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جابه جایی ارزش های باستانی            
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قا

رم
س باســتان گرایی، دعــوت بــه جاهلیــت اولــی تبلیــغ 

کهــن و برهــوت  و ترویــج اســاطیر بی محتــوای 
از  یکــی  فرســوده،  شاهنشــاهی  جهالت آمیــز 

شــیوه های جنــگ روانــی جبهــه باطــل اســت.
 احیای ســنت های جاهالنه مشــرکانه و ناسیونالیســتی 
در میــان مســلمانان، ایجــاد نهضت های پان عربیســم 
ــات  کلم ــی  ــم و ...، جایگزین ــم، پان ایرانیس پان ترکیس
درود  جمعــه،  جــای  بــه  آدینــه  ماننــد   فارســی 
خســته  خداحافظــی،  و  ســالم  جــای  بــه  بــدرود  و 
کلــی  طــور  بــه  و  قــوت  خــدا  جــای  بــه  نباشــید 
کلمــات قرآنــی از محــاورات و مکتوبــات بــه  حــذف 
ح  بهانــه عربی زدایــی و ترویــج زبــان فارســی، مطــر
رســتم  داریــوش،  و  کــوروش  ســیاوش،  کــردن 
حقیقــی  و  دینــی  شــخصیت های  مقابــل  در  و... 
مدیریــت  ماهرانــه  کــه  اســت  پنهانــی   حرکت هــای 

می شود...
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یادداشتسرمقاله 

ــرد در  ــد ک ــوئیس تایی ــتری س ــن، دادگس ــوی لوپوئ ــه فرانس ــزارش روزنام ــه گ ب
ــزار جاسوســی  ــا بداف ــه ب ــات محرمان ــران، اطالع ــرات هســته ای ای ــان مذاک جری
ــتری  ــت. دادگس ــده اس ــع آوری می ش ــرات، جم ــل مذاک ــل مح ــای هت از رایانه ه
 دولتــی ســوئیس تاییــد کــرده اســت کــه در جریــان مذاکــرات هســته ای ایــران 
و کشــورهای غربــی در ژنــو در ســال 2015 میــالدی، تعــداد بیشــماری از رایانه هــای 

هتــل محــل مذاکــرات بــه نرم افــزار جاسوســی آلــوده بوده انــد. 
ایــن گــزارش می افزایــد روز پنجشــنبه اداره دادگســتری ســوئیس اعــالم کــرد در 

مذاکــرات کشــورهای پنــج بــه عــالوه یــک و ایــران دربــاره پرونــده هســته ای ایــن 
کشــور کــه در ســال 2015 در ژنــو برگــزار شــد و هتــل بــزرگ »پرزیدنــت ویلســون« 
ژنــو، میزبــان ایــن مذاکــرات بــود، کامپیوترهــای ایــن هتــل بــه نوعــی نرم افــزار 

مجهــز شــده بودنــد کــه هــدف از آن جاسوســی بــوده اســت. 
بــا ایــن وجــود دادســتان عمومــی ســوئیس اظهــار داشــت کــه تحقیقــات در ایــن 
خصــوص خاتمــه یافتــه اســت؛ چــرا کــه هویــت عامــالن ایــن اقــدام جاسوســی 
قابــل شناســایی نیســت. یــک مــاه پــس از برگــزاری گفت وگوهــا دربــاره برنامــه 
هســته ای ایــران، مقامــات سوئیســی در مــاه مــه ســال 2015 میــالدی، تحقیقــات 
ــه و ســرویس اطالعــات سیاســی  ــه ارائ ــا موضــوع ســوء ظن ب ــی خــود را ب جنای
ممنــوع در ایــن کشــور، آغــاز کردنــد و در چارچــوب ایــن تحقیقــات تعــداد فراوانــی 
ــد.  ــف کردن ــود، توقی ــدگان ب ــرای مذاکره کنن ــه پذی ــی را ک ــای هتل از کامپیوتره
ــات  ــوب تحقیق ــرد: »در چارچ ــالم ک ــوص اع ــن خص ــوئیس در ای ــتری س دادگس
ــی از  ــب توجه ــات شــده اســت کــه تعــداد جال ــه، اثب و بازرســی های صورت گرفت
کامپیوترهــای ایــن هتــل اعــم از ســرورها و کامپیوترهــای میهمانــان بــه بدافــزار 

ــد.«  ــوده بوده ان ــی آل جاسوس
دادســتانی ســوئیس در ادامــه ایــن بیانیــه تصریــح کــرد: »ایــن بدافــزار بــا اهــداف 
جاسوســی توســعه یافتــه اســت و بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات از کامپیوترهای 

آلــوده بــه ایــن بدافــزار بــه کار گرفتــه شــده اســت.«
ــک  ــه ی ــه اضاف ــج ب ــورهای پن ــان کش ــا و کارشناس ــن دیپلمات ه ــرات بی  مذاک
ــران  ــا ای ــه عــالوه آلمــان ب ــن، انگلیــس، فرانســه ب ــکا، روســیه، چی شــامل آمری
از نوامبــر ســال 2013 طــی نشســت های متعــدد، بیشــتر در ســوئیس و اتریــش 
برگــزار شــد. بالفاصلــه کارشناســان انفورماتیــک، انگشــت اتهــام خــود را بــه ســوی 
ــان  ــم از مخالف ــن رژی ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــانه رفتن ــرائیل نش ــتی اس ــم صهیونیس رژی

ــود.  ــی ب ــران و کشــورهای غرب ــن ای ــرات بی ــزاری مذاک سرســخت برگ
ــت دارد ــک فعالی ــت انفورماتی ــه امنی ــه در زمین ــکی ک ــی کاسپراس ــرکت روس  ش

اعــالم کــرده اســت نرم افــزار جاسوســی پیچیــده ای را کشــف کــرده اســت کــه بــه 
اعتقــاد بیشــتر ناظــران منشــأ ایــن بدافــزار از اســرائیل بــوده اســت.

ــح کــرد: »ویروس هــای یافت شــده در کامپیوترهــای محــل  ــن شــرکت تصری  ای
ــه  ــه کار گرفت ــرای شــنود مذاکــرات ب مذاکــرات از ســوی جاسوســان اســرائیلی ب

شــده بــود.« 
زمانــی کــه خبــر جاسوســی از محــل مذاکــرات منتشــر شــد بســیاری از رســانه ها 
از جملــه رســانه های آمریکایــی، اســرائیل را متهــم اصلــی ایــن جاسوســی معرفــی 
کردنــد. اســرائیل هرگونــه دخالــت در حملــه ســایبری و فعالیــت جاسوســی اخیــر 

را انــکار و اتهامــات وارد شــده را رد کــرده اســت. 
دادســتان عمومــی ســوئیس یــک مــاه پــس از برگــزاری مذاکــرات پذیرفــت کــه 
تحقیقــات در ایــن خصــوص آغــاز شــود، بــی آنکــه بــه شــخص یــا کشــور خاصــی 

منتســب شــود.
ــات  ــد تحقیق ــق فرآین ــوه دادن تعلی ــدف موجــه جل ــا ه  دادگســتری ســوئیس ب
و دادرســی درخصــوص جاسوســی انفورماتیکــی تصریــح کــرد: »تعلیــق دادرســی 
بــه ایــن مفهــوم اســت کــه علی رغــم وجــود دالئــل و مســتندات کافــی و اثبــات 
ــت  ــل شناســایی نشــدن هوی ــه دلی ــه جاسوســی، ب شــدن فعالیت هــای مجرمان
ــی  ــه شــخص معین ــه را ب ــات مجرمان ــن اقدام ــوان ای ــه نمی ت ــالن آن و اینک عام
ــق  ــت تعلی ــه حال ــده ب ــن پرون ــرای ای ــیدگی و اج ــد رس ــذا رون ــرد، ل ــب ک منتس
ــت در  ــرده اس ــد ک ــوئیس تاکی ــتانی س ــر دادس ــال دفت ــن ح ــا ای ــد.« ب درمی آی
صــورت مشــاهده شــواهد جدیــد، دوبــاره ایــن تحقیقــات از ســر گرفتــه خواهــد 

شــد.

»ایــن مســئله در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
از  را  ســوری ها  و  حوثی هــا  ایرانی هــا،  عربســتان، 
داخــل شــدن بــه مکــه در حــج ســال گذشــته 
ــای وطــن  ــزارش کیمی ــه گ ــود.« ب ــرده ب محــروم ک
»مجتهــد«، افشــاگر ســعودی، در توییتــر فــاش 
کــرد: »دانــی دانــون«، نماینــده اســرائیل در ســازمان 
 ملــل پــس از ســفر اخیــر خــود بــه دبــی راهــی مکــه
قبلــه مســلمانان شــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
 کــه عربســتان، ایرانی هــا، حوثی هــا و ســوری ها 
را از داخــل شــدن بــه مکــه در حــج گذشــته محــروم 

ــود.«  کرده ب
مجتهــد در ادامــه افــزود: »دانــی دانــون کــه نماینــده 
ویــژه نتانیاهــو اســت، ســفر رســمی بــه مکه داشــت 
و بعــد از آن هــم در ریــاض بــا محمــد بــن ســلمان 

دیــدار و گفت وگــو کــرده اســت.« 
مجتهــد کــه خــود از خانــدان ســعود اســت در ادامــه 
خطــاب بــه خانــدان حاکــم  گفــت: »ای آل ســعود! 
چــه توجیهــی داریــد؟ آیــا دانــی دانــون بــرای ادای 
ــی  ــه شــده اســت؟!« گفتن ــره وارد مک ــا عم حــج ی
اســت کــه رســانه های عبری زبــان اخیــرا اعــالم 
کــرده بودنــد کــه »دانــی دانــون«، نماینــده اســرائیل 
در ســازمان ملــل طــی یــک مأموریــت رســمی ســفر 

محرمانــه ای بــه دبــی داشــته اســت.
ــی  ــات امارات ــا مقام ــفر ب ــن س ــون در ای ــی دان  دان
ــانه های  ــی رس ــت؛ ول ــرده اس ــو ک ــدار و گفت وگ دی
رونمایــی  ایــن گفت وگوهــا  موضــوع  از  عبــری 
نکرده انــد. ایــن ســفر طــی برنامه ریــزی دقیــق و تحــت 
صهیونیســتی  امنیتــی  ســرویس های  مراقبــت 
ــوی  ــم از س ــر ه ــن تدابی ــه همی ــه ک ــورت گرفت ص
ــون  ــفر دان ــرائیل در س ــی اس ــرویس های امنیت س

ــوز ــت. جام نی ــده اس ــاذ ش ــه اتخ ــه مک ب

رئیــس قــوه قضائیــه بــا تاکیــد بــر ســازنده بــودن 
ــای  ــتگاه قض ــس دس ــا رئی ــدار ب ــت: در دی ــرات گف مذاک
ــه  ــک تفاهم نام ــتیم و ی ــی داش ــای طوالن ــراق، بحث ه ع

ــید. ــن رس ــای طرفی ــه امض ــوب ب خ
آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در بــدو ورود بــه تهــران در 
پاویــون جمهــوری در تشــریح دســتاوردهای ســفر 7 روزه 
بــه عــراق اظهــار کــرد: ســفر بســیار خوبــی بــود و مذاکراتــی 
 بــا طرف هــای عراقــی اعــم از رئیــس دســتگاه قضــا 
ــراق  ــان ع ــس پارلم ــر و رئی ــت وزی ــور، نخس رئیس جمه

ــتیم. داش
رئیــس قــوه قضائیــه بــا تاکیــد بــر ســازنده بــودن 

ــای  ــتگاه قض ــس دس ــا رئی ــدار ب ــت: در دی ــرات گف مذاک
ــه  ــک تفاهم نام ــتیم و ی ــی داش ــای طوالن ــراق، بحث ه ع

ــید. ــن رس ــای طرفی ــه امض ــوب ب خ
آملــی الریجانــی افــزود: ایــن تفاهم نامــه، مــواد مختلفــی 
ــه همــکاری و تعامــل  ــوط ب دارد کــه بعضــی مــواد آن مرب
در امــر مبــارزه بــا تروریســم، جرایــم ســازمان یافته و مــواد 

مخــدر بــود.
وی اضافــه کــرد: همــکاری در بحــث مبــارزه بــا قاچاقچیان 
ــاد  ــر مف ــی از دیگ ــطح عال ــالمی در س ــر اس ــوق بش و حق

ــت. ــه اس ــن تفاهم نام ای
رئیــس قــوه قضائیــه افــزود: قــرار شــد جمهــوری اســالمی 
ــد  ــدام کن ــراق اق ــور ع ــات کش ــوزش قض ــه آم ــبت ب  نس
ــوق  ــات خــود را در امــر قضــا و حق و دســتاوردها و تجربی

اســالمی در اختیــار ایــن کشــور قــرار دهــد.
آملــی الریجانــی ادامــه داد: در ســطح سیاســی نیــز 
ــت و از نقطــه نظــرات  ــای ســازنده ای صــورت گرف بحث ه
ــدیم.  ــف آگاه ش ــات مختل ــی در موضوع ــئوالن عراق مس
اقتضــای روابــط بیــن ایــران و عــراق باالســت و بایــد بــرای 

ــم. ــالش کنی ــط ت ــن رواب ــای ســطح ای ارتق
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: همچنیــن در شــهر نجــف بــا 
علمــای عظــام تقلیــد از جملــه آیــت هللا سیســتانی دیــدار 
داشــتیم و بحث هــای خوبــی مطــرح شــد کــه امیدواریــم 
ایــن مذاکــرات در ســطح سیاســی هــم مثمــر ثمــر باشــد.

دادگستری سوئیس تایید کرد:

جاسوسی از مذاکرات هسته ای با ایران 

مجتهد فاش کرد:

اسرائیلی ها وارد مکه شدند

رئیس دستگاه قضا پس از بازگشت از عراق عنوان کرد:

تعامل ایران و عراق در امر مبارزه با تروریسم
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ــا  ــند. آن ه ــوش باش ــه ه ــن ب ــان دی ــد مدافع و بای
گرایــش بــه اســالم را قدیمــی و ســنت گرایی معرفــی 
می کننــد؛ امــا گرایــش بــه دوران باســتان را کــه قبــل 
از اســالم بــوده، مــدرن و اوج تمــدن جلــوه می دهنــد.

ــان  ــه ایرانی ــکات هــر ســاله ســران کاخ ســفید ب تبری
ــرای چهارشنبه ســوری  ــوروز، تبلیغــات دشــمنان ب در ن
پهــن کــردن ســفره هفت ســین در کاخ ســفید، اعطــای 
ــوی در  ــه پهل ــاهان خودفروخت ــه ش ــر ب ــب آریامه لق
ــور  ــه فراخ ــر ب ــورهای دیگ ــبیه آن در کش ــران و ش ای
تعصبــات همــان کشــورها از ترفندهــای شــیطانی 

قدرت هاســت. 
تبلیغــات گســترده از دوران ســیاه پهلــوی و دفــاع 
همه جانبــه از رضــا شــاه و نظــام شاهنشــاهی در 
ــن  ــا ای ــازی، ب ــای مج ــواره ای و فض ــبکه های ماه ش
ــد، همــه در  کــه خــود دم از نظــام دموکراســی می زنن
ــا اســالم رقــم  چارچــوب جنــگ نــرم  بــرای مقابلــه ب

می خــورد.
 ایــن شــیوه افــزون بــر مقابلــه بــا اســالم مقابلــه بــا 
ــش  ــه افزای ــم رو ب ــرب ه ــه در غ ــت ک ــانیت اس انس

اســت.
دوبــاره  »ظهــور  می نویســد:  آلمانــی  تحلیلگــر   
ــا  ــه ت ــرب ک ــه در غ ــی کورکوران ــتی و قوم گرای نژادپرس
دیــروز خــود را ناجــی بشــریت می دانســت، بــر ابهــام 
و پیچیدگــی درک مســائل تاریــخ معاصــر افــزوده 

ــت.« اس
 قــرآن در نفــی ایــن نــوع گرایشــات می فرمایــد: 
ــن نَِّذيــٍر  »َكَذالِــَك َمــا َأْرَســْلَنا ِمــن َقْبِلــَك فــِى َقْرَيــٍة مِّ
ــا  ــٍة َو ِإنَّ ــا َعلــَى ُأمَّ ــا َءاَباَءَن ــا َوَجْدَن ِإالَّ َقــاَل ُمتْرَُفوَهــا ِإنَّ

ــُدوَن« )زخــرف: 23(  ْقَت ــم مُّ ــَى َءاَثارِِه َعل
از  پيــش  ديــارى  و  شــهر  هيــچ  در  اين گونــه  و 
تــو پيامبــر انذاركننــده اى نفرســتاديم، مگــر اينكــه 
ــدران  ــا پ ــد: »م ــرور آن گفتن ــدان مســت و مغ ثروتمن
ــدا  ــان اقت ــار آن ــه آث ــم و ب ــى يافتي ــر آئين ــود را ب خ

 . مى كنيــم
ــورد  ــه م ــر در آي ــد: و اگ ــزان می فرمای ــه در المی عالم
ــا  ــل قريه ه ــران اه ــا از توانگ ــن كالم را تنه ــث اي بح
نقــل كــرده، بــراى ايــن اســت كــه اشــاره كــرده باشــد 
بــه اينكــه طبــع تنعــم و نازپروردگــى ايــن اســت كــه 
ــانه  ــق ش ــنگين تحقي ــار س ــان از ب ــد انس وادار مى كن
خالــى نمــوده، دســت بــه دامــن تقليــد شــود.  جالــب 
ــراد خوشــگذران  ــب اف ــن اســت کــه ملی گراهــا اغل  ای
هســتند کــه  بــی دردی  مرفهــان  از  و  غرب گــرا  و 
دفــاع  دوران  در  به ویــژه  بــرای کشــور،  هیــچ گاه 

نکرده انــد. فــداکاری  مقــدس 
ــروا  ــن کف ــوا الذی ــریفه »ان تطیع ــه ش ــن آی  همچنی
ــر از  ــران: 149( اگ ــم« )آل عم ــی اعقابک ــم عل یردوک
کافــران پیــروی کنیــد، شــمارا بــه گذشــته هایتان 
ــات  ــد و آی ــوت( بازمی گردانن ــت و طاغ ــر، جاهلی )کف
101-100 آل عمــران نیــز بــه همیــن نکتــه اشــاره 

ــت. ــوده اس فرم
در آیــات ســوره احــزاب بــه شــرح حــال گــروه 
خطرناكــى از منافقــان بيمــاردل كــه نســبت بــه 
داشــتند  بيشــترى  آلودگــى  و  خباثــت  ديگــران 

اســت.  پرداختــه 
ــام  آن هــا در بحبوحــه جنــگ احــزاب واژه »یثــرب« ن
ــرای ایجــاد  ــور اســالم را ب ــل از ظه ــه قب قديمــى مدين
جنــگ روانــی،  بــه جــای واژه مدینةالنبــی، بــه همــراه 

ــد.  ــه کار می بردن ــر ب ــم دیگ ــه ای از مفاهی مجموع
ــاَم  ــرَِب ال ُمق ــَل َيْث ــا َأْه ــْم ي ــٌة ِمْنُه ــْت طاِئَف »وِإْذ قاَل
َلُكــْم َفاْرِجُعــوا« )األحــزاب: 13( و چــون گروهــى 
از آنــان )در هنــگام جنــگ احــزاب( گفتنــد: »اى 
ــت  ــگ نيس ــاى درن ــما را ج ــر ش ــرب، ديگ ــردم یث  م
ــد  ــای بازگردی ــه معن ــوا« ب ــارت »فارجع ــد.« عب برگردي
 نیــز شــاید بیانگــر یکــی از مصادیــق قهقراگرایــی 

و میل به جاهلیت در این گروه باشد.
  الگــوی عصبیــت و تبارگرایــی در کالم امیــر مؤمنــان 
علیه الســالم ابلیــس شــقی اســت کــه او را این چنیــن 

ــد:  ــی می فرمای معرف
ِبيــنَ  َو َســَلُف اْلُمْســَتْكِبِريَن  ــِه ِإَمــامُ  اْلُمَتَعصِّ »َفَعــُدوُّ اللَّ
ــَه رَِداَء  ــِة َو َنــاَزَع اللَّ ــِذي َوَضــَع َأَســاَس اْلَعَصِبيَّ الَّ
ــِل  َذلُّ ــاَع التَّ ــَع ِقَن زِ َو َخَل ــزُّ َع ــاَس التَّ َرَع لَِب ــِة َو ادَّ اْلَجْبِريَّ
ــرِِه َو َوَضَعــُه  ــُه ِبَتَكبُّ ــَرُه اللَّ َأ الَ ]َيــَرْونَ [ َتــَرْوَن َكْيــَف َصغَّ
ــي  ــُه ِف ــدَّ َل ــورًا َو َأَع ــا َمْدُح ْنَي ــي الدُّ ــُه ِف ــِه َفَجَعَل ِع ِبَتَرفُّ

ــِعيرا«  ــَرِة َس اْلِخ
ايــن دشــمن خــدا پيشــواى اهــل تعّصــب و پيشــرو 
ــاد  ــا نه ــت را بن ــاد عصبي ــه بني ــت ك ــان اس  گردنكش
ــه ســتيز  ــى ب ــاس عــزت و كبرياي ــد در لب ــا خداون و ب
 برخاســت و آن لبــاس عــّزت را بــر خــود پوشــيد 

و جامه فروتنى و خاكسارى را درآورد. 
نمى بينيــد خداونــد چگونــه او را بــه خاطــر تكبــرش  بــه 
شــدت تحقيــر كــرد و بــه ســبب گردنكشــى بــه چــاه 
ســر افكندگــى در انداخــت؟! پــس او را در دنيــا طــرد 
ــش  ــرت آت ــراى وى در آخ ــود و ب ــود نم ــت خ از رحم

فــروزان مهيــا ســاخت.  
ــانه ای  ــان افس ــبت 7 آب ــه مناس ــر ب ــای اخی در روزه
جوانــان  مغــز  و  قلــب  باطــل  جبهــه  رســانه های 
ــورد هجــوم  ــکار ناسیونالیســتی م ــا اف ــا را ب ــاآگاه م ن
ــای  ــا ارزش ه ــرم ب ــرد ن ــدان نب ــه می ــرار داده و ب ق
ــرآن  ــه ســالح ق ــا ب ــت م ــا مل ــی برخاســته اند. ام اله
در جهــاد کبیــر مجهــز بــوده و بــه راحتــی ایــن افــکار 

ــد. ــد کوبی ــم خواه ــیطان را دره ــه ش جبه

روسیاهی ایران، آرزوی مهره های سوخته

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس سیاست

ســوخته  مهره هــای  بعضــی  کــه  اســت  وقتــی  چنــد 
جریان هــای وابســته کــه اساســا نقــش موثــری در قضایــای 
فتنــه ســال 88 را بــازی می کردنــد، وارد بازی هــای جدیــدی 

شــده اند. 
ــت  ــد نیس ــا جدی ــس آن ه ــد جن ــر چن ــه ه ــی ک بازی های
ــوز  ــت. هن ــه اس ــر از همیش ــاید خطرناک ت ــار ش ــا این ب ام
ــرات  ــه ک ــه ب ــکار م.خ )ک ــای آش ــادی از توهین ه ــدت زی م
ــه  ــت( ب ــرده اس ــت ک ــرب ثاب ــه غ ــود را ب ــپردگی خ سرس
ــت  ــل بی ــرم اه ــع ح ــوران مداف ــلیمانی و سلحش ــردار س س

نمی گــذرد. علیهم الســالم 
 اخیــرا یکــی از اعضــای عضــو شــورای مرکــزی جبهــه 
گفت وگــو  در  انقــالب،  مجاهدیــن  ســازمان  و  مشــارکت 
عباراتــی  آوردن  زبــان  بــه  بــا  نشــریات  از  یکــی  بــا 
شــبیه »نیــروی قــدس بایــد مدیریــت بحــران ســوریه 
نژادپرســتی  نــوع  »یــک  کنــد«،  واگــذار  دولــت  بــه  را 
اســت«  خوابیــده  پیشــگیرانه  جنــِگ  اســتدالل   پشــت 
ناسیونالیســتی  انگیزه هــای  پررنگ کــردن  بــا  نــه  »مــا 
ــک  ــات دموکراتی ــر منطــق و ادبی ــه ب ــا تکی ــه ب ــا شــیعی ک  ی
و حقوق بشــری اســت کــه می توانیــم بــه حــل مشــکالت در 
ســوریه، یمــن، بحریــن و ... بپردازیــم« و »نتایــج کارهــای ما 
در ســوریه، یمــن و ... در درجــه اول بــه نفــع رژیــم اســرائیل 
ــد  ــت کن ــال خــود ثاب ــه خی ــا ب ــوده اســت« ســعی کــرده ت ب
ــا غــرب، محــل حــل بحــران ســوریه، یمــن  ــره ب ــز مذاک می

و ... اســت.
ایــن نــوع اظهارنظرهــا شــاید بــرای عــده ای خوشــایند بــه نظر 
برســد؛ امــا هــر انســان اهــل فکــری می فهمــد کــه اگــر ورود 
ایــران بــه ســوریه نبــود، امــروز قدرتــی بــه ســیاهی داعــش 
بخش هــای مهمــی از منطقــه را تحــت ســیطره خــود داشــت 

و دیگــر امنیتــی بــرای ایــران و اســالم باقــی نمی مانــد. 
ــلمان  ــک مس ــد ی ــه از دی ــت ک ــر از آن اس ــرف نظ ــن ص  ای
ــر کشــته و آواره شــدن عــده  و یــک انســان، ســکوت در براب
زیــادی از زنــان و کــودکان یــک ســرزمین و قتــل عــام هــزاران 
کــودک بی گنــاه جایــز نیســت. ضمــن آنکــه شــیعیان دفــاع 
ــن  ــات دی ــالم( را از واجب ــت )علیهم الس ــل بی ــم اه از حری

ــد. ــود می دانن خ
البتــه از امثــال این هــا توقــع نمــی رود کــه در مقــام دفــاع از 
نظــام جمهــوری اســالمی و اســالم برآینــد. امــا خــوب اســت 
در خلــوت خــود بــه آن فکــر کننــد کــه در منطقــه ای کــه مــردم 
ــا  ــه ت ــه گرفت ــزرگ آن از ترکی تمامــی کشــورهای کوچــک و ب
بحریــن، لیبــی، مصــر، الجزایــر، عربســتان، تونــس و حتــی 
کشــورهای اروپایــی، شــب و روز را در تــرس از مــرگ، آوارگــی 
ــران  ــت ای ــد، امنی ــپری می کنن ــواده س ــت دادن خان و از دس
ــواب  ــان، خ ــال ایش ــت و امث ــمن اس ــت و دش ــزد دوس زبان

آرامشــان را مدیــون چــه کســانی هســتند.
ســوالی کــه باقــی می مانــد آن اســت کــه اگــر خــدای 
ناکــرده جنــگ بــه مرزهــای ایــران کشــیده شــود، آیــا ایشــان 
و همفکرانشــان حاضرنــد جانشــان را فــدای ایــران کننــد یــا 
ترجیــح می دهنــد چنــد روزی را در ســواحل کشــورهای 

ــد؟ ــی بگذرانن اروپای
ــک  ــا کوچ ــد ب ــده ای می خواهن ــروز ع ــد ام ــر می رس ــه نظ ب
ــم  ــر پرچ ــه زی ــی ک ــون عزیزان ــردن خ ــال ک ــمردن و پایم ش
ــود  ــان خ ــان، ج ــام و نش ــالم(، بی ن ــت )علیهم الس ــل بی  اه
را فــدای امنیــت ایــران و اســالم می کننــد، دل اربابــان غربــی 
داعــش و اندوختــه ای را بــه دســت آورنــد. امــا چــرخ روزگار 

بــر وفــق مرادشــان نخواهــد چرخیــد.

خبر سیاسی 

 رژیم سعودی و غرب 

به دنبال جنگ جدید
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
بــا بیــان اینکــه دیپلماســی ظریــف جمهــوری اســالمی 
دارد   مناقشــات  و فصــل  در حــل  ویــژه ای   قابلیت هــای 
گفــت: ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه بــا عــراق و ترکیــه دارای 
ــن دارد  ــا طرفی ــی ب ــط خوب حســن همجــواری اســت و رواب
ــد. ــک کن ــری کم ــا میانجی گ ــان بحــران ی ــه پای ــد ب می توان

علیرضــا رحیمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه 
ملــت گفــت: ثبــات و امنیــت ترکیــه بــرای جمهوری اســالمی 
همــواره دارای اهمیــت بــوده  اســت و همــه در جریــان 
ــار  ــران در کن ــه ته ــد ک ــور دیدن ــن کش ــام ای ــای نافرج کودت

ــل شــورش نظامــی ایســتاد. ــکارا مقاب آن
اسالمشــهر  شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم   نماینــده 
و پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ترکیــه 
ــه  ــا را هرچ ــد آن ه ــه بای ــرار دارد ک ــی ق ــرض تهدیدات در مع
ــد در  ــه بای ــت: ترکی ــه گف ــد. وی در ادام ــل کن ــریع تر ح س
ــوام  ــی و اق ــا دموکراس ــود را ب ــبت خ ــت نس ــه نخس مرحل
ــان  ــده می ــش آم ــی پی ــای قومیت ــا تنش ه ــد ت ــن کن روش

ــد.  ــل کن ــل و فص ــکارا را ح آن
 عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس

بــا بیــان اینکــه توطئــه کودتــا در ترکیــه تمــام نشــده اســت  
گفــت: بســیاری از کشــورهایی کــه هماننــد رژیــم ســعودی 
 بــه اردوغــان لبخنــد می زننــد ، چشــم دیــدن آرامــش 

و امنیت ترکیه را ندارند.
وی تصریــح کــرد: تنش هــای بــه وجــود آمــده بــرای ترکیــه 
بــا ســوریه و عــراق، مســئله ای اســت کــه می توانــد در آینــده 

تبعــات ناخوشــایندی بــرای خاورمیانــه داشــته باشــد.
رحیمــی بــا بیــان اینکــه دیپلماســی ظریف جمهوری اســالمی 
قابلیت هــای ویــژه ای در حــل و فصــل مناقشــات دارد، گفــت: 
ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه بــا عــراق و ترکیه دارای حســن 
همجــواری اســت و روابــط خوبــی بــا طرفیــن دارد، می توانــد 

بــه پایــان بحــران یــا میانجی گــری کمــک کنــد.
وی تاکیــد کــرد: کشــورهای فرامنطقــه ای یــا حامیــان 
ــا  ــدید تنش ه ــر تش ــه فک ــا ب ــری تنه ــت های تکفی تروریس
هســتند تــا بتواننــد منافــع نامشــروع خــود را مطالبــه کننــد.

