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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــای  ــه پیروزی ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــورای نگهب ــر ش دبی
مقاومــت اســامی در منطقــه گفــت: دولت هــای 
مقتــدر بــه فکــر بیفتنــد و بــرای همیشــه جریان هــای 

ــد. ــه کن کنن ــتی را ریش ــری و تروریس تکفی
آیــت هللا احمــد جنتــی دبیــر شــورای نگهبــان صبــح 
دیــروز )چهارشــنبه اول دی( در جلســه هفتگــی 
اعضــای شــورای نگهبــان، بــا ابــراز تأســف از حمایــت 
بعضــی دولت هــا از جریان هــای تکفیــری گفــت: 
بــه  تروریســت ها  ورود  دروازه  ترکیــه  متأســفانه 
منطقــه بــود و عناصــر تکفیــری از کشــورهای اروپایــی 
ــدند.  ــراق وارد می ش ــوریه و ع ــه س ــه ب و از راه ترکی
اکنــون بــا بازگشــت تروریســت های تکفیــری  آتــش 
ــم  ــا ه ــد و آن ه ــورها می افت ــان کش ــان هم ــه ج ب

طعــم خشــونت را می چشــند.
ــراز  ــه اب ــری در ادام ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
ــر  ــه فک ــدر ب ــای مقت ــه دولت ه ــرد ک ــدواری ک امی
تکفیــری  بــرای همیشــه جریان هــای  و   بیفتنــد 

و تروریستی را ریشه کن کنند.
آیــت هللا جنتــی بــا اشــاره بــه پیروزی هــای مقاومــت 
غیرمنتظــره  آزادی  گفــت:  منطقــه  در  اســامی 
»حلــب«، خبــر خوشــحال کننده ای بــود کــه بــه 

کمــک رزمنــدگان اســام در کشــورهای مختلــف 
منطقــه انجــام گرفــت. 

امیدواریــم بــه زودی »موصــل« هــم آزاد شــود و شــر 
داعشــی ها و تکفیری هــا از منطقــه جمــع شــود.

دبیــر شــورای نگهبــان همچنیــن بــا ابــراز خشــنودی 
ــیاری  ــت: بس ــدا گف ــب یل ــم در ش ــق صله رح از رون
از مــردم، طــی گردهمایی هــا و مراســم دیشــب 
ــتند  ــا داش ــه ای در خانواده ه ــرم و صمیمان ــط گ محی

ــحالی دارد. ــای خوش ــه ج ک

ــگ کشــور  ــا فرهن ــرای آشــنا شــدن ب ــه ب ــی ک توریســت های آمریکای
ــذار  ــر بنیانگ ــرم مطه ــور در ح ــا حض ــد، ب ــرده بودن ــفر ک ــران س ــه ای ب
ــی)ره( ادای  ــام خمین ــام شــامخ ام ــه مق ــران ب ــوری اســامی ای جمه
ــگار  ــل از خبرن ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــرام کردن احت
توریســت های  تیــم  سرپرســت  آســتان،  اطاع رســانی  پایــگاه 
ــتادان  ــرده و اس ــراد تحصیلک ــت ها اف ــن توریس ــت: ای ــی گف آمریکای
ــی و  ــای تاریخ ــد از مکان ه ــه در بازدی ــتند ک ــکا هس ــگاهی آمری دانش
ــز  ــر امــام راحــل نی ــد از حــرم مطه ــه بازدی ــد ب ــران عاقه من ــی ای زیارت
ــل از  ــتند قب ــادی داش ــه زی ــت ها عاق ــن توریس ــت: ای ــد.وی گف بودن
ــن  ــک ای ــد و از نزدی ــل بیاین ــام راح ــر ام ــرم مطه ــه ح ــفر ب ــان س پای
ــن  ــاره دی ــتند درب ــل داش ــن تمای ــد. همچنی ــاهده کنن ــارگاه را مش ب

ــد.در حــرم  ــه دســت بیاورن ــژه شــیعیان آگاهــی الزم را ب اســام، به وی
ــون  ــائلی چ ــوص مس ــی درخص ــت های آمریکای ــرای توریس ــر ب مطه
دیــن اســام و امامــان)ع( توضیحاتــی ارائــه شــد و آن هــا نیــز 
ــکاتی  ــه مش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــه بی ــد.وی در ادام ــتقبال کردن اس
ــران  ــم، عــدم شــناخت از جامعــه ای ــه امــروز در جامعــه غــرب داری ک
ســبب می شــود تــا آگاهــی الزم بــه ملت هــا داده نشــود؛ ولــی 
ایــران از جامعــه  عینــی  بــا مشــاهده  آمریکایــی   توریســت های 
دیــدگاه مثبــت و مناســبی از ایــران بــه دســت آوردنــد کــه ایــن مهــم 
ــرد:  ــح ک ــز نقــش دارد.وی تصری ــران نی ــه ای ــگ دیرین ــال فرهن در انتق
ــام  ــن اس ــام دی ــه ن ــد و ب ــروز رخ می ده ــای ام ــه در دنی ــی ک اتفاقات
اســت، باعــث می شــود تــا نســبت بــه مســلمانان نــگاه دیگــری وجــود 
ــی  ــناخت و آگاه ــم ش ــود می دان ــه خ ــن رو وظیف ــد؛ از ای ــته باش داش
ــا  ــا آن ه ــرم ت ــاال بب ــد را ب ــفر می کنن ــران س ــه ای ــه ب ــت هایی ک توریس
بداننــد کــه مســلمانان بــا اعمــال خشــونت آمیز و ضدانســانی مخالــف 
ــرد:  ــان ک ــی خاطرنش ــت های آمریکای ــم توریس ــت تی هستند.سرپرس
ــا  ــران اساس ــردم ای ــه م ــتند ک ــوان داش ــی عن ــت های آمریکای توریس
مهمان نــواز و مهمان پذیــر هســتند و هیــچ خشــونتی بیــن ملــت ایــران 
دیــده نمی شــود.آگاهی زیــادی از وضعیــت سیاســی و اجتماعــی ایــران 
ــاره گفته هــا و بیانــات مقــام معظــم رهبــری،  بــه دســت آوردنــد و درب
ــان  ــه آگاهی ش ــد ک ــه ش ــی ارائ ــهدا، توضیحات ــام ش ــئوالن و ام مس

نســبت بــه جامعــه مســتقل ایــران افزایــش یافــت. عصــر خبــر

ــرا  ــم چ ــت: نمی دان ــیرازی گف ــکارم ش ــت هللا م ــرت آی حض
ــی  ــوزانند؛ در حال ــئله دل نمی س ــن مس ــرای ای ــئوالن ب مس
ــورده  ــره خ ــازی گ ــای مج ــه فض ــه ب ــت جامع ــه سرنوش ک
ــه ایــن  ــان ب ــژه نســل جــوان کــه سرنوشــت آن اســت؛ به وی

فضــا گــره خــورده اســت.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی صبــح دیــروز در درس خــارج 
ــازی  ــای مج ــوع فض ــه موض ــم ب ــم ق ــجد اعظ ــه در مس فق
ــی از  ــا برخ ــروز ب ــت: دی ــرد و گف ــاره ک ــای آن اش و تهدیده
مســئوالن قضایــی کشــور تمــاس داشــتم و گفتنــد کــه 
بســیاری از پرونده هــا، طاق هــا، مشــکات خانواده هــا و ... 
ناشــی از همیــن فضــای مجــازی اســت. وی اظهــار داشــت: 
ارتباطــات نامشــروع، متهــم ســاختن خانواده هــا، پاشــیدن 
پرونده هــای  از  بســیاری  موضــوع   ... و  بدبینــی  تخــم 
ــأت  ــازی نش ــای مج ــن فض ــه از همی ــت ک ــتری اس دادگس
گرفتــه اســت. ایــن مرجــع تقلیــد ابــراز داشــت: یکــی 
از مســئوالن گفتــه بــود کــه 10 درصــد فضــای مجــازی 
خــراب اســت؛ ایــن افــراد برونــد و تحقیــق کننــد؛ بــا 
ــوید  ــه ش ــا متوج ــد ت ــرار کنی ــاط برق ــی ارتب ــتگاه قضائ دس
ــت. وی  ــده اس ــراب ش ــدار خ ــه مق ــا چ ــا ت ــن فض ــه ای ک
ابــزار مناســبی  خاطرنشــان ســاخت: فضــای مجــازی 
ــد  ــت و همانن ــی اس ــی و فرهنگ ــتفاده های علم ــرای اس ب

ــادی  ــت زی ــای مثب ــا آن کاره ــوان ب ــه می ت ــت ک ــم اس ات
ــرد  ــل ک ــز تبدی ــب نی ــه بم ــوان آن را ب ــا می ت ــام داد؛ ام  انج
و متأســفانه امــروز اولیــن اســتفاده از فضــای مجــازی 
هماننــد بمــب می باشــد. آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا 
ــرد:  ــح ک ــکات تصری ــن مش ــان ای ــای درم ــه راه ه ــاره ب اش
امــروز راه انــدازی شــبکه ملــی، درمــان ایــن مشــکل اســت 
ــر مســئوالن آن  ــام شــده و اگ ــد انج ــه صــورت نیم بن ــه ب  ک
را توســعه و پنهــای بانــد را در اختیــار آن قــرار دهند، بســیاری 
از معضــات حــل خواهــد شــد. ایــن اســتاد برجســته 
ــئله  ــن مس ــرای ای ــرا ب ــم چ ــت: نمی دان ــان داش ــوزه بی ح
دل نمی ســوزانند؟ در حالــی کــه سرنوشــت جامعــه بــه 
ــژه نســل جــوان  ــره خــورده اســت؛ به وی فضــای مجــازی گ
کــه سرنوشــت آنــان بــه ایــن فضــا گــره خــورده اســت. ایــن 
ــئوالن  ــم مس ــت: امیدواری ــار داش ــم اظه ــرآن کری ــر ق مفس
ــرای  ــر ب ــای ناظ ــازی و هیئت ه ــای مج ــی فض ــورای عال ش
ــی  ــئوالن قضای ــا مس ــوزانند؛ ب ــتر دل بس ــئله بیش ــن مس ای
تمــاس بگیرنــد و مشــکات موجــود را مشــاهده کننــد. 
ایشــان یــادآور شــد: اتفاقــا فضــای موجــود به ضرر مســئوالن 
کشــور نیــز هســت و دروغ هــای بســیاری علیــه آنــان پخــش 
می شــود کــه بایــد جلــوی آن را گرفــت؛ خداونــد ان شــاءهللا 

ــد. میــزان ــه مســئوالن مــا عطــا بفرمای گــوش شــنوا ب

ــه  ــت: دامن ــور گف ــی رئیس جمه ــاون پارلمان مع
دامنــه وســیعی  منشــور حقــوق شــهروندی، 
اســت و در حوزه هایــی نیــاز بــه قانونگــذاری 
پارلمانــی  معــاون  امیــری،  دارد.حســینعلی 
رئیس جمهــور، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
منشــور حقــوق شــهروندی بــه صــورت الیحــه بــه 
ــا  ــود ت ــم می ش ــامی تقدی ــورای اس ــس ش مجل
در آینــده تبدیــل بــه قانــون شــود، گفــت: منشــور 
ــترده ای از  ــف گس ــک طی ــهروندی ی ــوق ش حق

حقــوق را شــامل می شــود.
 آنچــه در ایــن منشــور آمــده گاه نیــاز بــه قانــون 

نــدارد یــا قانونــش را داریــم یــا اینکــه بــه 
ــا همیــن وضعیــت موجــود  شــکلی اســت کــه ب
قابلیــت اجــرا دارد.وی افــزود: دامنــه منشــور 
ــت و در  ــیعی اس ــه وس ــهروندی، دامن ــوق ش حق

حوزه هایــی نیــاز بــه قانونگــذاری دارد.
ادامــه  رئیس  جمهــور  پارلمانــی  معــاون 

از  کــدام  هــر  رئیس جمهــور  آقــای  داد:  
ــوق  ــا حق ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــتگاه های اجرای دس
مکلــف کردنــد  می گیرنــد،  قــرار  شــهروندی 
بــرای جمعیــت هــدف خــود مطالعــه کــرده 

و لوایحــی را تهیــه و آن را بــه دولــت بدهنــد 
از آن هــم مــا در مجلــس پیگیــری  بعــد   و 

می کنیم.
امیــری خاطرنشــان کــرد: ایــن کار نیــاز بــه 
دارد  مطالعــه  و  کارشناســی  کار  و   بررســی 
ــل  ــد قاب ــس برس ــه مجل ــی ب ــه زمان ــه چ و اینک
پیش بینــی نیســت؛ امــا اراده آن در قــوه مجریــه 

ــود دارد. وج

آیت هللا جنتی:

دولت های مقتدر برای همیشه جریان های تکفیری را ریشه کن کنند

ادای احترام استادان دانشگاه های آمریکا به امام خمینی)ره(

آیت هللا مکارم شیرازی:

مسئوالن برای فضای مجازی، دل بسوزانند

امیری:

منشور حقوق شهروندی نیاز به قانونگذاری دارد

حتما بخوانید!
آمریکا با نقض برجام به دشمنی خود... پنجشنبه  02  دی ماه   21395
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علل سقوط دولت ها                     

از دیدگاه امیرالمؤمنین)ع(                                   

ادامه از صفحه یک: 
ــار امــر در ســاختار آن  چنیــن اســتدالل کــرد کــه هــرگاه چه

ــد: ــقوط می کن ــت، س ــت راه یاف حکوم
ــی  ــول اساس ــر اص ــردن: اگ ــع ک ــی را ضای ــول اساس  1. اص
را دولتــی فرامــوش یــا از آن عقب نشــینی کــرد، ســتون 
اصلــی حکومــت آســیب ســخت خواهــد دیــد کــه بــه 
ســادگی قابــل ترمیــم نیســت و چــه بســا بــه زوال حکومــت 
بینجامــد. اصــول مثــل واجبــات دیــن و اعتقــادات اساســی 
انســان  آن،  از  اســت کــه گذشــتن  دینــی  زیربنایــی   و 
ــه  ــل اینک ــدازد؛ مث ــل می ان ــد و از اص ــی می کن ــن ته را از دی
ــم و ســتم  ــا ظل ــارزه ب ــک اصــل، مب  در حکومــت اســامی ی
و اســتکبار اســت و حمایــت از مظلــوم؛ حــال اگــر دولتــی در 
ایــن نظــام حکومتــی، دلــش در مقابــل ظالمــان نــرم باشــد 
ــت  ــا اســتکبار نداشــته باشــد، در جه ــارزه ب ــه مب ــاد ب و اعتق
تضعیــف حکومــت قــدم برمــی دارد و مســتحق مواخــذه 
ــاد در  ــه فس ــدام، زمین ــت و اق ــن حرک ــه ای ــرا ک ــت؛ چ اس
ــد؛  ــدان می کن ــاس می ــمن احس ــاد و دش ــت را ایج حاکمی
 درنتیجــه به راحتــی نفــوذ می کنــد، پایه هــای حکومــت 

را خواهد لرزاند و سست خواهد کرد.
2. چنــگ زدن بــه فــروع: البتــه در بعضــی از متــون بالغــرور 
بــه جــای بالفــروع مطــرح شــده اســت کــه هــر دو می توانــد 
باعــث تضعیــف حکومــت شــود و در ســقوط دولت هــا اثرگذار 
باشــد.گاهی دولت هــا بــه علــت ناتوانــی در انجــام خدمتــی 
ــغول  ــروع مش ــه آن ف ــردم را ب ــا م ــبند ت ــی را می چس فروع
کننــد و ناتوانــی خــود را بپوشــانند؛ مثــل جریان ســازی هایی 
ــرای  ــار ب ــک ب ــم؛ ی ــن 38 ســاله بارهــا دیده ای ــا در ای ــه م ک
ــه  ــد ک ــوی راه انداخته ان ــان ج ــز چن ــیار ناچی ــر بس ــک ام ی
گویــی همــه چیــز در حــال نابــودی اســت؛ هماننــد لغــو یــک 
ــا  ــک ی ــه کوچ ــک جلس ــا ی ــرت ی ــک کنس ــا ی ــخنرانی ی س
محاکمــه یــک مجــرم یــا احضــار یــک نفر خاطــی یــا... . امــا در 
همیــن اثنــا می بینیــم ارزش هــای بلنــدی پایمــال می شــود 
ــزرگ  ــری ب ــن خط ــود؛ ای ــان داده نمی ش ــی نش ــا واکنش ام

ــد. ــه حســاب می آی ــرای حکومــت ب ب
3. فرومایــگان را مقــدم داشــتن: هــرگاه دولتــی افــراد 
ــوت داد  ــدرت و ق ــی را ق ــان مل ــع مجرم ــئله دار و در واق  مس
ــا  ــه ارزش ه ــه ب ــدند ک ــدان دار ش ــال می ــراد معلوم الح و اف
ــز ارزشــی نیســتند، حــرکات  ــد و خــود نی ــرام نمی گذارن احت
 ســبک داشــتند و برایشــان تهمــت زدن، غیبــت کــردن 
تهدیــد، تمســخر و ...راحــت اســت، آن موقــع بایــد احســاس 
خطــر کــرد. اگــر در جایــگاه مدیریتــی قــرار داده شــوند، بــه 
ــد  ــد و همانن ــد ش ــد خواه ــر و تهدی ــت تحقی ــدت حکوم ش
آن  پایه هــای  و  بــه جــان حکومــت می افتنــد   موریانــه 

را سست می کنند.
خانه نشــین کــردن  دادن:  قــرار  مؤخــر  را  فرزانــگان   .4
اشــخاص باتجربــه و باســوادی کــه حــرف بــرای گفتــن دارنــد 
ــردن  ــروم ک ــود. مح ــد ب ــی خواه ــهمگین حکومت ــه س ضرب
حکومــت و جامعــه از اشــخاص عالــم و متخصــص توانمنــد 
ــه  ــه البت ــود ک ــر پیکــر حکومــت خواهــد ب ــه ســنگین ب ضرب
 هــر یــک از ایــن عوامــل چهارگانــه، ناشــی از ضعــف سیاســی 

و سوء مدیریت مسئوالن آن حکومت است.
ــت  ــک حکوم ــای ی ــد پایه ه ــه می توان ــواردی ک ــر م  از دیگ
ــت  ــا دق ــد ب ــه بای ــت ک ــادی اس ــد اقتص ــد، مفاس  را بلرزان
ــن  ــرد و از کوچک تری ــرار گی ــورد توجــه ق ــل م ــت کام و ظراف
مفســده اقتصــادی نبایــد گذشــت تــا اعتمــاد مــردم همچنــان 
پشــتیبان حاکمیــت باشــد؛ چــرا کــه مــردم در هــر شــرایطی 
رانــت اقتصــادی، رشــوه و انــواع مختلــف دیگــر سوء اســتفاده 
ــان را نگــران و دلگیــر  ــد و آن مالــی و اقتصــادی را برنمی تابن
ــدن  ــته ش ــه اش برداش ــه نتیج ــد ک ــرد می کن ــی دلس و حت
ــار  ــدت زیان ب ــه ش ــه ب ــت ک ــتیبانی اس ــردم از پش ــت م دس

اســت. 
در ایــن رابطــه حضــرت علــی )ع( دربــاره علــل ســقوط 
االدبــار  علــی  »یســتدل  فرموده انــد:  اقتصادی اجتماعــی 
باربــع: ســوء التدبیــر و قبــح التبذیــر و قلــة االعتبــار و کثــرة 
ــت  ــر زوال دول ــز ب ــار چی ــا چه ــوان ب ــی می ت ــذار«؛ یعن االعت

ــرد: ــتدالل ک اس
1. سوء تدبیر و ضعف مدیریت

2. تبذیر ناروا و هزینه های زیان بار اقتصادی 
3. از تجارب سودمند عبرت نگرفتن

ــی  ــا عذرخواه ــته، باره ــی گذش ــران عمل ــای جب ــه ج 4. ب
ــودن. ــی نم زبان

اخالق سیاسی پیامبر)ص(            

صراحت در بيان اهداف                                                                                                   
 پیامبــر بــزرگ اســام کــه خاتــم پیامبــران الهــی اســت 
و تمــام و کمــال دیــن خــدا را آورده اســت، بــا صراحــت 
ــای  ــن پیام ه ــه تبیی ــد، ب ــان می کن ــالتش را بی ــدف از رس ه
خــدای متعــال می پــردازد و حتــی کوچک تریــن تردیــد 
او دیــده نمی شــود. پیامبــر خاتــم  از  هــم در راه هــدف 
)ص( بــا اشــراف کامــل بــه مکتــب اســام و آگاهــی از 
احــکام الهــی و قــرآن، بــه صراحــت، اصــول فکــری و عملــی 
آن را بیــان می کــرد. گرچــه ایشــان ســیر منطقــی بیــان 
حقیقت گویــی  هرگــز  امــا  می نمــود،  رعایــت  را   مســائل 
را فــدای منافــع مــادی نمی کــرد. دلیــل ایــن ادعــا آن اســت 
کــه وی )ص( حرکــت اصاحــی اش را بــا مطرح کردن مســئله 
توحیــد و ابــراز برائــت از شــرک آغــاز کــرد؛ یعنــی دقیقــا آنچــه 
مخالــف باورهــای بت پرســتان و مشــرکان بــود و بــرای ابــاغ 
ایــن پیــام هیــچ مســامحه و پرده پوشــی و احتیــاط نکردنــد. 
اساســا اگــر پیامبــران از گفتــن حقیقــت امتنــاع می ورزیدنــد 
و مطابــق خواســت مــردم ســخن می گفتنــد و بــا اهــل 
باطــل ســازش می کردنــد، هیــچ پیــکار مقــدس و ســازنده ای 
ــرفتی  ــچ پیش ــه، هی ــی داد و در نتیج ــر روی نم ــخ بش  در تاری
در قلمــرو معرفــت علمــی و عقانــی حاصــل نمی شــد. خداوند 
ــد:  ــر اکــرم )ص( می فرمای ــاره بصیــرت و صراحــت پیامب درب
ــا و مــن  ــره أن ــی بصی ــی هللا عل »قــل هــذا ســبیلی أدعــوا ال
تبعنــی و ســبحان هللا و مــا أنــا مــن المشــرکین.« »بگــو ایــن 
ــا بصیــرت کامــل همــه  ــم ب راه مــن اســت کــه مــن و پیروان
مــردم را بــه ســوی خــدا دعــوت می کنیــم. منــزه اســت خــدا 
و مــن از مشــرکان نیســتم.« طبــق ایــن آیــه، پیامبــر اســام 
)ص( مأموریــت می یابــد کــه آییــن و روش و خط مشــی 
خــود را مشــخص کنــد؛ آیینــی کــه بــه هیــچ رو از روی 
بی اطاعــی یــا تقلیــد نیســت؛ بلکــه از روی آگاهــی و بصیــرت 
اســت. در واقــع ایــن از وظایــف رهبــری راســتین اســت کــه 
ــد و هــم  ــه صراحــت برنامه هــا و اهــداف خــود را اعــام کن ب
خــود و هــم پیروانــش از برنامــه ای واحــد و روشــن پیــروی 
ــا  ــدف و روش آن ه ــام، ه ــه ای از ابه ــه  هال ــه اینک ــد؛ ن  کنن
ــخ  ــد. تاری ــی برون ــه راه ــدام ب ــر ک ــا ه ــد ی ــه باش را فراگرفت
ــی  ــرم، در زمان ــر اك ــت پيامب ــاز بعث ــد در آغ ــام می گوی اس
كــه تعــداد گرونــدگان بــه اســام، بســيار انــدک بــود، ســران 
ــه جــاه  ــر اكــرم را نســبت ب قريــش كــه خطــر دعــوت پيامب
ــد   ــی درک می كردن ــه خوب ــود ب ــال خ ــال و من ــام و م و مق
ــرت را از  ــا آن حض ــد ت ــان برآمدن ــت ايش ــدد آزار و اذي درص
ادامــه مســير الهــی خــود بازدارنــد. رســول گرامــی اســام  كــه 
ــاران فراوانــی نداشــت و دارای  ــده، ي در آن زمــان، از لحــاظ ِع
ُعــده كافــی نبــود، بــدون آنكــه سســتی کنــد و بــه مجاملــه بــا 
قريــش بپــردازد، در بيــان اهــداف خــود صراحــت بــه خــرج 
مــی داد. نمونــه ای از ايــن صراحــت كام، داســتانی اســت كــه 
ــان عبــدهللا بــن عمــرو عــاص  ــه نقــل آن از زب ابــن هشــام ب
ــخ  ــرم در پاس ــر اك ــه پيامب ــد ك ــت؛ او می نويس ــه اس پرداخت
 بــه اهانت هــای مكــرر قريشــيان و آزار و اذيــت ايشــان
بــا صراحــت و صابــت فرمــود: ای گــروه قريــش، آگاه 
ــت  ــت اوس ــه دس ــم ب ــه جان ــی ك ــه خداي ــوگند ب ــيد! س باش
ــدام  ــت شــما اق ــگ و هاك ــه جن ــه ب ــت دارم ك ــن مأموري م
كنــم. طبيعــی اســت كــه ايــن  چنيــن صراحتــی در كام، در 
ــا  ــده، نه تنه ــده و ُع ــف ِع ــاظ ضع ــی از لح ــان وضعيت آن چن
ــا  ــه ي ــروان ك ــه در دل پي ــد، بلك ــت زده می کن ــمنان را به دش
شــاهد صحنــه باشــند يــا از شــاهدان صحنــه بشــنوند، قــوت 
ــه  ــد. نكت ــاد می كن ــی ايج ــس فراوان ــه نف ــاد ب ــب و اعتم قل
ــش  ــران قري ــا س ــر را ب ــورد پيامب ــوه برخ ــه نح ــری ك ديگ
ــه  ــت ك ــازد، آن اس ــكار می س ــا آش ــر م ــتان ب ــن داس در اي
ــی  ــاب و دگرگون ــی انق ــدا در پ ــام از ابت ــی اس ــول گرام رس
سياســی بــود. پــس مــا در بررســی حــركات و ســخنان 
ــا طــرح يــک انقــاب هوشــيارانه مواجهيــم؛  پيامبــر اســام ب
ــگ  ــام جن ــمنان اع ــه دش ــر آن ب ــدا رهب ــه از ابت ــی ك  انقاب
و وعــده ســرنگون كــردن آنــان را می دهــد و در نهايــت 
ــیره در  ــن س ــردد؛ ای ــروز می گ ــی، پي ــی كم ــه زمان ــا فاصل ب
رهبــری امــام خمینــی)ره( احیــا شــد و دیدیــم کــه آن امــام 
ــه در  ــران ک ــل شــاه ای ــه در مقاب ــی ن ــا چــه صراحت ــوار ب بزرگ
 مقابــل آمریــکا و اســرائیل ایســتادند و حاکمیــت اســام 
را بــه پیــروزی رســاندند و بــا اســتمرار همــان اندیشــه و تفکــر 
مقــام معظــم رهبــری بــا صراحــت تمــام در مقابــل هــر گونــه 
کجــروی از خــط امــام کــه خــط اســام اســت، ایســتاده اند. 
حاکمیــت اســام تــداوم دارد و بــه بیــداری اســامی انجامیده 
اســت و هم اکنــون دنیــای اســتکبار و نوکرانشــان را بــه لــرزه 
درآورده و مســلمان را امیــدوار بــه پیــروزی اســام کــرده 

اســت. خبر سیاسی 
خبر سیاسی 

در صحن مجلس مطرح شد:

انتقاد یک نماینده از افزایش ۲۲ درصدی 

قیمت لوازم خانگی
ــس  ــان در مجل ــات و دلیج ــردم مح ــده م  نماین

ــی در  ــوازم خانگ ــش ۲۲ درصــدی قیمــت ل از افزای
ــرد. ــاد ک ــر انتق ــای اخی روزه

نماینــده  ســلیمی،  علیرضــا  حجت االســام   
مــردم محــات و دلیجــان در مجلــس، در آغــاز 
جلســه علنــی امــروز و در ارائــه تذکــر شــفاهی 
درصــدی   ۹ حــدود  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا 
ــوازم  ــت ل ــرایط قیم ــن ش ــت: در ای ــت دالر گف قیم
ــت؛  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــم ۲۲ درص ــی ه خانگ
 حــاال چــه کســی بایــد از حقــوق مــردم دفــاع 

کند؟
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اظهــارات صریــح رؤســای 
ســه قــوه مبنــی بــر نقــض برجــام بــا مصوبــه اخیــر 
ــه در  ــت ک ــن اس ــؤال ای ــت: س ــکا گف ــنای آمری س
ــا ایــن نقــض عهــد تاکنــون چــه  راســتای مقابلــه ب

