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س دریافتی  شفافیت  ح  طر آبان،   23 یکشنبه  روز 

ح و با رای  کشور  در مجلس مطر حقوق مدیران 
نمایندگان رد شد. صرف نظر از اینکه مراحل این 

ح شده  ح چگونه و با اشکال یا بدون اشکال مطر طر
محترم  نمایندگان  است،  پیموده  را  درست  مسیر  یا 
ح  طر این  با  را  مردم  انتظار  مورد  برخورد  مجلس 
تدوین  و  محدودیت  ایجاد  و  برخورد  زیرا  نداشتند؛ 
شرایط الزم برای نظارت و بستن چارچوب های درست 
که  و غیر قابل سوء استفاده، بعد از آن رسوایی هایی 
حساسیت همگانی را آفرید و علی رغم مطالبه مردم 
کردند   و رهبری عده ای از این دریافتی ها حتی دفاع 
ح  امری فوق العاده ضروری به نظر می رسد. این طر
ح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد  همان طر
که 16 مهر امسال، از سوی  دریافتی های مازاد است 
شد؛  رونمایی  و  ح  مطر مجلس  نود  اصل  کمیسیون 
کمیسیون اصل نود، از  که پس از بررسی های  طرحی 

ح دیگر ... اصالح و تجمیع دو طر

در صفحه  9 بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آیت اهلل جوادی آملی:اخبار روز

آیت اهلل العظمی مظاهری، شخصیت اخالقی 
و علمی و از بزرگان هستند

کنگره نکوداشت حضرت آیت اهلل  رئیس و اعضای ستاد 
العظمی مظاهری با آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی 

کردند... گفت وگو  دیدار و 

 انتخابات سال ۹۶، پرشور و رقابتی خواهد بود
در صفحه سیاست )2( بخوانید
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لبیک یا حسین)ع(
صفحه 2

ده
ب زا

رج
اد

جو
مد

مح
 از 

س
عک

||  
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  استاندار اصفهان: 
 آمارهای متفاوت اعتماد مردم 

را مخدوش می کند   صفحه 4

ویژه های امروز

 حداد عادل در جمع خبرنگاران:

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

آگهی مناقصه 95/45

شرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه 
یک منطقه شرق اصفهان )شهید بهشتی – ولیعصر( با برآورد 7/237/100/000 )هفت میلیارد و دویست 
و سی و هفت میلیون و یکصد هزار ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 290/000/000 ریال را از 

طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
تاییدیه  و  ایمنی کار  صالحیت  دارای گواهی  شرایط که  واجد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  لذا 
صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید. 

از تاریخ 95/9/1 لغایت 95/9/13 جهت دریافت استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش 
واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واریزی 1127194-

1300080( به این شرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اطاق 216 مدیریت تدارکات و 
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی شرکت www.tci.irوwww.tce.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند. 
متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را 
به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان 

چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. 
2-سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

3-پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز 
الزم را کسب نمایند.

4-ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 
51 درصد سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی میسر خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول:95/9/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/9/7 

نوبت اول

مخابرات استان اصفهان

کت مخابرات ایران )سهامی عام (  �ش
مدیریت منطقه اصفهان

کاهش دما در نصف جهان سرما و 

کشید اصفهان، نفس 
صفحه 4



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

گفــت:  مجلــس  در  اردکان  مــردم  نماینــده 
تعامــل  اســتان ها،  امــور  ســه گانه  کمیته هــای 
بــا شــخصیت ها و امــور راهبــردی اصالح طلبــان 
ــده کار  ــه آین ــا هفت ــن کمیته ه مشــخص شــده و ای

آغــاز می کننــد. را  تخصصــی خــود 
محمدرضــا تابــش در حاشــیه مراســم ســومین 
ــع  ــاغ در جم ــی دب ــه حدیدچ ــت مرضی روز درگذش
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه جلســات فراکســیون 
امیــد مجلــس بــا شــورای عالــی اصالح طلبــان 
ســه گانه  جلســات کمیته هــای  ایــن  در  گفــت: 
ــور  ــخصیت ها و ام ــا ش ــل ب ــتان ها، تعام ــور اس ام
ــه  ــا هفت ــن کمیته ه ــده و ای ــخص ش ــردی مش راهب

آینــده کار تخصصــی خــود را آغــاز می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه تمرکــز ایــن کمیته هــا بــر هــر دو 
ــات شــورای شــهر و ریاســت جمهوری اســت  انتخاب
ــده ایم  ــق نش ــن مصادی ــوز وارد تعیی ــه داد: هن ادام

ــردی  ــی راهب ــط مش ــن خ ــا تعیی ــم ب ــد داری و قص
ــات ــردم در انتخاب ــارکت م ــش مش ــت افزای  در جه

اقداماتی را انجام دهیم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــردم اردکان در مجل ــده م نماین
 انتخابــات شــوراهای شــهر در ســطح منطقــه ای 
و اســتانی برگــزار می شــود، ادامــه داد: در انتخابــات 
شــورای شــهر، گرایــش مــا بیشــتر بــه ســمت 
جوانــان، متخصصــان و زنــان اســت و اگــر بتوانیم در 
انتخابــات شــوراهای شــهر کــه بــه صــورت منطقــه ای 
برگــزار می شــود راهبردهــای خــود را اجــرا کنیــم، آن 
ــوری  ــت  جمه ــات ریاس ــم در انتخاب ــت می توانی وق
ــق  ــز، موف ــود نی ــزار می ش ــی برگ ــطح مل ــه در س ک

باشــیم.
تابــش همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــی  ــه نهای ــوان گزین ــه عن ــی ب ــا حســن روحان ــه آی ک
ــوری  ــت  جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــان ب اصالح طلب
ســال آینــده مطــرح اســت یــا خیــر، گفــت: دولــت 
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــم در عرص ــی ه ــای روحان  آق
و هــم در عرصــه سیاســت داخلــی، عملکــرد خوبــی 
ــه  ــی گزین ــای روحان ــر آق ــال حاض ــته و در ح داش
اصالح طلبــان اســت؛ امــا ممکــن اســت دربــاره 
ــام  ــر انج ــادل نظ ــث و تب ــم بح ــری ه ــراد دیگ اف

ــنا ــود. ایس ش

فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــای  ــه کشــور در مرزه ــران ب ــرای ورود زائ مشــکلی ب
ســه گانه نداریــم، گفــت: امســال 2 میلیــون و 100 
ــات  ــات عالی ــه عتب ــور ب ــای کش ــر از مرزه ــزار نف ه

شــده اند. مشــرف 
فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 50 
ــزود:  ــه کشــور بازگشــته اند، اف ــران ب ــن زائ درصــد ای
ــای  ــه کشــور در مرزه ــران ب ــرای ورود زائ مشــکلی ب
ــفر  ــه س ــم ک ــردم می خواهی ــم. از م ــه گانه نداری س
خــود را مدیریــت کننــد تــا بــه لطــف خداونــد در چنــد 
روز آینــده شــاهد ورود بــدون مشــکل تمامــی زائــران 

عزیــز بــه کشــور باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه امســال اســتقبال بســیار خوبی از 
 برگــزاری مراســم اربعیــن توســط مــردم انجــام شــد

گفــت: بســیاری از مشــکالتی کــه در ســال گذشــته در 
مرزهــا وجــود داشــت، برطــرف شــده اســت.

 ســردار اشــتری بــا بیــان اینکــه امنیــت خــوب 
و مطلوبــی در مرزهــا حاکــم و تــردد در هــر ســه مــرز 
بــه خوبــی در حــال انجــام اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــه از  ــون نفــر در مــدت 2 هفت ــردد بیــش از 2 میلی ت
ــکل  ــدون مش ــم ب ــراق آن ه ــه ع ــور ب ــای کش مرزه
نشــان دهنده اقتــدار و قــدرت جمهــوری اســالمی 

ــران اســت. ای

فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ســه  هــر  در  را  مشــکل  بــدون  و  روان  تــرددی 
 مــرز مهــران، چزابــه و شــلمچه شــاهد هســتیم 
زائــران  تــردد  زمــان  در  امســال  خوشــبختانه  و 
داد:  ادامــه  نداشــتیم،  ترافیکــی  مرزهــا گــره  در 
ــا  ــه مرزه ــخصی ب ــای ش ــا خودروه ــه ب ــی ک عزیزان
ــد  ــه نکنن ــت عجل ــان بازگش ــد در زم ــه کرده ان مراجع
و حتمــا نــکات ایمنــی رانندگــی را رعایــت کننــد 
ــود  ــهرهای خ ــه ش ــکل ب ــه و مش ــدون حادث ــه ب  ک

بازگردند. تسنیم

ــین)ع(  ــام حس ــت: ام ــی)ره( گف ــام خمین ــوه ام ن
نیــازی بــه ســینه زدن مــن و شــما نــدارد؛ ایــن مــا 
ــم  ــاج داری ــهدا)ع( احتی ــه سیدالش ــه ب ــتیم ک  هس
و ایــن عاشوراســت کــه در همــه مکان هــا و زمان هــا 
ــود  ــمر در وج ــت ش ــن اس ــد ممک ــدار می ده هش

تــک تــک مــا باشــد.
ــالم  ــای اس ــه بق ــه  اینک ــاره ب ــا اش ــام ب ــادگار ام ی
 مدیــون خونــی اســت کــه روز عاشــورا ریختــه شــد
گفــت: مــا داســتان عاشــورا را تــا روز عاشــورا 
می گوییــم و بعــد از آن نمی گوییــم کــه ایــن خــون 
ــوده  ــا جامعــه چــه کــرده اســت؛ جامعــه خواب آل  ب
ــه  ــوده ک ــاج ب ــی احتی ــت؛ گوی ــرده اس ــیار ک را هش
یــک ســیلی بــه گــوش جامعــه بخــورد تــا از خــواب 

بیــدار شــود و ببینــد کــه بــه کجــا مــی رود.
نــوه امــام)ره( بــا بیــان اینکــه شــیعه پــس از 
ــه  ــرد: گرچ ــار ک ــد، اظه ــاور می کن ــود را ب عاشــورا خ
اعتقــاد شــیعه بــه امیرالمؤمنیــن)ع( و صدیقــه 
ــد  ــاز ش ــر)ص( آغ ــت پیامب ــردای رحل ــره از ف طاه
ــود  ــازده آن روز خ ــم زده و دنی ــه مات ــی در جامع ول
ــه  ــداری ب ــه هش ــتند ک ــاج داش ــز احتی ــیعه ها نی ش
آن هــا داده شــود تــا خودشــان را بازیابــی کننــد؛ لــذا 

ــت.  ــالم اس ــای اس ــم بق ــهدا)ع( َعَل سیدالش
عاشــورا زنــگ هشــداری اســت بــرای همیشــه 

زنــگ  چیســت؛  اســالم  حقیقــت  کــه  تاریــخ 
هشــداری اســت کــه در زندگــی روزمــره خــود گــم 

نشــویم.
وی ادامــه داد: عاشــورا بــه مــردم در همــه مکان هــا 
و زمان هــا هشــدار می دهــد کــه شــمر همیشــه 
ــک  ــک ت ــن اســت شــمر در وجــود ت هســت. ممک
مــا باشــد؛ عاشــورا هشــدار بــه ایــن مهــم اســت کــه 
ــه  ــدار ب ــم، هش ــان را دریابی ــمرهای درون خودم ش
ــرلوحه  ــهدا)ع( را س ــام سیدالش ــه ن ــت ک ــن اس ای
ــر)ص(  ــام پیامب ــرای اســتمرار پی ــان ب ــار خودم رفت

قــرار دهیــم. 
امــام حســین)ع(  و خــون  فریــاد   در حقیقــت 
ــن  ــه ممک ــن اســت ک ــه ای ــدان او هشــدار ب و فرزن
ــته های  ــا دانس ــارزه ب ــار مب ــم گرفت ــما ه ــت ش اس

ــت.  ــی اس ــه بزرگ ــن نکت ــوید. ای ــان ش خودت
وی تأکیــد کــرد: همــه مــا ممکــن اســت دچــار ایــن 
ــی  ــرس و خودکامگ ــه ت ــاری ب ــا و گرفت دنیازدگی ه
ــا  ــه ب ــت ک ــر اس ــک نف ــّر ی ــویم. ح ــخصی ش ش
ــد؛  ــه طــرف لشــکر سیدالشــهدا می آین ــدش ب فرزن
ــا  ــه ممکــن اســت م ــن اســت ک ــه ای ــر ب ــک تذک ی
ــدا نکنیــم. دیگــران هــم کــه  ــودن پی جرئــت حــّر ب
ــا  ــّر باشــند، ام ــل ح ــد، می توانســتند مث ــا بودن آنج

ــاران ــتند. جم ــجاعت او را نداش ش

ــا ترامــپ  شــاهزاده ولیــد بــن طــالل آل ســعود از رابطــه نزدیکــش ب
ــده  ــت آین ــا دول ــتان ب ــط عربس ــاره رواب ــر داد و درب ــرش خب و دخت
آمریــکا ابــراز امیــدواری کــرد. ولیــد بــن طــالل، میلیــاردر ســعودی، در 
گفت وگویــی تلویزیونــی بــا »بلومبــرگ«، بــه روابــط خــود بــا دونالــد 
ترامــپ، به ویــژه در زمینــه اقتصــادی اشــاه کــرد. او همچنیــن ایوانــکا، 
دختــر ترامــپ را فــردی نزدیــک بــه خــود دانســت و گفــت کــه ایوانــکا 
 مثــل یــک دوســت بــرای اوســت. ولیــد بــن طــالل افــزود: »رابطه من 
و ترامــپ قدمتــی 25 ســاله دارد. مــن یــک هتــل و یــک کشــتی از 
او خریــده ام. بعــد از انتخابــش نیــز بالفاصلــه بــا او تمــاس گرفتــم و 
ــان  ــه در زم ــی را ک ــا اختالفات ــم م ــر می کن ــم. فک ــک گفت ــه او تبری ب
ــته ایم.«  ــر گذاش ــت س ــت، پش ــود داش ــی وج ــای انتخابات رقابت ه
ولیــد بــن طــالل دربــاره آینــده روابــط عربســتان و آمریــکا نیــز گفــت: 
دولــت ترامــپ بــا اهــداف روشــنی می آیــد کــه بــه نفــع هــر دو طــرف 

اســت. ایــران آنالیــن

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان تهــران در مجلــس 
شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه لــزوم ترمیــم در تیــم 
ــود  ــن ب ــا ای ــر م ــرد: نظ ــان ک ــت خاطرنش ــادی دول اقتص
ــم اســت  ــد ترمی ــز نیازمن ــت نی کــه بخــش اقتصــادی دول
 و مــردم از دولــت در بخــش اقتصــادی انتظــار تحــرک 

و کارآمدی بیشتری دارند.
عــارف در پایــان تصریــح کــرد: بــه هــر حــال مســائل 
مهم تریــن  از  جوانــان  اشــتغال  و  مــردم  معیشــتی 
درصورتــی  و  اســت  نماینــدگان  و  مــردم  دغدغه هــای 
ــم  ــن تی ــا همی کــه تحــرک بیشــتر در بخــش اقتصــادی ب
ــر  ــود و در غی ــد ب ــوب خواه ــیار خ ــد، بس ــر باش امکان پذی
ــش  ــم در بخ ــام ترمی ــه انج ــار جامع ــورت، انتظ ــن ص ای

ــا ــود. ایلن ــد ب ــز خواه ــادی نی اقتص

تابش:

کمیتههایانتخاباتیاصالحطلبانازهفتهآیندهکارخودراآغازمیکنند

فرمانده ناجا:

2میلیونو100هزارنفربهعتباتعالیاتمشرفشدهاند

سیدحسن خمینی:

هشدارعاشوراایناستکهشمرهایدرونخودمانرادریابیم

شاهزاده سعودی:

دخترترامپ،دوستمناست
عارف: 

بخشاقتصادیدولتنیازمندترمیماست

حتما بخوانید!
دختر ترامپ، دوست من است دوشنبه  01  آذرماه   21395

ـــمـــاره  303  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

شفافیتدریافتیها،آرییانه؟

ادامه از صفحه یک: 
دریافتــی  »شــفافیت  یک فوریتــی  طــرح  یعنــی 
ــاماندهی  ــوری »س ــرح یک ش ــور« و ط ــران کش مدی
 حقــوق و دســتمزدهای بخــش عمومی )ویــژه مقامات 
و مدیــران(« حاصــل شــد. گرچــه مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس نیــز 26  تیــر در بحبوحــه افشــای فیش هــای 
ــارزه  ــران، پیش نویــس طــرح مب نجومــی برخــی مدی
ــود  ــرده ب ــر ک ــارف را منتش ــای غیرمتع ــا دریافت ه ب
لیکــن ایــن طــرح در حــد همــان پیش نویــس باقــی 
ــوان  ــه  عن ــود ب ــل ن ــیون اص ــرح کمیس ــذا ط ــد؛ ل مان
تنهــا طــرح قابــل بررســی در صحــن مجلــس بــود کــه 
ــه رو  ــدگان روب ــت نماین ــا مخالف ــف، ب ــت تاس ــا نهای  ب

شد.
ــت  ــی اس ــک حرف ــد، ی ــل رد ش ــه دلی ــه چ ــه ب اینک
ــه دســت  ــه نظــرات مخالفــان طــرح ب ــگاه ب ــا ن کــه ب
ــدای  ــر و ص ــاه س ــد م ــس از چن ــا پ ــا آی ــد؛ ام می آی
دریافتی هــای غیرمتعــارف برخــورد مجلــس را منطقــی 

نشــان می دهــد؟ 
ــی  ــای منطق ــا اظهارنظره ــد از ماه ه ــردم بع ــار م انتظ
ــود. مــردم انتظــار داشــتند  ــن ب ــر ای و غیرمنطقــی غی
آمــده  مجلــس  صحــن  بــه  طرحــی  حــاال کــه 
ــا  ــال ب ــکاالت احتم ــع اش ــا رف ــرم ب ــدگان محت نماین
قــوت وارد شــوند و پرونــده دریافتی هــای غیرمتعــارف 
ــتفاده  ــی سوء اس ــای احتمال ــه روزنه ه ــد و هم  را ببندن
این گونــه  شــاهد  آینــده  در  تــا  مســدود کننــد  را 
ــرای  ــود ب ــه ســال ها ب ــج آور نباشــند. البت ــات رن تخلف
ــود؛  ــی مطــرح ب ــه حقوق هــای کذای ــردم و در جامع م

ــت. ــه آن نداش ــی ب ــی توجه اماکس
چنــد  دریافتی هــا  ایــن  از سرچشــمه های  یکــی   
شــغلی بــودن افــراد اســت. انســان می بینــد یــک نفــر 
ــان  ــه هم ــرکت زیرمجموع ــد ش ــی در چن ــر دولت مدی
ــره  ــت در هیئت مدی ــا عضوی ــت ی ــا ریاس ــتگاه ی دس
ــی  ــهام غیردولت ــرکت س ــه ش ــل اینک ــه دلی دارد و ب
ــن کار  ــود و ای ــوب نمی ش ــغله محس ــم دارد دو ش ه
نظــارت را هــم بــا مشــکل مواجــه می کنــد. لــذا دیــده 
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــه رس ــر ک ــر مدی ــک نف ــود ی می ش
ــت  ــبانه روزی اس ــد کار ش ــود نیازمن ــی اش خ مدیریت
ــت؛  ــم هس ــرکت ه ــد ش ــری در چن ــو تصمیم گی عض
ــه  ــی آورد و چگون ــت م ــه وق ــن هم ــا ای ــاال از کج ح

ــد؟!  ــدا دان ــد خ ــه می کن ــام وظیف انج
ــا مشــکل و تاخیــر مواجــه  ایــن امــر، هــم کارهــا را ب
اشــتغال جدیــد می شــود  مانــع  هــم  و   می کنــد 
ــدد؛  ــکوفایی می بن ــوآوری و ش ــر ن ــی راه را ب و از طرف
چــرا کــه در جلســه ای کــه رئیــس حضــور دارد، کمتــر 
ــد؛ حــال از روی  کســی خــالف رای او ســخن می گوی

احتــرام یــا تــرس از حــذف و ...؟ 
در هــر حــال از مجلــس شــورای اســالمی کــه عصــاره 
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــی رود ب ــار م ــت انتظ ــت اس مل
ــخ  ــده پاس ــل ش ــری تبدی ــردم و رهب ــه م ــه دغدغ  ب
بــر  را  راه  و  دهــد  نشــان  مثبــت  عکس العمــل  و 
ــک  ــا ی ــدد؛ ام ــی و ببن ــان اقتصــادی و مال فرصت طلب
ــاره دولــت کــه مخالــف طــرح مذکــور  نکتــه هــم درب
بــود و آن اینکــه دولــت کــه خــود از ایــن روزنــه 
ــن  ــش ای ــال ها پی ــرد از س ــالم ک ــد و اع ــده ش گزی
ــن  ــد در نزدیک تری ــود بای ــابقه دارد، خ ــا س دریافتی ه
مجلــس  بــه  و کامــل  جامــع  الیحــه ای  فرصــت 
ــد  ــاز باش ــم ب ــس ه ــت مجل ــه دس ــرد ک ــه می ک  ارائ
ــت  ــات کارشناســی دول ــا اســتفاده از نظری ــد ب و بتوان
دریافتی هــای نامتعــارف را اصــالح و راه هــای انحــراف 
بســته شــود؛ متاســفانه ایــن مهــم انجــام نشــد؛ گرچــه 
بایــد تقدیــر کــرد کــه اعــالم کردنــد دریافتــی بــاالی ده 

میلیــون ممنــوع اســت. 
ــد آنچــه در طــرح کمیســیون  البتــه دولتی هــا معتقدن
ــد ــی آم ــران نجوم ــا مدی ــارزه ب ــرای مب ــود ب ــل ن  اص

غیرمتعــارف  دریافت هــای  بــا  مبــارزه  تنهــا   نــه 
و دســتمزدهای نجومــی نیســت، بلکــه خود گشایشــی 

اســت بــرای این مدیــران. 
انصــاری جمشــید  اظهــارات  مدعــا،  ایــن   گــواه 
 رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور

ــت  ــه در مخالف ــت ک ــت اس ــده دول ــوان نماین ــه  عن ب
بــا ایــن طــرح گفــت: در ایــن طــرح، دریافتــی 
ــورای  ــه در ش ــت ک ــی اس ــر از تصمیم ــات، باالت مقام
ــی  ــاره دریافت ــده و درب ــاذ ش ــتمزد اتخ ــوق و دس حق
ــده  ــال ش ــت اعم ــم دول ــابه تصمی ــز مش ــران نی  مدی

است. 
تصمیمــات خــود  در  دولــت  انصــاری،  بــه گفتــه 
محدودیت هــای بیشــتری را بــرای دریافتــی مقامــات 
و مدیــران ایجــاد کــرده؛ ایــن در حالــی اســت کــه طرح 
کمیســیون اصــل نــود بــرای مقامــات گشــایش ایجــاد 
کــرده اســت و نیــز تاکیــد دارد کــه همزمــان بــا دائمــی 
ــوع  ــن موض ــه ای ــوری ب ــات کش ــون خدم ــردن قان ک
ــوزی  ــر فرصت س ــه نظ ــه ب ــه البت ــود ک ــه ش پرداخت
ــا  ــی و ب ــون ک ــن قان ــت ای ــوم نیس ــرا معل ــت؛ زی اس
چــه شــرایطی بــه مجلــس بیایــد؛ چــرا کــه حــدود 6 
 مــاه از جــدال بــر ســر فیش هــای حقوقــی نامتعــارف 
از جملــه  نهاد هــای مختلــف  از ســوی  بررســی  و 
مجلــس می گــذرد و موکــول کــردن آن بــه ارائــه 
الیحــه جامــع خدمــات کشــوری از ســوی دولــت 
فرصــت جدیــدی را شــاید بــر سوء اســتفاده کننــدگان 
ایجــاد کنــد؛ در حالــی کــه برخــی هــم معتقدنــد 
اســت  نبــوده  غیرقانونــی  دریافتی هــا   این گونــه 
ــترداد  ــت و اس ــارت از برگش ــه عب ــوع ک ــک موض و ی
بــا مشــکل  را  اســت  بیت المــال  بــه  دریافتی هــا 

می کنــد. مواجــه 
ــه  ــن نکت ــرح ای ــن ط ــه ای ــس ب ــف مجل  رای مخال
ــتی  ــل درس ــت تحلی ــه وکالی مل ــد ک ــان می کن را عی
از مطالبــات مــردم در ســطح جامعــه ندارنــد یــا 
ــه  ــا را از توج ــه آن ه ــود دارد ک ــائلی وج ــع و مس مناف
بــه مطالبــات مــردم دور می کنــد کــه ان شــاءهللا 
فقــط بــرای خــدا و طــرح محکم تــری کــه همــه 
ــی در  ــن رای منف ــرد ای ــر بگی ــود را در ب ــائل موج مس
 مجلــس داده شــد و در آینــده جبرانــی آن را خواهیــم 

دید.
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ــه  ــه و آل ــی هللا علی ــرم صل ــر اک ــه پیامب  اخــالق کریم
ــت  ــه توانس ــود ک ــی او ب ــای حکومت ــی از منش ه یک
 در جــذب حداکثــری تاثیــر زیــادی داشــته باشــد 
و بــه تعبیــر علــی علیه الســالم جاذبــه در حــد اعــالی 

کلمــه و دافعــه در ضــرورت را دنبــال داشــت.
ــم  ــی کری ــم و منش ــی عظی ــرم دارای ُخلق ــر اک   پیامب
و اخــالق اجتماعــی نیکــو بــود؛ بــه گونــه ای کــه مــردم 
در اولیــن برخــورد بــا ایشــان شــیفته اخــالق کریمانــه 
ایشــان می شــدند. ایــن روش در دوران حکومتــی 
اصحــاب  بلکــه  نشــد،  کم رنــگ  نه تنهــا  ایشــان 
ــه طــوری  ــد؛ ب شرمســار اخــالق آن نبــی رحمــت بودن
ــَک َلَعلــى  کــه خداونــد در قــرآن کریــم می فرمایــد: ِإنَّ

ــم: 4(  ــٍم. )قل ــٍق َعِظی ُخُل
در ایــن آیــه خلــق بی ماننــد پیامبــر را بــا صفــت 
ــن  ــون عالی تری ــم « می ســتاید و ایشــان را کان »عظی
صفــات انســانی معرفــی می کنــد. می فرمایــد تــو 
رحمــت  سرچشــمه  و  عواطــف  و  محبــت  کانــون 
 الهــی هســتی. کفــار آزارت می دهنــد و تــو آن هــا 
ــرای  ــو ب ــد و ت ــزایت می گوین ــی. ناس ــذار می ده را ان
ــو  ــر ت ــی داری. ب ــا برم ــه دع ــت ب ــا دس ــرزش آن ه آم
 ســنگ می زننــد و خاکســتر بــر ســرت می ریزنــد 
و تــو هدایــت آن هــا را طلــب می کنــی. اگــر ایــن 
اخــالق کریمــه و ملــکات فاضلــه نبــود، آن ملــت 
قــرار  اســالم  آغــوش  در  جاهلــی  عقب مانــده 
نمی گرفتنــد و بــه مصــداق آیــه »ال ْنفّضــوا مــن 
ــَک« همــه از اطــراف پیامبــر پراکنــده می شــدند. حولِ

خــدای متعــال در یــک آیــه »چهــار خصوصیــت 
ــْم  ــْد َجاءکُ ــد: »َلَق ــان می فرماین ــر)ص(« را بی پیامب
ــْم َحِریــٌص  ــْن َأنُفِســکُْم َعِزیــٌز َعَلْیــِه َمــا َعِنتُّ َرُســوٌل مِّ

َعَلْیکُــم ِباْلُمْؤِمِنیــَن َرُؤوٌف رَِّحیــٌم.« )توبــه: 128(
ــوث  ــر شــما مبع ــری از خــود شــما ب ــه پیامب ــر آین ه
ــران  ــر او گ ــد، ب ــج می ده ــر آنچــه شــما را رن شــد، ه
می آیــد؛ ســخت بــه شــما دلبســته اســت و بــا 

ــت. ــان اس ــوف و مهرب ــان رئ مؤمن
1. از جنس خود مردم )رسول من انفسکم(

2. رنــج و ناراحتــی مــردم بــر او ســخت ناراحت کننــده 
اســت. )عزیــز علیــه مــا عنتتــم(

3. عالقه مند به مردم )حریص علیکم(
4. رئــوف و مهربــان نســبت بــه مؤمنــان. )بالمؤمنیــن 

روف رحیــم(
  توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه حاکــم 
ــد  ــل کن ــد تحم ــردم را نمی توان ــی م ــالمی ناراحت  اس
بــر او ســخت و گــران می آیــد، بــه مــردم عشــق 
ــورد  ــی برخ ــت و مهربان ــا راف ــان ب ــا آن ــی ورزد و ب م
می کنــد. همچنیــن در آیــه 159 ســوره آل عمــران 
ــه  ــود ک ــان می ش ــر)ص(« بی ــی پیامب ــش ویژگ »ش
ــَن  این هــا از اخــالق حکومتــی اوســت: َفِبَمــا َرْحَمــٍة مِّ
ــوْا  الّلــِه لِنــَت َلُهــْم َوَلــْو کُنــَت َفّظــًا َغِلیــَظ اْلَقْلــِب الَنَفضُّ
ــاِوْرُهْم  ــْم َوَش ــَتْغِفْر َلُه ــْم َواْس ــُف َعْنُه ــَک َفاْع ــْن َحْولِ ِم
ــَه  ــِه ِإنَّ الّل ــى الّل ــَوکَّْل َعَل ــَت َفَت ــِإَذا َعَزْم ــرِ َف ــی اأَلْم ِف

ــران: 159( ــَن )آل عم ــبُّ اْلُمَتَوکِِّلی ُیِح
بــه ســبب رحمــت خداســت کــه تــو بــا آن هــا اینچنیــن 
خوشــخوی و مهربــان هســتی. اگــر تندخــو و ســختدل 
ــر  ــس ب ــدند. پ ــده می ش ــو پراکن ــرد ت ــودی از گ می ب
آن هــا ببخشــای و برایشــان آمــرزش بخــواه و در کارها 
بــا ایشــان مشــورت کــن و چــون قصــد کاری کنــی بــر 
خــدای تــوکل کــن کــه خــدا تــوکل کننــدگان را دوســت 
ــت  ــردم اس ــا م ــش ب ــی و نرم ــه اول مهربان دارد. نکت
ــع  ــرد او جم ــردم را گ ــن نرمــش و مالیمــت م ــه ای ک
پرهیــز  اخــالق حکومتــی  در  دوم  نکتــه  می کنــد. 
از خشــونت اســت. پیامبــر در حکومــت خــود بــه 
ــه  ــد. البت ــونت اســتفاده نمی کردن ــه از خش ــچ وج هی
ــال  ــدا پایم ــن خ ــا از دی ــردم ی ــی از م ــه حق ــا ک  آنج
ــتادند  ــت می ایس ــا قاطعی ــد ب ــه می ش ــده گرفت و نادی
ــی  ــود. از طرف ــرا ش ــاس اج ــق الن ــق هللا و ح ــا ح ت
از  ایــن هــم  را عفــو می فرمودنــد کــه  خطــکاران 
ــود  ــوب می ش ــان محس ــی ایش ــم حکومت ــکات مه ن
ــه  ــه اینک ــن نکت ــت و چهارمی ــوم اس ــه س ــن نکت و ای
می نمودنــد.  مغفــرت  طلــب  خطــاکاران  بــرای 
ــن اســت کــه  مشــاوره  نکته هــای پنجــم و ششــم ای
انجــام تصمیمــات  بــا مؤمنــان و در  و هم فکــری 
ــدا  ــر خ ــوکل ب ــتند و ت ــری داش ــت وصف ناپذی قاطعی

می نمودنــد.

خبر سیاسی 
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بریکگزینهواحددرانتخابات
امیرحســین قاضــی زاده، نماینــده اصولگــرای مجلــس 
ــات  ــان در انتخاب ــه اصولگرای ــال ک ــن احتم ــت: ای گف
ریاســت جمهــوری آینــده بــه یــک گزینــه واحــد 

ــود دارد. ــند، وج برس
امیرحســین قاضــی زاده دربــاره آخریــن فعالیت هــای 
جریــان  اصولگرایــی بــرای انتخابــات پیــش  رو گفــت: 
برداشــتم ایــن اســت کــه هنــوز در جریــان اصولگرایــی 
مجموعــه گفت وگوهــا بــه نتیجــه ای ختــم نشــده کــه 

ــد.  ــروز نمی کن ــزی ب چی
طیف هــا  از  افــرادی  واقــع  در  تصریــح کــرد:  وی 
ایــن  در  و  هســتند  فعــال  مختلــف  و گروه هــای 
ــه  ــوز ب ــم هن ــد می دان ــا بعی ــد؛ ام ــه کار می کنن زمین

باشــند.  رســیده  جمع بنــدی 
ــه  ــن احتمــال وجــود دارد ک ــا ای ــه آی ــاره اینک وی درب
اصولگراهــا بــه یــک گزینــه واحــد برســند،  اظهــار کــرد: 
بلــه، ایــن احتمــال وجــود دارد و شــرایط بــه گونــه ای 
ــه  ــک گزین ــه ی ــت ب ــن اس ــتم ای ــه برداش ــت ک اس
می رســند؛ امــا چــه زمانــی و بــر چــه کســی مشــخص 

نیست.

رئیــس فراکســیون اصولگرایــان مجلــس نهــم گفــت: 
هنــوز اصولگرایــان بــرای انتخابــات ســال ۹۶ بــه 

کاندیــدای مشــخصی نرســیده اند.
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو 
ــخیص  ــع تش ــو مجم ــادل، عض ــداد ع ــی ح غالمعل
ــرای  ــان ب ــه اصولگرای ــاره برنام ــام، درب ــت نظ مصلح
ــت:  ــار داش ــوری اظه ــت جمه ــن دور ریاس دوازدهمی
ــورت  ــال ص ــا در ح ــن روزه ــه ای ــی ک ــه کارهای نتیج
گرفتــن اســت، انتخاباتــی پرشــور و رقابتــی اســت کــه 
همــه ســلیقه ها بتواننــد در آن شــرکت کننــد کــه ایــن 
ــی  ــخص خاص ــچ ش ــوز هی ــت دارد. هن ــود اهمی خ
ریاســت  انتخابــات  بــرای  اصولگرایــان  ســوی  از 

ــت. ــده اس ــخص نش ــوری مش جمه
 رئیــس اســبق مجلــس در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــان از  ــاره حمایــت بعضــی اصولگرای ــان درب کــه نظرت
حســن روحانــی در ســال ۹۶ چیســت، گفــت: افــراد 
ــود دارد؛  ــه وج ــال همیش ــن احتم ــتند و ای آزاد هس
ــه  ــوف ب ــان، معط ــالش  اصولگرای ــت ت ــال جه ــا فع ام
ــردی  ــه ف ــیدن ب ــان و رس ــن اصولگرای ــدت در بی وح

واحــد اســت.
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــادل در پاس ــداد ع ح
ممکــن اســت از الگــوی ســال ۹4 بــرای ســال 
۹۶ اســتفاده کنیــد یــا خیــر و آیــا شــما الگــوی 
را موفــق  انتخابــات مجلــس  بــرای  اصولگرایــان 

می دانســتید، گفــت: بلــه، مــا آن الگــو را موفــق 
می دانســتیم و یــک دلیــل موفقیــت آن ایــن اســت 
کــه افــرادی کــه در فهرســت اصولگرایــان بودنــد، گاه 
ــه  ــد و فاصل ــل رای آوردن ــت قب ــر نوب بیــش از دو براب
ــادی  ــه زی ــره اول فاصل ــا 30 نف ــره دوم ب رای 30 نف
ــدت  ــه وح ــن را نتیج ــا ای ــود و م ــی ب ــود و طبیع نب
می دانیــم. وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی 
بــر اینکــه در آغــاز مجلــس دهــم برخــی  گفتنــد کــه 
ــه وزرای  ــا در رای ب ــت، ام ــم اصولگراس ــس ده مجل
ــار  ــد، اظه ــری ش ــه دیگ ــه گون ــرایط ب ــنهادی ش پیش
 داشــت: اصولگــرا بــودن یــک مجلــس را از بــاال 

و پایین شدن رای نمی توان ارزیابی کرد.