ــران  ــرد: ای ــد ک ــا تاکی ــم در انته ــس ده ــده مجل ــن نماین ای
ــد کــه  ــد می کن ــه تاکی ــن کشــور خاورمیان ــوان آرام تری ــه عن ب
ــدات کشــنده فضــای  ــن ایجــاد تهدی ــه مناقشــه ضم هرگون
فعالیــت بــرای تروریســت های تکفیــری داعــش ایجــاد 

می کنــد.

رئیــس پیشــین ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: کودتــای 
ــه  ــت. بلک ــی نداش ــر نظام ــا از نظ ــرای م ــدی ب ــه تهدی ترکی
اقدامــات در جهــت جلوگیــری از انتقــال حــوادث ناخواســته 

بــه ســمت ایــران بــود و ممکــن بــود رخ بدهــد.
بــه گــزارش نامه نیــوز، سرلشــکر حســین فیروزآبــادی دربــاره 
ــای ترکیــه  وضعیــت نیروهــای مســلح ایــران در شــب کودت
گفــت: اصــوال مــا یــک روش جــاری در ســتاد کل نیروهــای 
ــی  ــرزی تنش ــر م ــه در ه ــض اینک ــه مح ــم. ب ــلح داری مس
ایجــاد شــود، مــا بالفاصلــه از قــرارگاه خاتــم بــه ســتادهای 
ــه  ــان منطق ــه فرماند ه ــن ب ــش، ســپاه و ناجــا و همچنی ارت

ــم. ــالم می کنی ــیاری« اع ــت »هوش وضعی
ــن کار  ــود و ای ــی ب ــه قطع ــیاری ک ــالم هوش ــزود: اع وی اف
ــی  ــت. منته ــورت گرف ــز ص ــی نی ــد و مراقبت های ــام ش انج
ــری  ــم. خط ــاس نمی کردی ــب احس ــدی از آن جان ــا تهدی م
ــی از آن  ــود یک ــن ب ــه ممک ــود ک ــن ب ــه وجــود داشــت ای ک
ــران ســوق  ــه ســمت ای جنگنده هــا مســیرش را اشــتباهی ب
ــا مثــال یگانــی  ــه ســمت کشــورمان فــرار کنــد، ی ــا ب دهــد ی
ــده  ــل ش ــی اش مخت ــله مراتب فرمانده ــد سلس ــی ببین وقت
دســت بــه اقــدام ناخواســته بزنــد؛ این هــا خطراتــی بودنــد 
ــورمان  ــه کش ــی، متوج ــورت بی دقت ــود در ص ــن ب ــه ممک ک
شــود. نبایــد می گفتیــم دعــوا آنجاســت )ترکیــه( و بــه 
مــا چــه ربطــی دارد؟ خیــر این گونــه نبــوده و نیســت. 
یگان هــای مســتقر در مــرز و یگان هــای پشــتیبان در آن 
شــرایط در حــال هوشــیاری بودنــد کــه بتواننــد مراقبــت کنند.

اهم سخنان وی به شرح زیر است:
کودتــای ترکیــه تهدیــدی بــرای مــا از نظــر نظامــی نداشــت. 
بلکــه اقدامــات در جهــت جلوگیــری از انتقــال حــوادث 
ناخواســته بــه ســمت ایــران بــود و ممکــن بــود رخ بدهــد. 

ــا از  ــا تنه ــد؛ م ــدری دارن ــتم مقت ــل، سیس ــا در داخ ترک ه
ــق  ــم از طری ــم؛ آن ه ــی داری ــدات ایذای ــه تهدی ــل ترکی داخ
گروهک هــا. البتــه ایــن تهدیــدات فعــال خامــوش هســتند. 
ــد ــه آنجــا را امــن کن ــال شــود ک ــه هــم فع  هــر وقــت ترکی

ــه از  ــی آن منطق ــی وقت ــود؛ ول ــن می ش ــم ام ــا ه ــرای م ب
مشــابه  می شــود، گروهک هــای  خــارج  ترکیــه   دســت 
از ایــن فرصــت اســتفاده می کننــد و اقدامــات ایذایــی انجــام 
ــا  ــویم و در مرزه ــال می ش ــا فع ــت م ــه آن وق ــد ک می دهن
جلــوی آن هــا را می گیریــم. در رســانه های ترکیــه ایــن 
تحلیــل مطــرح شــد کــه احتمــال داشــت اردوغــان ترکیــه را 

ــا  ــا آنج ــر کودت ــه اگ ــا اینک ــد ی ــران بیای ــه ای ــد و ب ــرک کن ت
پیــروز شــد، او بــه ســمت ایــران فــرار کنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــا صبــح عملیــات پــرواز در  جنگنده هــای ایرانــی آن شــب ت
آســمان داشــتند؛ خیــر ایــن طــور نبــود. ایــن واقعیــت نــدارد. 
بعضــی از رســانه های عربــی مطــرح کردنــد کــه ایــران بــرای 
مقابلــه بــا داعــش در عــراق قــرارگاه نظامــی دارد؛ آن قــرارگاه 
مربــوط بــه قبــل از بحــث جلــو آمــدن تکفیری هــا بــود. قضیه 
آن نیــز ایــن بــود کــه هــر سیســتم نظامــی اطالعــات خارجی 
دارد. خــب اطالعــات خارجــی هــم مــی رود در منطقــه هــدف، 
اطالعــات جمــع آوری می کنــد. حــاال یــا از زمیــن مــی رود یــا 

ــا از درون وســایل الکترونیکــی ارتباطــی مــی رود و  از هــوا ی
ــد. اطالعــات زمیــن دشــمن را جمــع آوری می کن

*مــا االن چگونــه می دانیــم کــه داعشــی ها چــکار می کننــد 
یــا آمریکایی هــا بــا داعــش چــکار می کننــد کــه مــدام آن را 
افشــا می کنیــم؟ از طریــق همیــن جمــع آوری اطالعــات در 
مقصــد.در ابتــدا وقتــی دســتور )جمــع آوری اطالعــات( صادر 
شــد کــه اقداماتــی را بــرای آمادگــی در مرزهــا انجــام دهنــد 
ارتــش و ســپاه اقداماتــی را در ایــن راســتا انجــام دادنــد. بــر 
ایــن اســاس کارهــای اطالعاتــی مرزهــا انجــام گرفتــه بــود. 
 نــه اینکــه بالگــردی یــا وســیله نظامــی بــه آن ســمت بــرود

این طــور نبود.*تکفیری هــا در شــمال عــراق عقبــه داشــتند، 
تــا نزدیکی هــای بغــداد آمدنــد و از ســه ســمت شــرق، غــرب 
ــرقی  ــه ش ــد. نقط ــره درآوردن ــه محاص ــداد را ب ــمال، بغ و ش
ــداد  ــا و شــهرهای شــرق بغ ــود. جاده ه ــران ب ــه ســمت ای ب
ــر  ــید و آن تعبی ــران می رس ــری ای ــه 40 کیلومت ــه اش ب عقب
هــم بــرای ایــن بــود کــه اگــر داعــش بــه 40 کیلومتــری مــرز 
ایــران رســید، مــا می زنیــم و مــا ایــن کار را کردیــم و آن هــا 
را آنجــا زدیــم. یعنــی زمانــی کــه آن هــا بــه هــر نیتــی، وقتــی 
بــه مــرز نزدیــک شــدند، مــا روی مــرز 40 کیلومتــری آن هــا 
را زدیــم. تکفیری هــا می داننــد کــه مــا آن هــا را آنجــا زدیــم 
و اتفاقــا پــس از آن هــم فهمیدنــد مــرز 40کیلومتــری کــه مــا 
تعییــن کردیــم، جــدی اســت. در منطقــه خانقیــن و نزدیــک 
مــرز مــا عناصــری از داعــش دیــده شــدند. آن هــا عملیاتــی 
نبودنــد؛ بلکــه عناصــری از داعــش بودنــد کــه در درون یــک 
قبیلــه ای کــه صــدام از زمــان قدیــم از عرب هــای وابســته بــه 
خــود بــه آن منطقــه آورده بــود، رفــت و آمــد می  کردنــد کــه 
وقتــی آمادگــی ایــن ســمت مرزهــا را دیدنــد آن مســئله حــل 

شــد و دیگــر کســی جلــو نیامــد. تســنیم

رئیس  جمهــور گفــت: بایــد شــفافیت و صداقــت را ســرلوحه 
کار قــرار داده و اطالعــات در اختیــار همــگان باشــد.

حســن  حجت االســالم  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 

ــه کار  ــاز ب ــم آغ ــنبه در مراس ــور روز ش ــی رئیس جمه روحان
ــا  ــا ب ــات  و خبرگزاری ه ــگاه مطبوع ــت ودومین نمایش بیس
شــعار »شــفافیت و  صداقــت« در مصــالی امام خمینــی)ره( 
آن  و  اصحــاب  مطبوعــات  رســانه ها،  بی تردیــد  گفــت: 
ــردم  ــکار م ــاط اف ــرای ارتب ــگ و وســیله ای ب اصحــاب فرهن
بــا حاکمیــت و انتقــال نظــر حاکمیــت بــه مــردم  و  فراهــم 

ــتند.  ــور هس ــه در کش ــعه جامع ــرای توس ــه ب آوردن زمین
عوامــل  از  یکــی  رســانه ها  داد:  ادامــه  رئیس  جمهــوری 
ــترش  ــرای گس ــیله ای ب ــز وس ــعه نی ــعه و توس ــی توس اصل
فعالیــت  رســانه ها هســتند.  روحانــی بــا بیــان اینکــه رانــت 
 اطالعاتــی بالیــی بــزرگ بــرای کشــور و جامعــه اســت

گفــت: بایــد شــفافیت و صداقــت را ســرلوحه کار قــرار 
ــار همــگان باشــد. باعــث تعجــب  ــات در اختی داده و اطالع
ــر از  ــده زودت اســت کــه یــک رســانه از وضعیــت یــک پرون
ــه مــردم  ــا خوشــحالم ک ــوه آگاه اســت؛ ام ــک ق رئیــس ی
روزبــه روز اقبالشــان نســبت بــه ایــن رســانه ها کمتــر شــده 
و بــا توجــه خــود پاســخ درســت بــه آنــان می دهنــد. 
رئیس  جمهــور تنظیــم الیحــه نظــام رســانه ای و قانــون 
جامــع رســانه ها را دو کار مهــم بــرای رســانه ها دانســت 
کــه در دولــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــه زودی تکمیــل 
ــه  ــزود: در زمین ــی اف ــود. روحان ــه می ش ــس ارائ ــه مجل و ب
ــتور  ــه دس ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــات ب ــه مطبوع یاران

خواهــم داد تــا عقب ماندگــی یارانــه مطبوعــات طــی ســال 
 جــاری جبــران شــود. وی در ادامــه گفــت: از وزیــر  فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی می خواهــم بــا جدیــت و دقــت مشــکالت 
ــت  ــرح در دول ــرای ط ــود و ب ــی ش ــانه بررس ــاب رس اصح
ــم.  ــدا کنی ــرای آن پی ــا راه حــل مناســب را ب ــاده شــود ت آم
رئیس  جمهــور افــزود: می دانــم کــه رســانه ها تــا چــه 
ــدر  ــا چق ــکالت آن ه ــل مش ــد و ح ــم و تأثیرگذارن ــد مه ح
می توانــد در فرهنــگ  اطالعــات، نشــاط و فضــای فرهنگــی 

ــر باشــد.  جامعــه مؤث
 روحانــی در پایــان گفــت: رســانه ها یــک دانشــگاه هســتند 
ــد  ــه بای ــت و هم ــات اس ــای ارتباط ــروز، دنی ــای ام و دنی
ــم  ــه دســت ه ــرای توســعه و پیشــرفت کشــور دســت ب  ب

دهیم. تسنیم

روحانی در نمایشگاه مطبوعات تصریح کرد:

نشریه ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند

سرلشکر فیروزآبادی:

داعش را در ۴۰کیلومتری ایران زدیم
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اســتاندار اصفهــان، پــس از ســفر معــاون اول رئیس جمهــور 
ــن  ــه ای ــت و ب ــه گذاش ــگاران جلس ــا خبرن ــان ب ــه اصفه ب
مســئله اشــاره داشــت کــه در ســفر 9 نفــر از اعضــای کابینــه 
ــده رود در  ــه زاین ــاماندهی رودخان ــان، س ــه اصفه ــت ب دول

ــس از  ــه پ ــود ک ــئله ای ب ــن مس ــان، مهم تری ــوزه اصفه ح
افتتــاح پروژه هــای بــزرگ در ایــن اســتان مــورد تاکیــد قــرار 
گرفــت و تقریبــا بــه مــدت یــک هفتــه مســائل و مشــکالت 
اصفهــان در صــدر برنامه هــای کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد 

بــود.
 اســتاندار اصفهــان یکــی از نتایــج ســفر معــاون رئیس جمهــور 
بــه اصفهــان را تخصیــص اعتبــار مربــوط بــه ســد کوهرنــگ 
3 نــام بــرد و گفــت: ایــن اعتبــار کامــال تأمیــن شــد و کاری 
 کــه مــا انجــام دادیــم، ایــن بــود کــه پیمانــکار ســد کرخــه 
را کــه از تجربــه کاری برخــوردار بــود، مأمــور نظــارت بــر ایــن 
ــگ 3  ــد کوهرن ــرای س ــال ب ــارد ری ــم؛ 750 میلی ــد کردی س
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ــد و 4 ه ــار ش ــی اعتب پیش بین
ــور  ــاز اســت. رســول زرگرپ ــل آن نی ــرای تکمی ــز ب ــر نی دیگ
در رابطــه بــا بهشــت آباد هــم بــه ایــن مســئله اشــاره 
ــرو داده شــد  ــر نی ــه وزی ــه ای ب ــه در گذشــته نام داشــت ک
ــا در  ــود؛ ام ــات مطــرح ب ــودن مطالع ــی ب ــان ناکاف و آن زم
ایــن ســفر مقــرر شــد کــه معصومــه ابتــکار، رئیس ســازمان 
ــن  ــود را در ای ــت محیطی خ ــی زیس ــت ارزیاب ــط زیس محی
خصــوص ارائــه دهــد تــا کار اجرایــی آن شــروع شــود. 
ــه آب  ــت ک ــن اس ــت آباد ای ــا بهش ــه ب ــم در رابط ــه مه نکت

آن صرفــا بــرای شــرب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــه اینکــه یکــی از بحث هــای  ــا اشــاره ب اســتاندار اصفهــان ب
ــه  ــت ک ــان اس ــوزه اصفه ــه در ح ــاماندهی رودخان ــم س مه
 در کنتــرل برداشــت های غیرمجــاز مؤثــر خواهــد بــود
افــزود: بــه همیــن دلیــل ســاماندهی کل حوضــه رودخانــه 
زاینــده رود بــه صنــف کشــاورزان واگــذار شــد و کنتــرل 
ــود کــه در ســفر جهانگیــری  برداشــت ها یکــی از مــواردی ب
ــاره آن صــورت گرفــت. وی ادامــه داد:  ــد بســیاری درب تأکی
 40 روز پیــش نیــز تفاهم نامــه ای بــا اســتاندار چهــار محــال 
و بختیــاری امضــا کردیــم کــه بــر اســاس آن عملیــات کنترل 
ــود. در  ــاورزان داده ش ــف کش ــه صن ــت ها ب ــوزه برداش در ح
ایــن ســفر همچنیــن مقــرر شــد بــرای کل کشــاورزی حوضه 
آبریــز زاینــده رود یــک طــرح اختصاصــی پیگیــری شــود تــا 
کل حوضــه آبریــز بــه ســمت یــک سیســتم مــدرن پیــش 
رود. زرگرپــور تاکیــد کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تمــام 
ایــن اقدامــات کــه در ســفر معــاون اول رئیس جمهــور قــرار 
شــد انجــام شــود، در قالــب مصوبــات قانونــی اســت و هیچ 

چیــزی خــارج از ایــن مصوبــات اجــرا نمی شــود.
    15 هزار میلیارد برای سامانه دوم آب اصفهان

ــی در  ــته اقدامات ــال گذش ــه س ــول س ــه داد: در ط وی ادام

ــف  ــا پیشــنهاد اعضــای صن ــا بخــش کشــاورزی ب ــه ب رابط
ــا تمــام  ــم و تمــام ایــن اقدامــات ب کشــاورزان انجــام دادی
ــا از  ــود ت ــک می ش ــف چ ــتان های مختل ــان در اس ذی نفع
ــن از  ــد. وی همچنی ــی ای باقــی نمان ــچ نگران ــن نظــر هی ای
تکمیــل ســامانه دوم آب شــرب اصفهــان بــا اعتبــار 15 هــزار 
میلیــارد ریــال و تخصیــص اعتبــار مربــوط بــه ســد کوهرنــگ 
3 بــه عنــوان بــرکات ســفر معــاون اول رئیس جمهــور 
ــاح  ــه افتت ــان اینک ــا بی ــور ب ــرد. زرگرپ ــام ب ــان ن ــه اصفه ب
ورزشــگاه 75 هزارنفــری نقــش جهــان، یکــی از محورهــای 
ــود  ــان ب ــه اصفه ــت ب ــه دول ــی از کابین ــفر بخش ــم س  مه
 گفــت: خوشــبختانه پرونــده ایــن پــروژه ماننــد متــرو 
و مصلــی بــا مدیریــت کالن جمــع و جــور شــد و بــه 
جهــت اینکــه ایــن طــرح پــس از انقــالب، بزرگ تریــن 
ــت  ــد، دارای اهمی ــوب می ش ــور محس ــی کش ــروژه ورزش پ
ــور   بســیار اســت. وی گفــت: ســفر معــاون اول رئیس جمه
و تعــدادی از وزرا بــه اصفهــان نقطــه عطفــی در حــل 
ــرد  ــک گ ــن روز ی ــود. در ای ــان ب ــتان اصفه ــکالت اس  مش
اول  را فراگرفــت کــه معــاون  و غبــار عظیــم اصفهــان 
ــوای  ــی ه ــت آلودگ ــک وضعی ــور و وزرا از نزدی رئیس جمه

اصفهــان را مشــاهده و بــه نوعــی لمــس کردنــد.

استانداراصفهان عنوان کرد:

اختصاص 15 هزار میلیارد ریال برای تکمیل سامانه دوم آب شرب اصفهان

ــی  ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــک مق ی
در  تــن کشــمش  امســال ۲30 هــزار  می شــود 
کشــور تولیــد شــود، گفــت: واردات مــوز در ازای 
ــه  ــی ب ــه صادرات ــای یاران ــمش و اعط ــادرات کش ص
ایــن محصــول، اقدامــی در جهــت حمایــت از تولیــد 

اســت. اخیــرا دولــت سیاســت »بــازار 
صــادرات  بــرای  را  بــازار«  برابــر   در 
و واردات محصــوالت کشــاورزی در نظر 
گرفتــه کــه در همیــن راســتا چنــد روز 
ــا اختصــاص  ــران ب ــت وزی ــش هیئ پی
مبلــغ ۲ هــزار ریــال یارانــه صادراتــی به 
ازای صــادرات هــر کیلوگــرم کشــمش، 
موافقــت و تصویــب کــرد: بــه ازای 

ــوق ورودی  ــمش، حق ــرم کش ــک کیلوگ ــادرات ی ص
ــی  ــد ارزش گمرک ــادل 5 درص ــوز مع ــو م ــک کیل ی
ــمش  ــدگان کش ــرای تولیدکنن ــر ب ــن خب ــود. ای ش
 کــه همــواره از پاییــن بــودن قیمــت ایــن محصــول 
ــد ــه دارن ــازار آن گالی  و حضــور گســترده دالالن در ب
خبــر خوبــی اســت؛ چــرا کــه یکــی از راه هــای 

افزایــش نــرخ کشــمش و حمایــت از تولیدکننــدگان 
ــن  ــت. ضم ــادرات آن اس ــد ص ــول، رش ــن محص ای
ــاد  ــئوالن وزارت جه ــالم مس ــاس اع ــر اس ــه ب اینک
کشــاورزی تولیــد کشــمش در ســال  جــاری حــدود 
۶0 هــزار تــن نســبت به ســال گذشــته افزایــش دارد 
و بایــد حتمــا تمهیداتــی بــرای صــادرات 
ــدگان  ــا تولیدکنن ــود ت ــیده ش آن اندیش
زمینــه  همیــن  در  نشــوند.  متضــرر 
 مدیــر کل دفتــر میوه هــای سردســیری 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  خشــک  و 
در گفت وگــو بــا مهــر، میــزان تولیــد 
انگــور در کشــور را حــدود 4 میلیــون 
تــن اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: ســال 
ــن کشــمش در کشــور  گذشــته حــدود 170 هــزار ت
ــن از آن صــادر شــد. رمضــان  ــزار ت ــد و 113 ه تولی
ــی می شــود  ــه پیش بین ــان اینک ــا بی رویین تــن ب
ــد  ــمش در کشــور تولی ــن کش ــزار ت ــال ۲30 ه امس
شــود، گفــت: مــا ظرفیــت صــادرات بیــن 1۸0 تــا 190 

ــم. ــول را داری ــن محص ــن از ای ــزار ت ه

معــاون نظــارت بانــک مرکــزی گفتــه کــه اگــر 
بانکــی بخشــی از تســهیالت پرداختــی را بلوکــه 
ــع  ــود و مناب ــورد می ش ــا آن برخ ــه ب ــد، قاطعان کن
ــوان  ــی عن ــن در حال ــردد. ای ــتری برمی گ ــه مش ب
بانک هــای  بــه  نیســت  نیــازی  کــه  می شــود 

بانک هــای  مراجعــه کــرد.  کوچــک 
بــزرگ بــه راحتــی ایــن تخلــف آشــکار 

می دهنــد.  انجــام  را 
بلوکــه کــردن بخشــی از تســهیالت 
ــه مشــتری، مدت هاســت  ــی ب پرداخت
کــه از شــدت بیشــتری برخــوردار شــده 
ــی  ــار تمام ــهیالت در کن ــده تس و گیرن
خــود  مقابــل  در  چالش هایــی کــه 

بــرای دریافــت یــک وام بانکــی دارد، ایــن معضــل 
ــد در  ــه بای ــه طــوری ک ــد؛ ب ــد تحمــل کن را هــم بای
نهایــت حــدود ۲5 درصــد از آنچــه را بانک هــا بعــد از 
ســختگیری بســیار در اختیــار او قــرار می دهنــد بــه 
خــود بانــک بســپارد و تــا پایــان دوره بازپرداخــت از 

ــود.  ــروم ش آن مح

ــد  ــی بای ــون تومان ــده وام 10 میلی ــال دریافت کنن مث
در بســیاری از بانک هــا حــدود ۲ میلیــون و 500 
ــط  ــد و فق ــرار ده ــک ق ــزد بان ــان آن را ن ــزار توم ه
7 میلیــون و 500 هــزار تومــان بــه او پرداخــت 
می شــود؛ در ایــن حالــت در دوره حداقــل ســه 
ســاله کــه بــرای بازپرداخــت زمــان دارد 
ــه  ــی ب ــت وام 10 میلیون ــد باب 1۸ درص
بانــک می پــردازد و از ســویی دیگــر 
از دریافــت ســود ســپرده ۲ میلیــون 
بانــک  در  تومانــی کــه  هــزار   500 و 
قــرار داده، محــروم می شــود. اخیــرا 
این بــاره  در  مرکــزی  بانــک  معــاون 
از نظــارت ایــن بانــک بــر بانک هــا 
 بــرای پیشــگیری از چنیــن موضوعــی ســخن گفتــه 
و اطمینــان داده کــه اگــر مشــتری بــرای تســهیالت 
ــی  ــل آن بخش ــک از مح ــه و بان ــی مراجع ــه بانک ب
ــد، خــالف مقــررات اســت و در صــورت  را بلوکــه کن
مشــاهده قاطعانــه بــا ایــن تخلــف برخــورد و منابــع 

ــردد. ــم بازمی گ ــتری ه ــه مش ب

ــی از »ســامانه  ــا رونمای ــر داد: ب ــر راه و شهرســازی خب ــاون وزی مع
خانه هــا  ایــن   139۶ ســال  در  خالــی«  خانه هــای  شناســایی 

مشــمول مالیــات می شــوند. 
ــایی  ــامانه شناس ــاد س ــد ایج ــرد: رون ــار ک ــان اظه ــد مظاهری حام
خانه هــای خالــی بــه خوبــی در حــال بررســی اســت و هفتــه قبــل 
در نهــاد ریاســت جمهــوری مطــرح شــد. وی افــزود: بــا توجــه بــه 
ــن ســامانه هســتند،  ــر ای ــت درگی ــف دول ــای مختل ــه بخش ه اینک
ــال  ــع از س ــه موق ــت و ب ــوع اس ــن موض ــز روی ای ــون تمرک هم اکن
139۶ کــه خانه هــای خالــی مشــمول مالیــات می شــوند، ایــن 
ــن  ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــد. مظاهری ــد ش ــدازی خواه ــامانه راه ان س
ســؤال کــه بــا توجــه بــه رکــود مســکن، ایــن بخــش ظرفیــت فشــار 
ــر، گفــت: بحــث تخصصــی مناقشــه آمیزی  ــا خی ــی را دارد ی مالیات
دربــاره مالیــات بــر خانه هــای خالــی و میزانــی کــه قانــون تعییــن 
کــرده، جریــان دارد؛ امــا بــه هــر حــال ایــن موضــوع مصوبــه مجلس 

اســت و بایــد اجــرا شــود. 
ــر خانه هــای  ــات ب ــون مالی ــه اجــرای قان ــا از یــک ســو چشــم ب م
خالــی داریــم کــه بتوانیــم خواســته مجلــس را انجــام دهیــم و از 
ســوی دیگــر در حــال مباحثــه بــا متخصصــان و مجلــس هســتیم 
تــا اگــر امکان پذیــر باشــد اصالحاتــی در ایــن قانــون صــورت گیــرد. 
بنــا بــر ایــن گــزارش از آذرمــاه ســال قبــل، وزارت راه و شهرســازی 
ــی  ــای خال ــات خانه ه ــا ســامانه مالی ــان داشــت ت ــاه زم  شــش م
را افتتــاح کنــد؛ امــا بــه نظــر می رســد ایــن وزارتخانــه قصــد نــدارد 
ــا اتخــاذ سیاســت های مالیاتــی  در شــرایط رکــود ســاخت و ســاز ب

بــه ســازندگان پشــت پــا بزنــد.

رئیــس اداره پیشــگیری از ســرطان وزارت بهداشــت 
ــرطان در  ــتقیم س ــتقیم و غیرمس ــای مس هزینه ه
ــا 10 هــزار  ــن 9 ت ــک ســال را بی کشــور در طــول ی

میلیــارد تومــان اعــالم کــرد. 
ــض  ــی نب ــه تلویزیون ــق در برنام ــد مطل ــر محم دکت
کــه از شــبکه خبــر روی آنتــن مــی رود، گفــت: هــر 
ــور  ــرطان در کش ــد س ــورد جدی ــزار م ــال، 9۲ ه س
شناســایی می شــود. وی بــا اعــالم اینکــه در 10 
ــورد در  ــزار م ــه 130 ه ــداد ب ــن تع ــده ای ــال آین س
ــورد  ــزار م ــه 155 ه ــده ب ــال آین ــال و در 15 س س
ــار داشــت:  ــت، اظه ــد یاف ــش خواه در ســال افزای
هزینه هــای مســتقیم ســرطان در کشــور بیــن 
ــا 3 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود  ۲500 ت
و در مجمــوع هزینه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 
ســرطان در ایــران بیــن 9 تــا 10 هــزار میلیــارد 

ــت.  ــان اس توم
ــرطان در  ــه س ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــق ب مطل
اســت  جهــان  در  پرهزینــه  بیماری هــای  صــدر 
ــتر از  ــد بیش ــرطان ۲0 درص ــای س ــزود: هزینه ه اف

بیماری هــای قلبــی و عروقــی اســت. 
رئیــس اداره پیشــگیری از ســرطان وزارت بهداشــت 
از تدویــن پروتــکل تجویــز دارو بــرای 14 داروی 
گران قیمــت ســرطان ها در کشــور خبــر داد و گفــت: 

ــا توانســتیم 10 درصــد  ــن داروه ــم از ای ــک قل در ی
مصــرف را نســبت بــه ســال قبــل کاهــش دهیــم. 
ــی  ــازمان جهان ــزارش س ــه گ ــاره ب ــا اش ــق ب مطل
ــار  ــان ســرطان ها اظه ــاره شــیوه درم بهداشــت درب
ــی  ــد، رادیوتراپ ــا 50 درص ــهم جراحی ه ــت: س داش
40 درصــد و شــیمی درمانی 10 درصــد در بهبــود 

ــد.  ــاران ســرطانی نقــش دارن بیم
ــا اعــالم اینکــه یــک دوم نیازهــای کشــور در  وی ب
رادیوتراپــی را تأمیــن کرده ایــم، افــزود: تجهیــز 
ولــی  اســت؛  ســختی  کار  رادیوتراپــی  مراکــز 
داروهــای شــیمی درمانی بــه راحتــی وارد می شــود 

و در اختیــار بیمــاران قــرار می گیــرد.