گزارشــی بــه مجلــس داده شــده اســت؟
دســت  در  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  ســلیمی 
ششــم  برنامــه  همزمــان  بــودن   بررســی 
ــه  ــت: بودج ــس گف ــه ۹۶ در مجل ــعه و بودج توس
باشــد؛  توســعه  ششــم  برنامــه  منطبــق  بایــد 
شــکاف های  و  خألهــا  ایــن  نمی دانیــم  امــا 
 میــان ایــن دو را چگونــه بعــدا می خواهیــم پــر 

کنیم؟ مهر

عارف:

 مشکل کنونی کشور ضعف مدیریتی 

و بروکراسی اداری است
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس گفــت: مشــکل کنونــی 
کشــور پــول نیســت، بلکــه ضعــف مدیریــت و بروکراســی 
ــه  ــدو ورود ب ــروز در ب ــارف دی اداری اســت. محمدرضــا ع
کرمــان و در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در ایــن اســتان 
ــبکه های  ــس ش ــور در کنفران ــرای حض ــت:  ب ــار داش اظه
هوشــمند انــرژی به کرمان ســفر کــرده ام. وی افــزود: بنده 
بــه عنــوان رئیــس انجمــن شــبکه های هوشــمند انــرژی 
فعالیــت دارم کــه ســاالنه کنفرانــس شــبکه های هوشــمند 
ــان  ــس در کرم ــن کنفران ــال ای ــم و امس ــزار می کنی را برگ
ــان  ــع کرم ــه وض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارف ب ــد. ع ــزار ش برگ
ــزد  ــان، ی ــتان های کرم ــرد: در اس ــوان ک ــده، عن ــوب ش  خ
و ســمنان، مــردم همــکاری خوبــی بــا اســتانداران و دولت 
ــردم  ــکاری م ــا هم ــان ب ــعه کرم ــی از توس ــد و بخش دارن

اتفــاق افتــاده اســت.
ــرد: مشــکل  ــان ک ــارات بی ــود اعتب ــاره بحــث کمب وی درب
ــت و  ــف مدیری ــه ضع ــت، بلک ــول نیس ــور پ ــی کش کنون

بروکراســی اداری اســت. 
رئیــس فراکســیون امیــد بــا بیــان اینکــه ســرانه مصــرف 
ــرد: آب،  ــر اروپاســت، خاطرنشــان ک ــران دو براب آب در ای
بحــران جــدی اســت و انتقــال آب آشــامیدنی در کشــور 
ــان و دیگــر  ضــرورت اســت و اســتان های کرمــان، اصفه
مواجــه  بــا مشــکل جــدی  آب  حــوزه  در  اســتان ها 

ــارس ــتند. ف هس

ــان  ــت جه ــت مخالف ــم عل ــت نه ــاد دول ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــی  ــکام اله ــوب اح ــت در چارچ ــامی را حکوم ــاب اس ــا انق ب
ــم  ــرش مه ــن نگ ــق ای ــرای تحق ــا ب ــت: م ــرد و گف ــوان ک عن
ــن نخســت وزیر  ــه اولی ــرا ک ــی برداشــتیم؛ چ ــای کوتاه قدم ه
بــه  ابتــدا کســانی  در  و  بــود  بــازرگان  انقــاب،  از  پــس 
ــه ور  ــمنان غوط ــن دش ــه در دام ــد ک ــدا کردن ــس راه پی مجل
ــون  ــی انقابی ــدی در گردهمای ــین صفارهرن ــد. محمدحس بودن
ــد  ــزار ش ــرج برگ ــگاه آزاد ک ــه در دانش ــرز ک ــتان الب ــوان اس ج
گفــت: نــگاه محافظه کارانــه در جوانــان جایگاهــی نــدارد؛ 
ــوع  ــن ن ــز ای ــرای انقــاب نی ــارزه ب ــه در دوران مب همان طــور ک
ــت.  ــی نداش ــارزان جایگاه ــجویان و مب ــان دانش ــگاه در می  ن

صفارهرنــدی افــزود: در اوایــل انقــاب برخــی افــراد بــا 
راه  مســائل،  انگاشــتن  ســاده  بــا  و  اصاح گــری   عنــوان 
ــد و همیــن موضــوع  ــرای ورود محافظــه کاران همــوار کردن را ب

عامــل ورود برخــی افــراد ناشایســت بــه قــدرت شــد. 
ــه انقــاب  ــان اینک ــا بی ــم ب ــت نه ــگ و ارشــاد دول ــر فرهن وزی
ــه آن  ــت ک ــی داش ــدا، معارضان ــان ابت ــران از هم ــامی ای اس
را حرکتــی احساســی دانســته و بــا آن همراهــی نکردنــد 
ــود  ــراد ب ــن اف ــه ای ــازرگان از جمل ــدس ب ــرد: مهن ــح ک  تصری
و بــه همیــن دلیــل دوام زیــادی نداشــت. وی در بخش دیگری 
ــه اشــغال ســفارت آمریــکا اشــاره و اعــام  از ســخنان خــود ب
کــرد: بــازرگان از برخــورد امــام بــا ایــن موضــوع ناراحــت بــود. 
صفارهرنــدی ادامــه داد: هنــگام اشــغال ســفارت آمریــکا، چنــد 
مــاه از ســرنگونی شــاه گذشــته بــود؛ امــا نــگاه محافظه کارانــه 
همچنــان مانــع از تحــول چنیــن امــوری می شــد. وی در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود بــه موضــوع امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر پرداخــت و بــا بیــان اینکــه ایــن فریضــه هیــچ مــرزی 
 نــدارد، گفــت: ابعــاد ایــن فریضــه مهــم در تمامــی امــور کشــور 
و نظــام، جــاری و ســاری اســت؛ چــرا کــه مــردم بایــد همــواره 

ــن  ــز در ای ــت نی ــد و دول ــزد کنن ــت را گوش ــکاالت حکوم اش
ــت  ــور نادرس ــاح ام ــرای اص ــژه ب ــام وی ــد اهتم ــوص بای خص
داشــته باشــد. ایــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــدأ بســیاری  ــوان مب ــه عن نظــام در ادامــه از انقــاب فرانســه ب
ــاب  ــا انق ــه آن ب ــه مقایس ــرد و ب ــاد ک ــان ی ــوالت جه از تح
اســامی پرداخــت و گفــت: انقــاب اســامی دعــوت بــه 
ــی  ــد اله ــن قواع ــان و پذیرفت ــه ذات انس ــود ک ــی ب  ارزش های
را ســرلوحه قــرار داد. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد دولــت نهــم علــت 
مخالفــت جهــان بــا انقــاب اســامی را حکومــت در چارچــوب 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــا ب ــت: م ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــکام اله اح
نگــرش مهــم، قدم هــای کوتاهــی برداشــتیم؛ چــرا کــه اولیــن 
نخســت وزیر پــس از انقــاب، بــازرگان بــود و در ابتــدا کســانی 
بــه مجلــس راه پیــدا کردنــد کــه در دامــن دشــمنان غوطــه ور 
بودنــد. صفارهرنــدی بــا بیــان اینکــه در دوران اخیــر نیــز افرادی 
ــد  ــه اصــول نظــام پایبن ــد کــه ب ــه صــدر نظــام راه پیــدا کردن ب
ــدا دارد  ــا کدخ ــد دنی ــی معتقدن ــرد: برخ ــح ک ــد، تصری  نبودن
و بــرای پیشــرفت بایــد تحــت ســیطره آن باشــیم؛ در حالــی که 

قــرآن بــر خاف ایــن موضــوع تاکیــد دارد. ایســنا

ــا  ــروز ب ــکا ام ــت: آمری ــش گف ــده کل ارت ــین فرمان جانش
نقــض برجــام و جنــگ نــرم کــه مخاطــب اصلــی آن جوانــان 

ــد. ــه می ده ــگ خــود ادام ــه جن کشــور هســتند، ب
 امیــر احمدرضــا پوردســتان، جانشــین فرمانــده کل ارتــش 
ــد  ــتاری از رون ــهید س ــی ش ــگاه هوای ــور در دانش ــا حض ب
فعالیت هــای آموزشــی و فنــی ایــن دانشــگاه بازدیــد کــرد.

 وی در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور امیــر نصیــرزاده، معــاون 
اینکــه  بیــان  بــا  شــد،  برگــزار  نهاجــا  هماهنگ کننــده 
دانشــگاه هوایــی شــهید ســتاری بــا تربیــت افســران مومــن 

ــری  ــات بی نظی ــی، خدم ــی و فن ــد هوای و اندیشــمند در بع
بــه کشــور ارائــه داده اســت، گفــت: شــجره طیبــه ای 
ــامی  ــران اس ــدس ای ــام  مق ــه نظ ــگاه ب ــن دانش ــه ای ک
ــای  ــا و مجاهدت ه ــل تاش ه ــت، حاص ــرده اس ــم ک تقدی
دلســوزانه فرماندهــان و اســتادانی اســت کــه دانــش خــود 
ــه  ــا اشــاره ب ــرار داده اند.پوردســتان ب ــق اخــاص ق را در طب
ــدگاه امــام علــی)ع( افــزود: اگــر  ــم از دی اقتدارآفرینــی عل
ــتقل  ــدر، مس ــد مقت ــز باش ــم مجه ــاح عل ــه س ــوری ب کش
ــود  ــه خ ــه ای ب ــور بیگان ــچ کش ــود و هی ــد ب ــدار خواه و پای
اجــازه تهدیــد، تحریــم و نفــوذ را نخواهــد داد. وی بــا 
ــش اســت،  ــم و دان ــگ عل ــروز، جن ــگ ام ــه جن ــان اینک بی
اظهــار داشــت: مهم تریــن مؤلفــه قــدرت ملــی کشــور 
ــلح  ــروی مس ــر نی ــت؛ اگ ــور اس ــی آن کش ــای علم بنیه ه
ــا دشــمن  ــه ب ــارای مقابل ــم نباشــد، ی ــه ســاح عل ــز ب مجه

ــب  ــلح متناس ــای مس ــن نیروه ــت. بنابرای ــد داش را نخواه
ــود  ــی خ ــای علمی دفاع ــمن ظرفیت ه ــای دش ــا تهدیده  ب
ــا  ــش ب ــده کل ارت ــد. جانشــین فرمان ــی دهن ــش م را افزای
اشــاره بــه مؤلفه هــای تهدیــد گفــت: تهدیــدی کــه امــروز در 
مقابــل مــا وجــود دارد، جنــگ ترکیبــی اســت؛ پــس از جنگ 
جهانــی دوم اتاق هــای فکــر و کانون هــای آینده پژوهــی 
ــا طراحــی جنگ هــای ترکیبــی ســعی در تصــرف  ــکا ب آمری
کشــورهای هــدف در کوتاه تریــن زمــان ممکــن داشــت. وی 
ــا اســتفاده  ــن شــیوه  از جنــگ، دشــمن ب ادامــه داد: در ای
ــگ  ــخت، جن ــگ س ــه جن ــود از جمل ــای خ ــام ابزاره از تم
نــرم، ظرفیت هــای رســانه ای و دیپلماتیــک، ســعی در 
تصــرف کشــورها دارد. برنامــه ای کــه کشــور آمریــکا ســعی 
داشــت پــس از انقــاب، ایــران اســامی را درگیــر خــودش 
کنــد و در ابتــدا بــا تحریــم کــردن اقتصــاد ایــران و مســدود 

کــردن راه هــای ارتباطــی بــا ســایر کشــورها و همچنیــن بــا 
ــذار  ــر تأثیرگ ــرور عناص ــرای ت ــت ها ب ــاماندهی تروریس  س
و انقابــی کشــور و بعــد هــم بــا روشــن کــردن آتــش جنــگ 
ــاس خــون  ــه پ ــران اجــرا کــرد کــه ب ــم بعثــی در ای ــا رژی ب
شــهدا و ایثارگــری و جانفشــانی رزمنــدگان موفــق بــه ایــن 
امــر نشــد. پوردســتان بیــان داشــت: ایــن کشــور امــروز هــم 
بــا همیــن شــیوه و بــا بازیگــران جدیــد امثــال تکفیری هــا 
و ایجــاد جنــگ نیابتــی در منطقــه، نقــض برجــام  و جنــگ 
نــرم کــه مخاطــب اصلــی آن جوانــان کشــور هســتند، ادامــه 
ــان  ــنگین جوان ــئولیت س ــه مس ــان ب ــد. وی در پای  می ده
ــژه دانشــجویان دانشــگاه های  و دانشــجویان کشــور و به وی
نیروهــای مســلح  اشــاره کــرد و گفــت: شــما وارثــان 
اردســتانی بابایــی،  شــهید  همچــون  بزرگــی   شــهدای 

ســتاری و دوران هــا هســتید. پرچــم اســام امــروز در 
دســتان شماســت و ایــن مســئولیت بســیار بزرگــی اســت کــه 
الزمــه آن بصیــرت، آگاهــی و صبــوری اســت. خبرگــزاری دانشــجو

بدرقــه  در حاشــیه  دیــروز  ظریــف صبــح  محمدجــواد 
رئیس جمهــور بــرای ســفر بــه ایــروان در فــرودگاه مهرآبــاد 
ــته در  ــه جانبه روز گذش ــاس س ــزاری اج ــوص برگ درخص
ــز  ــل نی ــاه قب ــت: در دو م ــگاران گف ــع خبرن ــکو در جم  مس
ــی انجــام  ــای الوروف مذاکرات ــا آق در اجاســی در مســکو ب
ــه اجــاس مشــترک داشــته  ــا ترکی ــم ب ــرار شــد بتوانی و ق

ــم. ــا هماهنگــی عمــل کنی ــه ســوریه ب باشــیم و در زمین
ــات  ــا مقام ــی ب ــن هماهنگ ــوص ای ــه داد: درخص وی ادام
ترکیــه در تهــران  و آنــکارا نیــز جلســاتی داشــتیم کــه 
 هــر ســه کشــور تــاش می کننــد در زمینــه آتش بــس 
سیاســی  انسان دوســتانه گفت وگوهــای  و کمک رســانی 
در ســوریه داشــته باشــند. وزیــر امــور خارجــه خاطرنشــان 
کــرد: در جلســه روز گذشــته چنــد نکتــه مطــرح شــد 

ــید؛  ــب رس ــه تصوی ــترک ب ــه ای مش ــوان بیانی ــه عن ــه ب ک
ــت ارضــی  ــت و تمامی ــه حاکمی ــرام ب ــر احت ــد ب  یکــی تاکی
و مشــروعیت ملــی ســوریه و جلوگیــری از انشــقاق ســوریه 
بــود کــه بحــث بســیار مهمــی اســت، بــا توجــه بــه بعضــی 
ــور  ــن کش ــتکباری در ای ــای اس ــه قدرت ه ــت هایی ک سیاس
ــن  ــر ای ــورد دیگ ــرد: م ــح ک ــف تصری ــد. ظری ــال می کنن دنب
ــق سیاســی حــل  ــد از  طری ــه مســئله ســوریه بای اســت ک
ــه اینکــه متاســفانه بعضــی کشــورهای  ــا توجــه ب شــود و ب
منطقــه بــه دنبــال درگیــری و راه حــل نظامــی بودنــد، ایــن 
ــن  ــز ای ــته نی ــه روز گذش ــت ک ــه اس ــب توج ــوع جال موض

مســئله مــورد بحــث قــرار گرفــت. 

ــم در  ــاش کردی ــا ت ــا باره ــت: م ــه گف ــور خارج ــر ام وزی
اجــاس حمایــت از ســوریه چنیــن موضوعــی بــه تصویــب 
برســد کــه متاســفانه بــا مخالفــت عربســتان ایــن موضــوع 
از  حمایــت  بین المللــی  بیانیه هــای گــروه  در  هیــچ گاه 

ــید. ــب نرس ــه تصوی ــوریه ب س
موضــوع  گذشــته  روز  حــال،  عیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
کمک رســانی انسان دوســتانه بــه همــه نقــاط ســوریه مــورد 
تاکیــد قــرار گرفــت؛ چــون متاســفانه می بینیــم در جامعــه 
بین المللــی،  کشــورهای غربــی بیشــتر بــه محل هایــی 
ــه  ــتند، توج ــار هس ــت فش ــتی تح ــای تروریس ــه گروه ه ک
می کننــد و تبلیغــات بین المللــی  را بیشــتر منعطــف در 

ــه  ــی ک ــد. در صورت ــرار داده ان ــلح ق ــای مس ــات گروه ه نج
مــردم غیرنظامــی در محل هایــی ماننــد فوعــه و کفریــا 
 بیــش از دو ســال اســت کــه تحــت محاصــره هســتند 
و حتــی رســاندن غــذا و دارو بــه آن هــا بایــد از طریــق 
هوایــی انجــام گیــرد؛ امــا هیــچ توجــه بین المللــی  بــه ایــن 

موضــوع نمی شــود.
ظریــف خاطرنشــان کــرد: چنــد نکتــه دیگــر بــرای مذاکــرات 
ــک  ــه ی ــرای رســیدن ب ــای مســلح ب ــت و گروه ه ــن دول بی
ــه  ــک ب ــا نزدی ــت و م ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــز م ــل نی راه ح
ــی  ــاده ای مبن ــار م ــنهاد چه ــل پیش ــم قب ــال و نی ــه س س
ــی و راه حــل  ــت وحــدت مل ــر کمک رســانی انســانی، دول ب
جامــع را مطــرح کردیــم کــه ایــن موضوعــات نیــز بــه عنــوان 

ــنا ــد. ایس ــرح ش ــاس مط ــری اج ــات تصمیم گی موضوع
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آمریکا با نقض برجام به دشمنی خود ادامه می دهد

ظریف: 

کمک رسانی انسان دوستانه به همه نقاط سوریه مورد تاکید ماست
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 کسانی که معتقدند دنیا کدخدا دارد 
به اصول نظام پایبند نیستند
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ــی  یکــی از مهم تریــن شــعارهای امســال، شــعار »کاالی ایران
بخریــم« اســت؛ شــعاری کــه همــه آن را در کالم قبــول دارنــد 
ــی  ــه بســیار اســت. کاالی ایران ــل، فاصل ــا عم ــا از حــرف ت ام
نمــادی از توانمنــدی صنعــت ایــران اســت؛ امــا چــرا ایــن کاال 
جایــی در ســبد خانوارهــای ایرانــی نــدارد یــا اگــر ســهمی هــم 

دارد، آنقــدر انــدک اســت کــه بــه چشــم نمی آیــد؟
    مصرفگرایی

جامعــه مــا چــه خوشــمان بیایــد و چــه خوشــمان نیایــد، بــه 
ســمت مصرف گرایــی پیــش مــی رود. ایــن مصرف گرایــی بــه 
ــم  ــاده تر چش ــالح س ــا در اصط ــی ی ــود تجمل گرای ــال خ دنب
و هم چشــمی را بــه دنبــال دارد. درســت زمانــی کــه بــه 
ــودن اســت؛  ــر ب ــر ســر بهت ــت ب ــه می رســیم، رقاب ــن مرحل ای
ــا مــورد  ــای کاربردی تریــن ی ــه معن ــودن، البتــه ب ایــن بهتــر ب
ــد  ــا برن ــودن ی ــیک ب ــد ش ــی مانن ــت و عوامل ــن نیس نیازتری
ــت  ــن شــرایطی اهمی ــودن و ... در چنی ــاوت ب ــا متف ــودن ی ب
بیشــتری نســبت بــه کاربرد و مــوارد اســتفاده دارد. البتــه نباید 
از کیفیــت هــم غافــل شــد؛ امــا در شــرایط برابــر بــدون شــک 
ــد  ــرار خواهن ــتقبال ق ــورد اس ــتر م ــا بیش ــیک ها و برنده ش

گرفــت.
    سمبلها

ــت؛  ــی از سمبل هاس ــران خال ــروز ای ــازار، ام ــن ب ــار ای در کن
ســمبل هایی کــه روزی نشــانه ای از توانمنــدی ایــران در عرصــه 
ــد. حــدود 60 ســال پیــش کــه هیــچ خبــری از  صنعــت بودن
محصــوالت کــره ای در جهــان نبــود، ارج، نشــانی از توانمنــدی 
ــه شــمار می آمــد. در همــان  ــوازم خانگــی ب ایــران در تولیــد ل
زمــان هــم بســیاری از برندهــای معــروف اروپایــی و آمریکایی 
در بــازار حضــور داشــتند، امــا کیفیــت و قیمــت مناســب ارج، 
ــود. در  ــرده ب ــگ ک ــا تن ــن رقب ــرای ای ــدت ب ــه ش ــه را ب عرص
ــی  ــه هــر ایران ــود؛ ســمبلی ک ــک ســمبل ب ــن، ارج، ی ــار ای کن
می توانســت بــا داشــتنش بــه خــود ببالــد. کارکــرد ســمبلیک 
ارج در کاالهــای دیگــری هــم وجــود داشــت؛ همان گونــه کــه 
پیــکان جوانــان، ســمبلی از شــور جوانــی بــرای جوانــان ایرانــی 
ــا  ــود را نه تنه ــگاه خ ــرور جای ــه م ــمبل ها ب ــن س ــا ای ــود؛ ام ب
بــه رقبــای قدرتمنــد واگــذار کردنــد، بلکــه اوضــاع بــه گونــه ای 
شــد کــه محصــوالت ایرانــی بــه ســمبلی از بی کیفیتــی تبدیــل 
ــن  ــه چی ــت ک ــی اس ــکرش باق ــای ش ــاز ج ــه ب ــدند. البت ش
ــت کم  ــه دس ــد ک ــبک ش ــب س ــی صاح ــان در بی کیفیت آنچن
ــا  ــا چینی ه ــه ب ــی در مقایس ــای ایران ــر کااله ــال حاض در ح

ــا  ــتند؛ ام ــوردار هس ــردم برخ ــزد م ــتری ن ــرب بیش از ارج و ق
ــر  ــه شــدت در حــال تغیی ــن هــم ب ــد چی سیاســت های تولی
اســت و قوانیــن ایــن کشــور هــم کم کــم راه را بــر محصــوالت 
بی کیفیــت می بنــدد؛ بــرای مثــال در دعوایــی میــان کارخانــه 
ــبیه  ــوالت ش ــه محص ــی ک ــرکت چین ــک ش ــو و ی بی ام دبلی
ایــن برنــد سرشــناس را کپــی می کــرد، دادگاه چیــن رأی بــه 
ــت  ــه پرداخ ــور ب ــور مجب ــه مذک ــو داد و کارخان ــع بی ام دبیل نف
خســارت ســنگینی شــد. در ایــن وضعیــت، اگــر مــا هــم زودتر 
ــاالی ســر  ــن را ب ــم چی ــاال ، مجبوری اســتانداردهای خــود را ب

خــود ببینیــم.

     کاالیایرانیبخریم
بــازار امــروز مــا بــه شــدت نیازمنــد ســمبل هایی از توانمنــدی 
ــد در ماجــرای کیفیــت  ــی اســت. ســمبل هایی کــه بتوانن ایران
ــر  ــند. اگ ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــا حرف ــت، واقع و قیم
ــبکه های  ــوذ ش ــب نف ــا ضری ــد ب ــا بگیرن ــمبل ها پ ــن س ای
اجتماعــی، مطمئــن باشــید بــه ســرعت جــای خــود را در ســبد 
خانواده هــای ایرانــی بــاز می کننــد و آن روز دیگــر نیــازی هــم 
بــه شــعار »کاالی ایرانــی بخریــم« نخواهــد بــود؛ همان گونــه 
ــم«  ــی بخری ــعار »کاالی ژاپن ــن ش ــم در ژاپ ــد می دان ــه بعی ک

معنــای خاصــی داشــته باشــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

کاالی ایرانی بخریم

را می گذرانــد. روز  ارز، روزهــای پرتحولــی  بــازار 
ــت  ــش یاف ــان افزای ــت دالر ۳۸ توم ــنبه قیم سه ش
و نــرخ دالر را بــه ۳۹۸۱ تومــان رســاند؛ امــا قیمــت 
گذشــته بــا افزایــش ۳۷ پلــه ای، مــرز ۴ هــزار 
تومــان را هــم پشــت ســر گذاشــت. روز چهارشــنبه 

ــران  ــازار آزاد ته ــالت ب ــان معام در جری
 ۳۷ افزایــش  بــا  دالر  هــر  قیمــت 
تومانــی، مــرز ۴000 تومانــی را هــم 
درنوردیــد و بــه ۴0۱0 تومــان رســید؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه روز گذشــته 
 ۳۷ افزایــش  بــا  دالر،  نــرخ  نیــز 
تومانــی نســبت بــه روز قبــل از آن، 

ــاس،  ــن اس ــر ای ــود. ب ــیده ب ــان رس ــه ۳۹۸۱ توم ب
ــا ۲۷ تومــان افزایــش، بــه  قیمــت هــر یــورو نیــز ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــید؛ ای ــان رس ۴۲6۵ توم
پونــد نیــز بــا ۲۱ تومــان افزایــش بــه ۴۹۴۵ تومــان 
ــارات  ــم ام ــر دره ــن حــال ه  رســیده اســت. در عی

۱۱۲0 تومــان و لیــر ترکیــه ۱۱۷۱ تومــان اســت. هــر 
قطعــه ســکه تمام بهــار آزادی نیــز بــا ۱۷00 تــا 
۲000 تومــان افزایــش قیمــت مواجــه شــد. بــر ایــن 
ــد یــک  ــار آزادی طــرح جدی اســاس، ســکه تمام به
میلیــون و ۱۴۲ هــزار و ۹00 تومــان، ســکه تمام بهــار 
آزادی طــرح قدیــم یــک میلیــون و 
۱۲۲ هــزار تومــان، نیم ســکه ۵۹۹ هــزار 
 تومــان، ربع ســکه ۳۱۸ هــزار تومــان 
ــان  ــزار توم ــی ۱۹۸ ه ــکه یک گرم و س
ــای  ــال در بازاره ــس ط ــر اون ــت. ه اس
جهانــی هــزار و ۱۳۵ دالر و ۱0 ســنت 
ــز ۱۱۲  ــار نی ــالی ۱۸ عی ــرم ط ــر گ و ه
هــزار و ۷۵۷ تومــان اســت. در میــان ســایر فلــزات 
ارزشــمند، هــر اونــس نقــره بــرای تحویــل فــوری 0.۱ 
درصــد رشــد کــرد و بــه ۱6.0۷ دالر رســید. ایــن فلــز 
روز سه شــنبه بــه ۱۵.۵۹ دالر ســقوط کــرده بــود کــه 

ــع ــود. ربی ــل ب ــن قیمــت از ۱۱ آوری کمتری

ــت از  ــه معافی ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی ــام وزی قائم مق
پرداخــت ۲۲00 میلیــارد تومــان یارانــه بــرق بــه 
ــت بــرق در  ــه از صنع ــه ای ک ــت: یاران ــت، گف دول
ماه هــای گذشــته کســر شــده، بــه صــورت اقســاطی 

ــردد.  ــرق برگ ــت ب ــه صنع ب
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ســتار محمــودی ب
یارانه هــای  برگشــت  مدت زمــان 
صنعــت  بــه  قبلــی  پرداخت شــده 
ــا  ــرق طوالنــی شــده اســت، گفــت: ب ب
برنامــه ای کــه رئیس جمهــور و معــاون 
ــت  ــرای بازگش ــوری ب اول رئیس جمه
یارانــه از صنعــت بــرق تدویــن کردنــد، 

مواجــه  مشــکل  ایــن  بــا  آینــده  ماه هــای  در 
ــالم  ــا اع ــرو ب ــر نی ــام وزی ــد. قائم مق ــم ش نخواهی
ــم، وزارت  ــت یازده ــت دول ــدای فعالی ــه در ابت اینک
نیــرو ســاالنه حــدود ۳00 میلیــارد تومــان در بخــش 
ــرای  ــرق ب ــان در بخــش ب ــارد توم آب و ۳۳00 میلی

پرداخــت یارانــه بــه دولــت کمــک می کــرد، تصریــح 
ــوان  ــا نیســت کــه ت ــه ایــن معن کــرد: البتــه ایــن ب
کمــک داشــته اســت؛ بلکــه مقــرر شــده بــود چنیــن 
ــه بنیــان و بنیــه صنعــت  عمــل شــود؛ امــا لطمــه ب
ــد  ــال های بع ــه آن در س ــی زد و نتیج ــرق م آب و ب
مشــاهده خواهــد شــد. ایــن مقــام 
مســئول بــا بیــان اینکــه دولــت یازدهــم 
در اولیــن اقــدام بــه کمــک صنعــت 
ــهم  ــان س ــارد توم ــد و ۳00 میلی آب آم
بخــش آب را از دو ســال پیــش حــذف 
کــرد کــه کمــک خوبــی بــه صنعــت آب 
ــرق  ــت ب ــت: در صنع ــار داش ــد، اظه ش
هــم پارســال ۱۱00 میلیــارد تومــان از میــزان پرداختی 
ــان  ــارد توم ــه ۲۲00 میلی ــد و ب ــم ش ــا ک ــه یارانه ه ب
رســید و قــرار شــد امســال همــه ایــن رقــم حــذف 
ــر  ــغ را در تعمی ــن مبل ــرق ای ــت ب ــا صنع ــود ت ش

ــنا ــد. ایس ــه کن ــع هزین ــازی و توزی ــداری، بهس نگه

یکپارچه ســازی  درخصــوص  آشــنا  نــدای  طــرح  پیــرو  کیمیای وطن
ــاری  ــت تج ــم کاری معاون ــزو ۱0000۴، تی ــتاندارد ای ــا اس ــق ب ــنجی مطاب نظرس
منطقــه اصفهــان در جلســه ای بــا مدیریــت کل روابــط عمومــی شــرکت مخابرات 
ــد کاری طــرح و چگونگــی اجــرا و منطــق علمــی آن  ــران ،درخصــوص فرآین ای
مذاکــره کردنــد. در ایــن جلســه گام هــای عملیاتــی شــدن »طــرح نــدای آشــنا« 
 بــا هــدف یکپارچگــی نظرســنجی در کل شــرکت مخابــرات ایــران مــورد بحــث 
ــرح  ــن ط ــاس ای ــر اس ــه ب ــح اینک ــه توضی ــت. الزم ب ــرار گرف ــر ق ــادل نظ و تب
ــنجی  ــزی نظرس ــته مرک ــب و هس ــوان قط ــه عن ــان ب ــه اصفه ــرات منطق  مخاب
ــه  ــنجی کلی ــزه نظرس ــورت مکانی ــه ص ــد ب ــتریان، می توان ــار مش ــل رفت و تحلی
ــازه  ــن ب ــد و در کوتاه تری ــام ده ــران را انج ــرات ای ــرکت مخاب ــرویس های ش س
زمانــی تحلیــل کنــد. در ایــن جلســه دکتــر مشــایخی و مهنــدس عســکری بــه 
 همــراه مشــاور خــود دکتــر شــاهین بــه چگونگــی فرآینــد توســعه ایــن طــرح  
ــدی  ــی رضایتمن ــی و ارزیاب ــه عملکــرد کالس جهان ــج آن کــه دســتیابی ب و نتای
مشــتریان در قالــب یــک چارچــوب کاربــردی اســت، توضیحــات کاملــی ارائــه 
 کردنــد. زیگلــری نیــز فرآینــد ایــن طــرح را راهنمــای چگونگــی عملکــرد کســب 
و کار بــر منطــق ارزیابــی کیفیــت رضایــت مشــتریان، شناســایی وضعیــت موجود 
ــت  ــران دانس ــرات ای ــرکت مخاب ــتریان در ش ــده مش ــارات آین ــناخت انتظ  و ش
ــورت  ــه ص ــتان ها ب ــی اس ــد در تمام ــش می توان ــن پژوه ــت ای ــار داش و اظه
ــت  ــد نظرســنجی علمــی در معاون ــرد. فرآین ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــردی م کارب

تجاری بر اساس روش سروکوال از سال ۹۳ شروع شد.