ــزادار  ــر ع ــا زائ ــان میلیون ه ــروز میزب ــی، دی ــالی معل کرب
حســینی بــود؛ زائرانــی کــه از راه هــای دور و از اقصــی  نقــاط 
جهــان خــود را بــه بین الحرمیــن رســانده اند تــا 1400 ســال 
ــاداری خــود  پــس از شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان، وف
بــه او را بــا فریادهــای »لبیــک یــا حســین« اعــالم کننــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، کربــالی معلــی شــهری 
ــن  ــون در بحرانی تری ــد اکن ــل بای ــم عق ــه حک ــه ب ــت ک اس
وضعیــت قــرار گرفتــه باشــد و بــا کمبــود آب و غــذا و 
خدمــات اولیــه مواجــه شــود؛ چــرا کــه صدهــا برابــر بیــش 
از آنچــه ظرفیــت دارد، زائــر در خــود جــای داده اســت؛ امــا 
ایــن حســاب و کتاب هــا کار عقــل اســت و کربــال آمــدن کار 
ــدهللا  ــت حضــرت اباعب ــه لطــف و عنای ــدا و ب دل. شــکر خ

نه تنهــا گرســنه  زوار  میلیونــی  جمعیــت   الحســین)ع(، 
ــد.  ــت مواجهن ــور نعم ــا وف ــه ب ــد، بلک ــرپناه نمانده ان و بی س
ــا  ــت و ت ــب برپاس ــدم موک ــه ق ــدم ب ــرزمین ق ــن س در ای
جایــی کــه چشــم کار می کنــد نــذری توزیــع می شــود. 
ــای  ــواع غذاه ــت؛ از ان ــت اس ــم بی نهای ــا ه ــوع نذری ه تن
ــا. اینجــا  ــا اقســام کباب ه ــه ت ــی و ســرخ کردنی گرفت پختن
بــرای دریافــت کبــاب کوبیــده و جوجه کبــاب و کبــاب  ترکــی 
ــن  ــا چنی ــای دنی ــا کج ــد! واقع ــاس می کنن ــر التم ــه زائ ب
ــون و  ــای گوناگ ــران از ملیت ه ــود؟! زائ ــده می ش ــری دی ام
از اقصــی  نقــاط کــره خاکــی خــود را بــه ســرزمین مقــدس 
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــم کش ــانده اند؛ از پرچ ــات رس عتب
فــارس و شــرق و غــرب آســیا گرفتــه تــا کشــورهای اروپایــی 

ــرزی  ــچ م ــین)ع( هی ــیاه. حس ــاره س ــی از ق و پرچم های
نمی شناســد و متعلــق بــه هیــچ ملیــت و قــوم و نــژاد 
خاصــی نیســت؛ شــخصیتی اســت جهانشــمول کــه پــس از 
گذشــت 14 قــرن همچنــان خون پــاک او در دل عاشــقانش 
ــزادار  ــته های ع ــد. دس ــعله می کش ــروزد و ش ــش می اف آت
بــه زبان هــا و گویش هــای مختلــف وارد حــرم مطهــر 
ــود  ــیاق خ ــبک و س ــیوه و س ــه ش ــوند و ب ــرت می ش حض
بــه ســاحت ســید و ســاالر شــهیدان و ســقای دشــت کربــال 
 عــرض ادب می کننــد، می گرینــد، نالــه ســر می دهنــد

ــای  ــا آرمان ه ــر ب ــت آخ ــد، دس ــو می کنن ــت دل بازگ حاج
فرزنــدش  ظهــور  بــرای  و  می بندنــد  پیمــان  حســینی 
ــن  ــاده روی اربعی ــر از پی ــا غی ــد. کج ــرج می خوانن ــای ف دع

ــور  ــل کش ــر از چه ــا زائ ــه میلیون ه ــال زد ک ــوان مث را می ت
ــوند  ــع ش ــا جم ــک ج ــون ی ــای گوناگ ــا فرهنگ ه ــان ب  جه
و نه تنهــا میانشــان تنــش و اصطکاکــی ایجــاد نشــود، بلکــه 
رفاقــت و صمیمیــت بینشــان مــوج بزنــد؟! اینجــا پــای زائــر 
اباعبــدهللا را ماســاژ می دهنــد، لبــاس او را می شــویند، 
پذیرایی هــا  بهتریــن  و  می دهنــد  دســتش  غــذا  و   آب 
ــد.  ــد و در یــک کالم تکریمــش می کنن ــه عمــل می آورن را ب
کربــالی  سیدالشهداســت.  لطــف  بــه  این هــا  همــه 
حســین)ع( دیــروز میلیون هــا عاشــق و دلــداده را در خــود 
ــا 1400 ســال پــس از شــهادت ســید و ســاالر  جــای داد ت
ــا  ــینی را ب ــای حس ــه آرمان ه ــود ب ــاداری خ ــهیدان، وف ش

ــارس ــد. ف ــالم کنن ــین« اع ــا حس ــک ی ــای »لبی فریاده

ــی  ــت خارج ــائل سیاس ــناس مس ــی زاده، کارش ــن  هان حس
گفــت: عربســتان بــه دلیــل ایســتادگی ملــت یمــن در دفــاع 
از کشورشــان در جنــگ علیــه یمــن بــا مشــکالت متعــددی 
روبــه رو شــده اســت. ایــن کارشــناس دربــاره نقــض 
آتش بــس از ســوی عربســتان در یمــن اظهــار کــرد: در 
واقــع رژیــم آل ســعود در طــی دو ســال گذشــته و همزمــان 
ــه قوانیــن  ــه مــردم بی دفــاع یمــن کلی ــا حمــالت خــود ب ب

ــت. ــته اس ــا گذاش ــر پ ــی را زی بین الملل
ــان  ــن هم ــت یم ــاره مل ــروز درب ــعود ام ــزود: آل س وی اف

کارهایــی را انجــام می دهــد کــه رژیــم صهیونیســتی در 
ــد.  ــام می ده ــزه انج ــردم غ ــال م قب

ــم  ــم رژی ــرائیل و ه ــم اس ــرد: ه ــان ک ــی زاده خاطرنش هان
وهابــی آل ســعود از شــیوه های مشــابهی بــرای کشــتار 
مــردم فلســطین و یمــن اســتفاده می کننــد کــه ایــن 

ــت. ــرش اس ــل پذی ــوع غیرقاب موض
ــور خارجــه  ــر ام ــری، وزی ــه ســفر جــان ک ــا اشــاره ب  وی ب
آمریــکا، بــه پادشــاهی عمــان در راســتای حــل بحــران یمــن 

گفــت: ایــن ســفر بــه ایــن دلیــل صــورت گرفتــه کــه در حــال 
ــدت  ــه ش ــکا، ب ــور آمری ــا، رئیس جمه ــاراک اوبام ــر ب حاض
ــت  ــتان تح ــت های عربس ــا سیاس ــویی ب ــل هم س ــه دلی ب
ــه  ــا توج ــرد: ب ــرار دارد. وی تاکیدک ــی ق ــکار عموم ــار اف فش
ــه  ــبت ب ــی نس ــای غرب ــرت ملت ه ــوج نف ــترش م ــه گس ب
ــت  ــد وضعی ــالش می کنن ــا ت ــعود، آمریکایی ه ــم آل س رژی
ــکل  ــه هرش ــانند و ب ــرانجام برس ــه س ــن را ب ــن و بحری یم
ــه پذیــرش طــرح آتش بــس  ممکنــی رژیــم آل ســعود را ب

وادارنــد. ایــن کارشــناس مســائل سیاســت خارجــی افــزود: 
رژیــم عربســتان در حــال حاضــر در باتــالق یمــن گیــر افتــاده 
ــه  ــد نشــان دهــد؛ ب اســت، امــا ســعی دارد خــود را قدرتمن
همیــن دلیــل آتــش بــس را نقــض کــرده و تاکیــد دارد کــه 
پیــروز جنــگ یمــن اســت. هانــی زاده اظهــار کــرد: بــه نظــر 
ــواری  ــت دش ــی وضعی ــرایط فعل ــتان در ش ــد عربس می رس
دارد و نمی توانــد بــدون تغییــر تصمیــم در اراده ملــت یمــن 
در دفــاع از کشورشــان از باتالقــی کــه در ایــن کشــور ایجــاد 

کــرده اســت، خــارج شــود. میــزان
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ــتقیمی  ــاط مس ــوری ارتب ــر کش ــب و کار در ه ــق و کس رون
ــن  ــه همی ــب و کار دارد؛ ب ــدازی آن کس ــهولت راه ان ــا س ب
ــه  ــی در رابط ــاله آمارهای ــر س ــه ه ــت ک ــم هس ــل ه دلی
ــد  ــکان کســب و کار را دارن ــن ام ــه بهتری ــا کشــورهایی ک ب
ــال  ــراغ ب ــا ف ــد ب ــرمایه گذاران بتوانن ــا س ــود ت ــه می ش ارائ
بیشــتری مقاصــد جدیــد ســرمایه گذاری خــود را انتخــاب 
کننــد. در ســال هایی کــه تحریم هــای ظالمانــه غــرب 
ــه  ــران ب ــایگان ای ــود، همس ــرا ب ــال اج ــران در ح ــه ای علی
ــق  ــه موف ــر و ترکی ــی، قط ــده عرب ــارات متح ــوص ام خص
ــه ــا تمــام ســرمایه گذاران منطقــه خــاور میان  شــدند تقریب

ــی  ــرمایه های بزرگ ــانند و س ــود بکش ــورهای خ ــه کش را ب
ــد. را جــذب کنن

 نبــود ایــران بــر ســر ایــن خــوان گســترده ســبب شــده بــود 
ایــن کشــورها هــر یــک بــه فراخــور نیــاز خــود مهم تریــن 
ســرمایه گذاران جهــان را جــذب زیرســاخت های خــود 
کننــد؛ امــا پــس از برجــام و برداشــته شــدن بخــش 
ــه، فرصــت مناســبی پیــش  بزرگــی از تحریم هــای ظالمان

ــرار گرفــت.  ــران ق روی ای
ناامــن  اوضــاع  پســابرجامی،  فرصــت  ایــن  کنــار  در 
ترکیــه و رکــود امــارات و افشــای پرداخــت رشــوه های 
روی  پیــش  را  فرصــت طالیــی  یــک  قطری هــا  کالن 
ــد  ــا اســتفاده کن ــد از ضعــف رقب ــا بتوان ــرار داده ت ــران ق  ای

ــن راه،  ــا در ای ــاند؛ ام ــران بکش ــه ای ــرمایه گذاران را ب و س
ســد بزرگــی پیــش روی ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
قــرار دارد؛ ســدی بــه نــام کاغذبــازی کــه یکــی از معضــالت 

جــدی ایــران اســت.
    روند کند و طوالنی مراحل اداری در ایران

همان گونــه کــه در ابتــدای گــزارش هــم عنــوان شــد رونــق 
ــدازی  ــهولت راه ان ــا س ــتقیمی ب ــاط مس ــب و کار ارتب کس
دســت وپاگیر  قوانیــن  وجــود  و  دارد  و کار   آن کســب 
ــران  ــل اداری در ای ــی مراح ــد و طوالن ــیار کن ــد بس و رون
وجــود  بــا  ســرمایه گذارها  از  بســیاری  شــده  باعــث 
ــد  ــران، قی ــازار ای ــب ب ــای مناس ــام ظرفیت ه ــالع از تم اط

ســرمایه گذاری در کشــور مــا را بزننــد. 
ــاخص  ــران در ش ــه ای ــه رتب ــت ک ــی از آن اس ــا حاک آماره
ســهولت کســب وکار در میان 185 کشــور جهان، 130 اســت. 
امــا رتبــه ایــران در شــاخص اخــذ مجوزهــای ساخت وســاز 
172، دسترســی بــه بــرق 107، اخذ اعتبــارات 89، حمایت از 
ســرمایه گذاران خــرد 154، پرداخــت مالیــات 124، تجــارت 
دادگاه هــا 66  در  قراردادهــا  اجــرای   برون مــرزی 148، 
اعــالم شــده  و پرداخــت دیــون 138   و ورشکســتگی 

است. 
در ایــن میــان، آمارهــا نشــان می دهــد در میــان 185 
کشــور رتبــه ایــران در شــاخص ثبــت مالکیــت 161 ام 

ــت.  اس
نجــام ثبــت مالکیــت در ایــران 9 مرحلــه دارد و بــر اســاس 
مقــررات رســمی، انجــام امــور اداری آن 36 روز زمــان نیــاز 

دارد و هزینــه آن 10.5 درصــد ارزش دارایــی اســت. 
 انجــام ثبــت دارایــی نیازمنــد رجــوع بــه چنــد نهــاد 
و دســتگاه اجرایــی شــامل اداره ثبــت، شــهرداری، ســازمان 

امــور مالیاتــی، تأمیــن اجتماعــی و بانــک اســت.
    زمان را نباید از دست داد

ــازاری مناســب، جــذاب  ــران ب ــازار ای ــگاه اول ب شــاید در ن
ــه نظــر برســد؛ امــا  ــا جــوان و نوگــرا ب ــا جمعیتــی عمدت ب
همیــن رونــد کنــد سیســتم اداری ایــران بــرای یــک 
ســرمایه گذار خارجــی همچــون عبــور از هفــت خــان 
رســتم اســت و وقتــی ایــن رونــد بــا همســایه های ایــران 
ــد  مقایســه می شــود، بایــد حــق داد کــه بســیاری نخواهن

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــا س ــور م در کش
ــال جــذب  ــه دنب ــا ب ــه نظــر بیشــتر کارشناســان اگــر م  ب
ســرمایه های جهانــی بــرای رونــق کشــورمان هســتیم، بایــد 
ابتــدا از اصــالح ســاختار اداری خــود شــروع کنیــم؛ زیــرا در 
ــرف اول  ــرعت در آن ح ــه س ــم ک ــی می کنی ــی زندگ  دنیای
ــن  ــد و هــر ســرمایه گذاری دوســت دارد در کمتری را می زن

زمــان بــه نتیجــه برســد.

گزارش کیمیای وطن از روند کند اداری در ایران

سد کاغذی پیش روی سرمایه گذاری

بــا وجــود اینکــه هیــچ اطالع رســانی ای درخصــوص 
از  جــاری  در ســال  بــرق  تعرفه هــای  افزایــش 
نگرفتــه  نیــرو صــورت  وزارت  مســئوالن  ســوی 
ــت  ــومین بار در دول ــرای س ــرق ب ــه ب ــت، تعرف اس
یازدهــم و در ســال 95 بــا افزایــش 10 درصــدی 

ــه ســال 94 اعمــال شــد. در  نســبت ب
طــول فعالیــت دولــت یازدهــم تــا نیمه 
ــرف  ــه مص ــار تعرف ــاری، دو ب ــال ج س
بــرق افزایــش یافتــه اســت. یــک 
ــش 24  ــال 92 افزای ــفند س ــار در اس ب
درصــدی تعرفــه مصرفــی بــرق خانگــی 
تصویــب و از ابتــدای ســال 93 اجرایــی 

شــد و یک بــار در اســفند ســال 93 افزایــش 10 
درصــدی تعرفــه بــرق خانگــی از ابتــدای اســفند 93 
اجــرا و در قبــوض منتشرشــده در ســال 94 اعمــال 

شــد.
افزایــش تعرفه هــای  اکنــون ســومین مرحلــه   

ــای  ــی پله ه ــده و تمام ــی ش ــی اجرای ــرق خانگ ب
مصــرف بــرق در قبــوض، بــه میــزان 10 درصــد 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــه اســت؛ ای ــش یافت افزای
اغلــب مســئوالن وزارت نیــرو در اظهارنظرهــای اخیر 
ــرای  ــی ب ــچ تصمیم ــه هی ــد ک ــوان کرده ان ــود عن خ
افزایــش نــرخ تعرفه هــای مصــرف آب 

ــه نشــده اســت.  ــرق گرفت و ب
جــاری  ســال  شــهریورماه  البتــه 
هوشــنگ فالحتیــان، معــاون وزیــر 
در  انــرژی  و  بــرق  امــور  در  نیــرو 
ــت  ــه دول ــا تســنیم از برنام ــو ب گفت وگ
تعرفه هــای  جزئــی  افزایــش  بــرای 
ــدی  ــش 10 درص ــن افزای ــود. ای ــر داده ب ــرق خب ب
تعرفه هــای بــرق کــه در ســکوت کامــل خبــری 
اجرایــی شــده، از ابتــدای شــهریورماه ســال جــاری 
ــده  ــبه ش ــی محاس ــرق خانگ ــوض ب ــی قب در تمام

ــع ــت. ربی اس

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
دو آزمایشــگاه جدیــد بــرای پایــش کیفیــت بنزیــن 
ــرای  ــی ب ــن مال ــا تأمی ــت ب ــه 96 اولوی ــت: در بودج گف
ــه اســت.  ــواد اولی ــن م به روزرســانی آزمایشــگاه ها و تأمی
ســازمان  اولویت هــای  درخصــوص  پیروزبخــت  نیــره 

ملــی اســتاندارد در بودجــه 96 گفــت: در 
حــال حاضــر مشــغول بررســی بودجــه 
ــا در به روزرســانی  ــت م ــا اولوی هســتیم؛ ام
ــرای  ــه ب ــواد اولی ــن م ــگاه ها و تأمی آزمایش

آزمایشــگاه های سراســر کشــور اســت. 
بــرای  بودجــه  تأمیــن  درخصــوص  وی 
در  و گازوئیــل  بنزیــن  پایــش کیفیــت 

ــال  ــل در س ــن و گازوئی ــش بنزی ــت: پای ــه 96 گف بودج
95 انجــام شــده؛ ولــی بــرای پایــش بهتــر کیفیــت 
ــتگاه  ــه و دس ــم اضاف ــر ه ــگاه دیگ ــک آزمایش ــن ی بنزی
ــه آن خریــداری شــده اســت. رئیــس ســازمان  ــوط ب مرب
ــال در  ــن دســتگاه فع ــه ای ــان اینک ــا بی ــی اســتاندارد ب مل

ــه  ــا ممکــن اســت ب ــرار دارد، ام پژوهشــکده اســتاندارد ق
بعضــی شــهرهای دیگــر منتقــل شــود، اظهــار داشــت: در 
ــت  ــش کیفی ــزگان، کار آزمای ــوب هرم حــال حاضــر در جن
ــه  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــرد و ب ــام می گی ــن انج بنزی
ــن  ــت ای ــش کیفی ــرای پای ــم ب ــر ه ــک آزمایشــگاه دیگ ی
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــاد کنی ــرژی ایج ــل ان حام
ــن  ــن ای ــرای تأمی ــت هایی ب ــه درخواس اینک
ــر  ــه غی ــزود: ب ــم، اف ــه کرده ای ــات ارائ ملزوم
ــه  ــک نکت ــاری، ی ــای ج ــائل بودجه ه از مس
دیگــر هــم کــه بــه دنبــال آن هســتیم 
تکمیــل ســاختمان های ســازمان اســتاندارد 

ــت. ــایر شهرهاس در س
ــروژه از دوره  ــن 10 پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب  پیروزبخ
قبــل کلنگ زنــی شــده بــود، اظهــار داشــت: در ایــن مــدت 
ســعی شــده کــه ایــن ســاختمان های نیمــه کاره در بعضــی 
ــه  ــاختمان ب ــون 4 س ــه تاکن ــد ک ــان برس ــه پای ــهرها ب ش

اتمــام رســیده اســت.

مدیــر عامــل ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ــد  ــمش مجازن ــدگان کش ــت: صادرکنن ــران گف ای
ارز ناشــی از صــادرات کشــمش را بــه واردات 
مــوز اختصــاص دهنــد و مشــمول 21 درصــد 

بخشــودگی تعرفــه واردات شــوند. 
صفایــی اظهــار کــرد: بــر اســاس تصمیمــات 
اخذشــده بــرای رفــع مشــکالت باغــداران ســازمان 
تــا  آمادگــی کــرده  اعــالم  تعــاون روســتایی 
از ســاز  بــا اســتفاده  را   کشــمش کشــاورزان 
ــه  ــاه ب ــدت چهارم ــه م ــی ب ــد تضمین و کار خری
امانــت نگهــداری کــرده و بــه ازای هــر کیلــو، 1500 

ــد.  ــه باغــدار پرداخــت کن تومــان ب
وی افــزود: در ایــن مــدت محصــول را نگهــداری 
ــد محصــول خــود  ــا کشــاورزان بتوانن ــم ت می کنی
ــه  ــوب ب ــت مطل ــا قیم ــب و ب ــان مناس را در زم

ــروش برســانند.  ف
ــروش  ــن کار از ف ــا ای ــرد: ب ــح ک ــی تصری صفای
ــت  ــش قیم ــث کاه ــه باع ــمش ک ــاره کش یک ب
 محصــول می شــود، جلوگیــری خواهــد شــد 
ــی  ــول پول ــروش محص ــس از ف ــاورزان پ و کش
ــول را از  ــرده و محص ــویه ک ــد، تس ــه گرفته ان را ک

ــد.  ــارج می کنن ــازمان خ ــن س ــای ای انباره
ــته  ــه گذش ــه هفت ــاس مصوب ــر اس ــزود: ب وی اف
ــه  ــاورزانی ک ــه کش ــده ب ــرار ش ــران ق ــت وزی هیئ

خریــداری  صــادرات  بــرای  آن هــا  کشــمش 
ــر  ــه ازای ه ــتندات ب ــاس مس ــر اس ــود ب می ش
ــت  ــوق پرداخ ــوان مش ــه عن ــان ب ــو، 200 توم کیل
کشــمش  صادرکننــدگان  همچنیــن  شــود؛ 
ــه  ــمش را ب ــادرات کش ــی از ص ــد ارز ناش مجازن
واردات مــوز اختصــاص دهنــد و مشــمول 21 
درصــد بخشــودگی تعرفــه واردات شــوند کــه 
حــدود 350 تومــان خواهــد بــود. صفایــی اضافــه 
ــه ازای هــر  ــه ب ــن مصوب ــا ای ــرد: در مجمــوع ب ک
کیلــو کشــمش صادرشــده 200 تومــان مســتقیما 
ــا 350  ــود و 300 ت ــت می ش ــاورز پرداخ ــه کش ب
تومــان بــه صــورت غیرمســتقیم بــه صنعــت 

ــد. ــد ش ــک خواه ــور کم ــمش کش کش

ــد  ــه تولی ــس اتحادی ــی، رئی ــت هللا پورحقان حج
ــن  ــه آخری ــا اشــاره ب ــان ب ــل اصفه و فــروش مب
وضعیــت بــازار مبــل اظهــار کــرد: متاســفانه چنــد 
ــه رو  ــود روب ــا رک ــا ب ــتر بازاره ــت بیش ــی اس ماه
ایــن موضــوع  از  نیــز  بــازار مبــل  و  هســتند 
ــبی  ــدان مناس ــت چن ــت و وضعی ــتثنی نیس مس

ــدارد.  ن
ــن  ــازار، پایی ــود ب ــل رک ــی از دالی ــزود: یک وی اف
ــی  ــت. از طرف ــردم اس ــد م ــدرت خری ــودن ق ب
ایــن رکــود باعــث ایجــاد مشــکالت زیــادی بــرای 
تولیدکننــدگان شــده و نیــاز اســت مســئوالن 
ــه  ــرای برطــرف کــردن مســئله رکــود ب مربوطــه ب

ــوند.  ــل ش ــدی وارد عم ــور ج ط
رئیــس اتحادیــه تولیــد و فــروش مبــل اصفهــان 
اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه رکــود موجــود و پاییــن 
ــازار  ــا در ب ــردم، قیمت ه ــد م ــدرت خری ــودن ق ب

ــی  ــر چندان ــون تغیی ــال تاکن ــدای س ــل از ابت مب
نداشــته؛ ایــن در صورتــی اســت کــه مــزد کارگــر 
ــش  ــدت افزای ــن م ــه در ای ــواد اولی ــت م و قیم

داشــته اســت. 
ــم  ــده ای ه ــرایط ع ــن ش ــرد: در ای ــان ک وی بی
کــه قــدرت خریــد دارنــد، در انجــام خریــد خــود 
بــا ابهــام روبــه رو هســتند، محتاطانــه عمــل 
می کننــد و در حقیقــت چشــم انتظار اتفاقــات 

ــتند.  ــازار هس ــده ب آین
ــترین  ــبختانه بیش ــرد: خوش ــد ک ــی تاکی پورحقان
ــل  ــد داخ ــازار تولی ــود در ب ــان موج ــزان مبلم می
هســتند؛ در واقــع حــدود 90 درصــد مبلمــان 
 10 تنهــا حــدود  و  تولیــد می شــود  در کشــور 
ــرا  ــی اســت؛ زی ــا واردات ــا قاچــاق ی درصــد کااله
در ایــن شــرایط، قاچــاق یــا واردات مبــل صرفــه 

ــدارد. ــادی ن اقتص

تمهیدات دولت برای کمک  به بازار کشمش

رئیس اتحادیه مبل اصفهان عنوان کرد:
بازار مبل در رکود

حتما بخوانید!
3برق خانگی، 10 درصد گران شد دوشنبه   01  آذرماه  1395

ـــمـــاره 303 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

بارش برف و باران در ایران نصف شد
کــرد:  اعــالم  نیــرو  وزارت 
بارش هــای کشــور  میــزان 
میانگیــن  بــه  نســبت 
و  درصــد   57 درازمــدت، 
نســبت به دوره مشــابه ســال 
درصــد   82 گذشــته  آبــی 

کاهش داشته است. 
وزارت نیــرو بــا انتشــار گزارشــی دربــاره آخریــن 
وضعیــت بارش هــا در کشــور اعــالم کــرد: ارتفــاع 
ــال  ــان س ــا 29 آب ــر ت ــوی از 1 مه ــای ج کل ریزش ه
ــن  ــوده اســت؛ ای ــر ب ــی 96-95، حــدود 12 میلیمت آب
مــدت  در  بارش هــا  اســت کــه حجــم  حالــی  در 
مشــابه ســال گذشــته، 66 میلیمتــر و در متوســط 
درازمــدت 28 میلیمتــر ثبــت شــده اســت. ایــن مقــدار 
ــدت 57 درصــد  ــن درازم ــه میانگی ــی نســبت ب  بارندگ
ــته 82  ــی گذش ــال آب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب و نس

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه درص
ــان  ــان 29 آب ــا پای ــر ت ــارش 1 مه ــم ب ــن حج همچنی
معــادل 19 میلیــارد و 776 میلیــون متــر مکعــب 

ــت.  اس
ششــگانه  و  اصلــی  آبریــز  حوضه هــای  میــان  از 
ــر  ــا 79 میلیمت ــای خــزر ب ــز دری کشــور، حوضــه آبری
ــا  ــز مــرزی شــرق ب ــارش، بیشــترین و حوضــه آبری ب
 صفــر میلیمتــر بــارش، کمتریــن میــزان بارش هــا 

را به خود اختصاص داده اند. 
رامســـر  ایســـتگاه  در  بارندگـــی  حداکثــر    
)ترکــرود- آخونــد( واقــع در اســتان مازنــدران بــا 
444 میلیمتــر و حداقــل بارندگــی در ایســتگاه بنــرک 
واقــع در اســتان خراســان جنوبی بــا 0.5 میلیمتــر 

ــت. ــده اس ــت ش ــی ثب بارندگ

فروش صددرصدی بلیت های برگشت 

زائران اربعین

بــه  اشــاره  ضمــن  راه آهــن  مســافری  معــاون 
ــاوگان و خطــوط ریلــی  بهره گیــری از تمــام ظرفیــت ن
ــد  ــت: صددرص ــن گف ــران اربعی ــی زائ ــرای جابه جای ب
بلیت هــای قطــار برگشــت مســیر خرمشــهر-تهران بــه 

ــت.  ــه اس ــروش رفت ف
 میرحســن موســوی ادامــه داد: یــک ســفر رفــت 
ــن  ــا اربعی ــال ت ــی تهران-کرب و برگشــت در مســیر ریل
حســینی در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه پیــش از ایــن 
ایــام انجــام شــد؛ امــا پــس از اربعیــن، حرکــت ایــن 

ــد.  ــه می یاب ــنبه ادام ــر سه ش ــار ه قط
ــران در مــرز  ــه ازدحــام زائ ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب
ــافران  ــارت مس ــرل و نظ ــود در کنت ــکالت موج و مش
ــال  ــران- کرب ــی ته ــیر ریل ــن در مس ــس از اربعی ــا پ ت

نمی شــود.  جابه جــا  مســافری 
ــر  ــوی دیگ ــت: از س ــار داش ــئول اظه ــام مس ــن مق ای
بــرای رفــت و برگشــت مســافران اربعیــن از مــرز 
ــل 40 رام  ــار، از قب ــق قط ــران از طری ــه ته ــملچه ب ش
تهــران  خرمشــهر-  مســیر  در  فوق العــاده  قطــار 

اســت. شــده  پیش بینــی 
 موســوی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره احتمــال 
بــه  خرمشــهر  قطــار  بلیــت  قیمــت  افزایــش 
 تهــران گفــت: تمــام بلیت هــای ایــن مســیر هــم 
رفتــه  فــروش  بــه  رفــت  بلیت هــای  همــراه  بــه 
بــرای  دلیلــی  اســاس  همیــن  بــر  و  اســت 
ــود  ــا وج ــش تقاض ــت افزای ــه عل ــت ب ــش قیم  افزای

ندارد.

عالقه آمریکایی ها به فرش ایرانی
رئیــس اتحادیه صادرکنندگان 
دســتباف ضمــن  فــرش 
اعــالم صــادرات 100 میلیــون 
دالری فــرش دســتباف بــه 
آمریــکا پــس از تحریــم 
تاکنــون، از عالقــه آمریکایی ها 

به فرش ایرانی گفت. 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی عراقچ ــید مجتب س
ــه  ــی ب ــرش ایران ــروش ف ــم از ف ــان تحری مدت زم
کــرد:  اظهــار  می شــد،  جلوگیــری  آمریکایی هــا 
در ایــن زمــان، هندی هــا توانســتند جــای بــازار 
 فــرش ایرانــی را پــر کننــد و در ایــن رابطــه از خریــد 
 و فــروش فــرش ایرانــی به کشــور آمریــکا جلوگیری 

شد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــرش هنــری ایــران 
شــد:  یــادآور  می زنــد،  دنیــا  در  را  اول  حــرف 
رقیبــان  افغانســتان،  و  پاکســتان  هندوســتان 
ایــران در فــرش دســتباف هســتند و بــه دلیــل 
ارزان بــودن کارگــر در ایــن کشــورها توانســته اند 
ــند؛  ــته باش ــه ای داش ــل مقایس ــرفت های قاب پیش
تجــاری  هنــری،  فرش هــای  مقولــه  در   امــا 
 و آنتیــک، کمــاکان ایرانی هــا از ســایر کشــورها جلوتر 

هستند. 
ــرش  ــه ف ــا ب ــه آمریکایی ه ــاره عالق ــی درب عراقچ
ــیاری  ــرمایه داران بس ــکا س ــت: در آمری ــی گف ایران
ایرانــی بســیار  ایــن هنــر  بــه  وجــود دارنــد و 

هســتند.  عالقه منــد 
ایــن  از  عــده ای  تحریــم  زمــان  در  حتــی   
ــتند و از او  ــا نوش ــه اوبام ــه ای ب ــرمایه گذاران نام س
درخواســت کردنــد کــه آن هــا را از خریــد فرش هــای 

ایرانــی محــروم نکنــد.
ــورهای  ــکا کش ــر از آمری ــه غی ــالم اینک ــا اع  وی ب
ســوئیس  فرانســه،  آلمــان،  نظیــر   اروپایــی 
و انگلســتان از مشــتریان فــرش  هنــری و صنعتــی 
ــم  ــان تحری ــس از زم ــرد: پ ــان ک ــتند بی ــران هس ای
ــتباف  ــرش دس ــون دالر ف ــدود 100 میلی ــون، ح تاکن
ــن  ــد در ای ــده و بای ــادر ش ــکا ص ــه آمری ــران ب از ای
ــادرات  ــوم کل ص ــک س ــه ی ــم ک ــالم کنی ــه اع زمین
انجــام  آمریــکا  بــه  ایــران  دســتباف   فــرش 

می شود.

مردم ۶ استان بیکارتر شدند
اســتان   6 بیــکاری  نــرخ 
بوشــهر  شــرقی،  آذربایجــان  
تهــران، خراســان جنوبی، کردســتان 
و کرمــان کــه در تابســتان ســال 
در  بــوده،  تک رقمــی  گذشــته 
رقمــی  دو  امســال  تابســتان 

شده است. 
بیــکاری  نــرخ  رســمی کشــور،  جدیدتریــن گزارش هــای 
تابســتان امســال را 12.7 درصــد اعــالم کــرده کــه ایــن میــزان 
 نســبت بــه نــرخ 10.9 درصــدی بیکاری تابســتان ســال گذشــته

چیــزی حــدود 1.8 درصــد رشــد داشــته اســت. در ایــن 
ــن 31 اســتان کشــور  ــکاری در بی ــان بررســی شــاخص بی می
ــکاری« در  ــرخ بی ــی یکســال گذشــته، »ن ــد ط نشــان می ده
15 اســتان افزایــش و در 14 اســتان نیــز کاهــش داشــته 
اســت؛ البتــه بیــکاری در 2 اســتان یــزد و همــدان بــدون تغییــر 
ــوده اســت. همچنیــن در بیــن 31 اســتان کشــور، باالتریــن  ب
ــا 20.3 درصــد  ــه اســتان کرمانشــاه ب ــوط ب ــکاری مرب ــرخ بی  ن
و کمتریــن نــرخ بیــکاری مربــوط بــه اســتان مرکــزی بــا نــرخ 

6.7 درصــد اســت. 
ــادل  ــال 94 مع ــکاری س ــرخ بی ــزارش، ن ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــرخ  ــد و ن ــال 12.2 درص ــار امس ــکاری به ــرخ بی ــد، ن 11 درص
ــه  ــالم شــد ک ــز 12.7 درصــد اع ــکاری تابســتان امســال نی بی

رونــد صعــودی را نشــان می دهــد.

ممنوعیت ترخیص برنج وارداتی 
ــه بنکــداران مــواد غذایــی از کاهــش قیمــت  رئیــس اتحادی
برنــج خارجــی در زمــان ممنوعیــت پنــج ماهــه واردات ایــن 
ــا ایســنا  محصــول خبــر داد. محمــد آقاطاهــر در گفت وگــو ب

ــاه هــر ســال واردات  ــدای مردادم ــه از ابت ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــود ــوع می ش ــران ممن ــه ای ــاه ب ــج م ــدت پن ــه م ــج ب  برن

گفــت: از ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری نیــز ورود برنــج بــه 
کشــور ممنــوع شــده و ایــن ممنوعیــت بــه مــدت پنــج مــاه 
ــا ابتــدای دی مــاه ســال جــاری ادامــه خواهــد داشــت.  و ت
امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در 
ــه گمــرک وارد می شــد  ــج ب ســالیان گذشــته زمانــی کــه برن
ــت  ــه دوره ممنوعی ــاز ب ــس از آغ ــه آن پ ــص ب ــازه ترخی اج
ــا در ســال جــاری  ــه کشــور داده می شــد؛ ام ــج ب واردات برن
تصمیــم متفاوتــی گرفتــه شــده و برنج هــای وارداتــی در دوره 
ــان زمــان اتمــام ممنوعیــت اجــازه  ــا پای ممنوعیــت واردات ت
ترخیــص از گمــرک ندارنــد. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 
قیمــت عمــده برنــج بــا کیفیــت خارجــی بــرای هــر کیلوگــرم 
ــاز  ــرم آغ ــر کیلوگ ــه ازای ه ــان ب ــان و 4500 توم از 4400 توم
می شــود و در بیشــترین حالــت معــادل 4750 تومــان 
ــج در  ــن برن ــت همی ــه قیم ــی اســت ک ــن در حال اســت. ای

ــد. ــرم می رس ــه ازای هرکیلوگ ــان ب ــه 4250 توم ــدر ب بن

راه اندازی دو آزمایشگاه جدید برای پایش بنزینبرق خانگی، 10 درصد گران شد

 شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر
 در نظر دارد نسبت به:

1- اجاره زمین پارک بادی واقع در باغ بانوان شهرداری به قیمت پایه ماهیانه 3/800/000 
ریال )تجدید مزایده عمومی(.

2- فروش و واگذاری تعداد 6 قطعه پالک زمین واقع در 125 دستگاه جنوبی به قیمت پایه 
کارشناسی )مرحله اول( اقدام نماید.

جهت دریافت  اداری روز چهارشنبه مورخ 95/9/17  پایان وقت  تا  توانند  متقاضیان می 
اداری روز  تا پایان وقت  اسناد و آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و 
پنجشنبه مورخ 95/9/18 پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند. 

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
شماره تماس شهرداری: 52240471  

حسین ناظم الرعایا  - شهردار چمگردان

 آگهی مزایده عمومی واگذاری امور آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران 

به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 

تلفن  با شماره  یا  و  مراجعه   poshtibani.mui.ac.ir آدرس  به  اصفهان  پزشکی  علوم 

37924005-031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

 آگهی مزایده عمومی واگذاری پارکینگ ضلع های شمالی، جنوب و جنوب غربی 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 

تلفن  با شماره  یا  و  مراجعه   poshtibani.mui.ac.ir آدرس  به  اصفهان  پزشکی  علوم 

37924005-031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف 720۶

م الف 7205

نوبت اول



دوشنبه  01 آذرماه   41395
ـــمـــاره 303  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
جاده های برون شهری همچنان...

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــه  ــت ب ــدد طبیع ــه م ــان ب ــوای اصفه ــر ه ــار دیگ ب
ــت  ــن بازگش ــد ای ــر چن ــت. ه ــالم بازگش ــت س حال
ــال بارش هــای اواخــر  ــا احتم ــا ب ــی اســت، ام موقت
ــان  ــوای اصفه ــه ه ــود دارد ک ــد وج ــن امی ــز ای پایی
ــام  ــاس اع ــر اس ــد. ب ــیدن باش ــس کش ــل نف قاب
مرکــز پایــش کیفیــت هــوای اداره کل محیــط زیســت 
اســتان اصفهــان، شــاخص کیفیــت هــوای اصفهــان 
در دو روز آخــر هفتــه گذشــته – پنجشــنبه و جمعــه - 

ــوده اســت. ســالم ب
    اینورژن

 بنــا بــر گفتــه اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
یــک  روزهــای گذشــته  در  اتفاق افتــاده  اینــورژن 
ــوده اســت. شــهر اصفهــان همــواره  نمونــه ضعیــف ب
اینــورژن  پدیــده  بــا  دی  تــا  آبــان  ماه هــای  از 
 یــا وارونگــی هــوا دســت و پنجــه نــرم می کنــد 
و گاه کیفــت هــوای ایــن شــهر از مــرز بحــران عبــور 
 کــرده اســت. در حالــت عــادی و از لحــاظ فیزیکــی

هــوای گــرم بــه ســمت بــاال و هــوای ســرد بــه دلیــل 
ســنگینی بــه ســمت پاییــن حرکــت می کنــد. 

ــای  ــید، الیه ه ــوع خورش ــگام طل ــل روز و هن در اوای
ــور خورشــید  ــل برخــورد اشــعه های ن ــه دلی ــن ب زمی
گرم تــر از الیه هــای زیریــن می شــود. بــا شــروع 
روز و آغــاز فعالیت هــای انســانی و مصــرف ســوخت 

ــاد می شــود.  ــن زی ــوای ســطح زمی ــای ه دم
ایــن هــوای گــرم هنــگام صعــود و حرکــت بــه 
ســمت بــاال یــا هنــگام جابه جایــی بــه وســیله 
ــش  ــط تاب ــه توس ــوا ک ــا از ه ــه ای هم دم ــا الی ــاد ب ب

ــده ــکیل ش ــو تش ــی ج ــات فوقان ــید در طبق  خورش
ــادل هــوا  ــع صعــود و تب ــد و ایــن مان برخــورد می کن
می شــود. نتیجــه آن، تشــکیل یــک ســطح پوششــی 
بــاالی شــهر اســت کــه بــا گذشــت زمــان و افزایــش 
ــوا در  ــس ه ــل حب ــه دلی ــانی و ب ــای انس فعالیت ه
ــده تولیدشــده در ســطح  ــواد آالین ــه، م ــن الی ــر ای زی

ــد.  ــاال نمی رون ــده و ب ــی مان ــن باق زمی
ــن  ــدن چنی ــه وجودآم ــا در ب ــدام از آالینده ه ــچ ک هی
ــت جــوی  ــط وضعی ــل نیســتند و فق ــده ای دخی پدی

ــه وجــود مــی آورد.  اســت کــه آن را ب
بــه عبارتــی دمــای هــوای محیــط در الیــه تروپوســفر 
معمــوال بــا ارتفــاع کاهــش می یابــد. بــا وجــود 

ــرارت  ــه ح ــور درج ــه مزب ــات درالی ــی اوق ــن گاه ای
بــه  می دهــد کــه  نشــان  افزایــش  ارتفــاع  بــا 
ــه  ــا گفت ــی دم ــا وارونگ ــورژن ی ــت این ــن وضعی  ای

می شود.
ــی  ــرایط بحران ــود ش ــا وج ــته ب ــال گذش ــه س  در س
کیفیــت هــوای ایــن شــهر، حتــی تعطیلــی مهدهــای 
افتــاد  اتفــاق  انگشت شــمار  بــه صــورت   کــودک 
ــز  ــت نارنجــی و قرم ــن شــهر در وضعی ــودکان ای و ک

ــد. ــوا هــم ســرکاس رفتن ه
ــت  ــن کیفی ــز اگرچــه میانگی  در روزهــای گذشــته نی
هــوای در شــرایط نارنجــی بــود، امــا در چهــار منطقــه 
پرجمعیــت اصفهــان در وضعیــت قرمــز قــرار داشــت. 

