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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بــا  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  عضــو 
ــا  ــه کشــور م ــرام ب ــا احت ــان ب ــه جهانی ــان اینک بی
ــه  ــردن ب ــار ک ــک رفت ــت: ایدئولوژی ــد، گف می نگرن
ــور  ــه منظ ــت؛ بلک ــردن نیس ــره نک ــای مذاک معن
از آن ایــن اســت کــه بــه جــای نفســانیت از 

عقانیــت اســتفاده کنیــم.
در  شــنبه  شــامگاه  ازغــدی  رحیم پــور  حســن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــهد ب ــوی مش ــوم رض ــگاه عل دانش
ــان  ــب اســامی در سراســر جه ــدون مکت ــران ب ای
ــی  ــن اله ــن دی ــرد: ای ــار ک ــدارد، اظه ــی ن معنای

موجــب شــده تــا جهــان امــروز برخــاف گذشــته 
ــرد. ــران بنگ ــه ای ــرام ب ــا احت ب

ــاب  ــوع انق ــل از وق ــه قب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســامی، ایــران را تنهــا بــا گربــه ایرانــی یــا نفــت 
می شــناختند، ادامــه داد: امــا نفــوذ فرهنگــی 
شــد  آغــاز  اســامی  انقــاب  زمــان  از   ایــران 
و ایــران منهــای مکتــب اســامی و انقابــی، عــزت 

کنونــی را نداشــت.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی افــزود: در 
ــه کشــور مــا  ــرام ب ــا احت ــان ب حــال حاضــر جهانی
ــا  ــوأم ب ــرس ت ــا ت ــمن ب ــی دش ــد و حت می نگرن

ــد. ــگاه می کن ــران ن ــه ای ــرام ب احت
ــم  ــرآن کری ــات موجــود در ق ــه آی ــا اشــاره ب وی ب
دربــاره مبانــی سیاســت خارجــی جهــان اســامی 
ــر  ــی ب ــات مبتن ــم آی ــرآن، ه ــرد:  در ق ــح ک تصری
جهــاد ســختگیرانه و هــم آیاتــی بــا مبانــی مــدارا 
ــاره سیاســت خارجــی وجــود دارد   و مصالحــه درب
ــر  ــا ه ــتند؛ ام ــر نیس ــخ یکدیگ ــات ناس ــن آی و ای
ــود  ــدف خ ــرایط و ه ــب، ش ــا مخاط ــک از آن ه ی

دارد. را 
سیاســت  اینکــه  بیــان  بــا  ازغــدی  رحیم پــور 
 در متــون اســامی بــه معنــای تربیــت اســت
ــوان کــرد: در منطــق اســامی هــدف از قــدرت  عن

ــدون اســترس  ــه، امــن و ب ایجــاد جامعــه ای مرف
امــا همان طــور کــه می بینیــم جهــان  اســت؛ 
هیچ وقــت بــه انــدازه اکنــون ناامــن نبــوده و 
ناامــن شــده  خاورمیانــه صــد برابــر بیش تــر 

ــت. اس
در واقــع هــدف واقعــی دشــمن از یــورش بــه 
ــدف  ــه ه ــت؛ بلک ــت نیس ــاد امنی ــه ایج خاورمیان
ــت  ــی و مدیری ــع نفت ــه مناب ــی ب ــا دسترس آن ه
و ســرکوب بیــداری اســامی و مهــار ایــران در 

ــت. ــوان اس ــورت ت ص
ــک  ــار ایدئولوژی ــه رفت ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــک  ــت:  ایدئولوژی ــی سیاســت خارجــی گف در مبان
نکــردن  محاســبه  معنــای  بــه  کــردن   رفتــار 
و مذاکــره نکــردن نیســت؛ بلکــه منظــور از آن 
ــه جــای نفســانیت از عقانیــت  ــن اســت کــه ب ای

ــم. ــتفاده کنی اس
ــه  ــی در ادام ــاب فرهنگ ــی انق عضــو شــورای عال
افــزود: قــدرت حــق نمــی آورد؛ بلکــه حــق اســت 

ــود. ــدرت می ش ــاد ق ــب ایج ــه موج ک
وی تصریــح کــرد: موضــوع علــم سیاســت قــدرت 
ــروعیت  ــدرت و مش ــن ق ــه بی ــی ک ــت و زمان اس
تزاحــم ایجــاد شــود، اولویــت بــا مشــروعیت 

ــت. اس

ســرعت  گفــت:  مجلــس  هســته ای  کمیتــه  رئیــس 
ــود. ــد ب ــا خواه ــور آن ه ــر از تص ــا فرات ــت پذیری م برگش
مجتبــی ذوالنــوری بــا اشــاره بــه اظهــارت بهــروز کمالونــدی 
ســرعت  و  هســته ای  صنعــت  اســتخوان  درخصــوص 
برگشــت پذیری ایــران در صــورت نقــض برجــام گفــت: 
نکاتــی کــه ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی کشــور 
زمینــه  در  ایــران  برگشــت پذیری  ســرعت  درخصــوص 
ــت دارد. ــرد، صح ــوان ک ــته ای عن ــز هس ــت صلح آمی فعالی

ــامی  ــورای اس ــم ش ــس ده ــم در مجل ــردم ق ــده م نماین
ــود را  ــد خ ــت ب ــر بخ ــروه 1+5 اگ ــورهای گ ــه داد: کش ادام

امتحــان کننــد و برجــام را نقــض کننــد، بــه ســرعت مافــوق 
ــرد. ــد ب ــی خواهن ــران پ ــت پذیری ای ــان در برگش تصورش

ــت  ــی کمیســیون امنی ــای میدان ــه بازدیده ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــی و سیاســت خارجــی از ســایت های هســته ای اظه مل
داشــت : در بازدیــدی کــه از مراکــز هســته ای داشــتیم و بــر 
اســاس صحبت هــا بــا کارشناســان امــر متوجــه شــدیم کــه 
صنعــت هســته ای کشــور آمادگــی الزم بــرای بازگشــت بــه 

شــرایط قبــل از برجــام را دارد.
ذوالنــوری تاکیــد کــرد: غــرب، برجــام را نقــض کنــد تــا بــا 

ــود. ــیمان ش ــود پش ــن کار خ ــران، از ای ــت پذیری ای برگش
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــه گفته های ــاره ب ــا اش ــده ب ــن نماین ای
ســانتریفیوژهای برداشته شــده تنظیمــات خــود را از دســت 
ــتفاده  ــت پذیری و اس ــوان برگش ــوص ت ــت، درخص داده اس
ــانتریفیوژهایی  ــا س ــران ب ــح داد: ای ــانتریفیوژ ها توضی از س
ــق  ــل از تواف ــه شــرایط قب ــا روش پیشــرفته تری ب ــر و ب بهت

ــردد. ــض برمی گ ــورت نق ــته ای در ص هس
خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: اجــازه بدهیــد چگونگــی 
ــم  ــه نمی خواهی ــرا ک ــم؛ چ ــح دهی ــت پذیری را توضی برگش
طــرف مقابــل بدانــد ایــران بــا چــه توانــی بــه ایــن کار دســت 
ــا روش  ــد ب خواهــد زد؛ امــا همیــن کافــی اســت کــه بدانن
ــته ای  ــق هس ــل از تواف ــت قب ــه وضعی ــری ب ــرایط بهت و ش

برمی گردیــم. خانــه ملــت

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت: ۹ دی، نمــاد دفــاع 
ــت  ــدهللا)ع( اس ــا عب ــرم و اب ــهدا، مح ــم ش ــردم از حری  م
اباعبــدهللا)ع(  و همــه مــردم مــا عاقه منــد و عاشــق 
ــت)س(  ــل بی ــت و اه ــم والی ــه از حری ــتند و همیش هس
دفــاع کرده انــد. ســیدرضا صالحــی امیــری، وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی، پیــش از ظهــر دیــروز یکشــنبه 5 دی مــاه 
ــی  ــگاه بین الملل ــومین نمایش ــاح بیست وس ــس از افتت و پ
محــل  در  وابســته  ماشــین آالت  و  بســته بندی  چــاپ، 
دائمــی نمایشــگاه های تهــران و بازدیــد از آن، در جمــع 
ــاره وضعیــت صنعــت چــاپ کشــور گفــت:  ــگاران درب خبرن
خوشــبختانه تحــرک بســیار خوبــی در حــوزه صنعــت چــاپ 
ــدود  ــور ح ــطح کش ــوع در س ــود. در مجم ــاهده می ش مش
ــت  ــوزه صنع ــا در ح ــه و مجموعه ه ــزار کارگاه، کارخان 1۰ ه

چــاپ فعــال هســتند کــه امــروز موفــق شــده اند تــا حــدود 
ــادی، مــا را از واردات محصــوالت چاپــی خودکفــا کننــد. زی

وی افــزود: ایــن صنعــت در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی 
ــی  ــای هویت ــد کارت ه ــه تولی ــور را در زمین ــد کش ــق ش موف
 و کارت هــای بانکــی و همچنیــن لیبــل، خودکفــا کنــد 
و مــا می توانیــم ایــن انتظــار را داشــته باشــیم کــه صنعــت 
چــاپ می توانــد بــه همــه نیازهــای داخلــی پاســخگو باشــد. 
کشــور مــا در آســتانه صــادرات محصــوالت چاپــی قــرار دارد. 
ــادر  ــال ص ــت در ح ــن صنع ــدات ای ــی از تولی ــروز بخش ام
شــدن بــه کشــورهای همســایه و حتــی کشــورهای اروپایــی 
اســت.صالحی امیــری تاکیــد کــرد: امــروز می توانیــم ادعــا 
ــارج و وارد  ــود خ ــای رک ــاپ از فض ــت چ ــه صنع ــم ک کنی
فضــای رونــق شــده اســت.وی درخصــوص زمــان پرداخــت 
یارانــه مطبوعــات هــم اعــام کــرد: در آینــده نزدیــک یارانــه 
ــل  ــورت کام ــه ص ــگاران ب ــه خبرن ــات و بیم ــه مطبوع هم
ــن  ــته و همچنی ــاه گذش ــی م ــد. ط ــد ش ــت خواه پرداخ
ــا شــما صحبــت  ــن لحظــه کــه مــن ب ــا ای مــاه جــاری و ت
می کنــم، بخشــی از ایــن یارانه هــا اعــم از بیمــه خبرنــگاران 
ــه اصحــاب رســانه پرداخــت شــده و  ــه مطبوعــات، ب و یاران
بقیــه هــم در حــال پرداخــت اســت و حداکثــر ظــرف یــک 
مــاه آینــده، مطالبــات روزنامه نگارانــی کــه بیمــه شــده اند و 
همچنیــن یارانــه مطبوعــات را بــه تدریــج پراخــت خواهیــم 

کــرد. مهــر

۲۹ نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در تذکــر کتبــی بــه 
وزرای صنعــت و اقتصــاد، خواســتار جلوگیــری از تجهیــزات برقــی 

متــرو از خــارج شــدند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در ابتــدای جلســه علنــی نوبــت عصــر 
دیــروز مجلــس و پیــش از ادامــه بررســی الیحــه برنامــه ششــم 
توســعه، تذکــرات کتبــی نماینــدگان بــه رئیس جمهــور و مســئوالن 

ــت شــد. ــی از ســوی هیئت رئیســه قرائ اجرای
بــر ایــن اســاس، رضــا انصــاری، نماینــده مــردم داراب، بــه همــراه 
ــت ــر صنع ــه وزی ــترک ب ــی مش ــر کتب ــر در تذک ــده دیگ  ۲۸ نماین

ــد  ــری از خری ــر اقتصــاد، خواســتار جلوگی معــدن و تجــارت و وزی
ــه  ــه ب ــا توج ــور ب ــارج کش ــرو از خ ــوط مت ــی خط ــزات برق تجهی

توانمندی هــای داخلــی شــدند. مهــر
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ادامه از صفحه یک: 
و با آمدنش کار را یکسره کردند.