ــازار و افزایــش  رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی از کمبــود شــدید دام در ب
ــریع تر  ــه س ــد هرچ ــت بای ــت: دول ــر داد و گف ــت خب ــوع گوش ــن ن ــت ای قیم
اقــدام بــه واردات و تنظیــم بــازار کنــد. علی اصغــر ملکــی شــرایط بــازار گوشــت 
گوســفندی را بســیار نامطلــوب عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: در بــازار اصــال دام 
ــا  ــش قیمــت گوشــت مواجــه هســتیم. وی ب ــا افزای ــا ب ــت نمی شــود و م یاف
بیــان اینکــه طــی هفته هــای اخیــر، در هــر هفتــه، قیمــت گوشــت گوســفندی 
ــز  ــون نی ــنبه تاکن ــزود: از روز ش ــه، اف ــش یافت ــان افزای ــا ۱000 توم ــن ۵00 ت بی
ــه  ــرایطی ک ــا ش ــه و ب ــش یافت ــان افزای ــفندی، ۱000 توم ــت گوس ــت گوش قیم
ــه  ــس اتحادی ــود. رئی ــر می ش ــن کاال گران ت ــاد، ای ــال زی ــه احتم ــود دارد ب وج
گوشــت گوســفندی ادامــه داد: در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه بدون 
دنبــه عرضــه بــه مغــازه دار بیــن ۳۴ تــا ۳۵ هــزار تومــان و عرضــه بــه مشــتری 
ــل شــرایط به وجــود  ــاره دالی ــان اســت. ملکــی درب ــزار توم ــا ۳۹ ه ــن ۳۸ ت بی
آمــده نیــز، توضیــح داد: همیشــه بــا نزدیــک شــدن بــه انتهــای ســال، عرضــه 
دام کــم می شــود؛ بنابرایــن مــا نیــاز بــه واردات داریــم تــا شــرایط بــازار بهبــود 
یابــد و اوضــاع بدتــر نشــود. وی افزایــش قیمــت دالر را نیــز مــورد اشــاره قــرار 
داد و افــزود: همیــن مســئله باعــث شــده قاچاقچیــان بــرای خــروج غیرقانونــی 
دام از کشــور انگیــزه زیــادی پیــدا کننــد و قاچــاق زیــاد شــود. وی افــزود: مدتــی 
قبــل، دولــت اقــدام بــه واردات گوشــت از آســیای میانــه کــرده بــود کــه در حــال 
ــا  ــدان در جاده ه ــاد یخبن ــوی و ایج ــوب ج ــرایط نامطل ــل ش ــه دلی ــر ب  حاض

حمل و نقل سخت و روند واردات کند شده است. مهر

نــرخ ارز طــی روزهــای گذشــته، نوســان داشــته و خودروســازان از ایــن فرصت 
بــرای افزایــش هــر چنــد انــدک قیمــت خودروهــای خــود اســتفاده می کننــد. 
ــودرو  ــت خ ــه قیم ــاره اینک ــس درب ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس نایب رئی
ــت  ــت: قیم ــدارد، گف ــازار ن ــرخ ارز در ب ــانات ن ــا نوس ــی ب ــه ارتباط هیچ گون
ــد و  ــته باش ــداوم داش ــازار ت ــد روز در ب ــی چن ــاید ط ــرخ ارز، ش ــه ای ن لحظ
ــه نوســانات ارزی گــره بزنیــم. ســید ناصــر  ــه بهان ــد قیمــت خــودرو را ب نبای
موســوی الرگانــی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت خــودرو هــر چنــد انــدک 
هــم بــه بهانــه گرانــی ارز اصــال منطقــی نیســت، اظهــار کــرد: خودرویــی کــه 
ــرا  ــرد، چ ــان می ب ــاه زم ــل ۳ م ــان تحوی ــا زم ــده و ت ــروش ش ــال پیش ف قب
ــرخ  ــتر از ن ــود و بیش ــی ش ــتخوش گران ــازار دس ــش ارز در ب ــا افزای ــد ب بای
ــت کم  ــازان دس ــزود: خودروس ــد. وی اف ــتری برس ــت مش ــه دس ــی ب توافق
بــرای تولیــد 6 ماهــه بــا ایجــاد امکانــات و ابزارهــای الزم، انبارهــا را از قطعــات 
خــودرو پــر می کننــد و چنانچــه ایــن قطعه هــا را بــا ارز ۲۴00 تومــان ذخیــره 
ــا  ــد ی ــرای مشــتری کاهــش می دهن ــا قیمــت خــودرو را ب ــرده باشــند، آی ک
ــام  ــرد: تم ــح ک ــد؟ وی تصری ــران می کنن ــا را گ ــی ارز، قیمت ه ــا گران ــط ب فق
ــی  ــوارد امنیت ــا م ــد؛ ام ــی دارن ــرات جزئ ــی تعمی ــی گاه ــای داخل  خودروه
و آپشــن های ضــروری در آن هــا بــه درســتی رعایــت نشــده اســت. وی بیــان 
ــکان نصــب  ــور پی ــر موت ــاق خــودروی آردی را ب ــال ات ــوان مث ــه عن داشــت: ب
ــن  ــد؛ ای ــه کار برده ان ــا ب ــاق ســنگین دن ــژو ۲06 را در ات ــور پ ــا موت ــد ی کرده ان
تغییــرات می توانــد ســبب ارتقــای کیفیــت خودروهــای داخلــی شــود؟ ایمنــا

اصفهان، مرکز یکپارچه سازی نظرسنجی مخابرات ایران

حضور سرمایه گذاران اروپایی در حوزه شیالت
بخــش  در  فرانســه  و  یونــان  نــروژ،  از  ســرمایه گذارانی  ازحضــور  ایــران،  شــیالت  ســازمان  قائم مقــام  حقیقــی،  ســیف اهلل 
آبزی پــروری کشــور خبــر داد و گفــت: تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه، شــاهد تولیــد ســاالنه ۲۰۰ هــزار تــن ماهــی از طریــق 

بــود. پــرورش در قفــس خواهیــم 

در قاب تصویر

گرانی خودرو به بهانه نوسانات ارز، منطقی نیستگوشت در آستانه ۴۰ هزارتومان شدن

حتما بخوانید!
3گوشت در آستانه ۴۰ هزارتومان شدن پنجشنبه   ۰2  دی ماه  1395

ـــمـــاره 325 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی

تیبا

SE111 پراید
 2۰ میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان

پراید 131
 2۰ میلیون 

و ۶۷۰ هزار تومان

پژو ۴۰5
 3۰ میلیون 

و ۸۶۰ هزار تومان

EF۷ سمند
 3۰ میلیون 

و 12۰ هزار تومان

پژوپارس سال
 35 میلیون 

و 32۷ هزار تومان

پژو 2۰۶ تیپ 5
 3۶ میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان

 2۴ میلیون 
و ۸5۰ هزار تومان

 کشور باید با مالیات اداره شود 

نه درآمد نفتی
عالــی  کانــون  نایب رئیــس 
انجمن هــای صنفــی کارگــران 
 ۷.۴ رشــد  اســت  معتقــد 
از  ناشــی  اقتصــاد  درصــدی 
درآمدهــای  و  نفــت  فــروش 
ــن رشــد  ــی ای ــی اســت؛ ول نفت
ــد ناشــی از تولیــد ناخالــص  بای
ــار  ــی اظه ــل فتح اله ــد. ابوالفض ــدار بمان ــا پای ــد ت ــی باش مل
کــرد: رشــدهایی پایــداری خــود را حفــظ می کنــد و بــه ثبــات 
ــص  ــد ناخال ــی از تولی ــه ناش ــود ک ــر می ش ــادی منج اقتص
ــل  ــن مح ــه از ای ــزوده ای ک ــات و ارزش اف ــد و ثب ــی باش  مل
و صــادرات بــه دســت می آیــد، باعــث می شــود رشــد اقتصــادی 
را شــاهد باشــیم. وی تصریــح کــرد: رشــد اقتصــادی کنونــی 
 معلــول فــروش نفــت، افزایــش قیمــت جهانــی نفــت 
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــروش آن اس ــل از ف ــای حاص و درآمده
ــی  ــای نفت ــات اداره و درآمده ــا مالی ــد ب ــدم کشــور بای معتق
ــد:  ــر ش ــری متذک ــئول کارگ ــام مس ــن مق ــود. ای ــره ش ذخی
طبعــا هرگونــه اختــالف یــا مســئله ای کــه درخصــوص فروش 
ــا  ــم و ب ــت می دهی ــد را از دس ــن رش ــود، ای ــاد ش ــت ایج نف
کســری و مشــکل در تأمیــن هزینه هــا مواجــه خواهیــم شــد. 
بــه اعتقــاد فتح الهــی، زمانــی بــه رشــد پایــدار و ثبــات 
اقتصــادی می رســیم کــه تولیــدات صنایــع بــه مرحلــه 

فروش برسند و بستر توسعه صادرات فراهم شود.
ــران  ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــس کان  نایب رئی
افــزود: اگــر وابســتگی مــا بــه نفــت باشــد، هرگونــه اختــالل 
در زمینــه فــروش نفــت و افــت ناگهانــی قیمت هــای جهانــی 

ــم. ــن رشــد را از دســت بدهی باعــث می شــود ای

افزایش چشمگیر قیمت ماهی
رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی از افزایــش چشــمگیر قیمت 
ــدی  ــر داد. مه ــل خب ــه قب ــه هفت ــبت ب ــازار نس ــی در ب ماه
یوســف خانی اظهــار داشــت: قیمــت انــواع ماهــی نســبت بــه 

هفتــه گذشــته، تغییــرات چشــمگیری داشــته اســت. 
 وی بــا بیــان اینکــه شــب یلــدا باعــث افزایــش تقاضــا 
ــا از روز  ــاد م ــال زی ــه احتم ــت: ب ــی ماهــی شــده، گف و گران
ــود.  ــم ب ــه خواهی ــی مواج ــت ماه ــش قیم ــا کاه ــنبه ب ش
ــه هفتــه  ــده و ماهــی افــزود: نســبت ب ــه پرن رئیــس اتحادی
ــور ۲  ــان، کپ ــزار توم ــوب ۹ ه ــل، قیمــت ماهــی شــیر جن قب
هــزار تومــان، شــیر نیــزه ای ۲ هــزار تومــان، ســفید پرورشــی 
ــان  ــوب ۱۱ هــزار توم ــور جن ــان، هام ــوب(۱۵00 توم ــور جن )آم
حلــوای ســیاه ۵ هــزار تومــان و گیــش حــدود 6 هــزار تومــان 

ــه اســت. افزایــش یافت

 قیمت اوراق تسهیالت مسکن 

کاهش می یابد؟
ــد  ــران می گوی ــورس ای ــازار فراب ــارت ب ــات و نظ ــاون عملی مع
بــا توجــه بــه اینکــه هــر مــاه امتیــاز تســهیالت مســکن 
ــر عرضــه و درنتیجــه  ــن موضــوع ب ــالم می شــود، ای ــد اع جدی
قیمــت تســه تأثیــر دارد؛ امــا در کل شــرایط قیمت گــذاری 
ــت.  ــکن اس ــازار مس ــی ب ــت بیرون ــخصی از وضعی ــع مش تاب
بهنــام محســنی در پاســخ بــه اینکــه آیــا امــکان دارد در آینــده 
ــا افزایــش عرضــه، قیمــت اوراق تســهیالت مســکن  نزدیــک ب
ــازار  ــذاری در کل ب ــد قیمت گ ــرد: فرآین ــار ک ــود، اظه ــر ش کمت
ســرمایه بــر مبنــای عرضــه و تقاضاســت و بــه صــورت ماهیانــه 
ــد  ــاص می ده ــخصی را اختص ــای مش ــکن، نماده ــک مس  بان
ــه  ــود ک ــالم می ش ــد اع ــکن جدی ــهیالت مس ــای تس و امتیازه
ایــن موضــوع در فرآینــد قیمت گــذاری و تقویــت ســمِت عرضــه 
ــه نظــر مــن شــرایط قیمت گــذاری  ــد. ب ــری می کن کمــک موث
تابــع مشــخصی از وضعیــت بیرونــی بــازار مســکن در اقتصــاد 
کشــور اســت. وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا از دیــدگاه شــما تــا 
امــروز اوراق تســهیالت مســکن توانســته بــه هــدف اصلــی اش 
کــه خانــه دار کــردن بی خانه هــا بــود، دســت پیــدا کنــد، گفــت: 
ــه نظــر مــن مقایســه هزینــه تأمیــن مالــی از طریــق خریــد  ب
اوراق تســهیالت مســکن بــرای هــر شــخص بســته بــه امکانــات 
ــن  ــی دارد. ممک ــع دارای ــایر مناب ــع از س ــن مناب ــرای تأمی او ب
ــد از مبــادی خاصــی تأمیــن مالــی کنــد  اســت شــخصی بتوان
آن فــرد می توانــد نــرخ بهینــه را خــود انتخــاب کنــد. درنتیجــه 
بــه صــورت کلــی در ایــن زمینــه نمی تــوان صحبــت کــرد و بایــد 

گفــت یکــی از راه هــای تأمیــن مالــی از طریــق تســه اســت.

ساخت شهرهای جدید ریل پایه
ریل پایــه  جدیــد  شــهرهای  ســاخت  راه،  وزیــر   معــاون 
ــه عنــوان کــرد و گفــت:  را از مهم تریــن اهــداف ایــن وزارتخان
ــت وآرامــش  ــن شــهرها در امنی ــدام، ســاکنان ای ــن اق ــا ای ب
ــند.  ــود می رس ــای خ ــه فعالیت ه ــان ب ــن زم و در کوتاه تری
ــد  ــاره ضــرورت ایجــاد شــهرهای جدی ــان درب محســن نریم
ــه  ــج ده ــور از پن ــی کش ــوالت جمعیت ــت: تح ــور گف در کش
گذشــته تاکنــون، بیانگــر رشــد ســریع جمعیــت و بــه مــوازات 
ــاد  ــم زی ــت و حج ــوده اس ــینی ب ــد شهرنش ــریع رون آن تس
ــزوده  ــر آن اف ــه روز ب ــه روزب ــهرها ک ــکن در ش ــای مس تقاض
می شــود، عمــال تأمیــن زمیــن شــهری مــورد نیــاز در داخــل 
شــهرها را بــا مشــکل مواجــه ســاخته و هزینه هــای هنگفتــی 

ــار آورده اســت. ــه ب را ب
 نریمــان ادامــه داد: تأمیــن زمیــن بــرای ســاخت مســکن بــه 
ــر عهــده وزارت راه و شهرســازی  ــوان مســئولیتی خطیــر ب عن
اســت و قطعــا بایــد از اجــرای طرح هــای آماده ســازی زمیــن 
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــد ب ــهرهای جدی ــاد ش ــژه ایج و به وی
سیاســت های وزارت راه و شهرســازی نــام بــرد. معــاون وزیــر 
راه و شهرســازی در این بــاره تأکیــد کــرد: شــهرهای جدیــد در 
کشــور بــا هــدف اســکان، ایجــاد اشــتغال و همچنیــن کاهش 
بــار جمعیتــی و فعالیتــی کالن شــهرها احــداث شــده اند. 
ــده  ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــا برنامه ریزی ه ــهرها ب ــن ش  ای
ــی و اقتصــادی  ــز صنعت ــادر و مراک ــه شــهرهای م ــک ب نزدی
ــهروندی  ــات ش ــی امکان ــن تمام ــن تأمی ــر گرفت ــا در نظ ب
ــر  ــت: در نظ ــار داش ــده اند. وی اظه ــاد ش ــی و ایج مکان یاب
داریــم بــا احــداث شــهرهای جدیــد در قالــب اســتانداردهای 
ــی، از جدیدتریــن فناوری هــای صنعــت ســاختمان  بین الملل
در زمینــه طراحــی و تأمیــن انرژی هــای پــاک و برگشــت پذیر 

بهــره ببریــم.

صنعت از حق واقعی خود محروم شد
انــــواع  قیمـــت  افزایـــش 
حامل هــای انــرژی منجــر بــه 
تمام شــده  قیمـــت  افزایـــش 
به ویـــژه  محصــوالت صنایـــع، 
روی  فـــوالدی،  محصـــوالت 
آلومینیــوم و ســیمان نســبت بــه 
هدفمندســازی  از  قبــل  زمــان 
یارانه هــا شــده اســت. همچنیــن آزادســازی قیمــت انــرژی بــر 
ــه  ــوده و قیمــت مــواد اولی ــد اثرگــذار ب  دیگــر فاکتورهــای تولی
و دســتمزدها را نیــز افزایــش داده اســت؛ امــا بر اســاس اهداف 
ــش  ــعه، افزای ــارم توس ــه چه ــون برنام ــم انداز و قان ــند چش س
قیمــت حامل هــای انــرژی یــا حــذف یارانه هــای پرداختــی بــه 
ایــن حامل هــا از ضروریــات اجتناب ناپذیــر اقتصــاد ایــران 
اســت. حمیدرضــا فوالدگــر کــه خــود یکــی از موافقــان قانــون 
هدفمنــدی یارانه هــا در مجلــس هشــتم بــود، امــروز و پــس از 
ــت  ــا صراح ــون، ب ــن قان ــب ای ــال از تصوی ــش س ــت ش گذش
اعــالم می کنــد کــه اگــر هدفمنــدی یارانه هــا در بــرآورده کــردن 
ــط  ــه فق ــش ن ــده، دلیل ــاکام مان ــردم ن ــت و م ــارات صنع انتظ
اجــرای غیرمســئوالنه یــا نادرســت ایــن قانــون کــه اصــل قانــون 
هدفمنــدی نیــز بــوده اســت. او بــا تاکیــد بــر عــدم چاره جویــی 
مجلــس بــرای بــاز کــردن گــره کــور هدفمنــدی یارانه هــا 
می افزایــد: نــه فقــط دولت هــا کــه ادوار مجلــس نیــز در 
ســال های گذشــته، نتوانســته بــرای تحقــق وعــده مغفول مانــده 
قانــون هدفمنــدی بــه مــردم چــاره ای بیندیشــد. هــر ســال در 
ــت  ــدگان دول ــی، نماین  آســتانه بررســی بودجــه در صحــن علن
ــه  ــه ب ــم تخصیــص یاران ــزام کاهــش رق ــر ســر ال و مجلــس ب
ــا  ــد؛ ام ــالم می کنن اقشــار، نظــر واحــد و مشــترک خــود را اع
چــون در نــص صریــح قانــون از واژه »یارانــه بــرای همــه 
اقشــار« اســتفاده شــده، بــاز هــم در عمــل ســهم یارانــه نقــدی 
بــدون توجــه بــه ســهم یارانــه صنعــت بــه طــور کامــل پرداخــت 
اقتصــادی مجلــس شــورای  می شــود. عضــو کمیســیون 
در فضــای  ایــن رخــداد  وقــوع  دربــاره چرایــی  اســالمی 
ــدی در  ــون هدفمن ــد: قان ــور می گوی ــت کش ــود صنع رخوت آل
ــوخت  ــای س ــل حامل ه ــده از مح ــع آزادش ــت مناب ــر داش  نظ
و انــرژی را تقســیم کنــد و ۵0 درصــد را در قالــب یارانــه نقــدی 
در اختیــار مــردم قــرار دهــد و ۳0 درصــد را هــم بــرای احیــای 
واحدهــای صنعتــی هزینــه کنــد؛ امــا در عمــل ۸0 درصــد منابــع 
بــه بخــش یارانــه نقــدی تعلــق یافــت و صنعــت از حــق واقعــی 

خود محروم شد.

شرکت سرمایه گذاری رشد و توسعه اصفهان 

ایجاد می شود
ســرمایه گذاری از  حمایــت  جلســه کمیســیون   ســومین 

تأمیــن مالــی و توســعه روابــط خارجــی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــب پاورپوین ــن جلســه در قال ــزار شــد. در ای ــان برگ اصفه
در  انجام شــده  برنامه هــای  و  اقدامــات  بــر  مــروری 
کمیســیون ســرمایه گذاری اتــاق اصفهــان طــی ماه هــای 
گذشــته صــورت گرفــت و پــس از آن مســئوالن شــرکت کننده 
ــار  ــر اســاس اظه ــد. ب ــود پرداختن ــرات خ ــان نقطه نظ ــه بی ب
نظــرات کارشناســان و مدیــران حاضــر در ایــن جلســه، قــرار 
اســت تــا پایــان ســال جــاری، شــرکتی بــرای تأمیــن مالــی 
پروژه هــای اجرایــی در اســتان اصفهــان راه انــدازی شــود 
کــه در حــال حاضــر ایــن شــرکت در مرحلــه تأمیــن ســرمایه 
اســت و عــالوه بــر آن، افتتــاح فــاز نخســت شــهرک ســالمت 
در اســفندماه از دیگــر اقداماتــی اســت کــه توســط شــهرداری 
اصفهــان تــا پایــان ســال جــاری انجــام خواهــد شــد. در ایــن 
ــی  ــاق بازرگان ــرمایه گذاری ات ــیون س ــس کمیس ــه، رئی جلس
ــراوان  ــل وجــود مزیت هــای ف ــه دلی ــرد: ب ــار ک ــان اظه اصفه
ــور  ــه منظ ــی را ب ــرکت های خارج ــتیم ش ــان، توانس در اصفه
فعالیــت در اســتان جــذب کنیــم و بعضــی از شــرکت ها 
فعالیــت خــود را آغــاز کرده انــد. حــال از آنجایــی کــه حــدود 
۹۳ درصــد مــواد غذایــی مــا وارداتــی اســت و تنهــا ۷ درصــد 
در داخــل تأمیــن می شــود، بــرای هــر شــرکت خارجــی ایــن 
انگیــزه وجــود دارد کــه در ایــن اســتان ســرمایه گذاری کنــد. 
ــذب  ــیر ج ــه در مس ــرد: البت ــح ک ــاری تصری ــمعلی جب قاس
ــدیم  ــه ش ــیاری مواج ــع بس ــا موان ــی ب ــرکت های خارج ش
ــذب  ــت ج ــا در جه ــه برخورده ــای اینک ــه ج ــی ب و در مواقع
ــز  ــی نی ــه مخالفت های ــن زمین ــد، در ای ــرمایه گذاران باش س
ــد  ــه طــول انجامی ــاه ب ــار م ــت و حــدود چه صــورت می گرف
ــت شــرکت شناســه داشــته باشــیم  ــرای ثب ــا توانســتیم ب  ت
و پنــج مــاه نیــز طــول کشــید تــا ثبــت کامــل ایــن شــرکت ها 
ــا  ــه دنبــال ایــن هســتیم ت انجــام شــود. وی عنــوان کــرد: ب
ــی پروژه هــا  ــرای تأمیــن مال یــک شــرکت مــادر هلدینــگ ب
ــر آن مجتمعــی ایجــاد  ــد و عــالوه ب ــه وجــود آی در اســتان ب
شــود تــا در راســتای اجــرای پروژه هــا یــا ارائــه کاالهــا 
خدمــات فنــی و مهندســی ارائــه دهــد تــاز مانــی کــه افــرادی 
از اصفهــان بــه کشــورهای دیگــر می رونــد، ســرگردان نباشــند؛ 
ــیای  ــا و در آس ــرقی آفریق ــمال ش ــال در ش ــوان مث ــه عن ب

ــم. ــی کنی ــدام را عمل ــن اق ــم ای ــزی می توانی مرک

 کاهش 1۰ درصدی بارندگی 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل هواشناســی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
کاهــش ۱0 درصــدی میــزان بارندگــی در اســتان نســبت بــه 
مــدت مشــابه خبــر داد. مهــرداد قطــره اظهــار کــرد: طــی ۲۴ 
ــروز،  ــا ام ــاران ت ــرف و ب ــارش ب ــاز ب ــا آغ ــته ب ــاعت گذش س
میانگیــن بارش هــا در اســتان ۱6۱ میلیمتــر بــوده کــه نســبت 
ــه  ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، ۱0 درصــد کاهــش یافت ب

اســت. 
 قطــره گفــت: میــزان بارش هــا در شــهرکرد ۹ میلیمتــر

اردل ۱6  میلیمتــر،  لــردگان ۱۷  میلیمتــر،  کوهرنــگ ۲۳ 
ــن 6  ــر، بروج ــامان ۹ میلیمت ــر، س ــن 6 میلیمت ــر، ب میلیمت
میلیمتــر، فرخ شــهر ۱۱ میلیمتــر، بلداجــی ۷ میلیمتر فارســان 
۱۴ میلیمتــر و سورشــجان ۱۲ میل متــر گــزارش شــده اســت. 
ــر کل هواشناســی اســتان خاطرنشــان کــرد: بیشــترین  مدی
میــزان بــارش بــرف در گردنه هــای کوهرنــگ با ۴۵ ســانتیمتر 
بــوده اســت. مدیــر کل هواشناســی اســتان با اشــاره بــه ورود 
ســامانه بارشــی از هفتــه آینــده، خاطرنشــان کــرد: یکشــنبه و 
ــد بارشــی وارد اســتان  ــده، ســامانه جدی ــه آین  دوشــنبه هفت

می شود.

وزارت نیرو از پرداخت یارانه برق به دولت معاف شددالر از مرز ۴ هزار تومان گذشت
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حتما بخوانید!
ندانستن مهارت های زندگی ...