بــر اســاس اطاعــات پرتــال اداره کل محیــط زیســت 
اســتان اصفهــان، شــاخص AQI تــا ســاعت منتهــی 
ــاد  ــدان احمدآب ــق می ــروز، در مناط ــح دی ــه 7 صب ب
75، بلــوار دانشــگاه 62، خیابــان پرویــن 71، خیابــان 
رودکــی 59، میــدان امــام حســین 81، چهاربــاغ 
خواجــو 68، بزرگــراه خــرازی 77 اعــام شــده اســت. 
ــن  ــا ای ــش تردده ــه افزای ــه ب ــا توج ــاید ب ــا ش ام

شــاخص تغییــر کــرده باشــد.
    کاهش دما و بارش های پاییزی

ــان  ــل نقشــه های هواشناســی در اســتان اصفه تحلی
ــت  ــدار، اف ــواج ناپای ــور ام ــر عب ــنبه بیانگ در روز یکش
ــای  ــزی در روزه ــای پایی ــا و بارش ه ــوس دم محس
آینــده اســت. بــه گــزارش اداره کل هواشناســی 
اســتان اصفهــان در ســه روز آینــده در بیشــتر مناطــق 
ــور  ــه ط ــرد و ب ــاد س ــر، وزش ب ــش اب ــتان، افزای اس
متنــاوب ناپایداری هایــی به ویــژه در نواحــی شــمالی 
و غربــی اســتان رخ خواهــد داد. در مناطــق سردســیر 
ــرف  ــورت ب ــه ص ــا ب ــات بارش ه ــتعد و ارتفاع و مس
ــی  ــدید پیش بین ــدازه ای ش ــا ان ــرد ت ــاد س و وزش ب
ــن  ــا بی ــوس دم ــت محس ــم اف ــه مه ــود. نکت می ش
ــوا  ــرمای ه ــداوم س ــانتیگراد و ت ــه س ــا 10 درج 5 ت
ــی  ــوالت باغ ــت. محص ــاری اس ــه ج ــان هفت ــا پای ت
برداشت نشــده ماننــد بــه و انــار بایــد برداشــت 
ــده در بیشــتر  ــوا در 24 ســاعت آین ــای ه شــود. دم
مناطــق اســتان 5 تــا 7 درجــه کاهــش خواهــد 
ــی 3 روز  ــز ط ــان نی ــهر اصفه ــرای کانش ــت. ب داش
 آینــده شــاهد هــوا بــه صــورت قســمتی ابــری 
بــا غبــار صبحگاهــی، گاهــی افزایــش ابــر و وزش بــاد 

ســرد و بــارش خفیــف خواهیــم بــود.

سرما و کاهش دما در نصف جهان

اصفهان، نفس کشید

 رشد 30 درصدی عضویت 

در کتابخانه های استان اصفهان
سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای 
از  اصفهــان  اســتان  عمومــی 
ــت در  رشــد 30 درصــدی عضوی
دو  در  اســتان  کتابخانه هــای 

ماه اخیر خبر داد. 
امیــر هاکویــی در آئیــن تکریــم 
مقــام کتابــدار و ترویــج فرهنــگ 
کتابخوانــی بــا بیــان اینکــه عضویــت در کتابخانه هــای اســتان 
در دو مــاه اخیــر بــا رشــد 30 درصــدی مواجــه بــوده، افــزود: 
ــتان  ــای اس ــط اداره کل کتابخانه ه ــی توس ــای خوب فعالیت ه
اصفهــان در راســتای ارتقــای فرهنــگ کتابخوانــی انجــام 
می شــود؛ در ایــن راســتا، در ماه هــای گذشــته جشــنواره 
ــر شــرکت کننده  ــزار نف ــش از 10 ه ــا بی ــی رضــوی ب کتابخوان
ــزار شــده  ــه اول مشــارکت در ســطح کشــور برگ و کســب رتب
اســت. وی بــا اشــاره بــه دیگــر فعالیت هــای فرهنگــی 
ــک  ــش از ی ــزاری بی ــزود: برگ ــتان اف ــای اس اداره کتابخانه ه
هــزار نشســت کتابخوانــی در شــش ماهــه اول ســال جــاری 
معرفــی و بــه اشــتراک گذاری بیــش از 5 هــزار عنــوان 
ــگاه  ــت صبح ــزاری 20 نشس ــت ها، برگ ــن نشس ــاب در ای کت
مثنــوی  و  حکمــت  نشســت های  برپایــی   کتابخوانــی، 
و ارائــه بســته های مطالعاتــی از جملــه ایــن فعالیت هاســت. 
ــتان  ــاه در اس ــوان م ــرح کتابخ ــرای ط ــاره اج ــی درب هاکوی
اصفهــان گفــت: در ایــن طــرح هــر مــاه چهــار عنــوان 
ــای  ــا، محــور فعالیت ه ــن کتاب ه ــه ای ــه شــده ک ــاب ارائ کت
مســابقات کتابخوانــی، قصه گویــی، جمع خوانــی در کتابخانه های 
ــون  ــا بیــان اینکــه 58 کان ــوده اســت. هاکویــی ب عمومــی ب
ادبــی، 50 گــروه مطالعاتــی و 42 کانــون قــرآن و نهج الباغــه 
ــزود:  ــد، اف ــت دارن ــتان فعالی ــی اس ــای عموم در کتابخانه ه
همچنیــن در حــوزه عمرانــی 25 پــروژه در حــال احداث اســت 
ــای  ــداد کتابخانه ه ــا تع ــن پروژه ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــه ب ک

نهــادی اســتان بــه 200 بــاب خواهــد رســید.

 ۹۵ درصد جمعیت بانوان 

چهارمحال و بختیاری باسواد هستند
اســتانداری  خانــواده  و  بانــوان  امــور  دفتــر  کل  مدیــر 
ــوان  ــت بان ــت: 95 درصــد جمعی ــاری گف چهارمحــال و بختی
چهارمحــال و بختیــاری باســواد هســتند. فاطمــه دوســتی در 
نشســت ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
نیمــی از جمعیــت اســتان را زنــان تشــکیل می دهنــد، اظهــار 
کــرد: جمعیــت زنــان شهرنشــین اســتان از ســال 1385 بــه 
بعــد، ســیر صعــودی داشــته اســت. وی بــا بیــان اینکــه 33 
درصــد جمعیــت اســتان را جوانــان 15 تــا 29 ســال تشــکیل 
می دهنــد، تصریــح کــرد: 95.8 درصــد بانــوان جــوان اســتان 
ــواده  ــوان و خان ــور بان ــر ام ــر کل دفت ــتند. مدی ــواد هس باس
اســتانداری خاطرنشــان کــرد: جمعیــت زنــان جــوان اســتان 

ــر رســیده اســت. ــه 295 هــزار و 995 نف در ســال 1390 ب

طرح پاک سازی در محله سرآسیاب کرمان 

اجرا شد
ــب  ــان در قال ــیاب کرم ــه سرآس ــازی در محل ــرح پاک س ط
ــع  ــی نیک طب ــد. عل ــام ش ــا انج ــازی محله ه ــرح پاک س ط
شــهردار منطقــه چهــار کرمــان در حاشــیه اجــرای ایــن 
طــرح بــا اشــاره بــه اینکــه پاک ســازی در محله هــا از 
ــوب  ــری محس ــای بص ــع ناهنجاری ه ــای رف ــه راهکاره جمل
چشــم انداز  زیباســازی  و  بهســازی  گفــت:   می شــود، 
و ســیمای شــهر از اولویت هایــی اســت کــه بــه صــورت 
مســتمر در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد و بــه منظــور 
ــورت  ــهر ص ــف ش ــای مختل ــت محله ه ــه وضعی ــیدگی ب رس
می گیــرد. علــی نیک طبــع بــا بیــان اینکــه ریختــن زبالــه در 
ــروز مشــکات زیســت محیطی می شــود  طبیعــت موجــب ب

افــزود: زمیــن و منابــع طبیعــی محــدود اســت؛ بایــد 
 مراقــب ایــن ثــروت محــدود باشــیم و میــراث گذشــته 
را بــا امانتــداری بــه آینــدگان انتقــال دهیــم و از آلودگی هــای 
اقدامــات  ایــن  از  هــدف  وی  بکاهیــم.   زیســت محیطی 
 و فعالیت هــا را پاک ســازی، آراســتگی، زیباســازی شــهر

رفــع موانــع و نازیبایی هــای بصــری و زیســت محیطی در 
ــام  ــرد: تم ــح ک ــوان و تصری ــهر عن ــف ش ــای مختل محله ه
اهتمــام شــهرداری، افزایــش ســطح خدمات رســانی بــه 
شــهروندان و ارتقــای ســطح رضایتمنــدی و رفــاه حــال 
آن هــا و نیــز بهبــود وضعیــت بهداشــتی ســطح شــهر اســت. 
ــی ــارکت اجتماع ــش مش ــن افزای ــت: همچنی ــع گف  نیک طب

تقویــت محله محــوری و ایجــاد حــس تعلــق شــهروندان بــه 
محــل زندگــی می توانــد از نتایــج ایــن طــرح باشــد.

 جاده های برون شهری 

همچنان طالیه دار تلفات انسانی
ــزار  ــت: 26 ه ــان گف ــی اســتان اصفه ــر کل پزشــکی قانون مدی
ــال  ــی س ــه ابتدای ــزاع، در 7 ماه ــی از ن ــدوم ناش و 256 مص
بــه پزشــکی قانونــی اســتان مراجعــه کردنــد کــه ایــن آمــار در 
ــا ســال گذشــته 0/4 درصــد کاهــش یافتــه اســت.  مقایســه ب
علــی ســلیمان پور ضمــن تشــریح آمــاری از تلفــات ســال 
ــی  ــوادث ترافیک ــوزه ح ــرد: در ح ــار ک ــان اظه ــاری در اصفه  ج
و متوفیــان ایــن ســوانح در 7 ماهــه ابتــدای ســال جــاری 699 
نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته، )701 نفــر( 0/3 درصــد 
ــرد  ــان، 533 م ــن می ــزود: از ای ــه اســت. وی اف  کاهــش یافت
و 166 زن در تلفــات جــاده ای جــان خــود را از دســت داده انــد.

ــا 417 نفــر مربــوط  ــه ترتیــب ب بیشــترین حــوادث ترافیکــی ب
ــر از آن 249  ــه غی ــه ب ــت ک ــهری اس ــای برون ش ــه جاده ه ب
ــر در جاده هــای خــارج  ــر در مســیرهای درون شــهری، 11 نف نف
از اســتان، 9 نفــر در جاده هــای روســتایی و 13 نفــر نیــز ســایر 
مــوارد گــزارش شــده اســت. ســلیمان پور بــا بیــان اینکــه 
مصدومیــت ناشــی از تصادفــات در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال گذشــته افزایــش 11.1 درصــدی را داشــته، تصریــح کــرد: 
از میــان 15 هــزار و 849 مــورد مصدومــی کــه بــر اثــر تصــادف 
بــه پزشــکی قانونــی مراجعــه کرده انــد، 4 هــزار و 259 زن و 11 

ــد. ــرد بوده ان ــزار و 590 م ه

اخبار کوتاه

 انتقاد استاندار اصفهان 
از آمارهای متفاوت در باره آلودگی هوا

 آمارهای متفاوت 

اعتماد مردم را مخدوش می کند
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــا 
توجــه به اینکــه اعتماد مــردم در 
بزرگ تریــن  زمینــه ای  هــر 
ســرمایه بــرای مســئوالن اســت 
میــزان  وضعیــت  اعــام  در 
اســـتان  هـــوای  آالینـدگـــی 
بیـــن  جـــدی  هماهنگـــی 
ــاد  ــن اعتم ــه ای ــا ب ــردد ت ــول گ ــط معم ــتگاه های ذی رب دس
خدشــه وارد نشــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، رســول 
زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، در جلســه ای کــه بــا هــدف 
هواشناســی  زیســت،  محیــط  بیــن  بیشــتر   هماهنگــی 
و بهداشــت و درمــان اســتان و مدیریــت بحــران اســتانداری 
تشــکیل شــد، بــر هماهنگــی جــدی بیــن دســتگاه های 
ــوای  ــی ه ــزان آالیندگ ــق می ــای دقی ــه آماره ــط در ارائ ذی رب
اســتان و اطاع رســانی شــفاف بــه مــردم تاکیــد کــرد. 
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه گــزارش مدیــر کل مدیریــت 
بحــران اســتانداری مبنــی بــر ارائــه اخبــار متفــاوت از وضعیــت 
زیســت  محیــط  توســط  قبــل  هفتــه   جــوی   ناپایــدار 
اظهــار  بازتــاب آن در بعضــی رســانه ها،  و  و هواشناســی 
داشــت: ســامت عمــوم مــردم بــرای مــا از هــر امــری مهم تــر 
ــه   ــع، الزم ــه موق ــق و ب ــح، دقی ــانی صحی ــت و اطاع رس اس
ایــن امــر اســت و مســئوالن در ایــن ارتبــاط مکلــف هســتند. 
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اعتمــاد عمومــی در هــر زمینه ای 
بزرگ تریــن ســرمایه بــرای مســئوالن اســت، افــزود: نبایــد بــا 
 اعــام آمارهــای مختلــف و متفــاوت بــه ایــن اعتمــاد 
و ســرمایه  عمومــی خدشــه وارد شــود. مدیــر ارشــد اســتان بــا 
اشــاره بــه گــزارش مدیــران کل محیــط زیســت و هواشناســی 
ــی  ــنجش آلودگ ــال س ــتگاه های فع ــداد ایس ــوص تع درخص
هــوا در اســتان تصریــح کــرد: مبنــای اعــام وضعیــت آلودگــی 
هــوا نمی توانــد تنهــا یــک ایســتگاه باشــد؛ بلکــه بایــد تلفیقــی 
از میانگیــن ایســتگاه های موجــود ســه دســتگاه محیــط 
زیســت، هواشناســی و در آینــده شــهرداری اصفهــان در نقــاط 
مختلــف باشــد. وی در ایــن ارتبــاط بــر هماهنگــی کامــل بیــن 
ــه  محیــط زیســت و هواشناســی و بهداشــت و درمــان در ارائ
آمــار تاکیــد کــرد و افــزود: الزم اســت 100 درصــد اطاعــات بــا 
همدیگــر رد و بــدل شــده و یــک عــدد میانگیــن طبــق روش 
علمــی جهــت اطــاع بــه مــردم اعــام شــود. اســتاندار 
اصفهــان در پایــان بــر افزایــش تعــداد ایســتگاه های ســنجش 
 آالیندگــی هــوا بــه اســتانداردهای کشــوری و بین المللــی 
و همچنیــن نصــب ایــن ایســتگاه ها در نقاطــی کــه از لحــاظ 

علمی و فنی منطبق با استانداردهاست، تاکید کرد.

 اعطای 1۵0 واحد مسکونی 

از سوی بهزیستی چهارمحال و بختیاری
ــتی  ــتغال بهزیس ــور اش ــی و ام ــارکت های مردم ــاون مش مع
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان ســال 
ــه  ــکن ب ــد مس ــای 400 واح ــتی اعط ــد بهزیس ــاری، تعه ج
ــدای  ــزود: از ابت خانواده هــای شــهری و روســتایی اســت، اف
ــه خانواده هــای  ســال جــاری، 150 واحــد مســکن شــهری ب
ــار  ــی اظه ــاس عال ــت. عب ــده اس ــول داده ش ــد معل دو فرزن
ــتایی  ــد روس ــتی، 54 واح ــک بهزیس ــا کم ــال ب ــرد: امس ک
ــای دارای دو  ــه خانواده ه ــوض ب ــک باع ــون کم ــا 18 میلی ب
فرزنــد معلــول داده شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان 
ــه خانواده هــای  ــد بهزیســتی 400 واحــد ب ســال جــاری تعه
شــهری و روســتایی اســت، افــزود: از ابتــدای ســال جــاری 
150 واحــد شــهری بــه خانواده هــای دو فرزنــد معلــول 
ــهری 30  ــکن های ش ــه مس ــوض ب ــک باع ــده و کم داده ش
ــوض  ــای باع ــت: کمک ه ــی گف ــان اســت. عال ــون توم میلی
 شــهری و روســتایی از طــرف بهزیســتی، بنیــاد مســکن
بنیــاد مســتضعفان و انجمــن خیــران بــه افــراد واجــد 
ــک  ــراد ت ــه اف ــرد: ب ــح ک ــود. وی تصری ــرایط داده می ش ش
معلــول بی سرپرســت بــه ازای هــر واحــد 4 میلیــون تومــان 
کمــک باعــوض از طــرف بهزیســتی داده می شــود. معــاون 
مشــارکت های مردمــی و امــور اشــتغال بهزیســتی اســتان بــا 
اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته بــه خانوارهــای دارای فرزنــد 
معلــول حــدود 330 واحــد مســکن شــهری و روســتایی داده 
شــد، خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم امســال بــا دادن اعتبــارات 

الزم، بتوانیــم ایــن تعهــد را محقــق کنیــم.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:

مخالف اصالح قانون کار نیستم
ــف اصــاح  ــت: مخال ــان گف ــر اصفه ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
ــرات  ــا نظ ــد ب ــه بای ــن اصاحی ــا ای ــتم؛ منته ــون کار نیس قان
شــرکا باشــد و حداقل هــای جامعــه کارگــری را محــدود 
ــاز در بحــث مشــاغل  ــورد نی ــت شــغلی م ــد و اینکــه امنی نکن
مســتمر و امنیــت اجتماعــی خانــواده را در بحــث مســئله 
تأمیــن اجتماعــی، تحــت پوشــش قــرار دهــد. اصغــر برشــان 
اظهــار کــرد: آب، اشــتغال و صندوق هــای تأمیــن اجتماعــی از 
مســائل مهــم کشــور اســت. ســرنخ های بحــران را در تأمیــن 
اجتماعــی و اشــتغال شــاهد هســتیم. در صنــدوق فــوالد فــراز 
 و نشــیب های زیــادی را داشــتیم و اگــر دولــت بودجــه ای 
را تصویــب نمی کــرد، مشــکات بیشــتری را شــاهد می بودیــم. 
برشــان افــزود: بحــث ادغــام بیمه هــا توســط وزرات بهداشــت 
مطــرح شــد کــه تمــام بیمه هــا یکســان و وارد حــوزه بهداشــت 
ــن  ــن نســلی تأمی ــدوق بی ــع صن ــر اســاس آن، مناب شــود و ب
ــت کشــور  ــر از جمعی ــون نف ــه حــدود 45 میلی  اجتماعــی را ک
را تحــت پوشــش دارد در وزارت بهداشــت ادغــام کنــد تــا 
ــود.  ــران ش ــدوق جب ــن صن ــا ای ــامت ب ــرح س ــری ط کس

وی بــا بیــان اینکــه مــا مخالــف ادغــام بیمه ها هســتیم یــادآور 
ــع ســازمان تأمیــن اجتماعــی منابعــی نیســت کــه  شــد: مناب
مــال دولــت باشــد؛ بلکــه منابعــی اســت کــه از پرداخــت حــق 
بیمــه کارفرمایــان بــرای اختصــاص بــه کارگــران بــرای درمــان و 
بازنشســتگی بــه ایــن صنــدوق ذخیــره شــده و هیــچ کس حق 
نــدارد بــدون نظــر صاحبــان ســرمایه )کارگــران( اعم از شــاغان 
 و بازنشســتگان، ریالــی از ایــن صنــدوق را در جایــی دیگر خرج

 کند.

اخبار کوتاه

ــت:  ــزد گف ــتان ی ــز اس ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم دادس
ــگیرانه در  ــات پیش ــوب و اقدام ــی خ ــت قضائ ــا مدیری ب
ــای وارده  ــدی ورودی پرونده ه ــش 15 درص ــتان، کاه اس
ــت  ــاه نخس ــت م ــزد را در هف ــتان ی ــراهای اس ــه دادس ب
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل شــاهد 

ــم.  بودی
در نشســت شــورای  جمــال قضاوتــی 
قضایــی اســتان یــزد کــه بــا حضــور وزیــر 
ــزار شــد  ــزد برگ دادگســتری و اســتاندار ی
افــزود: در ایــن زمینــه بــا تــاش مجموعــه 
دادســراهای اســتان و مختومــه کــردن 
ــار  ــش از آم ــده بی ــزار پرون ــش از 3 ه بی

ــتان  ــراهای اس ــه دادس ــور مجموع ــدت مذک ورودی در م
یــزد، کاهــش 8 درصــدی پرونده هــای جــاری را نیــز رقــم 

ــت.  زده اس
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری 11 جلســه شــورای حفــظ 
حقــوق بیت المــال در ســال گذشــته، ابــراز کــرد: 3 هــزار و 

274 هکتــار از اراضــی دولتــی بــا رفــع تصــرف و تجــاوز بــه 
بیت المــال برگردانــده شــد کــه ارزش تقریبــی ایــن اراضــی 
بالــغ بــر 932 میلیــارد و 850 میلیــون ریــال بــوده اســت.
 ایــن مقــام قضائــی اهتمــام مســئوالن و ضابطــان قضایــی 
اســتان یــزد را در مســئله حفــظ حقــوق بیت المــال 
ــا  ــرد: ب ــان ک ــی و بی ــین ارزیاب ــایان تحس ش
تــاش گســترده صــورت گرفتــه، ســال جــاری 
کمتریــن میــزان گــزارش تصــرف و تجــاوز بــه 
ــی  ــی را از ســوی ضابطــان قضائ اراضــی دولت

داشــته ایم. 
وی از تشــکیل چهــار جلســه کمیتــه حمایــت 
بــا 25 مصوبــه  قضائــی از ســرمایه گذاری 
ــه  ــن کمیت ــرد: ای ــح ک ــر داد و تصری ــته خب ــال گذش در س
ــرمایه گذاران  ــان س ــورد اطمین ــن م ــن و مأم ــگاه ام پناه
ــوده و تــاش کــرده در اجــرای احــکام هیــچ  در اســتان ب
حکمــی منجــر بــه تعطیلــی بنــگاه اقتصــادی و کارگاه هــای 

ــدی نشــود. تولی

کاهش 1۵ درصدی ورودی پرونده ها به دادسراهای یزد
ــان  ــاک اســتان کرم ــت اســناد و ام ــر کل ثب مدی
آمــوزش  امــاک  شــدن  ســنددار  لــزوم   بــر 

و پرورش کرمان تاکید کرد. 
رضــا طالبــی زاده در گردهمایی کارشناســان حقوقی 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان کــه بــا 

حضــور مدیــر کل و معاونــان آمــوزش 
اســتان تشــکیل شــد  پــرورش  و 
ــون  ــب قان ــا تصوی ــت: ب ــار داش اظه
ــان ســال  ــگار( در پای کاداســتر )حدن
93 و اجرایــی شــدن آن در ســال 94 
طبــق مــاده 9، ســازمان ثبــت موظــف 
اســت طــی پنــج ســال کلیــه امــاک 

ــد.  دولتــی و مــردم را ســنددار کن
ادارات  خصــوص  ایــن  در  داد:  ادامــه   وی 
و ســازمان ها بایــد ظــرف دو ســال مســتندات 
مالکیــت خــود را بــه ادارات ثبــت اســناد و امــاک 
تحویــل دهنــد تــا مقدمــات صــدور ســند از قبیــل 

جانمائــی و دیگــر اقدامــات انجــام شــود. 
طالبــی زاده در ادامــه بیــان کــرد: از آنجــا کــه 
پرورشــی  نهــاد  پــروش نخســتین  و  آمــوزش 
منابــع انســانی کشــور اســت، حمایــت و همــکاری 
بــا ایــن نهــاد وظیفــه همــه ادارات بــوده و در 
راســتای حمایــت از ایــن نهــاد اداره 
ثبــت اســناد و امــاک آمــاده اســت تــا 
ــری از سوء اســتفاده  ــور جلوگی ــه منظ ب
از امــاک آمــوزش و پــرورش بــا ایــن 
 نهــاد همــکاری الزم را داشــته باشــد 
و تمامــی امــاک ایــن نهــاد را ســنددار 

کنــد.
ــت  ــه اداره ثب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی زاده اب  طالب
 اســناد و امــاک بــا همــکاری خــود آمــوزش 
بــه  امــاک متعلــق  بتوانــد تمــام  و پــرورش 
ــه  آمــوزش و پــروش را ســنددار و دیــن خــود را ب

ــد. ــدس ادا کن ــاد مق ــن نه ای

در شهر

ســال های  در  اصفهــان گفــت:  مــردم  نماینــده 
میلیــارد   1000 ســالی  اقتصــاد،  وزارت  اخیــر 
تومــان بــه مالیــات اصفهانی هــا افــزوده اســت 
مالیــات  درصــد   10 عمــا  اصفهــان  اســتان  و 
در  تنهــا  کــه  می کنــد  پرداخــت  را  کل کشــور 
بایــد  تولیدکننــدگان  و  ســال 1394 صنعتگــران 
دولــت  بــه  تومــان  میلیــارد  هــزار   5 از   بیــش 

می پرداختند.
قانــون  برابــر  کــرد:  اظهــار  تاج الدیــن  ناهیــد   
بایــد 50 درصــد درآمدهــای مالیاتــی اصفهــان 
در اصفهــان هزینــه شــود کــه این گونــه نیســت 
توســعه بســیار مضــر  بــرای  ایــن وضعیــت   و 

است. 
بــا ایــن تفاســیر واقعــا نیــاز بــه بازنگــری در 

داریــم.  بــودن  برخــوردار  تعاریــف 
بایــد  دارایــی،  و  اقتصــاد  داد: وزارت  ادامــه  وی 
ضریــب تأثیــر اســتان ها را در توســعه کشــور بــرای 
مالیــات در نظــر بگیــرد و نظــام مالیاتــی بــر مبنــای 
فرهنگ ســازی بــرای تولیــد شــکل گیــرد؛ نــه آنکــه 
 روزبــه روز و بــرای فــرار از مالیــات واســطه گری 
ــر  ــد مهجورت ــل تولی ــتر و در مقاب ــوداگری بیش و س

شــود. 
نماینــده مــردم اصفهــان بــا اشــاره بــه کاهــش رقــم 
ــر آنچــه  ــزود: براب ــان اف ــی از اصفه ــات دریافت مالی
ــت در  ــی دول ــای مالیات ــد درآمده ــت می گوی دول
ــم درآمدهــای  ــر و نی ســه ماهــه اول 95، ســه براب
نفتــی شــده کــه ایــن امــر بــرای یــک اقتصــاد مولــد 
ــای  ــردن درآمده ــق ک ــا محق ــی اســت؛ ام کار بزرگ
مالیاتــی پیــش و بیــش از هر چیــز نیاز بــه افزایش 
ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد متقابــل دولــت و 
ــه فرهنگ ســازی  ــاز ب ــر نی ــن ام ــت داشــته و ای  مل

و روندهای ترمیمی دارد.
ــا      85 درصــد واحدهــای صنعتــی، دولتــی ی

ــتند ــبه دولتی هس ش
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه داد: س ــن ادام تاج الدی

زمینــه  ایــن  در  بایــد  و  می توانــد  مقاومتــی 
مقاومتــی  اقتصــاد  بــرای  چــون  کنــد؛  ورود 
اول  یعنــی  دولــت شــروع کنیــم؛  از  اول  بایــد 
را  اساســی  قانــون   44 اصــل  سیاســت های 
 اجــرا کنیــم و دولــت واگذاری هایــش را انجــام 

دهد. 
درصــد   85 حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
شــبه دولتی  یــا  دولتــی  صنعتــی،  واحدهــای 
هســتند کــه برابــر اصــل 44 قانــون اساســی، ایــن 
صنایــع بایــد واگــذار شــوند و بعــد از ایــن واگــذاری 
می توانیــم از مــردم شــروع و درآمدهــای مالیاتــی 
را محقــق کنیــم؛ امــا متاســفانه اکنــون رونــد 

ــت. ــوس اس معک
    رشد 68 درصدی روند تعطیلی شرکت های 

تجاری اصفهان
ــات  ــه مطالب ــاره ب ــا اش ــان ب ــردم اصفه ــده م نماین
ــا  ــرد: تقریب ــح ک ــات تصری ــه مالی ــی در زمین مردم
تمــام مطالبــات مردمــی، متمرکــز بــر توجه ســازمان 
ــای  ــوان واحده ــا و ت ــر ظرفیت ه ــی ب ــور مالیات ام
اســت  مالیــات  پرداخــت  بــرای  و کار   کســب 
 و مودیــان دربــاره وضــع مالیــات غیرمنصفانــه 
شــفافیت  عــدم  و  موجــود  ابهامــات  دربــاره   و 
 و نیــز عــدم تفاهــم میــان ســازمان امــور مالیاتــی 

و خــود گله منــد هســتند کــه در بعضــی مــوارد 
حتــی مشــکات جــدی بــر ســر راه ادامــه فعالیــت 

ــده اســت.  ــه وجــود آم ــان ب مودی
تاج الدیــن اضافــه کــرد: تعــدادی از واحدهــای 
ــی  ــکل مالیات ــرایط مش ــل ش ــه دلی ــب و کار ب کس
ــه  ــد ک ــده بودن ــا ش ــف فعالیت ه ــه توق ــور ب مجب
گزارش هــای  برابــر  اصفهانــی کــه  بــرای  ایــن 
اســتانداری، متاســفانه رونــد تعطیلــی شــرکت های 
ــرده،  ــه ک تجــاری در آن رشــد 68 درصــدی را تجرب

ــت. ــاک اس ــیار دردن بس
متاســفانه  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  نماینــده   
ــتر  ــه بیش ــوده ک ــن ب ــده ای ــه می ش ــتداللی ک اس
همچنیــن  و  اقتصــادی  ســرمایه گذاری های 
بــزرگ  اســتان  تولیــدی در چنــد  کارخانه هــای 

دارد. قــرار  کشــور 
درآمدهــای  افزایــش  بــرای  بایــد  بنابرایــن   
متفــاوت  رویکــردی  کشــور  کل  در  مالیاتــی 
ایــن  بــه  بایــد  مالیاتــی  مســئوالن  و  داشــت 
نــکات توجــه کننــد کــه درآمــد در اســتان های 
امــا  استان هاســت؛  ســایر  از  بیــش  صنعتــی 
بــرای  اصفهــان  بــه ظرفیت هــای  هیــچ کــس 
نکــرده  توجهــی  مالیــات  میــزان  ایــن   تأمیــن 

است.

نماینده مردم اصفهان:

سالی 1000 میلیارد تومان به مالیات اصفهانی ها افزوده می شود

ســومین فراخــوان عکــس عاشــورایی کــودکان بــه منظــور 
ثبــت نقــش و حضــور کــودکان در عــزاداری ســرور و ســاالر 
شــهیدان حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع( توســط اداره کل 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان اعــام شــد. 
ــاد  ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

اســامی اســتان اصفهــان، ســومین فراخــوان عکــس 
ــات محــرم و شــفا  ــودکان محــرم در موضوع عاشــورایی ک
 محــرم، تربیت بخــش کــودکان، کــودکان، محــرم و والیــت
کــودکان و شــهدای مدافــع حــرم، کــودکان و شــهدای 

ــد. ــام ش ــا اع ــه من فاجع
ــا همــکاری ســازمان   شــایان ذکــر اســت ایــن مســابقه ب
بســیج هنرمنــدان اســتان اصفهــان، ســازمان بســیج 
ــی  ــت فرهنگی اجتماع ــتان و معاون ــکی اس ــه پزش جامع
می شــود.  برگــزار  اســتان  صاحب الزمان)عــج(  ســپاه 
ــور در  ــت حض ــد جه ــدان می توانن ــت عاقه من ــی اس گفتن
ــه آدرس  ــاه 95 ب ــا 10 آذرم ــار خــود را ت ــوان، آث ــن فراخ ای
مجتمــع فرهنگی هنــری اســتاد فرشــچیان ارســال و بــرای 
کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت رســمی فراخــوان بــه 

آدرس kodakanmoharam.ir مراجعــه کننــد.

پویــش رســانه ای »#مــن- محســن- خزائــی ام« بــا 
نام نویســی بیــش از 200 نفــر از اصحــاب رســانه در 

اصفهــان آغــاز بــه کار کــرد. 
اصحــاب رســانه و مطبوعــات اســتان اصفهــان پــس 
ــگار شــهید مدافــع حــرم محســن  از شــهادت خبرن
خزائــی، پویــش خبرنــگاران حریــم و حــرم بــا 
شــعار »#مــن- محســن- خزائــی ام« را در اصفهــان 

ــد.  ــدازی کردن راه ان
ــا  ــهیدان ب ــهر ش ــیجی ش ــی و بس ــگاران انقاب خبرن
ــس  ــا پ ــد راه خزائی ه ــان می دهن ــدام نش ــن اق ای
از شهادتشــان توقف ناپذیــر اســت و تــا مادامــی کــه 
ــم وجــود دارد  تفکــر بســیجی در بیــن مدافعــان قل
ــد  ــودن هــم کوتاهــی نخواهن ــع حــرم ب ــرای مداف ب

کــرد.

پویش رسانه ای »#من-محسن-خزائی ام« در اصفهان آغاز به کار کرداعالم سومین فراخوان عکس عاشورایی کودکان محّرم

تمام امالک متعلق به آموزش وپروش کرمان سنددار می شود
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»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
 مستقر در ثبت شرق اصفهان 

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 

دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .»
1- رای شماره 139360302027016925 مورخ 1393/10/23 مهدی کریمی سجزی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
14 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659591401 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  حسن  فرزند  دارکی  خشوعی  محمود   1394/12/05 مورخ   139460302027029441 شماره  رای   -2
روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  در ششدانگ   1286340640 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 488 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136/70مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حسین زارعی هفدانی.
3- رای شماره 139560302027000059 مورخ 1395/01/07 آموزش وپرورش ناحیه شش اصفهان  بشناسه ملی 
14002141656 در ششدانگ یکباب مدرسه و ورزشگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9336 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 12297/26مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139560302027001539 مورخ 1395/02/12 محمدرضا واثقی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 621 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291067914 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 5947 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/88مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027001542 مورخ 1395/02/12 لیلی واثقی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 1097 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1290961069 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 5947 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/88 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027002143 مورخ 1395/02/23سید مرتضی صالحی ابری فرزند سید علی بشماره 
شناسنامه 280 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291396268 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

176/42مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027002147 مورخ1395/02/23صغری نوری امام زاده فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 
8 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659581188 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/42مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027005246 مورخ 1395/04/29آقایان محمد علی و  محمود ورثه ولی اله قادری زفره 
ئی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 5591 صادره از زفره بشماره ملی 5418675893 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9932 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/83مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027006983 مورخ 1395/06/04مهدی دفتری فرزند حسین بشماره شناسنامه 701 
آپارتمان  و  مغازه  یکباب  از 72 حبه ششدانگ  11 حبه مشاع  در  ملی 1284866807  بشماره  اصفهان  از  صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

55/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027006985 مورخ 1395/06/04 حمیدرضا شجاعی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
126 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289478260 در 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه و آپارتمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

55/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علی   فرزند  خوراسگانی  قیصری  1395/07/07محمد  مورخ   139560302027008527 شماره  رای   -11
شناسنامه 120 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291368442 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
113/3سهم احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5957 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 143/47مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027008536 مورخ 1395/07/07 مهدی اتحادی  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
1917  صادره از اصفهان بشماره ملی 1283646501 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 187 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/85مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالعلی اتحادی ابری .
13- رای شماره 139560302027008770 مورخ 1395/07/13عزت ده خدای خوراسگانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 133 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291257063 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 1715 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
 0 شناسنامه  بشماره  شاکر  فرزند  ناصری  1395/07/14سمیره  مورخ   139560302027008829 شماره  رای   -14
صادره از اصفهان بشماره ملی 1276039921 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/05مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027008910 مورخ 1395/07/18محمدرضا نوربخش فرزند عباس بشماره شناسنامه 
63278 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281730149 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027008926 مورخ 1395/07/18 مصطفی قلی زاده خوراسگانی فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 7199 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283773783 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 6449 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 81/20مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027008932 مورخ 1395/07/18 عبداله صفدریان فرزند حسینقلی  بشماره شناسنامه 
83 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199781509 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 31 فرعی از اصلی 10236 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/9 مترمربع. خریداری طی سند 
رسمی.