  ایــن والیتمــداری دنیــا را بــه خــود متوجــه کــرد 
از  پــس  واداشــت.  برنامه ریــزی  و  فکــر  بــه  و 
ــردم  ــارکت م ــه مش ــامی، زمین ــاب اس ــروزی انق پی
ــی  ــه سیاس ــژه در عرص ــون، به وی ــای گوناگ  در عرصه ه
و اداره جامعــه فراهــم شــد. مــردم در تمــام تصمیمــات 
ــا  ــت ت ــوع حکوم ــن ن ــدند؛ از تعیی ــریک ش ــور ش کش
انتخــاب نماینــدگان مجلــس و باالتریــن مقــام کشــور؛ 
ــات از ســال  ــی حضــور مــردم در انتخاب ــن روال یعن ای
5۸ تــا 88 ادامــه داشــت و مشــکلی هــم نبــود؛ زیــرا 
تاکنــون انتخابــات یکــی از شــرایط و ابــزار تحقــق 
مشــارکت  مولفه هــای  از  و  دینــی  مردم ســاالری 
ــه طــوری کــه  ــوز هــم هســت؛ ب ــود کــه هن سیاســی ب
محــور اصلــی مشــارکت سیاســی، مشــارکت انتخاباتــی 

ــود. ــوده و خواهــد ب ب
 متاســفانه بافاصلــه پــس از اعــام نتایــج انتخابــات 
احــزاب  از کاندیداهــا و  برخــی  22 خــرداد 1388، 
سیاســی شکســت خورده در رقابت هــای انتخاباتــی 
ــا  ــد، ب ــمن بودن ــده دش ــدام طراحی ش ــه اق ــه بازیچ ک
ــهرهای  ــی از ش ــات، بعض ــه انتخاب ــه نتیج ــراض ب اعت
ایــران، به ویــژه شــهر تهــران را دســتخوش وقــوع 

ناآرامی هــا و اعتراضــات کردنــد.
فتنــه 88 نشــان داد کــه غــرب کار گســترده ای از 
مدت هــا قبــل و شــاید از روز اول انقــاب اســامی  
ــور  ــگان کش ــی از نخب ــا و برخ ــکار فرصت ه ــرای ش ب
ــه  ــمن از هم ــه، دش ــن فتن ــت. در ای ــام داده اس انج
ــت  ــت. مل ــره گرف ــود به ــرمایه های خ ــات و س تجربی
ایــران پــس از روشــن شــدن تقابــل آشــکار ایــن 
ــا درک درســت  ــا اســام، نظــام و رهبــری، ب جریــان ب
 از یــک نیــاز تصمیــم گرفــت و حماســه تاریخــی 
ــوان »یکــی از قله هــای  ــه عن ــدگار 9 دی 1388 ب و مان
 فراموش نشــدنی«، »حرکــت برخاســته از بصیــرت« 
و »حرکتــی متکــی بــر ایمــان و اراده الهــی« در تاریــخ 

انقــاب اســامی مانــدگار شــد.
نظــام جمهــوری اســامی در مهــار فتنــه و آشکارســازی 
ابعــاد آن در جامعــه نقش اساســی داشــت. حماســه 9 
دی ایــن بــاور را ایجــاد کــرد کــه تفکــر انقــاب اســامی 
ــت الزم  ــامی، ظرفی ــوری اس ــام جمه ــت نظ  و مدیری
و  دارد  پیچیــده  چالش هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  را 
می توانــد آســیب های داخلــی خــود را ترمیــم کنــد. 
در فتنــه 1388 پیونــد ضــد انقــاب، احــزاب و گروه هــای 
سیاســی و برخــی از نخبــگان کشــور بــا دولت هــای 
غربــی در یــک جبهــه واحــد نمایــان شــد. چهــره همــه 
ــه  ــان فتن ــه در جری ــی ک ــای انحراف ــر و حلقه ه عناص
موثــر و نقش آفریــن بودنــد، آشــکار گردیــد و بصیــرت 
ملــی و اقــدام به موقــع مــردم در مقابلــه بــا ایــن توطئــه 
ــد؛ گرچــه  ــور کن ــه را ک ســهمناک توانســت چشــم فتن
ــام  ــردم و نظ ــه م ــنگینی ب ــه س ــئله هزین ــن مس در ای
تحمیــل شــد، امــا پیامدهــای ارزشــمندی داشــت 
ــک  ــد و ی ــه کن ــامی را بیم ــاب اس ــت انق ــه توانس ک
ــه  ــاب ب ــروزی انق ــس از ســه دهــه از پی ــر پ ــار دیگ ب
دنیــا بگویــد ایــن ملــت همچنــان بــا انقــاب خمینــی 
ــه  ــید و ب ــد کش ــت از آن نخواهن ــتند، دس ــراه هس هم
هــر قیمتــی از آن پاســداری می کننــد؛ زیــرا رأس ایــن 
ــت اســت و مــردم والیتمــدار هســتند و در  نظــام والی
اطاعــت از ولــی امرشــان از جــان و مــال و آبــرو و همــه 
ــک  ــن را نزدی ــرد؛ ای ــد ک ــغ نخواهن ــود دری ــتی خ هس
ــش  ــه نمای ــا ب ــا و باره ــه باره ــت ک ــه اس ــه 4 ده ب

گذاشــته اند و اثبــات کرده انــد. ادامــه دارد...

ابزاراصالح
قــرآن و کتاب هــای آســمانی کــه پیــام خــدای متعــال 
اســت، آرمــان واالی انبیــای الهــی را برقــراری جامعــه ای 
 ســالم و بــه دور از مفاســد اخاقــی، سیاســی، اجتماعی
فرهنگــی و اقتصــادی و در تعبیــر قــرآن »حیــات طیبه« 

یــا »زندگــی پــاک« معرفــی می کنــد. 
 در حیــات طیبــه و جامعــه ســالم قرآنــی، منافــع 
ــاد  ــر در تض ــا یکدیگ ــه ب ــدون آنک ــر ب ــح بش و مصال
قــرار گیرنــد، بــرآورده خواهنــد شــد و تنهــا بــه شــرط 
 برقــراری چنیــن زندگــی ســالمی، ســاختن انســان ها
اصــاح و تغییــر ســاختارهای اجتماعــی، سیاســی 
ــه  ــرد و جامع ــرای ف ــانی ب ــه انس ــادی جامع و اقتص
امکان پذیــر خواهــد بــود. قــرار گرفتــن فــرد و جامعــه 
 در مســیر خواســت الهــی و برنامــه تکامــل خداونــدی

محور اصاحات در چشم انداز قرآن کریم است.
ــنی  ــه روش ــم، ب ــرآن کری ــای ق ــت در آموزه ه ــا دق ب
درمی یابیــم کــه در راه تحقــق ایــن اهــداف بلنــد 
و متعالــی در زندگــی انســان ها، یــک اســتراتژی 
ــام »دعــوت« وجــود  ــه ن )راهبــرد( مهــم و اساســی ب
ســوی  از  راهُبــرد  ایــن  پیشــگیری  راه  در  و  دارد 
مصلحــان حقیقــی، تاکتیک هــای )راهــکار( متعــددی 

ــت. ــده اس ــرآن آم ــات ق ــال آی ــز در خ نی
 شــاید رســاتریِن آن هــا آیــه 1۲5 ســوره مبارکــه نحــل 
)ادُع ِإلــٰى َســبیِل َربِّــَک ِبالِحکَمــِة َوالَموِعَظــِة الَحَســَنِة  
ــدرز  ــت و ان ــا حکم ــن: ب ــَی احس ــی ِه ت ــم ِبالَّ َوجاِدلُه
نیکــو، بــه راه پــروردگارت دعــوت نمــا و بــا آن هــا بــه 
روشــی کــه نیکوتــر اســت، اســتدالل و مناظــره کــن( 

باشــد. 
از ایــن آیــه شــریف برمی آیــد کــه بــرای اصــاح فــرد 
ــه ســوی  و جامعــه، مصلحــان موظــف هســتند کــه ب
ــع حرکــت جامعــه  ــرای رفــع موان جامعــه حرکــت و ب

بــه ســمت رشــد و شــکوفایی تــاش کننــد.
بــا  بایــد از مــردم،  ایــن رو، مصلــح حقیقــی  از   
زندگــی  آنــان  بــا  باشــد؛  مــردم  بــرای  و   مــردم 
دردهــای آنــان را احســاس و بــرای خیــر آنــان تــاش 
ــیده  ــر را چش ــام)ره( درد فق ــش ام ــه فرمای ــد؛ ب کن

ــد. ــج می برن ــا رن ــردم از کج ــد م ــا بفهم ــد ت باش
 از تعبیــر زیبــای »بــه راه پــروردگارت« می تــوان 
بایــد  اصاحــی  تاش هــای  تمــام  دریافــت کــه 
 بــه هــر چــه نزدیک تــر شــدِن انســان بــه خــدا 
روابــط میــان  الهی تــر شــدن ســمت و ســوی  و 
افــراد و ســاختارهای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی 
و سیاســی کمــک کنــد تــا در بســتر فراهم آمــده 
در جامعــه، انســاْن رشــد کنــد و بــه هــدف واالی 

ــد. ــت یاب ــش دس آفرین
ــه، راهکارهــا و ابزارهــای تحقــق اصاحــات  در ایــن آی
ــوی  ــره )گفت وگ ــو و مناظ ــدرز نیک ــت، ان ــی حکم یعن
اســتداللی( معرفــی شــده اند و بــه نظــر می رســد 
ایــن ســه ابــزار، همگــی فرهنگــی و تبلیغــی محســوب 

می شــوند. 
ــاح  ــع اص ــکات و موان ــی، مش ــدگاه قرآن ــن دی در ای
ــت انســان ها از مســیر  ــا غفل ــل ی ــرد و جامعــه، جه ف
 درســت کمــال و رســتگاری قلمــداد شــده اســت 
و از ایــن رو، جهل زدایــی و غفلت زدایــی، از طریــق 
ــادل اندیشــه  ــز تب به کارگیــری اســتدالل، موعظــه و نی
مــورد  )مناظــره(  و مفاهمــه  در فضــای گفت وگــو 
عنایــت خداونــد متعــال اســت  کــه البتــه ایــن بــرای 

ــاق نیســت. ــل نف ــدان و اه ــار و معان کف
ــی  ــان اصاح ــت جری ــه موفقی ــر، الزم ــوی دیگ از س
ــه، نرمــش و مایمــت مصلحــان در برخــورد  در جامع
ــردی  ــای ف ــا در برخورده ــه عمدت ــت ک ــا انسان هاس  ب

و هدایت افراد، مورد تأکید قرآن است. 
بــدون شــک، برخوردهــای خشــن و قهرآمیــز بــر رونــد 

اصــاح مفاســد، قطعــا تأثیــر منفــی خواهــد داشــت.
 قــرآن در نقــل خطــاب خــدا بــه موســی و  هــارون)ع( 

می فرمایــد: 
»اذهبــا إلــی فرعــون إنــه طغــی فقــوال لــه قــوال لینــا 

ــه یتذکــر او یخشــی« لعل
»بــه ســوی فرعــون برویــد کــه طغیــان کــرده اســت؛ 
ــر  ــد  شــاید متذک ــا او ســخن بگویی ــی ب ــه نرم ــا ب ام

ــا ] از خــدا [ بترســد.« شــود ی
بنــا بــر آیــات قــرآن، اصــل در اصــاح مفاســد و رفــع 
ــرد روش هــای فرهنگــی  ــع کمــال انســان ها، کارب موان
 و روشــنگرانه و تبلیغــی در یــک فرآینــد تدریجــی 

و همــراه با صبر، حوصله و تحمل اســت.