ــع  ــم جم ــا دور ه ــات ب ــه مطبوع ــت: خان ــان گف شــهردار اصفه
ــل  ــر، عام ــا یکدیگ ــان ب ــم شدنش ــانه ها و هم قس ــردن رس ک
منفــی  رقابت هــای  بــردن  بیــن  از  بــرای   کمک کننــده ای 
ــژاد  ــدی جمالی ن ــت. مه ــی اس ــیب های اجتماع ــش آس و کاه
و  مطبوعــات  خانــه  هیئت مدیــره  اعضــای  بــا  دیــدار  در 
ــه  ــه ک ــت: همان گون ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــگاران اس خبرن
وجــود مراکــز بــزرگ صنعتــی و توســعه آن هــا در اطــراف 
از  بعضــی  اســت،  شــده  مشــکل آفرین  اصفهــان  شــهر 
آســیب های اجتماعــی در بدنــه اجتمــاع نیــز مسئله ســاز 
ــا یکدیگــر  ــی ب ــه همدل ــاز ب  هســتند کــه جهــت رفــع آن هــا نی

است. 
شــهری  دغدغه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهردار 
ــا رفاقــت  ــد ب ــن رو بای ــراز داشــت: از ای ــاد اســت، اب بســیار زی
ــه دل فعالیــت کنیــم و بعضــی از انحصارهــا  و صمیمــت و از ت
ــان  ــا بی ــژاد ب ــیم. جمالی ن ــت برس ــه موفقی ــا ب ــکنیم ت را بش
ــانه ها  ــردن رس ــع ک ــم جم ــا دور ه ــات ب ــه مطبوع ــه خان اینک
ــیب های  ــش آس ــه کاه ــی ب ــای منف ــردن رقابت ه ــن ب و از بی

اجتماعــی کمــک می کنــد، تصریــح کــرد: مــا بایــد بــرای 
شــهر اصفهــان هم قســم شــویم و نهایــت تــاش خــود را 
ــه کار  ــی ب ــان از آســیب های اجتماع ــرای نجــات شــهر اصفه  ب

گیریم. 
ــق هســتیم  ــک قای ــر ی ــا ســوار ب ــه م ــه هم ــان اینک ــا بی  وی ب
و همگــی بایــد بــه هــم کمــک کنیــم، اضافــه کــرد: بســیاری از 
مســائل شــهر وابســته بــه فعالیــت شــهرداری اســت؛ چــرا کــه 
ــدی و ریشــه ای  ــد بســیاری از اقدامــات کلی شــهرداری می توان
ــد  ــق بخش ــود را تحق ــداف خ ــه، اه ــا برنام ــد و ب ــام ده  را انج
ــا تدبیــر همــراه و راهنمــای ایــن  و در ایــن راه رســانه ها بایــد ب

نهــاد باشــند.
    شهرداری برای همه است

ــهرداری  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ــهردار اصفه ش
مدیریــت درآمــد و هزینــه را بایــد داشــته باشــد، افــزود: 
ایــن نهــاد بــرای همــه اســت و دســتگاهی مســتقل، عمومــی 
ــه  ــر توج ــت، بیانگ ــان زیباس ــر اصفه ــت و اگ ــی اس و غیردولت
شــهروندان بــه شهرشــان اســت. وی همراهــی رســانه ها 

بــا شــهرداری را عامــل پیشــرفت و توســعه شــهر دانســت 
نهــادی  هــر  بــه  باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد  افــزود:  و 
نیســتند؛  معصــوم  هیــچ کــدام  و  اســت  وارد  انتقاداتــی 
را جلــب کنیــم، کار دشــواری اعتمــاد مــردم  اینکــه   امــا 

 است. 
جمالی نــژاد تصریــح کــرد: تمــام تــوان و تــاش مــا در 
شــهرداری جلــب اعتمــاد شــهروندان بــوده و هســت و از 
ــه شــهرداری  ــم کــه اعتمــاد مــردم ب رســانه ها درخواســت داری
ــهر  ــه ش ــت ب ــه ای از خدم ــا ثانی ــه م ــرا ک ــد؛ چ ــت کنن  را تقوی

و شهروندان کوتاهی نکرده و نخواهیم کرد. 
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه اعتقــاد بــه تقویــت رســانه ها 
 دارم، افــزود: شــهرداری نــگاه حمایتــی خــود از رســانه ها 
ــف  ــن امــر تعری ــرای ای ــی ب را خواهــد داشــت و بســته حمایت
ــد  ــه خواه ــهر ارائ ــورای ش ــه ش ــه زودی ب ــه ب ــت ک ــده اس  ش

شد.

ــای  ــی از اولویت ه ــط عموم ــانه ها و رواب ــوزش در رس    آم
شــهرداری اســت

ــای  ــا اعض ــه ب ــان ک ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــان  ــود، خاطرنش ــراه ب ــت هم ــن نشس ــات در ای ــه مطبوع خان
کــرد: در دوره مدیریــت جدیــد شــهرداری، همــواره تــاش 
ــت  ــب مدیری ــی مناس ــای ارتباط ــک فض ــاد ی ــای ایج ــر مبن ب
شــهری بــا رســانه ها در حوزه هــای مختلــف بــوده اســت. 
ــیاری  ــر بس ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــادی نباتی ن ه
ــاط  ــوری ارتب ــتانی و کش ــازی اس ــوب و مج ــانه های مکت از رس
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــان دارن ــهرداری اصفه ــا ش ــی ب ــیار نزدیک بس
ــه کار  ــاز ب ــدای آغ ــان از ابت یکــی از دغدغه هــای شــهردار اصفه
ــن  ــر همی ــد و ب ــود ببین ــراه خ ــانه ها را هم ــه رس ــود ک ــن ب ای
ــت  ــرار گرف ــا ق ــن مبن ــر ای ــی ب ــط عموم ــاش رواب ــاس ت  اس
 و ایــن فضــا را تــا حــدود بســیار زیــادی فراهــم کــرده 

است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

هم قسم شدن رسانه ها و خانه مطبوعات 
برای توسعه اصفهان

رئیس دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان:

 با دیدگاه های یک بعدی 

معضل آب حل نخواهد شد
رئیس دانشــکده علــوم جغرافیایی 
ــان  ــگاه اصفه ــزی دانش و برنامه ری
گفــت: بــرای حــل بحرانــی مثــل 
 بحــران آب، بایــد عــزم ملــی 
و همفکــری بیــن کارشناســان 
ــر  ــد؛ در غی ــته باش ــود داش وج
ایــن صــورت بــا دیدگاه هــای 

یک بعدی، معضل آب حل نخواهد شد. 
ــره  ــات پنج ــتی از سلسله جلس ــاه در نشس ــت هللا یزدان پن حج
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــگاه اصفه ــران آب« در دانش ــوان »بح ــا عن ب
طــی چنــد ســال گذشــته، بارش هــا از بــرف بــه بــاران تغییــر 
ــب  ــه موج ــدازه ای ک ــه ان ــارش ب ــود ب ــا کمب ــرده؛ ام ــدا ک پی
ــوده اســت.  ــه شــود، نب خشکســالی و خشــک شــدن رودخان
وی بــا اشــاره بــه شــرایط اقلیمــی کشــور اظهــار کــرد: ایــران در 
حقیقــت در کمربنــد خشــک قــرار دارد و وجــود عواملــی ماننــد 
رشــته کوه ها، شــرایط اقلیمــی امــروز یعنــی رودخانه هــای 
دائمــی را پدیــد آورده اســت؛ در غیــر ایــن صــورت ایــران نیــز 
شــرایطی ماننــد کشــور عربســتان داشــت. یزدان پنــاه در رابطــه 
ــم کــه  ــد بپذیری ــح کــرد: بای ــزان بارش هــا تصری ــر می ــا تغیی ب
اصفهــان از مناطــق خشــک اســت. میــزان بارش هــا بــه طــور 
ــش  ــا افزای ــش ی ــال کاه ــک س ــت در ی ــن اس ــول ممک معم
ــت.  ــالی نیس ــای خشکس ــه معن ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــته باش داش
ــارش اســت و ایــن نوســانات  ایــران از مناطــق خشــک و کم ب

ــوده اســت. همیشــگی ب

 جمع آوری تابلوهای 4 فروشگاه 

مدعی برندفروشی
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان از جمــع آوری 
تابلوهــای 4 فروشــگاه مدعــی برندفروشــی در اصفهــان خبــر 
ــتین  ــه در نخس ــان اینک ــا بی ــارکی ب ــدی فش ــواد محم داد. ج
گام، راســتی آزمایی فروشــگاه های مدعــی برندفروشــی در 
اصفهــان را کلیــد زدیــم، گفــت: در ایــن مرحلــه، 29 فروشــگاه 
ــد  ــایی ش ــان شناس ــرب اصفه ــوب غ ــرب و جن ــه غ  در منطق
ــات برندفروشــی از  ــر اثب ــن فروشــگاه ها مدارکــی دال ب و از ای
آنــان درخواســت شــد. وی اظهــار داشــت: از میــان واحدهــای 
ــدون  ــز ب ــد نی ــه و 14 واح ــا پروان ــد ب ــده، 11 واح شناسایی ش
پروانــه در حــال فعالیــت هســتند. وی بــا بیــان اینکــه بــه ایــن 
ــد،  ــدارک داده ش ــه م ــرای ارائ ــی ب ــی فرصت ــای صنف واحده
تصریــح کــرد: تابلوهــای 4 فروشــگاه متخلــف نیــز بــا حضــور 
هیئــت مشــترکی از بازرســان اصنــاف، و پلیــس اماکــن عمومی 

اســتان اصفهــان جمــع آوری شــد.

اخبار کوتاه

 وجود 230 مدرسه تخریبی 

در چهارمحال و بختیاری
کل  مدیــر  حیــدری،  بیــژن   
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی، 
مــدارس چهارمحــال و بختیــاری 
گفت: ســازمان نوســازی، توســعه 
ــه 5  ــدارس اســتان ب ــز م و تجهی
بــرای  ریــال  میلیــارد  هــزار 
نوســازی مــدارس اســتان نیازمند 
اســت کــه فقــط 19 میلیــارد و 194 میلیــون ریــال در اختیــار دارد 
و لــذا نیازمنــد تســهیات بیشــتر اســت. وی افــزود: 230 
مدرســه تخریبــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد 
ــن اســت.  ــی خطرآفری ــداد، 100 مدرســه تخریب ــن تع ــه از ای ک
حیــدری خاطرنشــان کــرد: در ســال های اخیــر، 300 پــروژه بــا 
ــا اشــاره  ــی شــد. وی ب ــر مدرسه ســاز اجرای مشــارکت 270 خّی
ــران  ــارکت خی ــط مش ــی توس ــای آموزش ــرای پروژه ه ــه اج ب
فارســان اردل،  شهرســتان های  در  تصریــح کــرد:   اســتان 

بروجــن، بــن، ســامان، لــردگان و شــهرکرد بــه ترتیــب 5، 3، 6 
3، 2، 3 و 8 پــروژه آموزشــی توســط مشــارکت خیــران اجرایــی 
ــدارس اســتان  ــز م ــر کل نوســازی، توســعه و تجهی شــد. مدی
خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته بــا برگــزاری جشــنواره خیــران 
مدرسه ســاز، 380 میلیــارد ریــال اعتبــار از طریــق خیــران 

حقیقی و حقوقی جذب شد.

ساالنه باید 10 درصد بافت فرسوده شهری 

نوسازی شود
مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــت های اباغ ــق سیاس ــت: طب گف
)مدظلــه العالــی( و قانــون برنامــه کشــور، بایــد ســاالنه 
دســت کم 10 درصــد نوســازی در بافــت فرســوده شــهری انجــام 
ــه  ــم ب ــن مه ــق ای ــرد: تحق ــار ک ــری اظه ــین جعف ــود. حس ش
ــهرداری ها ــون ش ــهر همچ ــط ش ــتگاه های ذی رب ــت دس  فعالی

راه و شهرســازی، میــراث فرهنگــی و اقداماتــی کــه بــرای 
مشــارکت مــردم در بازســازی بافــت فرســوده انجــام می شــود 
ــار  ــر 2200 هکت ــغ ب ــه بال ــه اینک ــا اشــاره ب بســتگی دارد. وی ب
بافــت فرســوده در مناطــق 15 گانــه شــهرداری اصفهــان وجــود 
احیــای  بــرای  زیــادی  تاش هــای  تاکنــون  افــزود:  دارد، 

ــت. ــده اس ــام ش ــوده انج ــای فرس بافت ه
ــت  ــه پرداخــت تســهیات بافــت فرســوده از ســوی دول  وی ب
ــا  ــه احی ــه ازای هــر واحــدی ک ــت ب ــرد: دول ــه ک اشــاره و اضاف
می شــود، 50 میلیــون تومــان بــا نــرخ تک رقمــی ســود 
ــا 70 درصــد بخشــودگی  پرداخــت می کنــد و شــهرداری هــم ت
تســهیات  ایــن  امیدواریــم  می کنــد؛  اعمــال  را  عــوارض 
ــت  ــازی باف ــردم در نوس ــتر م ــی بیش ــرای همراه ــویقی ب تش

ــد.   ــوده باش فرس

اخبار کوتاه

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
اساســی  مهارت هــای  فرانگرفتــن  یــزد گفــت:  اســتان 
زندگــی، عامــل اصلــی شــکل گیری 90 درصــد از طاق هاســت. 
ســید علی اصغــر رفاهــی در چهارمیــن نشســت شــورای 

پیشــگیری از وقــوع جــرم اســتان یــزد 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 11 میلیــون 
کشــور  در  ازدواج  ســن  در  جــوان  نفــر 
وجــود دارنــد کــه بایــد بــرای آمــوزش 
مهارت هــای زندگــی بــرای ایــن تعــداد 

جــوان برنامه ریــزی صــورت گیــرد.
 وی بــا بیــان اینکــه 50 درصــد طاق هــا در 

پنــج ســال ابتدایــی زندگــی مشــترک رخ می دهــد، گفــت: 
نداشــتن آمادگــی و دانــش مهارت هــای زندگــی در 5 ســال 
ــن  ــی ای ــد و وقت ــان می ده ــود را نش ــی خ ــی زندگ ابتدای
ــه غیرحرفــه ای و غیراصولــی اطرفیــان  ــا مداخل اختافــات ب
نیــز همــراه می شــود، ســرانجام نتیجــه جــز طــاق نخواهــد 

بــود. ایــن مقــام قضایــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســه مرکــز 
مشــاوره در شهرســتان یــزد تصریــح کــرد: در ماه حــدود 750 
پرونــده بــا موضــوع خانــواده بــه دادســرای مرکز اســتان وارد 
ــای 5  ــراه پرونده ه ــه هم ــده ب ــداد پرون ــن تع ــود؛ ای می ش
شهرســتان نزدیــک بــه مرکــز اســتان از ابتــدای 
ــود  ــاع می ش ــاوره ارج ــز مش ــه مرک ــه س ــر ب ام
ــاوره های  ــت مش ــز تح ــن مراک ــن در ای و زوجی
تخصصــی در زمینــه روان شناســی، مذهبــی 

ــد. ــرار می گیرن ــاد و مشــاوره حقوقــی ق اعتی
 وی یــادآور شــد: مراجعه کننــدگان بــه ایــن 
مراکــز بایــد در کارگاه هــای آمــوزش مهارت هــای 
ــور  ــا حض ــا ب ــن کارگاه ه ــد؛ در ای ــرکت کنن ــز ش ــی نی زندگ
ــارت  ــی همچــون مه اســتادان برجســته اســتان، مهارت های
کنتــرل خشــم، مهــارت حــل مســئله، مهــارت تفکــر خــاق 
ــن  ــط بی ــر، رواب ــاط مؤث ــی، ارتب ــی، همدل ــارت خودآگاه مه
فــردی و مهــارت تصمیم گیــری، آمــوزش داده می شــود.

معاون دادگستری یزد مطرح کرد:

ندانستن مهارت های زندگی، علت 90 درصد از طالق ها
مدیــر عامــل مخابــرات اســتان کرمــان گفــت: مطمئــن 
هســتیم همان طــور کــه بــا قــدرت وارد شــده ایم، قطعــا 
رتبــه نخســت دولــت الکترونیــک نیــز متعلق به اســتان 
کرمــان خواهــد بــود و تمــام تــاش مــا در ایــن زمینــه 

ادامــه دارد. 
ــر  ــش از ظه ــد دوســت محمدی پی محم
چهارشــنبه اول دی مــاه در جلســه مبادلــه 
تفاهم نامه هــای توســعه شــبکه اســتانی 
ــا حضــور اســتاندار و مســئوالن  ــت ب دول
نهــاد ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد: 
ــادی  ــت زی ــر ظرفی ــال های اخی ــی س ط

را در شــبکه مخابــرات اســتان شــاهد بوده ایــم، بــه 
طــوری کــه پهنــای بانــد ورودی اســتان 6 برابــر شــده و 
اینترنــت پرســرعت در همــه قســمت ها ارائــه می شــود. 
وی افــزود: در بیــش از 400 نقطــه روســتایی اینترنــت 
هــزار   600 بــر  عــاوه  و  ارائــه کرده ایــم  پرســرعت 

ســیم کارت، نســل ســوم و چهــارم اینترنــت نیــز در همــه 
ــت. ــتور کار اس ــتان در دس ــهرهای اس ش

 دوســت محمدی بیــان کــرد: در بخــش پروژه هــای 
عمــران شــهری نیــز قابلیت هــای ایــن شــبکه بــه 
خوبــی نشــان داده شــد و مــا در مجموعــه 
شــبکه اســتان بــرای اســتفاده از تمــام 
بخش هــای تخصصــی جهــت ســپردن 
شــبکه دولــت بــه اســتان آمادگــی داریــم.

ــان  ــتان کرم ــرات اس ــل مخاب ــر عام  مدی
ــه  ــور ک ــتیم همان ط ــن هس ــت: مطمئ گف
رتبــه  قطعــا  شــده ایم،  وارد  قــدرت  بــا 
ــتان  ــه اس ــق ب ــز متعل ــک نی ــت الکترونی ــت دول نخس
کرمــان خواهــد بــود و تمــام تــاش مــا در ایــن زمینــه 
ادامــه دارد؛ ضمــن اینکــه بــرای تحقــق ایــن امــر 
ــازمان ها  ــکاری س ــه هم ــرفت ب ــد پیش ــی از رون  بخش

برمی گردد. ایسنا

در شهر

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

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
به شماره شناسنامه   ترابی   آقای حسین  برابر رای شماره 139560302023000675مورخ 1395/06/31  ردیف 1- 
سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ  20 7

42956 کدملی 1282351451 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 4
یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/50 متر مربع مفروزی از پاک شماره 5516- اصلی 

واقع در  بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023000677مورخ 1395/06/31 آقای اسماعیل ترابی  به شماره شناسنامه  
سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ  20 7

3588 کدملی 1292564369 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 4
یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/50 متر مربع مفروزی از پاک شماره 5516- اصلی 

واقع در  بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رای شماره 139560302023000679مورخ 1395/06/31 خانم منیره ترابی  به شماره شناسنامه  2372 
سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ یکباب  10 7

کدملی 1288130325 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 2
ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/50 متر مربع مفروزی از پاک شماره 5516- اصلی واقع در  

بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
به شماره  زیارتگاهی   ترابی  اشرف  خانم   1395/06/31 139560302023000681مورخ  رای شماره  برابر  ردیف 4- 
سهم مشاع از 72 سهم   10 7

شناسنامه  37169 کدملی 1282299107 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 2
ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/50 متر مربع مفروزی از پاک شماره 

5516- اصلی واقع در  بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
شماره  به  زیارتگاهی   ترابی  زهرا  خانم   1395/06/31 139560302023000683مورخ  شماره  رای  برابر   -5 ردیف 
سهم مشاع از 72 سهم   10 7

شناسنامه  39503 کدملی 1282324942 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 2
ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/50 متر مربع مفروزی از پاک شماره 

5516- 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 : 95/9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/2 

شماره : 27873/ م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تیران
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تیران تصرفات مالكانه بامعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

1-رای شماره 134960302016000177 مورخ 1395/04/12 مالکیت آقای علی دادخواه  فرزند عباس درششدانگ 
یکدرب باغ  به مساحت ششدانگ 1734.85متر مربع پاک شماره 1700فرعی  از 1  اصلی و اقع در تیران  بخش 

دوازده ثبت اصفهان خریداری  از خانم سکینه دادخواه تهرانی فرزند ابو القاسم 
2-رای شماره 134960302016000350 مورخ 1395/08/24 مالکیت آقای محمد دادخواه تیرانی در4 سهم مشاع از 
14 سهم ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت ششدانگ  1467.25متر مربع پاک شماره1891فرعی  از 1  اصلی و اقع 

در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری  آقای غامرضا فدائی تهرانی فرزند حاج محمد
رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون

مهدی شبان
نوبت اول : 1395/09/17
نوبت دوم : 1395/10/02

304 م الف
آگهی تحدید حدود ثبت امالک شهرستان فالورجان قسمتی از امالک بخش 9 ثبت اصفهان

پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید رقبات زیر واقعات در :

اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فروعات زیر :
2556 فرعی : خانم فرشته سادات میرلوحی فاورجانی  فرزند سیدمسعود ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از 

پاک 469 فرعی بمساحت 184/32 متر مربع تاریخ 1395/10/28 ساعت 9 صبح
2571 فرعی : خانمها زهرا کافی فاورجانی  فرزند علی و اکرم میرلوحی فاورجانی فرزند سید محمدعلی )بالسویه( 
ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پاک 771 فرعی بمساحت 168/32 متر مربع تاریخ 1395/10/28 ساعت 

9/30 صبح
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 تاریخ 
1395/10/29 ساعت 9 صبح

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 پاک 165 فرعی  بمساحت 

188/50 متر مربع تاریخ 1395/10/30 ساعت 9 صبح 
چهارم: ابنیه و امالک واقع در فرتخون 534 اصلی و فرعی زیر : 

594 فرعی : آقای مرتضی اکبری فرتخونی فرزند نصراله ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از پاک 207 فرعی 
بمساحت 107/36 متر مربع تاریخ 1395/11/2 ساعت 9 صبح 

پنجم: 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 پاک 166 فرعی 

بمساحت 234/38 متر مربع تاریخ 1395/11/3 ساعت 9 صبح
ششم: ابنیه و امالک واقع در اراضی شمس آباد 690 اصلی و فروعات زیر : 

: آقای غام عباس محسنی کبوترآبادی فرزند رضا  ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره اصلی  20 فرعی 
بمساحت 151/60 متر مربع تاریخ 1395/11/4 ساعت 9 صبح

21 فرعی : خانم نصرت موید زفره فرزند بهرام  ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از شماره اصلی بمساحت 147/87 
متر مربع تاریخ 1395/11/4 ساعت 9/30 صبح

بترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان اماک 
و مجاورین اعام میشود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از 

طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک که در موقع مقرر 
حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 

اخذ و به این اداره تسلیم نماید ./
تاریخ انتشار 1395/10/2  

رئیس اداره ثبت فاورجان - اکبر پورمقدم  
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای محمد قادری  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مصطفی امیر آبادی به این شورا تسلیم که به کاسه 
اینکه خوانده  به  نظر  تعیین شده است،  برای روز 95/12/01 و ساعت 03:00 عصر وقت رسیدگی  و  95/601 ثبت 
مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 
اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/916/م الف به تاریخ 95/10/01
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

به کاسه  تسلیم که  این شورا  به  رمضانی  علی  به طرفیت  مطالبه  به خواسته  دادخواستی  قادری   آقای محمد 
95/602 ثبت و برای روز 95/12/01 و ساعت 03:30 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 
اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/916/م الف به تاریخ 95/10/01
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای محمد قادری  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مجتبی رمضانی به این شورا تسلیم که به کاسه 
95/603 ثبت و برای روز 95/12/01 و ساعت 04:00 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 

اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/916/م الف به تاریخ 95/10/01

دادنامه
شاکی : آقای رمضان مرادی فرزند علی اصغر به نشانی حبیب آباد برخوار خیابان شهید رجایی کوچه سمیه پاک یک 

متهم: آقای حسین باقری فرزند غام به نشانی مجهول المکان اتهام : سرقت موتور سیکلت
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای حسین باقری فرزند غام دلئر بر سرقت یک دستگاه موتور سیکلت آتش به شماره انتظامی 
632-21366 مدل 1388 متعلق به آقای رمضان مرادی فرزند علی اصغر دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده 
از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومیو انقاب شهرستان برخوار شکایت شاکی و گزارش  و کشف و 
ضبط موتور سیکلت در ید آقای تیمور فروغ پور صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده 
را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسامی مصوب سال 75 متهم موصوف را به تحمل 
هفت ماه حبس و 15 ضبه شاق محکوم می نماید و در خصوص رد مال مسروقه نظر به کشف و ضبط آن توسط 
مامورین انتظامی در ید آقای فروغ پور و استرداد آن به شاکی موضوعا منتفی و دادگاه مواجه با تکلیفی نخواهد بود 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/780/م الف به تاریخ  95/08/18
برگ اخطاریه

نام نام خوانوادگی : فرنگیس و فریبا و قمر آقا همگی برومند به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه 4 
حقوقی شورای حل اختاف واقع در خورزوق وقت حضور 1395/11/11 ساعت 04:30 علت حضور : دعوی آقای محمد 

خدادادی به طرفیت شما در وقت مقرر جلسه شورای حل اختاف مراجعه نمایید.
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/876/م الف به تاریخ 95/09/20
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان عاء الدین گلی با وکالت مرضیه دیم کار    دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت اصغر 
زمانی خارائی  به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2حقوقی شورای حل 
اختاف به کاسه 669/95 ثبت و برای تاریخ 95/12/24 ساعت 18  وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده اباغ 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 

اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 شماره : 5/22/95/597/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل  

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510423620200351 شماره پرونده: 9409983620201267شماره بایگانی شعبه : 941291مشخصات 
محکوم له ردیف 1 نام :مرتضی نام خانوادگی : پورسینا نام پدر: غامرضا    نشانی: آران و بیدگل – نوش آباد – منطقه 
شهید مطهری – بلوار جال زادگان نبش ک حکمت منزل مرتضی پور سینا  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: 
قدرت    نام خانوادگی : یار احمدی  نام پدر:عزت اله    نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093620203170 و شماره دادنامه مربوطه 9509973620200590 محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات 
به مبلغ 9000000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید 
چک تا زمان پرداخت آن در حق محکوم له . ضمنا هزینه اجرائی بر عهده محکوم علیه میباشد. رای صادره غیابی 
است. شماره چک 738376-94/07/10  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 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 اعام 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: 13/2/95/584/ م الف 

 متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده آرانی

دادنامه
شماره دادنامه:9509973620200643 تاریخ تنظیم:1395/05/06 شماره بایگانی شعبه:950388 شماره پرونده ها 
9509983620200384 خواهان: آقای جلیل شکیبا فرزند اسداله به نشانی آران و بیدگل – خ ولیعصر عج ا... کوچه 
قائم 12- پ50 خوانده: آقای علی صفری فرزند عزیز علی به نشانی کرمانشاه –خ 22 بهمن –خ 30 متری – کوچه 
قضایی هدایت – منزل صفری خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده 
ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص 
دعوی آقای جلیل شکیبا به طرفیت آقای علی اصغری دائر بر ))اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی مطالبه 
وجه(( با این توضیح که خواهان مدعی است به لحاظ عدم تمکن مالی قادر به پرداهت هزینه دادرسی نیست اما باید 
توجه داشت که موضوع دعوی اصلی پرونده حاضر مطالبه مبلغ چهار میلیارد ریال بابت ثمن فروش فرش ماشینی 
است. همچنین خواهان حاضر در پرونده 920856 همین شعبه به پرداخت ثمن چندین تن نخ مخصوص تولید 
فرش ماشینی محکوم گردیده که فقط همین 2 فقره پرونده و اقرار خواهان در پرونده اخیر الذکر حاکی از فعالیت 
گسترده او در زمینه تولید و فروش فرش ماشینی است اگرچه وی ادعای بیکاری در حال حاضر را دارد اما این امر 
بر فرض صحت، مسبوق به فعالیت تجاری بوده و بیکاری فعلی نیز وصف تجارت سابق را از بین نمی برد فلذا از 
آنجا که خواهان تاجر بوده و دعوی اعسار قابل پذیرش از سوی تاجر نیست مستندا به مواد 2 قانون تجارت 5120 
قانون آیین دادرسی مدنی و 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به رد اعسار صادر و اعام می گردد. 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

شماره:5/22/95/586/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1500/95خواهان رضا شیروانی کرچگانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه چک به طرفیت 
فاطمه رامی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ 95/11/2ساعت 8 صبح  تعیین گردیده ، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خ سجاد – خ ارباب مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 28818/م الف 

مدیر دفتر 45مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

بایگانی شعبه: 950765 تاریخ  شماره اباغیه: 9510106825309936شماره پرونده: 9509986825300624شماره 
اله شمس مورکانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم زهرا  تنظیم: 1395/09/21 خواهان /شاکی حشمت 
رییسی پور و مهدی رییسی پور و محمد رضا ملکیان و مرتضی رییسی پور و حمید رییسی پور و شهره عباسیان و 
فرخ کوهستانی  به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است( و تنفیذ قرار داد )غیر مالی(  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121 
ارجاع و به کاسه 9509986825300624 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/02 و ساعت 11:30تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 28851/م الف

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –اسماعیل صادقی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 922/95خواهان عبدالرضا یزدان پناه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت محمد 
رستمی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه95/11/3 ساعت 3/30تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 28816/م الف 

مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی احضار متهم 

شماره   9510100353604066: اباغیه  خواست(شماره  کیفر  وجود  فرض  با  دادگاه  به  )مربوط 
دو  کیفری  محاکم  تنظیم:1395/09/17  تاریخ  شعبه:950824  بایگانی  شماره  پرونده:9509980366300289 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست در پرونده کاسه 9509980366300289برای علیرضا پیروز زاده 
به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی 
برای مورخه 1395/11/03ساعت 11:30 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.نام و نام خانوادگی وسمت قاضی  
شماره:28812/م الف

 منشی  دادگاه کیفری شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق( – احمد امری 

مدیر عامل مخابرات استان کرمان:

رتبه نخست دولت الکترونیک متعلق به استان کرمان خواهد بود
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حتما بخوانید!
»گل سرخ می روید« در تاالر هنر اصفهان

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »الک قرمــز«، اولیــن ســاخته ســید جمــال 
ســیدحاتمی، ایــن روزهــا در بیشــتر شــهرهای کشــور در حــال 
اکــران اســت و بــه زودی اکــران خــود را در اصفهــان نیــز آغــاز 
خواهــد کــرد. اولیــن ســاخته ســید جمــال ســیدحاتمی مانند 
ــک  ــا، ی ــن روزه ــان ای ــیاری از کارگردان ــاخته بس ــن س اولی

ملــودرام اجتماعــی بــا قصــه ای پــر ســوز و گــداز اســت.
ــواده ــاره خان ــی دارد و درب ــی اجتماع ــز« مضمون   »الک قرم

ارتباط والدین با فرزندان و معضالت جامعه است.
    داستان

ــده زیــر خــط فقــر  ــواده درمان ایــن فیلــم داســتان یــک خان
ــور  ــول مح ــه ح ــت ک ــد اس ــه فرزن ــادر و س ــدر، م ــامل پ ش
ــازی  ــا ب ــرم ب ــی اک ــواده، یعن ــن خان ــد ای ــن فرزن بزرگ تری
ــاله  ــانزده س ــری ش ــد. او دخت ــه می چرخ ــس احمدی پردی
ــی  ــار تمام ــت ب ــور اس ــتان مجب ــه داس ــه در ادام ــت ک اس
ــه  ــده را ب مشــکالت، دشــواری ها و ســختی های برجــای مان

دوش بکشــد.
    تحلیل

ــت  ــبی اس ــاب مناس ــم، انتخ ــی فیل ــی و واقع گرای تلخ گرای

ــه  ــش ب ــدن فیلم ــل ش ــاز از تبدی ــودداری فیلمس ــرای خ ب
ــی.  ــی آبک ملودرام

نبایــد از یــاد بــرد کــه چنیــن فیلمی بــه راحتــی قابلیــت تبدیل 
ــودرام آبکــی را داشــت؛ امــا ســیدحاتمی  ــه یــک مل شــدن ب
ــک شــود  ــق نزدی ــت محــض و مطل ــه واقعی ــا ب  می کوشــد ت
بازی هــا، طراحــی صحنــه  راســتا، جنــس   و در همیــن 
و لبــاس، گریــم مناســب و طیــف رنــگ خاکســتری منتشــر 
 شــده در فیلــم کــه رنــگ ســرخ الک آن را در هــم می شــکند
بــه کمکــش می آینــد تــا بــه فضــای مطلــوب خویــش برســد. 
فیلــم ریتــم مناســبی دارد. شــتابزدگی دختــر و بدوبدوهایــش 
همــه بــا دوربیــن روی دســت، موقعیــت درســتی را از شــرایط 
دختــر ایجــاد می کنــد و باعــث می شــود مخاطــب، خــودش 

را بــا دختــر در دل رویدادهــا ببینــد. 
فیلمســاز بهره گیــری درســتی از »اشــیا« دارد. عروســک های 
ــم ســاده و زشــت  هســتند،  ــدای فیل ــه در ابت ــدر ک ــی پ چوب
بــه  و  می شــوند  آرایــش  می شــوند،  آراســته  نهایــت  در 
ــادی  ــا نم ــن دقیق ــد و ای ــه بای ــد ک ــکلی درمی آین ــان ش هم
اســت از تحــول دختــر؛ دختــر ســاده  اول فیلــم کــه جامعــه 
ــری از  ــن بهره گی ــی آورد. همچنی ــر درم ــکلی دیگ ــه ش او را ب
ــم ــه در فیل ــه کار رفت ــوان کلیدی تریــن شــی ب ــه عن  »الک« ب

ــه عبارتــی  انتخابــی هوشــمندانه از ســوی فیلمســاز اســت؛ ب
الک، وســیله ای اســت بــرای گــذر از دوران نوجوانــی بــه دوران 

بزرگســالی. 
پناهی هــا  پانتــه آ  هســتند.  درخشــان   فیلــم  بازی هــای 
امســال بــا ســه بــازی درخشــان در »نفــس«، »آآآدت 
از  یکــی  می دهــد  نشــان  قرمــز«  »الک  و  نمی کنیــم« 
ــران  ــینمای ای ــر س ــال حاض ــران زن ح ــن بازیگ قدرتمندتری

ــت. اس
    عوامل فیلم

امیــر  نویســنده:  کارگــردان: ســید جمــال ســیدحاتمی، 
ــرداری:  ــر فیلمب ــدی، مدی ــران مجی ــده: کام ــدی، تهیه کنن عب

لبــاس: مرتضــی  محمدرضــا ســکوت، طــراح صحنــه و 
ــر  ــدواری، مدی ــان امی ــردازی: ایم ــراح چهره پ ــدری ط پورحی
 صدابــرداری: مجیــد هاشــمی پور، تدویــن: حمیــد نجفــی  راد

صداگــذاری و ترکیــب صــدا: ســید محمود موســوی، موســیقی: 
گــروه موســیقی »مــه«، مدیــر تــدارکات: اکبــر کاظمــی 
ــر  ــد، مشــاور رســانه ای، مدی ــد: احســان وحی جانشــین تولی
ــین  ــرح: حس ــری ط ــدی، مج ــم محم ــی: میث ــط عموم رواب
فرضــی زاد، برنامه ریــز: علــی جــودی، طــراح و ســازنده 
عروســک: حمیــده مقدســی، پخــش: نســیم صبــا، عــکاس: 
ــام تشــکر ــه آ پناهی هــا، بهن ــژاد، بازیگــران: پانت ــی حمیدن  عل

پردیس احمدیه، مسعود کرامتی، رسول نقوی.

دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  مدیــری  مهــران   -
ــار  ــده، اظه ــاد ش ــش ایج ــه برای ــری ک ــیه های اخی حاش
ــت  ــازی اس ــای مج ــم فض ــرض کن ــان ع ــرد: خدمتت ک
ــه ام فضــای عجیبــی اســت. مــا در  دیگــر! همیشــه گفت
ــدت  ــه ش ــه ب ــم ک ــی می کنی ــوری زندگ ــرایط و کش ش
فضــا، سیاســی اســت و هرچیــزی تعبیــر سیاســی دارد؛ 
حتــی اگــر تعبیــر شــما از چیــزی کــه می گوییــد، سیاســی 
نباشــد. کمــی هــم کم لطفــی مطبوعــات اســت کــه جبهــه 

می گیرنــد و چیزهــای عجیبــی می نویســند.
ــه  ــه ای ب ــم خان ــد گفــت: آرزو دارم بتوان ــرام برومن - احت
ــرای  ــی ب ــم محل ــا ه ــم ت ــا کن ــیدی« بن ــام »داود رش ن
نمایــش یادگاری هــای او باشــد و هــم جایــی بــرای 

ــر. ــرای تئات اج
 - مجموعــه ترانه هــای رســول یونــان بــا نــام »یــه روزی

یه عاشقی بود« به زبان فرانسوی ترجمه شد.
ــد:  - بلقیــس ســلیمانی، نویســنده پیشکســوت، می گوی
 تغییــرات زبــان، نشــان دهنده تحــرک و پویایــی آن اســت 
و نبایــد از آن بترســیم. بایــد بــه ایــن تحــوالت بــه دیــده 

مثبــت نــگاه کنیــم.
ــدی  ــار جدی ــط آث ــغول ضب ــه مش ــوب« ک ــروه »دارک - گ
اســت، قصــد دارد قطعــه ای را پیــش از عیــد نــوروز همــراه 
ــرادی  ــا اف ــوب« ب ــد. »دارک ــر کن ــپ منتش ــک کلی ــا ی ب
 ماننــد حامــد بهــداد و مهــران مدیــری همــکاری داشــته 

و تاکنون سه آلبوم موسیقی منتشر کرده است.
- محســن شــریفیان، سرپرســت گــروه »لیــان«، از 
ارائــه پیشــنهاد طــرح راه انــدازی کانــون موســیقی نواحــی 
ــاد صنفــی  ــا نه ــوان تنه ــه عن ــران ب ــه موســیقی ای در خان

ــت. ــخن گف ــران س ــیقی در ای موس
 - جابــر رمضانــی بــا اشــاره بــه اینکــه تئاتــر جدیــد خــود 
کــه  گفــت  می بــرد،  صحنــه  روی  آینــده  ســال  را 
ــرای  ــرآب« را ب ــاه »زی ــم کوت ــاخت فیل ــد س پیش تولی

ارائــه بــه جشــنواره فیلــم کــن آغــاز کــرده اســت.
ــا تکثیــر و عرضــه  - دبیــر کل ســتاد صیانــت و مبــارزه ب
غیرمجــاز آثــار ســینمایی و ســمعی و بصــری تاکیــد کــرد 
ــا آغــاز فعالیــت ایــن ســتاد، قیمــت رایــت فیلم هــا در  ب

کشــور دو برابــر شــده اســت.
- مســتند »خاطــرات مــا«، روایتــی از ســه رزمنــده دوران 
دفــاع مقــدس دربــاره شــهدای گمنــام و برخــی شــهدای 
ــق  ــبکه اف ــن ش ــاه روی آنت ــنبه ۲ دی م ــواص، پنجش غ

مــی رود.
- جشــنواره بین المللــی فیلــم برلیــن فهرســتی از 11 
فیلــم را بــرای بخــش پانورامــای ایــن رویــداد ســینمایی 
معرفــی کــرد و پیش بینــی می شــود بــا توجــه بــه تعــداد 
فیلم هــای اعالم شــده، ایــن بخــش لیســت دیگــری 

هــم داشــته باشــد.

«گل سرخ می روید» در تاالر هنر اصفهان
ــد«  نمایــش » گل ســرخ می روی
کاری از حســن جویــره تــا 3 دی ماه 
ــه  ــر ب ــاالر هن ــی ت ــالن اصل در س

روی صحنه می رود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فـرهنگـی تفریحـــی  سازمـــان 
ماجــرای  اصفهــان،  شــهرداری 
ایــن نمایــش، داســتان دفاع مــردم افغانســتان از کشورشــان 
در برابــر اشــغالگران اســت کــه در آن قربــان، پســر خانــواده 
در جنــگ شــهید شــده و بــرادرش بســتان نیــز بــرای دفــاع از 

کشــورش راهــی جنــگ می شــود.
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــاالر هن  ت
از ۲4 آذر تــا 3 دی مــاه، میزبــان نمایــش »گل ســرخ 

می رویــد« کاری از حســن جویــره اســت. 
زهــرا وفایــی، علــی رضایــی، علــی احمــدی، کبــری فیــاض 
ــری، مرتضــی  ــات، علیرضــا امی ــاس محمــدی، شــکور بی عب
ــرا ســلطانی  ــدی، زه ــه احم ــه حســنی، عاقل ــی، فاطم رحیم
ــه  ــنی، عاطف ــرا حس ــنی، زه ــال حس ــوی، لی ــه موس معصوم
فدایــی، فاطمــه حســینی، از جملــه بازیگــران ایــن نمایــش 
ــش  ــای نق ــه ایف ــتان ب ــور افغانس ــه از کش ــه هم ــتند ک هس
ــه  ــاعت 17 و 30 دقیق ــر روز س ــه ه ــن برنام ــد. ای می پردازن
در ســالن اصلــی تــاالر هنــر بــه نمایــش درمی آیــد کــه 
ــاالر  ــل ت ــه مح ــد ب ــت می توانن ــرای رزرو بلی ــدان ب عالقه من
هنــر واقــع در میــدان اللــه یــا ســایت اینترنتــی نــوای مهــر 

ــد. ــه کنن مراجع

حضور بنیامین در تلویزیون حاشیه ساز شد
ــان،  ــوب جوان ــدگان محب ــی از خوانن ــادری، یک ــن به بنیامی
ــیما  ــبکه 3 س ــدا ش ــب یل ــژه ش ــه وی ــور در برنام ــا حض ب

شــد.  حاشیه ســاز 
ــردم  ــازی ک ــه ب ــی ک ــن فیلم ــت: اولی ــه گف ــن برنام او در ای
ــد  ــن گفته ان ــه م ــه ب ــران اســت؛ گرچ ــال اک ــون در ح هم اکن
ــم را در ایــن  ــم را نیــاورم. مــن هــم اســم فیل کــه اســم فیل
برنامــه نمــی آورم؛ ولــی بســیار خوشــحالم کــه مــردم از فیلــم 

ــد. اســتقبال کردن
ــنی  ــرزاد حس ــرای ف ــا اج ــرف« ب ــه »حرف توح  او در برنام
بــه خاطــره ای از عبــاس کیارســتمی نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ســال 13۹0 در کیــش کنســرتی برگــزار کردیــم و بــا واســطه 
یکــی از دوســتان از عبــاس کیارســتمی دعــوت کردیــم تــا در 

کنســرت حضــور پیــدا کنــد. 
ــد  ــا آم ــرت م ــه کنس ــرد و ب ــت ک ــتمی محب ــاس کیارس  عب
و عکــس هــم گرفتیــم؛ ولــی هیــچ وقــت آن عکــس را پخش 
نکردیــم. بعدهــا بــه یکــی از دوســتان مــا گفتــه بــود مــن از 
ایــن پســر »بنیامیــن« خوشــم آمــد؛ بــه دلیــل اینکه عکســی 

کــه از مــن گرفــت را هرگــز پخــش نکــرد.

اخبار کوتاه

ســریال  پخــش  پیــش  هفتــه  کــه  حالــی  در 
ــبکه ۲  ــان از ش ــران غفوری ــاخته مه ــایه ها« س »همس
ســیما شــروع شــده بــود، از شــنبه ایــن هفتــه، پخش 

ــد.  ــذار ش ــیم واگ ــبکه نس ــه ش ــریال ب ــن س ای
ــب  ــاد و مخاط ــاق افت ــی اتف ــه ناگهان ــر گرچ ــن ام ای

ــل آن نشــد،  ــه درســتی متوجــه دلی ب
ولــی ریشــه های آن را می تــوان در 
یــک تصمیــم مدیریتــی یافــت کــه بــه 
دلیــل ســطح کیفــی اثــر از پخــش آن 
ــده  ــر ش ــیما صرف نظ ــبکه ۲ س در ش
ــه از پخــش  ــد شــبی ک اســت. در چن
ایــن ســریال طنز گذشــت، اســتفاده از 

ــوگ »دســت  ــز کالمــی توهین آمیــز همچــون دیال طن
ــدم« و حــال و هــوای تکــراری  ــو جــر ب ــدازم دهنت بن
ــاط  ــن نق ــرد و چنی ــه آن ک ــی را متوج ــر، انتقادهای اث
ضعفــی در حــذف ســریال از آنتــن شــبکه ۲ بی تأثیــر 
نبــود؛ گرچــه از ســوی دیگــر عــده ای هــم معتقــد بودند 

ــر داده  ــه اث ــدازه کافــی فرصــت پخــش ب ــه ان ــوز ب هن
نشــده کــه بتــوان دربــاره آن قضــاوت درســتی داشــت. 
گفتــه می شــود محمدرضــا جعفری جلــوه، مدیــر 
شــبکه ۲ ســیما از ابتــدا هــم چنــدان موافــق پخــش 
ایــن ســریال از شــبکه نبــوده اســت؛ ولــی در نهایــت 
ــه  ــش مجموع ــه پخ ــد ک ــت می کن موافق
آغــاز و پــس از چنــد قســمت دربــاره ادامــه 
پخــش تصمیم گیــری شــود؛ در نهایــت 
ــه  ــمت های اولی ــش قس ــس از پخ ــم پ ه
اثــر  کیفیــت  »همســایه ها«،   ســریال 
را مــورد تأییــد قــرار نــداده و بــا تصمیــم وی 
پخــش اثــر قطــع می شــود و بــه جــای آن 
ــاعت ۲1  ــوان« در س ــکان ج ــی »پزش ــریال خارج  س

و 30 دقیقه روی آنتن شبکه ۲ می رود. 
ــاعت ۲1  ــایه ها« س ــریال »همس ــر س ــال حاض  در ح
و 45 دقیقــه از شــبکه نســیم پخــش می شــود. 

خبرآنالیــن

پشت پرده کوچ «همسایه ها» از شبکه 2 به نسیم
تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »ســالم بمبئــی«، جزئیــات 
ــی  ــتری، ایران ــی اش ــس کلباس ــت از نرگ ــن حمای کمپی

ــرد.  ــریح ک ــتان را تش ــده در هندوس محکوم ش
ــران  ــال اک ــم در ح ــده فیل ــی، تهیه کنن ــواد نوروزبیگ ج
ــس  ــت از نرگ ــن حمای ــاره کمپی ــی«، درب ــالم بمبئ »س

کلباســی اشــتری گفــت: کمپیــن حمایــت 
ــور  ــا حض ــتری ب ــی اش ــس کلباس از نرگ
ــران  ــرزا، بازیگ ــا می ــزار و دی محمدرضــا گل
هنرمنــدان  دیگــر  و  بمبئــی«  »ســالم 

ــد.  ــد ش ــاز خوه ــران آغ ــینمای ای س
بــه  کمپیــن  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
همــکاری  بــا  و  مــردم  درخواســت 

ســینماگران ایجــاد شــده اســت و در واقــع می خواهیــم 
از حضــور بازیگــران هنــدی در ایــران اســتفاده و خواســته 
ــه  ــوکار ب ــوی نیک ــن بان ــام از ای ــع اته ــرای رف ــود را ب خ
هندوســتان اعــالم کنیــم. ایــن تهیه کننــده ســینما تاکیــد 
کــرد: در ایــن مراســم بازیگــران ایرانــی و هنــدی کــه در 

فیلــم »ســالم بمبئــی« بــه کارگردانــی قربــان محمدپــور 
بــازی کرده انــد، حضــور دارنــد؛ عــالوه بــر آن تعــدادی از 
ســینماگران نیــز در ایــن مراســم شــرکت می کننــد تــا مــا 
ــه کشــور هندوســتان و مراجــع  ــام خــود را ب ــم پی بتوانی
ــس  ــده نرگ ــا پرون ــم ت ــه کنی ــور ارائ ــن کش ــی ای قضای
ــاره بررســی  و حــق   کلباســی اشــتری دوب

و حقوق وی گرفته شود.
ــرای حضــور در ایــن مراســم   وی افــزود: ب
اعــالم سراســری شــده اســت تــا هــر کــدام 
از هنرمنــدان کــه تمایــل دارنــد در ایــن 

ــد. ــدا کنن مراســم حضــور پی
نشــان دهنده  واقــع  در  برنامــه  ایــن   
ــی  ــس کلباس ــر نرگ ــه فک ــران ب ــا در ای ــه م ــت ک آن اس
اشــتری هســتیم و از وی حمایــت می کنیــم. نوروزبیگــی 
در پایــان گفــت: امیــدوارم عضویــت در ایــن کمپیــن بــه 
ــن  ــز عضــو ای ــا نی ــز برســد و آن ه ــدی نی ــدان هن هنرمن

ــی ــوند.  خبرفارس ــن ش کمپی

آگهی ابالغ
شماره نامه: ۹5101136۲0۲00۹۹1شماره پرونده: ۹50۹۹836۲0۲0046۹شماره بایگانی شعبه: ۹50474 تاریخ تنظیم: 

13۹5/0۹/۲1 خواهان مهدی نوروز پور با وکالت محسن کمال آرانی  دادخواستی به طرفیت خوانده گان حسن و 

حسین جملکی بذرافشان – حسین اکرمیان – علی سعیدی - احمد رسولیان – حسن عسگر حکیمی – عزیزاله 

آیتی –جواد شکوری – ناصر پناهیده – علی محمد آیتی – رحمت اله میرزاده – جواد دادگر-علی دادگر – سید 

مسلم تکیه - حسین بذر افشان – میرزا مشرقیان – علی اکبر کشایی – محمد صادق کشایی – نصرت اله اربابی 

– حسن ایمانیان – ابوالفضل رسولیان – سعید رسولیان – مسعود رسولیان – حسین رسولیان - اعظم رسولیان 

–مهری عابداف – نعمت اله سیاری –عباس قلی قامتی –علی سربلوکی –مهدی آبادیان –عباس شعاری نژاد-رضا 

نقلی – ماشااله نقلی – حسین نقلی – علی نقلی – محمد نقلی –علی اکبر نقلی –حسین نوریان –صفر نوریان 

–حسین سربلوکی –فخراله قدیری –امراله قدیری – حسن دهقانی ماشااله سیفی زاده- محمد علی حق جو امراله 

ایمانیان – حسن قامتی – محمد قامتی –عباس قامتی – مهری خلیق ارانی مرضیه سلطان علیزاده – حسین 

علیزاده–علیرضا علیزاده – محمد علیزاده –علی اکبر علیزاده – حبیب اله علیزاده - مجید علیزاده – مصطفی علیزاده 

- زهرا سلطان علیزاده   به خواسته خلع ید وقلع و قمع  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران وبیدگل  

ارجاع و به کالسه  ۹50۹۹836۲0۲0046۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/11/04 و ساعت 8:30تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده گان علی سعیدی - حسن عسگر حکیمی – عزیزاله آیتی –– ناصر 

پناهیده – علی محمد آیتی – سید مسلم تکیه - حسین بذر افشان – میرزا مشرقیان – علی اکبر کشایی – محمد 

صادق کشایی –نصرت اله اربابی – حسن ایمانیان – ابوالفضل رسولیان – سعید رسولیان –حسین رسولیان - اعظم 

رسولیان – مهری عابداف – نعمت اله سیاری –عباس قلی قامتی –علی سربلوکی –مهدی آبادیان –عباس شعاری 

نژاد-رضا نقلی – ماشااله نقلی –حسین نقلی –علی تقلی – محمد نقلی – علی اکبر نقلی - صفر نوریان – فخراله 

قدیری –امراله قدیری –حسن دهقانی - ماشااله سیفی زاده- محمد علی حق جو- امراله ایمانیان – حسن قامتی 

– محمد قامتی –عباس قامتی – مهری خلیق ارانی مرضیه سلطان علیزاده – حسین علیزاده - محمد علیزاده 

–علی اکبر علیزاده –حبیب االه علیزاده - مجید علیزاده - مصطفی علیزاده  – زهرا سلطان علیزاده ست 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 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: 13/۲/۹5/574/م الف شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان آران و بیدگل

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم فریبا فیروز بخت فرزند محمد  به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی 

گردیده  مدعی است که سند مالکیت 14۲5 سهم مشاع از 7۹30 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 

ثبتی 1۹/56۲ واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال 103۲۲0 که در صفحه ۲ دفتر ۲83 امالک ذیل ثبت 

35507 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس مفقود شده است . بنابراین چون نامبرده 

در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 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 آگهی ظرف مدت  10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 

معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه  و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد و در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وجود 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 مفقود شدن سند مالکیت
خانم فریبا فیروز بخت فرزند محمد  با ارائه دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی 

گردیده  مدعی است که سند مالکیت 77/46 سهم مشاع از 85۲ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی نیمه 

محصو پالک 1۹/564 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال 103۲10 که در صفحه ۹5 دفترجلد  ۲84 

امالک ذیل ثبت 35734 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده وسپس مفقود شده است . 

بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 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 آگهی ظرف مدت  10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه  و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد 

گردد و در صورت انقضای مهلت 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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید سیفی  دارای شناسنامه شماره 4165متولد 1367  به شرح دادخواست به کالسه ۹5 / 8۹1 ش1 از 

این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی سیفی  بشناسنامه 

۲13مورخ 1337/01/01 در تاریخ13۹5/8/۲4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک  پسر- سه دخترو یک همسر  دائمی که  به شرح ذیل می باشد:  1- حمید سیفی فرزند 

محمد علی به ش ش 4165 متولد 1367 صادره از گلپایگان ۲- الهه سیفی فرزند محمد علی به ش ش 40 متولد 

1361 صادره از گلپایگان 3- انسیه سیفی فرزند محمد علی به ش ش6۹1 متولد 1363 صادره از گلپایگان 4- زهرا 

سیفی فرزند محمد علی به ش ش 1371 متولد 1365 صادره از گلپایگان 5- معصومه نکونام فرزند قنبر علی به 

ش ش 4 متولد 1343 صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 

آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 50۲/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

گواهی  حصروراثت
شناسنامه  رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   435 شماره  بشناسنامه  باالنی   غفاری  احمد  آقای 

فاطمه  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  ۹5/11۹3تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه 

تکمیلی        بشناسنامه شماره 3767۲در تاریخ 13۹5/3/1۹در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 

از 1- پری سعادتمندی فرزند عبداله شماره شناسنامه 65 نسبت با متوفی مادر ۲- ابوذر غفاری باالنی فرزند 

احمد شماره شناسنامه  فرزند  باالنی  غفاری  علی  امیر  متوفی پسر 3-  با  احمد شماره شناسنامه 13۹6نسبت 

1۲7543531۹ نسبت با متوفی پسر 4- شیما غفاری باالنی فرزند احمد شماره شناسنامه 518 نسبت با متوفی 

تشریفات  از  پس  همسر  متوفی  با  نسبت   435 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  باالنی  غفاری  احمد   -5 دختر 

از متوفی نزد  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و  تا هرکسی هر  نماید  را یکمرتبه آگهی می  قانونی در خواست مزبور 

 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد

 شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمود نام خانوادگی: بابایی نام پدر: فضل اله   نشانی محل اقامت: فالورجان – خ 

میثم – پاساژ زاینده رود – موبایل قاسمی  مشخصات محکوم له: نام:محمود     نام خانوادگی:زارع   نام پدر : 

عبدالرسول   نشانی محل اقامت:فالورجان – خ امام  - میدان انقالب – قرض الحسنه صاحب الزمان  محکوم به:به 

موجب رای شماره 505 تاریخ۹5/4/10 حوزه دوم حقوقی   شورای حل اختالف شهرستان فالورجان   که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم 

به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق 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.

شماره7۲4/م الف شعبه سوم حقوقی فالورجان 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
از آنجایی آقای قاسم نوریان محکوم به انتقال 36 سهم مشاع از 1500 سهم مزرعه فیض آباد بیدگل پالک 4 اصلی 

)از طرف اجرای احکام دادگستری( به طرفیت ماشاله کرم آبی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی میباشد به 

علت مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان لذا مراتب جهت اطالع خوانده برای حضور در دفترخانه 

338 شهرستان آران و بیدگل در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا ظرف مدت 5 روز از زمان چاپ آگهی 

در دفتر خانه مرقوم حاضر گردند./ 

دفتر اسناد رسمی 338 آران و بیدگل سر دفتر یاسر کدخدایی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شماره ۹5007۹ مطروحه در 

اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان دو دانگ از شش دانگ یک باب ساختمان تجاری که حسب نظر 

کارشناس ارزیابی و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد.

به شماره پالک 33/188 بخش 18 ثبت اصفهان دارای سند شش دانگ  ثبتی  1-ملک موضوع مزایده دارای 

میباشد.

۲-مالک پالک ثبتی مذکور آقای رضا قاسمی فرزند جعفر میباشد.

3-ملک مورد معرفی به نشانی اصفهان – کیلومتر 1۲ جاده نایین – روستای کلمنجان )بر 48 متری ( بانام تجاری 

طیبات دارای یک جلد سند مالکیت شش دانگ دفترچه ای با شماره ورقه مالکیت 05۲7060-الف 87 و شماره 

ملک 33/188 و شماره ثبت 14753 بخش18 اصفهان بصورت شش دانگ بنام آقای رضا قاسمی فرزند جعفر 

که حدود و مشخصات ثبتی و ملک و محل آن بصورت یک باب رستوران و به مساحت عرصه طبق سند 153/۹3 

متر مربع میباشد ساختمان احداثی بر روی عرصه این پالک شامل سه طبقه بوده که جمعا مساحت تقریبی 400 

متر مربع در سه طبقه و به صورت اسکلت فلزی سقفهای آهن و آجر و بتون بوده و زیر زمین آن به صورت انباری و 

همکف شامل فضای پذیرایی رستوران و سرویس دهی و طبقه اول آن محل آشپزخانه و استراحت کارگران و دارای 

بدنه و کف هر سه طبقه سنگ و سرامیک و کاشی و دارای انشعابات برق و گاز و آب میباشد.

