قضای همی
یــک تبصــره بــه مــاده ۳5۳ قانــون آئیــن دادرســی 
کیفــری، مصــوب شــد محاکمــه مفاســد اقتصــادی بیشــتر 
از ۱0 میلیــارد تومــان، بــه صــورت علنــی و بــا حضــور 
رســانه ها باشــد کــه بایــد در صحــن علنــی نیــز مــورد بحــث 

ــرد. ــرار گی و بررســی ق

با صدور اطالعیه ای

شوراینگهبانازاستادانونخبگان

برایتعریف»رجلسیاسی«دعوتکرد
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، شــورای نگهبــان آمادگــی خــود 
را جهــت بهره منــدی از نظــرات آحــاد ملــت، به ویــژه اســتادان 
ــت های  ــد )۱0( سیاس ــزء )5( بن ــتای ج ــگان در راس و نخب

کلــی انتخابــات اعــام کــرد.
متن فراخوان عمومی این نهاد به شرح زیراست:

»بسم هللا الرَّحمن الرَّحیم َو شاِورُهم فی االْمر
بــا تقدیــر و ســپاس از مقــام معظــم رهبــری مدظلــه 
ــه اطــاع  ــات، ب ــی انتخاب ــاغ سیاســت های کل ــی در اب العال
عمــوم مــردم شــریف کشــور اســامی ایــران می رســاند کــه 
ــن سیاســت ها  ــد ۱0 ای ــان بررســی جــزء 5 بن شــورای نگهب
ــن منظــور  ــه همی ــرار داده اســت. ب را در دســتور کار خــود ق
ــران، از  ــز ای ــت عزی ــات مل ــدی از آرا و نظری ــت بهره من و جه
ــران  ــگان، اســتادان حــوزه و دانشــگاه، صاحب نظ ــه  نخب کلی
ــخصیت های  ــی و ش ــوم سیاس ــوق و عل ــمندان حق و اندیش
سیاســی و گروه هــا و احــزاب دعــوت می شــود پیشــنهادات 
ــت های  ــد ۱0 سیاس ــزء 5 بن ــوص ج ــود درخص ــتدل خ مس
کلــی انتخابــات راجــع بــه شــرایط داوطلبــان ریاســت 

ــد. ــن شــورا ارســال نماین ــه ای ــوری را ب جمه

ســردار دهقــان گفــت: ایــران بــا هرگونــه اقــدام 
تجاوزکارانــه یــا فزون خواهانــه بــا قــدرت و قاطعیــت 
ــده  ــه اقدام کنن ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب ــد ک ــورد خواه  برخ

را از اقدام خود پشیمان کند.
بــه گــزارش گــروه دفاعــی خبرگزاری تســنیم، ســردار 
حســین دهقــان، وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
ــتگان  ــترک وابس ــش مش ــن همای ــلح، در اولی مس
ــوری  ــدگان دفاعــی و انتظامــی جمه نظامــی و نماین
دیپلماســی  از  ســخنانی  طــی  ایــران،  اســامی 
 دفاعــی بــه عنــوان ابــزاری موثــر در پیشــبرد اهــداف 
ــران  ــوری اســامی ای و سیاســت های خارجــی جمه
یــاد کــرد و اعتمادســازی، تنش زدایــی، امنیت ســازی 
و تولیــد قــدرت را از اصــول و مولفه هــای اصلــی 
ــی  ــی، دفاع ــتگان نظام ــش وابس ــمرد و نق  آن برش
و انتظامــی در ایــن زمینــه را پیشــتاز و تعیین کننــده 

توصیــف کــرد.
ســردار دهقــان بــا تحلیــل شــرایط سیاســی و 
آشــوبناک منطقــه و جهــان، به ویــژه محیــط پیرامونی 
ــکا  ــت: آمری ــار داش ــران اظه ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای  ــر شــوروی ب ــس از فروپاشــی اتحــاد جماهی پ
 ایجــاد، توســعه و تثبیــت نظــام یک جانبه گرایــی 
ــازی  ــود دشمن س ــی خ ــتقرار هژمون ــال و اس  و اعم
در  ایران هراســی  و  اسام هراســی  راهبــرد  بــا  را 

دســتور کار قــرار داد.
ــرد  ــن راهب ــا ای ــروز ب ــلطه ام ــام س ــزود: نظ وی اف
شــرایطی را ایجــاد کــرده کــه ســرمایه و عناصــر 
مواجهــه  جــای  بــه  اســام  جهــان  در  قــدرت 
اســت  خودزنــی  حــال  در  اصلــی  دشــمنان   بــا 
ــا  ــه قابلیت ه ــا تخلی ــد را ت ــن رون ــان ای ــا آن  و قطع
اســامی  راهبــردی کشــورهای  توانمندی هــای  و 

ــرد. ــد ک ــال خواهن دنب
توســط گــروه  نیابتــی  جنگ هــای  دفــاع  وزیــر 

عــراق  در  النصــره  جبهــه  و  داعــش   تروریســتی 
و ســوریه و حملــه بــه مــردم مظلــوم یمــن را 
در همیــن راســتا ارزیابــی کــرد و افــزود: البتــه 
شــکل گیری جریــان مقاومــت بــه عنــوان یــک 
مجموعــه بــزرگ و قدرتمنــد ایــن راهبــرد نظــام 
ــا  ــرده و ب ــه ک ــدی مواج ــی ج ــا چالش ــلطه را ب س
ــان  ــرد آن ــجام، راهب ــظ انس ــداری و حف ــتمرار پای  اس

را با شکست قطعی مواجه خواهد کرد.
ــران  ــوری اســامی ای ــه جمه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب

ــت نقــش  ــون و محــور مقاوم ــوان کان ــه عن ــروز ب ام
ــدار در  ــت پای ــاد امنی ــازی و ایج ــی در ثبات س مهم
منطقــه دارد، گفــت: ایجــاد، تقویــت و گســترش 
بــا  امنیتــی  و  دفاعــی  همــکاری  و  مناســبات 
ــم  ــا و اولویت هــای مه ــان از راهبرده کشــورهای جه
 وزارت دفــاع بــه شــمار مــی رود. وابســتگان دفاعــی 
و انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران بایــد بــه  عنــوان 
یــک عنصــر اثرگــذار بــا جســارت، شــجاعت و تعامــل 
ــه ســه  ــر پای ــال ب ــه انفع ــه دور از هرگون ســازنده و ب
ــن  ــرای ای ــت در اج ــت و مصلح ــزت، حکم ــل ع اص
ــاش  ــتمر ت ــور مس ــه  ط ــم ب ــت مه ــرد و اولوی راهب

کننــد.
رژیــم  و  آمریــکا  اینکــه  بیــان  بــا  دفــاع  وزیــر 
ــردن  ــن ک ــرای ناام ــوان ب ــه ت ــا هم ــتی ب صهیونیس
ــرد: کشــورهای  ــح ک ــد، تصری ــاش می کنن ــه ت منطق
منطقــه بایــد بــا همــکاری و ایجــاد ائتــاف منطقه ای 

اقدامــات ناامن ســاز دشــمنان را بی اثــر کننــد.
وی تاکیــد کــرد: جمهــوری اســامی ایــران هیــچ گاه 
ــا  ــه ب ــگ و مواجه ــای جن ــده بن ــه در آین ــون و ن تاکن
کشــوری را نداشــته و نــدارد؛ ولــی بــا هرگونــه اقــدام 
تجاوزکارانــه یــا فزون خواهانــه بــا قــدرت و قاطعیــت 
ــده  ــه اقدام کنن ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب ــد ک ــورد خواه  برخ

را از اقدام خود پشیمان کند.

نامــزد مــورد حمایــت »مقاومــت« در لبنــان ســرانجام 
موفــق شــد رأی اکثریــت مجلــس لبنــان را بــه دســت 
رئیس جمهــور  عربســتان،  میــل  برخــاف  و  آورد 

جدیــد لبنــان شــود.
بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری فــارس 
ســرانجام لبنــان پــس از دو ســال و نیــم رئیس جمهور 
جدیــد خــود را شــناخت و »میشــل عــون« بــا حمایت 
همه جانبــه حــزب هللا و دیگــر متحدانــش در »جریــان 
ــام گرفــت. طبــق  ۸ مــارس«، رئیس جمهــور جدیــد ن
گــزارش زنــده تلویزیون هــای لبنانــی، پــس از اتمــام 
دوره ریاســت جمهــوری میشــل ســلیمان در مــی 
ــری  ــه دیگ ــنبه جلس ــان روز دوش ــس لبن ۲0۱4، مجل
ــی در جلســه  ــده لبنان تشــکیل داد و همــه ۱47 نماین

ــن جلســه در دور  ــون در ای حاضــر شــدند. میشــل ع
ــب  ــا ۳ رأی از کس ــب تنه ــدم کس ــل ع ــه دلی اول ب
ــد و نتوانســت در دور  ــاز مان دو ســوم آرا )۸۶ رأی( ب
نخســت پیــروزی را از آن خــود کنــد. در دور نخســت 
 رأی گیــری میشــل عــون ۸۳ رأی بــه دســت آورد 
و تعــداد آرای ســفید ۳۶ و تعــداد آرای باطلــه ۶ عــدد 
ــف+۱«،  ــه رأی »نص ــون در دور دوم ب ــد. ع ــام ش اع
ــد ۸۳ رأی  ــق ش ــت و موف ــاز داش ــی ۶5 رأی نی یعن
کســب کنــد و ســیزدهمین رئیس جمهــور لبنــان 
ــزب هللا  ــت ح ــورد حمای ــون م ــل ع ــرد. میش ــام بگی  ن
بــه  نزدیــک  لبنانــی  احــزاب  مخالفــت  مــورد  و 
ــا  ــه مخالفت ه ــاف هم ــون برخ ــود. ع ــتان ب عربس
ــت  ــه ریاس ــتقبل ب ــزب المس ــت ح ــرانجام حمای س

ســعد الحریــری را هــم بــه دســت آورد و موفــق شــد 
بــه کاخ بعبــدا برســد. نظــام حکومتــی لبنــان، پارلمانی 
 اســت و ۱۲7 کرســی دارد کــه میــان مســیحیان 
علــوی(  و  دروزی  ســنی،  )شــیعه،  مســلمانان  و 
ــور  ــن کش ــوری ای ــت. رئیس جمه ــده اس ــیم ش تقس
بــرای  و  مجلــس  نماینــدگان  مســتقیم  رأی  بــار 
ــه  ــال آنک ــود؛ ح ــاب می ش ــاله انتخ ــک دوره ۶ س ی
ــزار  ــار برگ ــار ســال یک ب ــر چه ــی ه ــات پارلمان انتخاب
ــور  ــن رئیس جمه ــلیمان، آخری ــل س ــود. میش می ش
لبنــان بــود کــه در مــی ۲0۱4 دوره ریاســتش بــه پایان 
رســید و گروه هــای سیاســی از آن زمــان تاکنــون 
ــه توافــق نرســیده  ــد ب ــر ســر شــخص رئیــس جدی ب

ــد. بودن

با حمایت طوالنی مدت حزب هللا 

»میشلعون«،رئیسجمهورلبنانشد

وزیر دفاع در جمع وابستگان نظامی کشور:

ایران با هرگونه اقدام تجاوزکارانه با قدرت برخورد می کند

خبر سیاسی 

بیانیهشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی

بهمناسبتیومهللا1۳آبان
ــکا«  ــر آمری ــرگ ب ــای »م ــاد رس ــزرگ فری ــان، روز ب ۱۳ آب
ــورای  ــه ش ــت. در بیانی ــتکبار اس ــّم اس ــداق اَت ــر مص در براب
هماهنگــی تبلیغــات اســامی آمــده اســت: آمریــکا کمــاکان 
محــور شــرارت و جنایــت و رأس اســتکبار اســت و ۱۳ آبــان 
امســال، روز بــزرگ فریــاد رســای »مــرگ بــر آمریــکا« 
خواهــد بــود. شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی در 
 ایــن بیانیــه، بــار دیگــر ملــت استکبارســتیز، عاشــورایی

فهیــم و قدرشــناس ایــران اســامی را بــه حضــور پرشــور  و 
گســترده، فعــال و آگاهی بخــش در تظاهــرات ضداســتکباری 
ــان دارد  ــد و اطمین ــوت می کن ــان دع ــیزدهم آب ــوم هللا س ی
حســـینـیـــان پــس از یــک ماه مـشـــــق حسـینـــی در ماه 
ــه  ــی علی ــان را  رزم حســیـنـ ــوم هللا ۱۳ آب ــرام، ی محرم الح
ــه   ــکای جنایت  پیش ــان و در رأس آن، آمری ــان زمـ یــزیـدیـ
ــا  ــته و ب ــم دانس ــان عال ــکاران و کودک کش ــی جنایت و حام
ــه  ــا بصیــرت و آگاهــی خــود، ضرب ــوأم ب حضــوری پرشــور ت
ــتکبران  ــتکبار و مس ــن اس ــر متعف ــر پیک ــری ب ــک دیگ مهل
عالــم خواهنــد نواخــت و ســیلی جوانــان و عاشــورائیان 
ــرد  ــد ک ــرار خواهن ــر، تک ــار دیگ ــکار را ب ــکای جنایت ــر آمری  ب
 و اثبــات خواهنــد کــرد کــه خیــال شکســت ناپذیری آمریــکا

خطایی بزرگ است.
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ــران، بیــکاری از موضوعــات پچیــده ای اســت  در اقتصــاد ای
ــه  ــزم جــدی هم ــه ع ــده شــوم ب ــن پدی ــع ای ــرای رف ــه ب ک

ــت. ــاز اس ــت نی ــژه دول ــتگاه ها، به وی دس
ــکاران  ــداد بی ــده تع ــد فزاین ــار و رون ــز آم ــای مرک گزارش ه
ــواب  ــا خ ــت ب ــه دول ــت ک ــت اس ــن واقعی ــان دهنده ای  نش
ــه جــز در جــا زدن  ــه، کاری ب و غفلتــی عمیــق در ایــن زمین
ــرای رفــع چالــش جــدی »بیــکاری« در جامعــه نداشــته   ب
و بــا بررســی های دقیق تــر می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
ــه اجــرای سیاســت های  ــه طــور کلــی دولــت در زمین کــه ب
اقتصــاد مقاومتــی بــرای مقابلــه بــا بحــران بیــکاری موفــق 

عمــل نکــرده اســت.   
گــزارش وضعیــت بیــکاری مرکــز آمــار ایــران در بهــار 1395 
نشــان می  دهــد نــرخ بیــکاری امســال بــا 1.4 درصــد رشــد 
نســبت بــه بهــار ســال گذشــته بــه 12.2 درصــد و بــر اســاس 
همیــن گــزارش، تعــداد بیــکاران بــه رقمــی معــادل نزدیــک 
ــائل  ــان مس ــت. کارشناس ــیده اس ــر رس ــون نف ــه 3 میلی ب
ــراد  ــداد اف ــود تع ــی  می ش ــد: پیش بین ــادی می گوین اقتص
بیــکار در کشــور تــا پایــان ســال جــاری بــه 4.5 میلیــون نفر 
افزایــش یابــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه گــزارش صنــدوق 
ــران  ــکاری ای ــرخ بی ــش ن ــی از افزای ــول حاک ــی پ بین الملل
بــه 11.3 درصــد و همچنیــن افزایــش ســالیانه 1.2 میلیــون 
نفــری جمعیــت بیــکاران کشــور اســت. بــه اعتقــاد بســیاری 

از کارشناســان بــازار کار، راهکارهــای مختلفــی بــرای مقابلــه 
ــازار  ــت ب ــود دارد؛ مدیری ــده وج ــکاری در آین ــران بی ــا بح ب
ــای  ــیل بازاره ــن پتانس ــی، تعیی ــدات داخل ــا و تولی کااله
خارجــی و اطالع رســانی بخــش خصوصــی از بســترهای 
صــادرات و کمــک بــه رونــق تولیــدات صــادرات محــور 
ــه شکســت طرح هــای  اســتفاده از تجربیــات قبلــی از جمل
ــا پرداخــت تســهیالت خوداشــتغالی  ــاده ی ــای زودب بنگاه ه
لــزوم  توریســم،  صنعــت  همه جانبــه  توســعه  کنــار  در 
ــه اصــل  ــای اقتصــادی و توجــه ب ــع و بنگاه ه خــروج صنای

ــت  ــترهای فعالی ــاد بس ــعه و ایج ــی توس ــون اساس 44 قان
بنگاه هــای خــرد در قالــب تعاونــی  منجــر بــه افزایــش 
ایجــاد اشــتغال خواهــد شــد کــه متاســفانه دولــت از آن هــا 

غفلــت کــرده اســت.
    عقب گــرد آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بــا اهــداف 

ــاد مقاومتی اقتص
ــه ای در  ــی و حرف ــای فن ــش آموزش ه ــه نق ــی ک   از آنجای
ــذار باشــد ــد بســیار اثرگ ــی می توان ــق اقتصــاد مقاومت  تحق
ــازار کار ایــن ســازمان  چنــدان  امــا بــه گفتــه کارشناســان ب

عملکــرد موفقــی در ایــن حــوزه نداشــته اســت و این مســئله 
ناشــی از نبــود تجهیــزات بــه روز و مدیریــت متمرکــز اســت. 
اگــر چــه در سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی دولــت طبــق 
ــعه  ــرای توس ــی را ب ــاد برنامه های ــورای اقتص ــات ش مصوب
ــی کــرده  ــن و پیش بین ــی و حرفــه ای تدوی آموزش هــای فن
اســت؛ ولــی بــا بررســی شــرایط موجــود می تــوان دریافــت 
ــه  ــق آن دارد. ب ــا تحق ــه بســیاری ت ــن اهــداف فاصل ــه ای ک
ــای  ــوزش  فناوری ه ــد آم ــز رش ــاد مراک ــال، ایج ــوان مث عن
اجــرای  حرفــه ای،  و  فنــی  مراکــز  در  نویــن  راهبــردی 
برنامــه جامــع آموزشــی مهارت هــای زندگــی، بازنگــری 
ــه ای متناســب  ــی و حرف کامــل اســتانداردهای آمــوزش فن
بــا نیــاز بــازار کار، تدویــن نظــام کارورزی و کارآمــوزی 
دانش آموختــگان، توســعه مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــارت  ــای مه ــه و اجــرای طــرح کارورزی و ارتق جــوار کارخان
ــرای  ــد ب ــه بای ــواردی اســت ک ــه م ــگان از جمل دانش آموخت

ــرد. ــی صــورت گی ــات عملیات ــا اقدام ــق آن ه تحق
ــوان دریافــت  ــا بررســی های دقیــق ایــن موضوعــات می ت ب
ــی نیرو هــای کار  ــوان مهارت ــا در حــوزه افزایــش ت کــه نه تنه
ــده  ــام نش ــاد و انج ــر ایج ــی موث ــت و اقدام ــور جذابی کش
اســت، بلکــه هماننــد گذشــته جوانــان کشــور رغبتــی بــرای 
دریافــت آموزش هــا بــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
برنامه ریــزی ضعــف  از  ناشــی  مســئله  ایــن   ندارنــد؛ 

ــاز و پیشــرفته  ــه آموزش هــای مــورد نی آینده نگــری نســبت ب
در کشــور اســت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

خواب مسئوالن در مقابله با معضل بیکاری

ــه طــی  ــا اشــاره ب معــاون حقوقــی پلیــس راهــور ناجــا ب
ــت:  ــالک گف ــض پ ــز تعوی ــی در مراک ــل قانون ــه مراح هم
بــرای نقــل و انتقــال خــودرو، نیــازی بــه دو ســند نیســت. 
ــول  ــد پ ــه نبای ــان اینک ــا بی ــی ب ــد ترحم ــرهنگ محم  س

 و حق التحریــر اضافــی از مــردم بــرای نقــل 
و انتقــال خــودرو در دفترخانه هــا گرفتــه 
ــالک  ــض پ ــز تعوی ــزود: در مراک ــود، اف ش
مشــروعیت معاملــه، اصالــت وســیله نقلیــه 
و جرائــم و مالیــات، لحــاظ و دریافــت 
می شــود و نبایــد مــردم دوبــاره حــق کانــون 

ســردفتران را در دفترخانه هــا بپردازنــد. 
وی گفــت: در بررســی اصالــت وســیله نقلیــه و مشــروعیت 
معاملــه در ســال 94 از 3 میلیــون خودرویــی کــه در مراکــز 
تعویــض پــالک، نقــل و انتقــال شــد، 1600 وســیله نقلیــه 

دو تکــه بــود کــه بایــد اوراق می شــدند. 
ــاده 29  ــزود: م ــا اف ــور ناج ــس راه ــی پلی ــاون حقوق مع

کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس کــه ســردار مؤمنی 
ــا آن مخالفــت کــرد، ایــن  – جانشــین فرمانــده ناجــا - ب
بــود کــه نقــل و انتقــال خــودرو بایــد در دفترخانه هــا ثبــت 

ــد.  ــند می ش س
ــوال  ــه چــرا ام ــن ســؤال ک ــا طــرح ای وی ب
ســند  ثبــت  دفترخانه هــا  در  منقــول 
دفترخانه هــا 30 ســال  می شــود، گفــت: 
حضــور غیرقانونــی در نقــل و انتقــال خــودرو 

داشــته اند.
 معــاون حقوقــی پلیــس راهــور ناجــا افــزود: 
نماینــدگان مجلــس در ســال 89 بــر تصویب 
مــاده 89 گفته انــد نقــل و انتقــال خــودرو بــر اســاس ســند 
رســمی اســت و مشــخص نکرده انــد کــه ســند رســمی در 
کجــا تنظیــم شــود. ترحمــی گفــت: دربــاره مذاکــرات 26 
ــات  ــدگان مجلــس شــورای اســالمی، اطالع دی 89 نماین

نادرســت بــه مــردم ندهیــم.

در حالــی طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال در میــان واحدهــای 
ــبکه ها  ــان وارد ش ــه قاچاقچی ــت ک ــال اجراس ــی در ح  صنف
و صفحــات مجــازی شــده اند و از ایــن طریــق کاالهــای خــود 
ــترده  ــیار گس ــم بس ــا ه ــه کاری آن ه ــند. حیط را می فروش

اســت؛ از فــروش پوشــاک قاچــاق تــا لــوازم 
خانگــی، لــوازم آرایــش، مــواد خوراکــی یــا هر 
ــوان در ایــن صفحــات  کاالی دیگــری را می ت
ــد  ــدأ خری ــه مب ــرد ک ــاهده ک ــازی مش مج
ــر  ــی هــم ب آن هــا مشــخص نیســت و نظارت
ــدارد. ــت کاالهــای عرضه شــده وجــود ن کیفی
 بــا وجــود تمــام ایــن خألهــا، فضــای مجــازی

محیطــی جــذاب را بــرای خریــداران ایجــاد کــرده و هــرروز 
هــم بــه تعــداد کاربــران صفحاتــی کــه اقــالم قاچــاق عرضــه 
بــه گفتــه دســت اندرکاران  افــزوده می شــود.  می کننــد 
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــازار، طــی هفته هــای اخیــر کــه طــرح مب ب
کاال در ســطح واحدهــای صنفــی تشــدید شــده، بخشــی از 

اجنــاس قاچــاق از ســطح واحدهــای صنفــی روانــه انبارهــا 
ــده  ــازی ش ــبکه های مج ــم وارد ش ــی ه ــا بخش ــده؛ ام ش
ــد  ــا بای ــه این ه ــد. ب ــروش می رس ــه ف ــق ب ــن طری و از ای
 دستفروشــان را هــم اضافــه کــرد. افــرادی کــه در خیابان هــا

ــد  ــت و آم ــای پررف ــایر محل ه ــا س ــرو ی مت
اجناســی را می فروشــند کــه گاهــی واردات 
ایــن اجنــاس بــه کشــور ممنــوع اســت. 
 ایــن افــراد را بیشــتر می تــوان در پاســاژها 
و خیابان هــای پررفــت و آمــد دیــد کــه اغلــب 
جوانــان بــرای خریــد اجنــاس خــاص و ارزان 
بــه آن هــا مراجعــه می کننــد و بــازار مناســبی 

بــرای فروشــندگان اجنــاس قاچــاق فراهــم کرده انــد. 
ــا  ــران هــم باره ــاف ای ــاق اصن ــس ات ــن خصــوص رئی در ای
اعــالم کــرده کــه مــا حتــی اگــر بتوانیــم عرضــه کاالی قاچــاق 
را در اصنــاف کنتــرل کنیــم، امــکان مبــارزه بــا دستفروشــان 

ــم. ــر نداری ــز دیگ ــا و مراک را در خیابان ه

ــرکت های  ــط ش ــا توس ــوالت آن ه ــه محص ــی ک ــازان خارج ــی از خودروس برخ
ایرانــی بــا واســطه وارد ایــران شــده، از عملکــرد واردکننده هــا راضــی نیســتند. 
در حالــی مهلــت تعیین شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای 
واردکننــدگان خــودرو مبنــی بــر اخــذ مجــوز نمایندگــی رســمی از خودروســازان 
ــه پایــان اســت کــه هنــوز مشــخص نیســت چــه تعــداد از ایــن  خارجــی رو ب
شــرکت ها موفــق بــه کســب ایــن مجــوز شــده اند. بــه گــزارش اقتصــاد آنالیــن 
ــران  ــه ای ــده خــودرو ب ــی واردکنن ــه نقــل از ایســنا، از حــدود 30 شــرکت اصل ب
حــدود نیمــی از آن هــا مجــوز نمایندگــی مســتقیم و رســمی برندهــای خودرویی 
ــق  ــه از طری ــتند ک ــرکت هایی هس ــی ش ــته و مابق ــار داش ــی را در اختی خارج
ــادر، مجــوز واردات خــودرو  ــه خودروســاز م شــرکت های واســطه خارجــی و ن
ــم  ــان تحری ــارت در زم ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــد. اگرچ ــذ کرده ان را اخ
ــرای اخــذ نمایندگــی غیرمســتقیم  دســت شــرکت های واردکننــده خــودرو را ب
بــاز گذاشــت، امــا بــا اجرایــی شــدن برجــام و رفــع تحریم هــا از ایــن شــرکت ها 
ــدام  ــی اق ــازان خارج ــتقیم از خودروس ــی مس ــذ نمایندگ ــرای اخ ــت ب خواس
ــی  ــازان خارج ــی از خودروس ــه برخ ــود ک ــنیده می ش ــال ش ــن ح ــا ای ــد. ب کنن
کــه محصــوالت آن هــا توســط شــرکت های ایرانــی بــا واســطه وارد ایــران شــده 
ــز  ــه نی ــرات صورت گرفت ــن شــرکت ها راضــی نیســتند و در مذاک ــرد ای از عملک
ــن  ــه ای ــد. ب ــا خــودداری کرده ان ــه آن ه ــی رســمی ب ــای مجــوز نمایندگ از اعط
ــت ســه ماهــه، برخــی از شــرکت های  ــان یافتــن مهل ــا پای ــه زودی ب ترتیــب ب

واردکننــده خــودرو بایــد فعالیــت خــود را متوقــف کننــد.

معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات رگوالتــوری از ایجــاد امــکان اســتعالم تعداد 
خطــوط ثبت شــده بــه نــام مشــترکان تلفــن همــراه از طریــق پیامــک خبــر 
داد. حســین فــالح جوشــقانی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: ایــن امــکان 
ــه منظــور تســهیل در اســتعالم تعــداد خطــوط ثبت شــده ارتباطــات ســیار  ب
بــه نــام مشــترکان راه انــدازی شــده و مشــترکان تلفــن همــراه می تواننــد بــا 
ارســال کــد ملــی خــود بــه سرشــماره 3000504901 از تعــداد خطوط ثبت شــده 
ــا  ــر شــوند. وی ب ــا خب ــام آن هــا در اپراتورهــای تلفــن همــراه کشــور ب ــه ن ب
اشــاره بــه اینکــه همچنــان امــکان اســتعالم تعــداد خطــوط از طریــق مراجعــه 
بــه ســایت mobilecount.cra.ir وجــود دارد، تاکیــد کــرد: مشــترکان 
می تواننــد از طریــق یــک خــط تلفــن همــراه کــه مطمئــن هســتند متعلــق 
ــت  ــه درســتی ثب ــی ب ــد مل ــد ک ــا مانن ــات آن ه ــوده و اطالع ــه خودشــان ب ب
شــده اســت، تعــداد خطــوط ثبت شــده بــه نــام خودشــان را اســتعالم کننــد. 
او افــزود: مشــترکان تلفــن همــراه در صــورت مشــاهده هرگونــه مغایــرت در 
ــه  ــرای جلوگیــری از هــر گون ــام خودشــان ب ــه ن تعــداد خطــوط ثبت شــده ب
ــات مشــترکان  ــر خدم ــه دفات ــد شــخصا ب سوء اســتفاده از خطــوط می توانن
اپراتورهــا مراجعــه کننــد و بــا ارائــه کارت ملــی از تمامــی خطــوط بــه نــام خود 
ــد. بررســی  ــدام کنن ــک از ســیم کارت ها اق ــر ی ــع ه ــرای قط آگاه شــوند و ب
ــه خوبــی کار کــره   کیمیــای وطــن از ایــن ســامانه نشــان داد کــه ســامانه ب
و در کمتــر از چنــد دقیقــه اطالعــات الزم را بــه فــرد درخواســت کننده ارســال 

می کنــد.

انتظارهــا همچنــان بــرای اعــالم قیمــت نهایــی ســیمان ادامــه دارد و در حالی 
کــه 24 روز از آخریــن وعــده اعــالم قیمــت نهایــی ســیمان می گــذرد، دبیــر 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــالم ک ــیمان اع ــت س ــان صنع ــی کارفرمای ــن صنف انجم
گــزارش شــرکت حســابرس، افزایــش قیمــت ســیمان تــا 15 درصــد 
توجیه پذیــر اســت. متعادل ســازی قیمــت ســیمان و رســاندن آن بــه 
مصوبــات ســال 1393 هدفــی اســت کــه انجمــن ســیمان را مدت هــا بــرای 
ــو  ــه تکاپ ــی ب ــای منطق ــن قیمت ه ــات و تعیی ــازار، حــذف تخفیف ــم ب تنظی
واداشــته بــود. در نهایــت در مهرمــاه ســال جــاری دبیــر ایــن انجمــن اعــالم 
ــه ثمــر نشســته و تخفیفــات ســیمانی  ــازار ب کــرد کــه برنامه هــای تنظیــم ب
تقریبــا بــه صفــر رســیده و قــرار بــود تــا اعــالم قیمــت نهایــی ایــن محصــول 
در جلســه مدیــران عامــل صنعــت ســیمان پــس از قرائــت گــزارش شــرکت 
ــای  ــی و ترازنامه ه ــه مســئولیت بررســی اســناد مال ــکار حســابرس ک پیمان
شــرکت های ســیمانی را بــر عهــده داشــت، صــورت گیــرد؛ امــا بعدتــر اعــالم 
ــید  ــل نرس ــران عام ــه مدی ــه جلس ــابرس ب ــرکت حس ــزارش ش ــه گ ــد ک  ش
و قیمت گــذاری ســیمان همچنــان بــه تعویــق افتــاد. در پیگیری هــای 
انجام شــده درخصــوص آخریــن وضعیــت قیمت گــذاری ایــن صنعــت 
معدنــی اســتراتژیک، عبدالرضــا شــیخان، دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان 
ــه انجمــن  ــوان کــرد کــه گــزارش شــرکت حســابرس ب صنعــت ســیمان عن
ــا 15  ــر اســاس محتــوای آن افزایــش 14 ت تحویــل داده شــده اســت کــه ب

ــت. ــده اس ــالم ش ــر اع ــیمان توجیه پذی ــدی س درص

وارداتکدامخودروهامتوقفمیشود؟

شرکت هلدینگ ابوعیسی در راه ایران
شــرکت هلدینــگ ابــو عیســی قطــر، یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های خرده فروشــی و عرضــه کاالهــای لوکــس در خاورمیانــه قصــد 

دارد ســال آینــده وارد بــازار ایــران شــود و فروشــگاه های ساعت فروشــی و شیرینی فروشــی در تهــران دایــر کنــد.

در قاب تصویر

موافقتتلویحیباافزایشقیمتسیماناستعالمتعدادخطوطموبایلبایکپیامک

حتما بخوانید!
3مشکل کمبود شکر نداریم سه شنبه  11  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 288 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی  )تومان(

آریسان  دوگانه

LX 32,000,000سمند

ELX 37.500.000سمند سورن

EF7 44,700,000دنا با موتور

37,200,000پژو پارس سال

ELX49.000.000پژوپارس اتوماتیک

75.000.000هایما S7 فول دنده ای

25.258.000

تذکرنرخسودیبانکمرکزیبه10بانک
معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی 
زمینــه  در  نظارتــی  تذکــر  از 
اجــرای نــرخ ســود مصــوب بــه 
فرشــاد  داد.  خبــر  بانــک   10
حیــدری در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه بانک هــا در زمینــه 
بــا  تســهیالت  و  نــرخ ســود 
تــورم  نــرخ  و  بانکــی  ســود  نــرخ  شــکاف  بــه  توجــه 
 گران فــروش هســتند، افــزود: رابطــه نــرخ تــورم و تســهیالت 
ــی  ــازار رقابت ــد در ب ــرخ بای ــن ن ــدارد و تعیی ــی ن ــای عمل مبن
صــورت گیــرد. بــر ایــن اســاس نــرخ ســپرده و تســهیالت در 
بــازار پــول از ســه ســال گذشــته کاهشــی بــوده اســت. معاون 
بانــک مرکــزی تصریــح کــرد: البتــه مصوبــات شــورای پــول و 
اعتبــار هــم مبنــای عملــی دارد؛ امــا طــی ســه ســال گذشــته 
ایــن نرخ هــا رونــد کاهشــی داشــته و تعییــن نــرخ ســود بــر 
ــان  ــا بی ــرد. وی ب ــورت می گی ــا ص ــه و تقاض ــاس عرض اس
 اینکــه نظــام بــازار نــرخ ســود ســپرده و تســهیالت را تعییــن 
دارد نظــارت  آن  اجــرای  بــر  مرکــزی  بانــک  و   می کنــد 
ــود ــورم 40 درصــد ب ــرخ ت ــه ن ــی ک ــر زمان ــرد: مگ ــح ک  تصری

ــرخ ســود ســپرده و تســهیالت از ایــن رقــم تبعیــت کــرده   ن
ــا وجــود نــرخ تــورم  و سیاســتگذار حتــی در آن زمــان نیــز ب
ــت  ــهیالت حرک ــود و تس ــرخ س ــش ن ــمت کاه ــه س ــاال، ب ب
ــرخ ســود ســپرده ها 15  ــدری، ن ــه حی ــه گفت کــرده اســت. ب
درصــد و نــرخ ســود تســهیالت 18 درصــد اســت و بــر اســاس 
ــرای پوشــش  ــه 3 درصــدی را بانک هــا ب قاعــده، ایــن فاصل

هزینه ها دریافت می کنند.

انتقادازسالمتموادغذاییدرکشور
یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی 
از ســالمت مــواد غذایــی در کشــور انتقــاد کــرد و گفــت کــه از 

ایــن نظــر در وضعیــت خوبــی قــرار نداریــم.
 جــواد کاظم نســب عنــوان کــرد: مــا برنامــه غذایــی درســتی 
نداریــم و بیشــتر بیماری هــای موجــود بــر اثــر ضعــف غذایــی 
اســت؛ یعنــی برنامــه و امکانــات نداریــم و ایــن قضیــه 
متأثــر از وضعیــت اقتصــادی کشــور اســت. مــواد غذایــی در 
ــی مــواد ارزان قیمتــی اســت کــه  ــد می شــود، ول کشــور تولی
ــد  ــورد تأیی ــه از نظــر بهداشــت م ــه اینک ــت دارد و ن ــه کیفی  ن

است.
 ایــن نماینــده مجلــس در بخــش ســالمت مــواد غذایــی هــم 
ــاز اســت  ــت: نی ــرد و گف ــد ک ــارت بیشــتر تاکی ــزوم نظ ــر ل ب
ــد؛  ــدا کن ــن ورود پی ــاد کشــاورزی بیــش از ای ــه وزارت جه ک
در تولیــد کمــک کنــد، برنامــه کشــت را بــه کشــاورز توضیــح 
ــات  ــی اوق ــت؛ گاه ــف اس ــارت ضعی ــفانه نظ ــد. متاس ده
ســازمان دامپزشــکی وزارت جهــاد نظارتــی را کــه بایــد انجــام 
ــر از 45 روز  ــدار در کمت ــال مرغ ــد؛ مث ــد، انجــام نمی دهن دهن
ــد ــی باش ــد طبیع ــر رون ــد. اگ ــازار می ده ــل ب ــرغ را تحوی  م
ــی از  ــی بعض ــا حت ــذرد؛ ام ــد از 50 روز بگ ــدت بای ــن م ای
مرغــداران، مــرغ را 35 روزه تحویــل می دهنــد. ایــن مســئله 
بــا تزریــق انــواع و اقســام مــوادی اســت کــه بــه جــای در نظر 
داشــتن ســالمت انســان خــالف ایــن قضیــه عمــل می کننــد 

و فقــط بیمــاری بــه دنبــال دارد.

پورشههایقاچاقامحانمیشود
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــوال تملیک ــروش ام ــازمان ف ــس س رئی
ضــرورت کســب اجــازه ســازمان ملــی اســتاندارد بــرای 
برگــزاری مزایــده خودروهــای لوکــس بــا رأی دیــوان عدالــت 
اداری گفــت: پورشــه های قاچــاق، امحــا نشــده و صــادر 
ــت  ــوان عدال ــه دی ــالغ مصوب ــری از اب ــن دلی ــوند. امی می ش
ــور  ــم موت ــا حج ــس ب ــای لوک ــرای واردات خودروه اداری ب
بــاالی 2500 سی ســی خبــر داد و گفــت: رأی دیــوان عدالــت 
ــور  ــا حجــم موت ــرای برگــزاری مزایــده خودروهــای ب اداری ب
بــاالی 2500 سی ســی را دریافــت کردیــم و هم اکنــون در 
حــال فراهم ســازی مقدمــات برگــزاری مزایــده هســتیم؛ امــا 
ــه  ــای متروک ــا، کااله ــن خودروه ــه ای ــد توجــه داشــت ک بای
ــت  ــخص اس ــا مش ــکان آن ه ــه مال ــد ک ــمار می رون ــه ش  ب
وارد کشــور  مجــوز،  بــا  و  رســمی  ورودی  مبــادی  از   و 

شده اند. 
رئیــس ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
افــزود: بــه دلیــل اینکــه ایــن خودروهــا بــه موقــع ترخیــص 
ــت  ــت دول ــه هیئ ــمول مصوب ــه و مش ــد، متروک ــده بودن نش
 2500 بــاالی  خودروهــای  واردات  ممنوعیــت  بــر  مبنــی 
ــی  ــدند؛ ول ــوع می ش ــد مرج ــن بای ــدند؛ بنابرای ــی ش سی س

ــد.  ــاق نبودن قاچ
ــده واگــذاری  ــود کــه مزای ــرار ب ــدا ق ــح کــرد: در ابت وی تصری
 2500 بــاالی  موتــور  بــا حجــم  لوکــس  13۷ خــودروی 
ــرای واردات  ــا ب ــا آخــر مهرمــاه انجــام شــود، ام سی ســی، ت
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــای الزم از س ــذ مجوزه ــه اخ ــاز ب نی
اســت؛ چــرا کــه غیــر از مســئله فــروش، شــماره گذاری ایــن 
ــی  ــن پیش بین ــرد؛ بنابرای ــورت بگی ــد ص ــز بای ــا نی خودروه

ــود. ــزار ش ــده برگ ــاه، مزای ــر آبان م ــا آخ ــه ت ــود ک می ش

خریدهمزماندولتیها،برنجراگرانکرد
ــل  ــر دالی ــا ذک ــی ب ــواد غذای ــداران م ــه بنک ــس اتحادی رئی
افزایــش قیمــت حبوبــات و برنــج در ماه هــای اخیــر گفــت: 
ــتگاه های  ــازمان ها و دس ــط س ــج توس ــان برن ــد همزم خری
ــی  ــر، خــود یکــی از عوامــل گران ــرای تأمیــن ذخای ــی ب دولت

ــود.  ــج ب برن
ــات در  ــدن حبوب ــران ش ــل گ ــاره دلی ــر درب ــد آقاطاه محم
ــک  ــات از ی ــت حبوب ــش قیم ــت: افزای ــر گف ــای اخی  ماه ه
و نیــم مــاه پیــش اتفــاق افتــاد و قیمت هــا در حــال حاضــر 

تقریبــا بــه ثبــات رســیده اســت.
ــل  ــی از دالی ــی یک ــواد غذای ــداران م ــه بنک ــس اتحادی  رئی
افزایــش قیمــت حبوبــات را فرهنــگ غلــط افزایــش قیمت بر 
اثــر افزایــش تقاضــا، عنــوان کــرد و گفــت: بــا افزایــش تقاضــا 
ــا ماه هــای پرمصــرف، علی رغــم وجــود کاال  در مــاه محــرم ی

ــد.  ــش می یاب ــا افزای ــازار، قیمت ه ــی در ب ــدازه کاف ــه ان ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش قیمــت دالر هــم عامــل مؤثر 
دیگــر بــر افزایــش قیمــت حبوبــات اســت، تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه بخشــی از حبوبات مصرفــی از طریــق واردات 
ــن  ــر ای ــت دالر ب ــش قیم ــن افزای ــود، بنابرای ــن می ش تأمی

موضــوع اثرگــذار بــوده اســت.

 در نشست کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی 
و شهرداری اصفهان عنوان شد:

ضرورتایجادموزهصنعت

وفرهنگسرایکارآفرینیدراصفهان

 تعامــل اتــاق بازرگانی و شــهرداری 
مســائل  درآمــوزش  می توانــد 
مــردم  آحــاد  بــه  اقتصــادی 
مفیــد باشــد. معــاون کمیتــه 
ــهرداری  ــهروندی ش ــگ ش فرهن
اصفهــان درنشســت بررســی مفــاد تفاهم نامــه همــکاری 
ــه  ــهرداری ب ــت: ش ــان گف ــهرداری اصفه ــی و ش ــاق بازرگان ات
ــوزش  ــادی و آم ــاالن اقتص ــتر فع ــازی بیش ــور توانمندس منظ
ــا  ــاده همــکاری ب ــه، آم ــه آحــاد جامع مباحــث کســب و کار ب
ــا بیــان اینکــه  ــی اصفهــان اســت. مهدویان فــر، ب ــاق بازرگان ات
تعامــالت اتــاق بازرگانــی و شــهرداری اصفهــان از طریــق 
ــهرداری  ــزود: ش ــد، اف ــد ش ــام خواه ــی انج ــت فرهنگ معاون
 اصفهــان آمــاده تخصیــص زمیــن بــرای ایجــاد مــوزه صنعــت 
و فرهنگســرای اقتصــادی اســت تــا بــا مشــارکت اتــاق 
بازرگانــی ســاخته و تجهیــز شــود و بــه آمــوزش مباحــث 
مربــوط بــه کســب و کار، فرهنگ ســازی مســائل اقتصــادی در 
بیــن آحــاد جامعــه و نمایــش ظرفیــت اقتصــادی و فرهنگــی 
ــی  ــگران داخل ــه گردش ــان ب ــهر اصفه ــص ش ــتان و باالخ  اس
ــیون  ــس کمیس ــب، رئی ــرا اخوان نس ــردازد. زه ــی بپ و خارج
ــن  ــان در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــئولیت های اجتماع مس
نشســت گفــت: هــدف اصلــی امضــای تفاهم نامــه بیــن اتــاق 
 بازرگانــی و شــهرداری اصفهــان، آمــوزش فرهنــگ کســب 
و کار بــه خانواده هــا و نشــان دادن منزلــت کارفرمایــان اســت؛ 
بدیــن منظــور الزم اســت در تابلوهــای ســطح شــهر شــهرداری 
از مباحــث اقتصــادی، به ویــژه آمــوزش اخــالق کســب و کارنیــز 
ــی  ــاق بازرگان ــل ات ــه تعام ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــتفاده ش  اس
و شــهرداری می توانــد درآمــوزش مســائل اقتصــادی بــه آحــاد 
ــاز  ــورد نی ــب م ــم و مطال ــزود: مفاهی ــد، اف ــد باش ــردم مفی م
در ایــن تابلوهــا از طــرف اتــاق بازرگانــی در اختیــار شــهرداری 
قــرار خواهــد گرفــت. نایب رئیــس کمیســیون مســئولیت های 
ــث  ــه بح ــان اینک ــا بی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات اجتماع
اقتصــاد در جامعــه، یکــی از دغدغه هــای اصلــی اتــاق بازرگانــی 
ــود بعضــی  ــا و نب ــت: وجــود بعضــی از بداخالقی ه اســت، گف
ــود  ــه وج ــکالتی را ب ــادی، مش ــط اقتص ــتانداردها در رواب از اس
آورده اســت و ازآنجــا کــه وظایــف اصلــی اســتانداردها، ایجــاد 
اســتانداردهای فرهنگــی و اخالقــی اســت، وجــود تعامــل 
ــوزش  ــرای آم ــان ب ــهرداری اصفه ــی و ش ــاق بازرگان ــن ات بی
ــی  ــا چین ــه رض ــت. در ادام ــروری اس ــیار ض ــوارد بس ــن م ای
ــه  ــهری ب ــای ش ــد از تابلوه ــص 10 درص ــرورت تخصی ــر ض ب
بحــث اخــالق اقتصــادی تاکیــد کــرد. نایب رئیــس کمیســیون 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاق بازرگان ــی ات ــئولیت های اجتماع مس
ــه  ــفانه هیچ گون ــا متاس ــت، ام ــی اس ــهری صنعت ــان ش اصفه
ــط  ــتانداردها در رواب ــای اس ــوزش و ارتق ــرای آم ــی ب جایگاه
ــدارد، تصریــح کــرد: ایجــاد مــوزه صنعــت   اقتصــادی وجــود ن
ــب و کار  ــوزش کس ــرای آم ــادی ب ــالق اقتص ــرای اخ فرهنگس
ــی  ــه تمامــی اقشــار جامعــه و ایجــاد فرهنگســرای کارآفرین  ب
و واحدهــای صنعتــی و نشــان دادن ســبقه اقتصــاد و فرهنــگ 
ــف  ــه از کشــورهای مختل ــرای گردشــگرانی ک ــی ب اســتان حت
بــه اصفهــان می آینــد، بســیار مفیــد خواهــد بــود. محمدرضــا 
ــز  ــی نی ــئولیت های اجتماع ــیون مس ــر کمیس ــت، دبی نیکبخ
گفــت: رویکــرد اصلــی کمیســیون، تســری حــس مســئولیت 
اجتماعــی بــه آحــاد جامعــه اســت و تعامــل شــهرداری و اتــاق 

ــه ایــن هــدف می شــود. ــی موجــب نیــل ب بازرگان

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی اصفهان:

مشکلکمبودشکرنداریم
ــه  ــان در پاســخ ب ــاد کشــاورزی اصفه ــازار جه ــم ب ــر تنظی مدی
ــازار  ــن ب ــکلی در تأمی ــد: مش ــا می گوی ــگار م ــؤاالت خبرن س
شــکر اصفهــان نداریــم؛ در واقــع می تــوان گفــت شــکر موجــود 
اســت، امــا تقاضــا نیســت. فرهــاد حاجی مــرادی اظهــار 
ــگاه های  ــه فروش ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــکر ب ــه ش ــد: اینک می کن
بــزرگ، اصنــاف و بازاریــان ارائــه شــده، امــا شــهروندان بــاز هم 
کمبــود شــکر را در بــازار احســاس می کننــد، حلقــه مفقــوده ای 
اســت کــه بایــد آن را پیــدا کــرد. وی اضافــه می کنــد: از ابتــدای 
مــاه مبــارک رمضــان تاکنــون بیــش از 12 هــزار تــن شــکر در 
ــر  ــع شــده اســت. مدی ــان توزی شــبکه مصــرف اســتان اصفه
تنظیــم بــازار جهــاد کشــاورزی اصفهــان اعــالم کــرد: از ابتــدای 
مــاه رمضــان تاکنــون بیــش از 6 هــزار تــن شــکر بــه صــورت 
 مســتقیم در شــبکه مصــرف اســتان از طریــق اتحادیه هــا 
 و تعاونی هــا، تشــکل ها و فروشــگاه های زنجیــره ای رفــاه 
و کوثــر بــه قیمــت مصــوب و همچنیــن 6 هــزار تــن از طریــق 
ــده  ــع ش ــتان توزی ــی اس ــای صنعت ــن واحده ــورس در بی ب
اســت. وی ادامــه داد: از محــل کارخانه هــای اســتان های 
یــزد، اصفهــان و شــهرکرد تــا بــه حــال از ابتــدای مــاه رمضــان 
6 هــزار تــن شــکر در شــبکه مصــرف اســتان بــه قیمــت 
ــرد: در  ــد ک ــرادی تاکی ــت. حاجی م ــده اس ــع ش ــوب توزی مص
حــال حاضــر در عرضــه شــکر در ســطح اســتان، محدودیتــی 
وجــود نــدارد. گفته هــای ایــن مقــام پاســخگو در حالــی مطــرح 
می شــود کــه شــهروندان اصفهانــی همچنــان از نبــود شــکر یــا 

ــد. ــری گالیه مندن ــد براب ــای چن ــا قیمت ه ــکر ب ــود ش وج

ارسال8تریلرموادغذاییبهکربال
مدیــر اجرایــی موکــب حضــرت محمــد هالل بن علــی)ع( 
ــی  ــواد غذای ــاختمانی و م ــح س ــواع مصال ــر ان ــت: 8 تریل گف
ــی  ــب ایران ــتین موک ــدازی نخس ــرای راه ان ــدگل ب از آران و بی
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــاس مبین ــال ارســال شــد. عب ــالی مع ــه کرب ب
تعــدادی از ایــن تریلرهــا شــامل انــواع مــواد ســاختمانی بــرای 
ــن  ــالل ب ــد ه ــرت محم ــب حض ــت موک ــاز نخس ــاخت ف س
علــی)ع(، بــه  عنــوان نخســتین موکــب ایرانــی در حــد فاصــل 
ــه  ــت ک ــاز نخس ــرد: در ف ــار ک ــت. وی اظه ــا کربالس ــف ت نج
بخشــی از آن اجرایــی شــده ســاختمانی بــه زیربنــای 900 متــر 
ــود  ــداث می ش ــران اح ــکان زائ ــرای اس ــه ب ــع در دو طبق مرب
ــرداری  ــه بهره ب کــه طبقــه نخســت ایــن ســاختمان امســال ب

می رســد. 