بــه گفتــه دبیــر انجمــن خودروســازان ایــران، بــا پروژه هــای 
پرایــد  خــودروی  دو  اخیــر، کیفیــت  ســال های  در   اجراشــده 
و وانــت نیســان افزایــش یافتــه و ایــن خودروهــا بــا اســتانداردهای 
تعیین شــده از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران تولیــد 
ــار  ــری اظه ــروز در نشســتی خب ــد نعمت بخــش دی می شــوند. احم
ــال  ــواری در ح ــودروی س ــتگاه خ ــون دس ــدود 1۸ میلی ــرد: از ح ک
ــن  ــد اســت؛ بنابرای ــا پرای ــک ســوم آن ه ــردد در کشــور، حــدود ی ت
طبیعــی اســت کــه میــزان تصادفــات ایــن خــودرو بیشــتر از بعضــی 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــن باش ــد پایی ــراژ تولی ــا تی ــای ب ــر از خودروه دیگ
اینکــه هنــگام بیــان آمــار تصادفــات خودروهــا و همچنیــن میــزان 
عیــوب خودروهــا در معاینــه فنــی تیــراژ تولیــد ایــن خودروهــا نیــز 
ــوم  ــک س ــی ی ــرد: وقت ــان ک ــرد، خاطرنش ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای
ــد  ــکیل می ده ــد تش ــور را پرای ــردد در کش ــال ت ــواری های در ح س
ــه  ــده ب ــد مراجعه کنن ــای پرای ــداد خودروه ــه تع ــت ک ــی اس طبیع
ــودرو  ــن خ ــوب ای ــداد عی ــال آن تع ــه دنب ــی و ب ــه فن ــز معاین مراک
بیــش از ســایر خودروهــا باشــد. نعمت بخــش بــا بیــان اینکــه وزیــر 
ــوخت  ــرف س ــان مص ــت نیس ــای وان ــرده خودروه ــار ک ــت اظه نف
زیــادی دارنــد، اظهــار کــرد: ایــن موضــوع صحــت نداشــته و مصــرف 
ســوخت ایــن خــودرو در ســال های اخیــر بــه شــدت کاهــش یافتــه 
ــه مصــرف ســوخت خودروهــای ســواری نزدیــک شــده اســت.  و ب
ــدی  ــان تولی ــت نیس ــوخت وان ــرف س ــدا مص ــه داد:  در ابت وی ادام
در کشــور بــا بــار ۲0 و بــدون بــار 1۶ لیتــر در صــد کیلومتــر بــود کــه 
ــا انژکتــوری شــدن مصــرف آن بــه 15 و 13 لیتــر  در ســال 13۸4 ب

کاهــش یافــت.

مدیــر کل دفتــر میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت جهــاد 
ــی  ــرای گران ــی ب ــات، عامل کشــاورزی گفــت: افزایــش صــادرات مرکب
آن نمی شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مرکبــات ایرانــی نســبت 
بــه نمونه هــای مشــابه خارجــی اش از کیفیــت بســیار خوبــی برخــوردار 
ــش  ــش از پی ــول را بی ــن محص ــردم ای ــود م ــه می ش ــت توصی اس

مصــرف کننــد و در جیــره غذایــی دانش آمــوزان نیــز قــرار گیــرد.
 ابوالقاســم حســن پور اظهــار کــرد: بیــش از 300 هــزار هکتــار از باغــات 
ــا 4.7  ــش از 4.5 ت ــاالنه بی ــه س ــد ک ــد می کنن ــات تولی ــور مرکب کش
میلیــون تــن مرکبــات در کشــور تولیــد می شــود؛ از ایــن میــزان، ۲.7 
میلیــون تــن آن پرتقــال، 700 هــزار تــن نارنگــی و بیــش از 500 هــزار 

ــه تولیــد می رســد.  ــن لیموتــرش ب ت
ــرای  ــه ســال گذشــته ب ــازار ک ــل ب ــازار در مقاب ــزود: سیاســت ب وی اف
افزایــش صــادرات ســیب صــورت گرفــت، باعث شــد کــه صــادرات این 
محصــول چنــد برابــر افزایش پیــدا کند؛ چرا کــه وزارت جهاد کشــاورزی 
 اعــالم کــرده بــود کــه هــر وارد کننــده ای بتوانــد ســیب صــادر کنــد، مــوز 
ــه  ــن صــورت تعرف ــر ای ــد؛ در غی ــد وارد کن ــه پاییــن می توان ــا تعرف را ب
واردات ایــن محصــول ماننــد گذشــته خواهــد بــود کــه همین سیاســت 

ســبب شــد صــادرات افزایــش پیــدا کنــد. 
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا وزارت جهــاد کشــاورزی بــه هــر تاجــری 
کــه بتوانــد ســه کیلوگــرم پرتقــال یــا نارنگــی صــادر کنــد، مجــوز واردات 
ــت  ــی 15 اردیبهش ــازه زمان ــوالت را در ب ــن محص ــرم از ای ــک کیلوگ ی
ــن  ــم ای ــه مطمئنی ــد داد ک ــده خواه ــال آین ــهریورماه س ــه ش ــا نیم ت
سیاســت می توانــد بــر صــادرات پرتقــال و نارنگــی مــازاد بــر مصــرف 

اثرگــذار باشــد.
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حتما بخوانید!
3تالش دولت برای نجات کشمش ... یکشنبه  16  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 292 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

افرادماهررادرواحدهابهکاربگیرید
ــراز  ــا اب ــر کار ب ــاون وزی مع
نارضایتــی از اجرایــی نشــدن 
افــراد  به کارگیــری  قانــون 
صالحیــت  دارای  و  ماهــر 
امیــدوار اســت قانــون الــزام 
فراگیــری آموزش هــای فنــی 
ســال ها  کــه  حرفــه ای  و 
ــیر  ــریع تر مس ــه س ــده هرچ ــل مان ــف و معط بالتکلی
ــازگارنژاد  ــن س ــد. محمدامی ــی کن ــود را ط ــی خ اجرای
ــکاران  ــیاری از پیمان ــر بس ــال حاض ــرد: در ح ــار ک اظه
بخش هــای دولتــی از افــراد فاقــد صالحیــت و گواهینامــه 
در  می کننــد؛  اســتفاده  پروژه هــا  در  مهارت آمــوزی 
ــری  ــزام به کارگی ــون ال ــاس قان ــر اس ــه ب ــی ک صورت
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای کارفرمایــان واحدهــای 
ــان  ــد از متقاضی ــی موظفن صنعتــی، تولیــدی و خدمات
اشــتغال بــه کار، گواهینامــه مهارتــی مطالبــه و زمینــه 
ــر  ــر و نیمه ماه ــران ســاده، ماه ــوزش کارگ ــای آم ارتق
خــود را فراهــم کننــد. وی ادامــه داد: متاســفانه قانــون 
ــرای  ــه ای ب ــی وحرف ــری آموزش هــای فن ــزام فراگی ال
اشــتغال بــه کار تاکنــون اجرایــی نشــده؛ در حالــی کــه 
ــداری  ــره وری و پای ــای به ــه ارتق ــرای آن زمین ــا اج ب
ــن  ــر کار در عی ــاون وزی مشــاغل ایجــاد می شــود. مع
حــال از اتحادیه هــای صنفــی خواســت تــا بــرای 
اجرایــی شــدن هــر چــه بهتــر ایــن قانــون از اهرم هــای 
نظارتــی خــود اســتفاده کننــد و بــه خانواده هــا توصیــه 
کــرد خدمــات مهارتــی مــورد نیازشــان را از افــراد دارای 

گواهینامه مهارتی بخواهند.

فروشتلفنثابت،نقدیشد
تنظیــم  مصوبــه کمیســیون  طبــق  حالــی کــه  در 
ــه اتصــال  ــود ســقف هزین ــرار ب ــات ق ــررات ارتباط مق
ــزار  ــال )100 ه ــون ری ــت، ۲ میلی ــن ثاب ــط تلف ــر خ ه
ــی در 3۶  ــت مابق ــام و پرداخ ــان ثبت ن ــان در زم توم
مــاه پــس از راه انــدازی خــط( باشــد، فــروش تلفــن 
ــم از  ــاه و نی ــه م ــت س ــا گذش ــال ب ــد. ح ــدی ش نق
فــروش  مصوبــات،  ابــالغ  و  تصمیم گیــری  ایــن 
ــان  ــور )100 هــزار توم ــه مذک ــق مصوب ــت طب ــن ثاب تلف
ــی 3۶  ــم ط ــی رق ــت مابق ــام و پرداخ ــگام ثبت ن هن
ــر  ــر ه ــال حاض ــت. در ح ــده اس ــف ش ــاه( متوق م
ــه  ــه ب ــگام مراجع ــت هن ــن ثاب ــد تلف ــی خری متقاض
مراکــز مخابراتــی، پــس از اســتعالم امــکان دایرشــدن 
ــورت  ــه ص ــان ب ــزار و 900 توم ــم 190 ه ــد رق ــط بای خ
ــت تخصیــص  ــده وی جه ــا پرون ــد ت ــز کن ــدی واری نق
ــش  ــان بخ ــی از کارشناس ــود. یک ــکیل ش ــماره تش ش
از مراکــز مخابراتــی  یکــی  ثابــت  تلفــن  فــروش 
دلیــل چنیــن تصمیمــی )برچیــده شــدن فــروش 
اقســاطی و فــروش نقــدی( را مشــکالت ناشــی 
ــرد  ــوان ک ــت( عن ــر مالکی ــام )تغیی ــر ن ــان تغیی  از زم
و گفــت: در چنــد مــاه گذشــته بســیاری بــا ایــن 
از  اطــالع  بــدون  کــه  شــده اند  مواجــه  مشــکل 
 خریــد قســطی فروشــنده، کل رقــم خــط ثابــت 
را بــه فروشــنده داده و اکنــون بــا اقســاط هــم مواجــه 
ــن 3.5  ــی ای ــه ط ــانی ک ــه وی کس ــه گفت ــده اند. ب ش
مــاه اقــدام بــه خریــد اقســاطی تلفــن ثابــت کرده انــد 
بــه مــرور طــی یکــی دو مــاه آینــده جهــت واریــز کل 

ــی می شــوند. تســنیم ــغ تلفــن فراخوان مبل

برگزاریدومیننمایشگاه

سنگساختمانیاستانیزد
ــتان  ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش ــر عام مدی
یــزد از برگــزاری دومیــن نمایشــگاه ســنگ ســاختمانی 
اســتان یــزد )ISTONEX ۲01۶( در آذرمــاه ســال 
ــالم  ــا اع ــی ب ــعود عظیم ــید مس ــر داد. س ــاری خب ج
ایــن خبــر گفــت: بازاریابــی و توســعه بــازار محصــوالت 
خوشــه ســنگ اســتان یــزد و شناســاندن توانمندی هــا 
ــه  ــع خوش ــای ذی نف ــدی واحده ــای تولی و قابلیت ه
ســنگ بــه ســایر مخاطبــان ایــن صنعــت، از مهم تریــن 
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــگاه اس ــن نمایش ــداف ای اه
دومیــن نمایشــگاه ســنگ ســاختمانی اســتان بــا 
حضــور واحدهــای فــرآوری ســنگ ســاختمانی اســتان 
یــزد از ۲ تــا 5 آذرمــاه ســال جــاری در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان برگــزار خواهــد 

شــد.

کیفیتگندمداخلی،پاییناست
انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنایــع گلوکــز  دبیــر 
ــدم  ــن گن ــت پایی ــت: کیفی ــتقات، گف ــته و مش نشاس
 داخلــی، تعطیلــی کارخانه هــای صنعــت نشاســته 
و گلوکــز کشــور را در پــی دارد. محمدرســول مصائبــی 
ــواع  ــن ان ــزار ت ــدود 500 ه ــد ح ــه تولی ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــور گف ــدم و ذرت در کش ــز از گن ــته و گلوک نشاس
ــل  ــز در داخ ــته و گلوک ــه نشاس ــور ب ــاز کش ــی نی تمام
ــا  ــدی ت ــوالت تولی ــت محص ــود و کیفی ــرف می ش برط
قبــل از ممنوعیــت واردات گنــدم، هم تــراز مشــابه 
بــود؛  خارجــی  نمونــه  از  بهتــر  حتــی  و  خارجــی 
امــا متاســفانه در حــال حاضــر نامرغــوب بــودن 
گندم هــای داخلــی منجــر بــه افــت کیفیــت و پاییــن 
ــت.  ــده اس ــوالت ش ــتحصال محص ــد اس ــدن درص آم
وی ادامــه داد: افــت کیفــی ایــن محصــوالت که ناشــی 
از گنــدم کم کیفیــت داخلــی اســت، موجــب تعطیلــی 
تدریجــی کارخانه هــای تولیــد نشاســته و گلوکــز از 
منشــأ گنــدم خواهــد شــد. دبیــر انجمــن صنفــی 
ــتقات در  ــته و مش ــز، نشاس ــع گلوک ــی صنای کارفرمای
ادامــه ضمــن تقدیــر از وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن 
ــذاری  ــوص واگ ــاورزی درخص ــاد کش ــارت و جه و تج
گنــدم 900 تومانــی بــرای مصــرف صنایــع آردبــر 
ــز آرد  ــزوم آنالی ــه ل ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــور، تاکی کش
گنــدم مصرفــی در صنعــت نشاســته و گلوکــز بــا گلوتن 
ــن زدگی  ــه س ــاری از هرگون ــد و ع ــس ۸0 درص ایندک
ــدم  ــر گن ــال حاض ــی، در ح ــده و ناخالص ــات زن و آف

ــن مشــخصات اســت. ــد ای موجــود در کشــور فاق

قانونصدورچکنیازبهبازنگریدارد
ــتی  ــای برگش ــش چک ه افزای
 آن هــم بــا آمــار ۲ میلیــون 
و 400 هــزار برگــه چــک بــه 
ارزش 30 هــزار میلیــارد تومــان 
ــال  ــت س ــه نخس ــه ماه در س
ــه روز از  ــا روزب ــده ت ــث ش باع
ــک  ــوان ی ــه عن ــار چــک ب اعتب
ــته  ــازار کاس ــاالن ب ــن فع ــرا، در بی ــاری الزم االج ــند تج س
ــدی  ــت نق ــیله پرداخ ــک وس ــوان ی ــه عن ــک ب ــود. چ  ش
 و فــوری، نقــش مهمــی در تســهیل مبــادالت تجــاری
ایجــاد اعتبــار و کمــک بــه بهبــود فضــای کســب و کار دارد؛ 
ــه  ــژه ب ــه طــور وی ــا قانونگــذار ب ــا باعــث شــده ت ــن مزای ای
مســئله چــک پرداختــه و عــالوه بــر مقــررات قانــون 
ــژه ای را در  ــررات وی ــی، مق ــورت اختصاص ــه ص ــاری، ب تج

قانون صدور چک، وضع و تقنین کند. 
 در نظر گرفتن چک به عنوان یک ســند الزم االجرا از یک ســو 
ــر، از  ــوی دیگ ــل  از س ــک بالمح ــدور چ ــگاری ص و جرم ان
جملــه موضوعاتی اســت که قانونگــذار در جهت اعتباربخشــی 
ــا وجــود  بــه چــک، بــه آن هــا توجــه داشــته اســت. امــا ب
ــا  ــی، افزایــش چک هــای برگشــتی ی ــازات قانون ــن امتی ای
پرداخت نشــدنی در طــول ســال های اخیــر نشــان داده 
ــم  ــدان ه ــن بخــش، چن ــی در ای ــه سیاســت های تقنین ک

راهگشــا نبــوده اســت.

بلوکهکردنبخشیازتسهیالت،تخلفاستتالشدولتبراینجاتکشمش

زمانــی در شــمال کشــور پیــدا کــردن کارگــر مثــل پیــدا 
ــار  ــرا گرفت ــاال چ ــود. ح ــدان ب ــوزن در کاه ــردن س ک
ــه  ــراغ آنهاییک ــت س ــد رف ــت. بای ــکاری اس ــل بی معض
نشــازن، کمبایــن و ... را ســاختند و بــر گــرده ی کارگــر 

ــد. تاختن

بــا ســام. روزهــای جمعــه پیــدا کــردن تاکســی، 
اتوبــوس و ســایر وســایل نقلیــه در شــهر خیلــی ســخت 
شــده و ترددشــون کــم شــده. ایــن باعــث شــده 
ــهری  ــئوالن ش ــا مس ــیم. لطف ــل بش ــی معط ــه خیل ک

ــد. ــیدگی کنن رس

چــرا مــدارس بــرای فــرم دانــش آمــوزان، اولیــا را مجبــور 
بــه خریــد از فروشــگاه هــای خــاص مــی کننــد؟ آیــا بــرای 

مدیــر یــا عوامــل دیگــر درآمــدی دارد؟؟؟

ــه دم  ــر ک ــک نف ــماعیل از ی ــال اس ــان کم روزی در خیاب
دری ایســتاده بــود پرســیدم اینجــا چیــه؟ گفــت میخــوای 
ــم  ــا حک ــد ب ــال بع ــی س ــو، س ــم ت ــو. رفت ــا ت ــی بی بدون
ــا  ــون اون وقت ــرون، چ ــدم بی ــال 81 اوم ــتگی س بازنشس

ــود ــوژی نب تکنول

لطفــا بــر ســرویس دانــش آمــوزان نظــارت شــود، بعضــی 
ــد و  ــی ندارن ــد دین ــدارس تعه ــرویس م ــای س ــده ه رانن

بــرای بچــه هــا ترانــه هــای بدآمــوز پخــش مــی کننــد.

#هموطن_سالم
هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....136

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0936....220

0939....918

0913....136

0913....742

6793مالف

آگهیمزایدهعمومیآشپزخانهمجتمعفرهنگیشیخبهایی)۱395/2(

کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان در نظر دارد آشپزخانه مجتمع فرهنگی آموزشی شیخ بهایی خود واقع در کیلومتر 17 جاده نجف آباد )گلدشت( را 

با کلیه امکانات موجود به قیمت پایه ماهیانه ۶0/000/000 لاير از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان مایل به شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از ساعت 7:30 لغایت 13:30 تاریخ 1395/0۸/1۶ لغایت 1395/0۸/۲0 به نشانی: 

اصفهان، خیابان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری، اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(، استان اصفهان، اداره تهیه و تدارکات مراجعه نمایند.

تلفن: 031-32220096
تاریخ تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری 1395/08/23

محل تحویل اسناد مزایده: اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان- حوزه معاونت اداری و مالی، اداره خدمات و تدارکات
تاریخ گشایش پیشنهادها: 1395/08/24

شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:
1-مبلغ ۲0/000/000 لاير بصورت سپرده نقدی واریز به حساب 0101341۶14000 به نام کمیته امداد اصفهان نزد بانک ملی شعبه فردوسی کد 3014 بابت شرکت 

در مزایده.

۲-کمیته امداد در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

3-کمیته امداد از قبول پیشنهادات مخدوش، مشروط، فاقد فیش واریزی معذور است.

4-هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5-تلفن تماس با مجتمع فرهنگی آموزشی شیخ بهائی جهت هماهنگی 0314۲۲3۲79۶ می باشد.

حسینبهادرانی-رئیسادارهروابطعمومیواطالعرسانیاستاناصفهان
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حتما بخوانید!
طرح غربالگری بینایی برای 22۰ هزار ...

امــور  بنیــاد شــهید و  معــاون فرهنگی اجتماعــی 
ــواده شــهدا  ــدار خان ــان از دی ایثارگــران اســتان اصفه
ــوان  ــی از فراخ ــری و رونمای ــم رهب ــام معظ ــا مق ب
شــهادت  و  ایثــار  حــوزه  در  مختلــف  مســابقات 
بــه  والدیــن شــهدا  از ۵۰۰ مصاحبــه  و رونمایــی 

مناســبت ســالروز ۲۵ آبــان خبــر داد.
    برنامه های ویژه سالروز 25 آبان

ویــژه  برنامه هــای  دربــاره  قریشــی  علــی  ســید 
ســالروز ۲۵ آبــان اظهــار داشــت: بــه مناســبت ایــن 
ــان  ــتان اصفه ــدار اس ــهیدپرور و والیتم ــردم ش  روز م
و بــه طــور خــاص خانــواده شــهدای عملیــات محــرم 
 کــه در ایــن روز شــهید خــود را تشــییع کردنــد 

به دیدار مقام معظم رهبری می روند.
    طرح »اسناد افتخار«

ــه  ــن روز از ۵۰۰ مصاحب ــبت ای ــه مناس ــزود: ب وی اف
والدیــن شــهدا کــه در قالــب طــرح »اســناد افتخــار« 
تهیــه شــده، رونمایــی می شــود؛ همچنیــن فراخــوان 
بــا موضــوع ۲۵  مســابقه »طرح هــای گرافیکــی 
اجرایــی  دســتگاه های  مشــارکت  بــا  آبان مــاه« 
ــد در  ــهروندان می توانن ــه ش ــد ک ــد ش ــال خواه ارس

ــد. ــن مســابقه شــرکت کنن ای
    تشییع 5 شهید گمنام

امــور  بنیــاد شــهید و  معــاون فرهنگی اجتماعــی 

ایثارگــران اســتان اصفهــان از تشــییع ۵ شــهید گمنــام 
ــار داشــت: در روز  ــر داد و اظه ــازه تفحص شــده خب ت
ــازه  ــام ت ــهید گمن ــز ۵ ش ــاه نی ــنبه ۲7 آبان م پنجش
ــاغ  ــمت ب ــه س ــاران ب ــجد نورب ــده از مس تفحص ش
 مــوزه دفــاع مقــدس تشــییع و تدفیــن خواهنــد 

شد.

    گردهمایی دانش آموزان شهر اصفهان
وی تصریــح کــرد: در روز سه شــنبه مصــادف بــا 
شــهر  دانش آمــوزان  گردهمایــی  آبان مــاه   ۲۵
ــار  ــدت در کن ــاز وح ــه نم ــراه اقام ــه هم ــان ب اصفه
متنــوع  برنامه هــای  و  آبــان   ۲۵ شــهدای  مــزار 
ــز  ــهدا نی ــتان ش ــینی گلس ــه حس ــی در خیم فرهنگ

اجــرای  راســتای  در  برگــزار می شــود؛ همچنیــن 
 ۲۵ شــهادت«،  و  ایثــار  آیــات  »تــاوت  طــرح 
ــوار  ــاعت 16 ج ــم در س ــرآن کری ــان ق ــر از حافظ نف
ــرآن  ــاوت ق ــه ت ــرم ب ــات مح ــهدای عملی ــزار ش  م

می پردازند.
    هوای اصفهان را داریم

ــی  ــش مردم ــارکت در پوی ــه داد: مش ــی ادام قریش
ــان  ــور در خیاب ــا حض ــم« ب ــان را داری ــوای اصفه »ه
چهاربــاغ بــه گونــه ای متفــاوت کــه در آن عطــر و یــاد 
ــام آوران  ــزام پی ــد، اع ــاری باش ــان ج ــهدای اصفه ش
ــتان  ــاجد اس ــگاه ها و مس ــدارس، دانش ــه م ــار ب ایث
ــان  ــور ادیب ــا حض ــان ب ــعر ۲۵ آب ــب ش ــزاری ش  برگ
و شــعرا، تجلیــل از خانــواده معــزز شــهدای عملیــات 
اعــام  اســتان،  سراســر  در  آبــان   ۲۵ و  محــرم 
ــار و شــهادت  ــر ایث فراخــوان جشــنواره ســرود و تئات

نیــز از دیگــر برنامه هاســت.
    قرآن در خانه

وی خاطرنشــان کــرد: در راســتای اجــرای طــرح 
ــزار  ــرای 6 ه ــرآن ب ــزء 13 ق ــه« ج ــرآن در خان »ق
اســتان  قرآنــی خانــواده معــزز شــهدای  چهــره 
ــزء  ــن ج ــراه ای ــه هم ــود؛ ب ــال می ش ــان ارس اصفه
قرآنــی یــک کتــاب و فــرم ســؤاالت بــرای شــرکت در 

ــد. ــد ش ــا داده خواه ــه آن ه ــز ب ــابقه نی مس

جزئیات برنامه های سالروز ۲۵ آبان در اصفهان اعالم شد:

رونمایی از »اسناد افتخار«

استاندار کرمان مطرح کرد:

توسعه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان
اســتاندار کرمــان از نقــش ائمــه 
اقتصــاد  توســعه  بــر  جمعــه 
در  آن  اجــرای  و  مقاومتــی 
ــرد و گفــت:  ــی ک اســتان قدردان
امــروز هــر مســئول بلندپایــه 
 کشــوری کــه بــه کرمــان می آیــد

کــه  نکنــد  اقــرار  نمی توانــد 
اقتصــاد مقاومتــی واقعــی در اســتان کرمــان در حــال 

اجراست. 
اســتانی  اجــاس  چهارمیــن  در  رزم حســینی  علیرضــا 
نمــاز در تــاالر خیــام دانشــگاه ولیعصر)عــج( رفســنجان 
ــد  ــن اســام تأکی ــودن نمــاز در دی ــر واجــب ب ــرد: ب ــار ک اظه
 شــده و آیــه شــریفه »اّن الّصــاه تنهــی عــن الفحشــا 
ــه  ــی ک ــاز خوب ــاز اســت؛ نم ــرات نم ــر«، چــراغ راه اث و المنک
ــت.  ــازی اس ــه انسان س ــل، کارخان ــام راح ــش ام ــه فرمای ب
رزم حســینی اقتصــاد مقاومتــی را مرتبــط بــا مســائل فرهنگی 
برشــمرد و گفــت: هــر جــا هســتیم پیوســتگی ایــن دو حلقــه 
را بایــد بفهمیــم؛ زیــرا توســعه هــر کــدام بــه یکدیگــر بســتگی 
دارد و تفکیک ناپذیــر هســتند. کاهــش آســیب های اجتماعــی 

منــوط بــه ترویــج فرهنــگ دینــی اســت. 

 گالیه  تابش از روند کند 

طرح پردیسان اردکان
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــزو  ــا، ج ــیاری از طرح ه ــتان در بس ــن شهرس ــه ای ــان اینک بی
اولین هــا در منطقــه اســت، گفــت: متاســفانه در طــی مســیر 
ــراث  ــوزه می ــان در ح ــد پردیس ــم مانن ــای مه ــی طرح ه بعض

ــدی و رخــوت مواجــه شــده اســت.  ــا کن ــی، ب فرهنگ
محمدرضــا تابــش در نشســت مشــترک مســئوالن شهرســتان 
اردکان بــا حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار، برگزاری جلســات 
مشــترک را باعــث تعامــل و انســجام بیشــتر در کارهــا 
ــی  ــاهده هماهنگ ــا مش ــز ب ــردم نی ــرد: م ــار ک ــت و اظه دانس
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــتان ب ــران شهرس ــن مدی ــی بی و هم افزای
ــوند.  ــر می ش ــرم و امیدوارت ــان، دلگ ــائل و خواسته هایش مس
وی بــا تاکیــد بــر انجــام وظایــف و مســئولیت ها در چهارچــوب 
ــت  ــذر اس ــال گ ــرعت در ح ــه س ــا ب ــت: فرصت ه ــون گف  قان
و قطعــا بایــد در قبــال مــردم و وجــدان خود پاســخگو باشــیم؛ 

بــه همیــن دلیــل بایــد ســعی کــرد از فرصت هــا بهــره بــرد. 
ــا  ــردم اردکان و ب ــده م ــوت نماین ــه دع ــه ب ــن جلســه ک در ای
ــدار  ــه، فرمان ــام جمع ــتاندار، ام ــی اس ــاون عمران ــور مع حض
 شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر اردکان برگــزار شــد
ــتان  ــای شهرس ــی نیازه ــر و بررس ــادل نظ ــه تب ــران ب حاض

ــد. ــه ش ــز گرفت ــی نی ــد و تصمیمات پرداختن

اخبار کوتاه

 پرونده کارمند ارشاد 

به روایت دادستان اصفهان
انقــاب  و  عمومــی  دادســتان 
آخریــن  درخصــوص  اصفهــان 
از  یکــی  پرونــده  وضعیــت 
و  فرهنــگ  کل  اداره  کارکنــان 
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان 
ــن  ــرد. حس ــه ک ــی ارائ توضیحات
رحیمــی گفــت: فعــا در موضــوع 
پرونــده ایــن فــرد فقــط بحــث اتهــام مطــرح اســت و احتمــال 
دارد در مرحلــه دادســرا کار ایــن پرونــده بــه منــع تعقیــب برســد. 
دادســرا، یــک مرجــع تحقیــق اســت و مرجــع تصمیــم و صــدور 
رأی جــای دیگــری اســت. فرصــت بدهیــد کــه در دادگاه همــه 
ــام  ــان ها در نظ ــت انس ــزود: حیثی ــود. وی اف ــن ش ــز روش چی
جمهــوری اســامی بســیار مهــم اســت؛ اگــر بــه کســی انگــی زده 
شــود و او از ایــن موضــوع برائــت جســت، چگونــه این انــگ از او 
پــاک می شــود؟ غیــر از ایــن فــرد، شــخص دیگــری از آن اداره 
دســتگیر نشــده اســت؛ ایشــان هــم فقــط در مظــان اتهام اســت 
ــتان  ــتند. دادس ــا آزاد هس ــت، فع ــر آزادی اس ــل ب ــون اص و چ
عمومــی و انقــاب اصفهــان ادامــه داد: هنــوز درخصــوص ایــن 
 پرونــده هیــچ چیــز مشــخص نیســت؛ مــن از مطبوعــات 
و رســانه ها کــه رســالت ســنگینی دارنــد و اولیــن رســالت آن هــا 
ــال  ــه در انتق ــم ک ــت می خواه ــراد اس ــت اف ــظ حیثی ــز حف  نی
و انعــکاس خبــر صبــور و منتظــر محکومیــت فــرد باشــند؛ خبــر 
ــدور رأی  ــع ص ــدور رأی در مرج ــل از ص ــد قب ــت نبای محکومی

صادر شود؛ چه بسا فرد برائت پیدا کرد.