18- رای شماره 139560302027009124 مورخ1395/07/25هوشنگ اسماعیلیان فرزند اسداله بشماره شناسنامه 
115 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129646584 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
19- رای شماره 139560302027009127 مورخ 1395/07/25 ساناز نصیری فرزند محمد ناصر بشماره شناسنامه 
3049 صادره از آبادان بشماره ملی 1815647450 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
20- رای شماره 139560302027009137 مورخ 1395/07/26  عباس سلیمانی پورکرویه  فرزند علی اصغر بشماره 
شناسنامه 1891 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288321139 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/13 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027009141 مورخ 1395/07/26رمضانعلی صفدریان  فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 
53 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199784753 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/13مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
فرزند محمداسماعیل  زفره  رای شماره 139560302027009404 مورخ 1395/07/29 محمدحسین جاللی   -22
بشماره شناسنامه 39 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659541151 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 11936 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

98/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027009408 مورخ 1395/07/29 عزت اله جاللی زفره فرزند محمداسمعیل بشماره 
شناسنامه 38 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659602045 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 11936 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/90مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027009409 مورخ 1395/07/29 مرتضی صابری فرزند حسن بشماره شناسنامه 616 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386661 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6703 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
25- رای شماره 139560302027009467 مورخ 1395/08/01اصغر توکلی فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 1 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659770312 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1593 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 330 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  اسداله  فرزند  آبادی  فیض  توکلی  1395/08/01ایران  مورخ   139560302027009471 شماره  رای   -26
شناسنامه 3200 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659169023 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1593 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 330 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  موسی  فرزند  اروجه  محمدی  محمد   1395/08/01 مورخ   139560302027009472 شماره  رای   -27
شناسنامه 219 صادره از اصفهان بشماره ملی 5658905400 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  از قطعه زمین پالک 1773 فرعی  بر روی قسمتی 

200/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027009473 مورخ 1395/08/01 شهین امامی آرندی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
61 صادره از نائین بشماره ملی 1249213101 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1773 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/67مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027009651 مورخ 1395/08/03 امیرحسین عمانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
42332 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282349864 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 172 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/61مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  اله  رحمت  فرزند  شجاعی  محمدرضا    1395/08/03 مورخ   139560302027009679 شماره  رای   -30
شناسنامه 1101 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289412499 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 21/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027009688 مورخ 1395/08/03 سعید مهماندوست فرزند حسن بشماره شناسنامه 
2082 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286873983 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/02مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن عباسی فرزند قاسمعلی .
32- رای شماره 139560302027009692 مورخ 1395/08/03 حوریا شفیعیون فرزند صفر بشماره شناسنامه 1638 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1285920694 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/02مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن عباسی فرزند قاسمعلی .
33- رای شماره 139560302027009754 مورخ 1395/08/05شهرت سلطانی عمرو آبادی فرزند محمد ابراهیم 
بشماره شناسنامه 12 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199509221 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/67مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027009757 مورخ 1395/08/05 شمس الملوک فروزنده شهرکی فرزند نادرقلی 
بشماره شناسنامه 85 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622360731 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
از قطعه زمین پالک 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219 مترمربع. خریداری طی  قسمتی 

سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027009771 مورخ 1395/08/05 سعید حسن پور فرزند ناصر قلی بشماره شناسنامه 
1024 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285698861 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/32مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027009776 مورخ 1395/08/05رسول عابدین فرزند مهدی بشماره شناسنامه 1999 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1290628246 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/96 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027009795 مورخ 1395/08/06سیدرسول رجائی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 
277 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288821832 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 13054 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت288/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027009818 مورخ 1395/08/08سید مهدی حسینی خوراسگانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 735 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291476490 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 379/42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027009821 مورخ 1395/08/08 امیدوار قائدامینی فرزند ستارخان بشماره شناسنامه 
2359 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4620478814 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11787 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا  فرزند  آبادی  محمدی کمال  مورخ1395/08/08اشرف   139560302027009835 شماره  رای   -40
شناسنامه 1263 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649501874 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 13097 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/86مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027009838 مورخ 1395/08/08عزت صالحی فرزند نصر اله بشماره شناسنامه 2405 
صادره از آبادان بشماره ملی 1818749866 در ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت159/03 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027009842 مورخ 1395/08/08 مهری قاسمی قلعه نوئی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 12573 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827638 در ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/30مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
43- رای شماره 139560302027009855 مورخ 1395/08/08 احمد صابری فرزند حسن بشماره شناسنامه 86 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291332979 در ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک _ فرعی از  6703 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/37 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  فرزند کریم  خوراسگانی   احمدی  مورخ1395/08/08رسول   139560302027009858 شماره  رای   -44
شناسنامه 13656 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283838311 در ششدانگ یکباب خانه پنج طبقه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027009862 مورخ 1395/08/08حسنعلی مسجدی خوراسگانی  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291274286 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/77 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027009875 مورخ 1395/08/08 سیما جابری فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 
1046 صادره از خرمشهر بشماره ملی 1829274521 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 237/81مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027009900 مورخ 1395/08/09مسعود کارکوب فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 
5786 صادره از خرمشهر بشماره ملی 1828010472 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 255 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/95 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  علی  فرزند  خوراسگانی   قضاوی  ربابه   1395/08/09 مورخ   139560302027009905 شماره  رای   -48
شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291242007 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 5971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/73 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  میرزاعلی  فرزند  رضوانی  پور  نقی  بهرام   1395/08/09 مورخ   139560302027009921 شماره  رای   -49
شناسنامه 93 صادره از سلیماس بشماره ملی 2851180002 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 241 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
50- رای شماره 139560302027009926 مورخ 1395/08/09 رضوان اسفندیان فرزند اسد بشماره شناسنامه 3403 
صادره از خرم آباد بشماره ملی 4189884464 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
51- رای شماره 139560302027009933 مورخ 1395/08/09 احمد فرهانی روحانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
1030 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287699596 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از  پالک 15305 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/86  مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
نادرقلی  فرزند  فروزنده شهرکی  الملوک  مورخ 1395/08/09 شمس  رای شماره 139560302027009937   -52
بشماره شناسنامه 85 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622360731 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از  پالک 15305 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/86  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عزیزاله   فرزند  انارکی  حسین گوهری   1395/08/09 مورخ   139560302027009940 شماره  رای   -53
شناسنامه 26 صادره از نائین بشماره ملی 1249900379 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/91 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027009943 مورخ 1395/08/09 فاطمه السادات موسویان انارکی فرزند میرزا سید 
محمد  بشماره شناسنامه 73 صادره از نائین بشماره ملی 1249903475 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/91مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027009945 مورخ 1395/08/09 علی محمد طغیانی خوراسگانی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 40 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291229957 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027009948 مورخ 1395/08/09زهرا طغیانی خوراسگانی فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه 10003 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283801906 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027009972 مورخ 1395/08/09 رسول منصوری فرزند علی  بشماره شناسنامه 897 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288039492 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12478 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/08مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
58- رای شماره 139560302027009977 مورخ 1395/08/09 حمیرا شیخ کوپائی فرزند علی محمد هادی  بشماره 
یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در  بشماره ملی 5658871840  از کوهپایه  شناسنامه 3447 صادره 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 12478  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  طبقه  سه 

154/08مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
59- رای شماره 139560302027009981 مورخ 1395/08/09مهدی حاج رسولیها فرزند عباس بشماره شناسنامه 
6310 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292591560 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/80 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  امنیه  زهراء کیوانی  مورخ1395/08/09  شماره 139560302027009983  رای   -60
1370 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287766870 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/80 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  رسولیها  حاج  محسن   1395/08/09 مورخ   139560302027009987 شماره  رای   -61
شناسنامه 2438 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288193777 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

245/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علی  فرزند  نیکابادی  شفیعی  علی  1395/08/11محمد  مورخ   139560302027010125 شماره  رای   -62
شناسنامه 3252 صادره از نیک آباد بشماره ملی 5649349657 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027010149 مورخ 1395/08/12کمال خشوعی پائین دروازه فرزند اسماعیل بشماره 
بر روی  از اصفهان بشماره ملی 1291038760 در ششدانگ یکباب خانه ویالیی احداثی  شناسنامه 527 صادره 
قسمتی از قطعه زمین پالک 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2084/22 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
سیدمحمود  فرزند  شهرضا  میرنیام  حسین  سید   1395/08/12 مورخ   139560302027010150 شماره  رای   -64
بشماره شناسنامه 800 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198990211 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 153 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

141/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  محمد  سید  فرزند  شهرضا  میرنیام  زهرا   1395/08/12 مورخ  شماره 139560302027010153  رای   -65
شناسنامه 1085 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198980184 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت  از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 153 فرعی  بر روی قسمتی 

141/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  احمد  فرزند  آبادی  دولت  رفیعی  1395/08/13عباس  مورخ   139560302027010196 شماره  رای   -66
شناسنامه 103 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609526362 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1784 و 1570 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 298/40 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027010259 مورخ 1395/08/15  اصغر فخراللهی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
275 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283897105 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 318/92 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
68- رای شماره 139560302027010263 مورخ 1395/08/15 وحیده صالحی پزوه فرزند تقی بشماره شناسنامه 
503 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291462945 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 318/92 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027010418 مورخ 1395/08/17 حسن زارع فرزند عبداله بشماره شناسنامه 228 
از  از برخوار و میمه بشماره ملی 6609780234 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی  صادره 
قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 178/84 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
70- رای شماره 139560302027010419 مورخ 1395/08/17حسن عسکری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 
1426 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286867517 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 84/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
71- رای اصالحی شماره 139560302027009339 مورخ 1395/07/27 اکبر امینی پزوه فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 3093 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283699095 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 180 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/15مترمربع صحیح 

میباشد که در رای شماره 139460302027030353 مورخ 1394/12/17 اشتباه ثبت شده بود . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/16
»  رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان  - حسین هادیزاده«

26439/م الف

تحدید حدودعمومی
حوزه  امالک  از  قسمتی  حدود  تحدید  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به  و  نوبتی  های  آگهی  پیرو 
صبح   8 ساعت  راس  امالک  حدود  تحدید  آمد،  خواهد  بعمل  ذیل  شده  تعیین  های  تاریخ  در  قمصر  ثبتی 
خواهد  موکول  بعد  روز  به  تحدید  عملیات  تعطیل  روز  با  شدن  مصادف  صورت  در  و  شد  خواهد  انجام  روز   هر 

شد .
امالک وابنیه حوزه ثبتی قمصر

شماره های فرعی از 25 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 
1481 فرعی - زینب حسامی آرانی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 370.36 متر مربع .

1482 فرعی –جواد ذراتی مجرد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 788.84 متر مربع .
95/09/28                                                                                                                                       

شماره های فرعی از 36 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 
56 فرعی – جعفر سالمتیان قمصری ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 191.08 متر مربع .

685 فرعی – رضا نمازی قمصری ششدانگ یک قسمت مفروز و مجزی از سمت شمالی ششدانگ قطعه زمین 
26 قفیزی گلستان .

2100 فرعی مجزی از 164 فرعی – جواد شاطریان ششدانگ قطعه زمین به مساحت 173.81 متر مربع . 
2101 فرعی مجزی از 320فرعی – اصغر توتی قمصری و خانم نجمه حیدری )بالمناصفه( ششدانگ یک درب باغ 

به مساحت 447.02 متر مربع .
95/09/29                                                                                                                                 

شماره های فرعی از 49 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 
274،275،276،277 فرعی – غالمرضا سخنگو حسن آبادی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76.77 متر مربع .

780 فرعی – علیرضا سیبی قمصری و محمدرضا سیبی قمصری و غیره ششدانگ قطعه باغ 9 قفیزی مشهور 
به مداوا .

به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(  لیالزیان  زهرا  وخانم  محلوجی  سعید   – فرعی   1526،1527،1528،1529
مساحت 301.35 متر مربع .

          95/09/30                                                                                                                                  
1862 فرعی – مجید راهب )بعنوان احدی از ورثه محمد قهرودی قمصری ( و غیره ششدانگ قطعه زمین مشجر 

دو جریب ونیمی .
1866 فرعی -  مجید راهب )بعنوان احدی از ورثه محمد قهرودی قمصری ( و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

و مشجر دو  جریبی .
1879 فرعی - مجید راهب )بعنوان احدی از ورثه محمد قهرودی قمصری ( و غیره ششدانگ قطعه زمین مشجر 

سه جریبی .
1884 فرعی - مجید راهب )بعنوان احدی از ورثه محمد قهرودی قمصری ( و غیره ششدانگ قطعه زمین سر 

جوبه مشجر .
     95/10/01                                                                                                                        

2737 فرعی – انیس السادات موسوی صدر ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1016.95 متر مربع .
2742 فرعی مجزی از 1530 فرعی – اکرم اکبری کازرانی ششدانگ قطعه زمین باریک به مساحت 56.95 متر 

مربع .   
2743 فرعی – محمد باسره ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 521.95 متر مربع .

2746 فرعی مجزی از 1584 فرعی – فهیمه سلیمانیه فینی ششدانگ قطعه زمین به مساحت 138.25 متر مربع .
95/10/06                                                                                                                         

2747 فرعی – بتول سالمی قمصری ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 1097.29 متر مربع .
2748فرعی مجزی از 39 فرعی – عباسعلی اعتماد ششدانگ قطعه زمین به مساحت 58.60 متر مربع .
95/10/07                                                                                                                        

به مساحت  نصرآبادی ششدانگ قطعه زمین محصور  از1534 فرعی – حمیدرضا کوچکی  2749فرعی مجزی 
469.88 مترمربع.

2750 فرعی مجزی از 1534 فرعی – بهاره کوچی ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 224.85 
متر مربع .

2751 فرعی مجزی از 1534 فرعی – حمیدرضا غفاری قهرودی ششدانگ قطعه زمین به مساحت 444.65 
متر مربع .

        95/10/13                                                                                                                   
شماره های فرعی از 50 اصلی واقع در مازگان حوزه ثبتی قمصر 

20 فرعی – احمد قانع قمصری ششدانگ قطعه زمین مشجر سه ربع جریبی .
22 فرعی - احمد قانع قمصری ششدانگ قطعه زمین مشجر نیم جریبی .

23 فرعی – خانم فاطمه مؤدب ششدانگ باغچه مشجر نیم جریبی.
 95/10/14                                                                                                                

در  روز و ساعت مقرر  در  اعالم می شود که  و مجاورین  امالک  به صاحبان  ثبت  قانون  ماده 14  به موجب  لذا 
محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر 
 . تحدید حدود خواهد شد  از طرف مجاورین  اظهار شده  با حد  آنها  ملک  مزبور  قانون  ماده 15  مطابق  نباشند 
از  اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت  اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
اداره  از تاریخ تسلیم اعتراض به این  تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه 
تسلیم  اداره  این  وبه  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  مراجع ذی صالح قضایی گواهی  به  دادخواست  تقدیم   بایستی 

نماید .
تاریخ انتشار:  95/09/01

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 اداره ثبت اسناد وامالک قمصر 
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم 
سال 95 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و هم چنین شماره های از قلم افتاده و نیز  آنچه طبق آراء هیات نظارت 

ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی قمصر به شرح زیر آگهی می نماید : 
الف : شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه تنظیم و جهت انتشار 

آگهی در ردیف منظور گردیده است. 
امالک و ابنیه حوزه ثبتی قمصر 

شماره فرعی از 25 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 
281 فرعی – احسان قاسمی قمصری فرزند سیف هللا یک جریب مشاع از ششدانگ قطعه زمین یک جریب و 

نیمی به مساحت 923 متر مربع 
شماره فرعی از 36 اصلی واقع در حوزه ثبتی  قمصر 

2106 فرعی مجزا از 141 فرعی – محمد علی رضایی فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 
33/ 357 متر مربع 

شماره های فرعی از 49 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 
)بالمناصفه(  اکرم متقی قمصری فرزند لطف هللا  و  2752 فرعی – سید علی موسویان قمصری فرزند احمد 

ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 1630/25 متر مربع 
2757 فرعی – جعفر فرشباف فرزند مهدی  ششدانگ قسمتی از خانه که قبال کوچه متروکه بوده به مساحت 50 

متر مربع جهت الحاق به پالک 2717 فرعی 
شماره فرعی از 201 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 

748 فرعی – فاطمه بهرامی زنجانبر فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین به مساحت 120/46 متر مربع 
ب : امالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباها در موعد مقرر آگهی نشده اند. 

شماره فرعی از 36 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر 
596 فرعی – حبیب هللا حضرتی فرزند مال صالح به دعوی تولیت بر وقف ششدانگ قطعه زمین مزروعی سه 

جریبی موقوفه 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد 
باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده اند ظرف 90 روز دادخواست واخواهی 

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

می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/09/01   رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
آگهی مزایده 

شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 1560/94 ش ح 2 له آقای علی شریفی 
و علیه آقای علی حصومی به آدرس اصفهان خیابان چمران خیابان محمدطاهر روبروی کانکس شهرداری کوچه 22 
بهمن پالک 2 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 14/054/189ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 
1-یکدست مبل راحتی مالفه مخمل قهوه ای و چرم مصنوعی مستعمل شش نفره شامل یک کاناپه سه نفره و یک 
عدد دو نفره و یک عدد یک نفره به همراه دو عدد میز شیشه ای مستطیلی مجموعا به قیمت پایه سه میلیون و 
چهارصد هزار ریال 2- دو تخت فرش ماشینی 12 متری یلدای کویر با تراکم پنجاه شانه طرح هزار ممتاز صادراتی 
به رنگ سبز و مستعمل به قیمت پایه به مبلغ هفت میلیون ریال که جمع کل اموال توقیفی به مبلغ10/400/000ریال 
ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
95/9/16 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف روبروی پمپ بنزین طبقه دوم برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 
با واریز 10% قیمت پایه به شماره حساب )2171350205001( بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل ده روز قبل از مزایده 

می توانند از اموال توقیفی بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده ی باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. 
شماره : 24160/ م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک نوبت صبح شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 36/1323
نظر به اینکه تحدید حدود هفت قفیز مفروز سمت غربی ششدانگ قطعه باغچه مشجر تقریبا سه جریب و نیمی  
پالک شماره 134 فرعی از 36 اصلی که جهت آن شماره 1323 فرعی منظور گردیده واقع در بخش یک حوزه 
ثبتی قمصر که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقا گل خاندایی قمصری و غیره  در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/10/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : 95/9/1 شماره : 1443/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالک شماره 19/909 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان  که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002279-1395/4/28 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی به نام خانم مهری سعیدی کلیشادی فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/9/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 95/9/1 شماره : 637/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

گواهی  حصروراثت
فریبرز اسمعیل پور  بشناسنامه شماره 32 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی 
بشماره /95تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان آیرم اسمعیل پور        بشناسنامه شماره 
1418 تاریخ 1395/7/5در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- اکبر اسمعیل پور فرزند آیرم ش ش 
9767 2- رضا اسمعیل پور فرزند آیرم ش ش 3339  3- فریبرز اسمعیل پور فرزند آیرم ش ش 4170074016  
4- البرز اسمعیل پور فرزند آیرم ش ش 32 5- حسین اسمعیل پور فرزند آیرم ش ش 348 6- مرضیه اسمعیل 
پور فرزند آیرم ش ش 6630025369 7- فامه اسمعیل پور فرزند آیرم ش ش 100 8- سلطان اسمعیل پور فرزند 
آیرم ش ش 268 9- خدیجه اسمعیل پور فرزند آیرم ش ش 18 10- بیگم جان قنبری عدیوی فرزند عزت اله 

ش ش 139 دبیرخانه 
شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 7033/1واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
بنام رسول زمانی   فرزند عباس  در جریان ثبت است و رای شماره 2303 مورخ 1395/02/27 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/09/28 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/09/01 شماره :26466/ م الف رئیس اداره ثبت شرق  اصفهان حسین هادیزاده

آگهی احضار متهم 
آقای اردالن همامی  فرزند محسن در پرونده شماره 940481 ب 16 این شعبه به اتهام  کالهبرداری تحت تعقیب 
قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود. ظرف یک ماه 
از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و 

اظهار نظر می شود .
 شماره : 26388/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 

آگهی احضار متهم 
آقای/خانم  1- امیر حسین دهقان پور 2- زهرا مغاری   3- محمد مرادی 4- مهدی چشمی 5- عسگر الفی فرزند 
1- قاسم 2- محمد 3- والی 4- اکبر 5- نوروز  در پرونده شماره 950600 ب 16 این شعبه به اتهام همگی مشارکت 
در کالهبر داری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ 
می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود .
 شماره : 26389/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 

آگهی احضار متهم 
شماره  پرونده  در  غالمحسین    -2 عبدا...   -1 فرزند  سلیمانی    فرهاد   -2 مظاهری  حسین  امیر  آقای 
بر  وسیله  این  به  دارید.  قرار  تعقیب  تحت  در کالهبرداری  هر 2 مشارکت  اتهام   به  این شعبه  951266 ب 16 
نشرآگهی  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  شود.  می  ابالغ  شما  به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  اساس 
نظر  اظهار  و  رسیدگی  موضوع  به  مقرر  مهلت  انقضاء  از  پس  اینصورت  غیر  در  شوید.  حاضر  شعبه  این   در 

می شود .
 شماره : 26391/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 



»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

دوشنبه  01 آذرماه   61395
ـــمـــاره 303  ســـــال دوم              ݡسݒ

اطالع رسانی
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ـــمـــاره 303 ســـــال دوم              ݡسݒ

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 شماره139560302012001497 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی 
رفیعی فرزند محمد بشماره شناسنامه 566  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 114799.45مترمربع قسمتی از 

پالک 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   139560302012001437 شماره  رای  2-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای حمیدرضا اسالمی فرزند جمشید بشماره شناسنامه 907  در سه دانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 
19526.33 مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای رجبعلی عبداللهی فرزند خالق بشماره شناسنامه 103  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 190414مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض متقاضی آقای محمود 
بختیاری فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 989  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 106479.49مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 10فرعی از 71 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  7-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد ایوبی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 28524  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 25124.06مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای بهروز مقصودی فرزند مسلم بشماره شناسنامه 69  در یک باب ساختمان به مساحت 9.77مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پالک1 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 بالمعارض متقاضی 
آقایعباس شیخ محمدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 42  در یک باب خانه به مساحت 188.53مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای جواد احمدی فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 712  در یک باب خانه به مساحت 190.88مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای غالمحسن احمدی فرزند احمدقلی بشماره شناسنامه 37  در یک باب خانه به مساحت 328.33مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقایحاجی محمد شجاعی فرزند احمدآقا بشماره شناسنامه 1567  در یک باب خانه به مساحت 304.46مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای محمد زارعی فرزند احمد بشماره شناسنامه 7  در یک باب خانهغ به مساحت 68.18 مترمربع قسمتی مفروز 
و مجزی شده از پالک 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  17-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حاجی محمد شجاعی فرزند احمدآقا بشماره شناسنامه 1567  در یک باب خانه به مساحت 227.36مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای اسماعیل میرزائی فرزند محمد بشماره شناسنامه 33  در یک باب خانه به مساحت 250.22مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض متقاضی آقای 
اصغر شجاعی میاندشتی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1821   در یک باب خانه به مساحت 223.08مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی احمدی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 625  در یک باب خانه به مساحت 296.10مترمربع قسمتی 
مفروز و مجزی شده از پالک 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   139560302012001507 شماره  رای  21-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مرتضی قاسمی فرزند احمد بشماره شناسنامه 1150047623  در یک باب خانه به مساحت 212.06مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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   139560302012001376 شماره  رای  22-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد عالئی بوئینی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 79  در یک باب خانه به مساحت 589.77مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی 

عالئی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001379 شماره  رای  23-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد عالئی بوئینی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 79  در یک باب خانه به مساحت 226.84مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی 

عالئی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  139560302012001272هیات  شماره  رای  24-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سیدجواد غضنفری فرزند سید ابراهیم بشماره شناسنامه 1994  در یک باب خانه به مساحت 69.75 مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض 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 پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای 

تقی اصالنی محرز گردیده است.
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012000671 شماره  رای  27-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ملک محمد کیانی موگوئی فرزند اصالن بشماره شناسنامه 286  در یک باب خانه به مساحت 208.35مترمربع 
قسمتی  مفروز و مجزی شده از پالک 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  139560302012001370هیات  شماره  رای  28-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقای عبدالعظیم خانی دمنه فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 3  در یک باب خانه به مساحت 117.50مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک1فرعی 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 بالمعارض متقاضی 
خانم اکرم محمدخانی فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه 29  در یک باب خانه به مساحت 344.77مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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   139560302012001267 شماره  رای  30-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه کریمی خویگانی فرزند چراغعلی بشماره شناسنامه 12  در یک باب خانه به مساحت 186 مترمربع 
قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 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 بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای اسد افشاری بادجانی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 14  در یک باب مغازه به مساحت 60.24 مترمربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 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   139560302012001475 شماره  رای  33-برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 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 پالک 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 بالمعارض متقاضی 
آقای ابوالفضل طاهری دمنه فرزند محمد طاهر بشماره شناسنامه 1150306262  دامنه در دو دانگ یک باب خانه 
به مساحت 334.73مترمربع قسمتی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن رستمی محرز گردیده است.
35-برابر رای شماره 139560302012001337 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه علیدادی 
فرزند هرمز بشماره شناسنامه 1751  دامنه درچهار دانگ یک باب خانه به مساحت 334.73مترمربع قسمتی مفروز 
 و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای حسن رستمی محرز گردیده 

 است.
  لذا به منظوراطالع 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 امالک فریدن 

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

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه دوم سال 
1395  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت 

آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی می نماید : 
الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل 

تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فروعات زیر :

2556 فرعی : خانم فرشته سادات میرلوحی فالورجانی  فرزند سیدمسعود ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پالک 
469 فرعی بمساحت 184/32 متر مربع 

2571 فرعی : خانمها زهرا کافی فالورجانی  فرزند علی و اکرم میرلوحی فالورجانی فرزند سید محمدعلی )بالسویه( 
ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پالک 771 فرعی بمساحت 168/32 متر مربع 

دوم : ابنیه و امالک واقع در افجد 36 اصلی و فرعی زیر :
325 فرعی : آقای مجید صفی خانی  فرزند قربانعلی ششدانگ یک بابخانه  بمساحت 103/78 متر مربع 

سوم: ابنیه و امالک واقع در مینادشت 430 اصلی و فرعی زیر :
1549 فرعی : خانم سودابه محمودی  فرزند باقر ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالک 165 فرعی  بمساحت 

188/50 متر مربع  
چهارم: ابنیه و امالک واقع در دارگان 542 اصلی و فرعی زیر : 

559 فرعی : آقای لطف اله عسگری ارمندی فرزند فریدون ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پالک 166 فرعی 
بمساحت 234/38 متر مربع

پنجم: ابنیه و امالک واقع در اراضی شمس آباد 690 اصلی و فروعات زیر : 
اصلی  از شماره  یکبابخانه مجزی شده  رضا  ششدانگ  فرزند  عباس محسنی کبوترآبادی  آقای غالم   : فرعی   20

بمساحت 151/60 متر مربع
21 فرعی : خانم نصرت موید زفره فرزند بهرام  ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره اصلی بمساحت 147/87 

متر مربع
ب( ابنیه و امالکی که آگهی آنها بایستی تجدید گردد:
ابنیه و امالک واقع در باغکومه 40 اصلی و فرعی زیر:

410 فرعی: آقای مهدی نوروزی باغکومه فرزند رحمت اله پنج قفیز مشاع از پنج جریب ششدانگ یکدرب باغ باستثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی آن  واقع در باغکومه 40 اصلی که در آگهی های قبلی پالک فرعی اشتباهًا 160/1 قید و  بشماره 260/1 

اصالح و در اجرای استانداردسازی به پالک فوق تبدیل گردیده
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از 
تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک ردیف)ب( 
ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ثبت معترض ظرف مدت یک  پرونده های معترضی 
دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از 
انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرع دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت 

اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 
این آگهی   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن  چاپ اصفهان درج و 

منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 1395/8/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم   دو شنبه 1395/9/1   
  رئیس اداره ثبت فالورجان 

  اکبر پورمقدم 
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان آران و بیدگل  

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی و آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم 
سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها باید تجدید شده و یا 
شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش های حوزه ثبتی آران و بیدگل به ترتیب در ردیف های الف و ب به شرح 

آتی آگهی می نماید: 
الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار 
آگهی در ردیف منظور گردیده اند و امالکی که قبال اظهارنامه آنها تنظیم شده ولی اشتباها در موعد مقرر آگهی نشده اند :

امالک و ابنیه بخش دو آران و بیدگل 
پالک 53 اصلی واقع در مزرعه یحیی آباد

6 فرعی: خانم زهرا سیاحی کاشی فرزند سیف اله- ششدانگ یکباب خانه باغ به مساحت 1497 متر مربع
امالک و ابنیه بخش سه آران و بیدگل 

شماره های فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 
8404 فرعی: شهرداری آران و بیدگل- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 22/70 متر مربع
8405 فرعی: شهرداری آران و بیدگل- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 119/50 متر مربع

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت
1764 فرعی: آقای احمد غالمی فرزند منده علی و خانم طاهره فدائیان آرانی فرزند عزیزاله )بالمناصفه(، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 114/80 متر مربع
1767 فرعی: آقای عمران سیاری آرانی فرزند رمضانعلی- ششدانگ یکبابخانه به مساحت 260/70 متر مربع

)بالمناصفه(،  عباس  فرزند  آرانی  زاده  زینل  معصومه  خانم  و  عباس  فرزند  آرانی  نگاهی  رضا  آقای  فرعی:   1768
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128 متر مربع

شماره های فرعی از پالک 2646 اصلی واقع در مزرعه طلق آباد آران
506 فرعی: آقای حسین مکاری نژاد آرانی فرزند رجبعلی، تمامی 320/75 سهم مشاع از 560/75 سهم، ششدانگ 

پالک 506 فرعی به مساحت 560/75 متر مربع
شماره های فرعی از پالک 2648 اصلی واقع در اراضی مزرعه ابراهیم آباد آران 

936 فرعی: خانم کبری حاجی حسینی آرانی فرزند حسین - ششدانگ قسمتی از یکباب چهاردیواری به مساحت 
775 مترمربع.

شماره های فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل 
557 فرعی: آقای سیدحسین سیدی بیدگلی فرزند سیدناصر- ششدانگ قطعه زمین به مساحت 135 مترمربع.

شماره های فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد 
3940 فرعی: آقای عباسعلی نخودی فرزند غالمعلی- ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 9386 مترمربع.

3945 فرعی: آقای نوراله غالمی فرزند آقاحسن- ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 7756 مترمربع.
شماره های اصلی واقع در اماکن آران و بیدگل 

به   یکبابخانه  ابوالقاسم- ششدانگ  فرزند  بیدگلی  نوحیان  بیدگل: خانم فرشته  اراضی  در  واقع  اصلی  پالک 3091 
مساحت 288/67 متر مربع 

پالک 3092 اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای ناصر کریم زاده بیدگلی فرزند عباس- ششدانگ یکبابخانه به  مساحت 
144/90 متر مربع 

پالک 3096 اصلی واقع در اراضی بیدگل: خانم انیس ارباب پور بیدگلی فرزند ابوالقاسم- ششدانگ یکبابخانه به  
مساحت 207/70 متر مربع 

پالک 3097 اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای جواد عبداله پور بیدگلی فرزند علی محمد- ششدانگ یکبابخانه به  
مساحت 125/50 متر مربع 

پالک 3098 اصلی واقع در اراضی بیدگل: آقای عباس حاجی علی اکبریان بیدگلی فرزند رحمت اله نسبت به چهار 
به  مساحت  به دو دانگ- ششدانگ یکبابخانه  دانگ و خانم ملیحه سادات پور هاشمی فرزند سیدناصر نسبت 

159/85 متر مربع 
امالک و ابنیه بخش چهار آران و بیدگل 

شماره های فرعی از پالک 40 اصلی واقع در  نوش آباد
3841 فرعی: آقای محمد شریعتی فرزند قنبرعلی- ششدانگ یکباب انباری به مساحت 111/50 متر مربع

3843 فرعی: آقای محمد شریعتی فرزند قنبرعلی- ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 41 اصلی واقع در اراضی حسن آباد نوش آباد

853 فرعی: آقای مهدی سفری نوش آبادی فرزند رضا و خانم مرضیه لقمان استرکی فرزند ناصر )بالمناصفه(-
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153 متر مربع

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

از تاریخ انتشار بشرح ذیل در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر میشود.
 م الف:5/22/95/442

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/1

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت آران و بیدگل 
  آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1395 ثبت اسناد وامالك شهرستان گلپایگان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی و آئین نامه مربوط به امالكیکه در سه ماهه دوم سال 
1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچهکه بموجب آراء هیئت نظارت و 
اختیارات تفویضی بایدآگهی های آن تجدید شود و مربوط به بخشهای حوزه ثبتی گلپایگان به ترتیب در ردیف های 

الف و ب بشرح ذیل آگهی میشود .
))الف ((

))بخش دو ثبت گلپایگان((
) شماره فرعی زیر از شماره 3 اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی(

418- آقایان محمدباقر و محمدحسین هردو میثمی فرزندان محمد هریک نسبت به 3/4 دانگ مشاع و خانم کبری 
توسلی فرزند محمدحسین نسبت به 1/4 دانگ مشاع و خانم فاطمه شفقی فرزند محمد نسبت به 1/4 دانگ مشاع 

از  ششدانگ یکباب ساختمان
))بخش چهار ثبت گلپایگان ((

)شماره فرعی زیر از شماره 11 اصلی واقع در روستای وارنیان (
اداره اوقاف و امورخیریه به تولیت بر وقف ششدانگ یک قطعه زمین  157- موقوفه حسن عابسی به نمایندگی 

تقریبًا دو جریبی
)شماره فرعی زیر از شماره 28 اصلی واقع در روستای سرآور(

256– آقای حسین خوبان فرزند موسی الرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
))بخش شش ثبت گلپایگان ((

)شماره فرعی زیر از شماره 2 اصلی واقع در قریه وانشان(
2193-آقای مجید زند کریمی فرزند محمد ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 8691/10 مترمربع

))بند ب : ((
فاقد آگهی نوبتی اصالحی است

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچهکسی نسبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراض داشته باشد 
از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف مدت نود روز برای آگهی بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو امالك 
گلپایگان تسلیم نماید و نسبت به آگهی مندرج در  بند بکه در اجرای دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
از تاریخ  تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالك گلپایگان ظرف مدت یكماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی خود 
را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نمایند اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقرات ادامه می دهد ضمنًا حقوق ارتفاقی طبق ماده 56 آئین نامه قانون 

ثبت امالك فوق در هنگام تحدید حدود امالك مشخص  خواهد شد .

م الف 381
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/1 
مهدی صادقی 

سر پرست ثبت اسناد گلپایگان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
آبادی  آقای حسن فتاحی دولت  پرونده 1392114402018001132  برابر رای شماره 139560302018003208 کالسه 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 147 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  194.37 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 105  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک 

رسمی آقای حسین رنجبران لودریچه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/01

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/743/الف/م به تاریخ 95/08/09
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

به موجب ماده 12 قانون ثبت استاد و امالک  و ماده 59 اصالحی و آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم 
سال 1393 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه به موجب آراء هیئت نظارت 
و اختیاراتی که به موجب بند الف از بند 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی به روسای واحد های ثبتی تفویض شده 
است باید آگهی های آنتجدید شود و به ترتیب در ردیف های الف و ب به شرح ذیل آگهی می گردد مربوط به ثبت 

اسناد و امالک برخوار بخش 16 ثبت اصفهان می باشد: 
1- اراضی بال شرب خورزوق به شماره 121 اصلی و فروعات زیر

939 فرعی: آقای سعید عنایتی خورزوقی فرزند جعفر و وحید عنایتی خورزوقی فرزند جعفر ششدانگ یک قطعه 
زمین

938 فرعی: آقای احمد صابری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت و اسناد امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض داشته 
باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف مدت 90 روز برای آگهی های بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک برخوار تسلیم نماید و نسبت به آگهی های مندرج در بند ب که در اجرای دستور هیئت نظارت ثبت 
تجدید آگهی می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نماید و طبق ماده 86 آئین 
نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تسلیم اعتراض به ادراه ثبت اسناد و امالک برخوار ظرف مدت یک ماه مهلت دارند 
گواهی طرح دعوی خود را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره ترسال نمایید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض و عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می دهد ضمنا حقوق ارتفاعی 

طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت امالک فوق در هنگام تحدید حدود امالک مشخص خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/01

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 704 /37/05/الف/م به تاریخ 95/07/17

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

سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای 
شماره 139560302023000922مورخ 1395/07/29 خانم نصرت مولویان جزی   به شماره شناسنامه 174 کدملی 
5110386201صادره از برخوار  فرزند عباس   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99/86 متر مربع مفروزی 

از پالک 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 : 95/8/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/1 

شماره : 24777 / م الف 
امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالک در سه ماهه اول سال 
1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت آگهی های 

آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود : 
ردیف الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه 

قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند . 
1 – 5242/2 – اقای حمید رضا عطائی فرزند محمود به ش ش 745 و شماره ملی 1291454624 تابع دولت جمهوری 
اسالمی ایران – ششدانگ مغازه بمساحت 38/42  متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 5242 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان . 
2 – 5683/1 – خانم الهه جیحانی خوراسگانی فرزند حسین به ش ش 18382 و شماره ملی 1283885034 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/09 متر مربع مجزی شده از پالک  ثبتی 5683 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .
3- 7696/1 – خانم رضوان جوزق کار فرزند عباس به ش ش 194 و شماره ملی 1286530423 تابع دولت جمهوری 
اسالمی ایران – ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 159/10 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 7696 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان.
4 – 10363/4 – خانم فخری عمرانی بوزانی فرزند بمانعلی به ش ش 457 حوزه 13 اصفهان و کد ملی 128365607-8 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت 92/30 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 10363 اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان .
5- 12466/3 - اقای عباسعلی اشرف فرزند حسن اقا به ش ش 19 و کد ملی 5-540994329 تابع دولت جمهوری 
ایران – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/30 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 12466 اصلی واقع در  اسالمی 

بخش 5 ثبت اصفهان.
دولت  تابع  ملی 1818106280  و شماره  ابادان  به ش ش 144  عباسعلی  فرزند  زارع  خانم سکینه   –  13043 –  6
واقع در  اصلی  ثبتی 13043  تمامت 138/25  سهم مشاع 1892 سهم ششدانگ پالک  ایران –  جمهوری اسالمی 

بخش 5 ثبت اصفهان .
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد 
مدت  به  ردیف ب  به  نسبت  و  روز   90 باشد  می  الف  ردیف  در  امالکی که  به  نسبت  آگهی  انتشار  نوبت  اولین  از 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف  باید  معترض  و  نماید  تسلیم  اداره  این  به  را کتبا  خود  واخواهی  دادخواست  روز   30
دادخواست  تقدیم  و گواهی  تقدیم  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  را  خود  واخواهی  دادخواست  اداره  این  به  اعتراض 
دریافت نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را 
انقضا مهلت واصل  از  نماید. ضمنا گواهی طرح دعوی که پس  بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم  مشعر 
شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون ثبت رفتار 
خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه قانون ثبت ، ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
امالک  به  نسبت  آگهی  این  شد.  خواهد  پذیرفته  ثبت  معترض  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده 
از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد   ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت 

شد.
 شماره : 22792/ م الف

 تاریخ انتشارنوبت اول : 95/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/09/01 

حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
مفاد آراء

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

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
تائبی  محسن  آقای  مالکیت   1395/07/29 مورخ   139560302023000920 شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
بر  فرزندعبدالمجید     اصفهان   از  1282332491صادره  40740کدملی  شناسنامه  شماره  به  پور    
 3072 و   3070 شماره  پالک  از  مفروزی  مربع  متر   18/70 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
گردیده  محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در  که  اصفهان  ثبت   4 بخش  در  واقع  اصلی   -  3073  و 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/16 

شماره : 25140 / م الف 
امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی آقای مهدی بهرمند
آقای هدایت ا.. افتخار با وکالت اصغر جعفری دادخواستی بطرفیت آقای مهدی بهرمند فرزند محمد قلی بخواسته 
مطالبه وجه چک که به این دادگاه ارجاع و به کالسه 950009 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 ساعت 9 صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا 
به ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می شود با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ قانونی 

محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست وضمایم ووقت رسیدگی 
اختالف  حل  شورای  به  تقدیم که  اعسار   خواسته  به  آزادی   فاطمه  بطرفیت  امامی  مهدی  آقای  اینکه  به  نظر 
وقت   15 ساعت   95/10/1 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  و  ثبت   95/846 کالسه  به  ارجاع  حقوقی   اول  شعبه 
به  شورا   دستور  و  خواهان  تقاضای  به  است   نموده  معرفی  المکان  مجهول  خوانده  و  تعیین گردیده  رسیدگی 
از  و  آگهی شود   و  درج  رسمی  االنتشار  های جرید  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  ق.آ.م  ماده 73  استناد 
و  فالورجان  حقوقی  اول  شعبه  اختالف  حل  شورای  دبیرخانه  به  مراجعه  با  نماید  می  دعوت  خوانده 
حل  شورای  در  مقرر  وقت  برای  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  و  خود  دقیق  آدرس  و  نشانی  اعالم  
محسوب  ابالغ  منزله  به  آگهی  این  اینصورت  غیر  در  شوید  حاضر  رسیدگی  جهت  فالورجان  اول  شعبه   اختالف 

می شود.  
دبیرخانه شورای حل اختالف خانواده شعبه اول  فالورجان



آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-رای شماره 2887- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل سروری فرزند حسین بشماره شناسنامه 
3347 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت370.70 مترمربع پالک924 فرعی از 5 اصلی  

واقع در بخش 4 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  جان  فرزند حسین  عباس سروری  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  2-رای شماره 5984- 
شناسنامه 31 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 342.35 مترمربع پالک 924 فرعی از 5 

اصلی واقع در بخش 4  گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
3-رای شماره 5983- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغرا نخعی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
5546 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 133.50 مترمربع از پالک 924 فرعی از5 اصلی 

واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
4-رای شماره 2939- تصرفات مالکانه بالمعارض خانم شهناز سروری فرزند صادق بشماره شناسنامه2485صادره 
از مرکزی در سه دانگ وآقای علی اصغر  سروری فرزند علی جان شماره شناسنامه 3844 صادره از مرکزی در یک 
دانگ و نیم مشاع و خانم مژگان سروری فرزند فضل اله شماره شناسنامه 45 صادره از گلپایگان در یک دانگ و 
نیم مشاع از ششدانگ یک باب عمارت  به مساحت311.80 مترمربع پالک 924 فرعی از 97  اصلی  واقع دربخش2 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
5-رای شماره 5981 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا خواجه وندی فرزند عطااله بشماره شناسنامه 
19645 صادره از تهران در دو دانگ و آقای مجید حاج نوروزی فرزند محمد باقر شماره شناسنامه 5459 صادره از 
گلپایگان در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت  به مساحت 189.53 مترمربع از  پالک 924فرعی از 5 

اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
6-رای شماره 7546- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی سهرابی فرد فرزند حیدر علی بشماره 
شناسنامه 8 صادره ازگلپایگان در ششدانگ  یکباب عمارت به مساحت 169.55  مترمربع مجزی شده از پالک 

4234 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی علی اکبر فصاحت محرز گردیده است.
7-رای شماره 5488- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه فصاحت فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 

138 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 64.50مترمربع پالک29 اصلی واقع دربخش 4 
خریداری طبق قولنامه عادی ازمالک رسمی  ذبیح اله عبیری محرز گردیده است.