معاون حقوقی پلیس راهور ناجا:

براینقلوانتقالخودرو،نیازیبهدوسندنیست

حضور قاچاقچیان کاال در فضای مجازی

اجناسقاچاقازتلگرامسردرآورد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد
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حتما بخوانید!
ترک برداشتن سی وسه پل عادی است

ــا اشــاره  ــان ایرانگــردی و جهانگــردی ب ــه راهنمای عضــو جامع
ــرای اقامــت گردشــگران خارجــی در شــهر  ــود هتــل ب ــه کمب ب
ــان  ــداد گردشــگران خارجــی در اصفه ــر تع ــان گفــت: اگ اصفه
ــوان  ــا نمی ت ــرای آن ه ــر ب ــود، دیگ ــتر ش ــد بیش ــط ۱۰ درص فق
جــای خــواب پیــدا کــرد. عبــاس پیرمرادیــان گفــت: تاکنــون 
ــگری  ــاخت گردش ــف زیرس ــاره ضع ــادی درب ــدارهای زی  هش
ــوان راهنمــای  ــه عن ــا ب ــود، ام ــل مطــرح شــده ب ــود هت و کمب
تــور بــا ۲۰ ســال تجربــه، اولین بــار بــود کــه از نزدیــک بــا ایــن 
ــته  ــِب گذش ــدم. چهارشنبه ش ــان ش ــه گریب ــت ب ــئله دس مس
 در اصفهــان یــک گــروه ۲۶ نفــره از گردشــگران آلمانــی 
را همراهــی می کــردم؛ مــا بــرای اقامــت بــه ۱۹ اتــاق در یــک 
هتــل نیــاز داشــتیم؛ امــا ظرفیــت همــه  هتل هــا تکمیــل بــود. 
ــود در یــک هتــل ۴  ــور از قبــل موفــق شــده ب مجــری ایــن ت
ســتاره، ۱۷ اتــاق رزرو کنــد، امــا بــرای باقــی گردشــگران ایــن 
گــروه، اتــاق خالــی پیــدا نکــرد. آژانــس مجبــور شــد در هتــل 
ــار  ــرای اولین ب ــن ب ــد و م ــاق رزرو کن ــا ات ــرای آن ه ــری ب دیگ
ــروه جــدا  ــور شــدم مســافرانی را از گ ــس از ۲۰ ســال، مجب  پ

و چمدان به دست راهی هتل دیگری کنم. 
ــتند  ــی نداش ــی خاص ــه نارضایت ــگران ک ــزود: آن گردش وی اف
ــا هــم  ــت شــد؛ بحــث م ــه هــر حــال شــرایط مدیری چــون ب
فعــا رضایــت گردشــگر نیســت؛ بلکــه مســئله آن اســت کــه 

ــا  ــور ب ــای ت ــن راهنم ــدارد. ای ــل ن ــان هت ــگر در اصفه گردش
بیــان اینکــه آن شــب ظرفیــت تمــام هتل هــای ۴ و 5 ســتاره 
اصفهــان تکمیــل بــود و جــای خالــی پیــدا نمی شــد گفــت: اگر 
ــم،  ــگر می پذیرفتی ــتر گردش ــد بیش ــط ۱۰ درص ــال فق ــا امس م

ــرای اقامــت آن هــا نداشــتیم. ــی ب واقعــا جای
    کمبود زیرساخت

ــود  ــرای آنکــه کمب وی ادامــه داد: ایــن یــک هشــدار اســت. ب
زیرســاخت، مــا را بــه وضعیــت کشــوری مثــل میانمــار دچــار 
نکنــد کــه بــه دلیــل کمبــود و گرانــی خدمــات، گردشــگران آن 
ــه حــال  ــا ب ــد ت ــان اظهــار کــرد: هرچن ــد. پیرمرادی را پــس زدن
ــا  ــاد داده شــده، ام ــل زی ــود هت ــاره  کمب ــار و هشــدار درب اخط

ناقــوس خطــر دیگــر بــه صــدا درآمــده اســت. اگــر در فصــل 
بعــدی تعــداد گردشــگران خارجــی نــه تنهــا در شــهر اصفهــان 
بلکــه در سراســر ایــران فقــط کمــی بیشــتر شــود، بــه هیچ وجــه 
ــرد.  ــدا ک ــوان پی ــا نمی ت ــت آن ه ــرای اقام ــتاندارد ب ــای اس ج
 ایــن یــک خطــر جــدی اســت کــه گردشــگری کشــور 
ــاالن  ــه فع ــت ک ــال اس ــه دو س ــک ب ــد. نزدی ــد می کن را تهدی
ــی در شــهر  ــود فضــای اقامت ــاره  کمب صنعــت گردشــگری درب
گردشــگرپذیر اصفهــان هشــدار می دهنــد؛ دقیقــا از زمانــی کــه 
گردشــگران خارجــی تحــت تأثیــر تغییــر سیاســت های جهــان 
نســبت بــه ایــران، بــا اعتمــاد بیشــتری راه ســفر بــه این کشــور 
را پیــش گرفته انــد؛ امــا بــه نظــر می رســد شــرایط بــه کنــدی 

در حــال تغییــر اســت.
    افزایش هتل های ایران

مســعود ســلطانی فر، رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری کــه به تازگــی بــرای وزارت 
 ورزش و جوانــان از ســوی رئیــس دولــت پیشــنهاد شــده

مدت هاســت دربــاره سیاســتی ســخن می گویــد کــه طبــق آن 
ــه  ــران ب ــده تعــداد هتل هــای ۴ و 5 ســتاره  ای ــا ۱۰ ســال آین ت

۴۰۰ واحــد خواهــد رســید. 
ــز  ــن ســازمان نی ســعید شــیرکوند، معــاون ســرمایه گذاری ای
ــل  ــر ۱۷5 هت ــال حاض ــه در ح ــرد ک ــام ک ــش اع ــدی پی چن
۴ و 5 ســتاره بــا پیشــرفت فیزیکــی ۲۰ تــا ۸۰ درصــد در 
ــد  ــال ۱۳۹۶، ۶5 واح ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــاخت اس ــال س ح
ــه چرخــه خدمــات اقامتــی کشــور اضافــه خواهــد شــد.  آن ب
ــوت از ســرمایه گذاران،  ــا دع ــز همایشــی ب ــاه نی اواســط مهرم
هتل ســازان و شــرکت های ســاختمانی خارجــی در تهــران 
ــا  ــا مشــارکت خارجی ه ــا نهضــت هتل ســازی ب ــزار شــد ت برگ
اتفــاق افتــد. مقامــات ایرانــی نیــز در ایــن همایــش بــه 
شفاف ســازی قوانیــن ســرمایه گذاری در ایــران پرداختنــد 
تــا ابهامــات موجــود را برطــرف کننــد؛ بــا ایــن حــال بــه نظــر 
ــه ایــران خیلــی  می رســد ســرعت ورود گردشــگران خارجــی ب

ــت. ــورمان اس ــازی در کش ــد هتل س ــتر از رون بیش

کمبود هتل برای اقامت گردشگران خارجی اصفهان

رئیس کل دادگستری استان کرمان مطرح کرد:

 کاهش چشمگیر اوقات دادرسی

 با ابالغ الکترونیکی
رئیــس کل دادگســتری اســتان 
ــزرگ  ــی ب ــت: تحول ــان گف کرم
ــی  ــات قضای ــه خدم ــرای ارائ ب
الکترونیکــی بــا کیفیت و ســرعت 
بیشــتر در قــوه قضائیــه در حــال 
ایــن  و  بــوده  شــکل گیری 
تحــول، ابــاغ الکترونیکــی اوراق 
ــه اهــداف  ــار کــرد: از جمل قضایــی اســت. یــدهللا موحــد اظه
ــت  ــور اس ــاخت های الزم در کش ــق زیرس ــه، تحق ــوه قضائی ق
کــه فراهــم شــده و در حــال توســعه اســت. وی افــزود: شــبکه 
ــوه  ــات ق ــاوری اطاع ــار و فن ــت آم ــت در معاون ــی عدال مل
قضائیــه راه انــدازی شــده و خدمــات الکترونیکی قضائــی را در 
کلیــه واحدهــای قضائــی کشــور پوشــش می دهــد کــه ایــن 
شــبکه بــا ســرعت تــا رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب در حــال 
ــن راســتا  ــرد: در همی ــان ک ــد بی ــل شــدن اســت. موح تکمی
تحولــی بــزرگ بــرای ارائــه خدمــات قضائــی الکترونیکــی بــا 
حــال  در  قضائیــه  قــوه  در  بیشــتر  ســرعت  و  کیفیــت 
ــی اوراق  ــاغ الکترونیک ــول، اب ــن تح ــوده و ای ــکل گیری ب ش
قضائــی اســت. رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: 
ــوه  ــد ق ــر اســاس مــاده ۱۷5 آییــن دادرســی کیفــری جدی ب
قضائیــه موظــف شــده اســت اوراق قضائــی را بــا اســتفاده از 
ــه مراجعــان خــود  ــی ب ــا مخابرات ســامانه های الکترونیکــی ی
ــت  ــه جه ــوه قضائی ــه ق ــان ب ــد و الزم اســت مراجع ــاغ کن اب
دریافــت الکترونیکــی اوراق قضائــی بــه ســامانه  »ثنــا« 

مراجعه و ثبت نام کنند.

برگزاری اجتماع ملی زائران اربعین در یزد
اولیــن اجتمــاع ملــی زائــران حســینی همزمــان بــا سراســر 
ــانی  ــی و کس ــای مذهب ــور هیئت ه ــور پرش ــا حض ــور ب کش
ــن  ــاده روی اربعی ــزرگ پی ــش ب ــرکت در همای ــد ش ــه قص ک
را دارنــد در یــزد برگــزار می شــود. رضــا برزگــر، نماینــده 
شــورای راهبــری جوانــان یــزد، بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن 
بــه اربعیــن امــام حســین)ع( و شــهدای کربــا،  اظهــار کــرد: 
ــان  ــینی همزم ــن حس ــران اربعی ــی زائ ــاع مل ــن اجتم اولی
ــدف از  ــود. وی ه ــزار می ش ــزد برگ ــور در ی ــر کش ــا سراس ب
برگــزاری ایــن اجتمــاع را در ســطح کشــور، آماده ســازی 
ــرای بزرگداشــت اربعیــن حســینی دانســت  فضــای کشــور ب
ــا  ــان ب ــان همزم ــه ۱۴ آب ــاع، جمع ــن اجتم ــرد: ای ــان ک و بی
ــزاداری و  ــای ع ــان،  هیئت ه ــور جوان ــا حض ــر ب ــارم صف چه
زائــران اربعیــن در یــزد برگــزار می شــود. برزگــر افــزود: ایــن 
ــزد  ــماعیل ی ــجد مااس ــا ۱۱ در مس ــاعت ۹ ت ــاع از س اجتم

برگــزار می شــود.

اخبار کوتاه

لبخند دوباره  چهارباغ

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیکیمیای وطن

نمی کــرد  فکــر  کســی   
ــی سه شــنبه های  پویــش مل
ــان  ــودرو در اصفه ــدون خ ب
جــواب  خوبــی  ایــن  بــه 
ــک  ــت ی ــی اس ــد. کاف بده
تــا  برســانید  چهاربــاغ  بــه  را  خودتــان  سه شــنبه 
شــاهد جمعیتــی باشــید کــه فــارغ از حضــور وســایل 
ــای  ــت روی نیمکت ه ــال راح ــا خی ــوری ب ــه موت نقلی
چوبــی بــا دوستانشــان گــپ می زننــد و صــدای 
ــد.  ــان باش ــگر گوش هایت ــان نوازش ــای آرامش خنده ه
مــا کــه ترافیــک را از نزدیــک لمــس کرده ایــم، بیشــتر 
ــی از آن  ــوارض ناش ــوا و ع ــی ه ــه آلودگ ــق فاجع  عم
ــی  ــا گام ــم ت ــدد آن برمی آیی ــم و درص را درک می کنی
ــی  ــرب آلودگ ــرایط مخ ــن ش ــا ای ــه ب ــت مقابل در جه
برداریــم و خودمــان هــم بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی 
ــتی  ــه دس ــیم ک ــته باش ــد نداش ــم و امی ــاش کنی ت
ــه  ــکاتی ک ــد؛ مش ــل کن ــا را ح ــکات م ــب مش از غی
خــود مــا نیــز در ایجــاد آن ســهم بســزایی داشــته ایم. 
ــه  ــت ک ــی اس ــا، معضل ــودن خودروه ــین ب تک سرنش
بــا وجــود اطاع رســانی های بســیار، راحت طلبــان 
ــی  ــد و حت ــود می دانن ــلم خ ــق مس ــیاری آن را ح بس
ناهنجــاری  ایــن  از  فقــط کمــی  نیســتند  حاضــر 
ــه  ــل از اینک ــد. غاف ــش یاب ــه کاه ــی در جامع اجتماع
آســمان پــاک حــق مســلم همــه  مردم اســت. درســت 
زمانــی کــه کشــور، به ویــژه کان شــهری چــون اصفهــان 
درگیــر معضــل آلودگــی هــوا بــود، پویــش نام آشــنایی 
بــرای ایرانیــان در سراســر کشــور اتفــاق افتــاد کــه بــه 
ــد.  ــدل ش ــی ب ــت اجتماع ــرای حرک ــی ب ــتر مهم بس
ــه  ــودرو، نقط ــدون خ ــنبه های ب ــرح سه ش ــده و ط ای
روشــنی در بیــن ســیاهی آلودگــی هــوا شــد تــا امیــد 
ــم حــق تنفــس در  ــاز هــم می توانی ــه ب ــم ک ــدا کنی پی
ــا  ــه ب ــده ک ــن ای ــیم. ای ــته باش ــاک را داش ــوای پ ه
ــل  ــل و نق ــق حم ــوا، رون ــی ه ــش آلودگ ــدف کاه ه
عمومــی و اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت، 
تاکنــون بــه خوبــی پیــش رفتــه و مســئوالن نیــز مــردم 
ــه  ــد. نهادین ــی همراهــی می کنن ــش مل ــن پوی را در ای
ــهروندان، راه درازی  ــن ش ــگ در بی ــن فرهن ــردن ای ک
ــه  ــی ب ــک خوش بین ــا عین ــان ب ــش دارد. همچن در پی
ــون  ــم همچ ــم و امیدواری ــگاه می کنی ــش ن ــن پوی ای
نباشــد  عمــرش کوتــاه  دیگــر  ملــی   پویش هــای 
و ادامــه دار باشــد و نــه تنهــا سه شــنبه ها، بلکــه ســایر 
ــم شــرکت داده  ــر مه ــن ام ــز در ای ــه نی ــای هفت  روزه

و پویش های دیگری نیز اضافه شوند.

یادداشت

مدیــر امــور بین الملــل اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــودن تــرک برداشــتن  ــه عــادی ب ــا اشــاره ب اصفهــان ب
ــت:  ــه نوســانات آب گف ــا توجــه ب ــای تاریخــی ب پل ه
ــه  ــد، ن ــد در حــوزه درمــان فعالیــت کن ــراث می توان می
ــتن  ــرک برداش ــاره ت ــری درب ــهرام امی ــگیری. ش پیش

پــل تاریخــی سی وســه پــل اظهــار 
پل هــای  خــوردن  تــرک  داشــت: 
ــار تاریخــی، امــری  تاریخــی و دیگــر آث
وی  اســت.  اجتناب ناپذیــر  و  عــادی 
ــای  ــش پل ه ــه پای ــکیل کمیت ــه تش ب
تاریخــی شــهر اصفهــان از اواخــر ســال 
ــون اشــاره کــرد و افــزود:  گذشــته تاکن

از ایــن رو اقدامــات پایــش بــر روی ۱۱ پــل موجــود در 
محــور رودخانــه زاینــده رود در دســتور کار قــرار گرفتــه 

ــت.  اس
اداره کل میــراث فرهنگــی  بین الملــل  امــور  مدیــر 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اصفهــان با اشــاره 

ــه نوســانات  ــا توجــه ب ــه در حــال حاضــر و ب ــه اینک ب
ــی  ــای تاریخ ــده رود، پل ه ــه زاین ــور رودخان آب در مح
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــز تح ــور نی ــن مح ــر روی ای ــود ب موج
ــن  ــن رو در آخری ــت: از ای ــان داش ــت، بی ــه اس گرفت
 اقــدام، پــل »جویــی« در اصفهــان مــورد پایــش 

و اقدامات مرمتی قرار گرفته است. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مرمــت ســی  وســه 
ــی  ــراث فرهنگ ــتور کار می ــز در دس ــل نی پ
قــرار گرفتــه اســت، افــزود: همچنیــن بایــد 
ــوارد  ــه م ــیم در این گون ــته باش ــه داش توج
نمی تــوان  و  اســت  درمــان  میــراث  کار 
ــام  ــی را انج ــگیری اقدام ــوص پیش درخص

داد.
 امیــری همچنیــن بــه ثبــت ملــی شــدن ۱۱ پــل موجود 
بــر روی محــور زاینــده رود اشــاره کــرد و گفــت: آخریــن 
پلــی کــه در ســال جــاری بــه ثبــت رســیده اســت پــل 

»اورگان« چــادگان بــوده اســت.

ترک برداشتن سی وسه پل عادی است
ــام  ــداد ام ــه ام ــواده کمیت ــامت خان ــت و س ــاون حمای مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــی)ره( اس خمین
ارائــه ســبد غذایــی رایــگان بــه ۲ هــزار کــودک کمتــر از شــش 
ــد  ــران می توانن ســال در مناطــق محــروم اســتان گفــت: خی
بــا مشــارکت در طــرح هم ســفره ۹5۰ کــودک کمتــر از شــش 

اســتان  در  ســوء تغذیه  بــه  مبتــا   ســال 
ــان  ــا بی ــرداد شــریف پور ب ــد. مه ــاری کنن را ی
اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون 
ــد  ــال نیازمن ــش س ــر ش ــودک زی ــزار ک  ۲ ه
ــتان های  ــوء تغذیه در شهرس ــه س ــا ب و مبت
لــردگان، کیــار، اردل و کوهرنــگ در قالــب 
ــت  ــگان دریاف ــات رای طــرح هم ســفره، خدم

کرده انــد، اظهــار کــرد: مطابــق توافق نامــه انجام شــده بــا 
ــودکان ــن ک ــی از ای ــتان برخ ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل  دانش

ــات دوره ای از ســوی وزارت بهداشــت شناســایی   طــی معاین
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــه ش ــا ارائ ــه آن ه ــه ای ب ــات تعذی و خدم
ــی  ــواد غذای ــوان م ــا می ت ــا کمترین ه ــی ب ــه گاه ــان اینک بی

ــیاری  ــزود: بس ــرد، اف ــن ک ــودک را تأمی ــادر و ک ــب م مناس
ــی  ــچ طریق ــه هی ــادران ب ــه م ــل از تغذی ــای حاص از کمبوده
ــود  ــه وج ــار ب ــوارد آث ــی م ــت و در بعض ــران نیس ــل جب قاب
آمــده در کــودک دچــار ســوء تغذیه مســتلزم هزینه هــای 
 بی شــماری اســت کــه اگــر پیــش از تولــد پیشــگیری شــود

ــود.   ــوء تغذیه نمی ش ــار س ــودک دچ ــچ گاه ک هی
شــریف پور بــه نقــش مــددکاران در ایــن طــرح 
ــد  ــاره نیازمن ــق درب ــت: تحقی ــرد و گف ــاره ک اش
بــودن خانواده هــا از وظایــف کمیتــه امــداد 
اســت کــه طــی ســال جــاری مبلغــی بالــغ بــر 
۸ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون ریــال از اعتبــارات 

ــه شــده اســت.  ــاد هزین ــن نه ــی ای دولت
ــرای  ــد ب ــوکاران می توانن ــران و نیک ــرد: خی وی خاطرنشــان ک
مشــارکت در ایــن طــرح، عــاوه بــر مراجعــه حضــوری 
ــاری  ــال و بختی ــطح چهارمح ــداد در س ــه ام ــر کمیت ــه دفات ب
از طریــق ســایت hamsofreh.ir بــا انتخــاب خــود بــه 
نیازمنــدان مدنظــر در شــهرهای مختلــف اســتان کمــک کننــد.

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

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  برابر 
است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 
لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  علی  فرزند  لتحری  باقی  حبیب  آقای   : هیأت  ۲۹۱۱و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۱۲  شماره  ۱(رأی 
 ، )بالمناصفه(   ۱۷۷۷ شناسنامه  شماره  غامرضا  فرزند  لتحری  باقی  مهدی  آقای  و   ۱۰ شناسنامه 
ششدانگ یکباب کوره آجرپزی به مساحت ۹۸۱5 مترمربع شماره پاک ۴۲5 فرعی مجزا از شماره 
۸ فرعی از پاک ۱ اصلی واقع در سرداریه بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ابوالقاسم 

شعوری بیدگلی.
شماره  عباس  فرزند  شاهی  کریم  ابوالفضل  آقای   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۸۹۸ شماره  ۲(رأی 
شناسنامه ۲5۱ ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 5۶/5۰ مترمربع شماره پاک ۲۹5۰ فرعی 
مجزا از شماره ۴۸۱ فرعی از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از ابوالفضل گلی و کبریا دخیلی بیدگلی.
شماره  عباس  فرزند  شاهی  کریم  ابوالفضل  آقای   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۳۴ شماره  ۳(رأی 
شناسنامه ۲5۱ ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۷ مترمربع شماره پاک ۴ فرعی مجزا از 
شماره ۴۸۱ فرعی از پاک ۳ و ۲۹۸۰ اصلی واقع در معین آباد بیدگل و اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از ابوالفضل گلی و کبریا دخیلی بیدگلی.
۴(رأی شماره ۲۹۱۹و۲۹۲۱-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای احد جندقیان بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه ۱۲5۰۱۳5۱۸۴ و خانم زکیه حق پرست بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۳۲۹۴۱ 
)بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸۷/5۰ مترمربع شماره پاک ۸5۲ فرعی مجزا از 
آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.  از پاک ۶ اصلی واقع در حسین  شماره ۱۰۲ فرعی 

ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل.
شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  خندان  حسین  آقای   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۷۴ شماره  5(رأی 
شناسنامه ۱5۷، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۲۴/۹۳ مترمربع شماره پاک ۸ فرعی مجزا از 
شماره ۱ فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک 5۴۴ و 55۴ و قسمتی از 5۴۷ اصلی واقع در اماکن 
بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از حسن علی دهقانی بیدگلی و غیره.