وضعیت بیماری  ام اس در اصفهان
دبیــر علمی ســیزدهمین کنگــره  ام اس ایران از شــیوع ۴ برابری 
 ام اس در زنــان نســبت بــه مــردان خبــر داد و گفــت: بیشــترین 
آمــار ام اس مربــوط بــه تهــران و اصفهــان اســت. دکتــر 
عبدالرضــا ناصــر مقدســی بیــان کــرد: بیــن 7۰ تــا ۸۰ مبتــا بــه 
ام اس در کشــور شناســایی شــده اند و تعــدادی هــم ناشــناخته 
ــال های  ــیوع ام اس در س ــه ش ــام اینک ــا اع ــد. وی ب مانده ان
اخیــر افزایــش داشــته، ادامــه داد: علــت دقیــق افزایــش موارد 
D ابتــا مشــخص نیســت؛ امــا می تــوان بــه کمبــود ویتامیــن 
ــل  ــان و عوام ــن زن ــژه در بی ــات به وی ــش مصــرف دخانی افزای
ژنتیکــی، اشــاره داشــت. دبیــر علمــی کنگــره  ام اس ایــران بــا 
ــا  ــا در کشــورمان هم ســو ب ــوارد ابت ــش م ــه افزای ــام اینک اع
جهــان اســت، گفــت: بیمــاری  ام اس مخصــوص دنیــای مــدرن 
ــا اعــام اینکــه »فوبیــای« ام اس، ترســناک تر از  اســت. وی ب
 خــود ام اس اســت، افــزود: متاســفانه جامعــه بیشــتر از آنکــه 
از ام اس رنــج ببــرد، از فقــر فرهنگــی ایــن بیمــاری رنــج 
می بــرد. در حالــی کــه همــه پزشــکان می داننــد ایــن بیمــاری 

ــرد. ــرل ک ــوان کنت می ت

اخبار کوتاه

مدیــر کل بهزیســتی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح 
غربالگــری بینایــی بــرای ۲۲۰ هــزار کــودک در ســطح 
ثابــت  پایــگاه   173 می شــود، گفــت:  اجــرا   اســتان 
و 7۰۰ ســیار در مهدهــای کــودک اســتان بــرای اجــرای ایــن 

طــرح فعال اســت. 
ســعید صادقــی پیشــگیری از معلولیت هــا 
ــتی  ــازمان بهزیس ــی س ــف اصل را از وظای
طــرح  داشــت:  اظهــار  و  اعــام کــرد 
ملــی غربالگــری بینایــی و شــنوایی از 
ــرای  ــازمان ب ــن س ــای ای ــه برنامه ه جمل
پیشــگیری از معلولیت هاســت. وی بــا 
ــب  ــر و در قال ــال حاض ــه در ح ــان اینک بی

 طرحــی کــه از ۲1 ســال گذشــته تاکنــون آغــاز شــده اســت
غربالگــری بینایــی کــودکان 3 تــا 6 ســاله در حــال 
ــت  ــد داش ــه خواه ــز ادام ــاه نی ــا 3۰ آذرم ــت و ت اجراس
ــود  ــوان خ ــام ت ــتان تم ــتی اس ــن رو بهزیس ــزود: از ای  اف
را بــرای افزایــش بیــش از ۹۰ درصــدی ضریــب موفقیــت 

طــرح غربالگــری در سراســر اســتان بــه کار گرفتــه اســت. 
مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــرای ۲۲۰ هــزار کــودک  اینکــه طــرح غربالگــری بینایــی ب
در ســطح اســتان اصفهــان اجرایــی می شــود، افــزود: 
ــیار  ــگاه س ــت و 7۰۰ پای ــگاه ثاب ــر 173 پای ــال حاض در ح
ــرای  ــتان ب ــر اس ــودک سراس ــای ک در مهده

ــده اند.  ــال ش ــرح فع ــن ط ــرای ای اج
ــودکان 3  ــه ک ــی ک ــرد: از والدین ــه ک وی اضاف
ــا جــدی  ــم ب ــد، تقاضــا داری ــا 6 ســاله دارن ت
گرفتــن طــرح غربالگــری بینایــی، در کاهــش 
ابتــای  و  بینایــی  معلولیت هــای  میــزان 
مشــکات  و  کم بینایــی  بــه  کودکانشــان 

ــند.  ــته باش ــذاری داش ــش تاثیرگ ــدید، نق ــی ش بینای
صادقــی بــا اشــاره بــه مشــارکت 167 هــزار کــودک 3 تــا 
6 ســاله در طــرح غربالگــری بینایــی ســال گذشــته ابــراز 
ــا 6  ــودکان 3 ت ــت ک ــار 7۰ درصــد جمعی ــن آم داشــت: ای

ــدند. ــامل می ش ــان را ش ــاله اصفه س

طرح غربالگری بینایی برای ۲۲۰ هزار کودک اصفهانی
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مطبوعــات  کارشــناس 
چهارمحــال و بختیــاری از حضــور چهارمحــال و بختیــاری 

در نمایشــگاه مطبوعــات کشــور خبــر داد. 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
چهارمحــال و بختیــاری، مهــدی طهماســبی گفــت: بیســت 

ــور از  ــات کش ــگاه مطبوع ــن نمایش و دومی
ــا ۲1 آبان مــاه ســال جــاری در محــل  1۴ ت
بــا  و  برگــزار می شــود  تهــران  مصــای 
هماهنگــی انجام شــده، اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری بــا تمــام تــوان رســانه ای و بــا 
ــری در  ــگاه خب حضــور ۵7 نشــریه و ۹ پای

ــن نمایشــگاه حاضــر خواهــد شــد.  ای
ــا بیــان ارزش و ضــرورت حضــور مطبوعــات اســتان  وی ب
در ایــن نمایشــگاه و تعامــل و بهره جویــی از تجربیــات 
ــت  ــزود: در بیس ــتان ها، اف ــر اس ــی دیگ ــاالن مطبوعات فع
ــود  ــاش می ش ــور ت ــات کش ــگاه مطبوع ــن نمایش و دومی
ــه  ــه مخاطــب ارائ ــوان و ظرفیــت رســانه ای اســتان ب ــا ت  ت

شود. 
چهارمحــال  اســتان  مطبوعــات  مســئول   کارشــناس 
ــر ایــن اســت کــه از  ــان کــرد: تــاش مــا ب ــاری بی و بختی
ظرفیــت طراحــی غرفه اســتان در این نمایشــگاه بــرای ارائه 
ــی  ــای محل ــند از نماده ــین و مخاطب پس ــری دلنش تصوی
ظرفیت هــای بومــی اســتان، تصاویــر مناطــق 
ــتان  ــده اس ــق حفاظت ش ــگری، مناط  گردش
و معرفــی و ارائــه ظرفیــت تمامــی رســانه های 
ــه نحــو مطلــوب اســتفاده  گروهــی اســتان ب

شــود. 
افــزود: مطبوعــات و   مهــدی طهماســبی 
رســانه ها، پــل ارتباطــی  مــردم و مســئوالن  و حلقــه 
ــف  ــای مختل ــا و رویکرده ــده و اثربخــش نگاه ه پیونددهن
ــن  ــدی از ای ــا بهره من ــه ب ــم ک ــتند؛ امیدواری ــه هس جامع
ظرفیــت بســیار راهبــردی و تاثیرگــذار شــاهد پیشــرفت های 
حائــز اهمیــت در ســطوح مختلــف کارکــردی جامعــه 

ــیم. باش

»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 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 واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
اماک بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

1(رأی شماره3۴۹۴-۹۵/7/۲۹هیأت آقای حسین آریائی فرزند علی محمدشماره شناسنامه ۹3۰6 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت1۰6.۵مترمربع شماره پاک 853فرعی از 102 فرعی   از پاک 6 اصلی واقع درحسین آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  ابتیاعی از علی ناظمی   
، ششدانگ   شناسنامه 73۹7  شماره  فرزند حسین  شرکائی  زهرا  خانم  هیأت  شماره۹۵/7/17-3۲76  ۲(رأی 
یکبابخانه به مساحت 1۰1.۲۵ مترمربع شماره پاک 6 فرعی مجزا از شماره 3وقسمتی از مشاعات  از پاک 98 

اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  ابتیاعی از حجت اله چراغ سحر   
3(رأی شماره 3۲7۵-۹۵/7/17 هیأت : آقای محمدرضا عظیم پور آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه۹۰37 
، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 3۰۰/6مترمربع شماره پاک۵ فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پاک 

326اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی .
 ، شناسنامه۸۰۹۲   شماره  فرزندحسین  بیدگلی  مرشدی  محمود  آقای   : هیأت  شماره۹۵/7/17-3۲6۲  ۴(رأی 
ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت۴3.۵ مترمربع شماره پاک 15 فرعی مجزا از شماره1۲وقسمتی از مشاعات 

یک فرعی از پاک 575 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی .
۵(رأی شماره3۲6۴ -3۲6۵و-۹۵/7/17 هیأت : آقای حسین مرشدی بیدگلی فرزند ماشا اله  شماره شناسنامه111  
به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه۵۲   شماره  غامرضا  فرزند  بیدگلی   دهقانی  انیس  خانم  و 
مساحت163.3۵ مترمربع شماره پاک6 فرعی مجزا از شماره 1و۵ وقسمتی از مشاعات از پاک 576 اصلی واقع 

دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
6(رأی شماره3۲6۲-۹۵/7/17 هیأت : خانم سیده فاطمه میر عابدینی بیدگلی  فرزند سیدعلی  شماره شناسنامه 
از  شماره1و7و6فرعی  از  مجزا  فرعی  پاک1۲  شماره  13۹.۵مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  ۲۴۸

پاک613 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
علی معماری فرزندمحمد آقا شماره شناسنامه 3۵  ، ششدانگ   : آقای  7(رأی شماره3۵۰۲-۹۵/7/۲۹ هیأت 
یکبابخانه به مساحت 1۰۵ مترمربع شماره پاک۴ فرعی مجزا از شماره یک  فرعی از پاک7۹۲ اصلی و از 7۹۲ 

اصلی واقع اماکن بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
۸(رأی شماره3۲7۰و3۲6۹-۹۵/7/17 هیأت : آقای ماشااله مرشدی بیدگلی فرزند حسین  شماره شناسنامه۲۴۰3 
و خانم لیال سالمی بیدگلی  فرزندمصطفی  شماره شناسنامه 61۹۰۰66۸71۵ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت .11۸.7۵مترمربع شماره پاک۵ فرعی مجزا از شماره1 وقسمتی از مشاعات از پاک 843 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید تقی عصیری
۹(رأی شماره3۲73-۹۵/7/17 هیأت : آقای مهدی کاظمی آرانی فرزندکاظم  شماره شناسنامه۴31 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت1۲1.3۴ مترمربع شماره پاک 10 فرعی مجزا از شماره۲و3و وقسمتی از مشاعات از پاک 

1685اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین کاظمی
1۰(رأی شماره316۲-3161-۹۵/7/۸ هیأت : آقای عباس دهقانی آرانی فرزندحسین شماره شناسنامه ۴۲و خانم 
زهراسادات مشتاقی آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 11۲3۰ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۹۵ مترمربع شماره پاک 8415 فرعی مجزا از شماره 33۹و3۴3فرعی از پاک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد قدیرزاده

 ،  ۲۴۰ شناسنامه  شماره  اکبر   فرزندعلی  آرانی  پور  وزیر  محبوبه  آقای   : شماره3۴۹۹-۹۵/7/۲۹هیأت  11(رأی 
ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 16۲.1 مترمربع شماره پاک 8426فرعی مجزا از شماره 1376فرعی از پاک 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  فرزندجواد   محبوبی   حسین  آقای   : 3۲۵۸-۹۵/7/17هیأت  اصاحی3۲۵۹-  شماره  1۲(رأی 
شناسنامه1۲۵۰11۹6۹3 و خانم زهرا رحیمی فرزندپنجعلی  شماره شناسنامه61۹۰۰۵6۸۴۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 1۲3.۸ مترمربع شماره پاک 2670فرعی مجزا از شماره۲۴۹7 فرعی از پاک 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلی محمد حقیقت 
13(رأی شماره 31۵۹-۹۵/7/۸ هیأت : آقای مصطفی جعفرزاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 1۲۵۰۰۰۸۵1۴ ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 176 مترمربع شماره پاک17۸۴ فرعی مجزا از شماره136۵ فرعی از پاک 2640 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت موروثی 
شماره  ابراهیم  فرزند  قاسم  حمزه  قدیمی  رقیه  خانم   : هیأت  شماره3۲۸۴و۹۵/7/1۸-3۲۸3  1۴(رأی 
شناسنامه61۹۰۰3۸3۵۲  وآقای روح اله حاجی جمالی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه1۲۵۰۰3۰6۴1)بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۲6.۵ مترمربع شماره پاک 1103 فرعی مجزا از شماره3۴3 فرعی از پاک 

2645 اصلی واقع در وشادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
1۵(رأی شماره3۴۸۵-۹۵/7/۲۹ هیأت : آقای علی محمد احسن زاده آرانی فرزندغامرضا شماره شناسنامه3۴۵ و 
خانم طاهره خادم حضرتی  فرزندمحمود شماره شناسنامه1۰71۵  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
1۴۴.۲۵ مترمربع شماره پاک11۰۴ فرعی مجزا از شماره 3۴3 فرعی از پاک۲6۴۵ اصلی واقع دروشاد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
16(رأی شماره3۴۹۵و3۴۹6-۹۵/7/۲۹ هیأت : آقای احمد قبائی آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه1۲13۴ و 
خانم ریحانه مجیدی نیا  فرزندمرتضی شماره شناسنامه۹6۲  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۵6 
مترمربع شماره پاک11۰6 فرعی مجزا از شماره 3۲3 فرعی از پاک۲6۴۵ اصلی واقع دروشاد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت عادی
17(رأی شماره 3۲7۸-۹۵/7/17 هیأت : آقای سعید محمد بیکی بیدگلی فرزندفخرالدین شماره شناسنامه ۲۵۴، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۵۰مترمربع شماره پاک 329 فرعی مجزا از شماره ۲۵۲ فرعی از پاک 2704 

اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی جواد حمید پناه
1۸(رأی شماره3۲7۹-۹۵/7/17 هیأت : آقای عباس خدمتی  فرزند سیف اله شماره شناسنامه 176، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 1۵۰ مترمربع شماره پاک3۲۸ فرعی مجزا از شماره۲۵۲ فرعی از پاک 2704 اصلی واقع در 

دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی جواد حمید پناه
1۹(رأی شماره3۵۰3-۹۵/7/۲۹ هیأت : احسان کاظم زاده راوندی فرزند عباس  شماره شناسنامه 1۴  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت   ۲17.6۵مترمربع شماره پاک 331 فرعی مجزا از شماره ۲۵۲ فرعی از پاک 2704اصلی 

واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از جواد حمیدپناه
۲۰(رأی شماره31۵7-۹۵/7/17 هیأت : خانم اعظم خاص   فرزند  علی اکبر     شماره شناسنامه  ۲3۹  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 1۲۰ مترمربع شماره پاک ۴۹۴۵ فرعی مجزا از شماره  163    فرعی از پاک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
 3۸ شناسنامه  شماره  مصطفی   فرزندسید  پور  سیدی  محسن  آقای   : هیأت  شماره۹۵/7/۸-31۵۵  ۲1(رأی 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت     7۵.۲۵مترمربع شماره پاک۵63۹ فرعی مجزا از شماره 1۹۲  فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از غامرضا دادخواه وغیره
۲۲(رأی شماره31۵۴-۹۵/7/۸ هیأت : خانم زهرا رمضانی   فرزند قدرت اله  شماره شناسنامه  3۰3  ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت    1۸۰.۴۲مترمربع شماره پاک۵6۴۰ فرعی مجزا از شماره 163  فرعی از پاک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی

ششدانگ    1۰۰ شناسنامه  شماره  آقا  فرزندحسین  حمیدی  اصغر  :آقای  هیأت  شماره۹۵/7/۸-31۵3  ۲3(رأی 
یکباب انباری به مساحت  1۲6.۹مترمربع شماره پاک۵6۴1  فرعی مجزا از شماره ۲13فرعی از پاک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از حسن فرهادی
 ۲3۲ شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  بیدگلی  توکلی  علیرضا  آقای   : هیأت  شماره.۹۵/7/۸-31۵۲  ۲۴(رأی 
-ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت1۲6.۴ مترمربع شماره پاک۵6۴۲  فرعی مجزا از شماره7فرعی و 
قسمتی از باقیمانده ۲۸۴۰اصلی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

انتقالی از محمدمعظمی
۲۵(رأی شماره3۲۵3-۹۵/7/17 هیأت : آقای رحمت اله دربندی مفرد بیدگلی  فرزندعلی شماره شناسنامه36 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت۴۴۵.۵ مترمربع شماره پاک۵6۴6 فرعی مجزا از شماره 16۴ فرعی از 

پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
۲6(رأی شماره3۲۸۲-۹۵/7/17 هیأت : خانم عفت بشیری آرانی فرزندمحمد شماره شناسنامه۸1۵۰، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت177 مترمربع شماره پاک۵6۵3 فرعی مجزا از شماره 1۲3۲ فرعی از پاک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشا اله ضابطی
۲7(رأی شماره3۲۹1-۹۵/7/1۸ هیأت : آقای علی عباس قاسمی مقدم  فرزندحسین شماره شناسنامه73۸۹  
ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 36۴.۰۵ مترمربع شماره پاک ۵6۵۴فرعی مجزا از شماره ۴۲3فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از جواد دادخوه
۸3۵و  شماره  شناسنامه  محمد  فرزند  بیدگلی  سرمدی  حسن  آقای   : هیأت  شماره۹۵/7/1۸-3۲۹۰  ۲۸(رأی 
آقای حسین سرمدی بیدگلی فرزند محمد شناسنامه شماره ۵۲۵و آقای علی اکبر سرمدی بیدگلی فرزند محمد 
بالسویه  ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 117.7۵ مترمربع شماره  شناسنامه شماره 61۹۰۰1۸361    
پاک۵6۵۵ فرعی مجزا از شماره6۹۵  فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
 6۴1۴ شناسنامه  شماره  فرزندحسن   منفرد  محلوجی  زهرا  خانم   : هیأت  شماره3۲۸7.-۹۵/7/17  ۲۹(رأی 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  ۲۴۰مترمربع شماره پاک۵6۵6 فرعی مجزا از شماره1۰3 فرعی از پاک 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی
3۰(رأی شماره3۲۸۵-۹۵/7/1۸ هیأت : آقای اصغر حمیدی  فرزند حسین آقا   شماره شناسنامه 1۰۰  وخانم 
صدیقه عنایتی بیدگلی فرزند قاسم شناسنامه شماره۲۰1 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت   1۴۸.1۵مترمربع 
شماره پاک۵6۵7 فرعی مجزا از شماره۲13فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی
31(رأی شماره33۰۴- 33۰3-۹۵/7/1۸ هیأت : آقای مرتضی دهنویان آرانی  فرزندرمضانعلی  شماره شناسنامه 
۸61۵ و خانم ظهریا آقایی زاده آرانی  فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه3۹7  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت1۵3.۹ مترمربع شماره پاک۵6۵۸ فرعی مجزا از شماره ۲۰۵ فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
 ، شناسنامه ۴۸3۹7۴۵1۴۵  شماره  فرزندعلیرضا  بیدگلی   جواد حسنی  آقای   : هیأت   33۰۲ شماره  3۲(رأی 
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 16۸.۸۴ مترمربع شماره پاک۵6۵۹ فرعی مجزا از شماره1۵۸ فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد قدیریان آرانی 
 ، فرزندماشااله  شماره شناسنامه۲۴۹  بیدگلی   محسن صباغی  آقای   : 33(رأی شماره33۰1-۹۵/7/1۸ هیأت 
ششدانگ قسمتی از  یکباب انباری  به مساحت ۲۵.۹۵ مترمربع شماره پاک 5660 فرعی مجزا از شماره ۴۲1 

فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد صباغی

3۴(رأی شماره3۲۹۹و33۰۰-۹۵/7/1۸ هیأت : آقای سیدرضا موسویان آرانی فرزند سیدنظام شماره شناسنامه 
1۲۵۰۰۰۵6۸1 و خانم آسیه فدائی آرانی فرزند رضاشماره شناسنامه1۲۵۰16۰۰۴۹  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
در  واقع  اصلی   2840 پاک  از  فرعی  شماره۲۰۵  از  مجزا  ۵661فرعی  پاک  شماره  مترمربع  مساحت1۲۵.۵  به 

ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
۲1وآقای  فرزندعباس  شماره شناسنامه  مقدم  فاطمه شفائی  خانم   : هیأت  3۵(رأی شماره۹۵/7/۲۹-3۴76 
ابوالفضل توحیدی زاده فرزند تقی شناسنامه شماره ۲76  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۴۲.۰۵ مترمربع شماره 
پاک۵66۴ فرعی مجزا از شماره ۵۹7 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از مهدی جلودارزاده
شماره  ابوالفضل  فرزند  بیدگلی  سلمانی  حسین  امیر  آقای   : هیأت  شماره3۴۹۲و۹۵/7/۲۹-3۴۹3  36(رأی 
شناسنامه۵۴۲و خانم فرزانه عبداله پور بیدگلی فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 1۸67 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 1۲6 مترمربع شماره پاک 5665 فرعی مجزا از شماره 11۸۲فرعی از پاک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
 3۰۸ شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی   سرمدی  زینب  خانم   : هیأت  شماره۹۵/7/۲۹-3۵۰1  37(رأی 
-ششدانگ  یکبابخانه به مساحت   166.۸۵مترمربع شماره پاک ۵666 فرعی مجزا از شماره۴۲3و۴7۵۴فرعی 

از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از جواد دادخواه وغیره
شماره  اکبر   فرزندعلی  بیدگلی  اصیلیان  مسعود  آقای   : هیأت  شماره3۴7۸و۹۵/7/۲۹-3۴7۵  3۸(رأی 
 ، )بالمناصفه(  فرزنداحمد شماره شناسنامه 1۲۵۰1۰۸76۴   بیدگلی  نسرین کریمشاهی  خانم  و  شناسنامه6۵۴ 
پاک  از  فرعی  شماره163  از  مجزا  5667فرعی  پاک  شماره  1۲۰.7مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  

2840اصلی واقع درریگستانت دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از ولی هللا حفیظی
 ۴۰۲ شناسنامه  فرزندرضاشماره  بیدگلی   بهمنی  جواد  محمد  آقای   : هیأت  شماره۹۵/7/۲۹-3۴73  3۹(رأی 
ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت   31.۵7مترمربع شماره پاک ۵66۸ فرعی مجزا از شماره۴۲1 فرعی از 

پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
۴۰(رأی شماره3۴۸۸-۹۵/7/۲۹ هیأت : خانم عذراسرمدی  بیدگلی فرزندعلی شماره شناسنامه 1۸۸ ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت۲۲۰مترمربع شماره پاک۵67۰ فرعی مجزا از شماره17 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
اماک بخش ۴ حوزه ثبتی آران وبیدگل

۴1(رأی شماره3۲۹3-۹۵/7/1۸ هیأت : غامرضا توسلی نوش آبادی  فرزندعلی شماره شناسنامه ۲ ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت ۲۰6.1مترمربع شماره پاک ۸۵۵ فرعی مجزا از شماره66فرعی از پاک 41 اصلی واقع در 

حسن آباد نوش آباد بخش4حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی
آبادی  نمایندگی منوچهر دادائی نوش  به  تعاونی شهید چاپی  : شرکت  ۴۲(رأی شماره3۲۵۹-۹۵/7/17 هیأت 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۹۵۵.۵ مترمربع شماره پاک۵۵۲ فرعی مجزاشده از پاک 43اصلی واقع 

در غیاث آباد نوش آباد بخش4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 
۴3(رأی شماره 3۲۸1-۹۵/7/17 هیأت : خانم مهین اسمعیلی فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه ۲17  ششدانگ  
یکباب مغازه به مساحت   3۲مترمربع شماره پاک۵۵3 فرعی مجزا از پاک 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد 

بخش4حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت عادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول :۹۵/۸/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/۲

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
 عباس عباس زادگان   5/22/95/477 م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 63/۹۵ شماره دادنامه: ۹۵/۰۵/۲۵- ۲۵۰  مرجع رسیدگی : شعبه 6 شورای حل اختاف برخوار 

خواهان : جعفر سعیدی
خواندگان : 1-علی گرگابی ۲- اکرم خیری هردو به نشانی مجهول المکان

خواسته : الزام به انتقال سند
دادنامه

در خصوص دعوی آقای جعفر سعیدی فرزند محمد به طرفیت  : 1- علی گرگابی فرزند حسین۲- اکرم خیری 
حبیب آبادی فرزند محمد حسین مقوم به 3۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع قولنامه عادی مورخ 13۹3/۰۹/1۵ میان خواهان 
و خوانده ردیف اول نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و پاسخ استعام مبنی بر اینکه سند موضوع دعوی 
به نام خوانده ردیف دوم می باشد و باتوجه به اینکه خوانده ردیف اول اقرار به خرید از خوانده ردیف دوم نموده 
لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 1۰ و ۲1۹ و ۲۲3 و 36۲ و 367 قانون مدنی و 
مواد  ۵1۹ و 1۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
انتقال سند سواری سمند مدل 13۸۴ به نام خواهان  و نیز پرداخت مبلغ 1۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان را صادر و اعام می دارد و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به پاسخ استعام و عدم توجه دعوی به وی 
مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و 1۹7 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعام می نماید 
رای صادره برای خوانده اول حضوری و برای خوانده ردیف دوم غیابی می باشد و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگستری برخوار می باشد.
دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/76۰/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۸/۰3

آگهی حصر وراثت
آقای جهان آفرین خسروی شهیدی دارای شناسنامه شماره 3۸1 به شرح دادخواست به کاسه ۴۵۰/۹۵ ش 
ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان داوری 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    13۹۵/۰۴/۲۰ تاریخ  در   6۵ بشناسنامه 
مسلم   )۲( متوفی(  3۸1)همسر  ش.ش  خسرو  فرزند  شهیدی  خسروی  آفرین  به:1-جهان  است  منحصر 
ش.ش 66۰۹6۲۰۹3 )3( عبداله ش.ش 66۰۹6173۹۲)۴( محسن ش.ش 66۰۹67۲3۵۰ )۵( علیرضاش.ش 
)۸(لیا   1۲7۰16۲۲۵۲ آبادی ش.ش 66۰۹۵۸۲6۴۵)7(زهره ش.ش  دولت  داوری  )6(معصومه   66۰۰1۰6۰77
ش.ش 66۰۹6377۸۴ )۹(اشرف ش.ش 66۰۹۵۹63۸7همگی داوری فرزند ررمضان  )فرزندان متوفی( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/76۲/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/13
آگهی حصر وراثت

آقای محسن کیانی مهر دارای شناسنامه شماره 31۰ به شرح دادخواست به کاسه ۴63/۹۵ ش ح 1 )وراثت( از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین کیانی مهر بشناسنامه 
۲۴7 در تاریخ 13۹۵/۰6/1۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-بتول مدینی دستجردی ش.ش ۴۲۴۴ )همسر متوفی( )۲( زهرا ش.ش 1۲7۰3۹6۴۴7 )3( زینب ش.ش 
16۹3)۴( فاطمه ش.ش ۴۵۴ )۵( ابوالفضل ش.ش 66۰۰۰6۰3۰1 )6(محسن ش.ش 31۰همگی کیانی مهر فرزند 
عبدالحسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/767/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/13