8-رای شماره 5479- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا شفیعی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
4صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 32.32مترمربع مجزی شده از پالک 29  اصلی واقع 

دربخش 4  خریداری طبق قولنامه عادی از مالک  رسمی غالمعلی فصاحت محرز گردیده است.
9-رای شماره 5480- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی فصاحت فرزند نوراله بشماره شناسنامه 
50 صادره از گلپایگان  در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 32.29 مترمربع مجزی شده از پالک 29 اصلی واقع 

در بخش 4 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی ذبیح اله عبیری محرز گردیده است.
10-رای شماره 6652- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود فصاحت فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 
16787 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت70.18  مترمربع مجزی شده از پالک 29 اصلی 

واقع دربخش 4 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی غالمعلی فصاحت محرز گردیده است.
11-رای شماره 6090- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای قنبر علی طاهری فرزند خلیل بشماره شناسنامه 
269 صادره از گلپایگان در شش دانگ یک باب عمارت  به مساحت  159.64 مترمربع پالک 1 فرعی از 4417  اصلی 

واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
12-رای شماره 5992-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی اعظمی فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 
4530 صادره از گلپایگان در یک باب عمارت به مساحت 237.85 مترمربع پالک 3فرعی از 1724 اصلی واقع در 

بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
13- رای شماره 2937-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم فروغی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 26 
صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 208.85 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از1 اصلی 

واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
14- رای شماره 5179- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم رجب حسینی فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه 123 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 215.68  مترمربع مجزی شده از پالک 

526 فرعی از 1 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
15- رای شماره 7886- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله یزدان پرست فرزند اسداله بشماره 
شناسنامه 18 صادره از گلپایگان  در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 128.87 مترمربع مجزی شده از پالک 

191 اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
16- رای شماره  4816- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی نوبخت فرزند نصراله بشماره شناسنامه 
667 صادره از گلپایگان  درششدانگ یک باب عمارت به مساحت 292.90 مترمربع مجزی شده از پالک 29 اصلی 

واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی نصراله نوبخت محرز گردیده است.

17- رای شماره 4818- تصرفات مالکانه بالمعارض آقای نصراله نوبخت فرزند حیدر بشماره شناسنامه 344صادره 
از گلپایگان در ششدانگ  یک باب عمارت به مساحت 2206.81مترمربع مجزی شده از پالک  29  اصلی واقع 

دربخش4 گلپایگان خریداری از مالکان رسمی علی اکبر فیاضی و محمد علی آرامش محرز گردیده است.
18- رای شماره 1207- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد فرزین فرزند علی بشماره شناسنامه 
4436 صادره از گلپایگان در یک باب مغازه تحتانی و فوقانی یک واحد مسکونی به مساحت 71.24 مترمربع 

مجزی شده از  پالک 1871 فرعی از 6 اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
19- رای شماره 7878- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن تدین فرزند جواد  بشماره شناسنامه 
14984 صادره از گلپایگان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت524.06 مترمربع مجزی شده از  پالک 261 
فرعی از 4  اصلی  واقع در بخش2 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی جواد تدین و فاطمه میر مهدی 

محرز گردیده است.
20- رای شماره 7939-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بزرگی بشماره شناسنامه388صادره از 
گلپایگان و خانم اقدس بزرگی به شماره شناسنامه 353 صادره از گلپایگان و اعظم بزرگی به شماره شناسنامه 
127 صادره از گلپایگان  و آقای مرتضی بزرگی به شماره شناسنامه 126 صادره از گلپایگان فرزندان حسن به صورت 
کمافرض اله درششدانگ یکباب عمات به مساحت 402.39  مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 816 اصلی  

واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
21- رای شماره  2883- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی صالحی فرزند رسول بشماره شناسنامه 
13صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 140.51 مترمربع مجزی شده از پالک 4233 اصلی 

واقع دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  آقا  حاجی  فرزند  توکلی  مصطفی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -7606 شماره  رای   -22
شناسنامه 260صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب کارگاه و سوله و مغازه به مساحت 1564.2 مترمربع مجزی 

شده از پالک 303  اصلی مکرر 3 واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  حسین  فرزند  تاجداری  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -4820 شماره  رای   -23
شناسنامه339 صادره از گلپایگان و ابوالقاسم نادری فرزند علی به شماره شناسنامه 214 صادره از گلپایگان بالسویه 
در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 179.25 مترمربع مجزی شده از پالک3 فرعی از761  اصلی واقع دربخش 

1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  علی  فرزند محمد  اقدس صبری  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  رای شماره 7624-   -24
شناسنامه 331 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 4.80 مترمربع مجزی شده از پالک 1 

فرعی از 906 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محمد رضا نوری محرز گردیده است.
25- رای شماره 5547- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسحاق صالحی فرزند رسول بشماره شناسنامه 

85 صادره از الیگودرز  در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 154.17 مترمربع مجزی شده از پالک 4413  
اصلی واقع دربخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی علی نوروزی محرز گردیده است.

26- رای شماره 1211- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری محمودی فرزند جواد بشماره شناسنامه 
15967صادره از گلپایگان در یک باب عمارت به مساحت 224.79 مترمربع مجزی شده از  پالک  855 فرعی از 3  

اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  رضا  محمد  فرزند  نوری  آقای حمیدرضا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  رای شماره 7623-تصرفات   -27
شناسنامه 15941 صادره از گلپایگان در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 39.01  مترمربع پالک906 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از 906 اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. 
28- رای شماره 717- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه فرخی فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 
204 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک درب باغ و اتاقک احداثی به آن به مساحت 1012.71 مترمربع مجزی شده 

از  پالک  2710  اصلی واقع در بخش 1 خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.
29- رای شماره 714- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی شاهپری فرزند جعفر بشماره شناسنامه  
557 صادره از گلپایگان در سه هزار و دویست و پنجاه سهم و هفده صدم سهم مشاع از سیزده هزار و هفتصد 
و هشتاد و دو سهم و پانزده صدم سهم ششدانگ زمین مزروعی پالک 714 فرعی از 4اصلی  واقع در بخش 

4 خریداری طبق قولنامه عادی از مالکان رسمی سید محمد محمودی و فاطمه مخلصی محرز گردیده است.
30- رای شماره 7926- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود سلکی فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 
427 صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 123.24 مترمربع مجزی شده از پالک  1749 

اصلی واقع در بخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی قربانعلی محمد شریفی محرز گردیده است.
31- رای شماره 627- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن مظفری فرزند محمد اسماعیل  
بشماره شناسنامه 490 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و ساختمان گاوداری موجود در آن 
به مساحت 100028.73 مترمربع مجزی شده از پالک 120فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.
32- رای شماره 7580- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی محسنی  فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 10 صادره از گلپایگان درششدانگ یک باب دکان و گاراژ متصل به استثنا بها یک شانزدهم اعیانی به 
مساحت 263.52مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4249 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/1

405/م الف   مهدی صادقی وصفی   سرپرست ثبت اسناد گلپایگان   

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

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018003289 کالسه پرونده 1395114402018000007 خانم سمیرا داوری دولت آبادی 
آباد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان نیمه تمام به  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 29 صادره از دولت 
مساحت  169.5 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 105  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای رضا صادقیان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/783/الف/م به تاریخ 95/08/18

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

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018003348 کالسه پرونده 1392114402018000582 آقای محمد فتحی فرزند اکبر  
بشماره شناسنامه 4310 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  84 متر مربع احداثی 

بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:799 /37/05/الف/م به تاریخ 95/08/18

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

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018003346 کالسه پرونده 1391114402018001671 آقای محمود باقری فرزند مرتضی  
بشماره شناسنامه 8782 صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  131.98 متر مربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در خریداری بطور مع الواسطه از آقای 

مرتضی باقری
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 789 /37/05/الف/م به تاریخ 95/08/20

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

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1-برابر رای شماره 139560302018003338 کالسه پرونده 1392114402018000387 آقای بهنام قاسمی فرزند بهرام 
بشماره شناسنامه 1955 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  165.60 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2135 و 2136 فرعی از 445   اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
2-برابر رای شماره 139560302018003337 کالسه پرونده 1395114402018000084 خانم منیره اتحادی ابری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 668 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
165.60 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2135 و 2163  فرعی از 445   اصلی واقع در خورزوق بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/793/الف/م به تاریخ 95/08/22

آگهی مزایده
اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  شاه  مردان  امیدرضا  آقای  وعلیه  نصیرمحله  ثابت  عباس  آقای  ح/2له  940370ج  کالسه 
2/278/096/493ریال و مبلغ 81/000/000ریال بابت نیم عشربه منظور فروش 28/414حبه از سه دانگ از ششدانگ 

مشاع از پالک ثبتی شماره 99/10666 واقع دربخش16ثبت اصفهان به نشانی :اصفهان –خ رباط سوم-کوچه دانش 
–بن بست رنجکش- پالک70- با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در 
مورخ 95/9/14 از ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل این اجرا واقع در) اصفهان – خیابان نیکبخت – 200متر پایین تر 
از ساختمان مرکزی دادگستری – جنب بیمه پارسیان طبقه4 واحد اجرای احکام شعبه2( برگزارنماید . در خصوص 
ملک موردنظر اعمال ماده 111قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است . طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10%قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند . 

مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی

بندی  بوده که طبق کارت گذر  به مساحت 139/33متر مربع  ای  دارای عرصه  ارائه شده  پالک مذکور طبق سند 
شهرداری محترم مساحت موجود زمین پس از رعایت برهای اصالحی به مقدار 131/94 متر مربع بوده که طبق پروانه 
صادر شده به تاریخ 1390/9/6به شماره 12/90/15163 جهت ساخت یک سالن مکمل در طبقه همکف به مساحت 
حدود 44/75 متر مربع و یک واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت حدود 97/8 متر مربع و یک واحد در طبقه 
دوم به مساحت 105/20متر مربع و یک واحد در طبقه سوم به مساحت 105/20از شهرداری محترم مجوز ساخت صادر 
گردیده و طبق پروانه مذکور مجورز حدود 408/35 متر مربع احداث اعیانی بر روی عرصه مذکور صادر گردیده است 
که شامل سه واحد مسکونی و یک سالن مکمل و سه واحد پارکینگ و دستگاه پله ومشاعات و بالکن می باشد . 
در زمان بازدید از ملک مذکورساختمان احداث شده بر روی طبقه همکف )60-(در پروانه ساختمانی بصورت سالن 
مکمل می باشد به یک واحد مسکونی تبدیل شده بود که دارای یک سالن و یک آشپزخانه اپن و یک اتاق خواب و 
یک حمام بصورت کف سرامیک بوده ودارای یک سرویس بهداشتی در گوشه حیاط می باشد و سیستم سرمایش 
واحد احداث شده کولر آبی و سیستم گرمایش آن پکیج و رادیاتور پیش بینی شده است و مجتمع مسکونی مذکور 
فاقد آسانسور بوده و طبقه اول بصورت یک سالن و یک آشپزخانه اپن با کابینت های ام دی اف و کف سرامیک 
ودارای دو اتاق خواب و یک حمام و یک سرویس بهداشتی می باشد و دارای یک تراس مسقف درضلع جنوبی 
آپارتمان به مساحت 5متر مربع بوده که کف آن سرامیک می باشد و واحد های احداث شده دارای انشعابات آب 
و برق و گاز می باشند . مجموعه آپارتمانی احداث شده بر روی پالک مذکور فاقد پایان کار شهرداری بوده و طبق 
رای کمیسیون ماده100 و کمیسیون تجدید نظر قانون شهرداری موارد تخلف که توسعه مازاد بر پروانه بصورت پیش 
زدگی و احداث انباری جهت سرپله روی پشت بام می باشد رای به جریمه معادل دو برابر ارزش معامالتی برای هر 
متر مربع مازاد بر پروانه صادر گردیده و لیکن جهت تبدیل مکمل به یک واحد مستقل رای کمیسیون ماده100 و رای 
تجدید نظر آن تبدیل به حالت اولیه می باشد . با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن قدمت موقعیت محل و جمیع 
عوامل موثر در ارزیابی و نداشتن هیچ گونه معارضی جهت نقل و انتقال و نداشتن هیچ گونه بدهی بانکی و نداشتن 
هیچ گونه بدهی به شهرداری محترم منطقه ارزش پایه ملک مذکور در زمان بازدید ارزش کل ششدانگ عرصه و 
اعیان سالن مکمل در طبقه همکف )60-(و آپارتمان طبقه اول طبق پروانه ساختمانی ارائه شده جمعا به متراژحدود 
142/55مترمربع با توجه به موارد فوق الذکر به مبلغ 2/580/000/000ریال)دومیلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال 

معادل دویست و پنجاه و هشت میلیون تومان( بر آورد می گردد.
شماره :24637 / م الف اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 1436 فرعی از 26 اصلی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 134/73 متر مربع  پالک شماره 1435 فرعی مفروز 
از 423 فرعی از25 اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه 
نصیری قمصری فرزند حسینعلی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه 
مورخه 95/09/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : 95/9/1 شماره : 1425/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای مصطفی ستاری فر  فرزند شیر علی  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک ثبتی 6/439 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
بسریال 446473  که در صفحه 275 دفتر 295 امالک ذیل ثبت 37976 به نام نامبرده ثبت شده است مفقود 
گردیده . بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 57 فرعی از 25 اصلی 
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه باغچه محصور مشجر یک جریب و نیمی مشهور به باغچه منوچهر خان   
پالک شماره 57 فرعی از 25 اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
آقای منوچهر اللهیاری قمصری  فرزند غالمحسین خان   در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز چهار شنبه مورخه 1395/09/24ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/09/01 شماره : 1422/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان مهدی دهقانی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سعید باصری به مجتمع 
شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
3/221/95 ثبت و برای روز سه شنبه تاریخ 95/12/17 ساعت 20 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله 

ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
شماره : 5/22/95/463/م الف رئیس شورای حل اختالف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به مجتمع  ناصر مرادی  به طرفیت  به خواسته مطالبه وجه  دادخواستی  این که خواهان مهدی دهقانی   به  نظر 
شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
3/292/95 ثبت و برای روز سه شنبه تاریخ 95/12/17 ساعت 19/45 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله 

ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 شماره : 5/22/95/462/م الف رئیس شورای حل اختالف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان محمد رضا یونسی   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت حامد سالک صدیق به 
مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
117/95 ثبت و برای تاریخ 95/10/28 ساعت 19 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 5/22/95/485/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل  
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد میرزاده آرانی  دارای شناسنامه شماره 424  به شرح دادخواست به کالسه 95 / 901/ ش1 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرهنگ خانم حاتم زاده فیوجی    بشناسنامه 
673 در تاریخ95/11/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا 
میرزاده آرانی به ش ش 80 دختر آن مرحوم 2- محمد میرزاده آرانی به ش ش 424 پسر آن مرحوم   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 دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5/22/95/499/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه  شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 1 فرعی از 3683 اصلی بخش یک گلپایگان خانم اقبال حسینی فرزند باقر
 باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی یک دانگ مشاع 
از ششدانگ عمارت پالک 3683/1در گلپایگان بخش یک در صفحه 106 دفتر 10 امالک ذیل ثبت 9651  بنام اقبال 
حسینی  فرزند باقر ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی 
یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - در 

رهن بانک  - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین 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 سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/09/01 شماره : 431/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای مصطفی ستاری فر  فرزند شیر علی  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به پالک ثبتی 6/442 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
بسریال 446472  که در صفحه 536 دفتر 295 امالک ذیل ثبت 38060 به نام نامبرده ثبت شده است مفقود 
گردیده . بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510423620200317 شماره پرونده: 9409983620201019

شماره بایگانی شعبه : 941039تاریخ تنظیم: 1395/08/18 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :روح اله نام خانوادگی 
: صالحی راد نام پدر:حبیب اله     نشانی: آران و بیدگل – خ جمهوری – بهار نهم مشخصات محکوم علیهم ردیف 
نام  : علی محمد  نام  المکان 2-  : عباسعلی  نشانی: مجهول  نام پدر  : رسولی  نام خانوادگی  نام:منصور       -1
خانوادگی : رزاقی نام پدر : حسین نشانی : آران و بیدگل – خ ولی عصر عج ا... – کوچه شهید دستفروش محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093620202748  و شماره دادنامه مربوطه 
9509973620200804 محکوم علیهم محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و نه میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات 9/610/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
شاخص با نک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چکها تا زمان پرداخت آنها در حق محکوم له .رای غیابی 
است. هزینه اجرا بر عهده محکوم علیهم میباشد. تاریخ و مبلغ چکها :94/1/25 به مبلغ 68/000/000 ریال – 94/1/10 
به مبلغ 70/000/000 ریال – 94/2/27 به مبلغ 65/000/000 ریال – 94/2/5 به مبلغ 60/000/000 ریال 94/2/20 به 
مبلغ 66/000/000 ریال . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه 
هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 
شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
 شماره: 5/22/95/498/ م الف  

متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر قدیرزاده
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه : 9510113620200908شماره پرونده :9409983620200669شماره بایگانی شعبه :940685
تاریخ تنظیم:1395/08/15در خصوص تجدید نظرخواهی آقایان و خانم ها عباس ، زهرا و طاهره همگی ارباب نوش 
آبادی و فاطمه طاهری نوش آبادی بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها محمد ، محمود ،عباس ، حمیدرضا، صدیقه 
دادنامه شماره 9509973620200547- به  ، مرضیه سادات همگی صدری و خانم مریم سالمی نسبت  سادات 

1395/4/20 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل که به شماره 
تجدیدنظر خواهی 9510483620200132-1395/5/18ثبت شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان 
و خانم ها محمد ، محمود، عباس، حمیدرضا ،صدیقه سادات ،مرضیه سادات همگی صدری و خانم مریم سالمی و 
بنا به درخواست تجدید نظر خواه و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی 

دارند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارائه نمائید. 
شماره :5/22/94/488/ م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 9510103620207254شماره پرونده: 9509983620200370شماره بایگانی شعبه: 950374 تاریخ 
تنظیم: 1395/08/09 خواهان / شاکی عبداله نوریان بیدگلی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم  آسیه خانم 
قندچی و زهرا رجب پور بیدگلی و فاطمه رجب پور بیدگلی و حسن رجب پور بیدگلی و صدیقه خانم اسدیان و ربابه 
رجب پور بیدگلی و مهدی رجب پور بیدگلی و حسین رجب پور بیدگلی و اداره جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل 
و محمد رضا رجب پور بیدگلی و حسنی جلوداریان بیدگلی و خانم آغا قندچیان  به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی و اصالحات ارضی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه 

9509983620200370 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/20 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان آسیه خانم قندچی و صدیقه خانم اسدیان و خانم آقا قندچیان و درخواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 5/22/95/482/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
تاریخ   941252 شعبه:  بایگانی  9409983620201229شماره  پرونده:  9510103620207017شماره  ابالغنامه:  شماره 
تنظیم: 1395/08/03 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی اندوانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مجید اصل جاوید و فهیمه میرزائیان آرانی و اصغر اصل جاوید و جواد فقدانی ووجیهه تاوانه  به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه 9409983620201229 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/08 و ساعت 12:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آقای مجید اصل جاوید  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده آقای مجید اصل 
جاوید  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 5/22/95/470/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای حبیب نام خانوادگی: جمال زاده  نام پدر: ایرج  شغل : آزاد نشانی محل اقامت:  
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: آقای روح اله   نام خانوادگی: جعفری یزد آبادی  نام پدر : ناصر شغل : 
کشاورز  نشانی محل اقامت: ابریشم – بلوار الغدیر کوچه شهید رضایی منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 
52/95 تاریخ95/3/22 حوزه 5 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم 
علیه محکوم است به:حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت اتومبیل یک دستگاه سواری پراید 
به شماره انتظامی 468 – ه – 37 – ایران 23 )بصورت  قطعی(بنام محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق 
صندوق دولت می باشد.به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی 
، فرهنگی محکوم علیه مکلف است : پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد  رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی شورای 

حل اختالف  احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
شماره578/ م الف شعبه چهارم حقوقی فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- نوش آذر 2- حکمت اله  نام خانوادگی: 1- مدد خو 2- پالیزدان نیا   نام پدر: 
کرامت – صیاد   نشانی محل اقامت:  هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مهدی    نام خانوادگی: 

عشوری   نام پدر : فرج ا...  نشانی محل اقامت:فالورجان – مهرنجان – ک ش –صیاد شیرازی – منزل شخصی 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی    ......... حوزه  تاریخ95/4/14  شماره 141/95  رای  موجب  به:به  محکوم 
فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:خوانده ردیف اول محکوم است به حضور در دفتر خانه 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل زانتیا به شماره انتظامی 287 ب 57 ایران 93 در حق خواهان 
و نیم عشر در حق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. 

شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان
دادنامه 

))رای شورا ((
در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه محمد مرادی قهدریجانی فرزند نوروز علی ساکن قهدریجان خیابان شهید 
محراب روبروی حسینیه با وکالت سرکار خانم زهراشیخ به طرفیت محمدرضا قلیچیان فرزند علیرضا ساکن مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000ریال بابت وجه یک فقره سفته/چک سند شماره 160774مورخ  95/3/15 
بانک کشاورزی عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ 
اخطاریه واطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح و مستندات ابراز شده از 
ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت 
بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به 
میزان اصل خواسته دارد.بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی و مواد 307 و 
309 و 310 و 313قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید سفته / چک یا تقدیم دادخواست احکام حق الوکاله و هزینه دادرسی لغایت اجرای حکم در 
حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از 
تاریخ قید شده احتساب و ازخوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شورا است .
شماره : 540/ م الف شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان فالورجان

دادنامه
9509983653401161شماره   : پرونده  1395/08/18شماره   : تنظیم  :9509973653401370تاریخ  دادنامه  شماره 

بایگانی شعبه : 951179خواهان : خانم شیرین گل اسدی فرزند حیدر به نشانی سهلوان خ اصلی کنار پرده دوزی
خوانده : آقای رحمت اله ابراهیمی فرزند محمدطاهر به نشانی مجهول المکان خواسته : ضم امین دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه در خصوص 
پرونده سرپرستی مبنی بر ضم امین به جهت رسیدگی به امور صغار به نام های احمدرضا ابراهیمی متولد 1385/4/6 
و عرفان ابراهیمی متولد 1392/9/8 فرزندان رحمت اله ابراهیمی با عنایت به اینکه ولی قهری صغار بنام رحمت اله 
ابراهیمی حسب گزارش مرجع انتظامی مورخ 1395/8/12 مدت هاست که مفقود گردیده است و جد پدری صغار نیز 
حسب استعالم به عمل آمده از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی به شماره نامه 70/13318 مورخ 1395/8/17 فوت 
نموده اند و ولی قهری مشخصی را نیز به جهت اداره امور صغار تعیین ننموده است این دادگاه با توجه به تقاضای 
خانم شیرین گل اسدی فرزند حیدر که مادر صغار می باشد و با توجه به احراز صالحیت مشارالیه در راستای اجرای 
ماده 1184 قانون مدنی وی را به سمت امین به ولی قهری منضم می نماید تا وفق مقررات قانونی انجام وظیفه نماید 

رای صادره غیابی بوده وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد . 
محمد نورانی- دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- سمیه 2- محمد   نام خانوادگی: جمالی گله  نام پدر : خیبر شغل : خانه دار – پاسدار  
نشانی محل اقامت: هر دو به آدرس فالورجان پیر بکران – خ توحید – خ معلم – کوی میالد – پالک 3 مشخصات 
محکوم له: نام و نام خانوادگی :بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای زمانی با وکالت خانم مریم ناصری   نشانی محل 
اقامت:اصفهان  - پل آذر – ابتدای خیابان توحید – بعد از تاالر فرشچیان – پالک 3محکوم به:به موجب رای شماره 
علیه  یافته است.محکوم  اختالف شهرستان فالورجان  که قطعیت  411تاریخ94/11/6 حوزه قضایی  شورای حل 
محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون و نهصد و نود و سه هزار ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
888439 به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ وجه چک لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه 
های دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگستری.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان
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حتما بخوانید!
محمد نادری از »دور همی« رفت

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــن ســاخته حســین  ــرد« اولی ــم »اینجــا کســی نمی می فیل
ــه در حــال اکــران اســت.  ــر و تجرب کنــدری در گــروه هن

»اینجــا کســی نمی میــرد«، روایتــی موشــکافانه از تنهایی هــای 
یــک ســرباز جوان اســت. کنــدری پیــش از این، فیلمبــرداری 
ــم«  ــدن مری ــد ش ــت ناپدی ــم »روای ــه فیل ــی صحن  و طراح

را بر عهده داشته است. 
ــاه  ــتند کوت ــاه، مس ــم کوت ــد فیل ــاختن چن ــابقه س  وی س
و نیمه بلنــد را هــم در کارنامــه اش دارد. کنــدری فیلــم 
ــال  ــون در ح ــاخته و اکن ــی« را س ــار ایران ــد »ت ــتند بلن مس

ــت. ــتند اس ــم مس ــن فیل ــمت دوم ای ــاخت قس س
    تحلیل

ــا  ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــته اول ب ــه دس ــم اگرچ ــوژه فیل س
بی تأثیــر از فیلــم »جزیــره شــاتر« )مارتیــن اسکورســیزی( 
وارد  دنیلــز(  )تــدی  پلیســی  هــم  آنجــا  در  نیســت. 
ناکجاآبــادی می شــود تــا مســئله ای را حــل کنــد )همان طــور 
ــن  ــد( و در ای ــاع کن ــد از مــرز کشــورش دف کــه اشــکان بای
مســیر، مخاطــب نســبت بــه حــال روحــی »تــدی دنیلــز« 
ــم  ــن فیل ــوژه ای ــاوت س ــا تف ــود. تنه ــام می ش ــار ابه دچ
ــا  ــه در اینج ــت ک ــم اس ــتینگ فیل ــاتر«، س ــره ش ــا »جزی  ب
مــکان/ زمــان مطابــق بــا چارچــوب رئالیســم، نمی توانــد از 
مســیر خطــی خــود خــارج شــود. »اینجــا کســی نمی میــرد« 
صحنه هــای اضافــی کــم نــدارد؛ از پرســه زنی های نیمــه 
ــم  ــل قاس ــای بی دلی ــا رفت وآمده ــه ت ــم گرفت ــت فیل نخس
ــن  ــر ای ــن. اگ ــر از آن، گفت وگوهــای اشــکان و روژی و مهم ت
صحنه هــا حــذف می شــد، فیلــم می توانســت بــه یــک اثــر 

کوتــاه خــوب تبدیــل شــود؛ امــا چنیــن نیســت. در کارگردانی 
فیلــم هــم اتفــاق مهمــی رخ نمی دهــد. اولیــن چیــزی کــه 
در نــوع کارگردانــی بــه ذهــن می رســد، ایــن اســت کــه بایــد 
بــا تمهیداتــی، خیال پردازی هــای اشــکان از واقعیت هــا 
ــدی ــوع قاب بن ــد در ن ــدات می توان ــن تمهی ــود. ای ــدا ش  ج
ــور و... لحــاظ شــود؛ امــا ایــن  نــوع فیلمبــرداری، رنــگ و ن
اتفــاق رخ نمی دهــد. اگــر ســناریو بی منطــق پیــش مــی رود، 
امــا دســت کم پیــش مــی رود؛ ولــی کارگردانــی اصــا گامــی 

ــط  ــد و فق ــل می کن ــی عم ــا خنث ــدارد و کام ــو ن ــه  جل رو ب
 از بازیگرانــش قاب هــای شــیک تلویزیونــی می گیــرد – 
ــرای  ــوان ب ــه هیچ عن ــه ب ــی ک ــینمایی-؛ قاب های ــه س و ن

ــت. ــده اس ــی نش ــینما طراح ــرده س پ
    حواشی

ــه  ــرد« در منطق ــی نمی می ــا کس ــم »اینج ــن فیل - لوکیش
ــت. ــوده اس ــد ب ــه دماون ــات قل ــان و ارتفاع ــه الریج رین

پروانــه ســاخت  نمی میــرد«،  »اینجــا کســی  فیلــم   -

دارد. ویدئویــی 
ــم  ــر، در فیل ــده اث ــعیدیان، تهیه کنن ــینا س ــه س ــه گفت - ب
»اینجــا کســی نمی میــرد« بــرای اولین بــار در ســینمای 
ایــران بــا دوربیــن بلــک مجیــک اورســا فیلمبــرداری شــده 

اســت.
- فیلمنامــه فیلــم »اینجــا کســی نمی میــرد«، ابتــدا »نقطــه 

صفــر« نــام داشــت.
بــه  را  نمی میــرد«  کســی  »اینجــا  فیلــم،  عوامــل   -
ــواده  ــه و خان ــه دور از خان ــه ب ــن ک ــربازان وط ــی س تمام
ــد ــاع می کنن ــران دف ــاک ای ــراوان از خ ــختی های ف ــا س  ب

تقدیم کردند.
    عوامل فیلم

کارگــردان، مدیــر فیلمبــرداری: حســین کنــدری/ نویســنده: 
 بهــار کاتــوزی/ تهیه کننــده: عبــاس رافعــی، ســینا ســعیدیان

ــود  ــدا: محم ــب ص ــی و ترکی ــم/ طراح ــک قائ ــن: باب تدوی
صدابــردار:  پناهــی/  مهــدی  موســیقی:  موســوی نژاد/ 
ــی  ــین دوان ــه: امیرحس ــراح صحن ــی/ ط ــجاع گراکوئ میرش
ــد  ــردازی: محم ــراح چهره پ ــر/ ط ــدا نص ــاس: ن ــراح لب ط
قومــی/ فیلمبــردار: صــادق زنگنــه/ مشــاور فیلمنامــه: 
نیک پــور  رکســانا  چهره پــرداز:  بابابیگــی/  حمیدرضــا 
ــتیار اول  ــز و دس ــعیدیان/ برنامه ری ــینا س ــد: س ــر تولی مدی
کارگــردان: امیــر صرافهــا/ عــکاس: ســحر طــرزی/ مشــاور 
ــازی:  ــای مج ــات فض ــمل/ تبلیغ ــوره بس ــانه ای: منص رس
ماهری فــر  ناصــر  تــدارکات:  مدیــر  امیرخــان/  آریــان 
ــی  ــازاده/ طراح ــان م ــری: احس ــژه کامپیوت ــای وی  جلوه ه
و ســاخت تیتــراژ: ســارا صفــری / بازیگــران: هومــن ســیدی 

بهــار کاتــوزی، مهــدی حســینی نیا، رضــا بهبــودی.

ــورمان  ــاپ کش ــیقی پ ــده موس ــوی، خوانن ــام صف - بهن
تازه تریــن قطعــه موســیقایی خــود را بــا نــام »نامــوس« 
ــه  ــن قطع ــرد. در ای ــم ک ــیمیایی تقدی ــازان ش ــه جانب ب
موســیقایی ســید محمــد کاظمــی ترانه ســرا، بهنــام 
صادقــی  غامرضــا  و  خواننــده  و  آهنگســاز  صفــوی 
حضــور  اجرایــی  عوامــل  عنــوان  بــه   تنظیم کننــده 

دارند.
ــد  ــات پیون ــام مقدم ــرای انج ــری ب ــین محب اه - حس

ــز اســتخوان در بیمارســتان بســتری اســت.  مغ
 همســر حســین محب اهــری، بازیگــر ســینما و تلویزیــون
بازیگــر  ایــن  جســمانی  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
پیشکســوت گفــت: هم اکنــون حســین محب اهــری 
در  اســتخوان  مغــز  پیونــد  مقدمــات  انجــام  بــرای 
بیمارســتان بســتری و حــال عمومــی اش خــوب اســت.

 وی درخصــوص زمــان ترخیــص محب اهــری از بیمارســتان 
انجــام  از  پــس  زیــاد  احتمــال  بــه  اظهــار داشــت: 
آزمایش هــای پزشــکی و پیونــد مغــز اســتخوان تــا ســه 

ــود. ــد ب ــتری خواه ــتان بس ــه در بیمارس هفت
- تصویربــرداری فیلــم داســتانی »فرمانــده قلــب مــن« 
ــه  ــل هفت ــه تهیه کنندگــی هــادی رحیمی خــواص از اوای ب
آینــده آغــاز خواهــد شــد. قــرار اســت در ایــن فیلــم نیمــا 
نکیســا دروازه بــان ســابق تیــم ملی نقــش جوانــی را بازی 
ــا گروهــک  ــارزه ب ــن و مب ــاع از حرمی ــرای دف ــه ب ــد ک کن
 تکفیــری صهیونیســتی داعــش قصــد ســفر کــرده 
و می خواهــد از پــدرش کــه جانبــاز جنــگ تحمیلــی 

ــرد. ــازه بگی ــت، اج اس
ــه  ــی »پرســتاران« از ادام ــه تلویزیون ــده مجموع - تهیه کنن
ــه  ــرد ک ــان ک ــر داد و بی ــریال خب ــن س ــرداری ای فیلمب
تاکنــون ۱۵ قســمت ایــن مجموعــه بــه طــور کامــل 

ــت. ــده اس ــن ش تدوی
ــی  ــه کارگردان ــدان« ب ــادران، فرزن ــدران، م ــش »پ - نمای
آرش عباســی کــه ایــن روزهــا در جنــوب کشــور ایتالیــا در 
حــال اجراســت، بــه زودی در تــاالر قشــقایی مجوعــه تئاتر 

شــهر روی صحنــه مــی رود.
- فیلــم کوتــاه »تنــازع« ســاخته مســعود حاتمــی 
 در حــال حاضــر در دو جشــنواره خارجــی در اســپانیا 

و شیکاگو حضور دارد.
- تابلویــی اثــر فریــدا کالــو نقــاش مکزیکــی کــه بیــش از 
۶۰ ســال در معــرض دیــد عمــوم نبــوده، هفتــه آینــده در 

ــورک حــراج می شــود. نیوی
- یاســر خاســب، جایــزه اول دهمیــن فســتیوال جهانــی 

مونــودرام »تســپیس ۲۰۱۶« را دریافــت کــرد.
- مــژده لواســانی، مجــری تلویزیــون، دربــاره اولیــن 
کتــاب خــود بیــان کــرد کــه قــرار اســت حــدود ۱۰۰ قطعــه 
بــه چــاپ  کتابــی  در  یادداشــت هایش  و   از شــعرها 

برسد.