۶(رأی شماره ۲۹۷۷-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : خانم طیبه سادات سجادی بیدگلی فرزند سید علی اکبر 
شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۱۹5۶۰، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۶/۴۰ مترمربع شماره پاک ۱۹5 
فرعی مجزا از شماره ۶۷ فرعی از پاک ۹۷۲ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ابوالفضل قنبری بیدگلی و معصومه یزالنی.
فرزند محمد شماره شناسنامه  اله ضابطی  ولی  آقای   : ۷(رأی شماره ۲۹۷۳-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت 
۸۱۴5 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۹۷/۲۱ مترمربع شماره پاک ۸ فرعی از پاک ۱۷۷۰ اصلی 

واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
شماره  مسلم  فرزند  آرانی  قبائی  ابوالفضل  آقای   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۸۲ شماره  ۸(رأی 
شناسنامه ۹ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۰/5۰ مترمربع شماره پاک ۳۰ فرعی مجزا از شماره 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  اماکن بخش ۳ حوزه  در  واقع  اصلی  از پاک ۲۴۶۰  ۳و۴و5و۲۰و۲۱و۱۶ فرعی 

ابتیاعی از ناصر عابدین زاده.
شماره  نجاتعلی  فرزند  فر  رامین  مهدی  آقای   : هیأت  ۲۹۱۳و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۱۴  شماره  ۹(رأی 
شناسنامه ۲۹5۷ نسبت به چهار دانگ و خانم حمیده صالحی مقدم فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 
۲ نسبت به ۲ دانگ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۶ مترمربع شماره پاک ۳۹۴۶ فرعی مجزا 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  ابوزیدآباد بخش ۳ حوزه  در  واقع  اصلی  از پاک ۲۷۱5  از شماره ۱۲۰5 فرعی 

ابتیاعی از الهیار عباس زاده.
غامعلی  فرزند  مقدم  صالحی  محمدرضا  آقای   : هیأت  ۲۹۰۷و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۰۴  شماره  ۱۰(رأی 
 ، )بالمناصفه(   ۱۲ شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  شکاری  فاطمه  خانم  و   ۳۶ شناسنامه  شماره 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۲5/۴5 مترمربع شماره پاک ۳۹۴۷ فرعی مجزا از شماره ۱۲۰۹ 

فرعی از پاک ۲۷۱5 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
۱۱(رأی شماره ۲۹۲۶و۲۹۳۳-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای سید محسن حسینی فرزند سید علی اکبر 
شماره شناسنامه ۳5 و خانم فاطمه نصیری فرزند اکبر شماره شناسنامه ۸ )بالمناصفه( ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۳5۰/۱5 مترمربع شماره پاک ۳۹۴۸ فرعی مجزا از شماره ۱۲۰۹ از پاک ۲۷۱5 

اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
آقاحسن شماره  فرزند  اقبالیان  آقای حسین   : هیأت  ۱۲(رأی شماره ۲5۶۴و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۴۷ 
شناسنامه ۲ و خانم جواهر رهنی فرزند اکبر شماره شناسنامه ۱۹ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۲۳۴/۳۰ مترمربع شماره پاک ۱5۳۱ فرعی مجزا از شماره ۱5۲ از پاک ۲۸۰۹ اصلی واقع 

در محمدآباد ابوزیدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
شماره  حسین  فرزند  اقبالیان  یوسف  آقای   : هیأت  ۲۹5۶و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۴۸  شماره  ۱۳(رأی 

اناری فرزند عباس شماره شناسنامه ۱۲5۰۱۶۷۹۸۱ )بالمناصفه( ،  شناسنامه ۳۲۲5 و خانم مژگان 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۴/۳5 مترمربع شماره پاک ۱5۳۲ فرعی مجزا از شماره ۱5۲ فرعی 
از پاک ۲۸۰۹ اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.

فرزند حسن  بیدگلی  زاده  حاجی  علی  آقای   : هیأت  ۲۹۳۲و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۳5  شماره  ۱۴(رأی 
شماره شناسنامه ۱۰۰ و خانم زهرا حسن زاده بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه ۲۶۹ ، ششدانگ 
قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۱5۷/۶5 مترمربع شماره پاک 5۶۳۱ فرعی مجزا از شماره 5۷۷ 
فرعی از پاک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی.
فرزند عزیزاله  آرانی  اکرمیان  : خانم زهره  ۱5(رأی شماره ۲۹۶۹و۲۹۷۰و۲۹۷۱-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت 
عزیزاله  فرزند  آرانی  اکرمیان  زهرا  خانم  و  دانگ  دو  به  نسبت   ۱۲5۰۰5۱5۱۷ شناسنامه  شماره 
شماره  عزیزاله  فرزند  آرانی  اکرمیان  زینب  خانم  و  دانگ  دو  به  نسبت   ۲۳5 شناسنامه  شماره 
انباری مشتمل بر تأسیسات و ساختمان به  شناسنامه ۲۲۱ نسبت به دو دانگ ، ششدانگ یکباب 
 ۲۸۴۰ پاک  از  فرعی  از شماره ۴۸  مجزا  فرعی  پاک 5۶۳۲  مترمربع شماره  مساحت ۲۴۷۶/۹۶ 
از شرکت فرش ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش ۳  آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع   اصلی 

 کوثر آران.
۱۶(رأی شماره ۲۸۹۴و۲۹۰5-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای سید مهدی هاشمیان بیدگلی فرزند سید 
هاشم شماره شناسنامه ۲۷۴ و خانم زهرا سعیدی فرزند ماشااله شماره شناسنامه ۱5۲ )بالمناصفه( 
شماره  از  مجزا  فرعی   5۶۳۳ پاک  شماره  مترمربع   ۳۰۴/۷۰ مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،
۳۸5و۳۸۶ فرعی از پاک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی.
فرزند حسین شماره  آبادی  علی  آقای مجید   : ۱۷(رأی شماره ۲۸۹۲و۲۸۹۳-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت 
شناسنامه ۳۳۶ و خانم فاطمه مینوئی فرزند حسین شماره شناسنامه ۶۹۷ )بالمناصفه( ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۸۲ مترمربع شماره پاک 5۶۳۴ فرعی مجزا از شماره ۶۰۳ فرعی از پاک ۲۸۴۰ 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
۱۸(رأی شماره ۲۹۶۶-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای احمد پناهیده فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
۱۶۳ ، ششدانگ یکباب سوله به مساحت ۲5۹۷ مترمربع شماره پاک 5۶۳5 فرعی مجزا از شماره 
۴۲۹۴ فرعی از پاک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی.
۱۹(رأی شماره ۲۹۶۲-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای سید روح اله فدائی بیدگلی فرزند سید ابوالقاسم 
شماره شناسنامه ۹۸۰5 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۳۱۱ مترمربع شماره پاک 5۶۳۶ فرعی 
مجزا از شماره ۱۶۳ فرعی از پاک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مسعود گلی.
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  ایمانی  البنین  ام  خانم   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹5۹ شماره  ۲۰(رأی 
شناسنامه ۱۲۸ ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۸/۷5 مترمربع شماره پاک 5۶۳۷ فرعی 
مجزا از شماره ۱۶۳ فرعی از پاک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  مهرآبادی  سجاد  آقای   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹5۰ شماره  ۲۱(رأی 
پاک  مترمربع شماره   ۱۰۶/5۰ مساحت  به  یکباب ساختمان  ، ششدانگ   ۱۲5۰۰۸۴۳۱۸ شناسنامه 
5۶۳۸ فرعی مجزا از شماره ۱۶۳ فرعی از پاک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
بیدگلی فرزند علی شماره  دربندی  آقای علی محمد   : ۲۲(رأی شماره ۳۱۸۲-۱۳۹5/۰۷/۰۸ هیأت 
شناسنامه ۲۱۷ ، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۱۰۹۰/۲5 مترمربع شماره پاک 5۶۴۴ فرعی 
مجزا از شماره ۱۶۴ فرعی از پاک ۲۸۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت عادی.
محمدتقی  فرزند  بیدگلی  بابائی  محمدحسین  آقای   : هیأت  ۲۳(رأی شماره ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۸۹5 
شماره شناسنامه ۹۱۷۶ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۰ مترمربع شماره پاک 55۱ فرعی از 

پاک ۴۳ اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد

 شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :۹5/۷/۲5
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۸/۱۱

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل
عباس عباس زادگان

5/۲۲/۹5/۴۳۹/م الف
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی«
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس 
 از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
۱(رأی شماره ۲۹۰۱-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای مهدی قنائی مقدم آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
۶۱۹۰۰۰۱۹۳۹،  ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹5/۰۲ مترمربع شماره پاک ۲۹۴۹ فرعی از پاک ۳ 
 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن مجیدی و عیسی 

اربابی.
فرزند  بیدگلی  مهیمنی  اکبر  علی  آقای   : هیأت  ۲۸۹۷و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۸۹۶  شماره  ۲(رأی 
فرزند صفرعلی شماره شناسنامه  بیدگلی  ابراهیمی  و خانم کبری  ماشااله شماره شناسنامه ۶5۹5 
 ۲۹5۱ پاک  شماره  مترمربع   ۲5۴/5۰ مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،    ۲۸۷
مالکیت بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   ۳ بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   ۳ پاک  از   فرعی 

 مشاعی.
: آقای احسان یتیم پور آرانی فرزند علی محمد شماره  ۳(رأی شماره ۲۹۳۹-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت 
شناسنامه ۱۲5۰۰۷۳۱۳۸ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۷ مترمربع شماره پاک ۶۰ فرعی مجزا 
از شماره ۴ فرعی از پاک ۱۰5 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهرا 

کاکلی )احدی از ورثه بانو محترم کاکلی(.
شماره  مهدی  فرزند  آرانی  آقائی  علی  مریم  خانم   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۴۱ شماره  ۴(رأی 
فرعی   ۶۱ پاک  مترمربع شماره  به مساحت ۱۲۱/۷5  یکبابخانه  ۶۱۹۰۰۰۳۴۰۰، ششدانگ  شناسنامه 
مجزا از شماره ۴ فرعی از پاک ۱۰5 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از وراث بانو محترم کاکلی.
رجبعلی شماره  فرزند  آرانی  هارونی مقدم  اعظم  : خانم  5(رأی شماره ۲۹۸۰-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت 
شناسنامه ۱۰۰۰۷، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱5/۲5 مترمربع شماره پاک ۱۸ فرعی از پاک 

۱۰۸ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر ما ابراهیمی.
۶(رأی شماره ۲۹۷۸-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای سیدحسین سعیدزاده بیدگلی فرزند آقارضا شماره 
شناسنامه ۹۸۸۷، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۸/۲5 مترمربع شماره پاک ۱۸ فرعی 
مجزا از شماره ۲ فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک ۲۲۶ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت عادی.
۷(رأی شماره ۲۹۷۹-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : خانم زهرا سادات حسینی بیدگلی فرزند سید مرتضی 
شماره شناسنامه ۱۹۳5، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲۴/5۰ مترمربع شماره پاک ۱۴ فرعی 
مجزا از شماره ۲ فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک ۳۴۶ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
شماره  حسینعلی  فرزند  شادمهر  حسن  آقای   : هیأت  ۲۹۷5و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۷۶  شماره  ۸(رأی 
شناسنامه ۱۴۸ و خانم شمسی شادمهر فرزند رضا شماره شناسنامه ۲5۱۳ )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۸۹/۲5 مترمربع شماره پاک ۴۴ فرعی مجزا از شماره ۱۳ فرعی از پاک ۴۸۲ 
اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از حسن شادمهر.
۹(رأی شماره ۲۹۷۲-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای محمد حسین دهنوی آرانی فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه ۳۹۳، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱5۱/۸۸ مترمربع شماره پاک ۲۷ فرعی مجزا از 
شماره ۸ و ۲5 و ۲۶ فرعی و قسمتی از مشاعات از پاک ۱۸۰۰ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رحمت اله دهنوی و ورثه حسن دهنوی.
ماشااله شماره  فرزند  آرانی  علی کفاش  آقای   : هیأت  ۱۰(رأی شماره ۲۹۸۳و۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۸۴ 
شناسنامه ۱۱۴۱۲ و خانم فاطمه کدخدا فرزند عزیزاله شماره شناسنامه ۳۴۳ )بالمناصفه(، ششدانگ 
قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۱۶۰/۸۶ مترمربع شماره پاک ۷۷ فرعی مجزا از شماره ۲۳ فرعی 
از پاک ۲۰۸۱ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی 

از ماشااله کفاش.
شماره  عزیزاله  آقا  فرزند  آرانی  شکوری  محمد  آقای   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۸۱ شماره  ۱۱(رأی 
شناسنامه ۲۳۶، ششدانگ یکباب انباری به مساحت ۱۶۳/۸۱ مترمربع شماره پاک ۹۲ فرعی مجزا 
از شماره ۳۳ فرعی از پاک ۲۲5۷ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عزیزاله شکوری.
شماره  محمد  فرزند  لتحری  دار  گل  مجتبی  آقای   : هیأت   ۱۳۹5/۰۶/۳۱-۲۹۲۸ شماره  ۱۲(رأی 
شناسنامه ۲۷، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۹۶/۱۳ مترمربع شماره پاک ۲۷۹۰ فرعی 
از پاک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی سعیدی 

)احدی از ورثه حسین سعیدی(.
۱۳(رأی شماره ۲۹۳۸-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : خانم زینب خاکباز آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
۶۱۹۰۰۲۷۰۱۶، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۰5/۷5 مترمربع شماره پاک ۲۷۹۱ فرعی مجزا از شماره 
 ۲۷ فرعی از پاک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه رضا شبان 

پور آرانی.
۱۴(رأی شماره ۲۹۱5-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای نعمت اله صالح نیا فرزند عباس شماره شناسنامه 
۶۱، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۴۳۴/۸5 مترمربع شماره پاک ۱۷۷۹ فرعی مجزا از شماره ۲۳5 

فرعی از پاک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
۱5(رأی شماره ۲۸۹۹-۱۳۹5/۰۶/۳۱ هیأت : آقای غامرضا رافعی نوش آبادی فرزند حسن شماره 

شناسنامه ۷، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۷۶/5۰ مترمربع شماره پاک ۳۸۴۲ فرعی مجزا از 
شماره ۲۲۸۱ و ۲5۷۳ فرعی از پاک ۴۰ اصلی واقع در نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

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

شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :۹5/۷/۲5
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/۸/۱۱

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل
 عباس عباس زادگان

5/۲۲/۹5/۴۳۹/م الف
دادنامه

خواهان : آقای ولی اله زارع بهرام آبادی فرزند حیدر با وکالت آقای عبداله رنجکش عاشق آبادی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان میدان شهدا خ فروغی قبل از چهار راه پنج رمضان مقابل کوچه محبی 
خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  نسب  دهدار  نما  ساختمان  راستین  شرکت   : خوانده   ۴5۰ پ 
در  دادگاه  رای  بابت...  وجه  مطالبه   -۳ تادیه  تاخیر  مطالبه   -۲ دادرسی  مطالبه خسارت   -۱  : ها 
خصوص دادخواست آقای ولی اله زارع بهرام آبادی با وکالت آقای عبداله رنجکش بطرفیت شرکت 
یک  وجه  بابت  ریال   ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  نسب  دهدار  حمیدرضا  و  نما  ساخت  راشین 
و  دادخواست کپی مصدق چک  به شرح  توجه  به شماره  ۶۱۴۳۹۴  مورخ  ۹۲/۰۶/۰5  فقره چک 
گواهی عدم پرداخت که توسط خواهان ارائه گردیده و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی علیرغم 
و   ۳۱۲ و   ۳۱۰ مواد  استناد  با  وارد تشخیص  دعوی خواهان  علیهذا  الیحه  ارسال  عدم  و  آگهی  نشر 
و حق  دادرسی  هزینه  بانضمام  الذکر  فوق  مبلغ  پرداخت  به  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون   ۳۱۳
الوکاله وکیل توسط خوانده در حق خواهان صادر و اعام میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست 
 روز پس از اباغ قابل واخواهی  در این دادگاه و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در مرکز استان

 است.
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۷۴۶/م الف به تاریخ  ۹5/۰۸/۰۹
دادنامه

خواهان : خانم مژگان سامریان فرزند مجید به نشانی دولت آباد شهرک امام حسین کوچه هفده 
پاک ۲۴ خوانده : آقای سید عدنان موسوی فرزند سید عبدالرضا به نشانی  دولت آباد خ سلمان 
شرقی ک مولوی بن سلمان آخر کوچه پ ۳۷ درب آخر  خواسته : طاق به درخواست زوجه رای 
دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم مژگان سامریان فرزند مجید به طرفیت خوانده آقای 
سید عدنان موسوی فرزند سید عبدالرضا به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف 
از شرط ضمن عقد موضوع بند ۸ سند نکاحنامه با توجه به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان را ماحظه فتوکپی  مصدق سند نکاحیه که داللت بر زوجیت دائم زوجین دارد و اینکه تاش 
اینکه خواهان  به  عنایت  با  و  نگردیده   واقع  موثر  البین  انتخابی جهت اصاح ذات  دوران  و  دادگاه 
مدعیست خوانده از شروط ضمن العقد تخلف نموده و ماحظه گواهی گواهان و تحقیقات محلی بعمل 
آمده از سوی مرجع انتظامی که حکایت از تخلف خوانده از بند هشتم سند نکاحیه مبنی بر غیبت 
خوانده بیش از شش ماه است دارد لذا دعی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۲۶ و 
۳۲ از قانون حمایت خوانواده و مواد ۱۱۱۹ از قانون مدنی حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طاق 
صادر و اعام می دارد و به زوجه اجازه داده می شود که حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ اباغ 
رای فرجامی و یا انقضاء مهلت فرجام خواهی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طاق خود را مطلقه 
نماید و انتخاب نوع طاق در دفتر خانه با زوجه است. زوجه در این پرونده در خصوص حقوق مالی 
ادعایی ندارد. ضمنا زوجه در زمان اجرای صیغه طاق جهت تست عدم بارداری به پزشکی قانونی 
از اباغ واخواهی در همین شعبه و  معرفی گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
 سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۷۴۷/م الف به تاریخ  ۹5/۰۸/۰۹
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

و  مهردادفر  طرفیت کامران  به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  موسوی  الدین  حسام  سید  آقای 
روز شنبه  برای  و  ثبت  به کاسه ۹5/۳۷۴  تسلیم که  این شورا  به  شرکت کاشانه سازان خوزستان 
المکان  اینکه خوانده مجهول  به  نظر  است،  تعیین شده  و ساعت ۱۶:۱5 وقت رسیدگی   ۹5/۰۹/۱۳
روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  حسب  لذا  باشد،  می 
دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار 
رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  اباغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر 
روز  ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  به  نیازی  بعدًا  چنانچه   . نمود  خواهد   اتخاذ 

است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/۷۴۸/م الف به تاریخ ۹5/۰۸/۱۰

در شهر

کمک به 950 کودک مبتال به سوء تغذیه در چهارمحال و بختیاری
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دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــا  ــد« را حتم ــته ش ــز آراس ــبزه نی ــه س ــود ب ــل »گل ب َمَث
ــل  ــن مث ــن کاربردهــای ای  شــنیده اید. شــاید یکــی از بهتری
اوضــاع و احــوال ایــن روزهــای مــا ایرانی هــا باشــد. 
ــم  ــن ه ــاال هالووی ــود، ح ــم ب ــیه هایش ک ــن و حاش ولنتای
اضافــه شــد. ایــن روزهــا از لباس فروشــی ها و آرایشــگاه ها 
بگیریــد تــا شیرینی فروشــی ها و اسباب بازی فروشــی ها 
ــچ  ــه هی ــن؛ جشــنی ک ــرای هالووی ــات ب ــر شــده از تبلیغ پ
ــت  ــوم نیس ــا معل ــدارد و اص ــا ن ــگ م ــا فرهن ــنخیتی ب س
چــرا بایــد این گونــه مــورد توجــه قشــرهای مختلــف جامعــه 

واقــع شــود.
    هالووین

ــی و بیشــتر ســنتی  ــن، یــک جشــن مســیحی غرب هالووی
ــب  ــه دارد و در ش ــبانه روز ادام ــم آن 3 ش ــه مراس ــت ک اس
ــراد  ــیاری از اف ــود. بس ــزار می ش ــان( برگ ــر )10 آب 31 اکتب
در ایــن شــب بــا چهره هــای نقاشی شــده، لباس هــای 
عجیــب و غریــب و غیرمرســوم می پوشــند و کــودکان بــرای 
ــه  ــه در خان ــل ب ــات و آجی ــع آوری نب ــرای جم ــق زنی ب قاش
ــن بیشــتر در کشــورهای  ــد. جشــن هالووی ــران می رون دیگ
انگلســتان، ایرلنــد، اســکاتلند، آمریــکا، کانــادا، فناند، ســوئد 
و آلمــان مرســوم اســت. ایــن جشــن را مهاجــران ایرلنــدی 
ــکا  ــه قــاره آمری ــا خــود ب و اســکاتلندی در ســده نوزدهــم ب
ــد. یکــی از نمادهــای هالوویــن یــک کدوتنبــل اســت  آوردن

 کــه درون آن را خالــی کــرده و بــرای آن چشــم و ابــرو 
ــن  ــا روش ــد و ب ــناک درمی آورن ــی ترس ــه صورت ــان ب و ده
ــوه ای ترســناک  ــه آن جل ــل ب کــردن شــمع در درون کدوتنب

می دهنــد. 
ــای  ــور در صحنه ه ــد از: حض ــن عبارتن ــای هالووی فعالیت ه
ــگ  ــاس رنگارن ــا لب ــهر ب ــز ش ــا و مراک ــن در خیابان ه  جش
ــده  ــناک و نقاشی ش ــای ترس ــب و چهره ه ــب و غری و عجی
تزئیــن، کنــده کاری کدوتنبــل و روشــن کــردن شــمعی 

درونــش همچــون فانــوس، آتش بــازی، روشــن کــردن 
ــک  ــیب بازی )در ی ــه و س ــل ریس ــک مث ــای کوچ چراغ ه
تشــت پــر از آب چنــد ســیب می ریزنــد و بچه هــا بــا 
ــند(  ــرون بکش ــناور در آب را بی ــیب های ش ــد س ــان بای  ده
بازی هــای فالگیــری و غیب گویــی و پیشــگویی کــردن 
شــوخی و جــوک تعریــف کــردن، بازدیــد از جاهــای خالــی 
ترســناک  داســتان های  ترســناک، گفتــن  و  ســکنه   از 

و تماشای فیلم های وحشتناک.