آگهی حصر وراثت
خانم خدیجه داوری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 1۰۲3۰به شرح دادخواست به کاسه ۴۵۸/۹۵ ش ح 
1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا داوری دولت 
آبادی بشناسنامه 63 در تاریخ 13۹۵/۰3/۲7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-زهرا داوری دولت آبادی  ش.ش ۴3 )همسر متوفی( )۲( حسن ش.ش 1۲۹۴ )3( فاطمه 
متوفی(  )فرزندان  رضا  فرزندان  آبادی  دولت  داوری  1۰۲3۰ همگی  )۴( خدیجه  ش.ش  ش.ش 66۰۰۰71۲۲ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/76۲/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/13
آگهی حصر وراثت

 ۴۵۴/۹۵ کاسه  به  دادخواست  شرح  ۸۸به  شماره  شناسنامه  دارای  آبادی   حبیب  غامرضاکرمانی  آقای 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    13۹۴/۰6/31 تاریخ  در   3۸13 بشناسنامه  آبادی  حبیب  مرتضی کرمانی 

)3(  7۲ عباسعلی  ش.ش   )۲( به:1-غامرضا ش.ش ۸۸  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 
)7(زهراش. ش.ش۸3  )۵(جوادش.ش1۵۲)6(فاطمه   11۰1 ش.ش  محسن   )۴(  ۹16۸ ش.ش  مجید 
با  اینک  متوفی(  )فرزندان  مرتضی  فرزندان  آبادی  حبیب  کرمانی  همگی   6۰۹1 ش.ش  )۸(بتول  ش۵311 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
واال گواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد   متوفی 

شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/76۰/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/13
آگهی حصر وراثت

آقای مرتضی حق شناس دارای شناسنامه شماره 1۲۸6۸۲33۵۸به شرح دادخواست به کاسه ۴61/۹۵ ش ح 1 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرآقا حق شناس 
بشناسنامه ۸1 در تاریخ 13۵۰/1۲/۰۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-گلرخ حق شناس فرزند حسین ش.ش 6)همسرمتوفی( )۲( رضاش.ش 1۹3۴ )3(مجتبی ش.ش 
۲۰63 )۴(مرتضی ش.ش 7۸)۵(عصمت ش.ش۲۵1)6( همگی حق شناس فرزندان امیرآقا)فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/766/م الف به تاریخ ۹۵/۰۸/13

در شهر

حضور چهارمحال و بختیاری در نمایشگاه مطبوعات
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حتما بخوانید!
»هست و نیست« تناولی برای فروش

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

 شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه کاروانســرای عباســی کوهپایــه
یــک موقوفــه بــزرگ ماننــد هتــل عباســی اســت کــه 
 توســط شــاه عبــاس اول بــا نیــت اســکان مســافران 
و خدمت رســانی بــه آنــان احــداث و وقــف شــد. ایــن 
ــای  ــف دارای کاربری ه ــول ســال های مختل کارونســرا در ط
بســیار بــوده کــه از جملــه می تــوان بــه پاســگاه ژاندارمــری 
 در زمــان رضــا شــاه اشــاره کــرد؛ تــا 50 ســال قبــل

ــه صــورت  ــن محــل اســتفاده می شــده و پــس ازآن ب از ای

متروکــه رهــا شــده اســت. در طــی چنــد ســال گذشــته کــه 
معاونــت بهــره وری موقوفــات در اداره اوقــاف تشــکیل شــد 
مســئوالن تــاش کردنــد تــا ایــن محــل را بــه محلــی بــرای 
ورود گردشــگران تبدیــل کننــد. از ایــن رو بــا جــذب ســرمایه 
گــذار خصوصــی اقــدام بــه نونوایــی ایــن کارونســرا کردنــد. 
ــا توجــه بــه موقعیــت گردشــگری ایــن محــل و اهمیتــی  ب
کــه ایــن موقوفــه دارد بــه ســراغ محســن اســامیان، مدیــر 
کارونســرای کوهپایــه، رفتیــم و دربــاره قدمــت و اقداماتی که 
در ایــن کارونســرای تاریخــی صــورت گرفتــه اســت، بــا او بــه 

ــتیم. ــو نشس گفت وگ
ــندی از  ــا س ــی ی ــر تاریخ ــون اث ــا تاکن ــد آی     بفرمایی
ــت  ــر قدم ــی ب ــه مبن ــده ک ــت آم ــه دس ــرا ب ــن کارونس  ای

و وقف بودن آن باشد؟
ــم کــه در حــال حاضــر در کاروانســرای عباســی  ــد بگوی  بای
کتیبــه  تاریــخ دار یــا چیــزی کــه نشــان دهنده قدمــت ایــن 
بنــا باشــد، وجــود نــدارد؛ ولــی بــه گفتــه  معمریــن روســتا در 
بنــا، کتیبــه ای بــوده اســت حاکــی از احــداث بنــا بــه ســال 
۹۹۹ ه ق. هم اکنــون نیــز بــا مشــاهده ســردر، جــای خالــی 

ــود.  ــده می ش ــه ای دی کتیب
بــا توجــه بــه تاریخ کتیبــه  مذکــور، این بنــا از کاروانســراهایی 

ــداث  ــوی اح ــاس اول صف ــاه عب ــتور ش ــه دس ــه ب ــت ک اس
شــده اســت.

ــن  ــازی ای ــت و بازس ــه مرم ــدام ب ــان اق ــه زم     ازچ
ــد؟ ــرا کردی کارونس

هتل هــای  شــرکت  قــراردادی کــه  بــا   13۹1 ســال  از 
ایرانیــان بــا اداره اوقــاف اســتان  کارونســرای اســکان 
ــا  ــا ب ــن بن ــت و بازســازی ای ــرد کار مرم ــد ک ــان منعق اصفه
ــن  ــال 13۹4 ای ــا س ــروع و ت ــگر ش ــذب گردش ــرد ج رویک
محــل بــه صــورت رســمی افتتــاح شــد. بــرای اینکــه بتوانیــم 
ایــن محــل را بــه مجموعــه گردشــگری تبدیــل کنیــم، رقمــی 

ــد. ــه ش ــان هزین ــارد توم ــادل 5 میلی مع
ــان و  ــرای مخاطب ــژه ب ــورت وی ــه ص ــوز ب ــل هن ــن مح  ای
گردشــگران معرفــی نشــده و نیــاز اســت کــه در ایــن زمینــه 
هــم میــراث فرهنگــی و هــم اداره اوقــاف بــرای پویایــی آن 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــال دو مجموع ــر ح ــه ه ــد. ب ــاش کنن ت

ــتند. ــی هس متول
ــذب  ــد ج ــل می توان ــن مح ــا ای ــما آی ــر ش ــه نظ    ب

ــد؟ ــته باش ــی داش ــی و خارج ــگر داخل گردش
 خــوب ایــن هتــل ســنتی یکســال اســت کــه مــورد 
ــد و شــاید  ــه بای ــوز آن طــور ک ــه و هن ــرار گرفت ــرداری ق بهره ب

ــم  ــد بگوی ــا بای ــرای گردشــگران شناخته شــده نیســت؛ ام ب
کــه بــرای شناســاندن ایــن اماکــن بــه مــردم بایــد تبلیغــات 
وســیعی صــورت گیــرد تــا در کشــور و حتــی عرصــه 
بین المللــی توریســم را بــه ســمت خــود جــذب کنــد. 
 پیش بینــی می کنــم تــا 5 ســال آینــده تــازه مســافران 
و گردشــگران از وجــود ایــن محــل آگاه شــوند و مــا بعــد از 
آن شــاهد ورود گردشــگران بــه کارونســرای عباســی خواهیم 
بــود. البتــه از اداره اوقــاف خواســته ایم کــه در ســطح 
ــرای  بقــاع متبرکــه و اماکــن مذهبــی و گردشــگری خــود ب
ــاهد  ــا ش ــد ت ــدام کن ــی اق ــای تاریخ ــن بن ــانی ای اطاع رس

ــن شــهر باشــیم. حضــور بیشــتر مســافران در ای
ــه      تاکنــون وضعیــت ورود گردشــگران و مســافران ب

کارونســرای عباســی چگونــه بــوده اســت؟
ــاری  ــال ج ــی در س ــگران خارج ــداد گردش ــفانه تع  متاس
بســیار کــم بــوده و حضــور گردشــگران داخلــی نزدیــک بــه 
200 تــا 300 نفــر بــوده اســت. البتــه مراســم مختلفــی نیــز 
در ایــن کارونســرا از ســوی نهادهــا و دانشــگاه های مختلــف 
برگــزار شــده اســت، امــا بــاز هــم بــرای شناســاندن اماکــن 
ــی  ــراث فرهنگ ــده می ــرده ش ــام ب ــر ن ــر و کمت ــی بک تاریخ
وظیفــه دارد اقدامــات اطاع رســانی بیشــتری انجــام دهــد.

ــان، مســئول نهــاد نمایندگــی  - حجت االســام محمدی
ــم  ــاره فیل ــگاه ها، درب ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق
ســینمایی »یتیم خانــه ایــران«، در کانــال تلگرامــی اش 
ــر  ــاب، ه ــس از انق ــران پ ــینمای ای ــر س ــت: اگ نوش
ــران«  ــه ای ــد »یتیم خان ــم مانن ــک فیل ــط ی ــال فق س
ــرای  ــرای تبییــن حقایــق ب داشــت، اکنــون دســتمان ب

ــود. ــاز ب ــن ب ــد بیــش از ای نســل جدی
فرهنــگ  وزیــر  امیــری،  صالحــی  رضــا  ســید   - 
و ارشــاد اســامی، در مراســم افتتــاح بیســت و دومیــن 
نمایشــگاه مطبوعــات کــه بــا حضــور رئیس جمهــور 
همــراه بــود، در ســخنانی مطبوعــات و رســانه را چــراغ 
ــی  ــی، اجتماع ــام فرهنگ ــتیابی نظ ــرای دس ــنی ب  روش
ــرد  ــوان ک ــور عن ــعه کش ــای توس ــه قله ه ــی ب و سیاس
کــه هــر چــه ایــن چــراغ پرفروغ تــر باشــد، حرکــت بــه 

ســمت توســعه روبــه رشــد خواهــد بــود.
ــال های  ــد در س ــح می ده ــه ترجی ــی ک ــه تهران - هدی
ــته در  ــای گذش ــد، در هفته ه ــرکار نباش ــی پ ــر خیل اخی
ــد  ــینمایی جلیلون ــم س ــن فیل ــاخت دومی ــان س جری
ــه ای  ــم قص ــن فیل ــد. ای ــراه ش ــردان هم ــن کارگ ــا ای ب
ــت:  ــده اس ــتان آن آم ــه داس ــی دارد و در خاص معمای
ــی در  ــکی قانون ــکان پزش ــی از پزش ــان، یک کاوه نریم
 محــل کارش بــا جســدی مواجــه می شــود کــه او 

را پیش از این می شناخته است.
- عبدالمجیــد نجفــی کــه ایــن روزهــا بــا نــگارش 
رمانــی در حــوزه ادبیــات دفــاع مقــدس دســت بــه قلــم 
اســت، از نحــوه انتشــار کتاب هــا در ایــن زمینــه انتقــاد 
کــرد. ایــن نویســنده گفــت: اگــر هــدف از نــگارش ایــن 
ــزان آن دوران  ــامخ عزی ــام ش ــل از مق ــا تجلی کتاب ه
اســت، بجاســت اطاع رســانی در ایــن حــوزه بــه صــرف 
ــی از ماکــت کتاب هــا خاصــه نشــود و  مراســم رونمای
در زمینــه انتشــار ایــن آثــار و رســیدن آن هــا بــه دســت 

مخاطبــان، کارهــای جــدی انجــام شــود.
ســینمایی  فیلــم  کارگــردان  کنــدری،  حســین   -
ــه زودی  ــم ب ــن فیل ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنل«، ب »ش
جلــوی دوربیــن مــی رود توضیــح داد در »شــنل« 
حضــور رضــا بهبــودی و مهــدی حســینی نیا بــه عنــوان 

ــت. ــده اس ــی ش ــر قطع بازیگ
ــی  ــس از معرف ــه، پ ــی فرانس ــز ادب ــل جوای - در فص
برنــدگان جوایــز »گنکــور«، »فمینــا« و »رنــودو«، نــام 
ــه  ــندبرگ« ب ــم ـ س ــتیو س ــکا« و »اس ــوان جابلون »ای
عنــوان برنــدگان جایــزه »مدیســی« 2016 اعــام شــد.

ــی  ــان، ط ــدرال آلم ــوری ف ــه جمه ــور خارج ــر ام - وزی
نامــه ای بــه همتــای ایرانــی خــود محمدجــواد ظریــف 
آثــار گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر ایــران را ضمانــت 

کــرد.

 موزه هنرهای معاصر 

میزبان کاریکاتوریست مجله گل آقا

کیمیای وطن
آثــار کاریکاتــور  از  نمایشــگاهی 
احمــد عربانــی، کاریکاتوریســت 
و کارگــردان  نویســنده  پویانمــا، 
هنرهــای  مــوزه  در  آبان مــاه   16

می شــود.  افتتــاح  معاصــر 
عربانــی  احمــد  آثــار  موضــوع 
آزاد بــوده کــه شــامل طــرح جلدهــای گل آقــا، کاریکاتــور 
تصویرســازی و طرح هــای اولیــه اســت. نمایشــگاه آثــار احمــد 
عربانــی 16 آبان مــاه ســاعت 16 در محــل مــوزه هنرهــای 
معاصــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان افتتــاح 

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام ــاه نی ــا 12 آذرم ــود و ت می ش

 درخواست ستودنی »سلمان خان« 

هنگام اذان
در یــک همایــش کــه بــا پخــش صــدای اذان همزمــان 
ــی  ــش جالب ــد واکن ــینمای هن ــوب س ــتاره محب ــود، س می ش
 از خــود نشــان می دهــد. ســلمان خــان، بازیگــر محبــوب 
و دوست داشــتنی ســینمای هنــد، یکــی از ســتارگان مســلمان 
بالیــوود اســت کــه طرفــداران فراوانــی در جهــان دارد. حضــور 
ایــن ســتاره محبــوب ســینمای هنــد در یــک همایــش همزمان 
می شــود بــا پخــش صــدای اذان و ســلمان از میهمــان مراســم 
ــن  ــد. ای ــکوت کن ــدای اذان س ــش ص ــن پخ ــد حی می خواه
حرکــت ســتودنی ســلمان خــان بســیار ســتودنی اســت کــه بــه 
رغــم جایــگاه ممتــازش در ســینما، بــرای نــدای آســمانی اذان 

در هــر مــکان و زمانــی احتــرام قائــل اســت.

اکران »گیتا« از نیمه اول آذر
فیلــم ســینمایی »گیتــا« بــه کارگردانی مســعود مــددی از نیمه 
ــا«  ــود. »گیت ــران می ش ــور اک ــینماهای کش ــاه در س اول آذرم
نخســتین ســاخته بلنــد مســعود مــددی کــه بــه تهیه کنندگــی 
ــه دارد  ــتانی مادران ــده، داس ــد ش ــاری تولی ــیخ انص ــد ش  مجی
از تولیــدات مشــترک موسســه تصویــر شــهر و مرکــز  و 
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی اســت. »گیتــا« در نیمه 
اول آذرمــاه و پــس از پایــان اکــران فیلــم »یتیم خانــه ایــران« 

ــد.  ــش درمی آی ــه نمای ــور ب ــینماهای کش در س
ــازان  ــانه فیلمس ــه رس ــده موسس ــر عه ــم ب ــن فیل ــش ای پخ
اســت. مســعود مــددی، فیلمنامــه اثــر را بــه صــورت مشــترک 
ــد  ــی، حمی ــا زارع ــت و مری ــته اس ــان نوش ــرا تیموری ــا میت ب
ــدا  ــاح، یل ــادر ف ــری، ن ــاز جعف ــی، بهن ــارا بهرام ــگ، س آذرن
قشــقایی، کتایــون ســالکی، محمدحســین محمدیــان و رامیــن 

ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــاری در آن ب افش

اخبار کوتاه

ســروش جمشــیدی، بازیگــر »دور همــی«، می گویــد 
ــرات  ــد تغیی ــری جدی ــت در س ــرار اس ــه ق ــن مجموع ای
ســاختاری زیــادی داشــته باشــد و بخــش نمایشــی هــم 

ــود. ــر می ش ــار تغیی دچ
ســریال  در  حضــورش  دربــاره  جمشــیدی  ســروش   

»مــرز خوشــبختی« کــه بــرای نــوروز ۹6 در 
شــبکه دو ســاخته می شــود، گفــت: »مــرز 
خوشــبختی« کاری از حســین ســهیلی زاده 
ــی و درام  ــار او اجتماع ــوال آث ــت و معم اس
هســتند. ایــن ســریال هــم بــا همــان 
ــی  ــن کم ــش م ــی رود و نق ــش م فضــا پی
کمــدی اســت و حــال و هوایــی طنــز دارد. 

وی ادامــه داد: کار حــدود یــک هفتــه اســت کلیــد خــورده 
اســت و چــون در شهرســتان محــات کار می کنیــم، شــیوه 
ــا حــدود 6  ــح ت کاری کمــی متفــاوت اســت. مــا از 6 صب
یــا ۷ شــب ســر کار هســتیم؛ امــا هنــوز قطعــی نیســت تــا 
چــه زمانــی در اینجــا هســتیم؛ فکــر می کنــم حــدود یــک 

ــر در محــات باشــیم.  ــه دیگ هفت
ــت« در  ــش »قیم ــا نق ــش ب ــن نق ــاوت ای ــاره تف وی درب
ــم  ــم نقش ــاش می کن ــت: ت ــی« گف ــه »دور هم مجموع
تکــراری نباشــد و اتفــاق جدیــدی را رقــم بزنــم؛ امــا اینکــه 
ــه  ــت فاصل ــخصیت قیم ــد و از ش ــاوت دربیای ــدر متف چق
بگیــرم، نمی دانــم و بایــد مخاطــب ماحصــل 

ــد.  کار را ببین
»دور  دوبــاره  ضبــط  دربــاره  جمشــیدی 
همــی« تصریــح کــرد: فعــا چند قســمت در 
»دور همــی« جلــو هســتیم و تــا زمانــی کــه 
ســری جدیــد کلیــد بخــورد، ایــن قســمت ها 
ــرار  ــد ق ــد شــد. ســری جدی پخــش خواهن
 اســت بعــد از مــاه صفــر تولیــد شــود و بــا ســاختار 
ــر  ــد همــراه اســت؛ نمایش هــا هــم تغیی ــات جدی و اتفاق
می کننــد؛ امــا اینکــه چــه تغییراتــی داشــته باشــد و حتــی 
ــخص  ــوز مش ــند، هن ــا نباش ــند ی ــانی در کار باش ــه کس چ

نیســت.

ساختار »دور همی« در سری جدید تغییر می کند
ــا  ــی ب ــز تناول ــوک« پروی ــی از »آرتیســت ب مراســم رونمای
عنــوان »هســت و نیســت« در گالــری »آرت ســنتر« برگزار 
شــد و حــدود 30 نســخه از ایــن کتــاب بــا امضــای هنرمنــد 

بــه فــروش رســید. 
پرویــز تناولــی دربــاره ایــن کتــاب توضیــح داد: ایــن نــوع 

بــوک«  بــا عنــوان »آرتیســت  کتاب هــا 
ــا  ــای دنی ــه ج ــود و در هم ــناخته می ش ش
ــی  ــدان کتاب های ــه هنرمن مرســوم اســت ک
ــه صــورت دســتی می ســازند کــه در آن  را ب
یــک یــا چنــد اثــر خــود را بــه صــورت اصــل 

ارائــه می کننــد. 
وی افــزود: ایــن کتاب هــا بیشــتر بــرای 

ــری  ــار هن ــه داران آث ــی و مجموع ــز فرهنگ ــا، مراک موزه ه
تهیــه می شــود. 

تناولــی بــا بیــان اینکــه این گونــه کتاب هــا بــه طــور کامــا 
دســتی ســاخته و صحافــی می شــود، ادامــه داد: تاکنــون 
در ایــران ایــن ســنت را نداشــتیم؛ ولــی اخیــرا مازیــار مصور 

رحمانــی اقــدام بــه ایــن کار کــرده اســت کــه مــن هــم از 
آن اســتقبال کــردم.

دربــاره کتــاب »هســت  هنرمنــد مجسمه ســاز  ایــن    
ــدود  ــداد مح ــاب در تع ــن کت ــد: ای ــادآور ش ــت« ی و نیس
ــماره دارد و دو  ــدام ش ــر ک ــه ه ــده ک ــه ش ــخه ارائ 100 نس
اثــر اصلــی مــن یکــی روی جلــد و دیگــری 
ــت.  ــده اس ــده ش ــن در آن گنجان ــل مت داخ
ــری »آرت ســنتر«  ــر گال ــک، مدی ــد مل وحی
ــزان  ــاب و می ــن کت ــت ای ــاره قیم ــز درب نی
فــروش آن گفــت: تعــدادی از ایــن کتــاب از 
ــر  ــای معتب ــز فرهنگــی و موزه ه ســوی مراک
ــش  ــت و در پیش نمای ــده اس ــا رزرو ش دنی
ــد.  ــه ش ــماره 20 فروخت ــن ش ــا ادیش ــز ت ــاب نی ــن کت ای
بیســت ادیشــن دوم در نمایشــگاه ارائــه شــد کــه بــه 
 قیمــت هــر جلــد 15 میلیــون تومــان فروختــه شــد 
و ادیشــن های بعــدی نیــز بــا 5 میلیــون تومــان افزایــش 

ــرای فــروش عرضــه می شــود. قیمــت ب

»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 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 واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 ، فرزندمحمود  شماره شناسنامه88۹  بیدگلی  آبادی  محمد سعد  آقای   : هیأت  1(رأی شماره۹5/۷/1۷-3280 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت56.01 مترمربع شماره پاک2۹56 فرعی مجزا از شماره441 فرعی از پاک 3اصلی 

واقع درمعین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  ماشااله پنجی 
2(رأی شماره 3484 الی 3482-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای ماشااله پنجی بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
بیدگلی فرزند ماشااله   دشتبان پور بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 1۹ وفاطمه پنجی  135 و خانم زهرا 
شناسنامه شماره 180 )بالسویه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 234 مترمربع شماره پاک 3 فرعی مجزا از 
شماره1فرعی و قسمتی از مشاعات و73اصلی از پاک ۷3 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
حمزه بافنده  فرزندمحمد شماره شناسنامه 11۹6۹ ، ششدانگ   : آقای  3(رأی شماره 34۷4-۹5/۷/2۹ هیأت 
یکبابخانه به مساحت 140.4 مترمربع شماره پاک 206 فرعی مجزا از شماره3 فرعی از پاک 112 اصلی واقع 

دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از سید جال مطلبی
4(رأی شماره3504-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای رمضانعلی عبدالهی بیدگلی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه85، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102.۷5مترمربع شماره پاک 11 فرعی مجزا از شماره 5فرعی وقسمتی از مشاعات  

از پاک118 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 1۷۹و  محمدرضا مرشدی  آقای   : 5(رأی شماره326۷-۹5/۷/1۷ هیأت 
خانم زهراچتری بیدگلی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه1۹0  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
153.5 مترمربع شماره پاک 1 فرعی از پاک842 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.انتقالی 

از حسین مرشدی
6(رأی شماره32۷2و 32۷1-۹5/۷/1۷ هیأت : آقای محمد میرزازاده  آرانی فرزندمیرزا  شماره شناسنامه 14۷و 
خانم زهرا رامی فرزندنصراله  شماره شناسنامه341  )بترتیب نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ قسمتی از  
یکباب ساختمان  به مساحت 14۷.23مترمربع شماره پاک1001 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی

۷(رأی شماره 1810و1811-13۹5/04/2۹ هیأت : آقای امیرحسین شاطریان بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
348 و خانم سمیه بیدگلی بیدگلی فرزند غامعلی شماره شناسنامه 125000404۷ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 118/33 مترمربع شماره پاک 6 فرعی از پاک 1032 و 1010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد ناظمی بیدگلی 
8(رأی شماره348۹-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای جواد مشتاقیان بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه 886۷ و 
خانم فهیمه پهلوانی  بیدگلی فرزندعلی شماره شناسنامه1۷15 )بترتیب نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت246 مترمربع شماره پاک 4 فرعی مجزا از شماره1 فرعی از پاک10۷0 اصلی واقع در  اماکن 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
۹(رأی شماره 32۷4-۹5/۷/1۷ هیأت : آقای مصطفی عمو زاده آرانی  فرزند علی شماره شناسنامه 62   ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت۷۷3.۷5 مترمربع شماره14فرعی از و1 الی 8و10 الی 13 فرعی ومشاعات از پاک182۷ اصلی 

و پاک۷فرعی از 1826اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی.
10(رأی شماره 3266-13۹5/۷/1۷هیأت : آقای  مسلم مرنجابیان  فرزندآقاخانی شماره شناسنامه208 ، ششدانگ  
یکباب ساختمان  به مساحت44.۷5 مترمربع شماره پاک1فرعی از پاک2216 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از رضا شیر آبادی.
11(رأی شماره 34۷0-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای علی محمد یوسفیان آرانی فرزندابراهیم شماره شناسنامه332 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 226.۹8 مترمربع شماره پاک 93فرعی مجزا از شماره4 فرعی از پاک 2257 

اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از ورثه ابراهیم یوسفیان آرانی وغیره.
12(رأی شماره3160-۹5/۷/8 هیأت : آقای احمد مشرقیان آرانی فرزندمحمود  شماره شناسنامه106 ، ششدانگ 
قسمتی از  یکباب انباری به مساحت2۹.1 مترمربع شماره پاک 8411فرعی مجزا از شماره 118۹ فرعی از پاک 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمود مشرقیان.
13(رأی شماره 3158-۹5/۷/8 هیأت : آقای محمد حسن خادم بیدگلی  فرزند حسن شماره شناسنامه 8562، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۹0 مترمربع شماره پاک8414فرعی مجزا از شماره 1251 فرعی از پاک 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی.
شناسنامه  شماره  فرزندمحمدرضا  پور  نصیری  ماشااله  آقای   : هیأت  3306و۹5/۷/18-3305  شماره  14(رأی 
به  یکبابخانه  ، ششدانگ   186)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  محمدرضا  فرزند  آرانی  غیاث  خانم  کبری  213و 
مساحت145.8 مترمربع شماره پاک 8418فرعی مجزا از شماره 122۹فرعی از پاک 2637اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی.
15(رأی شماره3305-۹5/۷/18 هیأت خانم فاطمه فخر آبادی آرانی فرزندرضا شماره شناسنامه 843 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت186 مترمربع شماره پاک2۷۹2 فرعی از پاک2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل انتقالی از رحمت اله متشکر.