4-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای مال توقیف شده از قیمت پایه ۲/300/000/000 ریال که معادل دویست 

و سی میلیون تومان شروع و در اجرای ماده 1۲8 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین 

مبلغ را پیشنهاد نماید.

5-شرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده 1۲۹ قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود 

را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب ۲171۲۹0۲10008 نزد بانک ملی واریز نماید و برنده مزایده مکلف 

خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر 

اینصورت مبلغ ده در صد واریزی پیش از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

6-پرداخت بدهی های معوقه مربوط به  آب – برق –گاز –تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و بدهی های 

مالیاتی و عوارض  شهرداری )در صورتی که ملک موردمزایده دارای بدهی های مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از 

اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و صدور سند 

بر عهده برنده مزایده میباشد.

7-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام ثمن معامله و صدوردستور تملک مورد مزایده در اجرای مواد 134 

و 143 قانون اجرای احکام مدنی بنام خریدار منتقل خواه شد

8-متقاضیان خرید میتوانند در اجرای ماده 1۲6 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع 

زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند.

۹-زمان مزایده روز پنج شنبه ۹5/10/16 ساعت 10 الی 1۲ و مکان مزایده اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی 

اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می باشد.

شماره:۲46۹8 / م الف اجرای احکام شعبه 6 حقوقی اصفهان 

دادنامه
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه محمود زارع ف عبدالرسول ساکن فالورجان – خ امام – میدان 

انقالب – قرض الحسنه صاحب الزمان به طرفیت زهره زمانی ف حسن ساکن مجهول المکان به خواسته مطالبه 

مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ۲4۲8۹400 مورخ ۹4/11/1۲ عادی و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به این که با ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده در 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 خوانده 

مجهول المکان می باشد از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد . بنابر این 

این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 1۹8و5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 و 308 و 30۹ و 311و 

313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سر رسید که در زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد 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 از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است. 

شماره:7۲3/م الف شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان فالورجان

دادنامه
:شعبه  رسیدگی  مرجع  رسیدگی ۹5/7/3  تاریخ   ۹5/7/14 مورخ   453: دادنامه  پرونده:1۹7/۹5 شماره  کالسه 

سوم شورای حل اختالف گلپایگان خواهان : مهدی عسگری نشانی : گلپایگان عمران رسالت7 منزل حجرتی 

53۹36-87717 وکیل: 1- مهدی بیداد نژاد نشانی : مجهول المکان ۲- فرهاد ربیعی  نشانی مجهول المکان 

خواسته انتقال سند گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 

و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 

قاضی شورادر خصوص دعوی خواهان مهدی عسگری فرزند احمد به طرفیت خواندگان مهدی بیداد نژاد فرزند 

هادی ۲- فرهاد ربیعی فرزند عباس به  خواسته انتقال سند پژو 405 به شماره انتظامی ۹۹6 ص 53 ایران ۹3 

مقوم به 15/000/000 به انضمام هزینه های دادرسی و با عنایت به محتویات پرونده که شامل دادخواست تقدیمی ، 

کپی مصدق قولنامه مورخ ۹۲/1۲/۲ و استعالم در دولت الکترونیک و اظهارات خواهان می باشد و خواندگان نیز با 

وصف ابالغ قانونی به ایشان در جلسه حضور پیدا نکرده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده اند لذا با توجه به پاسخ 

استعالم از دولت الکترونیک که مالک رسمی که مالک رسمی خودرو خوانده ردیف دوم معرفی نموده و ایشان تا 

به حال اقدام به انتقال سند ننموده است لذا مستندا به ماده 1۹8قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خود رو پژو 405 به شماره انتظامی 

نیز به پرداخت هزینه  ایران ۲3را در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و خوانده ردیف اول را  ۹۹6 ص 53 

های دادرسی محکوم می نماید ولی نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل 

 واخواهی در شعبه و پس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی شهرستان گلپایگان 

می باشد.

شماره:4۹۲/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم حوزه قضائی گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   760  / به کالسه ۹5  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۹781  بیدگلی    ایمانیان  ابوالفضل  آقای 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر علی ایمانیان بیدگلی   

بشناسنامه 0۲845۹0-61۹ در تاریخ۹5/8/۲8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- فائزه رجب پور بیدگلی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 61۹00۲۹876 به عنوان مادر متوفی 

بوده و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 

شماره : 5/۲۲/۹5/603/ م الف شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسمعیل شفائی مقدم    دارای شناسنامه شماره 1۹0 به شرح دادخواست کالسه ۹5 / ۹۹0 /ش 1 از این دادگاه  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا شفائی مقدم    بشناسنامه ۲1۹ 

در تاریخ۹5/۲/۲8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه 

متولی بیدگلی فرزند محمد به ش ش 4۲ همسر آن مرحوم ۲- اسمعیل شفائی مقدم به ش ش 1۹0 3- محمد 

جواد شفائی مقدم به ش ش 15۲ 4- ماشااله شفائی مقدم به ش ش ۲4۲4 5- حسینعلی شفائی مقدم به 

ش ش 50338 6- مهدی شفائی مقدم به ش ش ۲61 7- هادی شفائی مقدم به ش ش 1350 فرزندان پسر 

آن مرحوم 8- زینب شفائی مقدم به ش ش 4۹7 ۹- اعظم شفائی مقدم به ش ش ۲1۲ 10- زهرا شفائی مقدم 

به ش ش 57 11- هاجر شفائی مقدم به ش ش 116 1۲- عذرا شفائی مقدم به ش ش 78۲6 والغیر  اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 5/۲۲/۹5/605/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹50۹66خواهان حمید رضا خیر اللهی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  چک  به طرفیت 

حمید رضا قپانچی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ ۹5/11/3ساعت 10 تعیین گردیده 

است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 

شمالی چهارراه وکال  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۹۲4۲/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1588/۹5خواهان آقای مهدی محمد دخت با وکالت خانم جهانبخش     دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه  یک فقره حواله   به طرفیت عباس صمدی فرزند طاهر   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روزیک شنبه  مورخ ۹5/11/3ساعت 8/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۹۲81/م الف مدیر دفتر شعبه 1۲مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 14۹7/۹5خواهان جواد نصر اصفهانی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه ۲ فقره سفته   

به طرفیت احسان ابدال   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخ ۹5/11/۲ساعت 8/30 صبح  

تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان خ سجاد – خ ارباب جنب بیمه ایران – مجتمع 

شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲8837/م الف مدیر دفتر 45مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1587/۹5خواهان آقای مهدی محمد دخت با وکالت خانم جهانبخش     دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه  چک    به طرفیت هادی صمدی فرزند طاهر   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز شنبه  

مورخ ۹5/11/۲ساعت 8/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: ۲۹۲8۲/م الف مدیر دفتر شعبه 1۲مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

نگاهی به فیلم »الک قرمز« ساخته سید جمال سیدحاتمی

رنگ رنج

حمایت «سالم بمبئی» از نرگس اشتری



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

لغو دیدار تشریفاتی بسکتبال بانوان پنجشنبه  02  دی ماه   61395
ـــمـــاره  325 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 تعصب بازیکنان کم رنگ شده است
حمیــد اســتیلی دربــاره وضعیــت 
فوتبــال  تیــم  روزهــای  ایــن 
کــرد:  اظهــار  پرســپولیس، 
پرســپولیس نتایــج خوبــی در این 
فصــل کســب کــرده اســت؛ ولــی 
ــازی  ــت ب ــته نتوانس ــه گذش هفت
 خوبــش در لیــگ را ادامــه بدهــد
ــه  ــم این گون ــد بپذیری ــل ذوب آهــن شکســت خــورد. بای و مقاب
ــر  ــن ام ــال ای ــد و در فوتب ــم رخ می ده ــک تی ــت ها در ی شکس
طبیعــی اســت. بــه هــر حــال پرسپولیســی ها بایــد ایــن 
شکســت را فرامــوش کننــد و بــه آینــده امیدوار باشــند. اســتیلی 
در ادامــه دربــاره ســرباز شــدن امیــد عالیشــاه و احمــد نوراللهــی 
ــران ــال ای ــت ها در فوتب ــربازی فوتبالیس ــون س ــت: قان ــم گف  ه
ــان ســرباز  ــد اصــاح شــود. بازیکن ــی نیســت و بای ــون خوب قان
مجبــور هســتند فقــط بــه یــک باشــگاه برونــد کــه آن باشــگاه 
هــم رقیــب تیــم محبوبشــان محســوب می شــود. بــه هــر حــال 
ایــن موضــوع را بایــد مدیــران فوتبالــی بررســی کنند تــا در قانون 
ســربازی بازیکنــان عدالــت بیشــتری وجــود داشــته باشــد. وی 
ــن  ــه پیراه ــب الزم را ب ــان تعص ــی از بازیکن ــه برخ ــاره اینک درب
ــرق  ــه ع ــدم ک ــم معتق ــن ه ــرد: م ــان ک ــود ندارندخاطرنش  خ

و تعصب در برخی از بازیکنان کم رنگ تر شده است. ایسنا

دومین اخراجی سایپا مشخص شد
ــل  ــه در نیم فص ــت ک ــی اس ــن بازیکن ــی، دومی ــن برزیل بازیک
ــی  ــین فرک ــت حس ــرار اس ــود. ق ــدا می ش ــایپا ج ــم س از تی
فهرســت بازیکنــان مــازاد و مــورد نیــاز خــود را روز شــنبه 
آینــده بــه مدیــران باشــگاه ســایپا ارائــه کنــد. در حــال حاضــر 
جدایــی دو بازیکــن از تیــم ســایپا قطعی شــده اســت. مســعود 
ــرود و  ــدی ب ــم جدی ــه تی ــل ب ــت نیم فص ــرار اس ــن زاده ق حس
رینالــدو، بازیکــن برزیلــی نیــز دومیــن اخراجــی حســین فرکی 
از سایپاســت. قــرار اســت ســایپا در نیم فصــل 4 یــا 5 بازیکــن 

جدیــد جــذب کنــد.

 برخورد شدید پیروانی 

با بازیکنان اعتصاب کننده
بازیکنــان تیــم فوتبــال فجــر سپاســی بعــد از تعطیــات 5 روزه 
ــات  ــرکت در تمرین ــه ش ــر ب ــروز حاض ــم، دی ــن تی ــات ای تمرین
نشــدند؛ امــا پــس از گذشــت مدتــی از تصمیــم خــود منصــرف 
شــده و دوبــاره بــه تمرینــات بازگشــتند. غامحســین پیروانــی 
درخصــوص ایــن اتفــاق عنــوان کــرد: کســی کــه می گویــد ســر 
تمریــن نمی آیــم، نبایــد بیایــد. اگــر مــرد حرفــی را می زنــد، بایــد 
پــای حرفــش بایســتد. تمــام بازیکنــان در تمریــن حضــور دارند. 
دو نفــر از مقصــران اصلــی ایــن اعتصــاب را اخــراج کــردم و بــا 
ســایر بازیکنــان متخلــف هــم بــه شــدت برخــورد خواهــم کــرد.

 جابه جایی بزرگ در لیگ والیبال
شــدن  اعــام  آزاد  از  پــس 
بازیکنــان صالحیــن ورامیــن در 
ســتاره های  والیبــال،  لیــگ 
ایــن تیــم راهــی ســایر شــهرها 
ــر حســینی، ســتاره  شــدند. امی
ــن  ــی و صالحی ــم مل ــابق تی س
ــز  ــهرداری تبری ــه ش ــن، ب ورامی
پیوســت تــا نیم فصــل دوم را در ایــن تیــم بحــران زده پشــت 
ــم  ــل ســال های گذشــته تی ــه مث ــا ک ــذارد. تبریزی ه ســر بگ
خوبــی را راهــی لیــگ کــرده بودنــد، فقــط ۳ بــرد را از ۱۱ بــازی 
بــه دســت آوردنــد و هنــوز بــرای صعــود بــه پلــی آف مشــکل 
دارنــد. در کنــار حســینی، بهــرام فریــد هــم راهــی تبریــز شــد 
ــت های  ــش در پس ــدن بازیکنان ــل ش ــا کام ــم ب ــن تی ــا ای ت
ــرای نیم فصــل دوم داشــته  مختلــف، امیــدواری بیشــتری ب
باشــد. قبــل از حضــور حســینی در تبریــز، علیرضــا بهبــودی 
کاپیتــان و پاســور ســابق ایــن تیــم، تبریــز را به مقصــد اردکان 
تــرک کــرد تــا نیم فصــل را در تیــم ســال گذشــته خــود ادامــه 
بدهــد. در کنــار ایــن جابه جایی هــا ســعید مصطفی ونــد 
هــم از صالحیــن ورامیــن جــدا شــد و بــه تیــم مدعــی پیــکان 

پیوست.

 نظارت کمیته فنی 

بر جدال مدعیان کشتی فرنگی
ــور در  ــاالن کش ــی بزرگس ــتی فرنگ ــی کش ــای عموم رقابت ه
روزهــای ۲ و ۳ دی مــاه در محــل خانــه کشــتی شــماره 
ــن  ــود. ای ــزار می ش ــهران برگ ــی آزادی تـ ــه ورزش ۲ مجموع
ــد  ــی از فرآین ــور بخش ــابقات مذک ــه مس ــت ک ــی اس در حال
انتخابــی تیــم ملــی و کســب ســهمیه بــرای حضــور در مرحلــه 
نهایــی انتخابــی اســت و طبیعتــا کادر فنــی نــگاه ویــژه ای بــر 
ــر ایــن اســاس علــی اشــکانی  عملکــرد فرنگــی کاران دارد. ب
ــی  ــفندیاری فر و محمدعل ــرزاد اس ــماعیل نژاد، مه ــاد اس فره
چمیانــی، بــه عنــوان اعضــای کمیتــه فنــی بــر ایــن رقابت هــا 

نظــارت خواهنــد کــرد.

لغو دیدار تشریفاتی بسکتبال بانوان
 در ادامــه پیگیری هــای وزارت ورزش و فدراســیون بســکتبال 
ــوان بسکتبالیســت   ــن مجــوز قطعــی حجــاب بان ــرای گرفت ب
ایــران بــرای حضــور در میادیــن رســمی، قــرار بــود روز 
یکشــنبه 5 دی مــاه دو تیــم گاز تهران و کوشــا سپهرســبان در 
 یــک دیــدار تشــریفاتی بــا حضــور ناظــر فیبــا و وزیــر ورزش 
و جوانــان بــه مصــاف یکدیگــر برونــد؛ امــا بــه دلیــل تداخــل 
ــن  ــد در ای ــا نمی توان ــده فیب ــمس، نماین ــم کریس ــا مراس ب
دیــدار حضــور داشــته باشــد. بــا ایــن وضعیــت، ایــن دیــدار 

ــه زمــان دیگــری موکــول شــد. لغــو و ب
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طایی پوشــان ســپاهان کــه درآغازیــن هفته هــای لیــگ برتــر 
ــال های  ــاف س ــد و برخ ــه بودن ــی مواج ــران مدیریت ــا بح ب
گذشــته، حــال و روز چنــدان خوبــی نداشــتند، در مصــاف بــا 
تیــم ســایپا نشــان دادنــد کــه بــه انســجام و هماهنگــی تیمــی 
دســت پیــدا کرده انــد و بــرای رســیدن بــه مرحلــه نیمه نهایــی 
و لیــگ قهرمانــان آســیا، بایــد بــا روحیــه و انگیــزه ای دوچندان 
در مصــاف بــا ایــن تیــم کــه از ســوی حســین فرکی، ســرمربی 
ــن رو از  ــد. از ای ــود، برون ــت می ش ــپاهان، هدای ــین س پیش
ــه گل  ــی زود ب ــد و خیل ــی روی آوردن ــازی تهاجم ــه ب ــدا ب ابت

رســیدند.
    نیمه اول

ــت  ــایپا را تح ــاع س ــازی، دف ــروع ب ــا ش ــی ب ــاگردان ویس ش
ــا  ــد ت ــی کردن ــای پنالت ــه خط ــور ب ــد و مجب ــرار دادن ــار ق فش
ــم، در  ــن تی ــک ای ــان خوش تکنی ــی، کاپیت ــان حاج صف احس
دقیقــه 4 بــا ضربــه ای دقیــق اولیــن گل ســپاهان را بــه ثمــر 

برســاند. بعــد از ایــن گل، هــر دو تیــم بــرای پیــروزی و صعــود 
بــه مرحلــه نیمه نهایــی تــاش فراوانــی کردنــد؛ امــا نیمــه اول 
بــا همیــن نتیجــه ۱ بــر 0 بــه ســود ســپاهان بــه پایــان رســید.

    نیمه دوم
 در نیمــه دوم جوانــان مســتعد اصفهانــی دفــاع منطقــی 
ــتند  ــود داش ــتور کار خ ــا را در دس ــد حمله ه ــتفاده از ض و اس
ــان ســایپا  ــی مهاجم ــع پیشــروی و گلزن ــا هوشــیاری مان  و ب
ــعی در  ــده س ــدند و حساب ش ــی ش ــا رضای ــژه غامرض به وی
ــه  ــان ادام ــد همچن ــن رون ــتند. ای ــازی داش ــرل و اداره ب کنت
داشــت کــه تعویــض طایــی و به موقــع طالــب ریکانــی 
ــود  ــه س ــازی را ب ــد ب ــه 5۳، رون ــا در دقیق ــول نویدکی ــا رس ب
شــاگردان عبدالــه ویســی تغییــر داد؛ نویدکیــای باتجربــه 
ــه  ــی ب ــزادی کریم ــد به ــای فری ــب و زیب ــه عق ــاس رو ب از پ
ــایپا را  ــج دروازه س ــی کن ــه زمین ــا ضرب ــرد و ب ــره ب ــی به خوب
ــاز  ــاح زاده را ب ــار دروازه ف ــن ب ــرای دومی ــرار داد و ب ــدف ق ه
کــرد. صرف نظــر از باخــت ۲ بــر 0 ســایپا در مقابــل ســپاهان، 
بایــد اذعــان کنیــم کــه بــا وجــود هــوای ســرد و بارانــی 

ورزشــگاه نقــش جهــان، دو تیــم بــازی قشــنگی را بــه نمایــش 
 گذاشــتند. ســپاهانی ها در ایــن بــازی حملــه از دو طــرف 
ــی  ــه ضعــف دروازه بان ــا توجــه ب ــد را ب و ارســال توپ هــای بلن
ــوان نشــان  ــا حــدودی نات ــی ت ــل توپ هــای هوای کــه در مقاب
ــول  ــدنی رس ــه مهارنش ــتند؛ ضرب ــتور کار داش ــی داد، در دس م
ــد. ــف وی می باش ــد ضع ــبتا دور، مؤی ــه نس ــا از فاصل نویدکی

    بازی منطقی سپاهان
بــه هــر حــال طایی پوشــان اصفهــان تحــت هدایــت و رهبــری 
عبدالــه ویســی کامــا بــا حســاب و کتــاب پــا بــه ایــن میــدان 
ــر  ــه دور از ه ــی و ب ــی اصول ــه فوتبال ــا ارائ ــد و ب ــاده بودن نه
ــس  ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــراب و ب ــره و اضط ــاس دله ــه احس  گون

 بــا یــک کار گروهــی و تمرین شــده، به ویــژه بــا انضبــاط تیمــی 
ــروزی در  ــود پی ــازه کار خ ــوان و ت ــان ج ــش دروازه ب و درخش
ایــن بــازی حســاس را بــا حضــور نزدیــک بــه ۲ هــزار هــوادار 

متعصــب و پرشــور خــود جشــن گرفــت. 
ــران  ــت ته ــم نف ــف تی ــی حری ــه نیمه نهای ــپاهان در مرحل س
اســت کــه بــا برتــری ۳ بــر ۲ مقابــل تیــم پرطرفــدار اســتقال 
بــه ایــن مرحلــه راه پیــدا کــرده اســت. بهتریــن بازیکــن ایــن 
میــدان احســان حاج صفــی بــود کــه بــا درایــت و خردمنــدی 
در داخــل میــدان مدیریــت کــرد؛ گل اول ســپاهان را بــه ثمــر 
ــد  ــرای فری ــی ب ــاس عمق ــا پ ــاز گل دوم ب ــاند و زمینه س رس

کریمــی بــود.

درمرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران:

 درتقابل دو مربی سپاهان 
ویسی برنده شد

ــول  ــا ق ــه ب ــی در رابط ــگر جنجال ــر، گزارش ــا علیف  علیرض
ــال  ــای فوتب ــری در دنی ــر مربیگ ــی ب ــود مبن ــرار خ و ق
گفــت: ابتــدای فصــل چنــد پیشــنهاد داشــتم، امــا 
ــر و هــم  ــگ برت ــود، هــم از لی ــا شهرســتان ب ــه آن ه هم
لیــگ دســته اول؛ رفتــم بــا آن هــا مذاکــره کــردم، 

امــا بــه توافــق نرســیدیم. بــه هرحــال 
آنقــدری  مــن  بــه  پیشــنهادی  مبلــغ 
خانــواده  و  خانــه  بخواهــم   نبــود کــه 
ــودم  ــم و خ ــل کن ــتان منتق ــه شهرس  را ب
ــک ســال از کار دور باشــیم.  ــم ی و فرزندان
ــه  ــی ک ــامی تیم های ــا اس ــه ب وی در رابط
پیشــنهاد  وی  بــه  ســرمربیگری  بــرای 

دادنــد گفــت: حرفــه ای نیســت نــام تیم هــا را بگویــم؛ بــه 
ــد و  ــن کار کنن ــا م ــا می خواســتند ب هرحــال چــون آن ه
بنــده بــه لحــاظ مالــی نخواســتم همــکاری را آغــاز کنیــم، 

ــرم.  ــا را بب ــام تیم ه ــت ن ــت نیس ــاال درس ح
ــای  ــت تیم ه ــور روی نیمک ــرای حض ــان ب ــر در پای علیف

مختلــف در نیم فصــل اعــام آمادگــی کــرد و گفــت: 
ــردم  ــام ک ــم اع ــل ه ــن نیم فص ــر و بی ــال حاض در ح
بــا  را می خواهنــد  تیم هایــی کــه مــن  در  می توانــم 
ــت  ــه موفقی ــم؛ البت ــه کار کن ــاز ب ــت آغ ــن موفقی تضمی
از  بعضــی  دارد؛  خاصــی  معنــی  تیمــی  هــر  بــرای 
ــوند ــته می ش ــی بس ــرای قهرمان ــا ب  تیم ه

برتــر  لیــگ  در  مانــدن  بــرای   بعضــی 
ــرای حضــور در رتبه هــای  و تعــدادی هــم ب
ــت  ــال موفقی ــر ح ــه ه ــدول. ب ــی ج میان
 در هــر تیمــی یــک معنــی خاصــی دارد 
 و مــن می توانــم بــا توجــه بــه سیاســت ها 
و هدف گذاری هــای هــر باشــگاهی در آن 

مشــغول بــه کار شــوم. 
تعــداد  بــا  داریــم کــه  یــک  لیــگ  در  تیم هایــی  مــا 
گل هــای بــاال می بازنــد؛ بعضــی مدیــران هســتند کــه 
 بــا مربیــان خــود رودربایســتی دارنــد؛ آن هــا مربیــان 

را عوض نمی کنند و خودشان عوض می شوند. ورزش۳

اعالم آمادگی علیفر برای پذیرش مربیگری در نیم فصل
تیــم فوتبــال اســتقال در شــرایطی بــازی بــرده برابــر نفــت 
ــار رفــت  ــا شکســت عــوض کــرد و از جــام حذفــی کن را ب
کــه اتفاقــات پیــش از بــازی در رقــم خــوردن ایــن نتیجــه 

تأثیــر مســتقیم داشــته اســت.
 پیــش از آغــاز بــازی و زمــان گــرم کــردن تیــم، کاپیتــان 

ــینان  ــی از نیمکت نش ــط یک ــتقال توس اس
بــه ســرمربی تیــم پیغــام می دهــد بــه 

ــردن نیســت.  ــازی ک ــه ب ــادر ب ــی ق دلیل
منصوریــان نیــز بعــد از چنــد جملــه صحبت 
ــی، سیدحســین حســینی  ــا رحمت ــردن ب ک
دروازه بــان دومــش را بــه زمیــن می فرســتد 
ــا هــم  ــا گــرم کنــد. رحمتــی و حســینی ب ت

گــرم می کننــد، امــا منصوریــان کــه توســط رحمتــی شــوک 
شــده بــود، بــرای بــازی روی حســینی حســاب می کنــد. 
در آخریــن لحظــات کــه تیــم آمــاده می شــد بــا حســینی 
 بــه زمیــن بــرود، تصمیــم رحمتــی عــوض می شــود 
ــد  ــده و می توان ــب ش ــرایطش مناس ــد ش ــام می کن و اع

بــازی کنــد. 
ــتقالی ها  ــود و اس ــام می ش ــابقه تم ــت مس ــه نخس نیم
کــه ۱ بــر 0 از حریــف عقــب بودنــد، وارد رختکــن می شــوند 
ــای  ــا ج ــنوند. ام ــم را بش ــرمربی تی ــای س ــا صحبت ه ت

یــک بازیکــن در رختکــن خالــی بــود. 
ســید مهــدی رحمتــی بیــن دو نیمــه نیــز در 
ــد و اصــرار اعضــای  رختکــن حضــور نمی یاب
ــردن  ــاب ک ــرای مج ــتقال ب ــی اس کادر فن
وی جهــت حضــور در رختکــن بی نتیجــه 

می مانــد. 
 رحمتــی اعــام می کنــد ســردش اســت 
آنکــه در  بــه جــای  و ترجیــح می دهــد 
ــرون  ــد، بی ــوش کن ــان را گ ــای منصوری رختکــن صحبت ه
ــام  ــود اع ــه می ش ــیند. گفت ــوفاژ بنش ــار ش ــن کن از رختک
ــن  ــک بازیک ــه ی ــتقال ک ــازاد اس ــت م ــمی فهرس غیررس
نیمکت نشــین مــورد حمایــت بزرگ ترهــا در آن بــوده 

ــر ــت. مه ــده اس ــا ش ــن دلخوری ه ــث ای باع

رایــان ســیروس تفضلــی، مدافــع ایرانــی – انگلیســی تیــم پیتــرو بــرو، بــا زدن ۲ 
گل در ۱۳ بــازی بــرای تیــم خــود در لیــگ یــک انگلیــس توانســته نظــر کارلــوس 
کــی روش بــرای بررســی عملکــردش بــرای دعــوت احتمالــی بــه تیــم ملــی ایــران 
را جلــب کنــد. روز گذشــته نشــریه دیلی میــل از عاقه منــدی کارلــوس کــی روش 
ــگ  ــد از لی ــه بع ــس ک ــگ دو انگلی ــاغل در لی ــن ایرانی االصــل ش ــک بازیک ــه ی ب
برتــر و چمپیون شــیپ، معتبرتریــن مســابقات انگلیــس محســوب می شــود، 
خبــر داد و اعــام کــرد کــه ســرمربی تیــم ملــی ایــران از ماه هــای گذشــته عملکــرد 

ایــن بازیکــن را زیــر نظــر گرفتــه اســت. 
رایــان ســیروس تفضلــی، بازیکــن تیــم پیتــرو بــرو انگلیــس اســت کــه دیلی میــل 
ــت  ــرده اس ــاره ک ــم اش ــته ه ــای گذش ــن در ماه ه ــن بازیک ــوب ای ــازی خ ــه ب  ب
ــه پاســپورت  ــی ک ــن ایران ــن بازیک ــد. ای ــن می کن ــه ت ــم را ب ــن تی و شــماره 5 ای
ــه  ــی ب ــع جوان ــال ۱۹۹۱- مداف ــد س ــن – متول ــال س ــا ۲5 س ــی دارد، ب انگلیس
حســاب می آیــد و بــا قــد ۱۹۶ ســانتیمتر و وزن ۸۹ کیلــو گــرم، از فیزیــک مناســبی 
هــم برخــوردار اســت. تفضلــی فوتبــال را از آکادمــی فوتبــال ســاوت همپتون آغــاز 
کــرده و بعــد از دو بــار انتقــال قرضــی بــه سالســباری ســیتی، بــه تیــم منســفیلد 
تــاون منتقــل شــد. تفضلــی از ابتــدای فصــل جــاری نیــز بــه پیتــرو بــرو پیوســت 
ــرار دارد.  ــدول ق ــم ج ــگاه شش ــم در جای ــن تی ــراه ای ــه هم ــاری ب ــل ج و در فص
تفضلــی در ۱۳ بــازی تیــم خــود در ایــن فصــل حضــور ثابتــی داشــته و توانســته 
بــه عنــوان مدافــع مرکــزی، ۲ گل را بــه تیم هــای چارلتــون و نورث همپتــون 

ــز  ــک کارت قرم ــا ی ــن بازی ه ــول ای ــل در ط ــع ایرانی االص ــن مداف ــد. ای ــم بزن ه
ــه خــط دفاعــی  ــرای رســیدن ب را هــم از داوران دریافــت کــرده اســت. تفضلــی ب
ــان منتظــری ــد ســید جــال حســینی، پژم ــاده ای مانن ــی آم ــی بازیکنان ــم مل  تی
مرتضــی پورعلــی گنجــی، عــزت هللا پورقــاز را پیــش روی خــود می بینــد کــه از نظــر 
ــوب  ــان محس ــن بازیکن ــه ای ــر از هم ــی( کوچک ت ــر از پورعلی گنج ــه غی ــنی )ب س

می شــود.

مدیــر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا گفــت: فرهنــگ غنــی اســامی و ایرانــی ظرفیت های 
فراوانــی بــرای معرفــی در عرصه هــای مختلــف دارد. 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، دکتر مهــدی جمالی در مراســم تجلیل از شــطرنج باز کشــورمان با 
 اشــاره بــه اقــدام شــایان تقدیــر خانم ســارا ، عضو تیــم ملی شــطرنج جمهوری اســامی ایران 
و باشــگاه فرهنگی ورزشــی ســایپا، اظهــار کــرد: ایــن شــطرنج باز جــوان کشــورمان، یکــی از 

افتخــارات فرهنــگ کشــور و باشــگاه ســایپا محســوب می شــود. 
ــگ  ــود فرهن ــر وج ــی، بیانگ ــابقات جهان ــریعه در مس ــم خادم الش ــدام خان ــزود: اق  وی اف
و درک بســیار زیــاد جوانــان ایرانــی اســت و می توانــد بــه  عنــوان یــک الگــوی کامــل انســانی 

و دینــی معرفــی شــود. 
ــی در  ــامی و ایران ــگ اس ــه فرهن ــان داد ک ــدام نش ــن اق ــرد: ای ــح  ک ــی تصری ــر جمال دکت
عمــق وجــود و شــخصیت ورزشــکاران کشــورمان نهادینــه شــده اســت. مدیــر عامــل گــروه 
ــا وجــود داشــتن  ــم خادم الشــریعه ب خودروســازی ســایپا در ادامــه خاطرنشــان کــرد: خان
ــان  ــه نش ــد ک ــانی می زن ــه و انس ــدام جوانمردان ــک اق ــه ی ــت ب ــن، دس ــال س ــا ۱۸ س تنه
ــا چــه  ــن ســرزمین ت ــان ای ــت اســامی جوان ــی و تربی ــگ غن ــد خوشــبختانه فرهن می ده
ــا  ــوان ب ــه می ت ــن حرکــت نشــان داد کــه چگون ــوغ رســیده اســت؛ ای ــی و بل ــه پویای حــد ب
شــرافت در جهــان ورزش و اخــاق بزرگــی کــرد. وی ضمــن ابــراز خرســندی از شــکل گیری 
 تیــم شــطرنج باشــگاه فرهنگی ورزشــی ســایپا خاطرنشــان کرد: اقدامــات جوانــان بااخــاق 
ــوان  ــه  عن ــم خادم الشــریعه و ســایر ورزشــکاران باشــگاه ســایپا ب و متعهــدی همچــون خان

ــرمایه های  ــن س ــته چنی ــه توانس ــی رود ک ــمار م ــه  ش ــه ب ــن مجموع ــرای ای ــار ب ــک افتخ ی
ــگ و ورزش کشــور دهــد.  ــه فرهن ــل جامع ــت و تحوی ــدری را تربی گرانق

جمالــی بــا بیــان اینکــه گــروه خودروســازی ســایپا بــرای ترویــج و نهادینه ســازی فرهنــگ 
غنــی اســامی و ایرانــی از هــر حــوزه ای، به ویــژه از طریــق باشــگاه ســایپا حمایــت خواهــد 
کــرد، گفــت: آینــده کشــور عزیزمــان در گــرو تربیــت جوانــان متعهــد، الیــق و مؤمــن اســت 
و گــروه ســایپا در ایــن مســیر از هیــچ تاشــی مضایقــه نخواهــد کــرد. مدیــر عامــل گــروه 
خودروســازی ســایپا در خاتمــه گفــت: فرهنــگ اســامی و ایرانــی کشــورمان درواقــع مایــه 

مباهــات همــه ماســت و همــه بــه معرفــی ایــن فرهنــگ در مجامــع جهانــی مفتخریــم.

آمــاده  گلــر  دو  خــود  دروازه  درون  اکنــون  گذشــته،  فصــل  برخــاف  پرســپولیس 
بــاز  ویــژه ای  حســاب  آن هــا  توانایی هــای  روی  می تواننــد  کــه  دارد  اختیــار  در   را 
شــدن  برطــرف  و  گروهــی  تمرینــات  بــه  بیرانونــد  علیرضــا  بازگشــت  کننــد. 
رادوشــوویچ بوژیــدار  آمادگــی  کنــار  در  ملی پــوش،  ایــن گلــر  مصدومیــت   مشــکل 
بیرانونــد  اســت.  کــرده  مواجــه  آمــاده  گلــر  دو  بــا  را  پرســپولیس  اکنــون 
بــوده دور  پرســپولیس  و  ملــی  تیــم  ترکیــب  از  اخیــر  مــاه  دو  در   کــه 
اکنــون شــرایط بازگشــت بــه ترکیــب اصلــی را بــه دســت آورده و در عیــن حــال برانکــو نیــز 

بــه او اعــام کــرده بــود کــه بــا پایــان مصدومیتــش، حضــور در ترکیــب اصلــی را نصیــب او 
خواهــد کــرد.

 در ســمت مقابــل نیــز بوژیــدار رادوشــوویچ در 5 دیــداری کــه بــرای سرخپوشــان بــه میــدان 
رفتــه، از نظــر فنــی نشــان داده گلــر قابــل اعتمــادی اســت و اکنــون بایــد ایگــور پانادیــچ و 
برانکــو ایوانکوویــچ، بهتریــن تصمیــم را بــرای موفقیــت پرســپولیس اتخــاذ کننــد. هرچنــد 
ــده  ــت ش ــیاه جامگان تثبی ــر س ــی براب ــب اصل ــد در ترکی ــگاه بیرانون ــد جای ــر می رس ــه نظ  ب

باشد.

رایان سیروس تفضلی کیست؟

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم تجلیل از سارا خادم الشریعه:

فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی موجب مباهات است

چالش پرسپولیس برای انتخاب دروازه بان

برای دومین سال پیاپی در نوزدهمین جشنواره شهید رجایی

شرکت آبفای استان اصفهان موفق به کسب دو رتبه برتر شد

ــه  ــق ب ــی موف ــن ســال پیاپ ــرای دومی ــان ب شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه
کســب دو رتبــه برتــر در نوزدهمیــن جشــنواره شــهید رجایــی در ارزیابــی عملکــرد 
ــان در بخــش شــاخص عمومــی و  ــی اســتان اصفه ســال ۹4 دســتگاه های اجرای

ــد.  ــی گردی ــی و تخصص ــاخص های عموم ــوع ش مجم
بــا حضــور اســتاندار و مدیــران ارشــد نوزدهمیــن جشــنواره شــهید رجایــی اســتان 
ــر  ــی برت ــتگاه های اجرای ــت و دس ــدگان خدم ــر از برگزی ــدف تقدی ــا ه ــان ب اصفه
ســال ۹4 اســتان اصفهــان برگــزار شــد کــه در ارزیابــی 7۲ دســتگاه اجرایــی اســتان 
اصفهــان، بــرای دومیــن ســال متوالــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان موفــق بــه 

کســب دو رتبــه برتــر گردیــد. 
جشــنواره شــهید رجایــی همــه ســاله بــه منظــور شناســایی و تقدیــر از تاشــگران 
ــران  ــریف ای ــت ش ــامی و مل ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــه نظ ــت ب ــه خدم عرص
اســامی و نهادینــه کــردن فرهنــگ ارتقــا و بهبــود عملکــرد دســتگاه های اجرایــی 
ــه  ــتفاده از آیین نام ــا اس ــا ب ــویق آن ه ــر و تش ــق تقدی ــف از طری ــطوح مختل در س

ــازمان ها ــن س ــوری در بی ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــواد ۸۱ و ۸۲ قان ــی م  اجرای
مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه انجام می گیرد. 

بهبــود  بــرای  مســتمر  فرآینــدی  عنــوان  بــه  عملکــرد  ارزیابــی   همچنیــن 
و بالندگــی ســازمان امــری ضــروری اســت و ســازمان هایی در ایــن فرآینــد 
ــاب  ــت ارب ــب رضای ــازمان، کس ــانی س ــع انس ــتفاده از مناب ــا اس ــه ب ــد ک موفق ترن
رجــوع و توجــه بــه بهبــود مســتمر کیفیــت خدمــات بــه بهتریــن نتایــج نائــل آینــد. 
کســب ایــن رتبه هــای برتــر اســتانی کــه در ســه ســال متوالــی در ســطح 
شــرکت های آب و فاضــاب کشــور نیــز اخــذ شــده، در حالــی اســت کــه در ســنوات 
ــرکت  ــر در ش ــئوالن ام ــی مس ــع مال ــش مناب ــود آب و کاه ــکات کمب ــر، مش اخی
ــت  ــری از ظرفی ــه و بهره گی ــرف بهین ــت مص ــا مدیری ــا ب ــته ت ــر آن داش ــا را ب آبف
ــر  ــزار کیلومت ــش از ۲ ه ــی، بی ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــی و س ــع مال مناب
 لوله گــذاری آب و فاضــاب را در ســه ســال اخیــر در دولــت تدبیــر و امیــد انجــام 

دهند.

پشت پرده شکست استقالل چه بود؟
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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 

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

1- رای شماره 139560302027006197 مورخ 1395/05/18 زهرا رضازاده کجانی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 

1367 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283989123 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027000476 مورخ  1395/01/21امامقلی ابوالقاسمی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 7 

صادره از مبارکه بشماره ملی 5419402963 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  92/45مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027000479 مورخ 1395/01/21 فخرالسادات شفیعی مولنجانی فرزند سیدمحمد بشماره 

شناسنامه 1454 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287767710 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/45 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  علی  همت  فرزند  خیرآبادی  قربانی  مورخ  1395/02/23داود   139560302027002131 شماره  رای   -4

شناسنامه 6 صادره از اردستان بشماره ملی 1189872668 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11901 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  110/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027002988 مورخ  1395/03/05احمد عباسی فر فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 

1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291227237 در ششدانگ یکباب قطعه زمین و بنای احداثی باستثناء بها ثمنیه 

اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 413/30 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  امیرقلی  فرزند  پورچادگانی  مورخ  1395/03/08عبدالرضا صالح  رای شماره 139560302027003044   -6

شناسنامه 99 صادره از چادگان بشماره ملی 5759612212 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11820 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  140/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رمضان  فرزند  خوراسگانی  چنگانیان  مورخ  1395/04/19اکبر   139560302027004747 شماره  رای   -7

شناسنامه 102 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291235914 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 8832 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/59مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027004878 مورخ  1395/04/20جواد کاظمی فرزند علی بشماره شناسنامه 400 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291432541 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

9- رای شماره 139560302027004883 مورخ  1395/04/20زهره کاظمی ابری فرزند علی بشماره شناسنامه 11431 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283815095 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  211/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمعلی  فرزند  هرندی  امینی  مرتضی   1395/05/04 مورخ   139560302027005484 شماره  رای   -10

شناسنامه 3393 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659170951 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 91 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027005487 مورخ  1395/05/04زهره محمد طالبی هرندی فرزند علی بشماره شناسنامه 

60 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659708587 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 91 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027005658 مورخ  1395/05/06 محمد سمیعی  فرزند احمد بشماره شناسنامه 764 

صادره از الیگودرز بشماره ملی 4171408059 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 130/45 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

13- رای شماره 139560302027006563 مورخ  1395/05/26محمد حسن پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 127 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291004890 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  99/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027006775 مورخ 1395/05/31 جواد دائی علی کنجوانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 

50332 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280928948 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  194/69مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فریدون  سید  فرزند  صابری   سیداحمد  مورخ  1395/06/03   139560302027006913 شماره  رای   -15

شناسنامه 564 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198987855 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 270 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027007419 مورخ  1395/06/14محمد علی عبداله پورمحمدآبادی فرزند باقر بشماره 

شناسنامه 55 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649603235 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11937 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  80/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمحسین  فرزند  رفیعی کرکوندی  1395/07/11 حسن  مورخ  شماره 139560302027008654  رای   -17

شناسنامه 206 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287855105 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  12/9مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسینعلی خمسه عشری فرزند حسن.

بشماره  غالمحسین  فرزند  رفیعی کرکوندی  1395/07/11 حسن  مورخ  شماره 139560302027008655  رای   -18

شناسنامه 206 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287855105 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/33 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسینعلی خمسه عشری فرزند حسن.

بشماره  حسنعلی  فرزند  زاده   نظام  عبدالحسین   1395/07/11 مورخ   139560302027008692 شماره  رای   -19

شناسنامه 22 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659751172 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  131/76مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027008732 مورخ 1395/07/13 زهرا مساح  فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه 3 صادره 

از شهرضا بشماره ملی 1199596159 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی 

از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  108/86مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027008797 مورخ  1395/07/14علیرضا توسلی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 

47611 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282398687 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 13068 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  81/22مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027008800 مورخ 1395/07/14 فاطمه توسلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 115 

صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659400426 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 13068 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  81/22مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رحیم  فرزند  خوراسگانی  صادقی  مورخ  1395/07/18ناصر   139560302027008899 شماره  رای   -23

شناسنامه 12514 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827042 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 292 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/14 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  علی  شیر  فرزند  پالرتی  ابراهیمی  مورخ  1395/07/18کلثوم   139560302027008907 شماره  رای   -24

از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی 1111519595  بشماره  فالورجان  از  شناسنامه 2 صادره 

قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 80/68 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  عبدالرسول  فرزند  پدران  رای شماره 139560302027008934 مورخ 1395/07/18 محمود رضا کبیر   -25

شناسنامه 691 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290939659 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  27/71مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

26- رای شماره 139560302027008936 مورخ 1395/07/18 غالمحسین توکلی وندیشی فرزند غالمرضا بشماره 

شناسنامه 5 صادره از نائین بشماره ملی 1249600936 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهای 

یک هشتم عرصه و اعیان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 160/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حیدرعلی  فرزند  وندیشی  مورخ  1395/07/18عصمت کرمی   139560302027008940 شماره  رای   -27

شناسنامه 26 صادره از نائین بشماره ملی 1249644461 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهای 

یک هشتم عرصه و اعیان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  160/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027009131 مورخ  1395/07/26محمد چنگانیان  فرزند تقی بشماره شناسنامه 48 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291206701 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیرگاه و گاراژ احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  897/31مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027009134 مورخ 1395/07/26 اصغر معقلی کوپائی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 

2390 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658864119 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیرگاه و گاراژ احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 897/31 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027009211 مورخ 1395/07/26 اکبر شفیعی بوانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 

2 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199567841 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027009237 مورخ 1395/07/27 اکبر رحیمی خیادانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 

578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283912775 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 32 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/25 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

32- رای شماره 139560302027009364 مورخ  1395/07/28 رضا احمدی ورزنه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

10 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659835775 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 12600 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  167/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027009365 مورخ  1395/07/28حیدرعلی رضوانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 

4 صادره از اردستان بشماره ملی 1189819392 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027009374 مورخ  1395/07/28 سید رسول شکراللهی فرزند سید حسین  بشماره 

شناسنامه 110 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283934019 در ششدانگ یکباب ساختمان نیمه کاره احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10092 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  93/60مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

بشماره  باقر  محمد  فرزند  یوسفی گورتی  مهدی   1395/07/28 مورخ   139560302027009377 شماره  رای   -35

شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291673441 در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 2656 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/12 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباسعلی  فرزند  خواستی  علی  مورخ  1395/07/28مصطفی  شماره 139560302027009388  رای   -36

شناسنامه 56968 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281666718 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  232/17مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027009416 مورخ  1395/07/29عباسعلی اعتباریان خوراسگانی  فرزند محمد علی 

از اصفهان بشماره ملی 1283770121 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی  بشماره شناسنامه 6834 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک شماره3 فرعی از 6395 اصلی و 6435 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

196/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027009424 مورخ 1395/07/29 مهدی قضاوی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 8291 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784696 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6560 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/64 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسین  شهرستانی  خاقانی  خدیجه   1395/08/01 مورخ  شماره 139560302027009465  رای   -39

شناسنامه 13855 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283840308 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  71/73مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027009466 مورخ 1395/08/01 مسلم رئیسی هارونی فرزند خیبر بشماره شناسنامه 

2475 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4620479985 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

از قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/73 مترمربع. خریداری طی  قسمتی 

سند رسمی.

41- رای شماره 139560302027009515 مورخ 1395/08/01 عفت تن زده  فرزند رضا بشماره شناسنامه 1288 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1287953697 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.

بشماره  حسین   فرزند  تهرانی  دادخواه  محمد  مورخ  1395/08/01   139560302027009533 شماره  رای   -42

شناسنامه 1369 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284597334 در 104/315 سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 282/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027009538 مورخ  1395/08/01 علی دادخواه تهرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

2594 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286673739 در 104/315 سهم مشاع از  282/83سهم ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 282/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027009541 مورخ  1395/08/01زهرا دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 16 صادره 

از تیران بشماره ملی 5499340692 در  14/84سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

45- رای شماره 139560302027009545 مورخ  1395/08/01حسن دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 218 

صادره از تیران بشماره ملی 5499345511 در  29/68سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

46- رای شماره 139560302027009549 مورخ 1395/08/01 صدیقه دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 16 

صادره از تیران بشماره ملی 5499332460 در  14/84سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027009553 مورخ  1395/08/01طیبه دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 194 

صادره از تیران بشماره ملی 5499336466 در  14/84سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه 946  فرزند رضا  رای شماره 139560302027009613 مورخ 1395/08/02 حسن هاشمی   -48

صادره از تودشک بشماره ملی 5658925509 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  184/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027009652 مورخ 1395/08/03 شیرین نوروزی جزی فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1624 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286921317 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 134/51 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی مهدیقلی ایروانی .

50- رای شماره 139560302027009680 مورخ  1395/08/03 محمد صادقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1058 

صادره از جرقویه بشماره ملی 5649382514 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمدحسین  فرزند  فر   عباسی  احمد  مورخ  1395/08/05   139560302027009753 شماره  رای   -51

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291227237 در ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  188/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027009763 مورخ 1395/08/05 اسداله گلشاهی فرزند حضرتقلی بشماره شناسنامه 

1628 صادره از فریدن بشماره ملی 1159230099 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9169 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/80 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027009824 مورخ  1395/08/08سعید اعتدالی حبیب آبادی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 1715 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288095813 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  152/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027009827 مورخ  1395/08/08سعید سخنور فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 

717 صادره از شمیران بشماره ملی 0450370305 در ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10212 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

55- رای شماره 139560302027009906 مورخ  1395/08/09فاطمه صادقی فرزند حسین بشماره شناسنامه 482 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291433368 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  یداله  فرزند  خوراسگانی  چنگانیان  محمد   1395/08/09 مورخ   139560302027009917 شماره  رای   -56

شناسنامه 59 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291226559 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9530 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/93 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  خوراسگانی  جمالی  عزت   1395/08/09 مورخ   139560302027009920 شماره  رای   -57

شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291267123 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9530 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/93 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027009953 مورخ 1395/08/09 سید سعید طباطبائی یزدی فرزند سید جالل بشماره 

شناسنامه 24286 صادره از بغداد بشماره ملی 0060129158 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 12703 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/54 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  جالل  سید  فرزند  یزدی  طباطبائی  جعفر   1395/08/09 مورخ   139560302027009957 شماره  رای   -59

شناسنامه 52859 صادره از عراق بشماره ملی 4720679978 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 12703 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/54 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

60- رای شماره 139560302027009967 مورخ  1395/08/09 شیما سخنور  فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 

244 صادره از شمیران بشماره ملی 0452446341 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10212 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

61- رای شماره 139560302027009968 مورخ 1395/08/09 دینا سخنور فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 2016 

صادره از پاسداران بشماره ملی 0450253351 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10212 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027009990 مورخ  1395/08/09محمد علی رفائی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 

1430 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288044828 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه چهار طبقه 

مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  پالک 11548  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.

63- رای شماره 139560302027009994 مورخ 1395/08/09 فاطمه بدخشیان فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 

6701 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282850271 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه چهار طبقه 

مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  پالک 11548  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  بدخشیان  مورخ  1395/08/09اقدس   139560302027009997 شماره  رای   -64

چهار  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  در   1281591920 ملی  بشماره  اصفهان  از  49485 صادره 

طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027010000 مورخ  1395/08/09مصطفی بدخشیان فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 

3659 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290718873 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه چهار طبقه 

مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  پالک 11548  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027010054 مورخ  1395/08/10 عباس نایبی دهقی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

4690 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1090564058 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت105/50  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اله  بشماره  67- رای شماره 139560302027010198 مورخ 1395/08/13 سید بابک طاهریان فرزند سید قدرت 

شناسنامه 285 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622560682 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 106/24 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  عبدالرحیم  فرزند  قهفرخی  طالبی  زینب   1395/08/13 مورخ   139560302027010202 شماره  رای   -68

شناسنامه 265 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622611147 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 106/24 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027010246 مورخ   1395/08/13جعفر امینی هرندی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 

3456 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110034547 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/57 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره 139560302027010251 مورخ 1395/08/13 بتول امینی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 61385 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1281710873 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/57 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

71- رای شماره 139560302027010264 مورخ  1395/08/15 محمود کیانی ابری فرزند حسین بشماره شناسنامه 

33 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291295151 در 70 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/53 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

72- رای شماره 139560302027010265 مورخ 1395/08/15 زهرا کیانی اشترجانی فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 

1348 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283642352 در 25 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

143/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

ابری فرزند محمود بشماره شناسنامه  کیانی  رای شماره 139560302027010266 مورخ  1395/08/15ناصر   -73

17818 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283879352 در 20 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 143/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

74- رای شماره 139560302027010270 مورخ  1395/08/15حمید کیانی ابری  فرزند محمود بشماره شناسنامه 

668 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291616268 در 20 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/53 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

نوروز بشماره شناسنامه 786  رای شماره 139560302027010425 مورخ  1395/08/17محمد کشول فرزند   -75

صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129170969 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 17/92 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

76- رای شماره 139560302027010507 مورخ 1395/08/19 الهام میرباقر آجرپز  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

3048 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287005705 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت  146/85مترمربع.  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 3126 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027010510 مورخ 1395/08/19 مسعود الوی فرزند نصراله  بشماره شناسنامه 402 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1285748166 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت 146/85 مترمربع.  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 3126 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027010515 مورخ 1395/08/19 ریحانه چنگانیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 13070 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283832501 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9620 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139560302027010520 مورخ 1395/08/19 محمدحسین رجبی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 3 

صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1142084914 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه 17  آقا  فرزند علی  نصیر مهدوی  رای شماره 139560302027010572 مورخ 1395/08/20   -80

صادره از فریدن بشماره ملی 1159649286 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 138/45 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

عزیز مهدوی فرزند علی.

81- رای شماره 139560302027010640 مورخ  1395/08/22 علیرضا عشوری مهرنجانی فرزند عروجعلی بشماره 

شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291860878 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  192/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139560302027010645 مورخ  1395/08/22مرتضی نیک بخش فرزند شهباز بشماره شناسنامه 

52943 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281626384 در ششدانگ یکباب خانه ویالئی احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  954/71مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  لطف  فرزند  ولدانی  مردانی  مورخ  1395/08/22عباسعلی   139560302027010646 شماره  رای   -83

از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1199772909  بشماره  از شهرضا  شناسنامه 29 صادره 

قطعه زمین پالک 281 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027010672 مورخ 1395/08/22 مریم سربلوک زاده هرندی فرزند محمد باقر بشماره 

یکباب  از 380 سهم ششدانگ  در 308 سهم مشاع  ملی 1285672917  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 14 صادره 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 380 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  ابری  صالحی  السادات  1395/08/22ایران  مورخ   139560302027010673 شماره  رای   -85

شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291290354 در 72 سهم مشاع از 380 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

380 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اصغر  فرزند  میری  میدان  پز  مورخ 1395/08/22 محسن کوره  رای شماره 139560302027010692   -86

شناسنامه 47563 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282399225 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 283 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027010790 مورخ 1395/08/23محمود زمانی پزوه فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

1496 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291519629 در ششدانگ یکباب خانه و واحد تجاری متصله احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 153 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 356/15 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  دوست   حقیقت  1395/08/23مجتبی  مورخ   139560302027010793 شماره  رای   -88

شناسنامه 1653 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286285437 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11323 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/89 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

89- رای شماره 139560302027010805 مورخ 1395/08/23 علی لطیفی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 1644 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287978916 در ششدانگ یکباب انبار کاشی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  1094/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

90- رای شماره 139560302027010824 مورخ1395/08/25 مجید وکیل پور فرزند یداله بشماره شناسنامه 2958 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282775545 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 425 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

91- رای شماره 139560302027010825 مورخ 1395/08/25یداله وکیل پور  فرزند شکراله بشماره شناسنامه 648 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286236495 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 425 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

92- رای شماره 139560302027010844 مورخ 1395/08/25 حیدرعلی طغیانی خوراسگانی  فرزند حاجی اسماعیل 

بشماره شناسنامه 8062 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283782413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/08 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

93- رای شماره 139560302027010871 مورخ 1395/08/26غالمرضا خطیبی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2281 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1288007140 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  741/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

94- رای شماره 139560302027010874 مورخ 1395/08/26  منصور بخت آور فرزند دریا قلی بشماره شناسنامه 

از اصفهان بشماره ملی 1283226316 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر  11698 صادره 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 741/91 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

95- رای شماره 139560302027010910 مورخ 1395/08/26 مهدی سهیل پور فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

245 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291299531 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 274/77 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

96- رای شماره 139560302027010914 مورخ 1395/08/27 حبیب اله پاکزاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 931 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282756842 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اله بشماره  97- رای شماره 139560302027010957 مورخ 1395/09/01 احمدرضا رفائی علی آبادی فرزند قدرت 

شناسنامه 20 صادره از نجف آباد بشماره ملی 5499810869 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  26/33مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

امینی پزوه فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه  98- رای شماره 139560302027010959 مورخ1395/09/01 قاسم 

15315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283855747 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/98 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

99- رای شماره 139560302027010973 مورخ 1395/09/01زهرا خشوعی دارکی فرزند محمود بشماره شناسنامه 

71545 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281812862 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 115/41مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی فرزند شکرهللا .

بشماره  اکبر  فرزند  دروازه  پائین  1395/09/01عبدالوهاب حسینی  مورخ  رای شماره 139560302027010979   -100

شناسنامه 492 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291074457 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 115/41مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی فرزند شکرهللا .

101- رای شماره 139560302027010988 مورخ 1395/09/01سید داود کراری  فرزند حسین بشماره شناسنامه 15 

صادره از فریدن بشماره ملی 1159669759 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 76/39 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

عباسعلی کشاورز فرزند علی.

102- رای شماره 139560302027010989 مورخ 1395/09/01 مرتضی قربی جبلی  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 

2278 صادره از اصفهان بشماره ملی 5658959667 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 122/04مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی هفدانی فرزند شکرهللا .

بشماره شناسنامه  فرزند رضا  آبادی قهی  1395/09/01بتول خان  رای شماره 139560302027010993 مورخ   -103

47376 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282395361 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 122/04 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی هفدانی فرزند شکرهللا .

بشماره  عباسعلی  فرزند  خوراسگانی  یزدانی  فاطمه   1395/09/01 مورخ  شماره 139560302027010995  رای   -104

شناسنامه 50 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291297588 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/67مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی احمد آبشاهی فرزند غالحسین .

رضا  فرزند  خواجوئی  عبدالرحمانی  مورخ 1395/09/03عباسعلی حاجی   139560302027011071 رای شماره   -105

بر روی  از اصفهان بشماره ملی 1287482996 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی  بشماره شناسنامه 414 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9334-9335 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 666/92 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

106- رای شماره 139560302027011083 مورخ 1395/09/03سعید نبوی دهکردی فرزند آقا محمد بشماره شناسنامه 

82 صادره از اصفهان بشماره ملی 4621340387 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 702/70 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

107- رای شماره 139560302027011086 مورخ 1395/09/03 علی اکبر بهرامی  فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 42 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199714933 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 702/70مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

108- رای شماره 139560302027011173 مورخ 1395/09/07نسرین شریف فرزند جعفر علی بشماره شناسنامه 

45611 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282380060 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/72 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

109- رای شماره 139560302027011174 مورخ 1395/09/07 عبداله چراغی شمس آبادی فرزند صفی اله بشماره 

شناسنامه 1413 صادره از طاقانک بشماره ملی 4620511315 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/72 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

110- رای شماره 139560302027011258 مورخ 1395/09/09 مسعود الماسی فرزند حسین بشماره شناسنامه 518 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291074716 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 50 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 493/77مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

111- رای شماره 139560302027011261 مورخ 1395/09/09 امیرحسین زارع چاوش فرزند اصغر بشماره شناسنامه 

3017 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282779850 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 50 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 493/77 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/02

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان

 حسین هادیزاده«    - 28142/م الف
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جدول کلمات متقاطع - شماره 33
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.(

 1- گلوله تفنگ شکاری - شهری در استان آذربایجان غربی 
- آرزو

2- از قالب های شعر فارسی - خالص و نجات - زنگ گردن 
چهارپا

3- پایین ترین طبقه جهنم - عددی یک رقمی - نوشتن
4- میراث خوار - شهر قوم لوط - دالوری

5- سوغات اصفهان - از مباحث ریاضی - فرکانس
6- مالحت - دلداده بیژن - تلخ

7- فعلی که به مفعول نیاز دارد - رشته ای در موسیقی - از 
راست به چپ

لونک 8- نوشیدنی گرم - جشنواره - آ
9- نوشیدنی شیرین - خدایا - بیرون کردن

10- عدد اول - مقیاس مسافت قدیمی - خواری و ذلت
11- آقای فرانسوی - دگرگونی - تصدیق روس ها

12- راهنمایی کردن - واجب و ضروری - اشاره به دور
الت  13- با نظم و انضباط - پرنده ای لذیذ گوشت - از آ

موسیقی
14- شهری در سوئیس - ینگه دنیایی - تحفه اش برگ 

سبزی بیش نیست
15- جوی بزرگ - از دست دادن - شهر ترکیه

1- اصطالحًا به کسی که دارای تجربه های بسیار است گفته 
می شود - عامل انتقال صفات ارثی

2- بیان عقیده - فرق سر - یار کلیله
3- خدمتکار - از پیامبران الهی - رزمایش

4- حرف همراهی عرب - قوم حضرت صالح )ع( - سپردن و 
واگذار کردن

5- نیست و نابود - شرافتمند - غذایی از قطعات گوشت 
کباب شده گاو

6- وجود - واحد اندازه گیری حجم - سقف قوسی شکل
7- خیمه و سراپرده - الکل سفید - چوب خوشبو
8- سالک - رگ بسیار باریک بدن - تکیه داشتن

9- بیماری - نوبت به نوبت - آراستن
10- زیبا و لوکس - روادید - آوا

11- عنوان بندی فیلم - از مهمترین رنگ های قالی ایرانی - 
کتاب مقدس هندوان

12- میل به غذا - کارآزموده - جای پای رفوزه!
13- ناچار و ناگزیری - اندیشه - پناهگاه

14- از دین برگشته - کاغذ کلفت - دنیا و آخرت
15- پژمرده - کتاب ارزنده عطاملک جوینی، مورخ دوره 

مغول

عمودیافقی

امام  علی ؟ع؟ می فرمایند:

ال َعْدَل َاْفَضُل ِمْن َرّدِ اْلَمظاِلِم.

 هيچ عدالتی بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال شده نيست.

1 غررالحكم، ج۶، ص ۴15، ح 10۸۴1

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نيمه ابری

نيمه ابری

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختياری

کرمان

یزد

2-   ْC

1-   ْC

3-   ْC

۶   ْC

11  ْC

۸   ْC

1۸   ْC

20   ْC

پاسخ جدول شماره 38 سودوکو

حوادث

دستگیری هکر 17 ساله البرزی
 ســردار بخشــعلی کامرانــی صالــح گفــت: در پــی رصــد 
ــا  و پایــش فضــای مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فت
بــا اقدامــات اطالعاتــی و فنــی، هکــری کــه اقــدام بــه هــک 
ســایت های ایرانــی و خارجــی کــرده بــود، در کــرج شناســایی 
و دســتگیر شــد. وی اضافــه کــرد: ایــن هکــر تعــداد زیــادی 
ــم  ــز مه ــایت های مراک ــی س ــه و بعض ــایت های متفرق از س
ــه  ــود ب ــردن خ ــرح ک ــی و مط ــدف خودنمای ــا ه ــک و ب را ه
ــود.  ــه ایــن ســایت ورود کــرده ب ــزرگ ب ــوان یــک هکــر ب عن
فرمانــده انتظامــی البــرز بــا بیــان اینکــه هکرهــا بــه راحتــی از 
طریــق هــک کــردن گوشــی های همــراه می تواننــد بــه تمــام 
اطالعــات شــخصی افــراد دسترســی پیــدا کننــد، خاطرنشــان 
ــازی  ــای مج ــش فض ــرب در بخ ــالت مخ ــتر حم ــرد: بیش ک
ــه اســتفاده  ــه افــرادی اســت کــه تمایــل زیــادی ب ــوط ب مرب
از GPRS دارنــد کــه می طلبــد هوشــیاری الزم در ایــن 
زمینــه صــورت گیــرد. وی افــزود: گوشــی همــراه و رایانه هــای 
شــخصی از یــک ســو و ارائــه ســرویس های متنــوع در 
ــث  ــر باع ــوی دیگ ــی از س ــی و جهان ــبکه های محل ــتر ش بس
ــای خوشــی را ســپری  ــا روزه ــا هکره ــن روزه ــه ای شــده ک
کننــد؛ کاربــران نبایــد زمینــه را بــرای سوءاســتفاده ایــن افــراد 

فراهــم کننــد.  ایمنــا

مرگ غیرطبیعی روزانه 15 تهرانی
مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان تهــران از مــرگ غیرطبیعــی 
نزدیــک بــه 2800 نفــر در اســتان تهــران خبــر داد. دکتــر 
مســعود قادی پاشــا دربــاره آمــار مرگ هــای غیرطبیعــی 
ــود  ــار موج ــر آم ــرد: براب ــار ک ــاری اظه ــال ج ــا در س تهرانی ه
ــتان  ــده، در اس ــتخراج ش ــال اس ــت امس ــه نخس ــا نیم ــه ت ک
ــان  ــی ج ــای غیرطبیع ــل مرگ ه ــه دلی ــن ب ــران 2797 ت ته
ــد. وی بیــان کــرد: مــرگ غیرطبیعــی  خــود را از دســت داده ان
ــوادث  ــوع ح ــی وق ــه در پ ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه مرگ های ب
 ناشــی از تصــادف ، ســوءمصرف مــواد مخــدر، ســقوط از بلنــدی
ــی ــمومیت داروی ــردان، مس ــواد روان گ ــرف م ــوختگی، مص  س

سلالح سرد، مصرف الکل و ... رخ می دهد. 
ــرگ  ــل م ــترین عل ــاس بیش ــن اس ــر ای ــزود: ب ــا اف قادی پاش
ســاکنان اســتان تهــران در نیمــه نخســت ســال 95 تصادفــات 
ــر در  ــن مــدت 756 نف ــه  طــوری کــه  طــی ای ــوده اســت؛ ب ب

ــد. تصادفــات رانندگــی جــان خــود را از دســت داده ان
ــواد  ــوء مصرف م ــادف، س ــس از تص ــه داد: پ ــا ادام قادی پاش
مخــدر بــا 208 مــورد فوتــی در رتبــه بعــدی قــرار دارد و مــواردی 
ــدی  ــی، ســقوط از بلن ــورد فوت ــا 124 م همچــون ســوختگی ب
و... در رتبه هــای بعــدی جــای می گیرد.مدیــر کل پزشــکی 
ــورد  ــزار و 244 م ــه 55 ه ــن از مراجع ــران همچنی ــی ته قانون
بــرای رســیدگی بــه پرونــده نــزاع بــه مراکــز پزشــکی قانونــی 
ــه  ــزاع در شــش ماه ــه ن ــت: بیشــترین مراجع ــر داد و گف خب
ــا مراجعــه 10 هــزار  ــاه ب ــه خردادم ــوط ب نخســت امســال مرب
و 127 نفــر بــه مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان تهــران اســت.

بررســی آمــار مرگ هــای غیرطبیعــی در اســتان تهــران نشــان 
ــت  ــه نخس ــش ماه ــن در ش ــور میانگی ــه ط ــه ب ــد ک می ده
امســال، روزانــه 15 نفــر بــه دلیــل مرگ هــای غیرطبیعــی جــان 
خــود را از دســت داده انــد و همچنیــن طــی ایــن مــدت روزانــه 
297 نفــر نیــز بــرای نــزاع بــه مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان 

ــنا ــد. ایس ــه کرده ان ــران مراجع ته

 نوبت تحویل دارو علت قتل 

مرد 34 ساله زاهدانی
ســرهنگ ابراهیــم مالشــاهی، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، گفــت: غــروب 26 آذر، کارآگاهــان 
پلیــس آگاهــی سیســتان و بلوچســتان از قتــل مــرد 34 
ســاله ای در برابــر چشــمان همســر و دختــر نوجوانــش بــر اثــر 
ضربــات چاقــو در یکــی از خیابان هــای شــهر زاهــدان بــا خبــر 
شــدند. رئیــس پلیــس آگاهــی سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
در تحقیقــات میدانــی و پایش هــای اطالعاتــی، کارآگاهــان 
پلیــس دریافتنــد کــه مقتــول بــه همــراه خانــواده اش بــا یــک 
ــی از  ــوی یک ــه دارو، جل ــرای تهی ــد ب ــودروی پرای ــتگاه خ دس
 دارو خانه هــا توقــف می کنــد و پــس از ورود بــه داروخانــه 
دو مــرد جــوان بــا او درگیــری لفظــی داشــته اند. بــا بــه 
دســت آمــدن ایــن ســر نــخ، رســیدگی بــه پرونــده وارد مرحلــه 

ــد. ــدی ش جدی
مالشــاهی بــه کنتــرل دوربین هــای مداربســته داروخانــه 
 اشــاره کــرد و گفــت: کارآگاهــان پلیــس بــا کنتــرل دوربین هــا 
 و اشــراف اطالعاتــی، هویــت متهمــان را کــه دو جــوان 20 
 و 23 ســاله بودنــد، شناســایی و تــالش بــرای دســتگیری آنــان 
را آغــاز کردنــد. رئیــس پلیــس آگاهــی سیســتان و بلوچســتان 
ضمــن اشــاره بــه فــرار متهمــان بــه نقطــه نامعلومــی تصریــح 
کــرد: کارآگاهــان پلیــس بــا همــکاری ریش ســفیدان و ســران 
طوایــف، ایــن دو جــوان قاتــل را دســتگیر کردنــد. ایــن متهمــان 
ــه  ــول ب ــا مقت ــی ب ــری لفظ ــه درگی ــی ب ــات تخصص در تحقیق
ــب  ــه و تعقی ــت دارو در داروخان ــرای دریاف ــل نوبت دهــی ب دلی
وی و انجــام قتــل بــا چاقــو در یکــی از خیابان هــای زاهــدان در 

برابــر چشــمان خانــواده مقتــول، اعتــراف کردنــد.

ــروز آلرژی هــای  ــه ب ــوده در مــواردی ب مــواد مضــر موجــود در هــوای آل
ــالالت تنفســی  ــن موضــوع اخت ــه ای ــی منجــر می شــود ک شــدید در بین
ــر  ــدی ب ــرات ب ــت اث ــن اس ــد و ممک ــن می زن ــبانه روز را دام ــی ش ط

ــذارد. ــودک بگ ــواب و ســالمت ک ــت خ کیفی
ــال  ــی اطف ــای عفون ــص بیماری ه ــوق تخص ــان، ف ــا ناطقی ــر علیرض  دکت
در پاســخ بــه اینکــه تــردد در هــوای آلــوده چــه عواقبــی بــرای کــودکان 

ــد: ــد، می گوی ــته باش ــد داش می توان
»وقتــی هــوای شــهرها در شــرایط هشــدار قــرار می گیــرد، نشــان 
ــم  ــس می کنی ــه تنف ــی ک ــر در هوای ــای مض ــواع آالینده ه ــد ان می ده
وجــود دارد. استنشــاق بعضــی از ایــن آالینده هــا آثــار کوتاه مــدت 
ــه ســرعت خــود را نشــان می دهــد و عــوارض بعضــی از آن هــا  دارد و ب
اثــرات بلندمــدت دارد کــه بــا گذشــت زمــان عواقبــش آشــکار می شــود؛ 
مثــال وقتــی ریزگردهــا در هــوا افزایــش می یابــد، آثــار کوتاه مدتــی 
بــر سیســتم تنفــس کــودکان می گــذارد کــه غالبــا ســبب تشــدید 
ــود  ــم می ش ــه آس ــال ب ــودکان مبت ــژه در ک ــی، به وی ــای تنفس  آلرژی ه

و می تواند با حمالت آسم همراه باشد.
دکتــر ناطقیــان بــا اشــاره بــه اثــرات شــدید مســمومیت بــا ســرب، آثــار 

منفــی بلندمــدت ایــن نــوع مســمومیت را بــر سیســتم تکامــل عصبــی 
کــودک و بــروز کم خونــی در کــودکان می دانــد و تأکیــد می کنــد: 
»در روزهایــی کــه بــه علــت آلودگــی هــوا از ســوی ســازمان های 
مســئول، مــدارس و مهدهــای کــودک تعطیــل اعــالم می شــود، کــودکان 
آســیب پذیر کــه بیشــتر شــیرخواران و کــودکان زیــر پنــج ســال هســتند 
ــوده  ــه هیچ وجــه نبایــد از منــزل خــارج شــوند و در معــرض هــوای آل ب

ــد.« ــرار بگیرن ق
    بیرون نرفتن کودک از خانه

ــزوم  ــاره ل دکتــر عبــاس مؤمــن زاده، فــوق تخصــص عفونــی اطفــال درب
بیــرون نرفتــن کــودک از خانــه می گویــد: »بهتــر اســت وســایل بچه هــا 
ــا ذرات معلــق  ــا پارچــه نمــدار یک به یــک تمیــز کنیــم ت را در اتاقشــان ب

نشســته روی اشــیا پــاک شــود.
ــرای  ــا ب ــردن پنجره ه ــاز ک ــه ب ــه ب ــوان توصی ــوده نمی ت ــرایط آل  در ش
ــق  ــا ذرات معل عــوض شــدن هــوا کــرد. مســلما خطــر مواجــه شــدن ب
خطرنــاک در هــوای آلــوده خــارج از خانــه در فصول ســرد، بســیار بیشــتر 
ــوی، شــدت  ــروز عفونت هــای ری ــش ب ــواد موجــب افزای ــن م اســت. ای
ــواع ســرطان ها در  ــه ان ــرژی و در بلندمــدت زمینه ســاز ابتــال ب یافتــن آل

ــر  ــق و مض ــا ذرات معل ــه ب ــد از مواجه ــن بای ــود. بنابرای ــودکان می ش ک
ــوده پیشــگیری کــرد.« موجــود در هــوای آل

    رابطه آلودگی هوا و افزایش سرماخوردگی
ــه اینکــه در زمــان شــدت یافتــن آلودگــی  ــا اشــاره ب دکتــر مؤمــن زاده ب
ــه ســرماخوردگی مبتــال  هــوا و افزایــش ذرات معلــق، کــودکان بیشــتر ب
ــد حــدود 200  ــی می گوی ــد: »ســازمان بهداشــت جهان می شــوند می گوی
ــق  ــه طــور مســتقیم، از طری ــه ب ــم ک ــروس ســرماخوردگی داری ــوع وی ن
ــی  ــا بین ــت ب ــاس دس ــپس تم ــوده و س ــیای آل ــا اش ــت ب ــاس دس  تم
ــر ذرات معلــق موجــود در  ــا از طریــق نشســتن ویروس هــا ب و دهــان ی
هــوای آلــوده و ســپس استنشــاق ایــن هــوا وارد بــدن کــودکان می شــود 
ــت اســت  ــن عل ــه همی ــد. ب ــه ســرماخوردگی می کن ــال ب ــا را مبت و آن ه
ــج  ــودکان از ســرماخوردگی رن ــم بســیاری از ک ــا می بینی ــن روزه ــه ای ک

می برنــد.
 وی تغذیــه مناســب، تأمیــن ویتامین هــای بــدن ماننــد ویتامیــن ث از 
ــدن  ــی ب ــت سیســتم ایمن ــق خــوردن میوه هــا و ســبزیجات و تقوی طری
را از عوامــل مهــم پیشــگیری از ابتــال بــه ســرماخوردگی در فصــول ســرد 

می دانــد.«

ـــمـــاره 325 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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سالمت

 خوراکی هایی 

برای پیشگیری از سرطان
ــم اســت  ــه بســیار مه ــن نکت ای
کــه در نظــر داشــته باشــیم 
ســرطان یک شــبه توســعه پیــدا 
ایــن خوراکی هــای  نمی کنــد. 
ادامــه  در  ضــد ســرطان کــه 
کنــار  در  می شــوند  معرفــی 
ــد  ــر شــیوه زندگــی می توان تغیی
ــا حــد  ــه را ت ــن بیمــاری مهلــک و پرهزین ــه ای ــال ب خطــر ابت
بســیار چشــمگیری کاهــش دهــد. البتــه همــواره بایــد در نظر 
ــالع  ــکتان و اط ــا پزش ــتن ب ــاط داش ــه ارتب ــید ک ــته باش داش
ــم  ــیار مه ــه او بس ــده ای ب ــوع نگران کنن ــه موض دادن هرگون

است.
  کلم بروکلی آب پز

ــوان   ــه عن ــی اســت کــه ب ــی، یکــی از خوراکی های ــم بروکل کل
»ســوپرفود« شــناخته می شــود؛ امــا در نظــر داشــته باشــید 
نتایــج حاصــل از یــک تحقیــق کــه توســط محققــان ایتالیایی 
انجــام گرفــت و در ســال 2008 منتشــر شــد، نشــان داد کلــم 
بروکلــی بخارپزشــده شــامل گلوکوزینــوالت بیشــتری نســبت 
ــرار داده شــده در  ــا ق ــز ی ــی سرخ شــده، آب پ ــم بروکل ــه کل ب
ماکروویــو اســت. گلوکوزینــوالت ترکیبــات ســالم موجــود در 

ــد. ــبزیجات می باش س
  سیر

ــه  ــت ک ــل اس ــرد آلی ــات گوگ ــاوی ترکیب ــد، ح ــاه تن ــن گی ای
می توانــد بــه طــور طبیعــی سیســتم ایمنــی بــدن را در برابــر 
ســرطان، تحریــک کنــد و نیــز می توانــد بــه طــور بالقــوه بــرای 
کمــک بــه بــدن بــه منظــور خالص شــدن از مــواد شــیمیایی 
ــلول های  ــر از س ــه دیرت ــرطانی ک ــلول های س ــرطان زا و س س

ــد، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. عــادی می میرن
    زنجبیل 

 ســلول های بــدن بــه طــور طبیعــی یــک دوره  حیــات 
برعکــس ســلول های ســرطانی  امــا  دارنــد؛  محــدودی 
بی وقفــه در حــال انتشــار و زیادشــدن هســتند. خوشــبختانه 
 gingerol-6 زنجبیــل حــاوی ترکیبــات مغــذی بــه نــام
ســرطانی  ســلول های  حیــات  مدت زمــان  کــه   اســت 
ــل  ــود در زنجبی ــات موج ــع ترکیب ــد. در واق ــر می کن را کوتاه ت
ــون  ــرب در خ ــلول های مخ ــن س ــه ای ــد ک ــازه نمی دهن اج

ــره شــوند. ذخی
    صرف نوشیدنی های شیرین شده را متوقف کنید

ابتــال  احتمــال  شــکر،  بــا  شیرین شــده  نوشــیدنی های 
آندومتــر  ســرطان  بــروز  خطــر  و  دیابــت  چاقــی،   بــه 

را در فرد افزایش می دهند.
ــه  ــگاه مین ــات در دانش ــده از تحقیق ــت آم ــه دس ــج ب نتای
قنــدی  نوشــابه های  کــه  زنانــی  داده  نشــان   ســوتا 
ــد ــا 87 درص ــد، ت ــرف می کنن ــاز مص ــد مج ــش از ح  را بی

ــت؛  ــتر اس ــان بیش ــر در آن ــرطان آندومت ــروز س ــال ب احتم
ــن  ــرف ای ــه مص ــه درنتیج ــی ک ــل اضافه وزن ــه دلی ــژه ب به وی

نــوع نوشــابه ها پیــدا می کننــد.
   بــرای پیشــگیری از ســرطان از ایــن  مــواد غذایــی 

ــد  بپرهیزی
ــد؛  ــده بپرهیزی ــی و فرآوری ش ــت های صنعت ــوردن گوش از خ
ــدن ایجــاد  ــی در ب ــر منف ــرات اســت و تأثی ــرا حــاوی نیت زی

می کننــد. 
توصیــه می کنیــم تــا جایــی کــه می توانیــد مصــرف گوشــت 
ــرف  ــد و از مص ــدود کنی ــده را مح ــالت تصفیه ش ــز و غ قرم

زیــاد قنــد و همچنیــن مصــرف الــکل بپرهیزیــد. 
ــاوی  ــروی ح ــی کنس ــواد غذای ــه م ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــه  ــد بیســفنول A هســتند ک ــات شــیمیایی مضــر مانن ترکیب

ــد. ــاد می کنن ــدن ایج ــی در ب ــرات منف اث
 توصیــه می کنیــم مــواد غذایــی داغ را در ظــروف پالســتیکی 

نریزید. 
از ظــروف پالســتیکی نیــز بــرای گــرم کــردن مــواد غذایــی در 

ماکروویــو اســتفاده نکنیــد.

تأثیر آلودگی هوا بر کودکان

به بهانه روز ملی ثبت احوال

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

صدور کارت هوشمند ملی ، امسال اجباری  می شود

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــن  ــه اولی ــود ک ــی ب ــری شمس ــال 1297 هج در س
شناســنامه بــرای اولیــن  فــرد بــه نــام فاطمــه ایرانــی 
صــادر شــد و امســال ســازمان ثبــت احــوال در 
آســتانه 98 ســالگی خــود بــا کوله بــاری از تجربیــات 
ــش  ــن ســال های پی ــا در ای ــی رود ت ــا م و اندوخته ه
رو آغازگــر تحــوالت اساســی بــرای مــردم ایــران 
باشــد. بــا توجــه بــه در پیــش بــودن روز ملــی ثبــت 
احــوال کــه مقــارن بــا ســوم دی مــاه اســت، به ســراغ 
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان رفتیــم تــا بــا 
ــده  ــای انجام ش ــاره برنامه ه ــی درب ــان گفت وگوی ایش

و در حــال انجــام ایــن ســازمان داشــته باشــیم.
ثبــت احــوال   شــاه کلید صحبت هــای مدیــر کل 
تحـــوالت  دربـــاره   ابتـــدا  در  اصفهـــان  اســتان 
بــود  ســازمان  ایــن  در  ایجادشــده   الکترونیکــی 
و اینکــه  نقــش ایــن نهــاد در ســطح بــازوی حقوقــی 
ــان موضــوع  ــورج حاجی رحیمی ــر ت ــراد اســت. دکت اف
انفورماتیــک و ارائــه آمــار را مهم تریــن موضــوع ایــن 
اداره دانســت و گفــت: در 9 ماهــه ســال جــاری 
میــزان والدت هــا در اســتان اصفهــان 63 هــزار و 847 
نفــر بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد، 32 هــزار و 687 

ــد. ــر بوده ان ــر دخت ــر پســر و 31 هــزار و 160 نف نف
     بیشترین فراوانی اسامی

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــورج حاجی رحیمی ــر ت  دکت
ــان 28 هــزار و 762  ــار والدت در شهرســتان اصفه آم

ــزار 672  ــداد 14 ه ــن تع ــه از ای ــت ک ــوده اس ــر ب نف
ــوده اســت،  ــر ب ــر دخت ــزار و 90 نف ــر پســر و 14 ه نف
ادامــه داد: در همیــن زمینــه می تــوان بیشــترین 
اســامی قیدشــده پســران در ایــن مــدت را امیرعلــی 
ــام بــرد  علــی، امیرحســین، حســین و محمــد طــه ن
ــه  ــه فاطم ــوط ب ــران مرب ــامی در دخت ــی اس و فراوان

ــت.   ــرا و هلماس ــرا، فاطمه زه ــن، زه ــرا، نازنی زه
وی بــا اشــاره بــه آمــار وفــات در 9 ماهــه اول امســال 
ــن مــدت 17 هــزار  ــزود: در ای ــان اف  در اســتان اصفه
و 933 فــوت رخ داده کــه از ایــن تعــداد بیــش از 10 

ــد. هــزار نفــر مــرد و 7 هــزار و 846 نفــر زن بوده ان
ــن  ــه ای ــز ب ــار ازدواج و طــالق نی ــا آم ــه ب وی در رابط
مســئله اشــاره کــرد کــه در 9 ماهــه اول ســال 95 در 
ــزار  ــزار و 413 ازدواج و 8 ه ــان 28 ه ــتان اصفه اس
ــا 12 هــزار  ــان ب  و 455 طــالق رخ داده اســت. اصفه
ازدواج و 4 هــزار و 278  ازدواج بیشــترین  و 771 
ــه خــود اختصــاص داده  طــالق بیشــترین طــالق را ب

اســت.
مــدارک  صــدور  میــزان  دربــاره  حاجی رحیمیــان 
ــان  ــه متقاضی ــی ب ــمند مل ــنامه و کارت هوش شناس

بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه در ماه هــای 
ــنامه  ــزار و 731 شناس ــال 594 ه ــده امس سپری ش
مکانیــزه صــادر شــده اســت. همچنیــن یــک میلیــون 
و 178 هــزار کارت ملــی هوشــمند نیــز در ایــن مــدت 

ــت. ــده اس ــل داده ش ــان تحوی ــه متقاضی ب
    کمک به سایر سازمان ها 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان ثبــت احــوال 
ــه  ــک ب ــه و کم ــرای ارائ ــی ب ــیار خوب ــکاری بس هم
ســایر نهاد هــا بــرای پیگیــری امــوری کــه مربــوط بــه 
ثبــت احــوال اســت، ارائــه کــرده، ادامــه داد: در زمینــه 
کمــک بــه آمــار ثبــت اســناد هویتــی کــه مــردم بــرای 
ــه  ــز، تفاهم نام ــد نی ــاز دارن ــت اســناد و امــالک نی ثب
ــم   ــت اســناد امضــا کرده ای ــا ســازمان ثب مشــترکی ب
تــا رونــد پیگیــری امــور وابســته بــه ایــن دو ســازمان 
ــو  ــه نح ــی ب ــای الکترونیک ــام برنامه ه ــایه انج در س

شایســته انجــام شــود.
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــز  ــمند نی ــی هوش ــم کارت مل ــر 16 آیت ــه اگ ــه اینک ب
بــه صــورت عملیاتــی در سراســر کشــور فعــال شــود 
دیگــر مراجعــات مردمــی بــرای بســیاری از امــور بــه 

ســازمان ها کــم می شــود، افــزود: بحــث کارت ملــی 
هوشــمند از اول ســال جــاری اجبــاری خواهــد شــد 
و مــردم بایــد بــرای تعویــض ایــن کارت هــا بــه دفاتــر 
ســند احــوال یــا دفاتــر پیشــخوان و پســت مراجعــه 

کننــد.
    تعویض شناسنامه برای 15ساله ها

ــض اســناد  ــان داشــت: در حــال حاضــر تعوی وی بی
شناســنامه ای در اولویــت ســازمان ثبــت احــوال 
مربــوط بــه ســنین 15 ســال می شــود و مابقــی 
مــردم می تواننــد ایــن رونــد را  در اســرع وقــت 

ــد.  ــری کنن پیگی
ــاری  ــال ج ــا در س ــزان والدت ه ــان می حاجی رحیمی
را در مقایســه بــا ســال گذشــته بــدون تغییــر خوانــد 
ــون و  ــک میلی ــته ی ــال گذش ــول 2 س ــت: در ط و گف
100هــزار نفــر در طــرح کارت ملــی هوشــمند ثبت نــام 
ــش از 600  ــم بی ــیب مالی ــک ش ــا ی ــه ب ــد ک کرده ان
هــزار نفــر از همشــهریان اصفهانــی، مــدارک هوشــمند 
ملــی خــود را دریافــت کرده انــد و تــا پایــان ســال نیــز 
ایــن رونــد بــرای بقیــه متقاضیــان طــی خواهــد شــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طراحــی و راه انــدازی دفاتــر 
ــای  ــه برنامه ه ــی از جمل ــمند مل ــل کارت هوش تحوی
ــون 23  ــه داد: هم اکن ــت ادام ــال اس ــوری امس مح
ورودی بــرای ثبت نــام متقاضیــان کارت هوشــمند 
ــه  ــه ب ــده ک ــدازی ش ــان راه ان ــتان اصفه ــی در اس مل
ــل کارت هوشــمند  ــز تحوی ــد مراک ــزان بای ــن می همی

ملــی بــرای مــردم نیــز افزایــش یابــد.