دوم آذرماه برگزار می شود

هفتمین همایش نکوداشت اصفهان

کیمیای وطن
نکوداشــت  همایــش  هفتمیــن 
ــا عنــوان »اصفهــان  روز اصفهــان ب
بــرای همیشــه، اصفهــان بــرای 
همایش هــای  تــاالر  در  همــه«، 
ــود.  ــزار می ش ــی برگ ــاق بازرگان ات
دوســتداران  انجمــن  ســوی  از 
اصفهــان و بــا همــکاری جمعیــت دوســتداران محیــط زیســت 
اداره کل  بازرگانــی،  اتــاق  ایــران،  مثنوی پژوهــان  انجمــن 
ــراث  ــازمان می ــان، س ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
 فرهنگــی صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان

انجمــن مهندســان معمــار و شهرســاز اصفهــان، ســازمان نظــام 
ــش  ــی روی ــه فرهنگ ــان، موسس ــاختمان اصفه ــی س مهندس
مهــر اصفهــان ســهند دور و همچنیــن ســایت معمارنــت، 
ــان  ــوان »اصفه ــا عن ــان ب ــن همایــش نکوداشــت اصفه هفتمی
بــرای همیشــه، اصفهــان بــرای همــه«، دوم آذرمــاه ســاعت ۱۶ 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــای ات ــاالر همایش ه ــه در ت و 3۰ دقیق
ــس از ســخنان شــهردار  ــش پ ــن همای ــزار می شــود. در ای برگ
ــدس  ــخنرانان مهن ــان، س ــی اصفه ــراث فرهنگ ــر کل می و مدی
ــر احمــد  ــدس محمدجــواد کســایی، دکت ــی، مهن ــرداد بهمن مه
خاتون آبــادی و امیــن ناطقــی بــه ترتیــب دربــاره وظیفــه 
شــهروند اصفهانــی در میــراث فرهنگــی، نــی هفت بنــد در 
بــا بحــران آب، خوراکی هــا   نیم نــگاه، راهکارهــای مقابلــه 
ــخنرانی  ــه س ــخ ب ــذر تاری ــا در گ ــامیدنی های اصفهانی ه و آش
ــرآمدان  ــش از س ــی همای ــش پایان ــت. در بخ ــد پرداخ خواهن
عبدالوهــاب  فرشــچیان،  محمــود   ،9۵ ســال  در  اصفهــان 
شــهیدی، کیومــرث پوراحمــد، ســلیمان ساســون، و نــادر قلــی 
نــادری بــا اهــدای تندیــس نمــاد اصفهــان تجلیــل خواهد شــد.

»نگار« را در فرشچیان تماشا کنید
علــی  نویســندگی  بــه  »نــگار«  نمایــش  کیمیای وطن
ــاه در  ــا ۵ آذرم ــی، ت ــر نریمان ــی علی اصغ ــان و کارگردان نصیری
فرشــچیان روی صحنــه مــی رود. ایــن اثــر بــه نویســندگی علــی 
نصیریــان، روایتگــر داســتان جوانــی اســت کــه معلولیــت 
جســمی دارد و بــر اثــر نامایمــات زندگــی و نــگاه تمســخرآمیز 
جامعــه و تنبیهــات نامطلــوب، بــه معلولیــت ذهنــی نیــز دچــار 
ــردازی  ــه رؤیاپ ــروع ب ــه گیری، ش ــی و گوش ــود و در تنهای می ش
ــل  ــک زن تبدی ــه ی ــه ب ــده ای ک ــگار، پرن ــا ورود ن ــد. ب می کن
ــاز  ــا راز و نی ــی در او ایجــاد شــده و ب ــه زندگ ــد ب  می شــود، امی
و ســلوک عرفانــی، معجــزه ای در زندگــی او رخ می دهــد. 
عاقه منــدان بــرای دیــدن ایــن نمایــش می تواننــد تــا ۵ آذرمــاه 
در مجموعــه فرهنگی هنــری فرشــچیان بــه تماشــای ایــن 
ــن  ــی، نگی ــدی کریم ــیان، مه ــمیه بخش ــینند. س ــش بنش نمای

توکلی و فاطمه رضایی، بازیگران این نمایش هستند.

 »فروشنده« 

یکی از شانس های اصلی اسکار است
ــی  ــش خارج ــی بخ ــز در بررس ــس تایم ــس آنجل ــد ل منتق
ــادی  ــر فره ــاخته اصغ ــنده«، س ــکار ۲۰۱۷، »فروش ــان اس  زب
را یکــی از شــانس های دریافــت ایــن جایــزه دانســته اســت. 
ــج فیلمــی  ــا، منتقــد لــس آنجلــس تایمــز، پن ــکل اوردون مای
ــزه اســکار بخــش  ــت جای ــی دریاف ــد اســت مدع ــه معتق را ک
خارجی زبــان خواهنــد بــود، معرفــی کــرده اســت. ایــن منتقــد 
ــادی  ــر فره ــاخته اصغ ــنده«، س ــم »فروش ــه فیل ــی ک در حال
را یکــی از فیلم هــای مدعــی اســکار امســال دانســته در 
ــد کــه  ــو می آی ــا فرضــی جل ــم ب بررســی آن نوشــته: ایــن فیل
ــد ــای می ده ــوود ج ــی هالی ــار معمای ــر آث ــا آن را در ژان  دقیق

درمی آمیــزد  انتقــام  و  ذهنــی  وســواس های  بــا  را  آن   و 
ــد.  ــاب می کن ــتان انتخ ــن داس ــوان لوکیش ــه عن ــران را ب و ته
یــک زوج در حالــی کــه نســخه ای بومی شــده از نمایــش 
ــه  ــا تجرب ــد، ب ــر را تهیــه می کنن ــور میل »مــرگ فروشــنده« آرت
رویــدادی ســخت روبــه رو می شــوند و تــاش دارنــد تــا 
بتواننــد از پــس درک آن برآینــد. وی در ادامــه نقــل قولــی از 
ــم اصغــر  فرهــادی مــی آورد و می نویســد: کارگــردان ایــن فیل
فرهــادی دربــاره فیلمــش گفتــه همــه کوشــش مــن آن بــوده 
زندگــی  از جزئیــات  برآمــدی  داســتان هایم،  در  درام  کــه 
روزانــه باشــد؛ جزئیاتــی کــه معمولــی و ســاده بــه نظــر 
ــه رو  ــا آن هــا روب می رســند و مــا در زندگــی هــر روزی خــود ب
 می شــویم. در روبــه رو شــدن بــا فیلم هــای هیجان انگیــز
در دل زندگــی روزمــره و واقعیــت چیــزی نهفتــه اســت کــه من 
ــم شــرح دهــم  ــم آن هــا را در فیلم های  همیشــه ســعی می کن
و بــه همیــن دلیــل می تــوان چنیــن فیلم هایــی را »تریلرهــای 
واقعــی« نامیــد. ایــن منتقــد ســینمایی از فیلم هایــی دیگــری 
ــی  ــم »تون ــه فیل ــرد ک ــام می ب ــم فرهــادی ن ــا فیل ــت ب در رقاب
اردمــن«  از آلمــان ســاخته مــارن آده کــه از فیلم هــای موفــق 
ــده  ــم »مــردی کــه اووه نامی ــود، فیل جشــنواره کــن امســال ب
می شــود« از ســوئد ســاخته هانــس هولــم، »نــرودا« از شــیلی 
دربــاره زندگــی پابلــو نــرودا، شــاعر برنــده نوبــل ســاخته پابلــو 

الریــن از جملــه ایــن فیلم هــا هســتند.

معرفی هیئت داوران جشنواره تئاتر معلوالن
داوران چهارمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر معلــوالن در ســه 
بخــش تئاتــر صحنــه ای٬ خیابانــی و کــودک و نوجــوان معرفــی 

شــدند. 
ایــن جشــنواره در بخــش تئاتــر بزرگســال و خیابانــی بــا حضــور 
ــر ــدرس تئات ــردان و م ــنده، کارگ ــی نویس ــن صادق  قطب الدی

ــوکاس  ــینما، ل ــون و س ــر، تلویزی ــر تئات ــگان بازیگ ــانه بای افس
ــود.  ــزار می ش ــار برگ ــور کم ــک، پروفس ــک دبی هندری

جشــنواره  چهارمیــن  نوجــوان  و  کــودک  بخــش  داوران 
ــدرا ــوتا ماهن ــکل از ش ــز متش ــوالن نی ــر معل ــی تئات  بین الملل

 هنگامــه مفیــد نویســنده و کارگــردان تئاترهــای عروســکی 
نویســنده صبــری  زهــرا  نوجــوان،  و  تئاترهــای کــودک   و 

کارگــردان، طــراح و ســازنده عروســک، افســر اســدی بازیگــر 
ــگر  ــادی پژوهش ــن دولت آب ــون و حس ــینما و تلویزی ــر، س تئات
تئاتــر هســتند. چهارمیــن جشــنواره  نویســنده و مــدرس 
ــا  ــا شــعار »جشــن دوســتی ها ب ــوالن ب ــر معل ــی تئات بین الملل
ــان  ــاه در شــهر اصفه ــا ۱۷ آذرم ــا« از ۱۲ ت ــه تفاوت ه ــرام ب احت

ــود. ــزار می ش ــری برگ ــه فخ ــری فاطم ــه دبی ب

اخبار کوتاه

رئیــس و اعضــای ســتاد کنگــره نکوداشــت حضــرت 
آیــت هللا العظمــی مظاهــری بــا آیــت هللا العظمــی عبــدهللا 

ــد.  ــو کردن ــدار و گفت وگ ــی دی ــوادی آمل ج
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب

اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان، آیــت هللا العظمــی جــوادی آملی در 
ــا اعضــای ســتاد کنگــره نکوداشــت  دیــدار ب
آیــت هللا العظمــی مظاهــری گفــت: آیــت هللا 
العظمــی مظاهــری شــخصیت اخاقــی 
ــزرگان  ــه و از ب ــل توج ــیار قاب ــی بس و علم

هســتند. 
وی بــا بیــان اینکــه کاری کــه علمــا بایــد بکننــد ایــن اســت 
ــت هللا  ــزود: آی ــد، اف ــده نگــه دارن ــب تشــیع را زن ــه مکت ک
العظمــی مظاهــری، مکتــب امــام حســین )علیه الســام( 

را زنــده نگــه داشــتند. 
اســتاد فلســفه و اخــاق حــوزه علمیــه خاطرنشــان 

ــتادان  ــیاری از اس ــری بس ــی مظاه ــت هللا العظم ــرد: آی ک
 و شــخصیت ها از جملــه حضــرت امــام خمینــی)ره( 
ــن  ــان همچنی ــد و ایش ــردی را درک کردن ــت هللا بروج و آی

ــد.  ــار ارزشــمندی نیــز دارن آث
ــن  ــام اربعی ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب وی در ادام
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــن اش ــارت اربعی ــه زی ب
ادب  اربعیــن،  زیــارت  پیــام  مهم تریــن 
والیتمــداری اســت و مــردم اصفهــان در 
ایــن زمینــه پیشــگام بودنــد؛ همان طــور 
ــهر  ــن ش ــهید در ای ــک روز 3۷۰ ش ــه در ی ک
تشــییع شــد و امــروز ایــن میــراث اصفهــان 

ــرار دارد.  ــهر ق ــن ش ــردم ای ــت م در دس
شــایان ذکــر اســت در ابتــدای ایــن دیــدار حجت االســام 
ــره  ــتاد کنگ ــس س ــی، رئی ــا ارزان ــلمین حبیب رض و المس
نکوداشــت حضــرت آیــت هللا العظمــی مظاهــری گزارشــی 

ــرد. ــه ک ــره ارائ ــن کنگ ــای ای ــد برنامه ه از رون

آیت هللا جوادی آملی:

آیت هللا العظمی مظاهری، شخصیت اخالقی و علمی و از بزرگان هستند
»عبــاس رافعــی«، کارگــردان، دربــاره ارزیابــی اش از عملکــرد 
۱۰ ســال  در  تلویزیــون  مناســبت ها گفــت:  در  تلویزیــون 
گذشــته در مناســباتی ویــژه مثــل اربعیــن و عاشــورا بــه فکــر 
تولیــد برنامــه بــود؛ امــا امــروزه بســیار کــم کاری کــرده و در 

ــه  ــن برنام ــر تأمی ــه فک ــاص ب ــبات خ مناس
ــته  ــال گذش ــد س ــای چن ــت و برنامه ه  نیس

را جمع آوری و بازپخش می کند. 
ایــن کارگــردان اظهــار کــرد: مدیــران فرهنگــی 
بــه  مانــده  هفتــه  یــک  می کننــد  فکــر 
 مناســبت می تواننــد برنامــه تولیــد کننــد 
ــرای امســال اســت  ــن مناســبت فقــط ب  و ای

و مناسبت سال های بعد را در نظر نمی گیرند.
 او دربــاره برنامه هــای مناســبتی تلویزیــون بیــان کــرد: 
برنامه هــای تلویزیــون در ســبک  گفت وگومحــور و برنامــه 
ترکیبــی کــه ســریع تولیــد می شــوند، توانســته قدمــی بــردارد؛ 
ــون  ــتانی در تلویزی ــذاب داس ــه ج ــک برنام ــی ی ــا به تازگ ام

ندیــده ام. رافعــی در ادامــه گفــت: تلویزیــون درگذشــته یــک 
ــرد  ــژه چــاپ می ک ــه اســم دفترچــه مناســبت وی دفترچــه ب
ــود چــه مناســبت هایی در اولویــت هســتند.  کــه مشــخص ب
قــرار  اول  اولویــت  در  همیشــه  مذهبــی  مناســبت های 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــل ب ــا قب ــتند و از ماه ه داش
ــه  ــه، برنام ــاع جامع ــان و اوض ــت جوان خواس
تولیــد می کردنــد. عبــاس رافعــی دربــاره تغییــر 
ــدگاه  ــال ها دی ــن س ــت: در ای ــردم گف ــگاه م ن
ــم  ــا نمی توانی ــرده و م ــد ک ــردم رش ــری م بص
ــرای مخاطــب ۱۰ ســال  ــه ب ــان خوراکــی ک هم
ــم، ســر ســفره مخاطــب  پیــش ایجــاد کرده ای
ــد  ــه روز باش ــا ب ــون م ــد تلویزی ــم؛ بای ــز بگذاری ــان نی  امروزم
و جــای داســتان مذهبــی در برنامه هــای تلویزیــون مــا خالــی 
ــال ها  ــردم و س ــی ک ــن کارگردان ــم را م ــر روز ده ــت. ظه اس
روز اربعیــن پخــش می شــد و همیشــه می گفتــم چــرا 

برنامه هــای تکــراری پخــش می شــود.

نگاهی به فیلم »اینجا کسی نمی میرد« ساخته حسین کندری

اینجا، همه تنها هستند

مدیری، امروز فیلمش را کلید می زند
ــای  ــش و قوس ه ــس از ک پ
ــراوان و حــرف و حدیث هــا  ف
ــوز  ــدور مج ــدم ص ــاره ع درب
 کارگردانــی مهــران مدیــری
باالخــره فیلمبــرداری فیلــم 
ســینمایی »ســاعت ۵ عصــر« 
صبــح دوشــنبه آغــاز می شــود. 
بــا وجــود اینکــه پیش تــر اعــام شــده بــود فیلمبــرداری 
ــاز  ــش از آغ ــر و پی ــرم و صف ــام مح ــم در ای ــن فیل ای
پخــش دوبــاره برنامــه »دور همــی« بــا اجــرای مدیــری 
برنامه ریزی هــای  طبــق  امــا  می شــود،  شــروع 
انجام شــده، »ســاعت ۵ عصــر«، صبــح دوشــنبه در تهــران 
ایــن  کلیــد می خــورد. محمــود کاری، فیلمبــرداری 
ــی  ــر«، فیلم ــاعت ۵ عص ــده دارد. »س ــر عه ــروژه را ب پ
ــت اســت  ــی و بســیار شــلوغ و پرجمعی ــدی، خیابان  کم
و در هــر ســکانس بیــن ۶۰۰ تــا ۷۰۰ نفــر حضــور دارنــد. 
ــی دارد  ــر اصل ــک بازیگ ــا ی ــم تنه ــال، فیل ــن ح ــا ای  ب
ــک  ــای ی ــتان و ماجراه ــم، داس ــد. فیل ــی مردم ان و باق
نفــر را از ۷ صبــح تــا ۵ بعدازظهــر در تهــران روایــت 
می کنــد کــه آن روز، آخریــن فرصــت آن فــرد اســت کــه 
ــش  ــاری نق ــیامک انص ــد. س ــام ده ــد کاری را انج بای

اصلی این فیلم را بازی می کند.

 »همسایه ها« 

بعد از »هشت ونیم دقیقه« می آید
ــل  ــی مراح ــایه ها« در حال ــی »همس ــه تلویزیون مجموع
تصویربــرداری خــود را ســپری می کنــد کــه ایــن ســریال 
ــه« از  ــت ونیم دقیق ــه »هش ــد از مجموع ــت بع ــرار اس ق

شــبکه دو ســیما پخــش شــود. 
 ســریال همســایه ها بــه کارگردانــی مهــران غفوریــان 
و تهیه کنندگــی ســیدعلیرضا ســبط احمــدی، ایــن روزهــا 
ــت هللا کاشــانی  ــان آی ــع در خیاب ــی واق در لوکیشــن اصل
 در حــال پیگیــری اســت و گــروه تولیــد در کنــار آن

بیرونــی  لوکیشــن های  و  خیابــان  در  را  بخش هایــی 
مقابــل دوربیــن می برنــد. 

تاکنــون بیــش از 4۰ درصــد از کار پیــش رفتــه و تدویــن 
و صداگــذاری همزمــان انجــام و ســاخت موســیقی نیــز 
ــریال  ــن س ــرات ای ــود. از تغیی ــروع می ش ــه زودی ش ب
بــه کارگردانــی مهــران غفوریــان می تــوان بــه مانــی 
اســکندری در بخــش طراحــی گریــم و احســان ســجادی 
حســینی در ســمت دســتیار اول کارگــردان اشــاره کــرد. 
رهنمــا  بهــاره  غفوریــان،  مهــران  رضویــان،  جــواد   
 ســیروس گرجســتانی، اصغر سمســارزاده، شــهین تسلیمی
حسین ســلیمانی، ســپند امیرســلیمانی، نعیمه نظام دوست 
ســمانه پاکــدل، پوراندخــت مهیمــن و آذیــن رئــوف 

ــی ســریال هســتند.  ــران اصل بازیگ
قســمت   4۰ در  »همســایه ها«  تلویزیونــی  مجموعــه 
ــبکه دو  ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــرای گ ــه ای ب 4۵ دقیق
ســیما در حــال تولیــد اســت و از ۱3 آذرمــاه در کنداکتــور 

ــه اســت. ــرار گرفت پخــش شــبکه ق

اخبار کوتاه

برنامه سینماهای استان اصفهان

ــد »دور  ــش جدی ــتن در بخ ــور نداش ــل حض ــاره دلی ــادری درب ــد ن محم
همــی« تاکیــد کــرد جنــس کار بــه گونــه ای بــود کــه شــاید در طوالنی مدت 
تماشــاگر را خســته می کــرد و او در مقــام بازیگــر مایــل نبــوده بــه تکــرار 
بیفتــد. نــادری اگرچــه تحصیــات آکادمیــک و خاســتگاهش تئاتر اســت، 
امــا بــا نقــش هوشــنگ در ســریال »شــمعدونی« و نقش هــای کاپیتــان 
و جانــی در برنامــه »دور همــی« بــه عمــوم مــردم معرفــی شــد. محمــد 

ــم داشــت  ــی حضــور نخواه ــد دور هم ــد: در ســری جدی ــادری می گوی  ن
و ایــن تصمیــم را از چنــد وقــت پیــش و زمانــی کــه حضــور در نمایــش 
ــه  ــش ب ــن نمای ــور در ای ــم. حض ــم، گرفت ــی« را پذیرفت ــه در ویش »حادث
ایــن منزلــه بــود کــه دیگــر نتوانــم در »دور همــی« باشــم؛ چــون اجــرای 
ــل  ــد رِی ــه بای ــود ک ــن صــورت ب ــه ای آیتم هــای نمایشــی »دور همــی« ب
ــن  ــکانس ها را ای ــا س ــد ی ــد کات بدهن ــم و نمی ش ــرا می کردی ــم اج تای
ــد از ســاعت  ــود کــه بای ــه ب ــد. شــیوه کار ایــن گون طــرف و آن طــرف کنن
هفــت غــروب جلــوی دوربیــن و تماشــاگران حاضــر در اســتودیو شــروع 
بــه اجــرا می کردیــم و بــدون قطــع تــا هشــت و نیــم یــا نــه شــب ادامــه 
ــه واســطه آن  ــی داد و ب ــه رخ م ــاق ســه روز در هفت ــن اتف ــم. ای می دادی
ــه  ــم گرفت ــرم؛ امــا چــون تصمی ــر را بپذی نمی توانســتم پیشــنهادهای تئات
بــودم در ســری جدیــد نباشــم، پیشــنهاد بــازی در »حادثــه در ویشــی« 
ــه شــد. الزم اســت  ــل گرفت ــد دلی ــه چن ــم ب ــن تصمی ــردم. ای ــول ک را قب
ــری  ــران مدی ــا مه ــکان کار ب ــدن ام ــد آم ــدت از پدی ــه ش ــه ب ــم ک بگوی
خرســندم و ایــن همــکاری جــزو افتخــارات کارنامــه هنــری ام اســت؛ امــا 
دوســت نداشــتم بــه تکــرار بیفتــم. جنــس کار بــه گونــه ای بــود کــه شــاید 
در طوالنی مــدت تماشــاگر را خســته کنــد؛ از ایــن منظــر کــه بــاز بخواهــد 
مــِن محمــد نــادری را ببینــد. ایــن تصمیمــی بــود کــه در حیطــه بازیگــری 
گرفتــم و ترجیــح دادم تکــرار نشــوم و ایــن فرصــت را داشــته باشــم کــه 

ــم.  ــازی کن ــر ب ــا تصوی ــر ی ــم در نقش هــای دیگــر اعــم از تئات بتوان

ــش  ــک نق ــا ی ــی شــما ب ــه وقت ــن اســت ک ــد ای ــه رخ می ده ــی ک اتفاق
ــب  ــرای مخاط ــر ب ــای دیگ ــان در نقش ه ــاور کردنت ــوید، ب ــده می ش دی

ــم.  ــم را گرفت ــن تصمی ــن ای ــود. بنابرای ــوار می ش دش
البتــه خبــردار هــم شــده ام کــه دوســتان بــرای ســری جدیــد »دور همی« 
ــیدی  ــروش جمش ــز س ــه ج ــد و ب ــام داده ان ــم انج ــی ه ــک خانه تکان  ی
و ســیامک انصــاری، بقیــه بازیگــران عــوض خواهنــد شــد. او در پاســخ 
ــی  ــان و جان ــش کاپیت ــه نق ــتید ک ــیمان نیس ــه پش ــؤال ک ــن س ــه ای  ب
را بــازی کردیــد، می گویــد: خیــر، بــه هیــچ عنــوان. در بــدو امــر مهــراب 
قاســم خانی از مــن دعــوت بــه همــکاری کــرد و مــن بــه شــدت هــر دو 

نقــش را دوســت داشــتم؛ اگرچــه کاپیتــان را بیشــتر. 
ــد؛  ــواده مــن بودن آن گــروه و آن ترکیــب بازیگــران نیــز واقعــا مثــل خان
ولــی بازیگــر ناچــار اســت در نقطــه ای رنــج کار نکــردن بــا مهــران مدیــری 
را بــه جــان بخــرد تــا بتوانــد برنامــه ای را کــه بــرای آینــده کاری اش دارد 
ــدوارم  ــودم و امی ــردم ب ــان م ــی« مهم ــا »دور هم ــی ب ــد. مدت ــرا کن اج
ــد  ــد می کن ــس از کار را تهدی ــن جن ــه ای ــیب هایی ک ــه آس ــه ب ــا توج  ب
از جملــه نبــود فرصــت تمریــن، دیــر رســیدن متــن و نبــود فرصــت بــرای 
پختــه کــردن متن هــا، مــردم حاصــل آن را دوســت داشــته باشــند؛ هــر 
ــا  ــوان نویســنده ای توان ــه عن ــد کــه رفتــن مهــراب قاســم خانی هــم ب چن
ــا  ــر م ــتی ها را ب ــی و کاس ــان کم ــا مخاطب ــود؛ ام ــده ب ــا آزاردهن ــرای م ب

می بخشــایند.

محمد نادری از »دور همی« رفت

فلسطین

فرهنگ فوالدشهر

فرهنگیان

یاسمن شاهین شهر

کاشان

متولد 65

آس و پاس
سیانور

فروشنده

من 
ناردون

آب نبات چوبی
دزد و پری

سیانور
فروشنده

آس و پاس

حمید جبلی، داور شد
ی بخــش مســابقه  ی بخــش مســابقه عکــس و قبــاد شــیوا، آرش تنهایــی و امیــر اســمی، داور حمیــد جبلــی، ســیف اهلل صمدیــان و ســیامک زمردی مطلــق، داور

پوســتر جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان را بــر عهــده گرفتنــد.

در قاب تصویر

عباس رافعی:

جای داستان مذهبی در برنامه های تلویزیون ما خالی است
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جشنواره کاراته کارگران کشور در صفائیه مبارکه برگزار شد

  قهرمانی تهران در کاراته کارگری ایران

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

 پرونده رقابت های کاراته کارگری کشوربا قهرمانی تیم تهران بسته شد
ــت ورزش کارگــری اســتان  ــی خــوب هیئ ــه میزبان ــه کارگــران کشــور ب  ســی وپنجمین دوره رقابت هــای کارات
ــان  ــه پای ــران ب ــم ایران خــودروی ته ــی تی ــا قهرمان ــارزات جــذاب و تماشــایی، ب ــان، پــس از دو روز مب اصفه

رســید.
مقدمه:

ــار  ــان در چه ــتان اصفه ــری اس ــت ورزش کارگ ــد، هیئ ــاره ش ــز اش ــی نی ــای قبل ــه در گزارش ه ــه ک همان گون
ســال گذشــته فراتــر از اداره امــور ورزش کارگــران گام برداشــته و منشــأ خدمــات بســیار ارزشــمندی در ایجــاد 

فضاهــای مناســب، ترمیــم و بازســازی اماکــن ورزشــی و اداری و ارتقــای ورزش کارگــری بــوده اســت.
ــر در مجمــع  ــار دیگ ــه ب ــان، ک ــری اســتان اصفه ــت کارگ جــواد شــیرانی، رئیــس هیئ
عمومــی  انتخــاب رئیــس ایــن هیئــت بــا اکثریــت آرا بــرای چهــار ســال دیگــر در پســت 
ــری و ســازمان های   ــا ســایر نهادهــای کارگ ــه ب ــی ک ــل خوب ــا تعام ــا شــد، ب خــود ابق
ــدی داشــته  ــی و کارگاه هــای تولی ــران ارشــد کارخانه هــای صنعت ــژه مدی ــی، به وی دولت
اســت، بــار دیگــر بــا قبــول میزبانــی مســابقات کاراتــه کارگــران کشــور کــه بــه دلیــل 
ــاده ای  ــت فوق الع ــز اهمی ــارزات حائ ــرت ورزشــکاران و حساســیت مب حجــم کار و کث
ــوردار  ــادی برخ ــی زی ــی و کارای ــی از توانای ــه مدیریت ــه در عرص ــان داد ک ــت، نش اس

می باشــد.
شــیرانی کــه در عرصــه ورزش و حــوزه مدیریتــی همیشــه منافــع ورزش را در اولویــت 
ــت؛ ــته اس ــذاری را برداش ــی و اثرگ ــای اساس ــتا، گام ه ــن راس ــد، در ای ــرار می ده  ق

گامــی  آنچنــان محکــم  کــه آینــدگان نیــز دنبالــه رو خــط مشــی و سیاســتگذاری او در 
هیئــت ورزش کارگــری ایــن اســتان خواهنــد بــود.

    اهدافــی فراتر از قهرمانی
شــیرانی ســعی دارد بــا اقدامــات اصولــی و تصمیمــات معقــول و منطقــی برگزارکننــده 
و میزبــان مســابقاتی باشــد کــه اهدافــی فراتــر از قهرمانــی بــرای ورزش کارگــری بــه 
همــراه داشــته باشــد؛ اهدافــی کــه چنانچــه حــرف و شــعار نباشــد، در درازمــدت نه تنهــا 
رونــق بیشــتر را در جــذب اسپانســر بــه همــراه دارد کــه ســامت و شــادابی و نشــاط 
جامعــه کارگــری را تضمیــن کنــد و در عمــل ثابــت نمایــد منافــع و ســود ورزش کارگــری 
در آن نهفتــه اســت؛ بــه همیــن منظــور بــا دقــت مســائل حاشــیه ای مســابقاتی را کــه 
ــده دار  ــی، عه ــای اجرای ــن هزینه ه ــا درنظرگرفت ــرده و ب ــد ک ــد، رص ــی می کن میزبان

ــود.  ــی می ش میزبان
ــران  ــه مدی ــه از جمل ــان ک ــتان اصفه ــری اس ــت ورزش کارگ ــس هیئ ــک کام، رئی در ی
ــی رود ــاال نم ــت ب ــام دول ــز از نردب ــان داده هرگ ــل نش ــت، در عم ــت ورزش اس  باکفای

ــخصی  ــع ش ــرای مناف ــرد، ب ــره می ب ــی به ــق اصول ــه طری ــت ب ــت دول ــک و حمای از کم
ورزش  در  حاکمیــت  مدعــی  واهــی  بهانه جویی هــای  بــه  نمی کنــدو  ســودجویی 

نمی شــود.
وی معتقــد اســت کــه عرصــه اجرایــی و مدیریتــی ورزش، عرصــه منفعت طلبــی 
شــخصی نیســت و بــا روح ورزش مغایــرت دارد؛ بــه عبارتــی عنــوان مــی دارد در حــوزه 

ــرد؛ چــرا  ــارزه جــدی ک ــد مب ــی و فســاد در ورزش بای ــه تبان ــا هرگون ــد و ب ــان بمان ــد پنه ــزی نبای ورزش چی
ــران  ــد، به ویــژه مدی ــه تعبیــر و توصیــه مقــام معظــم رهبــری همــه کســانی کــه در ورزش نقشــی دارن کــه ب
ــه اصــول  ــد ب ــار و عمــل صــادق و پایبن ــد و درگفت ــزه نگــه دارن ــاک و من ــد فضــای ورزش را پ ــان، بای و مربی

اخاقــی باشــند.
   کیفیــت عالی، داوری های بی طرفانه، میزبانی خوب 

ــاه در  ــنبه 25 آبان م ــور، از روز سه ش ــف کش ــتان های مختل ــم از اس ــب 23 تی ــر در قال ــه کار کارگ 176 کارات
ســالن توحیــد صفائیــه مبارکــه، ســی وپنجمین دوره مســابقات  کاراتــه کارگــران کشــور را تحــت عنــوان »جــام 
شــهید محســن خزائــی« )خبرنــگار صداوســیمای جمهــوری اســامی  ایــران کــه در دفــاع از حــرم بــه فیــض 
ــم  ــان، تی ــه در پای ــد ک ــزار کردن ــرادی و تیمــی( برگ ــه )انف ــا و کومیت ــل شــد(، در دو بخــش کات شــهادت نای

ایران خــودروی تهــران بــا کســب 3 مــدال طــا قهرمــان، تیــم کرمــان بــا 2 طــا و 2 نقــره نائب قهرمــان شــدند 
و اصفهــان بــا 2 طــا در رده ســوم قــرار گرفــت.

ــای  ــژن شــفیع خراســانی نایب رئیــس فدراســیون ورزش ه ــای بی ــا حضورآق ــه ب ــا ک ــن دوره از رقابت ه در ای
کارگــری کشــور، آقــای عبدالرضــا صحرانــورد رئیــس انجمــن کاراتــه کارگــری کشــور، جــواد شــیرانی رئیــس 
هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان، عبــدهللا شــاطری دبیــر هیئــت و معــاون اداره امــور ورزش کارگــری 
ــان رئیــس  ــی دعوانی ــی مســابقات و عل ــه فن اســتان و مســئول برگــزاری مســابقات، رســولی مســئول کمیت
ــرقی  ــان ش ــتان های آذربایج ــی از اس ــد، کاراته کاران ــرا درآم ــورد اج ــه م ــان، ب ــتان اصفه ــه اس ــت کارات  هیئ
 و غربــی، البــرز، بوشــهر، تهــران، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان رضوی، خراســان شــمالی، کرمان، کرمانشــاه
 گیــان، گلســتان، سیســتان و بلوچســتان، ســمنان، لرســتان، زنجــان، فــارس، قــم، قزویــن، مرکــزی، یــزد
همــدان و اصفهــان )میزبــان( شــرکت داشــتند و دو تیــم ایــام و خوزســتان علی رغــم اعــام آمادگــی قبلــی 
 معلــوم نشــد بــه چــه دلیــل حضورنیافتنــد؛ ضمــن اینکــه کاراته کارهــای اردبیــل، مازنــدران، خراســان جنوبــی 

و کردســتان از جمله غایبان بزرگ این دوره از مســابقات محسوب می شدند.
    نتایــج انفرادی )کومیته(

ــد  ــدند؛ حام ــن اول و دوم ش ــی از قزوی ــا صدیق ــران و رض ــهریاری از ته ــد ش ــرم، محم در وزن 60- کیلوگ
ــدند. ــوم ش ــترکا س ــم مش ــن از ق ــه روش ــی عام ــان و مرتض ــیدزاده از کرم رش

 در وزن 67- کیلــو، ســعید علیپــور از تهــران اول، ســعید برخــورداری از قــم دوم، ســعید طالــب زاده از کرمــان 

و محمد خادم رضایی از زنجان مقام ســوم مشــترک را کسب کردند.
در وزن 75- کیلــو، مجتبــی کامیــاب از کرمــان قهرمــان، محســن میرقیصــری از قــم نائب قهرمــان و آرمیــن 

ــه همــراه ســعید محجوب فــراز اســتان مرکــزی ســوم مشــترکا شــدند. تقی خانــی از قزویــن ب
در وزن 84- کیلــو، محســن برخــورداری از تهــران اول، مهــرداد موالیــی از قزویــن دوم و امیرمحمــد ســاالری 

از کرمــان و نویــد عبدالملکــی از البــرز مشــترکا ســوم شــدند.
در وزن 84+ کیلــو، بهــزاد بهرامــی  از مرکــزی اول، احمــد دهشــیری از یــزد دوم و امیرحســین کریمــی  از قــم 

و مالــک ســروش از بوشــهر مشــترکا ســوم شــدند.
در کومیته تیمی، کرمان اول، قم دوم و آذربایجان شــرقی و البرز مشــترکا ســوم شدند.

شــرکت کنندگان  از  حقــی  اینکــه  دلیــل  بــه  انجمــن کاراتــه کارگــری کشــور  انفــرادی:  کاتــای  در   
شهرســتان ها ضایــع نشــود، بــه کاراته کارانــی کــه در ســال های 94 و 95 عضــو 
ــود؛  ــداده ب ــن دوره را ن ــا در ای ــای کات ــرکت در رقابت ه ــازه ش ــد، اج ــی بودن ــم مل تی
ــای  ــک جوی ــای خوش تکنی ــود و جوان ه ــی ب ــد باالی ــارزات در ح ــال مب ــن ح ــا ای ب
خــود  خــوب  قابلیت هــای  اســتان ها،  دیگــر  و  اســتان کرمــان  از  زیــادی   نــام 
را بــه نمایــش گذاشــتند و نشــان دادنــد کــه در آینــده از بیــن همیــن جوان هــا بــه تیــم 

ملــی کاراتــه کشــورمان راه خواهنــد یافــت. 
ــان اول، جــواد ابوالحســنی  ــی از اصفه ــگ محمدرضــا باتوان ــن رقابت هــای تنگاتن در ای
ــی از آذر بایجــان شــرقی و ســهراب درویشــی از  از کرمــان دوم، علیرضــا چــرخ گردون

بوشــهر ســوم مشــترک را نصیــب خــود کردنــد.
ــرادران محمدرضــا  ــا ب ــای تیمــی: هفــت تیــم شــرکت داشــتند؛ تیــم اصفهــان ب در کات
ــان  ــد و قهرم ــه اجــرا درآوردن ــی را ب ــی، ســبک ســوپران پ ــد باتوان ــی و محم محمدعل

شــدند.
ــد کاظمــی  و محمدحســین زرین نعــل  ــا محمدجــواد ابوالحســنی، وحی  تیــم کرمــان ب
و اجــرای ســبک )اون ســو( نایــب قهرمــان ولرســتان بــا محمدنــری، علیرضــا نــدری 

و رضــا رســتاخیز ســوم شــدند.
 در پایــان بــا حضــور مقامــات حاضــر در ســالن، کاپ هــای قهرمانــی تیم هــای اول تــا 

ســوم، مــدال و احــکام نفــرات برتــر اهــدا شــد.
قضــاوت ایــن مبــارزات را 27 داور بــا ســرداوری اکبــر دهقــان، داور جهانــی و 

بــر عهــده داشــتند. صفررحیمــی  داورA آســیا، 
ــی  ــی و عل ــی امیرپناه ــدی، مجتب ــان محم ــداز: احس ــارت بودن ــی عب داوران اصفهان
ــور و  ــد افتخاری پ ــفندیاری، محم ــدی اس ــدوی، مه ــر مه ــیایی(، امی شاه محمدی)آس
ــدی  ــادی، مه ــا(، رســول خجســته بخت، محمدحســین پوره ــی )JA کات ــد عنایت محم
ــی و  ــول ابراهیم ــه(، رس ــت )RAکومیت ــدی جوان بخ ــان، مه ــدی کریمی ــی، مه ریاح
ــی،  ــان غرب ــزد، آذربایج ــن، ی ــی از قزوی ــراه داوران ــه هم ــه ب ــاغری )JA( ک ــول س رس
خراســان شــمالی، کرمــان، گیــان، فــارس، البــرز، چهارمحــال و بختیــاری، لرســتان و 

ــد. ــه کردن ــی را ارائ بوشــهر داوری هــای خوب
ــر عبــدهللا شــاطری مســئول اجرایــی، احمــد  در امــر برگــزاری ایــن رقابت هــا عــاوه ب
ســروری، مهــدی خراطــی رمضانعلــی  هادیــان و مجیــد ســهیلی تــاش زیــادی 

ــم. ــان را ارج می نهی ــوت زحماتش ــدا ق ــک خ ــا ی ــه ب ــتند ک داش
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موســی معتمــدی متولــد 1368 از اهالــی خونگــرم شــهر 
قــم اســت. البتــه او اصالتــا اصفهانــی اســت، امــا بــه 
ــه در عــرض  ــد شــده. او ک ــم متول ــه خــودش در شــهر ق گفت
یکســال در جامعة القــرآن شــهر دارالمؤمنیــن موفــق بــه 
حفــظ کل قــرآن مجیــد شــد، در حــال حاضــر بــه جــز 
ــی  ــون مداح ــری چ ــای دیگ ــی در عرصه ه ــای قرآن فعالیت ه
ــه  ــت در عرص ــر فعالی ــاوه ب ــته ع ــت دارد و توانس ــز فعالی نی
 قرآنــی در زمینــه دروس نظــری نیــز موفــق عمــل کــرده 
و مــدرک فــوق لیســانس حقــوق خــود را از دانشــگاه قــم اخــذ 

. کند
 او کــه امســال در ســی ونهمین دوره مســابقات سراســری 
حفــظ کل قــرآن کریــم موفــق بــه کســب رتبــه ممتــاز گردیــده 
فعالیت هــای  از  وطــن  روزنامــه کیمیــای  خبرنــگار  بــه 

می گویــد. قرآنــی اش 
ــی  ــه زمان ــه چ ــما ب ــی ش ــای قرآن ــابقه فعالیت ه     س
ــب  ــی کس ــه رتبه های ــه چ ــن زمین ــون در ای ــردد و تاکن برمی گ

کرده ایــد؟
زمینــه  در  بــه کارم  شــروع  زمــان  اولیــن  بگویــم  بایــد 
ــا برنامــه حفــظ  ــود کــه ب برنامه هــای قرآنــی از ســال 1381 ب
ــروع  ــم ش ــهر ق ــرآن ش ــم در جامعة الق ــرآن کری ــاله ق یکس
ــز  ــوزه نی ــات ح ــه تحصی ــرآن ب ــظ ق ــا حف ــان ب ــد. همزم ش

ــودم.  ــغول ب مش
ــوق  ــی و ف ــوم قرآن ــب لیســانس عل ــه ترتی ــز ب ــس ازآن نی پ
ــردم. از  ــذ ک ــم اخ ــگاه ق ــوق را از دانش ــی حق ــانس مبان لیس
آن زمــان نیــز تاکنــون در بســیاری از مســابقات قرآنــی 
قــوه  اجرایــی  دســتگاه های  دانشــجویان،  طــاب،  ویــژه 
شــرکت  علــی)ع(  امــام  دارالقــرآن  کار،  اداره  قضائیــه، 
کســب  را  دوم  تــا  اول  مقام هــای  توانســته ام  و   کــرده 

کنم.
امــا می توانــم بگویــم از ســال 1384 کــه وارد مســابقات قــرآن 

ــت  ــه دس ــر را ب ــای برت ــابقه رتبه ه ــون در 30 مس ــدم تاکن ش
ــه از ســال 1390  ــاف هــم ک ــی اوق آورده ام. در مســابقات قرآن
ــه اســتانی  ــه کشــوری و 4 رتب ــون 3 رتب ــردم، تاکن شــرکت ک

کســب کــرده ام.
ــور  ــه در کش ــرآن ک ــی ق ــابقات بین الملل ــده در مس ــه بن  البت
ــت آوردم و در  ــه دس ــه اول را ب ــد، رتب ــزار ش ــز برگ ــیه نی روس

ــغولم. ــت مش ــه فعالی ــم ب ــرآن ه ــی ق ــه ترتیل خوان زمین
    قــرآن چــه توفیقاتــی در زندگــی شــما بــه لحــاظ 

اجتماعــی و فــردی داشــته اســت؟
ــت  ــه برکــت و تقوی ــه ای مای ــرآن در هــر خان ــا حضــور ق قطع
 نــور ایمــان و رســتگاری اســت و حضــور آیه هــای نــور درقلــب 
ــه  ــوده اســت؛ ب ــرات بســیاری ب ــه تاثی ــز مای و وجــود مــن نی
ــکیل  ــر و تش ــاب همس ــرآن در انتخ ــور ق ــال حض ــوان مث عن
زندگــی مشــترکم بســیار بــوده تــا جایــی کــه همســرم مشــوق 
اصلــی مــن در ادامــه راه حفــظ قــرآن و توجــه بــه آیــات الهــی 

اســت.

    شــما فعالیــت دیگــری بــه غیــر از حفــظ قــرآن داریــد؟ 
ــاری  ــه انتظ ــی چ ــای قرآن ــان فعالیت ه ــئوالن و متولی از مس

داریــد؟
 متاســفانه بنــده هنــوز شــغل ثابتــی نــدارم و علی رغــم 
ــدارم؛  ــع درآمــدی ن ــوز منب اینکــه فارغ التحصیــل شــده ام، هن
درایــن زمینــه هیــچ یــک از نهادهــا حتــی اوقــاف هــم کاری 
ــی  ــم دیدگاه ــد بگوی ــف بای ــرض تأس ــا ع ــد. ب ــام نداده ان انج
کــه در جامعــه بــه فعــاالن قرآنــی وجــود دارد، ایــن اســت کــه 
مســئوالن بیشــتر بــه قاریــان قــرآن بهــا می دهنــد و کمتــر بــه 
حافظــان توجــه می کننــد؛ در صورتــی کــه در محافــل مردمــی 

حضــور حافظــان قرآنــی بیشــتر مــورد توجــه اســت.
بــرای  حتــی  کــه  اســت  جایــی  تــا  بی توجهــی  ایــن 
ــورت  ــری ص ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه در محض ــی ک تاوت های
می گیــرد، همــه  قاریــان حضــور دارنــد و اصــا حافظــان قــرآن 
حضــور ندارنــد یــا بــرای اعــزام بــه حــج هــم در اعــزام قاریــان 

و حافظــان تفاوت هــای زیــادی مشــهود اســت.

ــان  ــرآن برایت ــات ق ــک از آی ــخصه کدامی ــه ش ــما ب     ش
ــتری دارد؟ ــت بیش جذابی

تمامــی آیــات وحــی ماننــد چــراغ هدایتــی اســت کــه راه را بــه 
انســان نشــان داده و از تاریکــی بــه ســمت روشــنایی می بــرد.

ــی آن  ــه معان ــا توجــه ب ــرآن را ب ــات ق ــه آی ــم ک ســعی می کن
تــاوت کنــم؛ امــا در بعضــی مواقــع انســان بــه آیاتــی می رســد 
کــه تأمــل بیشــتری در آن کــرده و باعــث می شــود کــه بــه آن 
ــه می شــوند  ــات هــم در ذهــن ملک ــم. بخشــی از آی ــر کن فک
و همیشــه بــه یــاد انســان می آیــد؛ از جملــه آیــات بخشــش 
ــن  ــرار شــده اند و ای ــف تک ــه در ســوره های مختل و گذشــت ک
نشــان دهنده ایــن اســت کــه انســان ها بایــد در مقابــل 

یکدیگــر بســیار رئــوف و بــا گذشــت باشــند.
    از اســتادان خــود بگوییــد؛ بیشــتر بــه چــه نــوع ســبک 
یــا قرائــت از اســتادان قرآنــی در حفــظ قــرآن تمایــل داریــد؟

بایــد بگویــم اولیــن اســتاد مــن در بحــث ورود بــه قــرآن بــرادر 
ــرم )مهــدی معتمــدی( اســت کــه از ســن 6 ســالگی  بزرگ ت
مــرا بــه ایــن راه وارد کردنــد؛ ایشــان خــود نیــز از حافظــان کام 
ــارت  ــز دارای مه ــد و صــوت نی ــه تجوی ــوده و در زمین وحــی ب

. هستند
امــا یکــی از اســتادان خــوب مــن در جامعةالقــرآن قــم، 
 ســید تقــی امــام جمعــه بودنــد و اکنــون نیــز در زمینــه صــوت 
و لحــن در محضــر اســتاد غامرضــا شــاه میوه شــاگردی 
ــز اســتاد ســتوده نیا راهنمــای  ــد نی ــه تجوی ــم و در زمین می کن

مــن هســتند.
    بزرگ تریــن آرزوی شــما چیســت و آیــا در زمینــه 

ــد؟ ــی داری ــت خاص ــز فعالی ــرآن نی داوری ق
امــا  اســت؛  مــن  آرزوی  بزرگ تریــن  بخیــری،  عاقبــت 
باالتریــن خواســته ای کــه در ایــن دنیــا دارم، ایــن اســت کــه در 
بعــد بین المللــی نفــر اول مســابقات قرآنــی شــوم تــا بتوانــم 
در محضــر مقــام معظــم رهبــری نیــز تــاوت داشــته باشــم. 
ــرم  ــا)ع( و ح ــام رض ــدس ام ــرم مق ــم در ح ــن بتوان همچنی

ــردازم. ــرآن بپ ــاوت ق ــه ت ــز ب ــه)س( نی حضــرت معصوم

گفت وگوی کیمیای وطن با نفر اول سی ونهمین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم:

آرزویم تالوت قرآن درمحضر مقام معظم رهبری است

 تکذیب واردات خون چینی و آمریکایی 

به کشور
سازمـــان انتقـــال خـــون در 
جوابیــه ای، مباحــث مطرح شــده 
ــر واردات خــون چینــی  مبنــی ب
بــه کشــور  را  آمریکایــی  یــا 
تکذیــب کــرد. بنــا بــر اعــام 
روابــط عمومــی ســازمان انتقــال 
جوابیــه  از  بخشــی  در  خــون 
ــی  ــری در بعض ــار خب ــاره انتش ــون درب ــال خ ــازمان انتق س
رســانه ها مبنــی بــر ورود خــون چینــی و آمریکایــی بــه کشــور 
ــاس ورود  ــائبه های بی اس ــی، ش ــر از گاه ــت: »ه ــده اس آم
خــون  »واردات  چــون  عناوینــی  بــا  بــه کشــور،  خــون 
 غیراســتاندارد«، »خــون انگلیســی در رگ هــای ایرانــی« 
ــران«، »خــون  ــه ای ــی ب ــرآورده خــون چین ــن ف »ورود ۵8 ت
ــر در  ــابه دیگ ــوارد مش ــان؟!« و م ــای ایرانی ــی در رگ ه چین
ــه  ــود ک ــوب درج می ش ــازی و مکت ــانه های مج ــی رس بعض
خبرنــگاران  ناکافــی  تحقیــق  و  نادرســت  درک  حاصــل 
محترمــی اســت کــه بــدون صــرف وقــت کافــی و بــدون توجه 
بــه حقایــق، اقــدام بــه تهیــه و تنظیــم اخبــاری می کننــد کــه 
ــان  ــویش اذه ــت، تش ــار نادرس ــار اخب ــز انتش ــی ج حاصل
عمــوم، افــکار جامعــه و مخاطبــان نداشــته و در نهایــت اعتبــار 
ــه در  ــان ک ــد. همچن ــه می کن ــار خدش ــز دچ ــده را نی نگارن
ــه شــائبه های  ــران ب ــال خــون ای ــز ســازمان انتق گذشــته نی
ــا  ــون ی ــوص واردات خ ــانه ها درخص ــی رس ــاس بعض بی اس
ــه از  ــاند ک ــاع می رس ــه اط ــه، ب ــخ گفت ــون پاس ــادرات خ ص
نقطه نظــر پزشــکی از جملــه مســائل اپیدمیولوژیــک خــاص 
هــر کشــور، جابه جایــی خــون از یــک نقطــه جهــان بــه نقطــه 
دیگــر ممنــوع اســت. حــوزه طــب انتقــال خــون دارای مفاهیم 
ــاص  ــش خ ــد دان ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــای تخصص و واژه ه
ــه گمراهــی  ــد منجــر ب  خــود اســت و ناآگاهــی از آن می توان
و برداشــت نادرســت از اخبــار و رویدادهــای ایــن حــوزه شــود. 
ــرک  ــا اشــاره شــده، گم ــه آن ه ــر ب ــه در خب ــاری ک ــع آم منب
ایــران اســت کــه بررســی ریزعناویــن ایــن آمــار نشــان 
ــده   ــرح ش ــون مط ــوان خ ــه عن ــر ب ــه در خب ــد آنچ می ده
فرآورده هــا و اقــام دارویــی و کشــت های آزمایشــگاهی 
مــورد نیــاز و ســایر اقــام مشــابه بــوده و هیــچ یــک خــون 

کامل نیست. 
ــوان واردات  ــد در لیســت گمــرک ســرفصلی تحــت عن هرچن
خــون انســان و حیــوان قــرار داده شــده اســت امــا بایــد بــه 
ایــن موضــوع توجــه شــود کــه ایــن، تنهــا یــک عنــوان اســت. 
بــر اســاس یــک طبقه بنــدی جهانــی، حتــی واکســن ها هــم 
در زیرمجموعــه خــون انســان و حیــوان قــرار می گیرنــد. 
ــن  ــن لیســت توجــه شــود، در زیرمجموعــه ای چنانچــه در ای
ــده  ــرار داده ش ــر ق ــک دیگ ــرآورده بیولوژی ــا ف ــوان، ده ه عن

اســت.
  متاســفانه نگارنــده بــدون اینکــه بــرای مستندســازی 
ــل  ــر مث ــع آگاه دیگ ــه مناب ــی ب ــات و آگاه ــش اطاع و افزای
ــد ــرده باش ــه ک ــرک مراجع ــون و گم ــال خ ــان انتق  کارشناس

ــاد  ــرای ایج ــدگان ب ــه خوانن ــود را ب ــت خ ــت نادرس برداش
ــت.  ــرده اس ــا ک ــون الق ــائبه ورود خ ش

 بــار دیگــر الزم اســت این نکته یادآوری شــود کــه واردات خون 
هیــچ  بــه  درمانــی  مراکــز  نیــاز  مــورد  فرآورده هــای  و 
ــا  ــت و ب ــج نیس ــان رای ــه در جه ــران، بلک ــا در ای روی نه تنه
ــل  ــه دلی ــرا ب ــات دارد؛ زی ــا مناف ــال خــون در دنی اصــول انتق
ــون  ــق خ ــا از طری ــار بیماری ه ــز انتش ــد ناچی ــال هرچن  احتم
ــا  ــی بیماری ه ــره جغرافیای ــر چه ــکان تغیی ــا و ام و فرآورده ه
جابه جایــی خــون از یــک نقطــه جهــان بــه نقطــه دیگــر بــه 
کلــی ممنــوع اســت. لــذا بدیــن وســیله ســازمان انتقــال خون 
دوبــاره هرگونــه واردات خــون خارجــی و صــادرات خــون را بــه 

ــد. ــب می کن شــدت تکذی

بیکارترین رشته های دانشگاهی کدامند؟
ــاره  ــوی وزارت کار درب ــده از س ــای ارائه ش ــن آماره جدیدتری
ــان  ــی نش ــف تحصیل ــته های مختل ــکاری در رش ــاع بی اوض
ــاری  ــوم رفت ــد عل ــته ها مانن ــی از رش ــه در بعض ــد ک می ده
و اجتماعــی بــا نــرخ بیــکاری 19.۷ درصــد، بازرگانــی و امــور 
ــوم زیســتی  ــوق ۲1.8 درصــد، عل ــا 19.۵ درصــد، حق اداری ب
۲۲ درصــد، علــوم طبیعــی ۲۲.4 درصــد، کامپیوتــر 39.9 
درصــد، صنعــت و فنــاوری 3۲ درصــد، معمــاری و ســاختمان 
 ۲۵.9 درصــد، کشــاورزی، جنگلــداری و شــیات بــا ۲۲ درصــد 
و محیــط  زیســت بــا 49.1 درصــد، باالتریــن میــزان بیــکاری 

ــود دارد.  ــگان وج دانش آموخت
ــا 8  ــم ب ــت معل ــد تربی ــته ها مانن ــی رش ــن در بعض همچنی
 درصــد، روزنامه نــگاری 8.8 درصــد، بهداشــت ۷.9 درصــد

خدمــات امنیتــی 8.4 درصــد و خدمــات حمل ونقــل بــا 10.8 
ــرای  ــرای اشــتغال و جســت وجو ب درصــد، اوضــاع بهتــری ب
کار وجــود دارد. بنابرایــن طبــق ایــن آمارهــا، افــراد بایــد دقــت 
ــرای انتخــاب رشــته های دانشــگاهی و پرهیــز از  بیشــتری ب

ــند.  ــته باش ــده داش ــته های اشباع ش رش
ــد  ــه بای ــت ک ــگاه ها و دولت هاس ــه دانش ــن وظیف ــه ای البت
جلــوی جــذب دانشــجو در بعضــی رشــته ها را دســت کم 
بــرای چنــد ســال بگیرنــد؛ ظرفیــت جــذب بعضــی رشــته ها 
بــه  را  رشــته ها  در  ارائه شــده  دروس  دهنــد،  را کاهــش 
ــی، دغدغــه کاهــش آمــار  ــه صــورت کل ــد و ب روزرســانی کنن
ورود بــه دانشــگاه ها یــا رتبــه جــذب دانشــجو در بیــن ســایر 
دانشــگاه ها را نداشــته باشــند؛ چــون این هــا بــه آینــده 
جامعــه و فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم مربــوط می شــود. 
عجیــب  و  دانش آموختــگان  وضعیــت  بــودن  نامناســب 
ــی  ــتر خودنمای ــی بیش ــش، وقت ــن بخ ــا در ای ــودن آماره ب
ــرد  ــون و 86 هــزار م ــم از مجمــوع 6 میلی ــه بدانی ــد ک می کن
دانش آموختــه دانشــگاهی، 3 میلیــون و ۲6۲ هــزار نفــر 
شــاغل و تنهــا 48۷ هــزار نفــر در جســت وجوی شــغل 
ــر  ــزار نف ــون و 336 ه ــداد ۲ میلی ــه تع ــی ب ــتند. مابق هس

خانه نشــین شــده و کامــا غیرفعــال هســتند! 
از مجمــوع دانش آموختــگان کشــور ۵3.4 درصــد مــرد 
هســتند کــه از ایــن میــزان، 61.6 درصــد فعــال )8۷ درصــد 
ــال  ــز غیرفع ــد نی ــکار( و 38.4 درص ــد بی ــاغل و 13 درص ش

ــتند.  هس
ــکیل  ــور را تش ــگان کش ــد کل دانش آموخت ــان 46.6 درص زن
می دهنــد کــه از ایــن میــزان 34.۵ درصــد فعــال )۷0.1 
درصــد شــاغل و ۲9.9 درصــد بیــکار( و 6۵.۵ درصــد غیرفعال 

اقتصــادی هســتند.

اخبار کوتاه

 تدوین بسته ویژه 

حمایت از بیماران صعب العالج
رئیــس اداره بیماری هــای معاونت 
درمــان وزارت بهداشــت از برنامــه 
ایــن وزارتخانــه بــرای تدویــن 
ــاران  ــژه بیم ــی وی ــته خدمت بس
صعب العــاج خبــر داد. دکتــر 
کرمانچــی درخصــوص اقدامــات 
وزارت بهداشــت بــرای تدویــن 
پروتکلــی مشــخص در حــوزه درمــان بعضــی بیماری هــا ماننــد 
اوتیســم گفــت: مــا بــه صــورت مشــخص برنامــه ویــژه ای برای 
تدویــن  بهداشــت در حــال  امــا وزارت  نداریــم؛  اوتیســم 
بســته های خدمتــی مــورد نیــاز بیمــاران صعب العــاج اســت. 
وی ادامــه داد: ایــن بســته ها بــا دو هــدف اصلــی آمــاده 
می شــوند؛ اولیــن هــدف ایــن اســت کــه خدمــت را بــه نقاطــی 
ــرای مــردم افزایــش  ــی ب ــم؛ یعن ــه بیمــار حضــور دارد، ببری ک
دسترســی ایجــاد کنیــم. هــدف دوم نیــز محافظــت مالــی از 
ــه در حــال حاضــر در  ــان اینک ــا بی ــردم اســت. کرمانچــی ب م
مرحلــه طراحــی ایــن مجموعــه هســتیم، افــزود: ایــن بســته با 
همراهــی اســتادان دانشــگاه و صاحب نظــران اقتصــاد ســامت 
در حــال طراحــی اســت تــا خدمــات از نظــر مالــی و ســامت 
مناســب و بــه نفــع بیمــاران باشــد. رئیــس اداره بیماری هــای 
ــد ببینیــم  ــت درمــان وزارت بهداشــت تصریــح کــرد: بای معاون
چــه میــزان از ایــن خدمــات را می توانیــم بــا کمــک وزارت رفــاه 
و ســازمان های بیمه گــر تحــت پوشــش بیمــه ای قــرار دهیــم. 
همچنیــن بــه نظــر می رســد تــا پایــان امســال بتوانیــم 

طراحی این بسته ها را به پایان برسانیم.

 احتمال توزیع کاراکارت 

بین بیمه شدگان تأمین اجتماعی
معــاون اداری مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی از توزیــع بیــش 
ــی  ــن اجتماع ــتگان تأمی ــان بازنشس ــزار کاراکارت می از 400 ه
خبــر داد و گفــت: وزارت رفــاه در حــال بررســی طرحــی اســت 
تأمیــن  بــرای ســایر بیمه شــدگان  آینــده کاراکارت  کــه در 
ــت  ــوه دریاف ــاره نح ــم اردالن درب ــود. رحی ــه ش ــی ارائ اجتماع
ــه  ــاری اظهــار کــرد: هــر کــدام از بازنشســتگان ب کاراکارت اعتب
ــه  ــدون هیچ گون ــد، ب ــاه کارگــران مراجعــه کنن ــک رف شــعب بان
دردســری وام بــه آن هــا داده می شــود. وی افــزود: کارت هــای 
اعتبــاری ظــرف یــک هفتــه صــادر می شــوند. اعتبــار کاراکارت هــا 
ــون  ــقف آن 10 میلی ــی و س ــوق دریافت ــن حق ــر میانگی 4 براب
تومــان اســت. معــاون اداری مالــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــن  ــه ضام ــازی ب ــت کاراکارت نی ــرای دریاف ــه ب ــان اینک ــا بی ب
نیســت، اظهــار کــرد: بازپرداخــت مبالــغ دریافت شــده بــا ســود 
1۲ درصــد و در 1۲ قســط انجــام می شــود و از آنجــا کــه فــروش 
اقســاطی کاال و خدمــات از طریــق ایــن کارت صــورت می پذیــرد 
 مســتمری بگیران می تواننــد بــه فروشــگاه های اتــکا، رفــاه
ــزود:  ــد. اردالن اف ــد کنن ــه و خری ــان مراجع ــکات و فرهنگی اس
تاکنــون بیــش از 400 هــزار کاراکارت صــادر شــده کــه فرصتــی 
اســت تــا همــه بازنشســتگان و مســتمری بگیران تحــت 
ــد.  ــتفاده کنن ــی از آن اس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س پوش

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا امکانــی فراهــم خواهــد 
شــد کــه ســایر بیمه شــدگان تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی نیــز بتواننــد از کاراکارت اســتفاده کننــد، گفــت: وزارت 
ــه  ــاد در مرحل ــال زی ــه احتم ــاه در حــال بررســی اســت و ب رف
ــمول  ــز مش ــی نی ــن اجتماع ــاغل تأمی ــان ش ــایر کارکن دوم، س

دریافــت کاراکارت شــوند.

 آغاز ثبت نام فراگیر ارشد پیام نور 

از هفته جاری
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور گفــت: 
داوطلبــان تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد فراگیــر 
دانشــگاه پیــام نــور می تواننــد از 3 تــا 13 آذرمــاه جــاری بــرای 
ــن  ــام ای ــا اع ــی ب ــر حســین توکل ــد. دکت ــدام کنن ــام اق ثبت ن
مطلــب اظهــار کــرد: بــر اســاس برنامــه زمانــی پیش بینی شــده 
ــر  ــد فراگی ــی ارش ــون کارشناس ــرکت در آزم ــرای ش ــام ب ثبت ن
ــبه  ــم( از روز چهارش ــت هفده ــاه 9۵ )نوب ــور، بهمن م ــام ن پی
ــوزش  ــنجش آم ــازمان س ــایت س ــق س ــاه 9۵ از طری 3 آذرم
ــان  ــاه 9۵ پای ــنبه 13 آذرم ــود و در روز ش ــاز می ش ــور آغ کش
می پذیــرد. وی افــزود: متقاضیــان ضــرورت دارد در مهلــت 
 در نظــر گرفته شــده، پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــا 
ــنجش  ــازمان س ــایت س ــه س ــاز ب ــورد نی ــدارک م ــه م و تهی
مراجعــه و بــرای ثبت نــام اقــدام کننــد. مشــاور عالــی ســازمان 
ســنجش اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه پرداخــت هزینــه 
ــت  ــود، الزم اس ــام می ش ــی انج ــورت اینترنت ــه ص ــام ب ثبت ن
ــه  ــتاب ک ــبکه ش ــو ش ــی عض ــای بانک ــا کارت ه ــان ب داوطلب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــت ب ــال اس ــا فع ــی آن ه ــت الکترونیک پرداخ
ــال )6۵  ــزار ری ــت 6۵0 ه ــنجش و پرداخ ــازمان س ــایت س س
ــی در  ــر توکل ــد. دکت ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن ــان( ب ــزار توم ه
پایــان خاطرنشــان کــرد: ایــن آزمــون روز جمعــه 1۵ بهمن مــاه 

ــود. ــزار می ش ــاری برگ ج

آمار تکان دهنده مرگ و میر ناشی از سرطان 

در کشور
حــدود 1۵0 تــا 400 هــزار نفــر در کشــور فــرد مبتــا به ســرطان 
داریــم کــه از ایــن میــان، حــدود 3۵ تــا 40 هــزار نفــر جــان 
خــود را از دســت می دهنــد. علی اکبــر ســیاری معــاون 
بهداشــت وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی اظهــار 
داشــت: بیمــاری ســرطان در کشــور مــا نســبت بــه متوســط 
جهانــی، شــیوع کمتــری دارد و نــوع ســبک زندگــی و افزایش 
ســن در ایجــاد ســرطان مؤثــر اســت. ســیاری تصریــح کــرد: 
در طــرح تحــول نظــام ســامت برای پیشــگیری و تشــخیص 
 زودرس ســه نــوع ســرطان روده بــزرگ، دهانــه رحــم و ســینه

برنامه های اختصاصی در نظر گرفته شده است. 
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــخص  ــور ش ــا حض ــرطان ب ــع س ــه جام ــرد: در برنام ــان ک بی
وزیــر در حــوزه پیشــگیری، درمــان و مراقبت هــای پــس 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــن ش ــی تعیی ــای جامع از آن برنامه ه
تقســیم بندی کشــور درخصــوص ایجــاد مراکــزی بــرای 

ــت. ــوده اس ــت ب ــات دول ــر اقدام ــیمی درمانی از دیگ ش

اخبار کوتاه

ــی ســازمان بهزیســتی کشــور  ــور اجتماع ــاون ام مع
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ســن بیــش از 11 میلیون 
جــوان ایرانــی از ســن طبیعــی ازدواج گذشــته  اســت 
ــد در  ــه بای ــن مســئله نشــان دهنده آن اســت ک و ای
مداخــات  و  سیاســتگذاری ها  برنامه ریزی هــا، 

خــود بررســی های بیشــتری داشــته 
باشــیم. حبیــب هللا مســعودی فریــد 
ــر اســاس آمــار ســازمان  ــوان کــرد: ب عن
ثبــت احــوال، ســاالنه بیــش از ۷۵0 
هــزار ازدواج در کشــور ثبــت می شــود 
کــه از ایــن تعــداد حــدود 1۵0 هــزار 
ازدواج  از  قبــل  مشــاوره های  زوج 

ــش  ــه بی ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای انجــام می دهن
از 11 میلیــون جــوان مجــرد ایرانــی نیــز ســن طبیعــی 

رد کرده انــد.  را  ازدواج 
وی در ادامــه بــه وضعیــت »طــاق« در کشــور اشــاره 
ــه  ــز مداخل ــر 190 مرک ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ک

بــرای کاهــش طــاق، در کشــور فعــال اســت کــه بــا 
ــد از  ــاله، 30 درص ــک س ــه و ی ــای 6 ماه پیگیری ه
ــازش  ــه س ــر ب ــاق، منج ــت ط ــای درخواس پرونده ه

شــدند. 
ــی ســازمان بهزیســتی کشــور  ــور اجتماع ــاون ام مع
همچنیــن ضمــن بیــان آنکــه بیشــترین 
ــی  ــت زندگ ــال نخس ــا در ۵ س طاق ه
بــر  می دهــد، گفــت:  رخ  مشــترک 
ــازمان  ــته س ــال گذش ــار س ــاس آم اس
درصــد   48 حــدود  احــوال،  ثبــت 
طاق هــا در »۵ ســال اول« و حــدود 
اول«  1۵ درصــد طاق هــا در »ســال 
ــا  ــرایطی حتم ــن ش ــه در چنی ــد ک ازدواج رخ می ده
ــل  ــرای ح ــی« ب ــد و دیده بان ــام »رص ــک نظ ــد ی بای
ــا  آســیب ها و مشــکات در کشــور داشــته باشــیم ت
ــم  ــری کنی ــر، آینده نگ ــل خط ــد عوام ــا رص ــوان ب  بت

و مداخله بهنگام داشته باشیم.

ــران  ــور ورزش دخت ــور در ام ــاون رئیس جمه ــاور مع  مش
و زنــان گفــت: حمایــت از فعالیــت بانــوان در همــه 
عرصه هــا از الزامــات اســت و در ایــن راســتا، دولــت 
ــژه ای دارد.  ــه وی ــوان توج ــه ورزش بان ــد ب ــر و امی تدبی
طاهــره طاهریــان اظهــار کــرد: بایــد تــاش شــود عــاوه 

بــر حمایــت، فعالیــت بانــوان در همــه 
بخش هــای قهرمانــی، همگانــی و توســعه 

ــود.  ــد ش ورزش قانونمن
مشــاور معــاون رئیس جمهــور در امــور 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــران و زن ورزش دخت
ورزش  فدراســیون  نائب رئیــس  عنــوان 
نــدارد،  قانونــی  جایــگاه  عمــا  بانــوان 

 افــزود: بایــد شــرایط الزم بــرای داشــتن حــق رأی 
و تصمیم گیــری و مدیریــت بخــش ورزش بانــوان در 

ــود.  ــان داده ش ــه آن ــیون ها ب فدراس
طاهریــان بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد 
بــه ورزش بانــوان گفــت: کارگــروه اوقات فراغــت و ورزش 

و تربیــت بدنــی از ســوی معاونــت ریاســت جمهــوری در 
ــه از  ــا هــدف حمایــت همه جانب ــواده ب ــان و خان امــور زن

فعالیت هــای بانــوان تشــکیل شــده اســت. 
ارائــه پیشــنهاد در راســتای موظــف کــردن  بــه  وی 
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــی اش ــه ورزش همگان ــدان ب کارمن
بــه دلیــل کم رنــگ بــودن ورزش بیــن 
ــوان ــژه در بخــش بان ــت به وی ــان دول  کارکن
ایــن پیشــنهاد بــه دولــت ارائــه شــده و در 
ــوان دســتورالعمل  ــه عن ــب ب صــورت تصوی

ــود.  ــاغ می ش ــه ادارات اب ب
امــور  در  مشــاور معــاون رئیس جمهــور 
ــرای  ــاش ب ــه ت ــان ب ــران و زن ورزش دخت
تبدیــل نــگاه ســلیقه ای جامعــه بــه زنــان بــه نــگاه مثبــت 
ــوان  ــت از بان ــدف، حمای ــرد: ه ــان ک ــاره و خاطرنش  اش
ــان در  ــدی آن ــتفاده از توانمن ــدن اس ــه ش ــدی گرفت و ج
ــل  ــه الزم حاص ــیم نتیج ــت و در تاش ــه عرصه هاس هم

شــود.

ارائه پیشنهاد موظف کردن کارمندان به انجام ورزش11 میلیون جوان، سن طبیعی ازدواج را رد کرده اند

حتما بخوانید!
ارائه پیشنهاد موظف کردن کارمندان ...

ــط   ــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محی ــر کل دفت مدی
ــوژه  ــا س ــس ب ــی عک ــابقه مل ــتین مس ــزاری نخس ــت از برگ زیس
ــن مســابقه در ۲ بخــش مردمــی و  ــر داد و گفــت: ای دوچرخــه خب

برگــزار می شــود.  دانش آمــوزی 
محمــد درویــش مهلــت ارســال آثــار را تــا 1۲ آذرمــاه امســال اعــام 
ــود  ــه خ ــر خاقان ــد تصاوی ــوزان می توانن ــزود: دانش آم ــرد و اف ک
ــا دوچرخــه ذیــل عنــوان »مــن، مدرســه، دوچرخــه«  و  را از ســفر ب
ــا  ــط ب ــر مرتب ــد تصاوی ــی هــم شــهروندان می توانن در بخــش مردم
دوچرخــه را از طریــق ســایت isfahan.ir/traffic بــرای شــرکت در 

مســابقه ارســال کننــد. 
ــط  ــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محی ــر کل دفت مدی
 زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه 10 دســتگاه دوچرخــه برقــی و 10 
دســتگاه دوچرخــه شــهری بــرای برگزیــدگان ایــن مســابقه درنظــر 

ــور  ــا حض ــا ب ــرد: از برترین ه ــان ک ــت. خاطرنش ــده اس ــه ش گرفت
معــاون رئیس جمهــور، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت، 
پــرورش، وزارت ورزش و جوانــان و وزارت  و  آمــوزش  مدیــران 
ــر  ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم  بهداش

می شود. 
درویــش بــا تأکیــد بــر اینکــه موضــوع همــه عکس هــا بایــد 
ــابقه را  ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ــد. ه ــه باش ــه و مدرس دوچرخ
ــتفاده از  ــه اس ــا ب ــای آن ه ــوزان و اولی ــویق دانش آم ــب و تش ترغی
دوچرخــه بــرای رفتــن بــه مدرســه ذکــر کــرد و یــادآور شــد: مراســم 
 اختتامیــه ایــن مســابقه ملــی ۲۲ آذرمــاه امســال در اصفهــان برگــزار 

می شود. 
شــرکت کنندگان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــا 

شــماره تلفــن 0313۲۲0484۵ تمــاس بگیرنــد.

مسابقه ای برای کاهش آلودگی هوا

ناجــا  وظیفــه  ســازمان  معافیت هــای  امــور  و  مشــموالن  معــاون 
درخصــوص نحــوه اســتفاده از جریمــه مشــموالن غایــب گفــت: جریمــه 
ــد از  ــانی می توانن ــط کس ــه فق ــت، بلک ــن نیس ــه س ــب ب ــموالن غای مش
ایــن جریمــه اســتفاده کننــد کــه دســت کم هشــت ســال غیبــت داشــته 
ــل  ــته فارغ التحصی ــال گذش ــاه س ــه دی م ــانی ک ــن کس ــند. همچنی باش
شــده اند، تــا دی مــاه ســال جــاری فرصــت دارنــد خودشــان را بــه ســازمان 
وظیفــه عمومــی معرفــی کننــد. اگــر ایــن افــراد در ایــن فرصــت در مقاطــع 

ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــد ادام ــدند، می توانن ــول ش ــی قب ــر تحصیل باالت
ــس از  ــه پ ــت دانشــجویانی ک ــاره وضعی ــدزاده درب ســرهنگ نجــف حمی
اتمــام معافیــت تحصیلــی، همچنــان فارغ التحصیــل نشــده اند نیــز اظهــار 
کــرد: ورودی قبــل از ســال 90 در مقطــع کارشناســی شــش ســال و بعــد 
از آن، پنــج ســال فرصــت دارنــد تــا فارغ التحصیــل شــوند. پــس از ایــن 
ــه اتمــام نرســید ــم اگــر درس ایــن دانشــجو ب ــون قدی ــق قان  مــدت، طب

ــون پیش بینــی شــده کــه مشــکات خــارج از اختیــار دانشــجو  ــر قان براب
در کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه بررســی شــود. در عیــن حــال، ایــن 

کمیســیون می توانــد درخواســت فرجــه ســنوات ارفاقــی دهــد. 
حمیــدزاده تصریــح کــرد: اگــر ایــن درخواســت پذیرفتــه شــد، دانشــجو 
می توانــد از یــک ســال فرجــه ارفاقــی اســتفاده کنــد. اگــر ایــن فرجــه نیــز 
تمــام شــد، فــرد بایــد خــود را آمــاده اعــزام کنــد. در صورتــی کــه همچنــان 
ــد از  ــجو می توان ــده، دانش ــی مان ــز باق ــی نی ــده اندک ــای پاس نش واحده
ــده را  ــا درس هــای باقی مان ــرم مجــوز بگیــرد ت ســازمان، حداکثــر یــک  ت
ــزام  ــت اع ــه خدم ــده ب ــی گذران ــدرک مقطــع تحصیل ــا م ــد و ب ــاس کن پ

شــود.
ناجــا  وظیفــه  ســازمان  معافیت هــای  امــور  و  مشــموالن  معــاون   
درخصــوص چگونگــی اســتفاده از ســهمیه جبهــه پــدران افــراد مشــمول 
ــتند ــل از آن هس ــال ۷۲ و قب ــد س ــه متول ــانی ک ــرد: کس ــار ک ــز اظه  نی
ــاه  ــا 9 م ــمول از ۲ ت ــه مش ــدر در جبه ــور پ ــان حض ــاس مدت زم ــر اس ب
ــال  ــه در ح ــانی ک ــن کس ــوند. همچنی ــت می ش ــر از خدم ــمول کس مش
ــاط  ــد اقس ــر ۵0 درص ــتند، اگ ــربازی هس ــاط س ــه اقس ــت جریم پرداخ
ــد.  ــرکت کنن ــال 96 ش ــور س ــد در کنک ــند، می توانن ــرده باش ــز ک را واری
حیــدرزاده در ادامــه بیــان کــرد: دانش آمــوزان مشــمول خدمــت تــا 
زمانــی کــه بــه ســن ۲0 ســالگی برســند، می تواننــد از معافیــت تحصیلــی 
اســتفاده کننــد و بعــد از ایــن ســن، وارد غیبــت می شــوند. برابــر مــاده ۲ 
قانــون خدمــت عمومــی مشــموالن، زمانــی کــه افــراد بــه ســن مشــمولیت 
ــد در  ــا می توانن ــد؛ آن ه ــخص کنن ــود را مش ــت خ ــد وضعی ــیدند، بای رس
ــا  ــد ی ــل دهن ــه تحصی ــد و ادام ــرار بگیرن ــی ق ــت تحصیل ــمول معافی ش
ــد  ــت، مانن ــده اس ــی ش ــون پیش بین ــه در قان ــی ک ــه از معافیت های اینک
ــرای  ــد ب ــر ایــن صــورت بای ــد. در غی پزشــکی، کفالــت و ... اســتفاده کنن

ــه خدمــت آمــاده شــوند.  اعــزام ب
وی در تشــریح مراحــل اخــذ گذرنامــه دانشــجویان بــرای خــروج موقــت 
ــمولیت  ــن مش ــه س ــه ب ــجویانی ک ــا دانش ــوزان ی ــت: دانش آم ــز گف نی
ــازمان  ــوز از س ــذ مج ــتلزم اخ ــور مس ــروج از کش ــرای خ ــیده اند، ب رس

ــه  ــد ب ــند، می توانن ــران باش ــاکن ته ــر س ــتند. اگ ــی هس ــه عموم وظیف
ــا تودیــع وثیقــه  ــام کننــد و ب صــورت اینترنتــی در ســایت ســازمان ثبت ن
ــرای آن هــا مجــوز  ــا تأییــد دانشــگاه ب ــد؛ ب مراحــل بعــدی را پیــش ببرن

ــود.  ــادر می ش ــور ص ــروج از کش خ
ــایت اداره  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــد، ب ــادر ش ــوز ص ــن مج ــه ای ــی ک زمان
گذرنامــه بــه ســامانه ســازمان وظیفــه بــه صــورت آنایــن متصــل اســت 

ــرد.  ــورت می گی ــه ص ــن زمین ــات الزم در ای اقدام
 بــه گفتــه معــاون مشــموالن و امــور معافیت هــای ســازمان وظیفــه ناجــا
 vazifeh.police.ir  ســامانه پیامکــی 110۲06010 و همچنیــن ســایت 
دو راه ارتباطــی ایــن ســازمان بــا مــردم بــرای پاســخگویی و مشــاوره ۲4 

ســاعته اســت.

شروط جریمه مشموالن غایب
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جدول سودوکو - شماره 36پاسخ جدول شماره 35 سودوکو
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

حوادث

یک روز سرزده به خانه ام رفتم و...
پنهانــی  دوســتی  متوجــه  زمانــی کــه  میانســال  مــرد 
همســرش بــا مــرد معتــاد شــد، زنــش را خفــه کــرد و تســلیم 
مامــوران شــد. شــامگاه 26 مهــر امســال، مــردی بــا کالنتــری 
 کیان مهــر کــرج تمــاس گرفــت و خبــر داد همســرش 
را کشــته و می خواهــد تســلیم شــود. پــس از گــزارش 
موضــوع بــه بازپــرس ایــوب ابراهیمیــان، کشــیک قتــل 
دادســرای امــور جنایــی کــرج، مامــوران کالنتــری عــازم 
ــوم  ــه س ــه طبق ــا ورود ب ــوران ب ــدند. مام ــه ش ــل حادث مح
ــال  ــردی میانس ــا م ــر، ب ــه کیان مه ــاختمان در محل ــن س ای
ــل معرفــی می کــرد و جســد زن میانســالی  کــه خــود را قات
 روی تختخــواب مواجــه شــدند. بــا کشــف ایــن جســد 
ــه جــرم همــراه گروهــی از  تیمــی  از مامــوران بررســی صحن
ــی در  ــرس جنای ــی و بازپ ــس آگاه ــی پلی ــان جنای کارآگاه
ــی داد  ــان م ــی ها نش ــد. بررس ــور یافتن ــت حض ــل جنای مح
ــی  ــر خفگ ــر اث ــذرد و او ب ــن زن می گ ــرگ ای ــاعاتی از م س
ــه  ــم در صحن ــل ه ــه قت ــم ب ــرد مته ــت. م ــرده اس ــوت ک ف
جنایــت بازداشــت و بــرای ادامــه تحقیقــات بــه اداره جنایــی 

ــل شــد. ــرز منتق ــس آگاهــی اســتان الب پلی
 مــرد میانســال در بازجویی هــا بــه قتــل همســرش اعتــراف 
ــن زندگــی مشــترکمان  ــوران گفــت: ثمــره ای ــه مام ــرد و ب ک
پســری ســرباز و دختــری نوجــوان اســت. ســال ها در تهــران 
ــرار  ــا اص ــش ب ــال پی ــک س ــم. از ی ــی می کردی کار و زندگ
ــی  ــه اش زندگ ــه عم ــک خان ــه می خواســت نزدی همســرم ک
کنــد، در کــرج ســاکن شــدیم. وی افــزود: همســرم پــس از 
آمــدن به کــرج رفتــارش تغییر کــرد. بیشــتر مواقع پرخاشــگر 
ــه می پرســید. همســرم  ــه خان ــرا ب ــان بازگشــت م ــود و زم ب
ــا تلفــن حــرف مــی زد و گوشــی تلفــن  ــه ب ــه مخفیان در خان
ــی  ــود تلفن ــی ب ــرد. او مدع ــود دور نمی ک ــش را از خ همراه
ــاره  ــد؛ امــا وقتــی از آن هــا درب ــواده اش حــرف می زن ــا خان ب
بــا  می گفتنــد  می کــردم،  پرس وجــو  ایــن گفت وگو هــا 
هــم حرفــی نزده انــد. کم کــم بــه رفتــارش مشــکوک شــدم. 
متهــم بــه قتــل ادامــه داد: حتــی یــک روز حالــش بــد شــد 
کــه او را بــه بیمارســتان رســاندم که پزشــک بیمارســتان گفت 
ــدم؛  ــوکه ش ــرا، ش ــن ماج ــالع از ای ــا اط ــت. ب ــاد اس او معت
ــه همســرم گفتــم کــه مدعــی شــد پزشــک اشــتباه کــرده   ب
و معتــاد نیســت. مطمئــن بــودم همســرم بــا مــردی ارتبــاط 
ــر  ــت. عص ــرده اس ــاد ک ــرد او را معت ــن م ــی دارد و ای پنهان
ــردم.  ــرم ب ــه خواه ــه خان ــه ب ــرم را از مدرس ــه دخت روز حادث
 شــب هنگام بــه خانــه ام رفتــم. وقتــی همســرم در را بازکــرد

بــا دیــدن مــن وحشــت کــرده بــود . وی افــزود: پــس از ورود 
ــا  ــتم ت ــا را گش ــنیدم. اتاق ه ــی ش ــر و صداهای ــه س ــه خان ب
اینکــه متوجــه شــدم ســر و صــدا از داخــل کمــد اســت. در آن 
را کــه بــاز کــردم، در کمــال تعجــب بــا مــرد معتــادی روبــه رو 
شــدم. او را می شــناختم، دوســت یکــی از بســتگانمان بــود. 
او از کمــد بیــرون آمــد و مدعــی شــد آمــده همســرم را کــه به 
دلیــل مصــرف مــواد مخــدر حالــش بد شــده، بــه بیمارســتان 
ببــرد. متهــم بــه قتــل ادامــه داد: بــا دیــدن او مطمئــن شــدم 
آن دو بــا هــم ارتبــاط پنهانــی دارنــد و همیــن مــرد او را معتــاد 
ــرار  ــه ام ف ــرد آشــنا از خان ــع م ــن موق ــرده اســت. در همی ک
ــدارد  ــت ن ــرا دوس ــت م ــدام می گف ــز م ــرم نی ــرد. همس  ک
ــع  ــن موق ــد. در همی ــرد ازدواج کن ــان م ــا هم و می خواهــد ب
لباس هایــش را پوشــید تــا بــرود کــه عصبانــی شــدم و او را 
ــس اطــالع دادم و  ــه پلی ــردم. ســپس موضــوع را ب ــه ک خف
تســلیم شــدم. متهــم دو روز پیــش پــس از بازســازی صحنــه 
قتــل، روانــه زنــدان شــد. تحقیقــات بــرای دســتگیری مــرد 
فریبــکار ادامــه داشــت و او روز پنجشــنبه در کــرج دســتگیر 
شــد. ایــن متهــم بــا انتقــال بــه شــعبه اول بازپرســی 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد بازجوی ــرج م ــی ک ــور جنای  دادســرای ام
و هرگونــه ارتبــاط بــا مقتــول را انــکار کــرد و بــه قاضــی پرونده 
گفــت: مــن بــا شــوهرعمه و خانــواده مقتــول آشــنایی داشــته 
ــا  ــول ب ــز مقت ــه نی ــودم. روز حادث ــد ب ــا آن هــا در رفت وآم و ب
مــن تمــاس گرفــت تــا او را بــه بیمارســتان منتقــل کنــم؛ بــه 
خانــه اش رفتــم کــه شــوهر او ســر رســید و اجــازه گفت وگــو 
بــه مــن نــداد و بعــد آنجــا را تــرک کــردم. بعــد از دســتگیری 
متوجــه شــدم زن آشــنایمان بــه قتــل رســیده اســت. متهــم 
بــا قــرار قانونــی روانه زنــدان شــد. تحقیقــات از او ادامــه دارد.

اخاذی دو منشی از افراد جویای کار
دادســتان عمومــی  المســلمین حقــی  و   حجت االســالم 

شــرکت  پلمــب  از  گلســتان  اســتان  مرکــز  انقــالب  و 
ــان کار 500  ــی از متقاضی ــش کاریاب ــه در پوش ــرداری ک کالهب
هــزار تومــان وجــه نقــد دریافــت می کــرد، خبــر داد و گفــت: 
برابــر اخبــار و گزارش هــای مردمــی  مبنــی بــر اینکــه شــرکتی 
در یــک موسســه مرکــز مشــاوره تحصیلــی بــه ثبت نــام مــردم 
بــرای کار بــه دریافــت وجــه نقــد اقــدام می کــرد، رســیدگی به 

ــرار گرفــت.  موضــوع در دســتور کار ق
شــد مشــخص  اولیــه  تحقیقــات  از  پــس  افــزود:   وی 

ــه دار  ــای خان ــادی از خانم ه ــداد زی ــم از تع ــی خان  دو منش
ــون  ــغ 5 میلی ــود، مبل ــر ب ــه تعــداد آن هــا 150 نف ــان ک و آقای

ــد.  ــت کرده ان ــد دریاف ــه نق ــال وج ری
دادســتان عمومــی  و انقــالب مرکــز اســتان گلســتان در ادامــه 
بیــان کــرد: ایــن افــراد تقاضــای پــول نقــد از متقاضیــان کار 
می کردنــد و تاکیــد داشــتند کــه واریــزی در بانک هــا انجــام 

نشــود. 
ــته بندی  ــده بس ــای کار وع ــراد جوی ــه اف ــرد: ب ــه ک وی اضاف

ــد. ــان را می دادن ــی قلی ــوازم جانب ــی و ل ــواد غذای م
حجت االســالم و المســلمین حقــی همچنیــن گفــت: بــا 
حضــور مامــوران در محــل، متصــدی بــه همــراه دو نفــر 
منشــی بــه دادســرای عمومــی  و انقــالب مرکــز اســتان جهــت 
رســیدگی قضایــی اعــزام شــدند کــه یــک نفــر از آن هــا اعــالم 
ــغ 5  ــن کار مبل ــرای همی ــده ب ــرکت از بن ــدی ش ــرد متص ک

ــرده اســت. ــت ک ــال دریاف ــون ری میلی
ــکان  ــه داد: م ــتان ادام ــتان گلس ــی در اس ــام قضای ــن مق ای
مرکــز مشــاوره تحصیلــی کــه بابــت ایــن کار اجــاره داده شــده 
بــود در اجــرای دســتور مقــام قضایــی پلمــب و متهــم بــا قــرار 

وثیقــه 200 میلیــون ریالــی روانــه زنــدان شــد. 
گفتنــی اســت ایــن شــرکت یــک دفتــر هــم در تهــران دارد که 

کســی پاســخگوی تلفــن آن نیســت.  جــام جم

بــه گــزارش کلیــک، بیشــتر مــا اهمیــت زیــادی بــه گوشــی های 
ــا  ــب آن ه ــدت مراق ــه ش ــم و ب ــود می دهی ــراه خ ــن هم تلف
هســتیم تــا مطمئــن باشــیم کــه در بهتریــن وضعیــت ممکــن 
قــرار دارنــد؛ بــرای مثــال، جهــت مراقبــت از اطالعــات شــخصی 
ــا  ــور ی ــز عب ــد، رم ــل پین ک ــایی مث ــد شناس ــای تایی از روش ه
ــات  ــا اطالع ــم ت ــتفاده می کنی ــت اس ــر انگش ــکن اث ــی اس حت
ــتیم  ــب هس ــا مراق ــم ی ــرار ندهی ــر ق ــراد دیگ ــار اف را در اختی
ــرد آن  ــا عملک ــم ت ــر نکنی ــی را پ ــی گوش ــت داخل ــه ظرفی ک
 )Google Photos( کنــد نشــود؛ بــرای مثــال از گــوگل فوتــوز
اســتفاده می کنیــم کــه بــا تنهــا یــک کلیــک و بــردن عکس هــا 
ــا  ــی م ــه گوش ــاره ب ــی را دوب ــای خال ــری، فض ــای اب ــه فض ب
ــی شناخته شــده  ــه خوب ــن روش هــا همگــی ب ــد؛ ای برمی گردان
ــه  ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــم ترفنده ــوز ه ــا هن ــتند، ام هس
ــر از گوشــی های هوشــمندتان  ــت بهت ــرای مراقب ــر اســت ب بهت
یــاد بگیریــد. بیشــتر مــا بعضــی از کارهــا را بــه عنــوان 
ترفندهــای مراقبــت از گوشــی هوشــمند می شناســیم و انجــام 

 می دهیــم؛ امــا بایــد بدانیــم کــه در واقــع بــا انجــام ایــن کارهــا 
به گوشی هایمان آسیب می زنیم! 

متاســفانه ایــن اشــتباهات رایــج، اغلــب همــان کارهایــی 
ــا  ــاد ب ــه زی ــوند ک ــام می ش ــرادی انج ــط اف ــه توس ــتند ک هس
فنــاوری ســروکار دارنــد. در ادامــه 3 اشــتباه رایــج در نگهــداری 
از تلفــن همــراه هوشــمند را می خوانیــم کــه بهتــر اســت مراقــب 

ــد: ــا انجامشــان ندهی باشــید ت
 )background apps( پس زمینــه  برنامه هــای  بســتن   -1
ــه آن آســیب  ــد، ب ــه گوشــی شــما کمــک کن بیشــتر از اینکــه ب
ــتم  ــزرگ سیس ــده ب ــط دو تولیدکنن ــا توس ــن ادع ــد: ای می زن
ــت.  ــده اس ــد ش ــم تایی ــوگل، ه ــل و گ ــی اپ ــا، یعن ــل دنی عام
ــی  ــوری طراح ــل ط ــل موبای ــتم های عام ــن سیس ــر دوی ای ه
ــا  ــر ی ــتور کارب ــاز از دس ــودکار و بی نی ــور خ ــه ط ــه ب ــده اند ک ش

ــد. ــت کنن ــه را مدیری ــث، حافظ ــخص ثال ش

2- خالــی کــردن باتــری از 100 تــا 0 بــه هیــچ وجــه ایــده خوبــی 
 نیســت: اغلــب مــا عــادت داریــم کــه در تمام طول شــب گوشــی 

را در شارژ نگه داریم. 
ــارژ  ــی را ش ــه گوش ــتند ک ــم هس ــانی ه ــر، کس ــوی دیگ از س
نمی کننــد تــا وقتــی کــه آخریــن پیغام هــای کــم بــودن باتــری 
و خامــوش شــدن گوشــی را ببیننــد. بــه احتمــال زیــاد تــا بــه 
حــال شــنیده اید کــه ایــن رفتارهــا بــه شــدت بــه باتــری شــما 

ــاند.  ــیب می رس آس
3- هیــچ نیــازی بــه نصــب یــک آنتی ویــروس بــر روی گوشــی 
ــزرگ  ــدوز ب ــتفاده از وین ــا اس ــا ب ــتر م ــت: بیش ــمند نیس هوش
شــده ایم کــه بــرای نگهــداری بهتــر از آن همیشــه می دانســتیم 
کــه بایــد یــک آنتی ویــروس داشــته باشــیم. متاســفانه همیــن 
تفکــر باعــث شــده تــا بســیاری از کاربــران اندرویــد هــم اقــدام 
ــود  ــد خ ــی های اندروی ــر روی گوش ــروس ب ــب آنتی وی ــه نص ب

کننــد و حتــی بعضــی از آن هــا داشــتن آنتی ویــروس روی 
ــد.  ــروری می دانن ــد را ض اندروی

)مثــل  ناشــناخته  منابــع  روی  از  برنامــه  نصــب  امــکان 
روی  بــر  پیش فــرض  عنــوان  بــه   ،)APK فایل هــای 
ــن  ــه همی ــت؛ ب ــده اس ــته ش ــد بس ــت اندروی ــی های تح گوش
دلیــل هیــچ برنامــه مخربــی نمی توانــد خــود بــه خــود و بــدون 
ــه گوشــی هوشــمندتان راه یابــد و نصــب شــود.  اجــازه شــما ب
بــرای بســیاری از کاربــران همیــن انــدازه از محافظــت امنیتــی، 
ــد  ــی در خطــر خواهی ــا در صورت ــی اســت. شــما تنه کامــال کاف
بــود کــه برنامــه ای را از منابــع ناشــناس دریافــت و نصــب کنیــد 
یــا گوشــی هوشــمندتان را بــرای دســتیابی بــه امکانــات بیشــتر 
روت کنیــد. روت کــردن گوشــی کاری نیســت کــه کاربــران عادی 
تلفــن همــراه انجــام بدهنــد. بــه ایــن ترتیــب اگــر ایــن دو مــورد 
را رعایــت کنیــد، دیگــر هیــچ نیــازی بــه داشــتن آنتی ویروســی 
 کــه بــه شــما بگویــد چــه کاری درســت و چــه کاری غلــط اســت

ندارید.

3 اشتباه کاربران که به گوشی آسیب جدی وارد می کند

گاهــی اوقــات کــودکان از شــما خواســته ای دارنــد یــا آنکــه 
ــد  ــما بای ــورت ش ــن ص ــده اند. در ای ــتباهی ش ــب اش مرتک
جوابــی درســت و قانع کننــده بــه کودکتــان بدهیــد. گاه 
تاثیــر یــک جملــه بیشــتر از چنــد ســاعت صحبــت کــردن 
بــا کــودک اســت. در ایــن مطلــب بــه بررســی جمالتــی کــه 
می توانــد تاثیــر مثبــت یــا منفــی بــر روی کودکتــان داشــته 

باشــد، می پردازیــم.
    خـودت تـصـمـیم بگیر:

کــودک و دوســتش در اتــاق مشــغول بــازی هســتند. 
ــر  ــت و آزار شماســت؛ بهت ــث اذی ــا باع ســر و صــدای آن ه
 اســت بگوییــد: »بچه هــا تصمیــم بگیریــد یــا بی ســر 
ــاق خــارج شــوید.« اگــر بعــد  ــا از ات ــازی کنیــد ی و صــدا ب
ــد:  ــت، بگویی ــه داش ــدا ادام ــر و ص ــوز س ــه هن از 5 دقیق
 »خــوب می بینــم تصمیــم گرفتیــد کــه از اتــاق بیــرون 

بروید.« 
ایــن جملــه، شــما را از داشــتن نقــش منفــی نجــات 
ــوده  می دهــد؛ زیــرا آن هــا می داننــد ایــن تصمیــم آن هــا ب
کــه منجــر بــه ایــن نتیجــه شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب 

ــت. ــودش اس ــل خ ــئول عم ــودک، مس ک
ایــن کار تــو       مــن تــو را دوســت دارم؛ ولــی 

را نمی پسندم:
 اگــر می خواهیــد لفظــی را بــه کــودک بیاموزیــد، کار خــوب 
ــا کار  ــد م ــه او بیاموزی ــد. ب ــخص کنی ــش مش ــد را برای و ب

ــد.  ــه بچــه خــوب و بچــه ب ــم، ن ــد داری خــوب و کار ب
هــدف از وضــع قوانیــن، آمــوزش رفتارهــای مناســب 
ــند او  ــار ناپس ــه رفت ــه ب ــودک. اگرچ ــه ک ــه تنبی ــت ن اس
 اعتــراض می کنیــد، ولــی محبــت خــود را بــه او قطــع 

نمی کنید.

    از تو می خواهم مشکل مرا حل کنی:
ــش  ــث رنج ــه باع ــد ک ــام می ده ــودک کاری را انج ــر ک اگ
ــه او بگوییــد کــه دچــار مشــکل شــده اید. مثــال   شماســت، ب
بــه او بگوییــد: »صــدای بلنــد تلویزیــون باعــث می شــود دچار 
ــما  ــه ش ــکل ب ــل مش ــد در ح ــوم« و از او بخواهی ــردرد ش س
ــما  ــمن ش ــود را دش ــه خ ــورت او ک ــن ص ــد. در ای ــک کن کم
ــد کاری انجــام ندهــد کــه  ــد، خــود را موظــف می دان نمی بین
ــر  ــت خاط ــه رضای ــر ب ــرای شــما مشــکل آفرین باشــد. اگ ب

ــد را خاتمــه خواهــد داد. ــار ب شــما اهمیــت دهــد، رفت
    احساس تو را درک می کنم:

وقتــی کــودک عصبانــی اســت جمالتــی را بــه کار می بــرد تــا 
دیگــران را متوجــه احســاس خــود کنــد. مثــال می گویــد: »از 
تــو متنفــرم« یــا »خیلــی بــدی«. ایــن تنهــا جمالتــی اســت 
ــه او کمــک  ــد ب کــه همــه ذهــن او را پرکــرده. شــما می توانی

کنیــد تــا جملــه مناســب را بــه کار بــرد.
    آیــا دوســتت چیــزی گفتــه کــه واقعیــت نــدارد و تــو 

عصبانــی شــده ای؟:
افــراد متفــاوت، نـــیازهای متفاوتــی دارنــد. اغلــب کــودکان در 
ــد  ــت کنی ــت را رعای ــد: »عدال ــن می گوین ــه والدی ــراض ب اعت
ــی مطــرح می شــود  ــن جمــالت زمان و منصــف باشــید«؛ ای
کــه کــودک می خواهــد وســیله خاصــی برایــش تهیــه شــود؛ 
صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه بــرای بــرادرش تهیــه شــده اســت. 
بایــد بــه کــودکان بیاموزیــم »انصــاف و عدالــت ایــن اســت 
کــه هــر فــرد، هــر چــه را نیــاز دارد تهیــه کنــد. اگــر شــما بــه 
عینــک نیــاز داری و خواهــرت بــه کفــش، هــر کــدام وســایل 
ــت  ــن اس ــرد و ای ــد ک ــداری خواهی ــود را خری ــاز خ ــورد نی م

اجــرای عدالــت.

    جانبداری
ــدن مهارت هــای  ــا دی ــر! شــاید ب ــو را بگی  طــرف نظــر خودت
ــی  ــو یعن ــه گفت وگ ــد ک ــش بیای ــوء تفاهم پی ــن س ــر ای دیگ
ــق  ــد، وف ــری می گوی ــه دیگ ــا آنچ ــود را ب ــان خ ــه انس اینک
 دهــد و از نظــرات خــود صــرف نظــر کنــد؛ امــا تســلیم 
ــرای همیــن  ــا روح گفت وگــو منافــات دارد؛ ب ــه روی ب و دنبال
اینکــه بتوانیــم از نظــر خودمــان دفــاع کنیــم، خــودش یــک 
ــه  ــی ک ــه های حرف ــا ریش ــر م ــت. اگ ــش از گفت وگوس بخ
می زنیــم را بشناســیم، راحــت می توانیــم از حــرف خودمــان 
ــرط  ــم ش ــا ه ــت اینج ــد صداق ــان باش ــم. یادت ــاع کنی دف
اســت. اینکــه مــا بگوییــم چــه تردیدهایــی داریــم و اینکــه از 
دیگــران بــرای تکمیــل نظرمــان کمــک بگیریــم، هــم بخشــی 

از جانبــداری مــا از نظــر خودمــان اســت.
    موضع یادگیرنده

ــه  ــن«، »ن ــر ک ــه، صب ــتاد! »ن ــه اس ــید ن ــوز باش  دانش آم
ــم  ــما ه ــاال ش ــم«. احتم ــن بگ ــذار م ــت، ب ــوری نیس اینج
در گفت وگوهایتــان از ایــن جمله هــا زیــاد شــنیده اید یــا 
ــار  ــوری ب ــا ج ــد. م ــه کار برده ای ــا را ب ــاد آن ه ــس، زی برعک
آمده ایــم کــه دلمــان می خواهــد بیشــتر در نقــش یــک 
ــا یــک  ــم همــه چیــزدان در گفت وگوهــا ظاهــر شــویم ت عال
ــم ــر بلدی ــا بهت ــه م ــم ک ــه دانســتن. فکــر می کنی  مشــتاق ب

ــن  ــری اولی ــت دیگ ــه صحب ــخ ب ــم و در پاس ــر می دانی بهت
ــه نظرمــان می رســد، ایــن اســت کــه بگوییــم  حرفــی کــه ب
ــی  ــو وقت ــا گفت وگ ــم؛ ام ــان را بزنی ــرف خودم ــه« و ح »ن
ارتبــاط  ثبــات  و  پیشــرفت  باعــث  و  اســت  ثمربخــش 
ــد  ــا بای ــم. م ــز را نمی دانی ــه چی ــم هم ــه بپذیری ــود ک می ش
بپذیریــم کــه ممکــن اســت دربــاره موضوعــی کــه مــا فکــر 

ــازه ای  ــرف ت ــری ح ــتیم، دیگ ــلط هس ــه آن مس ــم ب می کنی
بزنــد کــه بــرای خــود مــا هــم جالــب اســت. یادتــان باشــد 
ــن  ــت اســت. اولی ــط بخشــی از واقعی ــا فق ــه برداشــت م ک
ــو  ــا در گفت وگ ــه م ــت؛ اینک ــن اس ــو همی ــارت گفت وگ مه
بــه جــای »اســتاد ســخنران همــه چیــزدان« خودمــان را بــه 

ــم. ــری« بگذاری ــتاق یادگی ــوز مش ــای »دانش آم ج
    گشودگی ذهن

 مخــت را تــکان بــده! در گفت و گــو بــه عنــوان شــنونده 
ــم  ــل بدهی ــرف مقاب ــه ط ــاس را ب ــن احس ــم ای ــد بتوانی بای
کــه بــه او اعتمــاد داریــم تــا بتوانــد ذهــن بــاز داشــته باشــد! 
این طــوری بــه واســطه اعتمــادی کــه بــه او می کنیــم، ذهــن 
ــود.  ــاز می ش ــش ب ــت حرف های ــرای دریاف ــم ب ــان ه خودم
ــازه  ــا ایده هــای ت ــزاد اینکــه حاضــر باشــید ب ــان آدمی ــه زب ب
آشــنا شــوید و موقتــا از دیدگاه هــای شــخصی خودتــان 
ــران  ــل دیگ ــان در مقاب ــه ذهنت ــی اینک ــید، یعن ــت بکش دس

ــاز اســت. ب
    به تعلیق درآوردن فرضیات

 پیــش فرضتــو خــط بــزن! در زندگــی روزمــره کمتــر متوجــه 
ــه  ــم ک ــم زده ای ــه چش ــی را ب ــک خاص ــه عین ــویم ک می ش
ــد  ــکل می ده ــت ش ــا قاطعی ــا را ب ــت های م  ادراک و برداش
ــت در  ــوع برداش ــن ن ــرا ای ــد؛ زی ــدود می کن ــا را مح و آن ه
طــول زندگــی و از دوران کودکــی در خــون و گوشــت مــا نفــوذ 
کــرده اســت. ارزیابی هــای ســریع و جهتگیری هــای فــوری 

ــد. ــه وجــود می آورن در زندگــی، احســاس امنیــت ب
ــته  ــی وابس ــه میزان ــه چ ــم ب ــه بفهمی ــی ک ــا در صورت  تنه
ــد  ــا تجدی ــود در آن ه ــم ب ــادر خواهی ــتیم، ق ــا هس ــه آن ه ب
ــار  ــری را کن ــای فک ــی و تله ه ــای قدیم ــم و الگوه ــر کنی نظ

ــم.  بگذاری

رعایت این نکات شما را خوش صحبت می کند )1(جمالتی کوتاه، اما تاثیرگذار بر کودکان

دوشنبه01آذرماه1395 ـــمـــاره303 ســـــالدومݡسݒ
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سالمت

مهم ترین و جامع ترین عوامل ریزش مو
بیشــتر افــراد بــه طــور متوســط 
50 تــا 100 تــار مــو را در طــول روز 
از دســت می دهنــد. ایــن میــزان 
طبیعــی  مــو، کامــال  ریــزش 
اســت و موجــب کــم شــدن 
ــرا  ــود؛ چ ــا نمی ش ــم موه حج
کــه همــان تعــداد مــو در همــان 
زمــان در حــال رویــش اســت؛ امــا ریــزش مــو زمانــی 
ــل  ــزش و رویــش مخت ــه چرخــه ری مشکل ســاز می شــود ک
ــی  ــت اصل ــرود. عل ــن ب ــو از بی ــای م ــا فولیکول ه ــود ی ش
ریــزش مــو، دقیقــا مشــخص نیســت؛ امــا می توانــد یکــی از 

فاکتورهای زیر علت ریزش مو در افراد باشد:
ــرایط  ــی، ش ــرات هورمون ــت(، تغیی ــی )وراث ــابقه خانوادگ س

ــا ــکی و داروه پزش
    سابقه خانوادگی )وراثت(

شــایع ترین علــت ریــزش مــو، وراثــت اســت کــه بــه شــکل 
کچلــی در مــردان و کــم شــدن مــو یــا حتــی کچلــی در زنــان 
دیــده می شــود. ایــن نــوع ریــزش مــو، الگــوی خاصــی دارد 
و در مــردان می توانــد از اوایــل بلــوغ نیــز شــروع شــود. کــم 
ــوع  ــن ن ــانه های ای ــو از نش ــدن م ــازک ش ــرم و ن ــدن و ن ش

ریــزش اســت.
    تغییرات هورمونی و شرایط پزشکی

تغییــرات هورمونــی و عــدم تــوازن هورمون هــا می توانــد 
منجــر بــه ریــزش موقتــی موهــا شــود. همچنیــن اختــالل در 
عملکــرد غــده تیروئیــد نیــز می توانــد ریــزش مــو بــه همــراه 
داشــته باشــد. عواملــی از جملــه بــارداری، یائســگی و زایمــان 
می توانــد باعــث بــر هــم خــوردن باالنــس هورمونــی در 
ــر  ــت س ــت پوس ــود. عفون ــو ش ــزش م ــا ری ــا و نهایت خانم ه
ماننــد عفونت هــای قارچــی می توانــد منجــر بــه ریــزش 
مــو شــود و حتــی کچلــی تکــه ای بــه وجــود بیــاورد. درمــان 
ــا  ــان موه ــس از درم ــت و پ ــت اس ــتی راح ــای پوس قارچ ه
دوبــاره رشــد خواهنــد کــرد. ســایر اختــالالت پوســتی ماننــد 
  )alopecia areata( طاســی منطقــه ای یــا آلوپســیا آره اتــا
ــا طاســی منطقــه ای، بیمــاری ای  ــا ی اســت . آلوپســی آره آت
 اســت کــه بــا آغــاز ســریع ریــزش مــو در یــک منطقــه کامــال

مشــخص و معمــوال مــدور تشــخیص داده می شــود. بیشــتر 
ــه دیگــری  ــچ یافت ــد و هی ــر 60 ســال ســن دارن ــاران زی بیم
ــد اختــالالت  ــد؛ علــت ایــن بیمــاری می توان ــه همــراه ندارن ب
سیســتم ایمنــی ماننــد کــم خونــی ایمنــی، التهــاب تیروئیــد 

دیابــت و… باشــد. 
ــه  ــو درنتیجــه حمل ــاری فولیکول هــای م ــن بیم ــب در ای اغل
ــیب  ــخص آس ــدن ش ــی ب ــتم دفاع ــط سیس ــتباه توس اش
ــاری  ــن بیم ــه ای ــود ک ــو می ش ــد م ــع از رش ــد و مان می بین
بــه عنــوان یــک بیمــاری ناشــی از اختــالالت سیســتم 
دفاعــی بــدن شــناخته شــده اســت. اختــالل موکنــی 
)trichotillomania( کنــدن مکــرر مــوی خویشــتن اســت. 
موکنــی می توانــد در هــر ناحیــه بــدن کــه مــو رشــد می کنــد 
روی دهــد؛ رایج تریــن نواحــی کاســه ســر، ابروهــا و پلک هــا 
ــان  ــا گذشــت زم ــن اســت ب ــی ممک هســتند. نواحــی موکن
ــه صــورت دوره هــای  ــی ممکــن اســت ب ــد. موکن ــر کنن تغیی
ــای  ــول دوره ه ــا در ط ــول روز ی ــه در ط ــد ک ــاه روی ده کوت
ــه  ــده شــده باشــند؛ ب ــداوم پراکن ــا م ــرر، ام ــدان مک ــه چن ن
 طــوری کــه بــه مــدت چندســاعت یــا چندمــاه دوام داشــته 

باشد.
    داروها

بــارداری  ضــد  قرص هــای  ماننــد  داروهــا  از  بســیاری 
قرص هــای ضــد افســردگی، داروهــای مــورد اســتفاده 
ــون و …  ــار خ ــت و فش ــای دیاب ــرطان، داروه ــان س در درم

می تواننــد منجــر بــه ریــزش مــو شــوند.
همچنیــن مصــرف بیــش از انــدازه ویتامیــن A نیــز موجــب 

ریــزش مــو مــی شــود.
    دیگر علل ریزش مو

پرتودرمانــی: ممکــن اســت موهــا پــس از پرتودرمانــی ماننــد 
قبــل رشــد نکننــد. 

ــد از دســت  ــا روحــی مانن ــی فیزیکــی ی ــک شــوک ناگهان ی
ــت دادن  ــدید، از دس ــت ش ــاال، جراح ــب ب ــزان، ت دادن عزی
ناگهانــی مقــدار زیــادی از وزن بــدن یــا افســردگی شــدید کــه 

البتــه ایــن نــوع ریــزش مــو موقتــی اســت.
ــد  ــاد می توان ــای زی ــا درمان ه ــو ی ــد م ــش از ح ــش بی آرای
ــا  ــزش آن ه ــو و ری ــای م ــن فولیکول ه ــن رفت ــب از بی موج
بعضــی  از  اســتفاده  و  زیــاد  کشــیدن  سشــوار  شــوند. 
درمان هــا می توانــد منجــر بــه التهــاب فولیکول هــا و ریــزش 
موهــا شــود. ممکــن اســت در صــورت ایجــاد زخــم، موهــای 

ــد. ــز رشــد نکنن ــه هرگ آن ناحی
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اداره بازرســی، ارزیابــی سیســتم ها و پاســخگویی بــه شــکایات شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان، یکــی از بخش هــای مهــم ایــن شــرکت اســت کــه  

ــن  ــای ای ــا فعالیت ه ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــترده ای دارد. ب ــای گس فعالیت ه
ــتم ها  ــی سیس ــی، ارزیاب ــس اداره بازرس ــی، رئی ــام رحیم ــا محمدحس  اداره ب
ــه گفت وگــو  ــان، ب ــرات اســتان اصفه ــه شــکایات شــرکت مخاب و پاســخگویی ب

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ نشس
    فعالیت اداره بازرسی، ارزیابی سیستم ها و پاسخگویی به شکایات

ــن ســه  ــق ای ــا تلفی ــف تشــکیل شــده و ب ــن بخــش از ســه قســمت مختل ای
ــده دارد. ــر عه ــا را ب ــن فعالیت ه ــئولیت ای ــد، مس ــک اداره واح ــش ی بخ

    بخش بازرسی
ــای  ــی فرآینده ــه اول بررس ــده دارد: مرحل ــه عم ــه وظیف ــی س ــش بازرس  بخ
ــه.  ــا ن ــده اند ی ــف ش ــت تعری ــا درس ــن فرآینده ــه ای ــر ک ــن منظ ــرکت از ای ش
ــا  ــده اند، آی ــف ش ــرکت تعری ــه در ش ــی ک ــن فرآیندهای ــه ای ــه دوم اینک مرحل
درســت هــم اجــرا شــده اند یــا خیــر. مرحلــه ســوم اینکــه آیــا ایــن فرآیندهــا بــه 

ــر. ــا خی ــد ی ــد ش ــر خواهن ــب منج ــای مناس خروجی ه
  یکــی از وظایــف مهــم مــا در ایــن بخــش قانونگرایــی و اجــرای درســت قانــون 
و مقــررات شــرکت مخابــرات اســت. ســالمت نظــام اداری، پایبنــدی بــه مقررات 
از ســوی همــه حوزه هــای مخابــرات و اعمــال نظــارت و کنتــرل بــر روابــط میــان 
ــف  ــدان، ســرعت انجــام کار، درســتی انجــام کار و ... از وظای مشــترکان و کارمن

ایــن بخــش اســت.

    ارزیابی سیستم ها
ــه رســالت  ــی اســت ک ــک شــرکت خدمات ــرات ی ــه شــرکت مخاب ــی ک از آنجای
اصلــی آن ارائــه خدمــات اســت، در همیــن راســتا تمــام تــوان شــرکت مخابــرات 
در به روزرســانی تجهیــزات، ارائــه خدمــات بهینــه و پشــتیبانی از تمامــی 

ــرات اســت. ــزات نصــب شــده مخاب تجهی
 انجــام هــر یــک از امــور مســتلزم برنامه ریــزی و انجــام کارهــای ســخت افزاری 
و نرم افــزاری سیستم هاســت. نظــارت حســن انجــام ایــن کار بــر عهــده واحــد 

ــی سیستم هاســت. ارزیاب
    ورود تکنولوژی جدید

ــر  ــار دیگ ــز در کن ــا نی ــکاران م ــرات، هم ــه مخاب ــد ب ــوژی جدی ــا ورود تکنول ب
ــد  ــور دارن ــد حض ــای جدی ــوزش تکنولوژی ه ــای آم ــن روزه ــا از اولی  بخش ه
و بــه یادگیــری ایــن فناوری هــا مشــغول می شــوند تــا بــا نحــوه کار، نگهــداری 

و همچنیــن مشــکالت آن آشــنا شــوند.
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