16(رأی شماره 3500-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای مجتبی صفاجو فرزندحسین شماره شناسنامه 11365 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت1۷4.24 مترمربع شماره پاک 2814فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن اکرمیان آرانی
1۷(رأی شماره34۹1- 34۹0-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای علی اصغر قندیانی فرزندمحمد شماره شناسنامه25  و خانم 
زهراداداشی آرانی فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه260  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 28۷.8 
مترمربع شماره پاک 2815 فرعی از پاک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از زهرا زرکش 
و  شناسنامه3۹۷  شماره  محمد   فرزندمیرزا  نورانی  اکبر  علی  آقای   : 330۹-۹5/۷/18هیأت  شماره   18(رأی 
اقدس عمرانیان آرانی فرزندمحمد شماره شناسنامه 4۹ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  خانم 
324.35مترمربع شماره پاک 1785 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی.
1۹(رأی شماره 32۹۷-۹5/۷/18 هیأت : آقای علی اصغر قندیانی فرزندمحمد شماره شناسنامه 25، ششدانگ  
یکباب انباری به مساحت148.25 مترمربع شماره پاک 2794 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از حاج مهدی متشکر .
 ، فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه2436  پور  اخباری  محسن  آقای   : 20(رأی شماره32۹8-۹5/۷/18 هیأت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۷5.62مترمربع شماره پاک 2793فرعی از پاک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از شهرداری آران وبیدگل.
شناسنامه 204،  اصغر  شماره  فرزندعلی  آرانی  مرنجابیان  زینب  آقای   : هیأت  21(رأی شماره۹5/۷/18-32۹6 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت145.2 مترمربع شماره پاک 2795فرعی از پاک 2638اصلی واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از آقای قدرت اله طالب پور .
22(رأی شماره 32۹5-۹5/۷/18 هیأت : خانم زهره طالب پور آرانی فرزند قدرت اله  شماره شناسنامه 11۹۹1 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 103.۷ مترمربع شماره پاک 2796 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قدرت اله طالب پور
23(رأی شماره 32۹4-۹5/۷/18 هیأت : آقای روح اله بصره آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 641 ، ششدانگ  
یکباب انباری به مساحت 1۹0.33 مترمربع شماره پاک 2797 فرعی مجزا از شماره35 فرعی از پاک2638 اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی ازمحمدکریمیان وغیره
24(رأی شماره34۷۹و3481-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای محمد حامد افتخاری پور فرزند عباس شناسنامه شماره 
پور   افتخاری  زهرا  وخانم  آن  عرصه  و  اعیانی  ثمن  بها ی  استثناء  به  مشاع   دانگ  دو  به  نسبت   61۹0002153
فرزندعباس شماره شناسنامه61۹008۹321 نسبت به یک  دانگ مشاع  به استثناء بها ی ثمن اعیانی و عرصه آن 
و خانم طیبه وجهی نوش آبادی فرزند عبداله شماره شناسنامه 15۷ نسبت به 3دانگ مشاع  به انضمام بها ی 

ثمن اعیانی و عرصه سه دانگ بقیه  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 11۹.25مترمربع شماره پاک1۷8۷ فرعی 
مجزا از شماره3۷6 فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی وموروثی 
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  زاده  میرزا  جواد  محمد  آقای   : 3468-۹5/۷/2۹هیأت  شماره346۹و  25(رأی 
شناسنامه11202 و خانم لیال ناصری فرزند خدامراد شماره شناسنامه524  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت۹4.55 مترمربع شماره پاک 1789 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پاک2640 اصلی واقع در آران 

دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت عادی
26(رأی شماره 34۹8-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای ماشااله آقاپور آرانی فرزندمیرزا شماره شناسنامه12061 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت81.43 مترمربع شماره پاک1۷88فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پاک2640 اصلی واقع 

در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  محمد اوقانی
2۷(رأی شماره 34۹۷-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای صادق مهدی پور فرزند محمد شماره شناسنامه3234 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 205 مترمربع شماره پاک 1790 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پاک 2640اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
28(رأی شماره34۷1-۹5/۷/2۹ هیأت : آقای امیر نورانی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 5۷و خانم فاطمه 
ستاری آرانی فرزندحبیب اله شماره شناسنامه12500108۹6  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت11۷ 
مترمربع شماره پاک1105 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پاک 2645 اصلی واقع در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  علی حداد
2۹(رأی شماره 1314و1315-۹5/4/12هیأت : آقای حسام متولی نوش آبادی  فرزند سید عبداله شماره شناسنامه 
18و خانم بمانی بقالی نوش آبادی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه 51۷4  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 144.5 مترمربع شماره پاک3832 فرعی مجزا از شماره2626 فرعی از پاک 40اصلی واقع درنوش 

آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
30(رأی شماره 351۹-۹5/8/30 هیأت : آقای حسن زوار نوش آبادیفرزندعلی شماره شناسنامه5613 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت1۹5 مترمربع شماره پاک 856 فرعی مجزا از شماره121 فرعی از پاک 41 اصلی واقع در 

حسن آبا دنوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  عزیزاله دانشوری نوش آبادی   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول :۹5/8/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۹/2

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل
عباس عباس زادگان

5/22/۹5/4۷6 / م الف

در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان شد:

میراث فرهنگی، اماکن تاریخی ناشناخته را معرفی کند

»هست و نیست« تناولی برای فروش

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر محمدی دارای شناسنامه شماره 63به شرح دادخواست به کاسه 45۹/۹5 ش ح 1 )وراثت( از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن محمدی بشناسنامه ۷4 در 
تاریخ 13۹5/0۷/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه 
عنایتی خورزوقی فرزند رمضانعلی ش.ش 116 )همسرمتوفی( )2( اکبر  ش.ش 63 )3(عباس ش.ش 26)4( 
محسن  ش.ش 13۹5)5(حسین  ش.ش85)6(محمدرضاش.ش 5100108۷۷0 )۷(فرشته ش.ش4011 )8( 
انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  فرزندان حسن  و  مریم ش.ش 1024)۹(پوران ش.ش 122 همگی محمدی 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/۷5۹/م الف به تاریخ ۹5/08/13
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 13۹560302018003208 کاسه پرونده 13۹2114402018001132 آقای حسن فتاحی دولت آبادی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 14۷ صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  1۹4.3۷ 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 105  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک 

رسمی آقای حسین رنجبران لودریچه
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/08/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/0۹/01
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:3۷/05/۷43/الف/م به تاریخ ۹5/08/0۹

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

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و 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. ردیف 1- برابر رای 
شماره 13۹560302023000۹22مورخ 13۹5/0۷/2۹ خانم نصرت مولویان جزی   به شماره شناسنامه 1۷4 کدملی 
5110386201صادره از برخوار  فرزند عباس   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۹/86 متر مربع مفروزی 
از پاک شماره 1035- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/8/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/۹/1 

شماره : 24۷۷۷ / م الف 
امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

گواهی  حصروراثت
رونوشت  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه   باستناد   ۹3۹ شماره  بشناسنامه  یزدآبادی   ابراهیمی  محمد  آقای 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره ۹5/116۹تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سعید 
هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  تاریخ 13۹5/۷/13در  بشناسنامه شماره 111068210۷در  آبادی       یزد  ابراهیمی 
با متوفی پدر 2-  ابراهیمی یزد آبادی فرزند اکبر شماره شناسنامه ۹3۹ نسبت  در گذشت عبارتند از 1- محمد 
از تشریفات  با متوفی مادر  پس  آبادی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 45 نسبت  ابراهیمی یزد  فاطمه صغرا 
قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد  باشد 

 شد. 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان فاورجان

گواهی  حصروراثت
آقای سعید  ابراهیمی یزدآبادی  بشناسنامه شماره 1433 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه در خواستی بشماره ۹5/1168تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عرفان ابراهیمی یزد 
آبادی      بشناسنامه شماره 110085206۹در تاریخ 13۹5/۷/۹در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 
1- سعید ابراهیمی یزد آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 1433 نسبت با متوفی پدر 2- مهناز ناظر جولرستانی  
فرزند محمد شماره شناسنامه 11000۷۹۷34 نسبت با متوفی مادر  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. 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان فاورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: امیر     نام خانوادگی: نادری نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
نوربخش – جنب  از حصه کانال  بعد  اتوبان فرودگاه  اقامت:  نام خانوادگی:صادقی  نشانی محل  نام:منصور  له: 
گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره 303 تاریخ۹5/6/۹ حوزه 3۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
2/۹60/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ ۹3/12/12 الی اجرای حکم طبق شاخص بانک 
مرکزی که محاسبه آن با اجرای احکام می باشد نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد،  ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ 
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. دفتر شعبه 3۷ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی     نام خانوادگی: یوسفی کچی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام:منصور نام خانوادگی:صادقی  نام پدر : تقی نشانی محل اقامت: اتوبان فرودگاه بعد از حصه کانال 
نوربخش – جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره 30۹ تاریخ۹5/6/20 حوزه 3۷  شورای حل اختاف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون ریال بابت تاخیر در پرداخت دین از تاریخ ۹4/2/2۹ الی اجرای 
حکم و مبلغ 2۹60/000ریال بابت هزینه دادرسی  در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد،  ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر از تاریخ 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. دفتر شعبه 3۷ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: خانم امه لیا      نام خانوادگی: ناظمی سنجری   نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:منصور نام خانوادگی:صادقی  نام پدر: تقی نشانی محل اقامت: اتوبان فرودگاه 
بعد از حصه کانال نوربخش – المهدی محکوم به:به موجب رای شماره 302 تاریخ۹5/6/۹ حوزه 3۷  شورای حل 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ2۹60/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم اظهارنامه ۹0/4/20 الی 
اجرای احکام حکم در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد،  ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ 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. 

دفتر شعبه 3۷ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی       نام خانوادگی: یوسفی کچی    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام:منصور نام خانوادگی:صادقی  نشانی محل اقامت: اتوبان فرودگاه بعد از حصه نوربخش محکوم به:

یافته  تاریخ۹5/6/20 حوزه 3۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت  به موجب رای شماره 314 
است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت تاخیر در پرداخت دین از تاریخ ۹5/2/2۹ الی اجرای حکم و مبلغ 2۹60/000ریال بابت هزینه دادرسی در 
به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  .ماده 34  برعهده محکوم  اجرایی  نیم عشر  له  حق محکوم 
تاریخ محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده  از  تاخیر  بابت هزینه دادرسی و خسارت  اباغ شد،  ریال  علیه 
اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز 
/باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  حکم 
اعام ن صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت   ظرف 

ماید. 
دفتر شعبه 3۷ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مراسم معارفه وزیر جدید ورزش ... یکشنبه  16  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  292 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزش یادداشت

 با پهلوان کشتی ایران 

در آسایشگاه سالمندان
ورزش ایــران مرهــون تــاش 
ــه  ــت ک ــی اس ــداری مردان و پای
عمــر و جوانــی خــود را در این راه 
گذرانده انــد. قهرمانــان بزرگــی 
کــه بــا گــذر ســالیان ســال هنوز 
ــاد  ــی ی ــه نیک ــا ب ــردم از آن ه م
می کننــد. امــا از بــد حادثــه 
بســیاری از گــوش شکســته های قدیمــی، زمانــی کــه پــا بــه 
ــذران  ــگاه ها گ ــا آسایش ــه ی ــج خان ــد در کن ــن می گذارن س

عمر می کنند. 
چنــد وقــت پیــش بــود کــه ابراهیــم آزمــون، از پیشکســوتان 
کشــتی خراســان، تلفنــی خبــر داد »قربان محمــد بهــادری« 
ــرج  ــگاه های ک ــی از آسایش ــتی، در یک ــبق کش ــان اس قهرم
بــه ســر می بــرد. آدرس آسایشــگاه را گرفتیــم و راهــی 
ایــن محــل شــدیم. ســراغ پهلــوان بهــادری را گرفتیــم. 
ــده  ــا بازوهــای در هــم پیچی ــه روزگاری ب ــادری ک ــوان به پهل
ــار روی  ــن ب ــرد، ای ــب می ک ــود جل ــه خ ــده ای را ب ــر بینن ه
ویلچــر بــه همــراه پرســتار آمــد! بــه صــورت نازنیــن پهلــوان 
بوســه ای زده و خــود را معرفــی کردیــم. دســتانش همچنــان 
در 90 ســالگی قدرتمنــد هســتند؛ امــا انــگار بیمــاری آلزایمــر 
ــد  ــؤال ش ــان س ــتار ایش ــد. از پرس ــوری او را آزار می ده بدج
چــه زمانــی پهلــوان بهــادری بــه ایــن محــل آمــده اســت کــه 
در پاســخ گفــت: »بــا توجــه بــه اینکــه پهلــوان بهــادری قــدرت 
ــر  ــش بدت ــر روز حال ــت داده و ه ــتادن را از دس کام و ایس
ــا  ــد ت ــگاه آوردن ــه آسایش ــان او را ب ــواده ایش ــد، خان می ش
ــرای رســیدگی  تحــت مراقبــت قــرار گیــرد. آن هــا در واقــع ب
بیشــتر و رفــاه حــال پهلــوان بهــادری او را بــه اینجــا آورده انــد 
ــدا  ــد. خ ــادری می آین ــای به ــدن آق ــه دی ــم ب ــر روز ه  و ه
ــراد  ــدرت شــناخت اف ــا ق ــر شــده، ام  را شــکر حــال وی بهت
را تــا حــد زیــادی از دســت داده اســت.« قربان محمــد 
بهــادری متولــد 1305 در قوچــان اســت. او در روســتای 
مایــوان شهرســتان فــاروج بــا تشــویق خانــواده کشــتی 
ــربازی  ــت س ــادری در دوران خدم ــرد. به ــاز ک ــه را آغ باچوخ
ــز در مســابقات کشــتی ارتــش شــرکت و تمــام حریفــان  نی
ــوان نخســت  خــود را یکــی پــس از دیگــری شکســت و عن
را کســب کــرد. وی همچنیــن مقــام دوم را در مســابقات 
ــف  ــن مختل ــن عناوی ــه و همچنی ــال 1336 ترکی ــتی س کش
ــای کشــتی ســطح کشــور و خراســان  ورزشــی را در رقابت ه
بــزرگ کســب کــرده اســت. زیباتریــن فــن لنــگ در کشــتی 
 توســط پهلــوان قربان محمــد بهــادری روی امامعلــی حبیبــی
ــی و تکنیــک  ــان و المپیــک، اجــرا شــد و زیبای قهرمــان جه
ــال ها  ــس آن س ــه عک ــود ک ــدی ب ــن در ح ــن ف ــرای ای اج
ــی طــرح آن  ــود و حت ــران« ب »نشــان فدراســیون کشــتی ای

ــت. ــده اس ــک ش ــان ح ــای قهرمان ــر روی مدال ه ــم ب ه

 پاداش 100 میلیونی زهرا نعمتی چه شد؟
پــس از گذشــت یــک ســال از 
ــک 2016  ــهمیه المپی ــب س کس
ریــو توســط زهــرا نعمتــی در 
تایلنــد  آســیایی  بازی هــای 
میلیــون   100 پــاداش  هنــوز 
تومانــی او کــه رئیس فدراســیون 
ــود ــش را داده ب ــان قول  تیروکم

ــابقات  ــال 94 و در مس ــان س ــت. در آب ــده اس ــت نش پرداخ
آســیایی تایلنــد، زهــرا نعمتــی، تنهــا ورزشــکار معلــول 
تیروکمــان در رشــته ریکــرو انفــرادی زنــان بــود کــه موفــق بــه 
محمدعلــی  شــد.  ریــو   2016 المپیــک  ســهمیه  کســب 
شــجاعی، رئیــس فدراســیون تیروکمــان، قبــل از مســابقات 
اعــام کــرده بــود اگــر زهــرا نعمتــی موفــق بــه کســب ســهمیه 
المپیــک شــود، مبلــغ 100 میلیــون تومــان بــه عنــوان پــاداش 
بــه او پرداخــت می کنــد. امــا بــا گذشــت یــک ســال از زمــان 
کســب ســهمیه المپیــک توســط زهــرا نعمتــی در تایلنــد و در 
حالــی کــه بیــش از دو مــاه از بازی هــای المپیــک نیــز 
ــد  ــه تعه ــان ب ــیون تیروکم ــس فدراس ــوز رئی ــذرد، هن  می گ

و قول خود عمل نکرده است.

 مراسم معارفه وزیر جدید ورزش 

به تعویق افتاد
ــرار  ــه ق ــان ک ــر ورزش و جوان ــه وزی ــع و معارف ــم تودی مراس
ــرام منصــور پورحیــدری ــه احت ــود یکشــنبه برگــزار شــود، ب  ب

ــه ســاعت 15  ــران، ب ــال ای ــازه درگذشــته فوتب  پیشکســوت ت
و 30 دقیقه روز چهارشنبه موکول شد. 

ــد روز پــس از  ــگاه خبــری وزارت ورزش، چن ــه گــزارش پای ب
رأی اعتمــاد نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، مســعود 
در  کارش  دفتــر  در  و جوانــان  ورزش  وزیــر  ســلطانی فر، 
ــه محــل  ــان ســئول، مســتقر شــد. او در هنــگام ورود ب خیاب
ــران ســتادی  ــان و مدی کار جدیــدش، مــورد اســتقبال معاون
ــلطانی فر  ــعود س ــت. مس ــرار گرف ــان ق وزارت ورزش و جوان
ــس  ــده مجل ــاد 193 نماین ــا رأی اعتم ــته ب ــنبه گذش سه ش
شــورای اســامی، بــه عنــوان دومیــن وزیــر ورزش و جوانــان 
در دولــت روحانــی انتخــاب شــد. قــرار اســت مراســم تودیــع 
گــودرزی و معارفــه ســلطانی فر، عصــر روز چهارشــنبه در 

هتــل المپیــک برگــزار شــود.

سایت AFC به حالت عادی بازگشت
پــس از هــک شــدن ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا 
یــک شــعر فارســی، ایــن ســایت بــه حالــت عــادی بازگشــت. 
ــدازه  ــه ان ــت، ب ــه اس ــک تران ــه از ی ــه برگرفت ــعر ک ــن ش ای
ــده  ــده دی ــای آن هــم شــکلک خن ــود و در انته ــک خــط ب  ی

می شد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

پــس از گذشــت 9 ســال از آخریــن بــازی ســپاهان در ســال 
ــازی رســمی ســپاهان  ــان اولیــن ب 86، نقــش جهــان میزب
ــی شــد. طایی پوشــان  در چارچــوب مســابقات جــام حذف
ــال  ــان در فوتب ــت تزلزل یافته ش ــاع از حیثی ــپاهان در دف س
لیــگ برتــر کشــور، اولیــن بــازی رســمی خــود را در 
جهــان  نقــش  بهره برداری رســیده  بــه  تــازه   ورزشــگاه 
 و در میــان اســتقبال و تشــویق بیــش از 10 هــزار تماشــاگر 
و هــوادار خــود بــا پیــروزی مقابــل تیــم پــارس جنوبــی جــم 
جشــن گرفتنــد و کامشــان را شــیرین کردنــد. ایــن مســابقه 
ــا  ــپاهان ب ــم س ــد و تی ــزار ش ــادل برگ ــا ع ــاوت رض ــا قض ب
ــا  ــت ت ــتم راه یاف ــک هش ــه ی ــه مرحل ــر 0 ب ــروزی 1 ب پی
دیــدار بعــدی را میهمــان اراکی هــا باشــد و بــه مصــاف تیــم 

آلومینیــوم ایــن شــهر بــرود.
    اگر بازی در بوشهر بود...

عبدالــه ویســی، ســرمربی فکــور ســپاهان کــه بــرای اولیــن 
بــازی رســمی تیمــش در ورزشــگاه نقــش جهــان و صعــود 
ــا  ــروزی در مصــاف ب ــه پی ــاز ب ــک هشــتم نی ــه ی ــه مرحل ب
تیــم خوش ترکیــب و جنگنــده پــارس جنوبــی جــم داشــت 
در  را  تهاجمــی  بــازی  و  داشــت  مدونــی  برنامه ریــزی 
دســتور بــازی نیمــه اول گنجانــده بــود؛ حاصلــش رســیدن 
ــود کــه  ــه گل دقیقــه 23 توســط فریــد بهــزادی کریمــی ب ب
ــد.  ــه دســت آم ــی ب ــی کولیبال ــی و عمق از روی ارســال عال

ــگام  ــت گل زودهن ــس از دریاف ــار پ ــای تارت ــاگردان تیزپ  ش
و غافلگیرانــه بــا ســرعت بخشــیدن بــه بــازی بــرای 
ــا  ــدند و ب ــه ش ــه حمل ــاوی، یکپارچ ــه گل تس ــتیابی ب دس
ارائــه یــک بــازی انتحــاری، بــه هــردری زدنــد؛ امــا علی رغــم 
ــی  ــات نهای ــی، در ضرب ــای خــوب گلزن ــری و موقعیت ه برت
ــژه در  ــتادند. به وی ــرون فرس ــه بی ــا را ب ــی توپ ه ــا بی دقت ب
 نیمــه دوم کــه بارهــا دروازه ســپاهان را بــه خطــر انداختنــد 
و بــه تــوپ بســتند کــه بایــد بگوئیــم ســپاهان شــانس آورد 

گل نخــورد. 
حقیقــت را نمی تــوان کتمــان کــرد، اگــر ایــن بــازی در 

ــی جــم انجــام  ــارس جنوب ــواداران پ بوشــهر و در حضــور ه
می شــد، بــه یقیــن نتیجــه دیگــری رقــم می خــورد.

    اعتماد به جوان ترها
ــی  ــه ویس ــان عبدال ــن چیدم ــاید بهتری ــال ش ــر ح ــه ه  ب
و زیباتریــن روش بــازی ســپاهان در ایــن بــازی و در مصــاف 
ــود کــه خیلــی ســرحال و قبــراق  ــا تیــم پــارس جنوبــی ب ب
ظاهــر شــد و علی رغــم باخــت 1 بــر 0 تحســین کارشناســان 
ــا  ــت وپ ــم دس ــه تی ــان داد ک ــت و نش ــال را برانگیخ فوتب

بســته ای نیســت. 
ــاد  ــا و اعتم ــه جوان تره ــاس ب ــت های حس ــپردن پس  س

ویســی بــه بازیکنــان جــوان، به ویژه مهــدی امینــی دروازه بان 
ــای  ــی از فاکتوره ــرا شــد، یک ــن اولیوی ــه جایگزی ــی ک جوان
ــه نتیجــه  ــود ک ــی خوشــفکر و متعصــب ب ــن مرب خــوب ای
ــای  ــا واکنش ه ــی ب ــه امین ــم ک ــاهد بودی ــت داد و ش مثب
ــد  ــپاهان ش ــن دروازه س ــع از فروریخت ــا مان ــع، باره  بموق
و نشــان داد کــه دســت کمــی از دروازه بــان برزیلــی نــدارد. 
انصافــا بــازی درخشــان و خیره کننــده فریــد بهــزادی 
 کریمــی )بهتریــن بازیکــن ایــن میــدان(، حســین فاضلــی

حامــد یحیایــی، عمــاد میرجــوان و علــی هلیچــی را نبایــد 
ــزو  ــک، ج ــده نزدی ــن درآین ــه یقی ــه ب ــت ک ــده انگاش نادی

ــد. ــد ش ــورمان خواهن ــال کش ــای فوتب ــن چهره ه بهتری
ــه  ــیم ب ــته باش ــم داش ــاره ای ه ــت اش ــد نیس ــه ب  در خاتم
ــه ویســی، ســرمربی جــوان ســپاهان  ــت کاری عبدال صداق
کــه برخــاف بســیاری از مربیــان بــرای هــر باخت و تســاوی 
توضیحــات و توجیهــات مشــابه و تکــراری »مقصــر داور 
ــه خــورد هــواداران نمی دهــد و خودفریبــی  ــا ... را ب ــود« ی ب

نمی کنــد.
  قابــل ذکــر اینکــه اگــر بــرای بهبــود کار مربیــان و بازیکنــان 
از روی دلســوزی انتقــادی می شــود و منتقــدان بــه حقایقــی 
ــهرمان  ــال ش ــتاره های فوتب ــت س ــد و از اف ــاره می کنن اش
ــا  ــویم و آن ه ــد، رنجیده خاطرنش ــان می آورن ــه می ــخن ب  س
ــگاه و  ــی باش ــداف آرمان ــق اه ــود کار، تحق ــت بهب را در جه

ــم. ــه کار بندی ــوادار ب ــا ه آرزوی ده ه

روزهای خوش سپاهان در نقش جهان

ــم  ــازی تی ــخت ترین ب ــت: س ــران گف ــال ای ــناس فوتب کارش
ــر  ــا ســوریه اســت. امی ــازی ب ــی ب ــه مقدمات ــران در مرحل ای
حــاج رضایــی در رابطــه بــا تیــم ملــی نیــز گفــت: وقتــی مــا 
در کاس هــای فیفــا شــرکت می کردیــم، ســه عامــل را باعــث 

 کیفیــت فدراســیون ها می دانســتم؛  مدیریــت
ــا در  ــزی؛ متاســفانه م ســرمایه گذاری، برنامه ری
ــه اش  ــم. نمون ــا مشــکل داری ــر ســه این ه ه
ــازی  ــت ب ــه باب ــی ک ــای الک ــن جریمه ه همی
ــر 0  ــه 2 ب ــی ک ــم. تیم ــره گرفتی ــر و ک ــا قط ب
ــازی ها  ــن حاشیه س ــه ای ــاز ب ــت، نی ــو اس جل
نیســت و ایــن کار کامــا غیرحرفــه ای اســت. 

ــح داد:  ــا ســوریه توضی ــازی ب ــه ب ــا توجــه ب ــی ب حــاج رضای
ــم  ــازی تی ــخت ترین ب ــوریه س ــا س ــازی ب ــاظ ب ــد لح از چن
ملــی اســت؛ زیــرا هــم شــرایط اقلیمــی آن هــا شــبیه ماســت 
هــم بازیکنــان آن هــا از لحــاظ فیزیــک شــبیه بازیکنــان مــا 
ــم.  ــاد داری ــروم زی ــدوم و مح ــا مص ــن م ــتند و همچنی هس

ــا موفقیــت پشــت ســر  ــز ب ــازی را نی ــی امیــدوارم ایــن ب ول
بگذاریــم. کارشــناس فوتبــال دربــاره وزیــر جدیــد ورزش نیــز 
گفــت: وزیــر ورزش بــا توجــه بــه ایــن چنــد مــاه بــه پایــان 
ــد تغییــری اساســی  دوره ریاســت جمهــوری مانــده نمی توان
ایجــاد کنــد. اگــر ایــن وزیــر بمانــد، بایــد 
برنامــه ای در خــور پیشــنهاد بدهــد. البتــه بایــد 
ــد  ــی کن ــت ورزش را کارشناس ــش وضعی قبل
ــد. حــاج  ــه ده ــه را ادام ــن برنام و ســپس ای
رضایــی در ادامــه بــا ذکــر خاطــره ای از منصــور 
پورحیــدری گفــت: زمانــی در حــق ایشــان 
ــت.  ــورت گرف ــخ ص ــی و تل ــی غیراخاق حرکت
ایــن اتفــاق آنقــدر تلــخ و غیراخاقــی بــود کــه ایشــان حاضــر 
ــتم  ــی اش هس ــت صمیم ــه دوس ــن ک ــه م ــی ب ــد حت نش
 بگویــد؛ امــا همیــن منصورخــان بــه مــن گفــت مــا معلمیــم 
ــان آمــوزش بدهیــم.  ــه ایــن جوان ــد گذشــت کنیــم و ب و بای

ــم. ــاد گرفت ــدر اســتقال ی مــن گذشــت را از پ

حاج رضایی:

سوریه، سخت ترین حریف ماست
مربــی اســبق تیــم ملــی فوتبــال گفــت: منصــور پورحیــدری 
ــودن  ــان ب ــر انس ــه مهم ت ــارات و از هم ــی، افتخ ــر فن از نظ
ــدا  ــش پی ــن برای ــد جایگزی ــا اب ــه ت ــرد ک ــی ک ــوری زندگ ط
ســایپا  فعلــی  ســرمربی  فرکــی،  حســین   نمی شــود. 

ــن  ــت: ای ــی گف ــم مل ــین تی ــی پیش و مرب
 خبــر واقعــا تلــخ بــود. آدم روزی می آیــد 
ــه  ــن فاصل ــه در ای ــا اینک و روزی مــی رود؛ ام
 از خــود چــه چیــزی بــه جــا می گــذارد
ــدری  ــور پورحی ــت. منص ــی اس ــئله مهم مس
ــرایط  ــه در ش ــت ک ــی داش ــخصیت واالی ش
ــه داد: شــغل  ــر نکــرد. او ادام ــف، تغیی مختل

ــد.  مــا طــوری اســت کــه شــاید از عهــده هــر کســی برنیای
ــه از  ــاال هم ــه ح ــود ک ــوری ب ــان ط ــی منصورخ ــد زندگ رون
ــن  ــا ای ــرگ، حــق اســت؛ ام ــد. م ــاد می کنن ــه نیکــی ی او ب
ــا  ــه ب ــی می گــذارد ک ــر آدم های ــادی ب ــر زی ــخ، تأثی ــاق تل اتف
ــل  ــت: مث ــن گف ــی همچنی ــد. فرک ــاط بودن ــان در ارتب ایش

ــه ورزش  ــه در عرص ــی ک ــم. نام آوران ــاد داری ــان زی منصورخ
بودنــد و مربیگــری کردنــد و حــاال در جمــع مــا نیســتند. وی 
ادامــه داد: در ســال ۷۷ و بعــد از جــام جهانــی 98 فرانســه 
ــن هــم  ــن پیشــنهاد شــد و م ــه م ــی ب ــم مل مربیگــری تی
ــکاری  ــان هم ــا ایش ــه ب ــردم ک ــار می ک افتخ
کنــم. خاطــرات خیلــی خوبــی بــا ایشــان دارم 
قهرمــان آســیا شــدیم و ســفرهای پرخاطره ای 
ــن  ــه ای ــا هــم داشــتیم. فرکــی در پاســخ ب ب
ــور  ــی از منص ــره خاص ــه خاط ــه چ ــؤال ک س
پورحیــدری در ذهــن دارد، گفــت: بعــد از 
ــم  ــه تی ــزی ب ــی 98، خــداداد عزی جــام جهان
ــادا  ــه کان ــرواز ب ــیر پ ــن در مس ــد. م ــوت نمی ش ــی دع  مل
و در ســفرهای مختلــف از ایشــان می خواســتم کــه خــداداد 
را دعــوت کنــد. مــردم هــم دوســت داشــتند کــه ایــن اتفــاق 
صــورت بگیــرد. در نهایــت ایشــان را متقاعــد کــردم و خــداداد 

هــم کمــک زیــادی بــه تیــم ملــی کــرد.