    کاسه ای داغ تر از آش
در واقعیــت اینکــه چــرا هالوویــن وجــود دارد یــا در آن 
ــه  ــدارد. ب ــا ن ــه م ــی ب ــود، ربط ــزار می ش ــان برگ ــوی جه س
شــخصه مشــکلی بــا برگــزاری این گونــه جشــن ها در 
کشــورهای صاحــب ایــن جشــن نداریــم، امــا ســؤال مهــم 
ــا  ــا ت ــه جشــن ها در کشــور م ــه چــرا این گون ــن اســت ک ای
ایــن حــد محبــوب می شــود و بــرای مثــال دربــاره ولنتایــن 
ــر  ــا را فرات ــه پ ــده ایم ک ــر از آش ش ــه داغ ت ــان کاس ــا چن م
ــه دادن شــکات و خــرس  ــه هدی ــان ک ــج جه از رســوم رای
ــای  ــیاری از خانواده ه ــته ایم و بس ــت گذاش ــکی اس عروس
ــد  ــور می کنن ــازه عروس هــا دامادهــای نگون بخــت را مجب ت
ــد.  ــرای تازه عــروس طــا و جواهــرات بخرن در ایــن شــب ب
ــی  ــن خانواده هــای مذهب ــن در بی ــه ای ــه آنجاســت ک فاجع
ــا  ــال ج ــدی در ح ــم ج ــک رس ــوان ی ــه عن ــم ب ــز کم ک نی
افتــادن اســت. بــه اعتقــاد نگارنــده ســختگیری و مخالفــت 
بــا برگــزاری بســیاری از جشــن های ایرانــی بــه دالیــل 
 واهــی و گاه از روی کــم اطاعــی باعــث شــده رســوم 
ــر از  ــا کــه هــزاران هــزار ســال قبل ت ــه م و آیین هــای دیرین
ــی وجــود داشــته، نســل  ــن جشــن های غرب بســیاری از ای
جدیــد را بــا بی هویتــی فرهنگــی روبــه رو کنــد و وقتــی ایــن 
ــه رو  ــی روب ــرق غرب ــر زرق و ب ــا کاالی پ ــت ب ــل بی هوی نس
می شــوند، بــدون انــدک تاملــی آن را بــه عنــوان یــک هویــت 
جدیــد می پذیرنــد و چنــان در آن غــرق می شــوند کــه 

ــم. ــه می بینی ــود ک ــن می ش ــل ای حاص

- آتنــه فقیه نصیــری بــه جمــع بازیگــران »شــهرزاد ۲« 
ــد می شــود، پیوســت.  ــه در شــبکه نمایــش خانگــی تولی ک
پیــش از ایــن امیــر جعفــری، رؤیــا نونهالــی و رضــا کیانیــان 

ــه جمــع بازیگــران ایــن ســریال اضافــه شــدند. ب
اذهــان  تفکــرات  ســاکن  »ســیل  نمایــش  اجــرای   -
دهقانــی  نیمــا  نویســندگی  بــه  نــاآرام«   بیخــودی 
اســتقبال  دلیــل  بــه  قربانــی،  ســبحان  کارگردانــی  و 
تماشــاگران تــا 13 آبان مــاه تمدیــد شــد. عاقه منــدان 
می تواننــد تــا 13 آبان مــاه، رأس ســاعت 18 و 30 دقیقــه بــه 
ــاز مجموعــه فرهنگی هنــری فرشــچیان مراجعــه  ســالن روب

ــد. کنن
ــری  - پرســتو صالحــی در صفحــه اینســتاگرام خــود تصوی
ــنده  ــی«، نویس ــان تریس ــا »برای ــود ب ــن خ ــلفی گرفت از س

ــرد. ــر ک ــاری، منتش ــای خودی کتاب ه
ــوان  ــر اســاس نمایشــنامه آنت - نمایــش »ســه خواهــر« ب
چخــوف بــه عنــوان اولیــن تجربــه کارگردانــی مرتضــی 
ــاالر  ــی ت ــان در ســالن اصل اسماعیل کاشــی، از نیمــه دوم آب

ــی رود. ــه م ــه صحن ــوی ب مول
- فیلمبــرداری »زیــر ســقف دودی«، جدیدتریــن اثــر پــوران 

درخشــنده از 50 درصــد گذشــت.
- در بیســت و ســومین دوره کتــاب ســال دانشــجویی ۶۲۹ 
عنــوان کتــاب مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه پــس از داوری 

در مرحلــه اول، 138 عنــوان بــه مرحلــه دوم راه یافــت.
- جایــزه ادبــی »فمینــا« ۲01۶ کــه از رویدادهــای مهــم 
ــوان  ــه عن ــا« را ب ــوس مالت ــت، »مارک ــه اس ــات فرانس ادبی

ــرد. ــی ک ــود معرف ــال خ ــده امس برن
ــز  ــا«ی پروی ــم »ماالری ــر فیل ــی، بازیگ ــش فراهان - آذرخ
ــنواره  ــم در جش ــن فیل ــش ای ــه  نمای ــه بهان ــه ب ــهبازی ک ش
شــیکاگو حاضــر شــده اســت، گفــت: شــاید درســت نباشــد 
کــه مــن بخواهــم دربــاره  بــازی خــودم چیــزی بگویــم؛ امــا 
ــی  ــد؛ خیل ــده بودن ــوب فهمی ــی خ ــن را خیل ــخصیت م ش
جاهــا بــه کارهایــم می خندیدنــد و برایــم جالــب بــود 
ــم  ــی ه ــد؛ خیل ــرار کرده ان ــاط برق ــن ارتب ــش م ــا نق ــه ب ک

ــد. ــن دادن ــه م ــی ب ــای خوب واکنش ه
- اســامی فیلم هــای بخــش مســابقه ملــی دهمیــن 
ــینما  ــران »س ــتند ای ــم مس ــی فیل ــنواره بین الملل دوره جش

ــد. ــام ش ــت« اع حقیق
بــه  »آواتــار«  مجموعــه  ســازنده  کامــرون،  جیمــز   -
ــم  ــن فیل ــای ای ــاخت ادامه ه ــول داد در س ــش ق مخاطبان
ــودش  ــرار خ ــه تک ــد و ب ــوش نکن ــکار را فرام ــوآوری و ابت ن

نپــردازد.
ــه آهنگســازی رامیــن  ــوم موســیقی »چشــم انتظار« ب - آلب
صفایــی، خوانندگــی وحیــد تــاج، روایــت نصــرهللا مدقالچــی 
و حضــور تعــدادی از نوازنــدگان مطــرح موســیقی ایــن هفتــه 

ــازار منتشــر می شــود. در ب

 تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم 

در نشست کتابخوان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس فرهنگ

همزمــان بــا برگــزاری کنگــره ملــی 
ســرداران و ۲300 شــهید شهرستان 
ــوان  ــت کتابخ ــهر، نشس خمینی ش
ســالن  در  نــور«  »طایــه داران 
اجتماعــات کتابخانــه الغدیــر برگزار 
و از خانــواده شــهدای مدافــع حــرم تجلیل شــد. در این نشســت 
کتاب هــای »فاتــح تپه هــا« بــا موضــوع سرگذشــت نامه شــهید 
ســردار علــی مؤذنــی توســط هــادی عموشــاهی، »شــهیده 
طیبــه« شــامل زندگینامــه شــهیده طیبــه واعظــی توســط مریــم 
هاشــمیان و کتــاب »آقــای مربــی« سرگذشــت زندگــی ســردار 
ــاب  ــنده کت ــی، نویس ــره صرام ــط زه ــاهی توس ــود عموش محم
ــره  ــک پنج ــه »ی ــت نمایش نام ــن نشس ــد. در ای ــی ش معرف
ــه  ــاس نمایش نام ــر اس ــری ب ــی جعف ــته مصطف ــی« نوش الالی
ــد.  ــرا درآم ــه اج ــی ب ــر لطف ــته امی ــره« نوش ــت پنج »از پش
شــعرخوانی جهانگیــر زمانــی کتابــدار خمینی شــهری بــا موضــوع 
دفــاع مقــدس و شــهادت و برپایــی نمایشــگاه عکــس »روایــت 
عــروج« بــا موضــوع شــهدا، از دیگــر بخش هــای ایــن نشســت 
ــان از خانواده هــای معظــم شــهدای  ــی اســت در پای ــود. گفتن ب
ــاع مقــدس و مدافــع حــرم، خانواده هــای ســرداران شــهید  دف
محمــود عموشــاهی، شــهید مجیــری، شــهید محســن حیــدری 
ــن  ــاب در ای ــدگان کت ــی و ارائه دهن ــدی کاظم ــهید عبدالمه ش

ــا حضــور مســئوالن تقدیــر شــد. نشســت ب

»حاِل گذشته« در موزه هنرهای معاصر
مــوزه هنرهــای معاصر ایــن روزهــا میزبــان آثار  کیمیای وطن
ــه از روز  ــوده ک ــته« ب ــاِل گذش ــوان »ح ــا عن ــر ب ــران مهاج مه
چهارشــنبه 5 آبــان افتتــاح شــده و تــا 5 آذر میزبــان عاقه مندان 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــر اس ــن هن ــه ای ب
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، مهــران مهاجــر عــکاس 
ایــران و کارشــناس ارشــد زبان شناســی در کارگاه  مطــرح 
»نگاهــی بــه عکاســی امــروز ایــران« گفــت: یکــی از تاش هــای 
عکاســان ایــن اســت کــه چگونــه ایــن تصویــر یــا پنجــره را بــه 

افراد ارائه دهند که برای آنان مهم شود.
 وی بــا اشــاره بــه بازنمایــی مــکان در فضــای عکاســی ایــران 
ــاب انســان در  ــن کار مســئله حضــور و غی ــان داشــت: در ای بی
ــل  تأمــل ایــن اســت کــه  ــه قاب ــوده و نکت فضــا بســیار مهــم ب
چگونــه در فضــای عکاســی ایــران انســان بــه فضــا قالب اســت. 
مهاجــر بــا اشــاره بــه نقــش دســته بندی ســه گانه عکاســی در 
تکویــن زبــان عکاســی امــروز ایرانــی گفــت: در عکاســی ایرانــی 
گونه هــای متفاوتــی داریــم کــه آمیــزش آن هــا یکــی از شــرایط 

الزم بــرای تکویــن عکاســی امــروز در ایــران اســت.

اخبار کوتاه

ــینمایی  ــم س ــاخت فیل ــال س ــه  دنب ــی ب ــعود ده نمک مس
»اعدامی هــا« در اوایــل ســال آینــده اســت کــه در ســبکی 
متفــاوت از ســایر فیلم هــای ایــن کارگــردان ســاخته 
خواهــد شــد. اواســط ســال 13۹1 بــود کــه مســعود 
ــی  ــای تلویزیون ــی از برنامه ه ــور در یک ــا حض ــی ب ده نمک

ــم ســینمایی قســمت  ــر از ســاخت فیل خب
ادامــه  در  اعدامی هــا«  و  »رســوایی  دوم 
ــی  ــود؛ ده نمک ــود داده ب ــازی خ راه فیلمس
پــس از اعــام ایــن خبــر، فیلــم ســینمایی 
ــته  ــال گذش ــاخت و س ــا« را س »معراجی ه
هــم فیلــم ســینمایی »رســوایی ۲« را مقابــل 
دوربیــن بــرد کــه اکــران ایــن اثــر از اواســط 

ــر  ــن اث ــروش ای ــد. ف ــاز ش ــاری آغ ــال ج ــت س اردیبهش
ســینمایی بــه رقمــی نزدیــک بــه ۲ میلیــارد و 700 میلیــون 

ــان در گیشــه رســید.  توم
حــال شــنیده ها حاکــی از ایــن اســت کــه مســعود 
ده نمکــی، یکــی از فیلمســازان جنجالــی ســینمای ایــران 

 بــه  دنبــال ســاخت فیلــم ســینمایی »اعدامی هــا« اســت 
ســناریو  ایــن  ســاخت  بــا  ارتبــاط  در  و گمانه زنی هــا 
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــت. ام ــده اس ــال آین ــل س ــدود اوای در ح
ــه شــنیده شــده اســت ــا« آن طــور ک  داســتان »اعدامی ه

ــه  ــه ب ــه  صــورت جداگان ــزود ب ــر در ســه اپی ــن اث قصــه ای
موتلفــه  حــزب  مبــارزات  از  بخش هایــی 
شــهید مجتبــی نــواب  صفــوی و طیــب 
 1357 تــا   13۲0 ســال  از  حاج رضایــی 
می پــردازد. بــا ســاخت فیلــم ســینمایی 
»اعدامی هــا« توســط مســعود ده نمکــی 
ــد  ــردان، قص ــن کارگ ــد ای ــر می رس ــه  نظ ب
ــر نگــرش در ســبک فیلمســازی خــود   تغیی
بعــد از ســاخت آثــار تجــاری و گیشه پســندی چــون 
ــال  ــوایی« دارد. ح ــا« و »رس ــا«، »معراجی ه »اخراجی ه
ــی  ــازی ده نمک ــه فیلمس ــر ذائق ــن تغیی ــه ای ــد ک ــد دی بای
 پــس از ســاخت »اعدامی هــا« بــه مــذاق مخاطبــان 

و منتقدان خوش می آید یا خیر؟ فارس

»اعدامی ها«، فیلم جدید مسعود ده نمکی
تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »جنجــال در عروســی« 
گفــت: پیشــنهاد افزایــش قیمــت بلیــت فیلــم 
ــی  ــه کارگردان ــی« ب ــال در عروس ــینمایی »جنج س
ــه  ــش ارائ ــی نمای ــورای صنف ــه ش ــی ب ــا خطیب رض
ــان  ــاره زم ــده، درب ــدی، تهیه کنن ــد احم ــد. محم ش

نمایــش فیلــم »جنجــال در عروســی« 
فیلــم  آن گفــت:  بلیــت  قیمــت  و 
عروســی«  در  »جنجــال  ســینمایی 
ســاخته رضــا خطیبــی قــرار بــود نــوروز 
ــای  ــل فض ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ــران ش اک
مفــرح فیلــم و همزمانــی بــا دهــه 

ــد.  ــق نش ــر محق ــن ام ــه ای فاطمی
در  به تازگــی  فیلــم  ایــن  ادامــه گفــت:  در  وی 
ــئول توانســت  ــدی س ــای ســه بع جشــنواره فیلم ه
جایــزه ویــژه هیئــت داوران را دریافــت کنــد. جنجــال 
در عروســی از 11 آذرمــاه قــرار اســت در ســینماهای 
ــه  تهــران اکــران شــود کــه در بعضــی از ســینماها ب

صــورت دو بعــدی و در بعضــی بــه صــورت ســه 
ــد.  ــش درمی آی ــه نمای ــدی ب بع

ــه  ــی ک ــاره عینک ــدن« درب ــا آم ــه دنی ــده »ب تهیه کنن
ــه  ــد تهی ــدی بای ــه بع ــای س ــدن فیلم ه ــرای دی ب
ــی  ــه راحت ــب ب ــه مخاط ــرای اینک ــت: ب ــود، گف ش
بتوانــد از عینــک ســه بعــدی بــرای 
 دیــدن اســتفاده کنــد و از گیشــه آن 
را بخواهــد، بــه شــورای صنفــی نمایــش 
ــم. در صــورت  ــی را پیشــنهاد دادی قیمت
موافقــت، قیمــت بلیــت ایــن فیلــم 
ــک بیشــتر از  ــداری عین ــل خری ــه دلی ب

ــود. ــد ب ــر خواه ــای دیگ فیلم ه
آمــدن«  دنیــا  »بــه  فیلــم  اکــران  دربــاره  وی   
ــم  ــران فیل ــرای اک ــبی ب ــان مناس ــوز زم ــت: هن گف
باقــی  در نظــر نگرفتیــم. تعــداد زیــادی فیلــم 
ــران  ــد اک ــده قص ــی مان ــان باق ــه در زم ــد ک  مانده ان

دارند. ایسنا

دادنامه
پرونده کاسه: ۹5/۲85 شماره دادنامه 4۲4-۹5/07/۲۹ شعبه ۶ شورای حل اختاف

خواهان: مجید حبیبی خوانده: عادل ملی چییان به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار : پس جری تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر صدور رای می گردد. رای شورا در خصوص دعوی مجید حبیبی به 
طرفیت عادل ملی چییان به خواسته مطالبه مبلغ ۲5000000 ریال بابت فروش یک دست مبل راحتی 
به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی  و مفاد شهادت شهود و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی دعوای خواهان را وارد دانسته مستندا به ماده 1۹8 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 3۶۲ و 3۹4 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۲5000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1450000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 13۹5/05/۲4 لغایت اجرای حکم صادر و اعام می نماید. 
رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 

از آن قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار می باشد.
دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/7۲5/م الف به تاریخ  ۹5/08/03
دادنامه

پرونده کاسه: ۹5/۲5۶ شماره دادنامه 4۲۲-۹5/07/۲۹ شعبه ۶ شورای حل اختاف
خواهان: مجید حبیبی خوانده: طیبه )ماهور( لیراوی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 

گردشکار : پس جری تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر صدور رای می گردد.رای شورادر خصوص دعوی مجید حبیبی به 
طرفیت طیبه )ماهور( لیراوی به خواسته مطالبه مبلغ هجده میلیون ریال بابت فروش لوازم خانگی 
به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی  و مفاد شهادت شهود و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی دعوای خواهان را وارد دانسته مستندا به ماده 1۹8 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و مواد 3۶۲ و 3۹4 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 18000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5۲5000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 13۹5/0۶/08 لغایت اجرای حکم صادر و اعام می نماید. 
رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 

از آن قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار می باشد.
دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/750/م الف به تاریخ  ۹5/08/10
دادنامه

قربانی  احمد  :آقای  آباد متهم  نشانی دولت  به  برخوار  : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  شاکی 
فرزند حسن به نشانی سین برخوار بلوار امام خمینی )با راهنمایی اداره جهاد کشاورزی شهرستان 

برخوار( اتهام : 1- تغییر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
رای دادگاه

در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان برخوار علیه آقای احمد قربانی فرزند حسن مبنی 
بر تغییر کاربری غیر مجاز به میزان ۹5۲ متر مربع از اراضی زراعی واقع در مزرعه ، مزرعه پاک 407 
دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و 
انقاب شهرستان برخوار شکایت اداره شاکی و تحقیقات انجام شده توسط مامورین موبوطه و اعام 
قیمت زمین مذکور پس از تغییر کاربری توسط کمیسیون ارزیابی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 
صرف مظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و 
با استناد مواد 1 و ۲ و 3 و 1 قانون مجازات اسامی مصوب سال 13۹۲ متهم موصوف را به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده وضع 
به حالت سابق محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر 

خواهی در همین شعبه می باشد.دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/75۲/م الف به تاریخ  ۹5/08/10

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: خدا داد  نام خانوادگی: جال الدین صالحی نام پدر: قریب خان  نشانی 
محل اقامت: فاورجان محله جعفر آباد خ قرنی ک  ش ناصر جمشیدی پ ۹ مشخصات محکوم 
له: نام:عذرا   نام خانوادگی:رهنما  نام پدر : عبدالحسین  نشانی محل اقامت:فاورجان – جعفر آباد 
خ قرنی محکوم به:به موجب رای شماره ۹5/۲45 تاریخ.........حوزه فاورجان  شورای حل اختاف 
شهرستان فاورجان)به موجب رای شماره .... تاریخ ..... شعبه خانواده دادگاه عمومی ....( که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:تحویل چهل مثقال طای ساخته شده 18 عیار و دارای زمین 
و خانه و مبلغ پانزده میلیون ریال یک تخته  فرش به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال در حق 
محکوم له و نیم عشردر حق صندوق دولت.ماده 34 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. مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

گواهی  حصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره 41۲4550047  امیری  زهرا  خانم 
است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  ۹5/114۹تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 
شادروان حسن عبداللهی  بشناسنامه شماره 41۲35000047در تاریخ 13۹5/4/10در گذشته و ورثه 
وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- مرتضی عبداللهی فرزند حسن شماره شناسنامه 41۲3870048 
نسبت با متوفی فرزند ۲- حسین عبداللهی فرزند حسن شماره شناسنامه 41۲3800000۲ نسبت با 
متوفی فرزند 3- علیرضا عبداللهی فرزند حسن شماره شناسنامه 41۲38400117 نسبت با متوفی 
فرزند  متوفی  با  نسبت   41۲47800080 شناسنامه  فرزند حسن شماره  عبداللهی  فاطمه   -4 فرزند 
زهرا  فرزند ۶-  متوفی  با  نسبت  فرزند حسن شماره شناسنامه 41۲47۶0008۲  عبداللهی  زهرا   -5
امیری فرزند ولی محمد شماره شناسنامه 41۲4550047 نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات 
قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد. 
شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
به  نثاری    علی جان  آقای  رای شماره 13۹5۶030۲0۲3000۹08مورخ 13۹5/07/۲۹  برابر   -1 ردیف 
شماره شناسنامه 1150کدملی 1۲83450781صادره از اصفهان  فرزند سیف اله    بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 1۶/51 متر مربع مفروزی از پاک شماره 1 فرعی از 318۹- اصلی واقع در بخش 

۲ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/8/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/8/۲۶ 
شماره : ۲38۹5 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹83۶53400۲38شماره  پرونده:  ۹510103۶5340۶۲83شماره  اباغیه:  شماره 
به طرفیت  دادخواستی  اسدی  / شاکی شیرین گل  خواهان   13۹5/08/0۲ تنظیم:  تاریخ   ۹50۲44
خوانده / متهم رحمت اله ابراهیمی به خواسته طاق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان فاورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان فاورجان  واقع در فاورجان  – خیابان ماصدرا  – ساختمان دادگستری - طبقه اول اتاق 
به کاسه  ۹50۹۹83۶53400۲38ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/11/13 و  و  ارجاع   ۲۲5
ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ 
شاکی و به تجویز ماده 73 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 / متهم  پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – 

خسرو اقایی
دادنامه

پرونده  شماره  تنظیم:13۹5/07/۲۲  تاریخ   ۹50۹۹73۶53500۹84: دادنامه  شماره 
:۹50۹۹83۶53500330 شماره بایگانی شعبه :۹50344 پرونده کاسه ۹50۹۹83۶53500330شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹73۶53500۹84 
خواهان : آقای اسداله کاظمی فرزند مهدی به نشانی فاورجان – روستای جوجیل – خ اصلی کوچه 
شهید محمد تقی حسینی منزل شخصی خواندگان : 1. خانم صدیقه کیانی مارانی فرزند عبدالعلی 
۲. آقای هوشنگ رستگار فرزند عبد علی 3. خانم شهین کیانی مارانی فرزند عبدالعلی 4. آقای علی 
رستگاری فرزند هوشنگ به نشانی مجهول المکان خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در تاریخ 
العاده جلسه دادرسی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان به تصدی امضا  فوق 
کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه مورد اشاره باال از دفتر و اصل و تحت نظر قرار دارد . طرفین حضور 
ندارند. دادگاه بابررسی اوراق پرونده و محتویات انها ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.))رای دادگاه((در خصوص دعوی آقای اسدهللا کاظمی فرزند مهدی به طرفیت 
آقایان هوشنگ رستگاری فرزند عبدالعلی و علی رستگاری فرزند هوشنگ و خانمها صدیقه و شهین 
هر دو کیانی فرزندان عبدالعلی به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موضوع پرونده 
کاسه ۹50344 ش 3 ح فاورجان با خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و هشتاد و نه میلیون و پانصد 
هزار ریال دادگاه با توجه به 1- استشهادیه محلی تنظیم و پیوست دادخواست ۲- اظهارات شهود تعرفه 
شده خواهان در جلسه رسیدگی که همگی موید وضعیت مالی )تقریبا( نا مناسب خواهان می باشد 
3. حاضر نشدن خوانده در جلسه رسیدگی و نیز ارسال نکردن الیحه دفاعی خود )شخصا یا با معرفی 
وکیل دادگستری (- دعوی خواهان را با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از هزینه دادرسی وارد دانسته ، 
مستند به مواد 504-513و514 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب 
137۹ حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت ما بقی هزینه دادرسی را صادر و اعام می دارد. رای 
صادره شده ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد./ دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان – محمد محمدی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

بر  مبنی  دادخواستی  آدرمنابادی  شناس  حق  رسول  خواهان   33۶/۹5 پرونده کاسه  خصوص  در 
اله  بانضمام کلیه خسارات بطرفیت حجت  به میزان ۲00/000/000 ریال  مطالبه سه فقره چک جمعا 
فاتحی پیکانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ ۹5/۹/1۶ ساعت 1۶ تعیین 
و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر 
تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید و در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .
 رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بر  مبنی  دادخواستی  آدرمنابادی  شناس  حق  رسول  خواهان   337/۹5 پرونده کاسه  در خصوص 
مطالبه دو فقره چک به میزان 158/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی بطرفیت جواد  فاتحی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ ۹5/۹/1۶ ساعت 1۶:15 تعیین و با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود . 
رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کاسه 33۹/۹5 خواهان علیرضا کرمیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 1 فقره چک 
به میزان ۲۶/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی بطرفیت اصغر موسائی  تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ ۹5/۹/1۶ ساعت 1۶:45 تعیین و با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل ازرسیدگی 
به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت 
دفتر شعبه 37 شورای حل  رئیس   . اتخاذ می شود  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  اباغ شده  رسیدگی 

اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

بر  دادخواستی مبنی  بادی  آدرمنا  پرونده کاسه 338/۹5 خواهان رسول حق شناس  در خصوص 
مطالبه یک فقره چک به میزان ۲00/000/000 ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی بطرفیت جواد فاتحی   
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ ۹5/۹/1۶ ساعت 1۶:30 تعیین و با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود . 
رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بر مطالبه خسارت  مبنی  دادخواستی  پرونده کاسه 333/۹5 خواهان منصور صادقی  در خصوص 
ناشی از عدم ایفای تعهد به قرار داد عادی از تاریخ ۹4/3/3 لغایت ۹5/3/3 مقوم به ۲00/000/000 
ریال  بطرفیت امین حبیبی    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ ۹5/۹/15 
ساعت 1۶ تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود 

. رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

در خصوص پرونده کاسه 334/۹5 خواهان رسول حق شناس آدرمنا بادی  دادخواستی مبنی بر 
1- محمد  بطرفیت  قانونی    و کلیه خسارات  ریال  میلیون  دویست  میزان  به  فقره چک   ۲ مطالبه 
یوسفی ۲- جواد امیری 3- علی یوسفی     تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
۹5/۹/15 ساعت 1۶:15تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود . رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کاسه 335/۹5 خواهان رسول حق شناس آدر منا بادی  دادخواستی مبنی بر 
مطالبه یک فقره چک به میزان 1۶0/000/000 ریال بانضمام  کلیه خسارات قانونی   بطرفیت علیرضا 
هارونی بردشاهی      تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ ۹5/۹/15 ساعت 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  و  1۶:30تعیین 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  این شعبه  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  االنتشار  کثیر 
 ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود .
 رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 1۹/۹0۶ واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام امراله رضائی کلیشادی  فرزند نعمت اله  در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۹5/۹/۲ 
مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  در محل شروع  ۹ صبح  ساعت 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
 مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد.
 تاریخ انتشار : ۹5/8/11 

شماره : 553/م الف 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

دادنامه
کاسه پرونده:۹50۶71 شماره دادنامه:1۲71 تاریخ رسیدگی:۹5/7/۲۲ مرجع رسیدگی:شعبه 7 شورای 
حل اختاف اصفهان خواهان: 1-عفت فروغی ابری ۲-شاهزاده بیگم صالحی ابری 3-فاطمه بیگم 
بنزین کارخانه  پمپ  محمدآباد-قهاب-روبروی  اصفهان-نائین-منطقه  جاده  نشانی:  ابری  صالحی 
راه  چهار   و  نظامی  حکیم  فاصل  حد  غربی  شریعتی  اص-خ   : نشانی  نصر  اکبر  وکیل:  پزی  آجر 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ  : مجتبی حسینی نشانی: مجهول  آریا ط4 خوانده  پلیس ساختمان 
15۶/7۹3/300 لاير بابت فاکتور مورخه ۹5/3/۲4 به انضمام مطلق خسارات قانونی گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
نماید:))رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء، 
ابری  صالحی  بیگم  ۲-شاهزاده  ابری  فروغی  1-عفت  خانمها  دعوی  خصوص  شورا((در  قاضی 
3-فاطمه بیگم صالحی ابری با وکالت آقای اکبر نصر به طرفیت آقای مجتبی حسینی به خواسته 
و  مورخه ۹5/3/۲4  فاکتور  موجب  به  تا کنون  تاریخ ۹4/11/۶  از  15۶/7۹3/300 لاير  مبلغ  مطالبه 
وکیل  الوکاله  حق  انضمام  به  حکم  اجرای  زمان  لغایت   ۹4/11/۶ تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارات 
اظهارات  و  تقدیمی  دادخواست  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به 
وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و استماع شهادت شهود و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
ارائه  گردش حساب  ریز  طبق  و  شعبه  به  ای  دفاعیه  الیحه ی  ارائه  عدم  و  قانونی  اباغ  رغم  علی 
مستندا  و  دانسته  صحت  به  مقرون  خواهان  دعوی  شورا  لذا  شعبه  به  خواهان  وکیل  توسط  شده 
به مواد 1۹8 و515 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
الوکاله  بابت هزینه دادرسی و حق  بابت اصل خواسته و مبلغ 4/00۶/007 لاير  15۶/7۹3/300 لاير 
اجرای  لغایت  دادخواست)۹5/5/1۶(  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارات  تعرفه  طبق  وکیل 
حکم در حق خواهان صادر و اعام می گردد.رای صادره غیابی و ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی 
 در همین شعبه و سپس ۲0 روز پس از قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
شماره:۲3۶۶1/م الف قاضی شورای حل اختاف 7 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۹50150 شماره دادنامه: 135۹ تاریخ رسیدگی: 13۹5/7/۲۹ مرجع رسیدگی: شعبه ۹ 
شورای حل اختاف اصفهان خواهان: محمد ترکیان والشانی به نشانی: درچه- والشان خ حافظ کوی 
آرامش پ11 خوانده: اسدهللا محمدی به نشانی : مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن کاسه فوق طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد  به طرفیت خوانده اسدهللا محمدی  ترکیان والشانی  خواهان محمد 
میلیون لاير به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه ، با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست 
خواهان با توجه به ارائه کپی رسید عادی و اینکه خوانده علیرغم اباغ در جلسه رسیدگی حضور ندارد.

لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستندا به ماده 1۹8 ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون لاير بابت اصل خواسته یک میلیون و نهصد و نود هزار لاير هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواست ۹5/۲/4 در حق خواهان محکوم 
 و اعام می دارد رای صادره غیابی ظرف ۲0 روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض و واخواهی در این شعبه 

می باشد.
شماره:۲3۶۶4/ م الف قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

سایه هالووین بر آیین های کهن

 تیشه ای به ریشه جشن های ایرانی

پیشنهاد افزایش قیمت بلیت یک فیلم



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بازگشت گلر جنجالی به تیم ملی سه شنبه  11  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  288 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

تمجیدمربیهیرنفینازقوچاننژاد
هیرنفیــن موفــق شــد در خانــه 
صدرنشــین بــا تســاوی 2-2 
ــا  ــرده و ب ــف ک ــورد را متوق فاین
ــه  ــه خان یــک امتیــاز شــیرین ب
بازگــردد. ایــن نتیجــه در حالــی 
بــه دســت آمــد کــه درخشــش 
تهاجمــی  مثلــث  فوق العــاده 
ــرمربی  ــتریپل، س ــن اس ــه داد یورگ ــر ب ــار دیگ ــن ب هیرنفی
ــن شکســت  ــا دومی ــداد ت ــد و اجــازه ن ــم آم ــن تی ــق ای موف
ایــن تیــم در فصــل جــاری رقــم بخــورد. مثلثــی کــه 
ــه  ــا ب ــد و ت ــکیل می دهن ــی تش ــن و زنل ــژاد، الرس قوچان ن
ــا  ــانده اند ت ــر رس ــه ثم ــوع ب ــل 21 گل در مجم ــای فص اینج
ــگاه  ــرد و جای ــب بگی ــه شگفتی ســازان فصــل لق تیمشــان ب
چهــارم را بــه خــود اختصــاص دهــد. یورگــن اســتریپل 
ســرمربی هیرنفیــن در پایــان بــازی بــا فاینــورد ضمــن 
ــم  ــت: »س ــش گف ــی تیم ــث تهاجم ــاره از مثل ــد دوب تمجی
الرســن، قــدرت جنگندگــی و دوندگــی خوبــی دارد. آربــر زنلــی 
هــم تکنیــک و هــوش زیــادی در فوتبالــش دیــده می شــود 
ــم  ــژاد خت ــا قوچان ن ــه رض ــت ب ــن دو در نهای ــاش ای ــه ت ک
می شــود. مهاجمــی بــزرگ و تمام کننــده فوق العــاده کــه 
کــم پیــش می آیــد موقعیتــی را از دســت بدهــد و گلــی کــه 
ــل  ــش مقاب ــه ای از توانایی های ــا گوش ــورد زد، تنه ــه فاین او ب

چارچوب دروازه است.«

جوسازیهاباعثشدپنالتیبربادبرود
مدافــع راســت پرســپولیس کــه ایــن روزهــا بــا تولــد 
ــن  ــی ای ــده، قهرمان ــاوت ش ــش متف ــی برای ــدش زندگ فرزن

تیــم را پایــان رویــای خــود در ایــن فصــل می دانــد. 
ــتان  ــتقال خوزس ــر اس ــدار براب ــه در دی ــی ک ــین ماهین حس
ــی پرســپولیس را از دســت داد، جوســازی های شــکل  پنالت
گرفتــه در هفتــه قبــل از بــازی را در آن اتفــاق مؤثــر می دانــد 
ــدی طارمــی  ــی زدن مه ــا پنالت ــد مشــکلی ب ــوان می کن و عن
نــدارد و در صورتــی کــه او پیــش از ایــن مســئله آمادگــی اش 
 را داشــته باشــد، می توانــد درخواســت زدن آن را اعــام 

کند. 
ــی  ــم مل ــه تی ــا ب ــادی داشــتم ت ــزه زی ــزود: انگی ــی اف ماهین
ــم مشــکلی  ــوت نشــده ام، ه ــه دع ــون ک ــوت شــوم. اکن دع
ــه نظــر کــی روش احتــرام می گــذارم. بایــد  ــدارد و ب وجــود ن
تمریناتــم را بیشــتر کنــم و در پرســپولیس بهتــر باشــم تــا بــار 
دیگــر بتوانــم نظــر ایشــان را جلــب کنــم. مشــکلی هــم بابــت 
پاســپورت و ... نــدارم و همــه چیــز حــل شــده اســت. فقــط 
بایــد بــا تمرینــات بیشــتر خــودم را بــه تیــم ملــی برســانم.

 او دربــاره پدرشــدنش گفــت: نمی توانــم حســم را بیــان کنــم. 
یــک حــس عجیــب و غریــب و فــوق العــاده اســت. اکنــون 

بیشــتر قــدر پــدر و مــادرم را می دانــم.

حمیده عباسعلی:

باآسیبدیدگیبرنزگرفتم
ــوان  ــه بان عضــو تیــم ملــی کارات
وجــود  بــا  گفــت:  ایــران 
آســیب دیدگی راهــی مســابقات 
ــی  ــی شــده و در رقابت های جهان
کــه ســطح فنــی باالیــی داشــت 
ــز  ــدال برن ــب م ــه کس ــق ب موف
ــا  ــعلی ب ــده عباس ــدم. حمی ش
بیــان مطلــب فــوق گفــت: دوره قبــل مــدال نقــره مســابقات 
ــا  ــم تنه ــن دوره، هدف ــودم و در ای ــرده ب ــب ک ــی را کس جهان
مــدال طــا بــود. خــدا را شــکر کــه بــا رســیدن بــه مــدال برنــز 
دســت خالــی نمانــدم؛ ولــی عوامــل زیــادی در نرســیدن بــه 
ــا  ــه داد: قصــد داشــتم ب ــت داشــتند. وی ادام ــم دخال هدف
 حضــور در رقابت هــای ســطح بــاالی »کاراتــه وان« خــود 
را بــرای کســب مــدال طــا در مســابقات جهانــی آمــاده کنــم 
کــه در چنــد تورنمنــت ابتدایــی شــرکت کــردم؛ ولــی در ادامــه 
ایــن امــر میســر نشــد و پــس از آن هــم دچــار آســیب دیدگی 
ــار  ــن پرفش ــک تمری ــوی پزش ــدید آن، از س ــا تش ــده و ب ش
ــای  ــور رقابت ه ــرای حض ــی ب ــا فیزیوتراپ ــد و ب ــوع ش ممن
ــی بیســت  ــه ســطح فن ــاده شــدم. عباســعلی ب ــش آم  اتری
و ســومین دوره رقابت هــای جهانــی هــم اشــاره کــرد و گفــت: 
ــابقات  ــن مس ــار چنی ــه، انتظ ــدن کارات ــی ش ــس از المپیک پ
ــک  ــه ی ــی کارات ــی را داشــتیم. رقابت هــای جهان ســطح باالی
ــرای  ــم ب ــاءهللا بتوانی ــت و ان ش ــزرگ اس ــیار ب ــداد بس روی
ــداد  ــن روی ــه در ای ــم ک ــزی کنی ــوری برنامه ری ــک ط المپی
بــزرگ بهتریــن نتیجــه را بگیریــم. وی درخصــوص موفقیــت 
تیــم مــردان هــم گفــت: آن هــا بهتریــن بودنــد و الیــق ایــن 

مهم هستند.

نوراللهیمیتواندازپرسپولیسجداشود
نیمکت نشــینی احمــد نوراللهــی در پرســپولیس دل خــوری 
ــر او  ــه بســا اگ ــراه داشــته اســت و چ ــه هم ــن را ب ــن بازیک ای
ایــن شــرایط را در تیمــش پیــدا نمی کــرد، االن ملی پــوش 
ــی  ــط در صورت ــی فق ــه نورالله ــه اینک ــب توج ــه جال ــود. نکت ب
 کــه از تراکتورســازی پیشــنهاد داشــته باشــد پرســپولیس 
را تــرک می کنــد. دلیــل ایــن مســئله ایــن اســت کــه نوراللهــی 
هنــوز خدمــت دوران ســربازی را طــی نکــرده و در حــال حاضــر 
دانشجوســت. اگــر ایــن بازیکــن تصمیــم بــه انصــراف از 
ــه صــورت قانونــی دیگــر  ادامــه تحصیــل بگیــرد، آن وقــت او ب
ــم نظامــی  ــه تی ــد ب ــد و بای ــازی کن ــد در پرســپولیس ب نمی توان
ــد شــرایط  ــی بای ــظ نورالله ــرای حف ــدد. پرسپولیســی ها ب بپیون
ــن  صــورت احتمــال اینکــه  ــر ای ــد؛ در غی ــر دهن ــرای او تغیی را ب
نوراللهــی از ادامــه تحصیــل انصــراف دهــد، خیلــی زیــاد اســت 
ــک  ــدون دردســر  هافب ــد ب ــز می توان و باشــگاه تراکتورســازی نی

ــد. ــی پرســپولیس را جانشــین ســینا عشــوری کن دفاع
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گاهــی اتفاقاتــی در ورزش ایــران، به ویــژه در والیبــال رخ 
می دهــد کــه واقعــا جــزو عجایــب و غرایــب اســت و در هیــچ 
منطقــی نمی گنجــد؛ ماننــد برخــوردی کــه ســرمربی تیــم ملــی 
نوجوانــان بــا نوجــوان مســتعد اصفهانــی کــرد. محمدحســین 
افتخــاری، ســرعتی زن دفــاع وســط متولــد 1378/6/3 بــا 2 
متــر و 4 ســانتیمتر قــد و 88 کیلــو وزن کــه ســابقه بــازی در 
ــوم  ــم آلومینی ــان کشــور )ســال 94( در تی ــر نوجوان ــگ برت لی
ــزگان را دارد و همــه ســاله بازیکــن )فیکــس(  ــدی هرم المه
ثابــت تیــم منتخــب نوجوانــان و جوانان اصفهــان بــوده و اخیرا 
بــه اردوی تیــم ملــی نوجوانــان دعــوت شــده بــود، روز ســوم 
بــه راحتــی آب خــوردن از ســوی ســرمربی تیــم ملــی نوجوانان 
ــی را  ــم مل ــا مایوســانه اردوی تی کشــورمان خــط می خــورد ت
ــال  ــد! محمدحســین افتخــاری از 13 ســالگی والیب ــرک کن  ت
ســازنده  مربــی  محمدی پــور،  محمدرضــا  نظــر  زیــر   را 
ــم  ــپس در تی ــد و س ــوزش دی ــان آم ــال اصفه ــوب والیب و خ
ــرار  ــم ق ــن تی ــان عضــو شــد و در ترکیــب ای شــهرداری اصفه
گرفــت کــه محمــد رجالــی مربــی آن بــود. افتخــاری در حــال 
حاضــر نیــز در تیــم اپکــس اصفهــان بــازی می کنــد و از 
ــد  ــه نشــان می ده ــی برخــوردار اســت ک ــی خوب ــک بدن فیزی

ــت. ــد داش ــش رو خواه ــانی را پی ــده درخش آین
    شما دیگر چرا؟

ــرمربی  ــی، س ــد وکیل ــای محم ــا آق ــا ب ــخن م ــا روی س  ام
تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان اســت کــه بــه ناحــق روی اســم 
ایــن بازیکــن شایســته و بااخــاق خــط قرمــز کشــیده اســت؛ 
ــه  ــان ک ــی نوجوان ــم مل ــرم تی ــرمربی محت ــی س ــای وکیل آق
ــما را دارم  ــا ش ــنایی ب ــار آش ــت افتخ ــده سال هاس ــن نگارن  م
بــا تمــام احترامــی کــه برایتــان قائلــم، می پرســم شــما 
دیگــر چــرا؟ بعــد از آقــای رائــول لوزانــو، چشــممان بــه جمــال 
ــال  ــی والیب ــم مل ــرمربی تی ــو، س ــول لوزان ــن! رائ ــما روش ش
ایــران بــه ناحــق روی نــام ســه بازیکــن مطــرح و مثمــر ثمــر 
ــم  ــکری( قل ــن تش ــری و آرمی ــی مباش ــف، عل ــاد ظری )فره
ــی اعزامــی  قرمــز کشــید. در انتخــاب نفــر دوازدهــم تیــم مل
ــار  ــر فش ــفانه زی ــه متاس ــرد ک ــتباه ک ــم اش ــک ه ــه المپی ب
ــوذ بعضــی از دوســتان فدراسیون نشــین  ــال نف بی حــد و اعم
حمــزه زرینــی را جایگزیــن محمدجــواد معنوی نــژاد کــرد کــه 
ــن دو  ــن ای ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــود؛ چ ــق نب ــم ح ــاز ه ب
ــژاد در بازی هــای  ــن از معنوی ن ــم و یقی ــه طــور حت بازیکــن ب
بیشــتر  اســتفاده  جهانــی  مســابقات  و  آینــده   المپیــک 
ــا  ــیده ت ــما رس ــه ش ــت ب ــاال نوب ــرد. ح ــوان ک ــری می ت و بهت
مثــل معــروف )تــا ســه نشــه بــازی نشــه( را محقــق کنیــد؟!

    فدراسیون نشینان و والیبال اصفهان
آقــای وکیلــی شــما بــه دنبــال چــه بازیکنــی هســتید؟ بهتــر 
و مناســب تر از محمدحســین افتخــاری ســراغ داریــد کــه 
 بــا 2 متــر و 4 ســانتیمتر قــد از فیزیــک بدنــی مناســب 
 و پتانســیل باالیــی برخــوردار اســت و انگیــزه زیــادی دارد 
و در آینــده می توانــد پشــتوانه خوبــی بــرای تیــم ملــی 
باشــد؟ چطــور ایــن بی عدالتــی را قبــول کردیــد تــا حــق ایــن 
ــری  ــا مباش ــه ب ــود؟ کاری ک ــورده ش ــتانی خ ــوان شهرس  نوج
و معنوی نــژاد کردنــد بــس نبــود کــه افتخــاری را هــم اضافــه 
ــال  ــا والیب ــوم اســت فدراسیون نشــینان ب ــد؟ کامــا معل کردی
ــد و حاضــر نمی شــوند  ــاد و ناســازگاری دارن اصفهــان ســر عن
 بــه جــای تضییــع حــق مســلم والیبالیســت های جــوان 
و نوجــوان معصــوم در جهــت پیشــرفت والیبــال ایــن اســتان 
ــکاری الزم  ــران دارد، هم ــال ای ــه ای در والیب ــه ســابقه دیرین  ک
ــی  ــا ک ــان ت ــال اصفه ــوری والیب ــد. حق خ ــل آورن ــه عم را ب
ــه  ــد ک ــس. بدانی ــد و ب ــدا می دان ــت خ ــد داش ــه خواه ادام
اجحــاف در حــق ســه جــوان رعنــا و شایســته اصفهانــی علــی 
مباشــری، محمدجــواد معنوی نــژاد و محمدحســین افتخــاری 
ــال  ــور والیب ــژه جامعــه صب ــر مــردم اصفهــان، به وی کاســه صب
دیــار زاینــده رود را لبریــز کــرده و ادامــه ایــن رونــد پیامدهــای 

خوشــی نخواهــد داشــت.

حق خوری والیبال اصفهان تمامی ندارد

ــار  ــی ب ــا مکان ــروژ، سوش ــن ن ــگاه میوندال ــام باش ــا اع ب
دیگــر بــه تیــم ملــی فوتبــال دعــوت شــده اســت؛ اتفاقــی 
ــته  ــراه داش ــه هم ــادی را ب ــیه های زی ــد حاش ــه می توان ک

باشــد. 
سوشــا مکانــی کــه ســال گذشــته بــه دلیــل بعضــی 

حواشــی از تیــم ملــی دور و ســپس از 
ســوی کمیتــه اخــاق بــا محرومیــت 3 
ماهــه از حضــور در لیــگ برتــر ایــران مواجــه 
ــن  ــا اعــام ســایت باشــگاه میوندال شــد، ب
ــال دعــوت شــده  ــه تیــم ملــی فوتب ــروژ ب ن

ــت.  اس
ــه  ــادش ب ــز اعتق ــته نی ــی روش در گذش ک

سوشــا مکانــی را نشــان داده بــود و حــاال کــه شــرایط برای 
ایــن دروازه بــان در لیــگ نــروژ آرام شــده و از ســوی دیگــر 
ــی  ــرد خوب ــم عملک ــش ه ــته تیم ــای گذش او در بازی ه
داشــته، بــار دیگــر از او دعــوت کــرده تــا در اردوی مالــزی 

ــد.  ــان باش ــار ملی پوش کن

درخشــش مکانــی در لیــگ دســته دوم نــروژ همــراه تیــم 
ــرای  ــازی ب ــه او در 12 ب ــت ک ــدی اس ــه ح ــن ب میوندال
ــن شــیت )بســته  ــار کلی ــه و 6 ب ــدان رفت ــه می تیمــش ب
نگهداشــتن دروازه( در کارنامــه داشــته اســت. ضمــن 
اینکــه همــراه ایــن تیــم بــه پلــی آف لیــگ اوبــوس صعــود 
کــرد. ســایت باشــگاه میوندالــن در این بــاره 
اعــام کــرده نامــه دعــوت از مکانــی بــه 
اردوی تیــم ملــی ایــران از فدراســیون فوتبال 
ــل از  ــان قب ــروژ رســیده و ایــن دروازه ب ــه ن ب
بــازی بــا ســوریه در اردوی مالــزی بایــد بــه 

ــدد.  ــی روش بپیون ــع شــاگردان ک جم
شــرایطی  در  مکانــی  از سوشــا  دعــوت   
صــورت گرفتــه کــه علیرضــا بیرانونــد، دروازه بــان اول تیــم 
ــه  ــوریه ب ــل س ــد مقاب ــده و نمی توان ــدوم ش ــی، مص مل
میــدان بــرود. از ســوی دیگــر علیرضــا حقیقــی، محمدرضــا 
اخبــاری و رشــید مظاهــری، 3 دروازه بانــی هســتند کــه از 

ــده اند. ــوت ش ــران دع ــه اردوی ته ــی روش ب ــوی ک س

بازگشتگلرجنجالیبهتیمملی

ــو  ــی کــه ســرمربی آن فابی ــی از یــک تیــم چین »کاوه رضای
کانــاوارو اســت، پیشــنهاد دریافــت کــرده و بــه زودی از 
جمــع آبی پوشــان جــدا خواهــد شــد.« ایــن خبــر از 
مجــازی  فضــای  به ویــژه  و  رســانه ها  در  یکشنبه شــب 
ــال اســتقال  ــم فوتب ــی هــواداران تی منتشــر شــده و ناراحت

ــرا مهاجــم  ــال داشــته اســت. ظاه ــه دنب را ب
ــدی  ــود بن ــرارداد خ ــتقال در ق ــماره 9 اس ش
دریافــت  صــورت  در  بــود کــه  گنجانــده 
ــا پرداخــت 250 هــزار  پیشــنهاد خارجــی و ب
ــد از ایــن تیــم جــدا شــود؛ اتفاقــی  دالر بتوان
ــران باشــگاه های  ــار دیگــر ضعــف مدی ــه ب ک
فوتبــال ایــران را نمایــان کــرده اســت. ســؤال 

هــواداران اســتقال در فضــای مجــازی از مســئوالن باشــگاه 
محبــوب خــود ایــن اســت کــه چگونــه بازیکنــی بــه همیــن 
ــم جــدا شــود؟  ــد در میانه هــای فصــل از تی راحتــی می توان
البتــه ایــن اتفــاق در باشــگاه اســتقال ســابقه داشــته 
ــد  ــاد می آورن ــه ی ــی را ب ــتقال روزهای ــواداران اس ــت. ه اس

کــه بازیکنــان محبــوب و تأثیرگــذار تیمشــان ماننــد فرهــاد 
مجیــدی، پژمــان منتظــری، جــواد نکونــام و ... در روزهــای 
حســاس فصــل از ایــن تیــم جــدا و راهــی کشــورهای عربــی 
شــدند و طرفــداران را در حســرت جــام گذاشــتند. البتــه ایــن 
ــص باشــگاه اســتقال نیســت و در باشــگاه  موضــوع، مخت
ســپاهان  حتــی  و  پایتخــت  ســرخ پوش 
ــود.  ــده می ش ــابهی دی ــای مش ــم نمونه ه ه
ــان  ــن رضایی ــرارداد رامی ــه ق ــخ یک طرف فس
ــگ  ــدای لی ــی در ابت ــدی طارم ــی مه و جدای
ــر  ــا بازگشــت ه ــد ب ــر شــانزدهم، هــر چن برت
ــراه  ــان هم ــع سرخ پوش ــه جم ــن ب دو بازیک
بــود، امــا شــوک بزرگــی را بــه هــواداران 
پرســپولیس وارد کــرد. بــه نظــر می رســد عــدم اتحــاد میــان 
ــت  ــده قیم ــث ش ــری باع ــگ برت ــگاه های لی ــران باش مدی
بازیکنــان افزایشــی نجومــی داشــته باشــد و باشــگاه ها 
ــه هــر خواســته ای از  ــن ب ــرای جلــب رضایــت هــواداران ت ب
ســوی ســتاره های لیــگ برتــر بدهنــد و مطیــع آن هــا شــوند.

آگهیدعوتبهارزیابیکیفیفراخواننخست

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 
واجد شرایط و دارای صاحیت جهت دعوت به مناقصات یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید. 

6553مالف-ادارهکلراهآهناصفهان

نوبتدوم

مدت اجرا محل اجرا موضوع  مناقصه شماره مناقصه ردیف

یکسال ایستگاههای سیستان و کاشان خدمات سوخت گیری دیزل ها 43/95/7 1

یکسال

محورهای اصفهان الی عقداء، 
اصفهان الی زرین شهر و حسن آباد 

و سیستان، اصفهان الی شوراب

خدمات پیشگیری، اطفاء حریق، بازدیدهای 
دوره ای کپسولهای آتش نشانی و راهبری 

یکدستگاه وسیله نقلیه آتش نشانی
43/95/8 2

 توضیح: داشتن گواهی صاحیت ایمنی پیمانکاری و گواهی صاحیت پیمانکاری در رشته مرتبط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصات فوق الزامی است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم و ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/08/13 با در دست داشتن معرفی نامه 
کتبی به نشانی: اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 95/09/01 به نشانی: دبیرخانه امور اداری.
3- هزینه اسناد: مبلغ )300/000( ریال

4- مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
ستاد سامانه  و   HTTP://IETS.MPORG.IR مناقصات  رسانی  اطاع  ملی  پایگاه  طریق  از  ارزیابی  اسناد   5-دریافت 

HTTP://SETADIRAN.IR
6- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصات می باشد.

* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صاحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه 
دعوت بعمل خواهد آمد.

تاریخ چاپ نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ 95/08/11

گزارشعملکردششماههاولسال

جاریاموربرقشهرستانفالورجان

اجرای حدود 3000متر شبکه فشار متوسط هوایی

اجرای حدود 18000متر شبکه فشار ضعیف هوایی 

تبدیل حدود 10000متر شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار 

نصب 8 دستگاه ترانس توزیع عمومی جدید 

تعویض حدود 150 اصله پایه فرسوده در سطح شهرستان فاورجان 

تعویض بیش از 300 دستگاه چراغ 125وات به ا ل ای دی 20 وات و چراغ 50 وات 

تعویض 3753 المپ روشنائی معابر

تعویض تعداد 1500 کنتور معیوب با اعتبار 2450میلیون ریال 

تعمیرات فیدر های  1 و 2 مینادشت، 6 و 9 و 12 باما، 11 اشترجان و 4 و 9 مدرس به طول 
135 کیلومتر

سرویس و تعمیرات تعداد 242 دستگاه پست هوائی

واگذاری 1140 انشعاب جدید خانگی، تجاری و صنعتی

واگذاری 101 انشعاب چاه آب کشاورزی

مهندس خزائی مدیر امور برق شهرستان فاورجان گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری امور برق 
شهرستان فاورجان را اعام کرد. پروژه های اجرا شده مصوب، بهره برداری و همیاری در 6 ماهه اول سال 

1395 مبلغ  38 میلیارد ریال است که برخی پروژه های آن به شرح ذیل می باشد.

شاهکارمدیراناستقاللدرامضایقراردادکاوهرضایی

پیام تبریک

تقدیم به جناب آقای محمد و همسر گرامی شان 

به یمن آمدن فرشته کوچکتان به زمین با آسمانی ترین آرزوها برای پر خیر و 

برکت بودن قدم های کوچکش و روح بخشیدن دوباره به زندگی تان. تبریک 

ما را پذیرا باشید.
ازطرفهمکارانشما
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر در ثبت شرق اصفهان 

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

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رای شماره 139360302027012919 مورخ 1393/08/25 مرتضی ربیعی فرزند حسنعلی  بشماره شناسنامه 
51266 صادره از اصفهان  بشماره ملی 1281609730 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
به مساحت  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 9724 فرعی  روی قسمتی 

145/13مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  ابراهیم   فرزند  مورخ1393/08/25مهری کمیلی   139360302027012920 شماره  رای   -2
948 صادره از اصفهان  بشماره ملی 1284506843 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
به مساحت  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 9724 فرعی  روی قسمتی 

145/13مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
3- رای شماره 139360302027012921 مورخ 1393/08/25 سمیه زادهوش فرزند اکبر بشماره شناسنامه 5120 
صادره از اصفهان  بشماره ملی 1287277802 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 9724 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/13مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139460302027024397 مورخ 1394/10/05 آذر حسینی تودشکی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
455 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291080767 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 157/70مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  مرتضی  فرزند  رجالی   السادات  1394/10/06اکرم  مورخ   139460302027024409 شماره  رای   -5
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1281653047  بشماره  اصفهان  از  صادره   55602 شناسنامه 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1593 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 299 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  رحیمی  1394/11/24علی  مورخ   139460302027027998 شماره  رای   -6
شناسنامه 63 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291256369 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 6053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7- رای شماره 139460302027030562 مورخ 1394/12/20صندوق قرض الحسنه ابوتراب  شماره شناسه ملی 
10260052326 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 67/251 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027003655 مورخ 1395/03/22 افسانه بزرگ زاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1091 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287916155 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11573 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/86 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027004006 مورخ 1395/03/30 مجید قیصری حسن آبادی فرزند حسنعلی بشماره 
شناسنامه 335 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287925316 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 120 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/47مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027004744 مورخ 1395/04/19 علیرضا مردانی تودشکی فرزند دیدارقلی بشماره 
شناسنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659589049 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت127/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027004748 مورخ 1395/04/19 احمدرضا مشهدی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 120 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284021882 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 6179 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027005398 مورخ 1395/05/02ایران صدیقی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 
148 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290145342 در ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 8080 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  ابراهیم  محمد  فرزند  یاوری   سارا   1395/05/04 مورخ   139560302027005479 شماره  رای   -13
شناسنامه 13 صادره از گلپایگان بشماره ملی 1219733512 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10174 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  قدیرعلی  فرزند  فاطمه جوکار سمسور  مورخ 1395/05/05  رای شماره 139560302027005676   -14
شناسنامه 18846 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283891931 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 223 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت196/12 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027005715 مورخ 1395/05/10رویا طرفه نژاد فرزند رضا بشماره شناسنامه 36467 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282290231 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 197 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت302/34مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027005718 مورخ 1395/05/10شمس الملوک زندی اصفهان فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 368 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286242843 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 197 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 302/34مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027005852 مورخ 1395/05/12 اکرم معمار فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1097 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287684572 در ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 281 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027006009 مورخ 1395/05/16 حمید هرندی زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 
258 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286460476 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 236 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/40مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  اله  حبیب  فرزند  وندیش  1395/05/16عباس کرمی  مورخ   139560302027006014 شماره  رای   -19
بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1249360455 ملی  بشماره  نائین  از  صادره   245 شناسنامه 
به مساحت  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلی 15190  از قطعه زمین پالک 3124 فرعی  روی قسمتی 

160/17مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
20- رای شماره 139560302027006151 مورخ 1395/05/17 مجتبی جعفری ملک آبادی فرزند فضل اله بشماره 
شناسنامه 3400 صادره از تهران بشماره ملی 0037217569 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 1575 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027006164 مورخ 1395/05/18صغری حاج کاظمیان فرزند عبدالرحیم بشماره 
شناسنامه 13294 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280579595 در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 11554 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/72مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027006203 مورخ 1395/05/18 علی اصغر شیبانی پور فرزند حسینقلی بشماره 
شناسنامه 1149 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284543188 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/56مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رمضان  فرزند  وندرنانی  ولی  1395/05/18حسن  مورخ   139560302027006205 شماره  رای   -23
شناسنامه 705 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287947816 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 85 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت175/69 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اله  فرج  فرزند  کاظمیان  اله  1395/05/19نعمت  مورخ   139560302027006234 شماره  رای   -24
شناسنامه 483 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287612199 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 230 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
ترخانی  فرزند  رای شماره 139560302027006236 مورخ 1395/05/19 عزت سادات صدری اسمعیل   -25
سیداحمد بشماره شناسنامه 1237 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287685978 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 230 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027006311 مورخ 1395/05/20 رمضان قادری خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 5744 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283759217 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 8881 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027006315 مورخ 20/05/1395 ایران سمیع عادل فرزند کاظم بشماره شناسنامه 
583 صادره از اهواز بشماره ملی 1753999995 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027006365 مورخ 1395/05/21جواد محسنی خوراسگانی فرزند محمود بشماره 
از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 1291499989 در سه دانگ مشاع  شناسنامه 1847 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6485 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/90مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027006395 مورخ 1395/05/21 داود سیفی طرقی فرزند یداله بشماره شناسنامه 
1373 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286608058 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت111/04 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027006396 مورخ 1395/05/21 مجید جعفری  فرزند علی بشماره شناسنامه 2110 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286615429 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 87/11مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی رضا زارعی فرزند عزیزهللا.
افضلی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه  رای شماره 139560302027006627 مورخ1395/05/27رضا   -31
141 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291354212 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 8856 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
32- رای شماره 139560302027006650 مورخ 1395/05/27صغرا مالکی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
5 صادره از مبارکه بشماره ملی 5419428369 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11842 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/37مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی رحیم روستازاده شیخ یوسفی .
بشماره  رجبعلی  فرزند  حیدربیگی  اصغر   1395/05/28 مورخ   139560302027006658 شماره  رای   -33
مغازه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در   1291348441 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   62 شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/30 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027006661 مورخ 1395/05/28 عفت مهتری خوراسگانی  فرزند محمد بشماره 
مغازه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه  ملی 1284241815  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 85 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/30مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027006666 مورخ 1395/05/28  یداله قضاوی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
7466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283776456 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027006724 مورخ 1395/05/30 علی صفرعلی زاده  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 
2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291668659 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 184/43مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عزیزهللا زارعی .
ابوالقاسم  فرزند  لفدانی  قنبری  صدیقه   1395/05/30 مورخ   139560302027006732 شماره  رای   -37
بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291688854 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

184/43مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عزیزهللا زارعی .
38- رای شماره 139560302027006862 مورخ 1395/06/01کریم رفیعیان اصفهانی فرزند عبدالرحیم بشماره 
شناسنامه 61554 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281712566 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/42مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی کریم موذنی فرزند محمد و رسول موذنی فرزند کریم.
اله یحیی ئی خوندابی فرزند اسماعیل  39- رای شماره 139560302027006863 مورخ 1395/06/01 نعمت 
بشماره شناسنامه 477 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286599083 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت139/36 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی باقر فالحتی فرزند عبدالحسین.
40- رای شماره 139560302027006888 مورخ 1395/06/02عباس امینی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
164 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291275630 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 8858 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 259/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله بشماره  41- رای شماره 139560302027006912 مورخ 1395/06/03 سکینه عباسی کجانی فرزند قدرت 
شناسنامه 56 صادره از اردستان بشماره ملی 1249272181 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/16 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027006944 مورخ 1395/06/03 اسماعیل محمد شفیعی فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 4854 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288297092 در دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه و مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

164/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
43- رای شماره 139560302027006947 مورخ 1395/06/03عبدالرسول امامی کوپائی فرزند خسین بشماره 
شناسنامه 3075 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658871050 در دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه و مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

164/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027006950 مورخ 1395/06/03 فاطمه برهانی پیکانی فرزند مخمد خسین بشماره 
شناسنامه 400 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286461881 در دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه و مغازه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

164/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027006990 مورخ 1395/06/06ناصر حجاری زاده فرزند علی بشماره شناسنامه 
8999 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292618620 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت112/15مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی صدیقه مسائلی فرزند حسین .
46- رای شماره 139560302027007001 مورخ 1395/06/06غالمرضا برزمهری گشیری فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 266 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284002896 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 331/55 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حسین برزمهری فرزند غالم .
47- رای شماره 139560302027007009 مورخ 1395/06/06 اعظم باقری کچی فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه 
77 صادره از برخوارمیمه بشماره ملی 6609578729 در 37 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب خانه 
مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  بخش 18  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.
48- رای شماره 139560302027007012 مورخ 1395/06/06 حسین باقری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 703 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659075762 در 163 سهم مشاع از 200 سهم 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.
49- رای شماره 139560302027007077 مورخ 1395/06/07  عباس نوری  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
603 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291019529 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت70 / 135 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  نصراله  فرزند  شوئیلی   مرادزاده  1395/06/07صمد  مورخ   139560302027007083 شماره  رای   -50
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   6319346140 ملی  بشماره  آباد  رحیم  از  صادره   1518 شناسنامه 
قسمتی از قطعه زمین پالک 26 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 72/40مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
51- رای شماره 139560302027007088 مورخ 1395/06/07علی دهقان فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 
571 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129432371 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 9452 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027007129 مورخ 1395/06/08 سید مسعود مرتضوی کهنگی فرزند سیدحبیب بشماره 
شناسنامه 268 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290685010 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
 روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/20 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
53- رای شماره 139560302027007131 مورخ 1395/06/08فاطمه سادات حسینی فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 263 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649975744 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت94/20 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا   فرزند  خو   محمدعلی سعادت   1395/06/08 مورخ  رای شماره 139560302027007153   -54
شناسنامه 302 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291507655 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/67 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا   فرزند  خو   سعادت  حسنعلی   1395/06/08 مورخ   139560302027007157 شماره  رای   -55
شناسنامه 220 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291439404 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/67 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027007332 مورخ 1395/06/13اشرف سلمان پور فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
1381 صادره از آبادان بشماره ملی 1816626392 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 9564و9565و9569و9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/62 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  حسین  فرزند  النصیر  ابن  محمد   1395/06/13 مورخ   139560302027007337 شماره  رای   -57
شناسنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293228206 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027007358 مورخ 1395/06/13 ابوالقاسم شاه زیدی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1037 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287546498 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 پالک 4972 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/63مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
59- رای شماره 139560302027007395 مورخ 1395/06/14زهرا هراتیان فرزند مهدی بشماره شناسنامه 44902 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282371630 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 پالک 4053 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/60مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
60- رای شماره 139560302027007416 مورخ 1395/06/14 اصغر شفیعی خوراسگانی فرزند بمانعلی بشماره 
شناسنامه 641 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386912 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9611 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027007530 مورخ 1395/06/16ناصر ایزدی فرزند خلیل بشماره شناسنامه 565 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288175051 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 52/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027007531 مورخ 1395/06/16 اشرف توکلی زیارتگاهی فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 13 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199561721 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 177/36 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی مرتضی مظاهری ارزنانی.
بشماره  اله  ولی  فرزند  سلیمانی  اله  فضل   1395/06/16 مورخ   139560302027007546 شماره  رای   -63
روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  در ششدانگ   1284372766 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 534 
 قسمتی از قطعه زمین پالک 7640 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 398/25 مترمربع. خریداری طی

 سند رسمی.
بشماره شناسنامه  رضا  فرزند  1395/06/16اصغر خسرویان  مورخ  رای شماره 139560302027007547   -64
53 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199766501 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/65مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
65- رای شماره 139560302027007553 مورخ 1395/06/16 سید جالل هاشمی نژاد فرزند آقا حسین بشماره 
شناسنامه 827 صادره از یزد بشماره ملی 4432048182 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027007558 مورخ 1395/06/16 صدیقه احمدی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
39374 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282321196 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/52 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  فرزند حسین  بوزانی   اخالقی  رسول   1395/06/16 مورخ   139560302027007562 شماره  رای   -67
شناسنامه 494 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283656442 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/52مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  مرتضی  فرزند  مرادی  عبدالمطلب    1395/06/16 مورخ   139560302027007572 شماره  رای   -68
شناسنامه 12 صادره از فریدن بشماره ملی 1159669724 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 73/25 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حبیب هللا مرادی دهقی فرزند علی اکبر .
بشماره  حیدر  فرزند  آبادی  نجف  فاضل  زیبا   1395/06/16 مورخ   139560302027007573 شماره  رای   -69
شناسنامه 221 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091503354 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 73/25 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حبیب هللا مرادی دهقی فرزند علی اکبر .
بشماره  بمانعلی  فرزند  پزوه  عابدینی  محمد   1395/06/17 مورخ   139560302027007700 شماره  رای   -70
شناسنامه 1256 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293377759 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/88 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
بشماره  احمد  فرزند سید  رای شماره 139560302027007709 مورخ 1395/06/17 سید علی طباطبائی   -71
بر روی قسمتی  احداثی  از اصفهان بشماره ملی 1291332121 در ششدانگ یکباب خانه  شناسنامه 1 صادره 
از اصلی 5046 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/34 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 7 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027007726 مورخ 1395/06/18 محمود یزدانفر فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 
269 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291208917 در ششدانگ یکباب قطعه زمین و بنای احداثی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت415/50مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027007737 مورخ 1395/06/18بتول سرتاج فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
بر  احداثی  از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 1287819524 در دو دانگ مشاع  844 صادره 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 و 45 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

225/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027007738 مورخ 1395/06/18سید هاشم حجازی دهاقانی فرزند سید قاسم  
بشماره شناسنامه 253 صادره از کازرون بشماره ملی 2371799866 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 و 45 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 225/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027007742 مورخ 1395/06/18میمنت شکوهی دولت آبادی فرزند عبدالحسین 
سهم   27 از  مشاع  سهم   13 در   1288597282 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   221 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13054 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت294/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027007753 مورخ 1395/06/18 سید شمس احمدی مزرعه فرزند سیدابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 57 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659344941 در 14 سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13054 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

294/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
77- رای شماره 139560302027007758 مورخ 1395/06/18 نادعلی مهتری خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291274162 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
باستثناء یک چهارم ربعیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5132 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 251/19مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  اسد  فرزند  خوراسگانی  مهتری  معصومه   1395/06/18 مورخ   139560302027007759 شماره  رای   -78
بشماره شناسنامه 7912 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283780917 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان باستثناء یک چهارم ربعیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5132 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 251/19 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
79- رای شماره 139560302027007768 مورخ 1395/06/20احمد زارعی فرزند حسین بشماره شناسنامه 78 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291364536 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/49 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027007771 مورخ1395/06/20 عفت جیهانی خوراسگانی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 10936 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283811235 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 204/49مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
81- رای شماره 139560302027007772 مورخ 1395/06/20  مهدی صفری فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
13249 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1142347321 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139560302027007773 مورخ 1395/06/20  ملک صادقی حسین آبادی فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 557 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288720513 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200/48مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139560302027007784 مورخ 1395/06/20لیال قادری زفره ئی فرزند محمد حسین بشماره 
شناسنامه 558 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291170189 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 192/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027007850 مورخ 1395/06/20 فخری ماهری خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 402 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291613641 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
 قسمتی از قطعه زمین پالک 6485 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت281/90 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
85- رای شماره 139560302027007861 مورخ 1395/06/20 اصغر چنگانیان خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 94 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291326286 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 6530 و 6531 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت176/30 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
86- رای شماره 139560302027007865 مورخ 1395/06/20 حسین زارعی گشیری فرزند غدیر علی  بشماره 
شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291081372 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/84مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027007888 مورخ 1395/06/23 نسرین آقاکوچکی ردانی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 838 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287090885 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 178/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

88- رای شماره 139560302027007889 مورخ 1395/06/23 نسرین کشانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1630 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286812356 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 پالک 166 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/85 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
89- رای شماره 139560302027007917 مورخ 1395/06/24 مهدی فالحتی فرزند سیف االه بشماره شناسنامه 
1543 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286351197 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
 زمین پالک 4410 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت188/46 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
90- رای شماره 139560302027007930 مورخ 1395/06/24علی قاسمی تودشکی فرزند محمدابراهیم بشماره 
شناسنامه 7 صادره از کوهپایه  بشماره ملی 5659644635 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباسعلی  فرزند  مرادی  شریف  مورخ 1395/06/25صدیقه   139560302027007951 شماره  رای   -91
شناسنامه 42 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659347517 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رمضان  فرزند  بشیری گورتی  1395/06/27مرتضی  مورخ   139560302027007958 شماره  رای   -92

خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار  در   1291673301 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   28 شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1728 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت199/97مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027007962 مورخ 1395/06/27بتول ثنائی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 229 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1289258597 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1728 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت199/97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
94- رای شماره 139560302027007966 مورخ 1395/06/27 نجمه مراتب فرزند احمد بشماره شناسنامه 460 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287086217 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1728 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
95- رای شماره 139560302027008034 مورخ 1395/06/28اعظم ورپائی فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه 
132 صادره از نائین بشماره ملی 1249361941 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/45 مترمربع. خریداری  پالک 5731 فرعی 

طی سند رسمی.
96- رای شماره 139560302027008037 مورخ 1395/06/28  اشرف سلمان پور فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
1381 صادره از آبادان بشماره ملی 1816626392 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به مساحت 77/14 مترمربع.  زمین پالک 9564 و 9565 و 9569 و 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریداری طی سند رسمی.
97- رای شماره 139560302027008052 مورخ 1395/06/28باقر اعتباری فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 
از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی 1283687933  بشماره  اصفهان  از  2038 صادره 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 396 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

98- رای شماره 139560302027008055 مورخ 1395/06/28علیرضا زمانی خوراسگانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 8773 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283789604 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9475 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

95/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  یداله  فرزند  خوراسگانی  شفیعی  مورخ 1395/06/28زهره  شماره 139560302027008058  رای   -99
شناسنامه 11568 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283817578 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9475 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

95/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
100- رای شماره 139560302027008090 مورخ 1395/06/29 صدیقه مهدوی قهساره فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1042 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286501628 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
 زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
101- رای شماره 139560302027008093 مورخ 1395/06/29 محمود مردانی فر فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1418 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286489571 در سه 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 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
102- رای شماره 139560302027008157 مورخ 1395/06/31سید عباس طباطبایی فرزند سید احمد بشماره 
شناسنامه 140 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291578013 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از اصلی 5642 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/166 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 1 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
103- رای شماره 139560302027008160 مورخ 1395/06/31 سعید جدیدی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 
355 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284100707 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 473/24مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
104- رای شماره 139560302027008161 مورخ1395/06/31نسرین زیالبی سندگانی فرزند سلطانعلی  بشماره 
شناسنامه 39 صادره از لردگان بشماره ملی 6329932743 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
 روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/30مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
105- رای شماره 139560302027008176 مورخ 1395/06/31مرتضی زمانیان خوراسگانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 826 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291560343 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از قطعه زمین پالک 6731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/95 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
106- رای شماره 139560302027008179 مورخ 1395/06/31 محمدجعفر زمانیان خوراسگانی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 16809 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283869314 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت233/95 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمد  فرزند  تقی خوراسگانی  رای شماره 139560302027008245 مورخ 1395/07/03  مرتضی حاج   -107
بشماره شناسنامه 521 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291442413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/90 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  فرزند حسن  محمدی  1395/07/04محمد حسین  مورخ   139560302027008302 شماره  رای   -108
شناسنامه 3534 صادره از آباده بشماره ملی 2410443214 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 416/84مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027008306 مورخ 1395/07/04 فرج محمدی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
3199 صادره از آباده بشماره ملی 2410439780 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 416/84مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
اعتباری فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه  110- رای شماره 139560302027008307 مورخ1395/07/04باقر 
از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی 1283687933  بشماره  اصفهان  از  2038 صادره 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 395 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

111- رای شماره 139560302027008552 مورخ 1395/07/08سید حسین میر اسمعیلی هفدانی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291660550 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 972/81 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

112- رای شماره 139560302027008554 مورخ 1395/07/08 سید حسین میر اسمعیلی هفدانی  فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291660550 در ششدانگ یکباب ساختمان مصالح فروشی  احداثی 
 بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 933/07مترمربع. خریداری طی

 سند رسمی.
113- رای شماره 139560302027008559 مورخ 1395/07/08سید حسین میر اسمعیلی هفدانی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291660550 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 55/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  ها  آقاامینی  رضا   1395/07/08 مورخ   139560302027008570 شماره  رای   -114
دانگ  سه  در   1281689181 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   59049 شناسنامه  بشماره  نصراله 
فرعی   5033 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  کارگاه   و  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
سند طی  خریداری  مترمربع.   99 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی   از 

 رسمی.
115- رای شماره 139560302027008573 مورخ 1395/07/08نرجس طاوسی فرزند بهمن بشماره شناسنامه 746 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1289342040 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و کارگاه بر روی قسمتی از قطعه 
 زمین پالک 5033 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  معظمی  1395/07/10هومن  مورخ   139560302027008615 شماره  رای   -116
5110 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293273740 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/57مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  قاسم  فرزند  بوانی  علیخانی  1395/07/10علی  مورخ   139560302027008648 شماره  رای   -117
قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1199518190 ملی  بشماره  از شهرضا  شناسنامه 6 صادره 
خریداری طی سند مترمربع.  مساحت 199/85  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه   از 

 رسمی.
بشماره  اصغر  فرزند  عشاقی  1395/07/13محمود  مورخ   139560302027008781 شماره  رای   -118
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1281720429 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 62345 
 قسمتی از قطعه زمین پالک 17222 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت200/81

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صفرعلی  فرزند  حاصلی   محمدمراد   1395/07/15 مورخ   139560302027008865 شماره  رای   -119
دانگ  هفتم  پنج  و  چهار  در   4010911689 ملی  بشماره  اسدآباد  از  صادره   471 شناسنامه  بشماره 
از  فرعی   236 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
سند  طی  خریداری  236/66مترمربع.  مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201  اصلی 

رسمی.
فرزند  شهیدانی  اسالمی  گل  پری   1395/07/15 مورخ   139560302027008867 شماره  رای   -120
پنج  و  دانگ  یک  در  ملی 4669303775  بشماره  لردگان  از  صادره  شناسنامه 448  بشماره  محمداسماعیل 
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رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و  آله می فرمایند:

ِة مصاُحبا؛
َ

َخَذ ِلْلَمْظلوِم ِمَن الّظاِلِم کاَن َمعَی ِفی اْلَجّن
َ

َمْن أ

 هر کس داد مظلوم را از ظالم بگیرد، در بهشت با من یار 

و همنشین باشد.

کنز الفؤاد،  ج1، ص 135

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

10   ْC

2   ْC

4   ْC

12   ْC

28  ْC

22   ْC

26   ْC

29   ْC

وصال خانواده های موصیل پس از دو سال جدا�ی

وهای عرا�ق برای آزادسازی موصل از دست داعش در طی 10 روز گذشته  وی ن�ی همزمان با پی�ش

بیش از 9 هزار عرا�ق ساکن موصل و یا حومه آن توانسته اند از این شهر گریخته و به اردوگاه 

اسکان آوارگان در مناطق تحت تسلط دولت اقلیم کردستان عراق اسکان داده شوند.

ن خانواده های جدا مانده عرا�ق پس از دو سال دوری شان از هم را نشان می دهد. تصویر، پیوس�ق

حوادثسالمت

 در فصل پاییز 

چه دمنوش هایی مصرف کنیم؟
حیــدر عظمایــی، متخصص 
ــو  ــنتی، در گفت وگ ــب س ط
بــا خبرنــگار حوزه بهداشــت و 
درمــان گــروه علمی پزشــکی 
ــگاران جــوان  باشگاه خبرنـ
دربــاره بیـماری هـــای فصل 
ــوان کــرد: هــوای  ــز عن پاییـ
ســرد و خشــک ایــن فصــل باعــث بــروز درد در 
ناحیــه مفصــل، کمــر و بیماری هــای پوســتی همچــون 

قرمزی تورم و ترک خوردگی می شود.
ــه خشــکی پوســت  ایــن متخصــص طــب ســنتی ب
ــز  ــل پایی ــزود: فص ــرد و اف ــاره ک ــل اش ــن فص در ای
ــر  ــر منج ــن ام ــه ای ــکی دارد ک ــرد و خش ــوای س ه
ــتفاده از  ــود و اس ــراد می ش ــت اف ــکی پوس ــه خش ب
روغــن گیاهــی بنفشــه و بــادام از بــروز ایــن عارضــه 

جلوگیــری می کنــد.
ــل  ــوص فص ــای مخص ــاره دمنوش ه ــی درب  عظمای
دمنوش هــای  از  اســتفاده  داشــت:  ابــراز  پاییــز 
دارچیــن  جعفــری،  میخــک،  همچــون  گیاهــی 
ــران و چــای  ــدی، زعف ــه، گل محم ــا، پون ــه، نعن بابون
ــری  ــدن و جلوگی ــتن ب ــرم نگهداش ــت گ ــبز جه س
مفیــد  بیماری هــا  ســنتی  درمــان  یــا  بــروز   از 

است.
وی بــا بیــان اینکــه زنجبیل نیــز از دیگــر دمنوش های 
مفیــد در ایــن فصــل اســت، اذعــان داشــت: دمنوش 
زنجبیــل بــه دلیــل اینکــه حــاوی میــزان زیــادی مواد 
مغــذی اســت باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 
در برابــر نفــوذ میکــروب و ویروس هــای فصــل پاییــز 

می شــود.
ایــن متخصــص طــب ســنتی دربــاره خاصیــت گیــاه 
ــوش گیاهــی آویشــن  ــان داشــت: دمن آویشــن اذع
بــه دلیــل اینکــه خاصیــت ضدعفونــی و ضدباکتــری 
ــرماخوردگی  ــون س ــی همچ ــروز بیماری های  دارد، از ب
و آرتــروز کــه باعــث آســیب بــه بــدن افــراد می شــود 

ــد.  ــری می کن جلوگی
ــای  ــه مصــرف غذاه ــا اشــاره ب ــان ب ــی درپای عظمای
غلیــظ اظهــار داشــت: در فصــل پاییــز مصــرف زیــاد 
ــاد  ــث ایج ــوری باع ــوی و پرخ ــظ و ق ــای غلی غذاه

بیماری هــای گوارشــی در افــراد می شــود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

کودک آزاری منجر به ضربه مغزی 

کودک سه ماهه شد
اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــان  ــتان اصفه ــتی اس بهزیس
ــه  ــه ماه ــودک س ــت: ک گف
اصفهانــی بــر اثر کــودک آزاری 
ضربــه مغــزی شــده اســت. 
ــاره  ــا اش ــاد ب ــه فرش مرضی
بــه افزایــش آمار کــودک آزاری 
در اصفهــان اظهــار داشــت: طــی شــش مــاه نخســت 
ســال جــاری، حــدود ۴۰۰ مــورد کــودک آزاری در 
ــتی  ــی بهزیس ــس اجتماع ــه اورژان ــان ب ــتان اصفه اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــزارش ش ــتان گ اس
تعــداد کودک آزاری هــا بــر روی دختــران بیــش از 
پســران بــوده اســت، افــزود: جدیدتریــن کــودک آزاری 
ــت  ــه ای اس ــه ماه ــوزاد س ــودک آزاری ن ــده، ک اعالم ش

که منجر به ضربه مغزی وی شده. 
معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه اورژانــس اجتماعــی بــا اطــالع مســئوالن 
بیمارســتان در جریــان ایــن کــودک آزاری قــرار گرفتــه 
ــراز داشــت: در حــال حاضــر عمــل جراحــی  اســت، اب
ــی  ــال عموم ــده و ح ــام ش ــودک انج ــن ک ــر روی ای ب

 وی خــوب اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس اعــالم مســئوالن 
بیمارســتان، ایــن کــودک کــه در حــال حاضــر بــا 
ــا  ــت ت ــان اس ــال درم ــب« در ح ــی »زین ــم فرض اس
ســه روز دیگــر مرخــص خواهــد شــد، بیــان داشــت: 
ــی  ــس اجتماع ــز اورژان ــر نی ــال حاض ــن رو در ح از ای
ــن  در بیمارســتان مســتقر شــده و اجــازه ترخیــص ای

ــم.  ــواده اش را نمی دهی ــه خان ــوزاد ب ن
فرشــاد بــا بیــان اینکــه آدرســی کــه در زمــان بســتری 
ــوده  ــتباه ب ــز اش ــده نی ــالم ش ــودک اع ــن ک ــردن ای ک
اســت، افــزود: پــدر و مــادر وی نیــز هــر کــدام یک بــار 
ــودک  ــن ک ــات ای ــرای مالق ــه ب ــورت جداگان ــه ص و ب
حضــور یافتــه و دیگــر خبــری از آن هــا نبــوده اســت. 
ــودک آزاری  ــن ک ــل ای ــوز دلی ــه هن ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــادر وی ب ــدر و م ــودن پ ــودن و نب ــاد ب ــا معت ی
ــی  ــان بررس ــا زم ــت: ت ــت، گف ــده اس ــرز نش ــا مح م
کامــل شــرایط، ایــن نــوزاد در شــیرخوارگاه بهزیســتی 

ــد شــد. ــت خواه مراقب

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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بــر اســاس اطالعــات مرکــز آمــار ایــران کــه از زمینــه طــرح 
از  افــراد  اســتفاده  و  »برخــورداری خانوارهــا  آمارگیــری 
ــد از  ــت آم ــه دس ــات ۱۳۹۴« ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
مجمــوع ۲۴.۳۰ میلیــون خانــوار ایرانــی حــدود ۲۱.۴ میلیــون 
ــو  ــه رادی ــوار )۸۸. ۲ درصــد( در محــل ســکونت خــود ب خان
ــوار  ــرای خان ــهم ها ب ــن س ــزان ای ــته اند. می ــی داش دسترس
شــهری ۸۸.۷ درصــد و بــرای خانــوار روســتایی ۸۶.۹ درصــد 

ــوده اســت. ب
ــا از ایســنا از کل خانوارهــای کشــور حــدود  ــه گــزارش ایتن ب
۹۹.۳ درصــد معــادل ۲۴.۱ میلیــون خانــوار در محــل ســکونت 

ــون دسترســی داشــته اند.  ــه تلویزی ب
انــدازه ایــن ســهم بــرای خانــوار شــهری ۹۹.۶ درصــد و بــرای 

خانــوار روســتایی ۹۸.۶ درصــد بــوده اســت.
ــادل ۹۸.۷ درصــد در محــل  ــی مع ــوار ایران ــون خان ۲۴ میلی
ســکونت خــود بــه تلفــن ثابــت یــا همــراه دسترســی 
داشــته اند. انــدازه ایــن ســهم بــرای خانــوار شــهری معــادل 

ــت. ــوده اس ــد ب ــتایی ۹۷ درص ــوار روس ــرای خان ۹۹.۳ و ب
همچنیــن از مجمــوع خانوارهــای کشــور حــدود ۱۳.۹ میلیــون 
ــه  ــود ب ــکونت خ ــل س ــد در مح ــادل ۵۷.۴ درص ــوار مع خان

ــته اند. ــی داش ــه دسترس رایان
 همچنیــن حــدود ۱۳.۵ میلیــون خانــوار معــادل ۵۵.۵ درصد 
در محــل ســکونت خــود بــه اینترنــت دسترســی داشــته اند. 
۸ میلیــون خانــوار معــادل ۳۳ درصــد در محــل ســکونت بــه 

اینترنــت دسترســی نداشــته و ۲.۸ میلیــون خانــوار معــادل 
ــکونت  ــل س ــت را در مح ــه اینترن ــی ب ــد دسترس ۱۱.۶ درص

اظهــار نکردنــد.
از مجمــوع جمیعــت کشــور تعــداد ۵۶.۶ میلیــون نفــر کاربــر 
تلفــن  همــراه بوده انــد کــه ۴۲.۸ میلیــون نفــر در نقــاط 
ــاکن  ــتایی س ــاط روس ــر در نق ــون نف ــهری و ۱۳.۶ میلی ش
بوده انــد. بنابرایــن ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه در کشــور )بین 
 افــراد ۶ســاله و بیشــتر( ۷۷.۹ درصــد و بــرای نقــاط شــهری 

و روستایی ۸۰.۵ درصد و ۷۰.۸ درصد بوده است.
ــر  ــون نف ــت کشــور، ۳۰.۳ میلی ــن از مجمــوع جمعی همچنی
ــان افــراد ۶  ــد کــه ۲۹.۸ میلیــون نفــر آن ــه بوده ان ــر رایان کارب

ســاله و باالتــر هســتند. از ایــن تعــداد ۲۵.۷ میلیــون نفــر در 
نقــاط شــهری و ۴.۱ میلیــون نفــر در نقــاط روســتایی ســاکن 
ــراد ۶  ــن اف ــه در بی ــوذ رایان ــب نف ــن ضری ــد. بنابرای بوده ان
ــهری ۴۸.۳  ــاط ش ــرای نق ــد ب ــتر، ۴۱.۲ درص ــاله و بیش س
ــوده اســت. ــرای نقــاط روســتایی ۲۱.۴ درصــد ب درصــد و ب

اطالعــات مرکــز آمــار ایــران در زمینــه ضریــب نفــوذ اینترنــت 
نشــان می دهــد در ســال ۱۳۹۴ از مجموعــه جمعیــت کشــور 
تعــداد ۳۲.۸ میلیــون نفــر کاربــر اینترنــت بوده انــد کــه ایــن 
ــرای  ــدی ب ــوذ ۴۵.۳ درص ــب نف ــان  دهنده ضری ــزان نش می
جمعیــت ۶ ســاله و باالتــر اســت. در نقــاط شــهری ضریــب 
نفــوذ اینترنــت، ۵۹.۱ درصــد و در نقــاط روســتایی ۲۶.۶ 

درصــد اســت. 

چند درصد جمعیت هنوز به تلفن همراه و اینترنت دسترسی ندارند؟

تلفن دفتر نشانی کد دفتر
54752523 آران و بیدگل- خیابان آیت هللا عاملی- روبروی دادگستری ۱۱۵

35641743 اصفهان- اتوبان چمران- حد فاصل آل محمد و پل چمران- جنب کوچه ۱/۱۶ - طبقه فوقانی لوازم یدکی ساالر ۱۰۱

35576585 اصفهان- خیابان بعثت -روبروی اداره برق- ساختمان نیکان ۱۰۲

33344722 اصفهان- رهنان- خیابان شهیدان- نبش کوچه ۶۷ - جنب شهرداری منطقه ۱۱ ۱۰۳

34440116 اصفهان- خیابان کاوه- خیابان بهارستان-خیابان علم الهدی)رباط سوم(-انتهای بن بست شماره ۳ )صدف( ۱۰۵

35670098 اصفهان- میدان الله- خیابان محوری اصفهانی)گاز(- نرسیده به کوچه شهید میرحیدری ۱۰۶

36605911  اصفهان-خیابان سجاد-بعد از چهارراه سپهساالر-مقابل تقاطع اول-طبقه فوقانی ابزار ساختمانی کریمی-پالک
۱۲۵

۱۱۰

32503431 - ۲۲۹  
طبقه اول

۱۱۱

35511944  اصفهان-میدان الله- خیابان زینبیه- چهارراه عاشق اصفهانی- ابتدای خیابان عاشق اصفهانی غربی- نبش
کوچه سنبل

۱۱۲

33370790 اصفهان-اتوبان شهید چمران- نبش خیابان شهیدان غربی- روبروی دانشگاه پیام نور ۱۱۳

33377543 اصفهان- میدان جمهوری اسالمی)دروازه تهران(- ابتدای خیابان شهید فروغی - روبروی مخابرات ۱۱۶

34452954  اصفهان- بزرگراه شهیدچمران- پل شهیدچمران به طرف میدان الله- نبش کوچه ۱۳- طبقه فوقانی شیشه
اتومبیل جامچی

۱۱۷

35818354  اصفهان- خیابان پروین- خیابان معراج- فجر۲ - خیابان آیت- میدان فتح- نرسیده به چهارراه حکیم شفاهی
سوم سمت راست

۱۱۸

37867007 اصفهان-خیابان رودکی، مقابل مدرسه محسنیه   ۱۱۹

33524101  اصفهان-خیابان کهندژ-بلوار اشرفی اصفهانی-بعد از دانشگاه پیام نور- جنب نمایندگی ایران خودرو نجفی-
طبقه ۲

۱۲۲

45860240 برخوار-دولت آباد- بلوار جانبازان- ابتدای خیابان اباذر غربی- نبش کوچه شهید حسینی - پالک ۱ ۱۰۹

33770163 ۹۴- طبقه اول -  
واحد ۱

۱۰۸

37428478 فالورجان- خیابان فردوسی- نبش خیابان نیکان ۱۱۴

37431669 فالورجان- خیابان طالقانی-جنب بانک قوامین- مجاور دفترخانه اسناد رسمی ۱۵۰ ۱۲۳

55441967 کاشان- خیابان شهید بهشتی- طبقه زیرین داروخانه قانون ۱۰۴

55560007 کاشان- بلوار شهید مطهری- کوچه بیان ۱۸-  ساختمان اصفهانیان ۱۲۰

55471938 کاشان- خیابان ۲۲ بهمن- کوچه شهید عطوفی- پالک ۸ ۱۲۴

42722652 نجف آباد-خیابان شریعتی- حدفاصل خیابان مولوی و فرخی ۱۰۷

42743114 نجف آباد - خیابان امام خمینی - چهارراه بهداشت - طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل البرز ۱۲۱

ــتانی  ــن افغانس ــا ورود مهاجری ــراق ب ــت ع ــت دول ــا موافق ب
ــتانی دارای  ــن افغانس ــه مهاجری ــراق، کلی ــه ع ــفر ب ــت س جه
ــت روز در  ــدت بیس ــه م ــد ب ــر می توانن ــت معتب ــدرک اقام م
اربعیــن ســال جــاری بــرای زیــارت عتبــات عالیــات بــه عــراق 
مســافرت کننــد. بــرای ثبــت نــام الزم اســت سرپرســت خانــوار 
ــنبه  ــر از روز دوش ــدارک زی ــتن م ــت داش ــا در دس ــی ب متقاض
مــورخ ۹۵/۰۸/۱۰ تــا روز یکشــنبه مــورخ ۹۵/۰۸/۲۳ بــه دفاتــر 
ــه  ــتان مراجع ــی اس ــاع خارج ــتغال اتب ــت و اش ــت، اقام کفال

نمایــد.
مدارک الزم برای ثبت نام:

۱- اصل و تصویر مدرک اقامت معتبر.
۲- فیش پرداخت هزینه ها.

 هزینه ثبت نام :
ــزار  ــال )۳۵ه ــت: ۳۵۰۰۰۰ ری ــه اقام ــدور دفترچ ــه ص - هزین
تومــان( بــه حســاب شــماره ۰۱۰۸۵۰۱۰۰۱۰۰۹۳۵ بانــک قوامیــن 

در وجــه پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه نیــروی انتظامــی.
- هزینــه ویــزای عــراق: ۴۰ دالر )۱۵۰ هــزار تومــان( بــه حســاب 
شــماره ۰۲۲۱۵۱۲۲۵۳۰۰۸ بانــک ملــی شــعبه اســکان در وجــه 

کانــون انجمنهــای صنفــی دفاتــر کفالــت.
- هزینــه بیمــه: ۱۸۸۰۰۰ریــال )۱۸هــزار و هشــتصد تومــان( بــه 
ــدوان  ــعبه کن ــت ش ــک مل ــماره ۷۳۹۷۳۶۱۴۱۰ بان ــاب ش حس

کــد ۶۳۵۶۰ در وجــه شــرکت بیمــه دانــا.
- هزینــه هــالل احمــر مبلــغ ۶۰/۰۰۰ ریــال )۶ هــزار تومــان( بــه 
ــت  ــه جمعی ــت در وج ــک مل ــماره ۱۱۱۱۱۱۱/۴۱  بان ــاب ش حس

هــالل احمــر.
ــوع  ــوق ممن ــغ ف ــر مبال ــازاد ب ــی م ــه وجه ــر گون ــذ ه * اخ

می باشــد.
تذکرات:

ــت  ــش، کارت هوی ــه دارای کارت آمای ــاع افغانســتانی ک ۱- اتب
ــی  ــه پناهندگ ــردی، دفترچ ــه مج ــواری، گذرنام ــه خان گذرنام
اقامــت دائــم و یــا دفترچــه اقامــت صــادره معتبــر از مراجــع 
قانونــی هســتند، می تواننــد نســبت بــه ثبــت نــام بــرای 
شــرکت در مراســم عظیــم راهپیمایــی اربعیــن حســینی اقــدام 

کننــد.
ــت  ــر کفال ــده در دفات ــه دارای پرون ــتانی ک ــاع افغانس ۲- اتب
هســتند الزامــًا بایــد بــه دفاتــر کفالــت ذیربــط مراجعــه نماینــد 
ــم  ــه علیرغ ــاع افغانســتانی ک ــه آن دســته از اتب لیکــن مراجع
داشــتن مــدرک اقامــت معتبــر )ماننــد دفترچــه اقامــت، 
دفترچــه پناهندگــی یــا گذرنامــه اقامتــی( فاقــد دفتــر کفالــت   
ــر  ــتان امکانپذی ــت اس ــر کفال ــک از دفات ــه هری ــند ب می باش

ــت. اس
ــراق  ــت ع ــا دول ــده ب ــل آم ــی بعم ــه هماهنگ ــه ب ــا توج ۳- ب

ــت  ــره )براســاس ظرفی ــران مانیفســت¬های ۳۴ نف ــرای زائ ب
ــد شــد. ــر صــادر خواه ــاز کمت ــوس( و در صــورت نی اتوب

۴- ضرورتــی بــه مراجعــه همــه اعضــای خانــوار وجــود نــدارد و 
سرپرســت خانــوار مــی توانــد بــرای اعضــاء خانــواده خویــش 

ثبــت نــام نمایــد.
ــرز  ــروج و ورود از م ــازه خ ــًا اج ــتانی، صرف ــاع افغانس ۵- اتب

ــت. ــد داش ــلمچه را خواهن ش
۶- اتبــاع خارجــی کــه دارای گذرنامه هــای معتبــر کشــور 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت از جمه ــه اقام ــود و پروان ــوع خ متب
ــا  ــماح ی ــامانه س ــق س ــتقیمًا از طری ــد مس ــتند، می توانن هس
ــر  ــا دفات ــه و ی ــه گان ــولگری های س ــا کنس ــراق ی ــفارت ع س
صــدور روادیــد ثبــت نــام کننــد. ایــن گذرنامه هــا نبایــد 
دســت نویس باشــند ) بایــد اصطالحــًا قابــل خوانــدن بــا 

ماشــین )MRZ( باشــند.(
۷- در مــورد اتبــاع کشــورهای دیگــر کــه دارای پروانــه اقامــت 
در ج.ا.ا نیســتند، حســب اعــالم دولــت عــراق، روادیــد توســط 
ســفارت آن کشــور در ایــران صــادر نخواهــد شــد و الزامــًا بایــد 
از ســفارت یــا کنســولگری های عــراق در کشــور متبــوع خــود، 

روادیــد اربعیــن را اخــذ نماینــد.
۸- بــرای اتبــاع کشــورهای ثالــث و یــا همســایه کــه در کشــور 
ــیر  ــد از مس ــد دارن ــوده و قص ــذ نم ــن اخ ــد اربعی ــود روادی خ
ــا  ــی و ی ــای زمین ــق مرزه ــران و از طری ــالمی ای ــوری اس جمه
ــتن  ــورت داش ــد، در ص ــت کنن ــراق عزیم ــور ع ــه کش ــی ب هوای
روادیــد اربعیــن، از طریــق کنســولگری های جمهــوری اســالمی 
ایــران در کشــور خــود، روادیــد زیارتــی دوبــار ســفر جهــت ورود 
بــه کشــور و خــروج از کشــور و مجــددًا برگشــت از کشــور عــراق 

و خــروج از جمهــوری اســالمی ایــران صــادر میشــود.
ــر عــدم اجــازه  ــه اعــالم دولــت عــراق مبنــی ب ــا توجــه ب ۹- ب
ــر  ــه ه ــی ب ــزا هرکس ــدون وی ــدرک و ب ــراد بی م ــه اف ورود ب
دلیلــی بــدون مــدرک معتبــر و ویــزا وارد خــاک عــراق شــود بــا 
برخــورد جــدی مســئوالن امنیتــی ایــن کشــور مواجــه خواهــد 

شــد.
ــی، در  ــع قانون ــذه در مراج ــات متخ ــاس تصمیم ــر اس ۱۰- ب
صــورت حضــور غیــر قانونــی اتبــاع خارجــی در مرزهــای ســه 
گانــه زمینــی ایــران در اســتان های ایــالم و خوزســتان، حتــی 
ــوری اســالمی  در صــورت داشــتن مجوزهــای اقامــت در جمه
ایــران، بــه دلیــل تخلــف از قوانیــن و مقــررات جمهــوری 
اســالمی ایــران، مســتقیمًا بــه کشــور متبــوع خــود طــرد 

ــد. ــد ش خواهن
ثبــت نــام در دفاتــر کفالــت 24 گانــه اســتان بــه شــرح زیــر 
صــورت میگیــرد و زائــران عزیــز تنهــا بــه مراکــز مزبــور مراجعــه 

نماینــد.

 ثبت نام زائرین اتباع افغانستانی عتبات عالیات برای زیارت اربعین 

در دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان اصفهان آغاز شد
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