حسین فرکی:

پورحیدری تا ابد جایگزینی ندارد

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

سند رسمی
1-برابر رای شماره13956030201200149۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجتبی 
رفیعی فرزند محمد بشماره شناسنامه 566  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 114۷99.45مترمربع قسمتی از 

پاک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای رضارفیعی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13956030201200143۷ شماره  رای  2-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای علیرضا امیری فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 2550  در سه دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
19526.33مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 149 اصلی . واقع در میاندشت خریداری از 

مالک رسمی آقای حیدر علی بهرامی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139560302012001434  رای  3-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای حمیدرضا اسامی فرزند جمشید بشماره شناسنامه 90۷  در سه دانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 
19526.33 مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از 

مالک رسمی آقای حیدر علی بهرامی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001389 شماره  رای  4-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای رجبعلی عبداللهی فرزند خالق بشماره شناسنامه 103  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 190414مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 58 اصلی واقع در ده کلبعلی خریداری از مالک رسمی آقای علی 

کریمی و غیره محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001325 شماره  رای  5-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای محمود کیانی بادجانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 1010  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 119496.04 
مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 43 اصلی واقع در بادجان خریداری از مالک رسمی آقای 

علی آقا کیانی و غیره  محرز گردیده است.
6-برابر رای شماره 139560302012001491 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمود 
بختیاری فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 989  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1064۷9.49مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 10فرعی از ۷1 اصلی  واقع در گشنیزجان خریداری از مالک رسمی آقای احمد 

خیرالهی و غیره محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001511 شماره  رای  ۷-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
محمد ایوبی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 28524  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 25124.06مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 5 فرعی از89 اصلی واقع در ننادگان خریداری از مالک رسمی آقای علی 

کیان ارثی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001358 شماره  رای  8-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای بهروز مقصودی فرزند مسلم بشماره شناسنامه 69  در یک باب ساختمان به مساحت 9.۷۷مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پاک1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای حسین مقصودی 

محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001485 شماره  رای  9-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقایعباس شیخ محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 42  در یک باب خانه به مساحت 188.53مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پاک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای حاج محمد 

شیخ محمدی و غیره محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001249 شماره  رای  10-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
به  مسکونی  فوقانی  مغازه  باب  یک  در    59 شناسنامه  بشماره  صادق  فرزند  محمدی  شیخ  اله  نصرت  آقای 
مساحت45.52مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 2 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد صادق شیخ محمدی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001415 شماره  رای  11-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای جواد احمدی فرزند غامحسن بشماره شناسنامه ۷12  در یک باب خانه به مساحت 190.88مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پاک 3 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای امیر رفیعی 

محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139560302012001243  رای  12-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
عبدالرضا حسینی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 301  در یک باب ساختمان به مساحت 302.58 مترمربع قسمتی 

مفروز و مجزی شده از پاک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001322 شماره  رای  13-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای مصطفی شفیعی بوئینی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 3015  در یک باب خانه به مساحت 221.88 مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقایصفر 

علی شیخ محمدی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001319 شماره  رای  14-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای غامحسن احمدی فرزند احمدقلی بشماره شناسنامه 3۷  در یک باب خانه به مساحت 328.33مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 4 فرعی از 149 اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد 

قلی خسروی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001382 شماره  رای  15-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقایحاجی محمد شجاعی فرزند احمدآقا بشماره شناسنامه 156۷  در یک باب خانه به مساحت 304.46مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 2 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد 

شجاعی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001349 شماره  رای  16-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای محمد زارعی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۷  در یک باب خانهغ به مساحت 68.18 مترمربع قسمتی مفروز 
و مجزی شده از پاک 3 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد زارعی محرز 

گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001361 شماره  رای  1۷-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای حاجی محمد شجاعی فرزند احمدآقا بشماره شناسنامه 156۷  در یک باب خانه به مساحت 22۷.36مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 2 فرعی از 149 اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای احمد 

شجاعی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001481 شماره  رای  18-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای اسماعیل میرزائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 33  در یک باب خانه به مساحت 250.22مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پاک 3 فرعی از 149اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای صادق شیخ 

محمدی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001309 شماره  رای  19-برابر 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
اصغر شجاعی میاندشتی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1821   در یک باب خانه به مساحت 223.08مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 2فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی بی بی 

خانم دادخواه محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001388 شماره  رای  20-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای مهدی احمدی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 625  در یک باب خانه به مساحت 296.10مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای علی حسنی 

محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13956030201200150۷ شماره  رای  21-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای مرتضی قاسمی فرزند احمد بشماره شناسنامه 115004۷623  در یک باب خانه به مساحت 212.06مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 3 فرعی از 149 اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

مهدی قاسمی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395603020120013۷6 شماره  رای  22-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای محمد عائی بوئینی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۷9  در یک باب خانه به مساحت 589.۷۷مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی 

عائی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395603020120013۷9 شماره  رای  23-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای محمد عائی بوئینی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۷9  در یک باب خانه به مساحت 226.84مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی 

عائی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1395603020120012۷2هیات  شماره  رای  24-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای سیدجواد غضنفری فرزند سید ابراهیم بشماره شناسنامه 1994  در یک باب خانه به مساحت 69.۷5 مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 200 اصلی واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای جعفر آقا 

مرتضائی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001469 شماره  رای  25-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانم فاطمه میرمطلبی فرزند حسین علی بشماره شناسنامه 1033  در یک باب خانه به مساحت 206.19 مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 2 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای پرویز 

پرچمی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001252 شماره  رای  26-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای داود مقصودی فرزند پرویز بشماره شناسنامه 3589 صادره از افوس در یک باب خانه به مساحت 191.10 
مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای 

تقی اصانی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395603020120006۷1 شماره  رای  2۷-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای ملک محمد کیانی موگوئی فرزند اصان بشماره شناسنامه 286  در یک باب خانه به مساحت 208.35مترمربع 
قسمتی  مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 202 اصلی  واقع در ششجوان خریداری از مالک رسمی آقای جواد 

مرتضائی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1395603020120013۷0هیات  شماره  رای  28-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 

آقای عبدالعظیم خانی دمنه فرزند غامعلی بشماره شناسنامه 3  در یک باب خانه به مساحت 11۷.50مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک1فرعی از 4 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای محمد قاسم 

قاسمی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001334 شماره  رای  29-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانم اکرم محمدخانی فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه 29  در یک باب خانه به مساحت 344.۷۷مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 4 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای فتح اله 

بیگی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13956030201200126۷ شماره  رای  30-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانم فاطمه کریمی خویگانی فرزند چراغعلی بشماره شناسنامه 12  در یک باب خانه به مساحت 186 مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 285 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای رحیم 

حیدری خوزانی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001406 شماره  رای  31-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای مجید رحیمی دارانی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 4660  در یک باب خانه به مساحت 183.48 مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1449 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای رحیم 

رحیمی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001460 شماره  رای  32-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای اسد افشاری بادجانی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 14  در یک باب مغازه به مساحت 60.24 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پاک 183 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین خسروی 

محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1395603020120014۷5 شماره  رای  33-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
ابراهیم بشماره شناسنامه 19 در یک باب مغازه فوقانی مسکونی به  آقای سیدجعفر حسینی دارانی فرزند سید 
مساحت 95.80 مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 468 فرعی از 11 اصلی واقع در داران سهم االرث  از 

مالک رسمی آقای سید ابراهیم حسنی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001340 شماره  رای  34-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای ابوالفضل طاهری دمنه فرزند محمد طاهر بشماره شناسنامه 1150306262  دامنه در دو دانگ یک باب خانه 
به مساحت 334.۷3مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن رستمی محرز گردیده است.
35-برابر رای شماره 13956030201200133۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمه علیدادی 
فرزند هرمز بشماره شناسنامه 1۷51  دامنه درچهار دانگ یک باب خانه به مساحت 334.۷3مترمربع قسمتی مفروز 
 و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای حسن رستمی محرز گردیده 

 است.
  لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
 تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد

 شد.  
 امامی   رئیس ثبت اسناد و اماک فریدن 

 تاریخ انتشار نوبت اول :16 /8  /1395                
 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1/ 9 /1395  313 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم بتول راثی فرزند جعفر با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی مباشد  که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه زمین پاک 15190/5928  واقع در بخش 5 در صفحه 186 دفتر 439 اماک ذیل  ثبت ۷33۷6و 
شماره چاپی 3/306653 بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده لذا 
طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنیا سناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 23995/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون اعظم باقری فیروز ابادی فرزند حسن نسبت به ششدانگ  با تسلیم 2برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود و به تایید دفتر 194 اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت تمامت ششدانگ پاک یکباب خانه   واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 1۷3 دفتر 309 به نام نامبرده فوق سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق 
گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود 
گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 24183/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی ابالغ رای
پرونده کاسه  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  شورای  سوم   شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در    95/8/1 تاریخ  به 
1۷8/95تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی دادرسی با استعانت خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محمد سعید نژاد   

فرزند فضل اله  به طرفیت کریم ضیائی موحد فرزند بنی  به خواسته مطالبه وجه 4 فقره چک جمعا به مبلغ 
یکصد وچهار میلیون ریال   به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور 
با  بانک محال علیه و  از سوی  ، تنظیمی  مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت 
اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه  و  اوراق تجاری  بر  به حاکمیت وصف تجریدی  التقات 
وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه 
اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198-502-519و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ مارالذکر به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات دادرسی وفق مقررات 
و نیز خسارت تاخیر تادیه  بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سررسید  چک تا زمان 
اباغ قابل  تاریخ  از  پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
 واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان 

می باشد. 
شماره : 5/22/95/459/ م الف قاضی شعبه سوم   شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی89۷/93 موضوع علیه ابراهیم – نعمت هللا 
– صدیقه – خدیجه - کبری  همگی صفاری و له سکینه صفاری   در تاریخ 95/9/6 به منظور فروش یک باب 
منزل مسکونی )شش دانگ ( دارای حدود 266 متر عرصه و حدود 96 متر مربع اعیانی شمالی و حدود 130 متر 
مربع  اعیانی جنوبی با  امتیازات آب ، برق ، گاز ملکی محکوم علیهم و محکوم لها  واقع در قهدریجان  – ضلع 
شرقی خیابان شهید مطهری کوچه شهید ترابی روبروی سه راهی صابر منزل آقای صفاری  که دارای سابقه ثبتی به 
شماره – نمی باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد / نمی باشد  از ساعت 10 الی 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 229 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود 
و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان
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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

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

براتعلی بشماره شناسنامه 481  1- رای شماره 139460302027016763 مورخ 1394/06/10مرتضی علیرضایی فرزند 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291487311 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
6643 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/67مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

محمد لطیفی خوراسگانی.
2- رای شماره 139460302027027996 مورخ 1394/11/24 سعید منزوی زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 1083 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283581191 در ششدانگ یکباب سوله قسمتی از پالک شماره1 اصلی واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 319 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
3- رای شماره 139560302027003089 مورخ 1395/03/09محمد صابری هارونی فرزند علی صالح بشماره شناسنامه 
2 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4621991876 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت160/07مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139560302027003736 مورخ 1395/03/23فخری فالحتی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 1671 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286316111 در 2حبه و چهار ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4410 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027003742 مورخ 1395/03/23 زهرا مسائلی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 67075 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1281770841 در 6 حبه و چهار ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4410 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027003745 مورخ 1395/03/23رقیه مسائلی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 73100 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1281830399 در 6حبه و چهار ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4410 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027003748 مورخ 1395/03/23محبوبه مسائلی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 2850 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286707307 در 6 حبه و چهار ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4410 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
امیررضا مسائلی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه  8- رای شماره 139560302027003752 مورخ 1395/03/23 
2008 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287361420 در 49حبه و دو ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4410 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027004739 مورخ 1395/04/19  محمدعلی عنایتی کردآبادی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 
1190 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283987503 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/24 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027004785 مورخ 1395/04/20فرشته فالحتی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 78882 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1281884073 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

2 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/27مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027005680 مورخ 1395/05/05 پروین فراست فرزند حسین بشماره شناسنامه 12 صادره از 
گلپایگان بشماره ملی 1219620971 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/12مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی صاحب بصیری فرزند مشهدی میرزا.
12- رای شماره 139560302027005683 مورخ 1395/05/05مرتضی ناظمی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 182 
صادره از گلپایگان بشماره ملی 1219233307 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/12مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

صاحب بصیری فرزند مشهدی میرزا.
13- رای شماره 139560302027005728 مورخ 1395/05/10عقیل توکلی فرزند مسلم  بشماره شناسنامه 87 صادره 
از آباده بشماره ملی 2411357109 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 
از مالک رسمی کریم  الواسطه بصورت عادی  در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 152/40مترمربع. خریداری مع 

کشاورز فرزند علی.
14- رای شماره 139560302027006312 مورخ 1395/05/20 قدمعلی رضائی وشاره فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 
10 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199609242 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

281 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/64مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027006545 مورخ 1395/05/26 محمد علی مشایخی خوراسگانی فرزند محمدحسین 
بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291198865 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 6138 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/28 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027006642 مورخ 1395/05/27 محمد حسن زاده دستجردی فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 85 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649851166 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 12152 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/22مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رای شماره 139560302027006682 مورخ 1395/05/28 نجمه حیدری فرزند عباس بشماره شناسنامه 4209   -17
صادره از اصفهان بشماره ملی 1292434848 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 74/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027006748 مورخ 1395/05/30 علی افرازاسفندارانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 858 
صادره از جرقویه بشماره ملی 5649380351 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 9566 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/90 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
19- رای شماره 139560302027006752 مورخ 1395/05/30 محمد افرازاسفندارانی فرزند علی بشماره شناسنامه 9 
بر روی  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  نیم دانگ مشاع  و  از جرقویه بشماره ملی 5649842531 در یک  صادره 
قسمتی از قطعه زمین پالک 9566 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/90 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
20- رای شماره 139560302027006756 مورخ 1395/05/30کشور محمودی فرزند علیجان بشماره شناسنامه 886 
صادره از جرقویه بشماره ملی 5649380635 در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 9566 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/90مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027006848 مورخ 1395/06/01 زهرا هراتیان فر فرزند حسین بشماره شناسنامه 38035 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282307800 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 201/38مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  احمد  فرزند  خوراسگانی  تقی  حاج  03/.1395/06حسین  مورخ   139560302027006903 شماره  رای   -22
شناسنامه 9717 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283799049 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5978 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/40مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027006907 مورخ 1395/06/03 اکرم مسجدی نژاد فرزند رمضان بشماره شناسنامه 713 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291444343 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5978 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027006988 مورخ 1395/06/06اکبر بابائی نیسیانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 56 
صادره از اردستان بشماره ملی 1189827875 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ 

فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 147/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علمدار  فرزند  محمدآبادی  خانی  1395/06/07مظفرعلی  مورخ   139560302027007094 شماره  رای   -25
شناسنامه 90 صادره از محمد آباد بشماره ملی 5649703558 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/76مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027007097 مورخ 1395/06/07 محمدجواد عنایتی کردآبادی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه . صادره از اصفهان بشماره ملی 1272475255 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 67 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 202/40مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
27- رای شماره 139560302027007180 مورخ 1395/06/08مسلم عزیزی فرزند میرزامحمد بشماره شناسنامه 63 
صادره از خوروبیابانک بشماره ملی 5409698207 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 116/88مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027007338 مورخ 1395/06/13 طاهره عشاقی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1134 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286559669 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027007340 مورخ 1395/06/13 فاطمه سیف اللهی فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 890 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286781019 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 112 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027007371 مورخ 1395/06/13 جواد شهبازی سواردزی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
102 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283933896 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10105-10109 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/47مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027007380 مورخ 1395/06/13 رضا خادمی مهر فرزند علی بشماره شناسنامه 24 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1291696245 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12710 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219/96 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027007387 مورخ 1395/06/14احمد سوادکوهی فرزند محمد بشماره شناسنامه 10 صادره 
از فریدونشهر بشماره ملی 1129717331 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
33- رای شماره 139560302027007403 مورخ1395/06/14 علی اخالقی بوزانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 833 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291513000 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  محمدحسن  فرزند  خوراسگانی  زهره کاشی   1395/06/15 مورخ   139560302027007492 شماره  رای   -34
شناسنامه 463 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291385134 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/12مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027007496 مورخ 1395/06/15محمد ناظوری خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270647377 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 6053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027007499 مورخ 1395/06/15فاطمه ناظوری خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
512 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293528277 در یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027007502 مورخ 1395/06/15 الهه ناظوری خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه - 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1274198569 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 6053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027007550 مورخ 1395/06/16 محمدرحیم دادپور فرزند خداخواست بشماره شناسنامه 
28508 صادره از کازرون بشماره ملی 2370283335 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9628 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/99مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  ماشااله  فرزند  مهری گشیری  برز  غالمرضا   1395/06/17 مورخ   139560302027007683 شماره  رای   -39
شناسنامه 266 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284002896 در ششدانگ یکباب انباری قسمتی از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 64/20 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حسین برزمهری فرزند غالم.
40- رای شماره 139560302027007699 مورخ 1395/06/17مهدی فدائی  فرزند علی بشماره شناسنامه 43 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1291437630 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9564 

و 9565 و 9569 و 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027007708 مورخ 1395/06/17 محمد طغیانی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 131 
صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609517207 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

3744 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  چنگانیان  1395/06/17حسین  مورخ   139560302027007710 شماره  رای   -42
شناسنامه 170 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291236597 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5326 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 339/17مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
43- رای شماره 139560302027007718 مورخ 1395/06/18 عصمت قضاوی خوراسگانی فرزند میرزا بشماره شناسنامه 
42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291246444 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک _ فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/68مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027007727 مورخ 1395/06/18 ایرج کفایت  فرزند خسرو بشماره شناسنامه 1077 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1285496574 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/32 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  زمانی  حاجی  1395/06/20بتول  مورخ   139560302027007776 شماره  رای   -45
48589 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282407309 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/05 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027007859 مورخ 1395/06/20 رضا حاجی علی زاده فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291312315 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اصغر  فرزند  خوراسگانی  قیصری  علیرضا   1395/06/24 مورخ   139560302027007924 شماره  رای   -47
شناسنامه 387  صادره از اصفهان بشماره ملی 1291461787 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 5075 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/3مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی صفرعلی ناظوری فرزند رجبعلی.
48- رای شماره 139560302027007931 مورخ 1395/06/24 فتح اله ابوفاظلی طرقی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 
586 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287911102 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

5034 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/51مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
49- رای شماره 139560302027007932 مورخ 1395/06/24 مهشید جبل عاملی فرزند عنایت اله بشماره شناسنامه 
301 صادره از تهران بشماره ملی 0052815031 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نریمانی خوراسگانی فرزند حسین بشماره  رای شماره 139560302027007968 مورخ 1395/06/27  معصومه   -50
شناسنامه 7508 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283776871 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  محمد  فرزند  خوراسگانی  قیصری  حسین   1395/06/27 مورخ   139560302027007972 شماره  رای   -51
شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291297294 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
آبادی  فرزند مانده علی بشماره  52- رای شماره 139560302027008038 مورخ 1395/06/28 عزت رجبی حسین 
شناسنامه 552 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283912503 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
53- رای شماره 139560302027008044 مورخ 1395/06/28 علیرضا سعادت فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 424 
صادره از جرقویه بشماره ملی 5649238782 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027008167 مورخ 1395/06/31 علی اکبر کریمی فرزند عباس بشماره شناسنامه 37067 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282298070 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  قاسمعلی  فرزند  محمدی   ملک  قربانعلی   1395/07/01 مورخ   139560302027008225 شماره  رای   -55
شناسنامه 1051 صادره از الیگودرز بشماره ملی 4171212030 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/28مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027008229 مورخ 1395/07/01احمد مختاری هرندی فرزند حسن بشماره شناسنامه 85 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659698573 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 143/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027008368 مورخ1395/07/05علیرضا باقرزاده  فرزند عباس بشماره شناسنامه 12335 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283825252 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 6558 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 272 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
58- رای شماره 139560302027008523 مورخ 1395/07/07 رضا نجفی سوالری فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 
33 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199491391 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10120 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
59- رای شماره 139560302027008538 مورخ 1395/07/07 اصغر چنگانی خوراسگانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
9768 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283799553 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 9591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027008562 مورخ 1395/07/08 محمدرضا انصاریپور  فرزند سپهدار  بشماره شناسنامه 
161 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199150061 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1728 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027008574 مورخ 1395/07/08 اکبر ایرانپور فرزند علی بشماره شناسنامه 6 صادره از 
مبارکه بشماره ملی 5419105039 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 275 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46/56مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027008577 مورخ 1395/07/08 مرضیه جعفرزاده فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 329 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287944019 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 275 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46/56مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027008580 مورخ 1395/07/08عباسعلی زمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 9 صادره 
از شهرضا بشماره ملی 5129845031 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 275 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46/56مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027008589 مورخ 1395/07/08 علی اکبر قربانی فیل آبادی فرزند محمدباقر بشماره 
شناسنامه 1569 صادره از فارسان بشماره ملی 4679258357 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 137/73 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی حسین زارعی فرزند شکرهللا.
65- رای شماره 139560302027008590 مورخ 1395/07/08 حسن قجاوند فرزند علی بشماره شناسنامه 2004 صادره 
از اهواز بشماره ملی 1753661536 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از 

اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/37مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027008656 مورخ 1395/07/11 اعظم صفائی فرزند سهراب بشماره شناسنامه 301 صادره از 
تهران بشماره ملی 0043956572 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 145/30مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی یدهللا زارعی هفدانی .

67- رای شماره 139560302027008685 مورخ 1395/07/11مهدی یوسفی گورتی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 50 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291711627 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/02مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اسمعیل 

بشیری گورتی فرزند هادی .
68- رای شماره 139560302027008689 مورخ 1395/07/11 احمد کاظمی فرزند علی بشماره شناسنامه 3543 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1283701308 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از 

اصلی 6392 و 6392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027008769 مورخ 1395/07/13مالک نجفی فرزند محمد بشماره شناسنامه 20 صادره از 
شهرضا بشماره ملی 1199574783 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 371 فرعی از 

اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
70- رای شماره 139560302027008774 مورخ 1395/07/13محمدحسین غالمی خوراسگانی  فرزند اصغرعلی  بشماره 
شناسنامه 166 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291353216 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027008776 مورخ 1395/07/13زهره چنگانی خوراسگانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
239 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284104982 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 5207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027008791 مورخ 1395/07/14 علی زمانیان خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
بر روی قسمتی  از اصفهان بشماره ملی 1283847302 در ششدانگ یکباب خانه مسکونی احداثی  14554 صادره 

از قطعه زمین پالک 6731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027008792 مورخ 1395/07/14 احمد زمانیان خوراسگانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
6461 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293429635 در ششدانگ یکباب خانه مسکونی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 6731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027008793 مورخ 1395/07/14 اصغر جزینی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 20 صادره 
از درچه پیاز بشماره ملی 1141877201 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 380 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/80 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027008794 مورخ 14/07/1395 زهرا خسروان اصفهانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
306 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286512298 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکبابخانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 380 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/80مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027008805 مورخ1395/07/14 عفت محمدرضائی خوراسگانی فرزند صفرعلی بشماره 
شناسنامه 74 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291314946 در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6677 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/73مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  براتعلی  فرزند  خوراسگانی   طغیانی  1395/07/14رمضان  مورخ   139560302027008806 شماره  رای   -77
شناسنامه 7258 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283774380 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 210/73مترمربع.  اصفهان  ثبت  بخش 5  در  واقع  پالک 6677  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اله  حجت  فرزند  خوراسگانی   برکت  محمد   1395/07/14 مورخ   139560302027008807 شماره  رای   -78
شناسنامه 11060 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283813793 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/84مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره شناسنامه  عباس   فرزند  رارانی  اکرم حیدری  مورخ 1395/07/14   139560302027008810 رای شماره   -79
13590 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283837651 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 8902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/84 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027008831 مورخ 1395/07/15علی رضا کیانی اجگردی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
از ششدانگ یکباب خانه مسکونی 2 طبقه  از فالورجان بشماره ملی 1110475438 در سه دانگ مشاع  519 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 171 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عبدالرحمن   فرزند  اجگردی  1395/07/15خدیجه کیانی  مورخ   139560302027008833 شماره  رای   -81
شناسنامه 28 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111568804 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی 2 
طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 171 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

159 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
82- رای شماره 139560302027008859 مورخ 1395/07/15درویش کریمی اغچه فرزند صادق بشماره شناسنامه 
1075 صادره از فریدن بشماره ملی 6219231724 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 119/61 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

رضا اسدی فرزند اسدهللا.
83- رای شماره 139560302027008877 مورخ 1395/07/18مهدی فشارکی فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 547 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291474501 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1576 

فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
84- رای شماره 139560302027008885 مورخ 1395/07/18 زهرا یوسفی گورتی  فرزند رمضان بشماره شناسنامه 320 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291734287 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 214/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
85- رای شماره 139560302027008903 مورخ 1395/07/18 محمد زنگنه پور فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 882 
صادره از آبادان بشماره ملی 1817082671 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/47 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
86- رای شماره 139560302027008905 مورخ 1395/07/18 ورثه زهرا گرامیان فرزند یدهللا بشماره شناسنامه 1167 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287665268 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
87- رای شماره 139560302027008923 مورخ 1395/07/18  مجید نصوحی فرزند حبیب هللا بشماره شناسنامه 62 
صادره از مبارکه بشماره ملی 5419716224 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ 

فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 107/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
88- رای شماره 139560302027008924 مورخ 1395/07/18اصغر صادقی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 41774 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282347381 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/38مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
89- رای شماره 139560302027008933 مورخ 1395/07/18 سیدخلیل یدالهی  فرزند سیداحمد بشماره شناسنامه 
1229 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287974759 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1959 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 31/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
90- رای شماره 139560302027008985 مورخ 1395/07/18مرتضی حیدریان کرویه فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
3910 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289647259 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 110 و 125 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/20 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره شناسنامه 49  اله  فرزند رحمت  رای شماره 139560302027008986 مورخ 1395/07/18علی حیدریان   -91
صادره از شهرضا بشماره ملی 1199818781 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 110 و 125 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/20مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
92- رای شماره 139560302027008993 مورخ 1395/07/18 احمد صادقی خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
106 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291304517 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027009004 مورخ 1395/07/18حسن اتحادی ابری فرزند علی  بشماره شناسنامه 12632 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283828227 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

12455 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
94- رای شماره 139560302027009091 مورخ 1395/07/25 حسن خانی کردآبادی فرزند قدمعلی  بشماره شناسنامه 
44 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291330631 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

150 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/49مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
95- رای شماره 139560302027009094 مورخ 1395/07/25 اشرف باقری زیارتگاهی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 
29701 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282224549 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  قسمتی 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی یدهللا شاهزیدی فرزند محمد .
96- رای شماره 139560302027009097 مورخ 1395/07/25علی اصغر ولیخانی  فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 10 
صادره از شهرضا بشماره ملی 1199481841 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی یدهللا شاهزیدی فرزند محمد .
97- رای شماره 139560302027009098 مورخ 1395/07/25زهرا فرخ پور فرزند حسن بشماره شناسنامه 882 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1285667468 در ششدانگ یکباب زمین محصور و اعیانی احداثی برروی آن احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 320 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حسن فرخ پور .
98- رای شماره 139560302027009102 مورخ 1395/07/25محمد اکبری پاوائی فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه 481 
صادره از فالورجان بشماره ملی 1110509812 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12518 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/57مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
99- رای شماره 139560302027009122 مورخ 1395/07/25 رضا هامانی فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 42 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 5110493588 در سه دانگ مشاع از ششدانگیکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
100- رای شماره 139560302027009123 مورخ 1395/07/25طیبه ملکوتی جزی فرزند حسین بشماره شناسنامه 2494 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286820995 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
101- رای شماره 139560302027009205 مورخ 1395/07/26 الناز جدیدی فرزند سعید بشماره شناسنامه - صادره از 

اصفهان بشماره ملی 1272407225 در ششدانگ یکباب کارگاه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 472/8مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

102- رای شماره 139560302027009216 مورخ 1395/07/26سیدجواد قریشی خوراسگانی  فرزند سیدهاشم بشماره 
شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291686088 در ششدانگ یکباب انبار باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 286/16مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
103- رای شماره 139560302027009221 مورخ 1395/07/26سید اسداله قریشی خوراسگانی  فرزند سیدهاشم بشماره 
شناسنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291268081 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
104- رای شماره 139560302027009225 مورخ 1395/07/26 سیدجواد قریشی خوراسگانی فرزند سیدهاشم بشماره 
شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291686088 در ششدانگ یکباب انبار باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
105- رای شماره 139560302027009226 مورخ 1395/07/26سیدمهدی موسوی حق شناس فرزند سید محمد علی  
بشماره شناسنامه 71 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291131582 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک  15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 579/69مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی سید مهدی موسوی حق شناس.
106- رای شماره 139560302027009283 مورخ 1395/07/27کمال نوابی فرزند یداله بشماره شناسنامه 1907 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1286841658 در ششدانگ یکباب مغازه و آپارتمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 268 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
107- رای شماره 139560302027009300 مورخ 1395/07/27قاسم برزکار چرمهینی فرزند علی بشماره شناسنامه 814 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287799175 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 228/87 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
108- رای شماره 139560302027009302 مورخ 1395/07/27  احمد فخرالهی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 177 
از 44/480 سهم ششدانگ یکباب ساختمان  از اصفهان بشماره ملی 1291365516 در 92/289 سهم مشاع  صادره 
به مساحت 480/44 مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  زمین پالک 6006  از قطعه  روی قسمتی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027009304 مورخ 1395/07/27سعید فخراللهی فرزند عباس بشماره شناسنامه 8336 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283785145 در 52/190 سهم مشاع از 44/480 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
مساحت 480/44مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6006 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.
110- رای شماره 139560302027009369 مورخ 1395/07/28نصراله عرب فرزند حسین بشماره شناسنامه 23 صادره از 
جرقویه بشماره ملی 5649786658 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 249 

فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
111- رای شماره 139560302027009382 مورخ 1395/07/28 نرگس جواهریان فرد فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
1431 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288316542 در 350 سهم از 25/2125 سهم ششدانگ یکباب خانه و زمین 
محصور متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 2125/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
112- رای شماره 139560302027009383 مورخ 1395/07/28نفیسه جواهریان فرد فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
4767 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288395620 در 350 سهم مشاع از 25/2125 سهم ششدانگ یکباب خانه و 
زمین محصور متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت2125/25مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
113- رای شماره 139560302027009384 مورخ 1395/07/28رسول جواهریان فرد فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
416 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287836402 در 660/625سهم مشاع از 2125/25 سهم ششدانگ یکباب خانه و 
زمین محصور متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 25/2125 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
114- رای شماره 139560302027009385 مورخ 1395/07/28مجتبی جواهریان فرد فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
46140 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282385895 در 660/625سهم مشاع از 2125/25سهم ششدانگ یکباب خانه و 
زمین محصور متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 2125/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
115- رای شماره 139560302027009387 مورخ 1395/07/28ابراهیم امینی هرندی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 
16 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659739261 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
116- رای شماره 139560302027009437 مورخ 1395/07/29رضا اسمعیلی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 10115 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283803021 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
117- رای شماره 139560302027009448 مورخ 1395/07/29 زهرا حاجی قاسمی خوراسگانی فرزند صفرعلی بشماره 
شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291871357 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
118- رای شماره 139560302027009453 مورخ 1395/07/29مصطفی خدادادیان زغماری فرزند رضا بشماره شناسنامه 
14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291779019 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
119- رای شماره 139560302027009481 مورخ 1395/08/01فائزه سعیدیان نیا فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 367 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1293369365 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 12971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
120- رای شماره 139560302027009487 مورخ 1395/08/01مجتبی فقیهی فرزند محمود بشماره شناسنامه 2169 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288323913 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 12971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/33مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
بشماره شناسنامه 1239  فرزند حسین  1395/08/01سمیرا حسینی  رای شماره 139560302027009509 مورخ   -121
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288220219 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 481 فرعی از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 466 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
122- رای شماره 139560302027009512 مورخ 1395/08/01سید رسول زهرائی فرزند سید علی بشماره شناسنامه 
45 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291418172 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 481 فرعی از اصلی 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 466 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  محمد   فرزند  آبادی  شیخ  مالکی  1395/08/01اسماعیل  مورخ   139560302027009513 شماره  رای   -123
شناسنامه 52 صادره از مبارکه بشماره ملی 5419221268 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 11784 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/47مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی اصغر احمدی .
بشماره  ابراهیم  فرزند  سجزی  رحیمی  علی  محمد   1395/08/01 مورخ   139560302027009523 شماره  رای   -124
شناسنامه 20 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659522025 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/86 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
125- رای شماره 139560302027009526 مورخ 1395/08/01 فاطمه ناظمی سجزه ئی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
18 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659557899 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/86مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  علی  محرم  فرزند  جمالوئی  سواری  1395/08/05شهناز  مورخ   139560302027009750 شماره  رای   -126
شناسنامه 1578 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4621164041 در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت پنج طبقه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
127- رای شماره 139560302027009794 مورخ 1395/08/06 محمدرضا یزدانی خوراسگانی فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 6826 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283770040 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/70 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  رضا  فرزند  کردآبادی   عنایتی  محمدعلی   1395/08/08 مورخ   139560302027009866 شماره  رای   -128
شناسنامه 1190 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283987503 در ششدانگ یکباب ساختمان چهار طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 54 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/15مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
اله  پز میدان میری فرزند سیف  129- رای اصالحی شماره 139560302025015600 مورخ 1395/06/15 حمید کوره 
بشماره شناسنامه 295 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286908051 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره یک اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 241/17مترمربع صحیح 
میباشد که در رای صادره به شماره 139460302025005538 مورخ 1394/03/09بطور اشتباه 238/50مترمربع ثبت شده 

است لذا بدینوسیله اصالح میگردد . 
130- رای اصالحی شماره 139560302025015601 مورخ 1395/06/15 محمدرضا عیدی خوراسگانی فرزند قربانعلی 
بشماره شناسنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291268804 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره یک اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 241/17 مترمربع صحیح 
میباشد که در رای صادره به شماره 139460302025005539 مورخ 1395/03/09بطور اشتباه 238/50 مترمربع ثبت شده 

است لذا بدینوسیله اصالح میگردد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/01

»رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
  حسین هادیزاده«   24348 م الف
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امام رضا ؟ع؟ می فرمایند:

وا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا.  تزاَوُر

به دیدن یکدیگر بروید تا یکدیگر را دوست داشته باشید 

و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

بحاراالنوار، ج78، ص 347

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

ابری

آفتابی

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

10   ْC

6   ْC

4   ْC

11   ْC

20  ْC

21   ْC

24   ْC

26   ْC

ن به قرآن اض مردم اندونزی به توه�ی اع�ت

ن  اض به توه�ی ده ها هزار نفر از مردم اندونزی در جاکارتا، در اع�ت

فرماندار پایتخت به ساحت قرآن کریم دست به تظاهرات زدند.

حوادثسالمت 

درمان خر و پف
فــردی  کنــار  شــب ها  اگــر 
ــد ــف می کن ــه خروپ ــد ک  بخوابی
احتمــال اینکــه آن شــب بتوانیــد 
بــه خوبــی اســتراحت کنیــد، کــم 
بــه دنبــال  اســت و احتمــاال 
ــن  ــردن ای ــم ک ــرای ک ــی ب راه

 خــر 
و پف هــای آزاردهنــده هســتید.  بــا یــک رژیــم غذایــی ســالم 
و بــا سرکشــیدن یــک لیــوان از  آب میــوه قدرتمنــد، می توانیــد 
شــدت خرنــاس کشــیدن خــود یــا هم اتاقی تــان را کــم 
ــود  ــف، وج ــر و پ ــاد خ ــی ایج ــان اصل ــی از مجرم ــد. یک کنی
موکوس هــای اضافــی اســت. هنگامــی کــه راه هــای تنفســی 
ــدود  ــرژی مس ــا آل ــی ی ــت  گرفتگ ــه عل ــواب ب ــگام خ در هن
ــاس کشــیدن می شــود. در حقیقــت  شــوند، فــرد دچــار خرن
راه هــای تنفســی فــرد هنــگام خــر و پــف کشــیدن بــه کلــی 
بــه  واردشــده  مســدود شــده اســت و حجــم هوایــی  

شش ها، بسیار محدود می شود. 
اگــر شــما هــم جــزو ۴۵ درصــد افــراد بزرگســالی هســتید کــه 
ــی  ــوردن بعض ــز از خ ــا پرهی ــد ب ــد، می توانی ــف می کنن خروپ
مــواد غذایــی در وعــده شــام، تجمــع موکــوس و باریک شــدن 
ــد.  ــب توجهــی کاهــش دهی ــا حــد جال راه هــای تنفســی را ت
ــان  ــرای اطمین ــن راه ب ــی، بهتری ــای طبیع ــرف آب میوه ه مص
ــدن اســت.  ــه ب ــا ب ــذی میوه ه ــواد مغ از رســیدن و جــذب م
ــا  نوشــیدن یــک لیــوان آب میــوه طبیعــی  هنــگام صبــح و ب
معــده خالــی، بهتریــن راه جــذب ایــن مــواد مغــذی اســت. 
اگــر مبتــا بــه دیابــت یــا فشــار خــون بــاال یــا کلســترول بــاال 
ــبزیجات را در  ــی از س ــم غن ــروز رژی ــن ام ــتید، از همی هس

پیــش بگیریــد.
ــی  ــواد غذای ــن م ــد، ای ــف نکنی ــر و پ ــد خ ــر می خواهی   اگ
را مخصوصــا از وعــده شــامتان حــذف کنیــد: لبنیــات، غذاهای 
ــکل. خــوردن  ســرخ کردنی، غذاهــای فرآوری شــده، شــکر، ال
ــز  ــواب نی ــل از خ ــیدن قب ــیگار کش ــنگین و س ــای س وعده ه
ــه بــروز خــر و پف هــای غیرطبیعــی و بلندتــر از حــد  منجــر ب
معمــول می شــود. لیمــو بــا ویتامیــن C فراوانــش نمی گــذارد 
کــه ســرماخوردگی اتفــاق بیفتــد و نوشــیدن مایعــات فــراوان 
بــه بازمانــدن ســینوس ها و راه هــای تنفســی و نــازک مانــدن 
موکــوس کمــک می کنــد. زنجبیــل، یــک درمانگــر قــوی طــی 
ــک  ــر کم ــاده معجزه گ ــن م ــت؛ ای ــی اس ــای پی درپ قرن ه
ــا  ــی آن ه ــی و گرفتگ ــای سینوس ــش درد ه ــه کاه ــادی ب زی
ــم خورده  ــار قس ــز دو ی ــج نی ــیب و آب هوی ــد. آب س می کن

بــرای کمــک بــه یــک خــواب راحــت شــبانه هســتند.

کالهبرداری 220 میلیاردی یک زوج جوان 
از هفت نفر در اصفهان 

ــه  ــک زوج جــوان ک ــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ی فرمان
ــش از  ــد بی ــته بودن ــی توانس ــرمایه گذاری در دب ــد س ــا ترفن ب
220 میلیــارد ریــال از هفــت نفــر کاهبــرداری کننــد و متــواری 
ــا  ــو ب ــی در گفت وگ ــا آقاخان ــردار عبدالرض ــر داد. س ــوند، خب ش
ــکایت  ــا ش ــت: ب ــار داش ــس اظه ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
هفــت نفــر از شــهروندان اصفهانــی بــه پلیــس آگاهــی اســتان 
 مبنــی بــر اینکــه مبالــغ ســنگینی را جهــت ســرمایه گذاری 
ــس  ــا پ ــد، ام ــک زوج دادن ــه ی ــی ب ــتوران در دب ــاخت رس و س
ــی متوجــه شــدند کــه چنیــن ســرمایه گذاری و ســاخت  از مدت
رســتوران کــذب بــوده و از آنــان کاهبــرداری شــده، موضــوع در 
دســتور کار ویــژه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان قــرار گرفت. 
وی افــزود: در تحقیقــات صورت گرفتــه مشــخص شــد کــه 
ــد ــال از شــاکیان دریافــت کردن ــارد ری ــغ 220 میلی  متهمــان مبل

ــتان  ــی اس ــده انتظام ــدند. فرمان ــواری ش ــی مت ــس از مدت و پ
بیــان داشــت: تحقیقــات علمــی و تخصصــی کارآگاهــان پلیــس 
آگاهــی اســتان نشــان داد کــه زوج مذکــور اقــدام مشــابهی نیــز 
در شــهر بنــدر عبــاس داشــتند. بــا اطاعــات و مــدارک به دســت 
آمــده بافاصلــه مقدمــات دســتگیری ایــن زوج کاهبــردار فراهم 
شــد و ســرانجام بــا تاش هــای کارآگاهــان، متهمــان طــی یــک 
عملیــات غافلگیرانــه در منزلــی واقــع در حاشــیه شــهر اصفهــان 
در حالــی کــه آمــاده فــرار از اســتان بودنــد، دســتگیر شــدند. وی 
عنــوان داشــت: متهمــان 3۵ و 33 ســاله، اهــل اصفهــان و دارای 
مــدرک تحصیلــی کارشناســی در اعترافــات خــود به کاهبــرداری 
از شــاکیان اقــرار کردنــد و پــس از تحویــل بــه مراجــع قضائــی 
بــا صــدور قــرار قانونــی روانــه زنــدان شــدند. فرمانــده انتظامــی 
اســتان بــا بیــان اینکــه یکــی از جرائــم معمــول ســال های اخیــر 
کاهبــرداری از طریــق جــذب نقدینگــی و ســرمایه های مردمــی 
اســت، اظهــار داشــت: شــهروندان بایــد بداننــد کــه هــر شــرکت 
 ســرمایه گذاری بایــد دارای مجــوز از مراجــع قانونــی باشــد 
ــاال و ظاهــری  و صــرف داشــتن یــک دفتــر، خــودروی مــدل ب
ــد  ــانه ای نمی توان ــات رس ــی تبلیغ ــا حت ــخص ی ــیک و متش ش
ــرای  ــه ب ــا موسس ــرکت ی ــک ش ــودن ی ــی ب ــر قانون ــی ب دلیل
ــس  ــژه پلی ــات وی ــی از اقدام ــد. آقاخان ــی باش ــذب نقدینگ ج
آگاهــی اســتان در زمینــه مبــارزه بــا اخالگــران در نظــام 
اقتصــادی و کاهبــرداران خبــر داد و گفــت:  تــاش گســترده ای 
بــرای جلوگیــری از اقدامــات این گونــه افــراد در اســتان صــورت 
گرفتــه و از شــهروندان تقاضــا داریــم هر گونــه اطاعاتــی را که در 
ــد ــراد دارن ــرکت ها و اف ــه ش ــکاران این گون ــات تبه ــه اقدام  زمین

از طریق شماره تلفن 110 به اطاع ماموران پلیس برسانند.  ــه نقــل از کلیــک، شــارپ ادعــا  ــه گــزارش آخریــن نیــوز ب ب

ــن  ــون Plasmacluster ای ــوژی ی ــه تکنول ــت ک ــرده اس ک
شــرکت کــه قبــا بــرای ضــد عفونــی کــردن و رفــع بــوی بــد 
هــوا طراحــی شــده اســت، می توانــد بــه رشــد موهــا در افــراد 
ــرکت های  ــه ش ــود ک ــث می ش ــا باع ــن ادع ــد. ای ــک کن کم
ــته  ــی داش ــت زیبای ــه صنع ــدی ب ــگاه جدی ــی ن الکترونیک

باشــند.
ایــن شــرکت اعــام کــرده اســت کــه مطالعــات انجام شــده 
توســط محققــان ایــن شــرکت نشــان داده اســت کــه 
تکنولــوژی یــون Plsmacluster می توانــد بــه توانایــی 
ــه  ــد ک ــت بیشــتر کمــک کن ــرای حفــظ رطوب پوســت ســر ب
ــاد  ــا ایج ــد موه ــش و رش ــرای روی ــب تری ب ــط مناس محی

می کنــد.

ــنی 20  ــای س ــب از رده ه ــر روی 11۵ داوطل ــه ب ــن مطالع ای
تــا ۷0 ســال انجــام شــده اســت. در ایــن مطالعــه در حــدود 
دو ســانتیمتر از مــوی اطــراف ســر از ســمت چــپ تــا ســمت 
ــیده  ــش تراش ــود. بخ ــده ب ــیده ش ــراد تراش ــر اف ــت س راس
شــده ســمت راســت ســر ایــن افــراد، روزانــه حــدود 
20 دقیقــه در معــرض یون هــای Plusmacluster قــرار 
ــمت  ــده س ــیده ش ــش تراش ــه بخ ــی ک ــه؛ در حال می گرفت
ــه اســت. ــی قــرار نمی گرفت ــه یون چــپ ســر تحــت هیچ گون

تعــداد موهــای رشــدکرده در بخــش تراشــیده شــده ســمت 
ــر بیشــتر از تعــداد  راســت ســر ایــن افــراد، حــدود 2/۵ براب
موهــای رشــدکرده در بخــش تراشــیده شــده ســمت چــپ 

ســر ایــن افــراد بــوده اســت.

مطالعــه دیگــری در همیــن زمینــه بــر روی حــدود ۵۹ زن از 
رده ســنی ۴0 تــا ۶3 ســال انجــام شــده اســت. 

در ایــن مطالعــه پوســت ســر نیمــی از ایــن زنــان کــه موهــای 
ــه در  ــه روزان ــول 12 هفت ــت، در ط ــده اس ــیده نش آن تراش
 Plasmacluster حــدود ۵ دقیقــه در معــرض یون هــای
ــن  ــر ای ــت س ــی پوس ــزان چرب ــت. می ــه اس ــرار می گرفت ق
ــرض  ــه در مع ــی ک ــی ســر زنان ــراد بســیار بیشــتر از چرب اف

ــت. ــه اس ــش یافت ــد، کاه ــرار نگرفته ان ــای ق ــن یون ه ای
ــتفاده از  ــا اس ــرکت ب ــن ش ــای ای ــر گفته ه ــا ب ــن بن همچنی
ــای پوســت  ــوژی حــدود ۶۴ درصــد از باکتری ه ــن تکنول ای
ســر کــه باعــث ایجــاد شــوره و خــارش پوســت ســر 

می شــوند، کاهــش یافتــه اســت.

رشد موها

 با فناوری جدید شارپ 

بیمــاری اوتیســم بــر رشــد طبیعــی مغــز در حیطــه تعامــات 
می گــذارد.  تأثیــر  ارتباطــی  مهارت هــای  و  اجتماعــی 
ــروز  ــر ب ــال های اول عم ــم در س ــاری اوتیس ــانه های بیم نش
می کنــد؛ عوامــل مختلفــی در بــروز بیمــاری اوتیســم نقــش 
دارنــد؛ امــا مهم تریــن علــت اوتیســم، تــوارث اســت. بــه نظــر 
ــه بیمــاری اوتیســم در  می رســد کــه تعــداد کــودکان مبتــا ب
ــاری اوتیســم در پســران شــایع تر از  حــال رشــد اســت. بیم

ــران اســت. دخت
    بیماری اوتیسم چیست؟

بیمــاری اوتیســم )درخودماندگــی یــا Autism(، یــک اختــال 
رشــد اســت کــه در ســه ســال اول زندگــی ظاهــر می شــود. 
ــا تاثیــر بــر روی مغــز کــودک، رفتارهــای  بیمــاری اوتیســم ب
اجتماعــی و مهــارت ارتبــاط برقــرار کــردن را مختــل می کنــد. 
افــراد  اوتیســم در  بیمــاری  هرچنــد نشــانه ها و شــدت 
مختلــف متفــاوت اســت، امــا همــه انــواع اوتیســم بــر توانایی 
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران توســط کــودک، تاثیــر می گــذارد.

بــه نظــر می رســد تعــداد کــودکان مبتــا بــه بیمــاری اوتیســم 
درحــال رشــد اســت. هرچنــد درمــان و شــفای کاملــی بــرای 
بیمــاری اوتیســم وجــود نــدارد، امــا درمــان جــدی و بموقــع 
اوتیســم تغییــرات بزرگــی در زندگــی کــودکان مبتــا بــه 

ــد. ــاد می کن ــاری ایج بیم
    علت اوتیسم چیست؟

ــد؛  ــش دارن ــم نق ــاری اوتیس ــروز بیم ــی در ب ــل مختلف عوام
ــای  ــت. جهش ه ــوارث اس ــم، ت ــت اوتیس ــن عل ــا مهم تری ام
ژنتیکــی در کنــار بحــث تــوارث ژن ها در بــروز بیماری اوتیســم 
ــت  ــم نیس ــک ژن ه ــه ی ــوط ب ــوع مرب ــت. موض ــل اس  دخی
و ژن هــای مختلــف و تعامل آن هاســت که باعث بروز اوتیســم 
می شــود. بیمــاری اوتیســم، یــک ناتوانــی طوالنی مــدت 
اســت کــه منجــر بــه اختــال عملکــرد عصبــی – روانــی در فرد 
ــه  ــم عارض ــه اوتیس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر چ ــود. گ می ش
ــه  ــت ک ــای آن اس ــر گوی ــات اخی ــا اطاع ــت، ام ــادری اس ن
شــیوع بیمــاری اوتیســم حتــی تــا 20 مــورد در هــر10000 تولــد 
زنــده می رســد. اگرچــه علــت اصلــی بیمــاری اوتیســم کامــا 
ــات  ــر تحقیق ــا در ســال های اخی  شــناخته شــده نیســت، ام

و مطالعــات بســیاری در زمینــه بیماری اوتیســم صــورت گرفته 
 اســت. تحقیقــات تأکیــد زیــادی بــر منشــأ زیست شــناختی 
و عصب شــناختی بیمــاری اوتیســم در مغــز دارد. در بســیاری 
از خانواده هــا، ســابقه بیمــاری اوتیســم یــا اختــاالت مربــوط 
بــه اوتیســم وجــود داشــته اســت کــه ریشــه ژنتیــک را مطرح 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــال ژن خاص ــه ح ــا ب ــه ت ــد؛ اگرچ می کن

بیمــاری اوتیســم باشــد، شــناخته نشــده اســت.
پژوهشــگران دربــاره نقــش ژنتیــک در علت شناســی بیمــاری 
ــب  ــا ترکی ــده ای از آن ه ــد و ع ــر دارن ــاف نظ ــم اخت اوتیس
ــرح  ــم مط ــاری اوتیس ــت بیم ــوان عل ــه عن ــن ژن را ب چندی

می کننــد. 
ــاره بیمــاری اوتیســم مطــرح شــده کــه  ــه درب ــن نظری چندی

ــات نشــده اســت. ــه طــور دقیــق اثب هیــچ یــک ب
    نشانه های ابتال به بیماری اوتیسم

بیمــاری اوتیســم، نوعی اختال رشــدی اســت که بــا رفتارهای 
ارتباطــی، کامــی غیرطبیعــی مشــخص می شــود. نشــانه های 
ــد  ــی کن ــروز م ــر ب ــال های اول عم ــم در س ــاری اوتیس  بیم
ــم در  ــاری اوتیس ــت. بیم ــناخته اس ــی آن ناش ــت اصل و عل
ــر رشــد  ــاری ب ــن بیم ــران اســت. ای پســران شــایع تر از دخت
ــای  ــی و مهارت ه ــات اجتماع ــه تعام ــز در حیط ــی مغ طبیع
ارتباطــی تأثیــر می گــذارد. کــودکان مبتــا بــه بیمــاری 
اوتیســم دوســت دارنــد وســایل را پشــت هــم بچیننــد و قطار 

ــد. کنن
   کودک مبتال به بیماری اوتیسم اختالل تکلم دارد

ــار  ــم دچ ــاری اوتیس ــه بیم ــا ب ــودک مبت ــی، ک ــر کام از نظ
تاخیــر اســت. کــودکان بــه مــرور کــه بــزرگ می شــوند 
ــد.  ــان دارن ــدرت بی ــا ق ــه ب ــتری در مقایس ــی بیش درک بیان
ــد یــک کلمــه  یــک کــودک طبیعــی در یــک ســالگی می توان
ادا کنــد و در 1.۵ ســالگی 3-2 کلمــه را بــا هــم ترکیــب 
ــا کام  ــم ی ــاری اوتیس ــه بیم ــا ب ــودکان مبت ــا ک ــد؛ ام می کن
ــد  ــر کامی ان ــا سنشــان دچــار تاخی ــا در مقایســه ب ــد ی ندارن
دیگــران  و کام  نیســت  معنــی دار  امــا  دارنــد،   یــا کام 
را اکــو می کننــد. متاســفانه گاهــی والدینــی را می بینیــم 
می کننــد.  انــکار  را  فرزندشــان  اوتیســم  بیمــاری  کــه 

باهــوش  حتــی  و  دارد  فرزنــدم کام  می گوینــد  آن هــا 
ــنگین  ــای س ــد جمله ه ــم می توان ــن ک ــون در س ــت؛ چ  اس
و طوالنــی را بیــان کنــد؛ امــا برخــی کــودکان مبتــا بــه 
جمله هــای  و  طوطــی کلمــات  مثــل  اوتیســم  بیمــاری 
ــاالی  ــی هــوش ب ــه معن ــن ب ــد. ای ــان را تکــرار می کنن اطرافی
ــدان معنــی اســت کــه کــودک درک   کــودک نیســت؛ بلکــه ب

و شناختی از محیط اطراف ندارد.
    کودک مبتال به بیماری اوتیسم، »من« نمی گوید

ــن«  ــه »م ــض آنک ــه مح ــودکان ب ــد، ک ــی رش ــد طبیع در رون
بیــان  بــرای  خــود«  »نــام  از  دیگــر  می کننــد،  درک  را 
ــودک  ــه ک ــی ک ــد؛ در حال خواسته هایشــان اســتفاده نمی کنن
مبتــا بــه بیمــاری اوتیســم، شــناختی از »مــن« نــدارد و خود 
ــی آب  ــه عل ــد: »ب ــا می گوی ــد؛ مث ــدا می زن ــام ص ــا ن را ب
بدیــد!« ایــن نشــانه خوبــی نیســت. حتــی کــودک مبتــا بــه 
ــد. ــر را هــم اشــتباه اســتفاده می کن بیمــاری اوتیســم ضمای
   ارتبــاط کــودک مبتــال بــه بیمــاری اوتیســم، یک طرفــه 

است
کــودک مبتــا بــه بیمــاری اوتیســم حتــی اگــر کام داشــته 
ــارش  ــد و گفت ــرار کن ــاط برق ــت ارتب ــد درس ــد، نمی توان باش
ــا ســنش  ــوای کام ب ــن اســت محت ــت دار نیســت. ممک جه
متناســب نباشــد یــا بــدون توجــه بــه صحبت هــای دیگــران 
ــودک  ــع ک ــد. در واق ــت کن ــود صحب ــق خ ــاره عای ــط درب فق
مبتــا بــه بیمــاری اوتیســم نمی توانــد تبــادل اطاعــات کنــد. 
کــودکان مبتــا بــه اوتیســم بــه لبخنــد یــا خســتگی دیگــران 
ــا  ــد. آن ه ــت کنن ــت را رعای ــد نوب ــد و نمی توانن ــی ندارن توجه
ارتبــاط یک طرفــه برقــرار می کننــد و بــه همیــن علــت 

ــر نیســت. ارتباطشــان موث
   واژه ســازی کــودک مبتــال به بیمــاری اوتیســم، غیرطبیعی 

است
ممکــن اســت واژه ســازی بــه شــکل بــازی در کــودکان عــادی 
ــا  ــردن همیشــگی واژه ه ــن ک ــا جایگزی ــده شــود، ام ــم دی ه
مختــص مبتایــان بــه بیمــاری اوتیســم اســت؛ مثــا کــودک 
مبتــا بــه بیمــاری اوتیســم ممکــن اســت همیشــه بــه »بــاب 

اســفنجی«، »بنگــی« بگویــد.

بیماری اوتیسم چیست و چه نشانه هایی دارد؟
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رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد ریاضت  دارای شناسنامه شماره ۹-00۹۷8۶-121متولد 13۷3 
به شرح دادخواست به کاسه ۹۵ / ۷۵2 ش 1 از این شورای در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان روح اله ریاضت  
بشناسنامه ۴0۹ مورخ 131۵/8/2 در تاریخ13۹۵/8/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
– سه دختر – یک همسر دائمی به شرح ذیل می باشد1- علیرضا ریاضت 
فرزند روح اله به ش ش ۹ متولد 13۵3 صادره از گلپایگان 2- مرتضی 
از  اله به ش ش 1-02018-121 متولد 13۶8 صادره  ریاضت فرزند روح 
به ش ش 121-00۹۷8۶-۹  اله  روح  فرزند  ریاضت  خوانسار 3- محمد 
متولد 13۷3 صادره از گلپایگان ۴- فردوس ریاضت فرزند روح اله به ش 
ش ۷ متولد 13۴۷ صادره از گلپایگان ۵- پری ریاضت فرزند روح اله به 
ش ش ۶2۴ متولد 13۴8 صادره از گلپایگان ۶- زهرا ریاضت فرزند روح 
اله به ش ش 1 متولد 13۵8 صادره از گلپایگان ۷- سکینه ناظمی فرزند 
عزیز اله به ش ش 1۶20 متولد 133۷ صادره از الیگودرز والغیر   اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.

 شماره : 3۹۴/ م الف  
رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان
دادنامه

شماره پرونده 3۷8/۹۵ شماره دادنامه 881 مورخ ۹۵/۶/20 تاریخ رسیدگی 
 : اختاف  حل  شورای  حقوقی  دوم  شعبه   : رسیدگی  مرجع   ۹۵/۶/1۶:
 : نشانی  فرزند کریم  افشاری  رسول  آقای   : خواهان  فاورجان  شهرستان 
ریاخون خ اصلی کوچه باهنر درب آخر سمت راست وکیل : آقایان محمد اله 
دادیان و محمد رهنما خوانده آقای رسول هاشم زاده فرزند سالم و اشرف 
کسنه کاشانی فرزند حسین و مهدی شاهی فرزند علیرضا با قیمومیت خانم 
: مجهول  نشانی  عباسعلی  فرزند  پور  عابد  و خانم طاهره  پور  عابد  طاهره 
المکان خواسته : الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال سند یکدستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 8۴2 ی 3۹ ایران 13 
و فک پاک خودرو موصوف گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به خواسته فوق و 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 شورادر خصوص دعوی خواهان آقای رسول افشاری فرزند 
کریم به طرفیت خوانده آقای رسول هاشم زاده فرزند سالم و اشرف کسنه 
کاشانی فرزند حسین و مهدی شاهی فرزند علیرضا با قیمومیت خانم طاهره 

عابد پور و خانم طاهره عابد پور فرزند عباسعلی به خواسته الزام خواندگان به 
حضور در یکی از دفتر اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه خودرو پراید به 
شماره انتظامی 8۴2 ی 3۹ ایران 13 و فک پاک خودرو موصوف نظر به این 
که خواهان در جلسه رسیدگی از ارائه اصول مدرک مورد استناد عاجز گردیده 
است  لذا به لحاظ عدم امکان صدور رای راجع به ماهیت دعوی مستندا به ماده 
 ۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعام

دوم  شعبه  اختاف  حل  شورای  قاضی  الف  شماره:۵۵8/م  گردد.  می   
شهرستان فاورجان 

آگهی احضار 
نظر به اینکه آقای در پرونده کاسه ۹۴1۶08 متهم یعقوب اسکندری فرزند رضا 
به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی مجهول المکان 
میباشد  لذا در اجرای  ماده 1۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبردگان 
اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت  رسیدگی به اتهام خود 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود 
دفاع نمایند در صورت عدم  حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 
 وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

شد. 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان