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

وزیر دادگستری:

امیدواریمبابکزنجانی

پولهارابرگرداند

ــت:  ــی گف ــک زنجان ــده باب ــاره پرون ــتری درب ــر دادگس وزی
ــه  ــی اضاف ــک زنجان ــی باب ــت بده ــی از پرداخ ــچ پول هی

ــت. ــده اس نش
پورمحمــدی  مصطفــی  المســلمین  و  حجت االســام 
 روز یکشــنبه در حاشــیه دیــدار رئیــس کمیتــه تحقیــق 
ــگاران  ــع خبرن ــتان در جم ــوری ارمنس ــی کل جمه و بازرس
ــه  ــد ب ــد می کن ــی حکمــی را تایی ــوان عال ــی دی ــزود: وقت اف
ــه واحــد اجــرای احــکام  ــرای اجــرا ب طــور طبیعــی حکــم ب

برمی گــردد. 
وی دربــاره اینکــه آیــا پرداخــت بیشــتر بدهــی بابــک 
زنجانــی صحــت دارد یــا نــه، افــزود: امــوال جدیــدی 
ــد  ــل بیای ــر عق ــم س ــده و امیدواری ــی نش ــم و معرف  ندیدی

و بدهی ها را برگرداند. 
ــا  ــارزه ب وزیــر دادگســتری اظهــار کــرد: در جلســه ســتاد مب
ــه  ــری از اضاف ــده، خب ــزار ش ــل برگ ــه قب ــه هفت ــد ک مفاس

ــود. ــی نب ــغ بده ــت مبل ــدن پرداخ ش
ــار کــرد:  ــدن پول هــا اظه ــر بازگردان ــد ب ــا تاکی پورمحمــدی ب
ــا زدن و اعــاده دادرســی، پــول  ــه جــای دســت و پ وکیــل ب

ــد. ملــت را برگردان
وی افــزود: وزارت دادگســتری وظیفــه دارد مســائل حقوقــی 
ــد  ــر رص ــوق بش ــی حق ــای علم ــا و انجمن ه را در اجاس ه

و پیگیــری کنــد.
ــا  ــه انتشــار منشــور، راه م ــان اینک ــا بی ــر دادگســتری ب  وزی
را هموارتــر می کنــد، گفــت: بــه حقــوق شــهروندی و آشــنایی 
بــه قوانیــن و مقــررات و همچنیــن بــه حقــوق هــم احتــرام 

گذاشــتن، نیــاز داریــم.
 پورمحمــدی تعبیــر سیاســی بــودن و منافــع تبلیغاتــی 
را کم لطفــی دانســت و گفــت: حقــوق مــردم همیشــه مهــم 

اســت و ایــن نیــاز بــه یــادآوری و تذکــر دارد.
وی ادامــه داد: جامعــه انســانی، جامعــه حقوق مــدار اســت. 
اگــر یــک روز بــرای اجــرای حقــوق تــاش کنیــم ارزشــمندتر 
اســت پــس بهتــر ایــن اســت بــا نگاهــی فراتــر از موضوعــات 
ــورد  ــئله برخ ــن مس ــا ای ــی ب ــی و تبلیغات ــی، جناح سیاس

کنیــم؛ چــرا همــه بــه رعایــت حقمــان نیــاز داریــم. ایرنــا

سردار سعید منتظرالمهدی:

قرارگاهانتخاباتیپلیس

آغازبهکارکرد
ــرارگاه  ــه کار ق ــاز ب ــی از آغ ــروی انتظام ــخنگوی نی س

ــر داد. ــس خب ــی پلی انتخابات
 ســردار ســعید منتظرالمهــدی در نشســت خبــری صبح 
ــت  ــرارگاه امنی ــکیل ق ــه تش ــاره ب ــا اش ــود ب ــروز خ دی
زیرســاخت های  ایجــاد  داشــت:  اظهــار  انتخابــات 
امنیتــی در پیــش، حین و پــس از انتخابــات و همچنین 
بــا توجــه بــه اینکــه ناجــا یکــی از 4 مرجــع اســتعامی 
در انتخابــات اســت، ایــن قــرارگاه بــه منظور تســریع در 

پاســخ بــه اســتعامات راه انــدازی شــد.
 ســخنگوی ناجــا افــزود: همچنیــن راه انــدازی ســامانه 
ــل  ــوان پ ــه عن ــه ب ــواردی اســت ک پیامکــی از دیگــر م
ارتباطــی گزارش هــای مردمــی بــا پلیــس آمــاده اخــذ 
مشــکات و آســیب ها بــه صــورت ۲4 ســاعته اســت.

 ســخنگوی ناجــا در ادامــه با اشــاره به تشــکیل شــورای 
ــرار  ــدف  ق ــا و پاســگاه ها و ه ــی تحــول کانتری ه عال
گرفتــن ۲34 کانتــری در ایــن طــرح افــزود: عــاوه بــر 
ایــن مــوارد راه انــدازی ســامانه پیامکــی 11۰ نیــز یکی از 
 مــواردی اســت کــه به عنــوان پــل ارتباطــی میــان مردم 
ــی  ــای غیراورژانس ــت گزارش ه ــاده دریاف ــس آم و پلی
شــهروندان درخصــوص مشــکات و آرشــیو های موجــود 

در کشــور اســت. خبرگــزاری دانشــجو

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور از پیگیری هــای 
قضایــی بــرای اعــاده زمینــی بــه ارزش ۲۰ هــزار 

ــر داد. ــش خب ــارد در کی میلی
در  ســراج  ناصــر  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
تحقیــق  رئیــس کمیتــه  بــا  مشــترک   نشســت 
 و بازرســی ارمنســتان بــا اشــاره بــه عضویــت ایــران در 
آمبــو دزمــان آســیایی گفــت: متناســب بــا ایــن 
عضویــت، اوایــل ســال، تفاهم نامــه قضایــی بــا 
بــه  اشــاره  بــا  ارمنســتان منعقــد کرده ایــم. وی 
روابــط خــوب بیــن دو کشــور گفــت: اخــذ روادیــد بــا 
ارمنســتان لغــو شــده و یکــی از بندهــای تفاهم  نامــه 
ــران  ــاع ای ــت از اتب ــورها حمای ــایر کش ــا س ــران ب ای
ــت. ــتان اس ــه ارمنس ــف از جمل ــورهای مختل در کش

ســراج بــه وضعیــت ایرانیــان محبــوس در ارمنســتان 
ــا  ــا صحبت هــای انجام شــده ب اشــاره و بیــان کــرد: ب
مســئوالن قضایــی ارمنســتان، تعــداد بســیار زیــادی 

ــدند. ــان آزاد ش ــن زندانی از ای
ــه  ــه ب ــور در ادام ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س  رئی
در  قــرارداد  یــک  دربــاره  قضایــی  پیگیری هــای 

کیــش اشــاره و تصریــح کــرد: قــرارداد ۲4۰ هکتــاری 
در کیــش بیــن یــک ایرانــی دارای تابعیــت کشــورهای 
ــا یــک فــرد دیگــر منعقــد شــده بــود کــه  مختلــف ب
ــه بعضــی بندهــا، متاســفانه ایــن زمیــن  ــا توجــه ب ب
ــور  ــرارداد مذک ــد. ق ــه ش ــگان معامل ــورت رای ــه ص ب
مشــکل آفرین و طــوری بــود کــه هیــچ نیــروی 
ــود. ــک ش ــن مل ــت وارد ای ــم نمی توانس ــی ه امنیت
داده  بیگانــه  اتبــاع  بــه  ایــن ملــک  افــزود:  وی 
ــا پیگیری هــای  ــر ب ــاه اخی ــک م ــا در ی ــو؛ ام شــده ب
انجام شــده قــرارداد ابطــال شــد و بــه زودی بــه 
منطقــه آزاد کیــش ارجــاع داده می شــود. قیمــت 
بــرآورد  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۲۰ زمیــن  ایــن 
ــپیان،  ــوان هوس ــدار، اق ــن دی ــه ای ــود.در ادام می ش
رئیــس کمیتــه تحقیــق و بازرســی ارمنســتان، ضمــن 
ابــراز خرســندی از ســفر بــه ایــران گفــت: مشــترکات 
ــتان   ــه ارمنس ــده ک ــث ش ــی باع ــی و جغرافیای تاریخ
بــه عنــوان تنهــا کشــور مســیحی و غیرمســلمان 
همســایه ایــران، روابــط بســیار خوبــی بــا ایــران 
داشــته باشــد. وی بیــان کــرد: روابــط بیــن دو 

ــط قضایــی هــم می انجامــد.  ــه توســعه رواب کشــور ب
ــوی  ــی از س ــم ارتکاب ــه جرائ ــاره ب ــا اش ــپیان ب هوس
ــم  ــن جرائ ــزان ای ــت: می ــتان گف ــان در ارمنس ایرانی
بــه شــدت کاهــش داشــته اســت. آمادگــی دوطرفــه 
بــرای توســعه روابــط قضایــی بیــن دو کشــور وجــود 
ــردن  ــپری ک ــکان س ــط، ام ــن رواب ــار ای دارد. در کن
محکومیــت محبوســان در ارمنســتان در ایــران وجــود 
ــن ســوال کــه چــه تعــداد  ــه ای دارد. وی در پاســخ ب
ایرانــی در ارمنســتان محبــوس هســتند و بیشــترین 
جرائــم ارتکابــی چیســت، گفــت: قاچــاق مــواد مخــدر 
عمــده جــرم ارتکابــی از ســوی ایرانیــان اســت. در کنار 

ایــن موضــوع، تصادفــات منجــر بــه جــرح و خشــونت 
ــق  ــه تحقی ــس کمیت ــود دارد. رئی ــم وج ــی ه  فیزیک
و بازرســی ارمنســتان خاطرنشــان کــرد: در حــال 
حاضر 1۲ ایرانی در ارمنســتان بازداشــت هســتند و ۲۰ 
نفــر هــم مجــرم شــناخته شــدند. از هیــچ کوششــی 
بــرای ســپری کــردن محکومیــت ایرانیــان در کشــور 
ــوص  ــپیان درخص ــم. هوس ــغ نمی کنی ــان دری خودش
مجــازات جــرم مــواد مخــدر گفــت: مجــازات اعــدام 
نداریــم و حبــس ابــد بیشــترین مجــازات اســت؛ امــا 
در رابطــه بــا مــواد مخــدر بیشــترین مجــازات 15 تــا 

۲۰ ســال حبــس اســت. ایســنا

تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت: آنچــه می توانــد 
ــت  ــی اس ــاد مقاومت ــد، اقتص ــور باش ــای کش  راهگش
ــی  ــام پول ــه نظ ــامان  دادن ب ــروی س ــز در گ  و آن نی

و بانکی، واردات و صادرات و نظیر آن است.
ــورای  ــه ش ــی در جلس ــیدابراهیم رئیس ــت هللا س  آی
اداری خراســان  رضــوی در جمــع مدیــران ســازمان ها 
مختلــف  دوران   بــه  اشــاره  بــا  اســتان،  ادارات   و 

و حــوادث گوناگونــی کــه انقــاب آن هــا را پشــت ســر 
ــان  ــر زم ــروز دیگ ــار داشــت: ام گذاشــته اســت، اظه
آزمــون و خطــا در مدیریــت کشــور نیســت؛ بلکــه ایــن 
ــد  ــی برومن ــون جوان ــال، همچ ــد از 37 س ــام بع نظ
ــت  ــیاری را پش ــیب های بس ــراز و نش ــه ف ــت ک اس
ــمندی  ــراوان و ارزش ــای ف ــته و تجربه ه ــر گذاش  س
را اندوختــه  اســت. بیشــتر مدیــران ایــن نظــام، دوران 
انقــاب و جنــگ تحمیلــی را تجربــه کردنــد و آزمــون 
ــور  ــی کش ــام مدیریت ــد در نظ ــن بای ــد؛ بنابرای دیده ان
ــرای رفــع مشــکات  ــن ب  اقدامــات اساســی و بنیادی

و معضات انجام شود.
وی بــا بیــان اینکــه آزمــون و خطــا مربــوط بــه 
ــه  ــی ک ــازه شــکل گرفته اســت، در صورت ــای ت نظام ه
ــه و اندوختــه  ارزشــمند  مدیــران مــا از ســوابق، تجرب
ــش  ــت دان ــرد: مدیری ــح ک ــتند، تصری ــوردار هس برخ
بایــد در ســازمان ها و ارگان هــا مــورد توجــه قــرار 

ــد  ــر و مفی ــات مؤث ــت، تجربی ــن مدیری ــرد؛ در ای گی
ســازمان ها تــوأم بــا خاقیــت نیروهــای انســانی 

ــت. ــد اس ــورد تاکی م
عضــو شــورای عالــی حــوزه علمیــه خراســان در 
ــام  ــا و دسیســه های گســترده نظ ــه توطئه ه ــه ب ادام
ــان  ــاره و خاطرنش ــامی اش ــران اس ــه ای ــلطه علی س
ــی  ــدات نظام ــا تهدی ــط ب ــر روزی کشــور فق ــرد: اگ ک
ــه گســتردگی  ــران اســامی ب ــروز ای ــود، ام ــه رو ب روب
ــی  ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــته های اقتص ــام داش تم
تاریخــی و ... از ســوی دشــمنان مــورد تهدیــد اســت؛ 
بنابرایــن شــرایط ایجــاب می کنــد هــر فــردی در هــر 
ــور  ــان کش ــوان مرزب ــه عن ــرار دارد، ب ــه ق ــوزه ای ک ح

عمــل کنــد.
 تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا تاکیــد بــر نقــش 
محــوری مدیریــت در موفقیــت و پیشــرفت ابــراز 
کــرد: مدیریــت، مهم تریــن رکــن در تعالــی یــک 

ســازمان و مجموعــه اســت؛ اندیشــه و عمــل انقابــی 
یــک مدیــر می توانــد بســیاری از مــواردی را کــه 
امــکان تحقــق آن  هــا در شــرایط عــادی وجــود نــدارد، 
بــه ســرانجام برســاند و منشــأ بــرکات زیــادی شــود. 
ــن  ــن و اثربخش تری وی مدیریــت کارآمــد را مهم تری
دانســت  سیســتم  یــک  رشــد  بــرای   موضــوع 
ــه ــرد: مســائلی چــون بودجــه برنام  و خاطرنشــان ک
ــا  ــی بســیار ب ــروی انســانی، موضوعات ــارات و نی اعتب
ــرای یــک مجموعــه هســتند؛ امــا در ایــن  اهمیــت ب
میــان مدیریــت کارآمــد، مهم تریــن و اثربخش تریــن 

رکــن اســت.
تســهیل  و  توفیــق گره گشــایی  رئیســی  آیــت هللا 
ــان  ــه انس ــی ب ــات اله ــدان را از عنای ــی نیازمن زندگ
ــداری در نظــام  ــرد: شــیوه مردم ــوان ک ــی و عن معرف
مدیریت اســامی بــا نظام مدیریــت غربی متفاوت اســت؛ 
ــی مشــتری مداری  ــت غرب ــروز اوج اصــول مدیری ام
 اســت؛ امــا در مدیریــت اســامی ســخن از محبــت 

و دوست داشتن مردم است.

تولیت آستان قدس رضوی: 

دیگرزمانآزمونوخطادرمدیریتکشورنیست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

ابطال قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

ــگفت آور در  ــرعتی ش ــا س ــران ب ــک در ای ــارت الکترونی تج
ــش  ــال پی ــن 2 س ــا همی ــران ت ــت. ای ــرفت اس ــال پیش ح
تجــارت  دارای  اقیانوســیه  و  آســیا  70 کشــور  میــان  در 
ــال  ــرض دو س ــا در ع ــت؛ ام ــه 69 را داش ــک، رتب  الکترونی
و بــه مــدد گســترش اینترنــت و پهنــای بانــد، ایــران اکنــون 
ــن ۱0  ــت. در بی ــتاده اس ــیا ایس ــور اول آس ــان ۱0 کش در می
کشــور اول جهــان نیــز 6 کشــور اروپایــی، 3 کشــور از منطقــه 
آمریــکای شــمالی قــرار  از  آسیا-اقیانوســیه و ۱ کشــور 
ــور  ــعه، 3 کش ــال توس ــورهای در ح ــان کش ــه و در می گرفت
ــنگاپور  ــن و س ــی، چی ــره جنوب ــی ک ــاد، یعن ــد زی ــا درآم ب
ــه  ــاز ۴2.6 رتب ــب امتی ــا کس ــز ب ــران نی ــتند. ای ــتاز هس پیش
 77 جهــان را کســب کــرده و در میــان ۱0 کشــور برتــر منطقــه 

آسیا-اقیانوسیه قرار گرفته است.
    شاخص های تجارت الکترونیک

ــاخص  ــن ش ــات ای ــاوری اطالع ــازمان فن ــالم س ــق اع طب
بازتاب دهنــده گام هــای درگیــر در تراکنــش B2C اســت. 
بــرای پذیــرش ســفارش ها بــه صــورت آنالیــن، کســب و کار 

بایــد بــه شــکلی در وب حضــور داشــته باشــد. ایــن فرآینــد 
ــاهده  ــرای مش ــت ب ــه اینترن ــران ب ــی کارب ــد دسترس نیازمن
ــا خدمــات اســت.  ــن کاالهــا ی محصــوالت و ســفارش آنالی
ــول  ــاری، پ ــه صــورت کارت اعتب ــد ب ــز بای روش پرداخــت نی
الکترونیکــی، انتقــال پــول یــا پرداخــت وجــه نقــد در هنــگام 
ــال  ــر کاال دیجیت ــت اگ ــل کاال مشــخص شــود. در نهای تحوی
بــرای کاالهــای فیزیکــی  بــه شــکل آنالیــن و  باشــد، 
ــه  ــا در نقط ــتری ی ــل کار مش ــا مح ــه ی ــا در خان ــن کااله ای

می شــود. داده  تحویــل  مشخص شــده، 
    رشد محسوس ایران

ــد  ــن بان ــت په ــه اینترن ــش از ارائ ــال ۱393 و پی ــل س اوای
موبایــل توســط اپراتورهــای غالــب، طبــق آمارهــای جهانــی و 
بــا توجــه بــه حجــم مبــادالت تجــارت الکترونیــک، اینگونــه 
اعــالم شــده بــود کــه ایــران در بخــش تجــارت الکترونیک در 
جایــگاه صدمیــن کشــور قــرار دارد. حجــم مبــادالت تجــارت 
ــوده اســت  ــارد دالر ب ــز ۱0 میلی الکترونیــک در ســال 20۱۱ نی
کــه نســبت بــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا و اروپــا یــک 
ســوم و نســبت بــه کشــور آمریــکا بــا حجــم مبــادالت تجارت 
ــیزدهم  ــک س ــش از ی ــارد دالری بی ــک ۱36 میلی الکترونی

موسســه  آمارهــای  طبــق  اســت.  می شــده  محاســبه 
»این وســت« حجــم مبــادالت تجــارت الکترونیــک در ســطح 
ــارد دالر  ــش از 6۸0 میلی ــالدی بی ــال 20۱3 می ــان در س  جه
و ســهم ایــران از ایــن درآمــد کمتــر از ۱.۵ درصــد بــوده اســت. 
ــن  ــم ای ــد حج ــر می رس ــه نظ ــال ها ب ــن س ــی ای ــال ط ح
مبــادالت افزایشــی جالــب توجــه داشــته؛ بــه گونــه ای کــه در 
آمارهــا نیــز ایــن رشــد مشــهود اســت. البته اینکــه رتبــه ۱0 در 
آســیا و اقیانوســیه تــا چــه انــدازه مناســب ارزیابــی می شــود 

نیــز موضوعــی اســت کــه جــای بحــث دارد.
    رسیدن به قله های تجارت الکترونیک

البتــه رتبــه 77 جهــان، جایگاهــی نیســت کــه مــا بــا داشــتن 

آن بخواهیــم بــه خــود مغــرور شــویم؛ زیــرا همیــن حــاال هــم 
ــر  ــران از نظ ــه ای ــه رتب ــرفت های صورت گرفت ــه پیش ــا هم ب
ســرعت اینترنــت بــه شــدت پاییــن اســت. در ضمــن قیمــت 
ــا بســیاری از کشــورها  ــران نیــز در مقایســه ب اینترنــت در ای
بــه نســبت درآمــد بســیار باالســت. اگــر مــا خواهــان رســیدن 
بــه رتبه هــای بهتــر در ایــن زمینــه هســتیم، افزایــش 
ــرورت  ــک ض ــت ی ــش قیم ــار کاه ــت در کن ــرعت اینترن س
انکارناپذیــر اســت. ایــران بــا داشــتن جمعیــت جــوان زیــاد، 
ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا گســترش کیفیــت زیرســاخت ها 
ــل شــود؛  ــک تبدی ــای تجــارت الکترونی ــی از قطب ه ــه یک ب

ــه دور از دســترس نیســت. ــالش بی وقف ــا ت ــه ب ــی ک رؤیای

ایران در میان ۱۰ کشور برتر منطقه آسیا-اقیانوسیه

رشد محسوس ایران در تجارت الکترونیک

مدیــر بازرگانــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــدازی  ــرای راه ان ــرکت ب ــون 36 ش ــه تاکن ــان اینک ــا بی ب
جایگاه هــای برنــد درخواســت داده انــد، اظهــار کــرد: مجــوز 
ــال  ــز در ح ــرکت نی ــوز ۵ ش ــده و مج ــرکت صادرش 26 ش
ــاه  ــل بهمن م ــن شــرکت ها از اوای ــی شــدن اســت. ای نهای

ــد.  ــاز می کنن ــود را آغ ــت خ فعالی
ــد  ــوه تأیی ــاره نح ــی درب ــا مظلوم محمدرض
صالحیــت ایــن شــرکت ها، توضیــح داد: در 
ــن منظــور تشــکیل  ــرای ای ــه ب ــه ای ک کمیت
 شــد، بــا اســتفاده از الگوهــای موجــود

ــرکت ها  ــی ش ــابقه اجرای ــی و س ــوان مال ت
 ... و  روز  تکنولــوژی  از  اســتفاده  میــزان 

شــرکت ها ارزیابــی شــدند و هــر شــرکتی کــه 6۸ امتیــاز از 
کل امتیــاز را کســب می کــرد، صاحــب صالحیــت شــمرده 
ــی 26 شــرکت  ــه  طــور کل ــه ب ــان اینک ــا بی می شــد. وی ب
مــدارک خــود را بــرای ایــن منظــور ارائــه کردنــد اظهــار کرد: 
مجــوز 26 شــرکت صــادر شــد و مجــوز ۵ شــرکت دیگــر در 

حــال بررســی اســت.
ــد  ــای برن ــدازی جایگاه ه ــه راه ان ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــن  ــت ای ــزود: فعالی ــود، اف ــت می ش ــاد رقاب ــث ایج باع
جایگاه هــا بــه صــورت پایلــوت در اصفهــان نشــان داد کــه 
ایــن جایگاه هــا مشــکل دسترســی خودروهــا بــه ســوخت 
ــان  ــه در اصفه ــی ک ــد. جایگاه ــم کرده ان را ک
اســت  داده  پیشــنهاد  می کنــد  فعالیــت 
ســوخت خــود را از ۱2 شــب تــا 6 صبــح، 20 
ــرخ رایــج صبــح عرضــه  ــر از ن تومــان ارزان ت
کنــد کــه ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال 

ــه اســت. ــرار گرفت ــز ق برندهــای دیگــر نی
 وی دربــاره قیمــت فرآورده هــای نفتــی 
کــه توســط ایــن شــرکت ها عرضــه خواهــد شــد، توضیــح 
ــرکت ها  ــن ش ــی ای ــای نفت ــت فرآورده ه ــال قیم داد: فع
همــان قیمــت رایــج اســت؛ امــا ممکــن اســت در آینــده 
ــد  ــه می کنن ــده ارائ ــه مصرف کنن ــه ب ــی ک  در ازای خدمات

از مشــتری هزینه ای دریافت کنند. ایسنا

قیمــت هــر کیلوگــرم انــواع لوبیــا، نخــود و لپــه ۵00 
ــش  ــی افزای ــطح خرده فروش ــان در س ــا ۱600 توم ت
ــاه  ــا م ــه ب ــدس در مقایس ــت ع ــا قیم ــت؛ ام یاف

ــری نداشــته اســت. گذشــته تغیی
 گرانــی دســت از ســر حبوبــات برنمــی دارد و در 

ــت  ــی قیم ــر از گاه ــر ه ــای اخی ماه ه
ایــن محصــوالت چنــد درصــدی گــران 

شــده اســت. 
ــرم  ــر 900 گ ــزارش ه ــن گ ــر ای ــا ب بن
لوبیــای چیتــی شــرکتی در ســطح 
خرده فروشــی از هــر کیلوگــرم ۸700 
تومــان  200 و  هــزار   ۱0 بــه   تومــان 

ــان ــزار توم ــه ۱0 ه ــان ب ــزار و ۵00 توم ــه از 9 ه  لپ
ــزار و ۵00  ــه 9 ه ــان ب ــزار و ۵00 توم ــود از ۸ ه نخ
تومــان و لوبیــای ســفید از 6 هــزار 700 تومــان بــه ۸ 

هــزار و ۵00 تومــان رســیده اســت. 
قیمــت هــر بســته 900 گــرم لوبیــای کپســولی نیــز 

هــزار و ۵00 تومــان افزایش یافتــه اســت و از 7 هــزار 
و ۵00 تومــان بــه 9 هــزار تومــان، مــاش از ۸ هــزار 
تومــان بــه ۸ هــزار و ۸00 تومــان و نخــود لوبیــا )در 
ــزار  ــه 9 ه ــان ب ــزار و ۵00 توم ــته( از 7 ه ــک بس ی

تومــان رســیده اســت. 
ــدس  ــت ع ــزارش قیم ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــته  ــاه گذش ــا م ــه ب ــری در مقایس تغیی
ــن  نداشــته اســت و هــر 900 گــرم از ای
محصــول بــه قیمــت 6 هــزار و ۸00 
تومــان، دال عــدس 900 گرمــی 7 هــزار 
 ۸۵0 چشــم بلبلی  لوبیــای  و  تومــان 
گرمــی 7 هــزار و ۸00 تومــان در ســطح 

خرده فروشــی بــه فــروش می رســد.
بسته بندی شــده  عمانــی  لیمــو  ۱00 گــرم  هــر   
 نیــز 3 هــزار تومــان و ۸۵0 گــرم و ارزن 2 هــزار 
ــه فــروش  و ۵00 تومــان در ســطح خرده فروشــی ب

ــن ــاد آنالی ــد. اقتص می رس

ــاختمان های  ــت: س ــازی گف ــر راه و شهرس ــاختمان وزی ــکن و س ــاون مس مع
انــرژی  برچســب  مصــرف،  اصــالح  طــرح  اجــرای  راســتای  در  کشــور 
ــازندگان  ــرح، س ــن ط ــاس ای ــر اس ــزود: ب ــان اف ــد مظاهری ــد. حام می گیرن
 ۱9 مبحــث  هســتند  موظــف  احــداث  دســت  در  ســاختمان های  تمــام 
مقــررات ملــی ســاختمان را در حــوزه انــرژی اجرایــی کننــد. وی اضافــه 
ــب  ــد برچس ــی بای ــوازم خانگ ــد ل ــاختمان ها همانن ــرح، س ــن ط ــرد: در ای ک
 انــرژی دریافــت کننــد و مهندســان نیــز در ایــن ارتبــاط آموزش هــای الزم 
ــه طــرح اصــالح  ــت ک ــد. وی گف ــرای برچســب گذاری در کشــور فرامی گیرن را ب
مصــرف انــرژی در واحدهــای ســاختمانی در دولــت مصــوب و تــا پایــان ســال 
جــاری ابــالغ می شــود. مظاهریــان افــزود: بــا ابــالغ ایــن طــرح ســاختمان های 
دولتــی در مرحلــه اول موظــف هســتند در مــدت 2 ســال نســبت بــه دریافــت 
برچســب انــرژی اقــدام کننــد و دســت کم در یــک بــازه زمانــی پنــج ســاله نیــز 
ــه طــور کامــل در ســاختمان های دولتــی اجــرا کننــد. وی  بایــد ایــن طــرح را ب
اضافــه کــرد: ســاختمان های دولتــی کــه در ایــن مــدت بــرای دریافــت برچســب 
و اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی در ادارات خــود تأخیــر داشــته باشــند تــا 2 برابر 
هزینــه مصــرف انــرژی جریمــه می شــوند. مظاهریــان گفــت: دریافــت برچســب 
ــده  ــام واحدهــای ســاختمانی در دســت احــداث از ســال آین ــرای تم ــرژی ب ان
ــب  ــتن برچس ــز داش ــی نی ــده فعل ــاختمان های ساخته ش ــرای س ــاری و ب اجب
انــرژی هنــگام خریــد و فــروش الزامــی می شــود و خریــداران می تواننــد 

متناســب بــا برچســب انــرژی ســاختمان مدنظرشــان را بخرنــد.

دفتــر  کل  مدیــر  معــاون 
برنامه ریــزی کالن آب و آبفــای 
وزارت نیــرو گفــت: جلــب 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــارکت ه مش
مــردم بــرای کاهــش مصرف 
ــه  ــا بحــران آب ب ــه ب و مقابل
ــرای  ــازار آب و اج ــکیل ب تش
ــد  ــه اقتصــاد آب نیازمن مقول

ــت. اس

 هدایــت فهمــی اضافــه کــرد: در وهلــه نخســت بایــد بتــوان مقولــه آب 
ــازار رقابــت بــه  ــا ب را بــه بخــش غیردولتــی و خصوصــی واگــذار کــرد ت
ــی نیازمنــد اســت. ــه ســازوکارهای قانون وجــود آیــد کــه البتــه خــود ب

ــترکات در  ــال و مش ــزو انف ــور ج ــن کش ــرد: آب در قوانی ــوان ک  وی عن
ــه  ــا پروان ــه ی ــراد حقاب ــه اف ــار حکومــت اســت. از ســوی دیگــر، ب اختی
ــه  ــود ب ــا خ ــی ب ــا پارادوکس های ــود و این ه ــا می ش ــرداری اعط بهره ب

ــراه دارد.  هم
ــی از  ــش خصوص ــودداری بخ ــل خ ــی از دالی ــت آب را یک ــی قیم فهم
ــش  ــاز بخ ــرد: نی ــح ک ــت و تصری ــه دانس ــن عرص ــرمایه گذاری در ای س

و...( کــه  )ماننــد سدســازی  بــه ســرمایه گذاری های ســنگین  آب 
دخالــت  هزینه هــا،  بازپرداخــت  در  تأخیــر  نیســتند،  مالکیت پذیــر 
ــن  ــرمایه و تضمی ــازار س ــعه نیافتگی ب ــرمایه گذاری، توس ــی در س سیاس
ــوع  ــن موض ــل ای ــایر دالی ــی، س ــش خصوص ــرای بخ ــدک ب ــت ان  امنی

را تشکیل می دهند. 
بــه گفتــه وی بایــد در ایــن زمینــه قوانیــن بــه گونــه ای تغییــر یابنــد کــه 
ــد  ــان ده ــت نش ــرمایه رغب ــازار س ــن ب ــه ای ــرای ورود ب ــرمایه گذار ب  س
و »بــازار آب« شــکل گیــرد تــا مــردم و ســرمایه گذاران بتواننــد بــا 

ــد. ــه کنن ــد و عرض ــی، آب تولی ــت رقابت قیم

ــی، ارتباطــی، گوشــی همــراه  ــه صنــف دســتگاه های مخابرات ــازرس اتحادی  ب
و لــوازم جانبــی تهــران از افزایــش ۱0 تــا ۱۵ درصــدی قیمــت انــواع گوشــی 
همــراه در بــازار تهــران ناشــی از نوســان های نــرخ ارز خبــر داد. میثــم 
ــر  ــه ای ب ــتقیم و لحظ ــر مس ــازار ارز اث ــان های ب ــه داد: نوس ــواه ادام دادخ
ــراه  ــواع گوشــی هم ــون قیمــت ان ــت: اکن ــراه دارد. وی گف ــازار گوشــی هم ب
ــده  ــوردار ش ــدی برخ ــا ۱۵ درص ــان ۱0 ت ــل از نوس ــاه قب ــک م ــه ی ــبت ب نس
ــازار گوشــی  ــداوم داشــته باشــد، قیمــت در ب ــازار ارز ت ــدر نوســان ب و هــر ق
ــی  ــدگان گوش ــون عرضه کنن ــزود: اکن ــواه اف ــود. دادخ ــات می ش ــم بی ثب ه
همــراه تــا ســاعتی کــه نــرخ ارز بــرای همــان روز مشــخص می شــود، از عرضه 
گوشــی خــودداری می کننــد تــا مبــادا قیمتــی کمتــر یــا بیشــتر داده باشــند. 
ــازار ارز ســبب  ــازار گوشــی همــراه تهــران ادامــه داد: آرامــش ب ایــن فعــال ب
ــازار گوشــی همــراه نیــز منطقــی شــود و مــردم  خواهــد شــد قیمت هــا در ب
راحت تــر بتواننــد خریــد کننــد. ۱3 آذرمــاه امســال نیــز غالمحســین کریمــی 
خراســانی، رئیــس اتحادیــه صنــف دســتگاه های مخابراتــی، ارتباطــی و لــوازم 
ــر داده  ــراه خب ــی های هم ــازار گوش ــالت در ب ــف معام ــران از توق ــی ته  جانب
و گفتــه بــود نوســان بــازار ارز موجــب توقــف خریــد و فــروش در ایــن بــازار 
ــراه اســتفاده  ــران از گوشــی هم ــر در ای ــون نف شــده اســت. حــدود 60 میلی
ــردم گوشــی های  ــار م ــار ســال یک ب ــن هــر چه ــه طــور میانگی ــد و ب می کنن
خــود را تغییــر می دهنــد و ایــن یعنــی ســالیانه ۱۵ میلیــون نفــر گوشــی خــود 

ــا ــد. ایرن ــه روز می کنن را ب

میــزان جمعیــت دچــار ســوء تغذیه در جامعــه ایــران از ۵.۱ درصــد در 
ــزان  ــت. می ــه اس ــش یافت ــال 20۱۵ کاه ــد در س ــه 3.2 درص ــال ۱990 ب س
ــزل  ــد تن ــه 6.۸ درص ــده از ۱۸.۵ ب ــال های یادش ــران در س ــنگی در ای گرس
ــنگی  ــج گرس ــای رای ــه معن ــوء تغذیه ک ــار س ــراد دچ ــد اف ــت. درص ــه اس  یافت
را بیــان می کنــد 3.2 درصــد جمعیــت کشــور را نشــان می دهــد. بــه گــزارش 
ــالدی«  ــال 20۱۵ می ــران در س ــت ای ــنگی و وضعی ــی گرس ــاخص جهان »ش
ــی  ــاخص جهان ــرده، ش ــر ک ــی منتش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع ک
گرســنگی بــه طــور عــام شــاخصی بهداشــتی محســوب می شــود؛ امــا 
ــی  ــی و اجتماع ــاد سیاس ــتی دارای ابع ــاخص های بهداش ــایر ش ــد س همانن
ــورد  ــز م ــوده و در مباحــث بررســی ســطح توســعه یافتگی کشــورها نی ــز ب نی
ــال  ــنگی در س ــی گرس ــزارش جهان ــاس گ ــر اس ــرد. ب ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــوده  ــنگی ب ــا گرس ــارزه ب ــه مب ــق در عرص ــور موف ــن کش ــران چهارمی  20۱2، ای
و توانســته در فاصلــه ســال های ۱990 تــا 20۱2 کاهــش 60 درصــدی را در 
شــاخص گرســنگی تجربــه کنــد. بررســی ها نشــان می دهــد کشــورهایی کــه 
بیشــترین آســیب را از گرســنگی دیده انــد بــه طــور عــام کشــورهایی هســتند 
کــه بیشــتر درگیــر اختالفــات سیاســی، جنــگ، بی ثباتــی و بحران هــای ناشــی 
از تغییــرات اقلیمــی هســتند. ایــران بــه لحــاظ وضعیــت مبــارزه بــا گرســنگی 
رتبــه 2۵ را از آن خــود کــرده کــه در زمــره کشــورهای بــا وضعیــت مطلــوب قــرار 
دارد. همچنیــن در ســال های یادشــده درصــد شــیوع کوتاه قــدی در کــودکان 

زیــر پنــج ســال از 26.7 بــه 6.۸ درصــد رســیده اســت.

ساختمانهایکشوربرچسبمصرفانرژیمیگیرند

شکلگیریوتوسعهبازارآبضروریاست

3.2درصدجمعیتایرانسوءتغذیهدارندافزایشقیمتگوشیهمراه

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 328 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

تبمرغفروکشکرد
قیمــت مــرغ کــه در هفته هــای 
اخیــر بــا افزایــش روبــه رو شــده 
ــی  ــد کاهش ــار رون ــن ب ــود، ای ب
ــرم آن  ــر کیلوگ ــرده و ه ــدا ک پی
بــه کمتــر از 7000 تومــان رســیده 
اســت. قیمــت گوشــت مــرغ که 
بــا  اخیــر  هفته هــای  طــی 
نوســاناتی در جهــت افزایــش قیمــت همــراه شــده بــود و هــر 
کیلوگــرم آن بیــش از ۸000 تومــان در مغازه هــای ســطح شــهر 
ــد کاهشــی پیــدا کــرده  عرضــه می شــد، در حــال حاضــر رون
اســت. مهم تریــن دلیــل ایــن افزایــش قیمــت کــه بــه 
صــورت یک بــاره اتفــاق افتــاد، از ســوی مســئوالن و اتحادیــه 
ــاران  ــرف و ب ــارش ب ــوا، ب ــرمای ه ــد؛ س ــوان ش ــه عن  مربوط
ــه وجــود آمــده در وضعیــت جاده هــا و حمــل   و مشــکالت ب
ــای عرضــه  ــازار و مغازه ه ــون بررســی ها از ب ــا اکن ــل؛ ام و نق
ــرغ در  ــت م ــی قیم ــد نزول ــی از رون ــرغ حاک ــت و م گوش

مقایسه با هفته های اخیر است.
 در حــال حاضــر نــرخ گوشــت مــرغ بــه کمتــر از 7000 تومــان 
ــه  ــان عرض ــی 6۸00 توم ــط کیلوی ــور متوس ــه ط ــیده و ب رس
می شــود کــه نشــان دهنده کاهــش ۱200 تومانــی نســبت بــه 

ــت.  ــاه اس ــای آذر م میانه ه
ــه  ــا ب ــرغ، قیمت ه ــت م ــای گوش ــر فرآورده ه ــان دیگ در می
طــور نســبی بــا کاهشــی روبــه رو شــده اســت. فیلــه مــرغ کــه 
گران تریــن نــوع گوشــت مــرغ اســت کیلویــی ۱۵ هــزار و ۸00 

ــه می شــود. ــان فروخت توم

سکه،۱2هزارتومانگرانشد
ــا افزایــش  ــد ب ــازار روز  یکشــنبه، ســکه تمام طــرح جدی در ب
ــه  ــنبه ب ــه روز ش ــبت ب ــت نس ــی قیم ــزار تومان ــدود ۱2 ه ح
حــدود یــک میلیــون و ۱6۴ هــزار تومــان رســید و دالر آمریــکا 

نیــز ۴070 تومــان فروختــه شــد.
ــی  ــد افزایش ــا رون ــار ب ــالی ۱۸ عی ــرم ط ــر گ ــن ه  همچنی
قیمــت، ۱۱3 هــزار و 6۵6 تومــان داد و ســتد شــد. در بــازار ارز 
نیــز یــورو ۴300 تومــان، پونــد انگلســتان ۴9۵۸ تومــان و لیــر 

ترکیــه ۱۱۸۵ تومــان عرضــه شــد.

نوسازی۱۵هزاروانتبارفرسوده
محســن طاقــدار، رئیــس اتحادیــه حمــل و نقــل کاالی 
ــزار  ــات نوســازی ۱۵ ه ــه جزئی ــا اشــاره ب ســبک شــهری، ب
وانت بــار فرســوده گفــت: متقاضیــان بــا 20 میلیــون وام 
ــون  ــت ۱0 میلی ــد و پرداخ ــود ۱6 درص ــاله، س ــاط ۴ س اقس
ــد.  ــن دریافــت می کنن تومــان وجــه نقــد، خــودروی جایگزی
ــازی ۱۵  ــرح نوس ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن طاق محس
هــزار وانت بــار فرســوده درسراســر کشــور گفــت: هزینه هــای 
ــن خودروهــا عامــل تعویــض  ــاد ســوخت و اســتهالک ای زی
ــه  ــا مراجع ــالک ب ــک پ ــس از ف ــان پ ــت و متقاضی آن هاس
بــه اتحادیــه حمــل و نقــل کاالی ســبک شــهری و دریافــت 

ــد. ــض کنن ــوده را تعوی ــودروی فرس ــد خ ــی، می توانن گواه
 وی بــا بیــان اینکــه مرحلــه اول ایــن طــرح مختــص اعضــای 
ایــن صنــف خواهــد بــود، ادامــه داد: در فــاز دوم متقاضیانــی 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــتند، می توانن ــه نیس ــو اتحادی ــه عض ک
اتحادیــه و دریافــت گواهــی بــرای تعویــض خــودرو بــه 

ــد.  ــه کنن ــودرو مراجع ــرکت ایران خ ش
ــا  ــهری ب ــبک ش ــل کاالی س ــل و نق ــه حم ــس اتحادی رئی
ــزی ــک مرک ــن بان ــه بی ــن تفاهم نام ــای ای ــه امض ــاره ب  اش
 وزارت صنعــت، ایران خــودرو، ســازمان برنامــه و بودجــه
پلیــس و اتحادیــه صنفــی افــزود: متقاضیــان بــا دریافــت 20 
ــا اقســاط ۴ ســاله و ســود ۱6 درصــد و آورده  ــون وام ب میلی
ــت  ــود را دریاف ــد خ ــودروی جدی ــان، خ ــون توم ــا ۱0 میلی ت

می کننــد.

تکذیبوارداتبرنجپالستیکیچینی

بهایران
ــازمان  ــی س ــای غذای ــر فرآورده ه ــارت ب ــاون اداره کل نظ مع
 غــذا و دارو، واردات برنــج پالســتیکی چینــی بــه کشــور 
را تکذیــب کــرد و از مــردم خواســت بــه شــایعات توجــه نکنند 
و مطمئــن باشــند کــه ســازمان غــذا و دارو نظــارت جــدی در 

ایــن زمینــه دارد. 
ســمیره صبــاح افــزود: اخیــرا صحبت هایــی مربوط بــه واردات 
نوعــی برنــج مصنوعــی تحــت عنــوان »برنــج پالســتیکی« بــه 
کشــور مطــرح می شــود کــه ظاهــرا هــم منســوب بــه کشــور 
چیــن اســت؛ فــارغ از چیســتی و هســتی ایــن موضــوع بــا 
صراحــت اعــالم می کنیــم کــه نظــارت بــر ایــن محصــوالت از 
نظــر اینکــه ســالمت مــردم را تهدیــد نکنــد، بــر عهده ســازمان 
ــده  ــون از عه ــدون، تاکن ــای م ــا برنامه ه ــت؛ ب ــذا و داروس غ
ایــن مهــم بــه شایســتگی برآمده ایــم. وی خاطرنشــان 
ــی و خارجــی  ــه برنج هــای ایران ــن ســازمان در زمین ــرد: ای ک
ــال در  ــه طــور مث ــی را اجــرا کــرده اســت؛ ب برنامه هــای خوب
زمینــه برنــج وارداتــی از اول فروردین مــاه 93 اجــرای طــرح 
ردیابــی و کدگــذاری برنــج از کشــور مبــدأ بــا توجــه بــه انجــام 

ثبــت منبــع و محصــول، الزامــی شــد.

بررسیراههایجذبسرمایهگذاری

داخلیوخارجیاستاناصفهان
ــیون  ــای کمیس ــی از اعض جمع
ســرمایه گذاری  از   حمایــت 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات و تأمیــن مال
اصفهــان بــا حضــور در دفتــر 
جذب ســرمایه گذاری اســتانداری 
جـــذب  راه هـــای  اصفهـــان، 
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی 

استان را بررسی کردند. 
قاســمعلی جبــاری، رئیــس کمیســیون، در ایــن دیــدار 
گفــت: نمایشــگاه اینوکــس 20۱6 کیــش نمونــه ای از فعالیــت 
مشــترک بخــش خصوصــی و دولتــی اســتان در جهــت 
جــذب ســرمایه گذاری بــود کــه امیدواریــم ایــن قبیــل 

ــود.  ــال ش ــتری دنب ــکاری بیش ــا هم ــا ب رویداده
ــان  ــتان اصفه ــرمایه گذاری اس ــای س ــی فرصت ه وی معرف
در نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی را مهــم و ضــروری 
دانســت و گفــت: فرصت هــای ســرمایه گذاری اســتان در 
ــرار  ــی ق ــات علمــی و فن ــورد مطالع ــف م ــای مختل بخش ه
گرفتــه اســت. جبــاری یــادآور شــد: یکــی از مهم تریــن 
پیش زمینه هــای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی پوشــش 
بیمه هــای بین المللــی اســت کــه اقداماتــی از ســوی کمیســیون 

انجــام شــده اســت. 
محســن ایروانــی رئیــس دفتــر جــذب ســرمایه گذاری 
نمایشــگاه کیــش  دیــدار  ایــن  در  اصفهــان   اســتانداری 
ــتان  ــی اس ــی و خصوص ــش دولت ــازنده دو بخ ــل س را تعام
ــل  ــا تکمی ــی ب ــی و دولت ــش خصوص ــت: بخ ــمرد و گف برش
ــد.  ــم کنن ــتان را فراه ــعه اس ــه توس ــد زمین ــر می توانن یکدیگ
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــارد دالر س ــرد: ۱/7 میلی ــه ک وی اضاف
فنــی  انــرژی،  پروژه هــای  در  اصفهــان  اســتان   بــرای 
و مهندســی، قطعه ســازی و خودروســازی در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
 ایروانــی خواســتار دعــوت از ایرانیــان خــارج از کشــور جهــت 
ــا  ــی ب ــاق بازرگان ــت: ات ــد و گف ــتان ش ــرمایه گذاری در اس س
همــکاری اســتانداری می توانــد زمینــه جــذب ســرمایه گذاری 

ایرانیــان خــارج از کشــور را فراهــم ســازد.

احتماللغوپروازدربعضیفرودگاهها
بــارش بــرف و بــاران در بســیاری از نقــاط کشــور موجب شــده 
پــرواز در بعضــی فرودگاه هــای کشــور بــا تأخیــر انجــام شــود. 
بــا ورود ســامانه بارشــی بــرف و بــاران و همچنیــن وجــود مــه 
غلیــظ و کاهــش دیــد افقــی در بعضــی فرودگاه هــای کشــور 
ــر  ــا تأخی ــاد، پروازهــا ب ــی مهرآب ــرودگاه بین الملل ــه ف  از جمل
ــوان  ــه عن ــوند؛ ب ــه می ش ــو مواج ــا لغ ــع ب ــی مواق و در بعض
ــاد  ــی مهرآب ــرودگاه بین الملل ــی ف ــای خروج ــه پروازه نمون
ــل  ــه دلی ــای ورودی ب ــا پروازه ــت؛ ام ــام اس ــال انج در ح
ــا تأخیــر و احتمــال لغــو  مــه غلیــظ و کاهــش دیــد افقــی ب

روبه روســت.
 بــر اســاس اعــالم شــرکت فرودگاه هــای کشــور، تاخیرهــای 
ــل  ــه  دلی ــا ب ــا، صرف ــدن پروازه ــام نش ــده و انج ــش آم پی
رعایــت اســتانداردها و ایمنــی پــرواز و حفــظ جــان مســافران 
اســت و از ایــن رو مســافران هوایــی کــه قصــد ســفر دارنــد 
می تواننــد پیــش از عزیمــت بــه فــرودگاه، آخریــن وضعیــت 
 پروازهــا را از اطالعــات پــرواز بــه شــماره ۱99 دریافــت کننــد 
ــی  ــری هوای ــا و ناوب ــرکت فرودگاه ه ــال ش ــق پرت ــا از طری ی
ــن  ــی www.airport.ir، از آخری ــانی اینترنت ــه نش ــران ب ای

ــد. ــی یابن ــا آگاه ــات پروازه اطالع

تدوینبرنامه۱۰سالهدرصنعتسنگ
ــادرات  ــوارض ص ــع ع ــاره وض ــه درب ــاتی ک ــس از مناقش پ
ســنگ بــه وجــود آمــد، نایب رئیــس انجمــن ســنگ ایــران 
ــرای تدویــن  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب از دســتور وزی
 برنامــه ۱0 ســاله ســنگ بعــد از جلســه بــا ایــن انجمن خبر 

داد.
 احمــد شــریفی بــا بیــان اینکــه نامــه چنــد واحــد فــرآوری 
در صنعــت  قبــال وضعیــت ســنگ  در  دولــت  بــرای 
ــه  ــت: در جلس ــود، گف ــرده ب ــاد ک ــوءتفاهم ایج ــور س کش
ــدود 30  ــامل ح ــن ش ــنگ آه ــن س ــه انجم ــترکی ک مش
ــن حــوزه کار  ــه در ای ــر از پیشکســوتان حــوزه ســنگ ک نف
و ســرمایه گذاری کــرده بودنــد و همــراه ســرقینی، معــاون 
ــا محمدرضــا  ــدن و تجــارت، ب ــر صنعــت، مع ــی وزی معدن
ــه  ــن ب ــنگ آه ــت س ــن وضعی ــت، آخری ــت زاده داش نعم
ــن دســتاوردی  ــم بزرگ تری ــر می کن ــی تشــریح و فک خوب
کــه حاصــل شــد ایــن بــود کــه تصویــر درســت و واضحی از 

ــر صنعــت داده شــد. ــه وزی حــوزه ســنگ ب
ــدار صنعــت  ــه یکــی از موضوعــات اولویت ــا اشــاره ب  وی ب
ــوان معضــالت  ــه عن ــوارد ب ــرد: یکــی از م ــار ک ســنگ اظه
ایــن صنعــت کــه حاصــل از یــک ســوءتفاهم بــود، وضــع 
عــوارض غیرمنطقــی بــرای صــادرات ســنگ بلــوک اســت 
ــن  ــذف ای ــا ح ــاق ب ــه اتف ــب ب ــن قری ــای انجم ــه اعض ک
عــوارض جهــت بهبــود وضعیــت ایــن صنعــت اظهــار 
موافقــت و راهکارهایــی را تحــت ایــن عنــوان مطــرح 

ــد. کردن

گرانی،دستازسرحبوباتبرنمیدارداحتمالتوزیعبنزینارزانتردرجایگاههایزنجیرهای

توجه:
شده � مطالب منت�

 در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رســیدگی بــه مشــکالت مــردم، یکــی از بخش هــای 
برنامــه چتــر ارتبــاط اســت. در همیــن راســتا 
ــی  ــروش خانگ ــس اداره ف ــر، رئی ــدس دواتگ مهن
ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــت ش ــن ثاب تلف
پاســخگوی ســه ســؤال مشــترکان در ایــن برنامــه 

ــدند. ش
ــی  ــی قبل ــت بده ــه عل ــا ب ــه م ــن خان     تلف
مســتأجر قطــع و ضبــط شــده اســت؛ بــرای دریافــت 

ــد انجــام داد؟ ــد چــه کاری بای خــط تلفــن جدی
بــرای دریافــت تلفــن جدیــد و تسویه حســاب 
بدهــی قبلــی، بایــد مشــترک ابتــدا بــه امــور مالــی 

ــام را انجــام دهــد کــه معمــوال همــان  ــاره مراحــل ثبت ن ــد و پــس از تسویه حســاب، دوب ــت مراجعــه کن تلفــن ثاب
ــان ولیعصــر، کوچــه گلســتان ــه خیاب ــرای ایــن کار مشــترک بایــد ب  تلفــن قبلــی بــه مشــترک واگــذار می شــود. ب

واحد امور مالی تلفن ثابت مراجعه کند.
    چه مدتی طول می کشد که تلفن به دلیل بدهی تخلیه شود؟

در ابتــدا تلفــن مشــترکان بدهــکار بــه صــورت یــک طرفــه درمی آیــد. در مرحلــه بعــدی تلفــن کامــل قطــع می شــود 
و پــس از آن اخطاریــه بــه مشــترک فرســتاده می شــود. اگــر پــس از دریافــت اخطاریــه بــاز هــم مشــترک بدهــی 

خــود را تســویه نکنــد فرآینــد تخلیــه تلفــن آغــاز می شــود.
    مدتــی پیــش خــط تلفــن مــا بــه علــت بدهی جمع شــد و حــاال که بــرای دریافــت خط جدیــد مراجعــه می کنیم 
 گفتــه می شــود کــه امــکان واگــذاری خــط جدیــد وجــود نــدارد، در حالی که بــه ســاختمان های مجــاور ما خــط واگذار 

می شود؛ چرا؟
واگــذاری خــط تلفــن جدیــد منــوط بــه داشــتن امکانــات فنــی و همین طــور تسویه حســاب مشــترک اســت. ایــن 
ــری  ــق پیگی ــه و موضــوع را از آن طری ــت مراجع ــن ثاب ــی تلف ــور مال ــه ام ــد ب ــری بیشــتر بای ــرای پیگی  مشــترک ب

کند.

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ
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حتما بخوانید!
پیشرفت 70 درصدی تملک منطقه 10 اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــه  ــر زلزل ــی در براب ــی ایمن ــاه، روز مل ــا 5 دی م ــان ب  همزم
ــا  ــه ب ــور زلزل ــم مان ــی، مراس ــای طبیع ــر بالی ــش اث و کاه
 همــکاری تیم هــای عملیاتــی ماننــد آتش نشــانی، اورژانــس
ــرق  ــداد ب ــداد گاز، ام ــر، ام ــالل احم ــی، ه ــروی انتظام نی
 امــداد آب و آمــوزش و پــرورش بــا هــدف ســنجش 
و ارتقــای ســطح آمادگــی دســتگاه های عملیاتــی و آشــنایی 
شــهروندان بــا حــوادث و بالیــای طبیعــی بــه همــت 
ــد  ــران و پدافن ــت بح ــتاد مدیری ــان و س ــهرداری اصفه ش
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــهرداری اصفه ــه 11 ش ــل در منطق غیرعام
ــا  ــم ب ــن مراس ــان در ای ــهرداری اصفه ــه 11 ش ــر منطق مدی
اشــاره بــه اینکــه بهتریــن اقــدام در راســتای آمــوزش مقابلــه 
بــا حــوادث طبیعــی، احیــای بافــت فرســوده اســت، گفــت: 
ــرق، آب ــد ادارات گاز، ب ــان شــهر مانن ــا متولی ــاز اســت ت  نی

مخابــرات، اورژانــس و ... در هــر لحظــه برای خدمت رســانی 
آماده باشــند.

    بافت فرسوده
 علی اکبــر رســالت بــا اشــار ه بــه اینکــه شــهرداری اصفهــان 
ــل در  ــد غیرعام ــران و پدافن ــت کالن بح ــوان مدیری ــه عن ب
ــت  ــانی اس ــاده خدمت رس ــان آم ــه اصفه ــطح 15 منطق س
گفــت: مهم تریــن مشــکلی کــه امــروز شــهر بــا آن روبــه رو 
ــه  ــه در گوش ــت ک ــوده اس ــای فرس ــود بافت ه ــت، وج اس
ــن  ــد. ای ــود دارن ــهرداری وج ــف ش ــق مختل ــار مناط و کن
ــن  ــا کوچک تری ــه ب ــیب پذیرند ک ــدری آس ــه ق ــا ب بافت ه
ریشــتر زلزلــه ای بــه یــک حادثــه گاه بــزرگ تبدیــل خواهنــد 
ــی  ــل قدیم ــه دلی ــی ب ــات جان ــوع تلف ــال وق ــد و احتم ش
بــودن و آســیب پذیری در ایــن مناطــق بســیار زیــاد اســت. 
ــه  ــوده در منطق ــای فرس ــه بافت ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه بهتریــن  11 زیــاد اســت، ب
ــق  ــن مناط ــی در ای ــات احتمال ــش تلف ــرای کاه ــدام ب اق

ــردم اســت.  ــه م ــت فرســوده ب ــای باف ــوزش احی آم
در ایــن زمینــه شــهروندان می تواننــد بــه بانک هــا مراجعــه 
 و از تســهیالت بانک هــا بــرای ســاخت مســکن جدیــد 

و مقــاوم اســتفاده کننــد تــا در آینــده نزدیــک شــهری مــدرن 
ــته باشیم. داش

 رســالت تأکیــد کــرد: تخریــب منــازل فرســوده بــه دســت 
مالــکان، اخــذ پروانــه از شــهرداری و ســاخت مســکن جدید 
و مقــاوم، گام هــای نخســت بــرای احیــای بافت هــای 
فرســوده اســت و شــهرداری مصمــم اســت تــا در این راســتا 

از طــرح هــای مردمــی حمایــت کنــد.
    برگزاری مانور زلزله

ــن  ــه در ای ــور زلزل ــزاری مان ــرای برگ ــت: ب ــان داش وی بی
 منطقــه، مناطــق دیگــر شــهرداری ماننــد مناطــق 8، 9 

و 12، پشتیبان منطقه 11 بودند. 
حائــز اهمیــت اســت کــه منطقــه 11 بــا وجــود داشــتن 117 
ــزاری  ــه برگ ــاز ب ــار بافــت فرســوده بیــش از پیــش نی هکت

ــرای آمادگــی بیشــتر در  چنیــن برنامه هــا و مانورهایــی را ب
برابــر حــوادث غیــر مترقبــه داراســت. 

ــن  ــز در ای ــان نی ــتان اصفه ــران اس ــت بح ــر کل مدیری مدی
مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه با وجــود حجــم زیــاد بافت های 
 فرســوده در شــهر اصفهــان، برگــزاری چنیــن مانورهــا 
ــی الزم  ــی و عملیات ــتگاه های اجرای ــع دس ــور به موق  و حض
و ضــروری اســت، گفــت: ســرعت عمــل تیم هــای عملیاتــی 

و امــدادی در ایــن مانــور بســیار حائــز اهمیــت بــود. 
ــال  ــش، انتق ــار آت ــری، مه ــوزش پناه گی ــت آم ــی اس گفتن
مصدومــان و متوفیــان، ســاماندهی و ایجــاد پناهــگاه بــرای 
ســاکنان، آزادســازی مســیر و ایمن ســازی پســت های 
 انتقــال بــرق و گاز از بخش هــای عملیاتــی ایــن مانــور 

بود.

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

کاهش میزان تلفات حوادث غیرمترقبه
با احیای بافت فرسوده

 آغاز پروژه مرمت و بازسازی 

مقبره عالمه مجلسی)ره( اصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

 رئیـــس اداره اوقـــاف و امــور 
خیریــه ناحیــه یک شهرســتان 
اصفهان گفت: پـــروژه مرمـــت 
و بازسازی رواق مقبـــره عالمـه 
ــاز  ــان آغ ــی)ره( اصفه مجلس

شــد. 
حجت االســالم و المســلمین محمدرضــا اســماعیل پور 
ــط  ــه توس ــی ک ــاس پیگیری های ــر اس ــت: ب ــار داش اظه
اعضــای هیئــت امنــای بقعــه متبرکــه عالمه مجلســی)ره( 
ــازی رواق  ــت و بازس ــروژه مرم ــد، پ ــام ش ــان انج اصفه

ــره آغــاز شــد.  ــی ایــن مقب اصل
وی افــزود: ایــن پــروژه شــامل دوپــوش کــردن گنبــد رواق 
اصلــی بقعــه، گچبــری، آیینــه کاری و مقرنــس کاری اســت 
کــه بــه مســاحت 300 متــر مربــع و بــا اعتبــاری بالــغ بر 4 
میلیــارد ریــال از محــل درآمــد ایــن بقعــه متبرکــه انجــام 
می شــود. وی ادامــه داد: اجــرای ایــن پــروژه بــر اســاس 
ــه تأییــد ســازمان اوقــاف   طــرح جامــع ایــن بقعــه کــه ب
و امــور خیریــه نیــز رســیده اســت، زیــر نظــر دفتــر فنــی 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان در مــدت 
12 مــاه انجــام می شــود. اســماعیل پور افــزود: همچنیــن 
ــن  ــرای ای ــوزه ب ــات و م ــالن اجتماع ــداث س ــرح اح ط
آســتان مقــدس نیــز آمــاده شــده اســت کــه بــه زودی بــا 

ــال آغــاز می شــود. ــارد ری ــر 12 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب

  ثبت یک وقف جدید 

برای زوج های جوان در خوروبیابانک
 رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خــور 
و بیابانــک گفــت: یــک زوج خــور و بیابانکــی، محمــود 
ــکان  ــت اس ــوی، جه ــم صف ــر وی خان ــار و همس صف
زوج هــای جــوان نیازمنــد یــک بــاب منــزل مســکونی 

را وقــف کردنــد. 
وی افــزود: ایــن واقفــان نیک اندیــش یــک بــاب 
ــع در  ــر مرب ــاحت 240 مت ــه مس ــکونی ب ــزل مس من
شــهر فرخــی را کــه ارزش آن 700 میلیــون ریــال 

ــد.  ــف کردن ــت، وق اس
ــط  ــه توس ــه ای ک ــاس وقف نام ــر اس ــه داد: ب وی ادام
ــت  ــه ثب ــم شــده و ب ــش تنظی ــان نیک اندی ــن واقف ای
رســیده، زوج هــای جوانــی کــه تــوان مالــی بــرای تهیــه 
مســکن ندارنــد، می تواننــد 2 تــا 3 ســال در ایــن 

موقوفــه زندگــی کننــد.

اخبار کوتاه وقف

معابر ۳۶ روستای چهارمحال و بختیاری 

آسفالت شد
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی چهارمحــال و بختیــاری 
روســتای   3۶ معابــر  گفــت: 
بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
قیــر  تنــی  هــزار   5 ســهمیه 
آســفالت  دولــت،  اختصاصــی 
شــد. ســهراب رئیســی اظهــار 
داشــت: بنیــاد مســکن اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
مســیر افزایــش توســعه و عمــران روســتاها، ارائــه بهتــر 
تســهیالت بــه روســتائیان، تأمیــن عادالنــه امکانــات از طریــق 
اراضــی مالکیــت  نظــام  ســاماندهی  زمیــن،   پیش بینــی 
ــطح  ــش س ــی، افزای ــازهای غیراصول ــری از ساخت وس جلوگی
ــه  ــتائیان ب ــی روس ــش دسترس ــاز و افزای ــت ساخت وس کیفی
خدمــات فنــی و مهندســی حرکــت می کنــد. وی گفــت: از 
فعالیت هــای بازســازی و مســکن روســتایی می تــوان بــه 
طــرح ویــژه بهســازی و نوســازی مســکن، طــرح جامع مســکن 
ــی  ــام فن روســتایی، بازســازی مســکن روســتایی و طــرح نظ
روســتایی اشــاره کــرد. رئیســی تصریــح کــرد: دولــت در ســال 
94، میــزان 5 هــزار تــن قیــر رایــگان در اختیــار بنیــاد مســکن 
ــا  ــتا ب ــر در 3۶ روس ــزان قی ــن می ــا ای ــه ب ــرار داد ک ــتان ق اس
ــع آســفالت اجــرا شــد. وی  ــر مرب حجــم 202 هــزار و 242 مت
افــزود: در ســال جــاری نیــز آســفالت 40 روســتا بــا میــزان ۶ 
هــزار تــن قیــر بــا حجــم 3۶2 هــزار و 325 پیش بینــی شــده 
کــه تاکنــون در 20 روســتا بــا 2۶00 تــن قیــر حجــم، 185 هــزار 

متر مربع آسفالت انجام شده است.

 پیشرفت 70 درصدی تملک 

منطقه 10 اصفهان
کیمیای وطن مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ــک و بازگشــایی گلوگاه هــا و روان بخشــی بافــت محــالت  تمل
ــه  ــت. ب ــته اس ــرفت داش ــد پیش ــون 70 درص ــه 10، تاکن منطق
روابــط عمومــی منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان  گــزارش 
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــرد: 10 میلی ــار ک ــدس امامــی اظه مهن
بازگشــایی گلوگاه هــا و روان بخشــی بافــت محــالت اختصــاص 
ــا  ــک و بازگشــایی گلوگاه ه ــزود: تمل  داده شــده اســت. وی اف
ــد  ــون 70 درص ــه، تاکن ــالت منطق ــت مح ــی باف و روان بخش
پیشــرفت داشــته اســت. مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــه ادام ــن منطق ــی ای ــه دیگــر پروژه هــای عمران ــا اشــاره ب ب
داد: ســاماندهی خیابــان ســپیده کاشــانی در خیابــان پرویــن 
حدفاصــل خیابــان هفــت تیــر تــا خیابــان حکیــم شــفایی بــا 
مســاحت 1200 متــر در دســتور کار اســت. امامــی عنــوان کــرد: 
ایــن پــروژه بــا اعتبــار 7 میلیــارد و 500 میلیــون ریــال تــا پایــان 

سال جاری به پایان می رسد.

اخبار کوتاه

میــراث  اداره کل  ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی  معــاون 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد از 
ســاخت بیــش از 10 مجتمــع بیــن راهــی در مســیرهای 
ــار  ــری اظه ــا نصی ــر داد. محمدرض ــتان خب ــن اس ــی ای اصل
کــرد: بــه لحــاظ قرارگیــری اســتان یــزد در مرکــز جغرافیایــی 

ــگران  ــردد گردش ــی ت ــیر اصل ــور و مس کش
داخلــی و خارجــی، بیــش از پیــش نیــاز بــه 
مجتمع هــای خدمــات رفاهــی در ورودی هــا 
ــود.  ــاس می ش ــهر احس ــای ش و خروجی ه
و  توافقـــات  اســـاس  بـــر  افـــزود:  وی 
ــن  ــه و همچنی ــای صورت گرفت برنامه ریزی ه
ــش از 10  ــف بی ــتگاه های مختل ــل دس تعام

مجتمــع بیــن راهــی در مســیرهای اصلــی ورودی و خروجــی 
ــت.  ــده اس ــی ش ــتان پیش بین اس

ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد پنــج 
مجتمــع در شهرســتان اردکان، دو مجتمــع در شهرســتان 
مهریــز، ســه مجتمــع در شهرســتان ابرکــوه و یــک مجتمع در 

ــت.  ــازی اس ــال آماده س ــت در ح ــتان تف شهرس
وی خاطرنشــان کــرد: تــا پایــان ســال جــاری دو بــاب 
ایــن  و  می شــود  بهره بــرداری  مذکــور  مجتمع هــای  از 
مجموعه هــا جهــت ارائــه خدمــات بــه مســافران و گردشــگران 
آغــاز بــه کار خواهنــد کــرد. نصیــری عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه 
 تعــداد زیاد گردشــگران عبوری از مســیر ترانزیتی 
یــزد ـ کرمــان، دو بــاب مجتمــع خدمــات بیــن 
ــده  ــی ش ــیر پیش بین ــن مس ــز در ای ــی نی راه
اســت. وی گفــت: در مســیر اســتان فــارس بــه 
ــه دو  ــده ک ــی ش ــع پیش بین ــار مجتم ــزد چه ی
بــاب از ایــن مجموعه هــا در حــال ارائــه خدمــات 
ــی  ــرفت فیزیک ــا پیش ــز ب ــر نی ــاب دیگ و دو ب
ــای  ــی از اولویت ه ــتند. وی یک ــرا هس ــال اج ــبی در ح مناس
مهــم اســتان یــزد را ایجــاد تأسیســات گردشــگری در 
مســیر جــاده والیــت خوانــد و گفــت: در همیــن راســتا 
ــا بیــش از 85 درصــد  ــات بین راهــی ب ــه خدم ــک مجموع ی

ــا ــت. ایرن ــازی اس ــال آماده س ــی در ح ــرفت فیزیک پیش

ایجاد بیش از 10 مجموعه رفاهی بین راهی در استان یزد
رئیــس اداره آزمایشــگاه های محیــط زیســت اصفهــان گفــت: 
وارونگــی دمــا بــه خــودی خــود مســبب آلودگــی کالنشــهرها 
ــی  ــده طبیع ــن پدی ــده، ای ــع آالین ــا کاهــش مناب نیســت و ب
تاثیــری بــر افزایــش آلودگــی در روزهــای ســرِد ســال نــدارد. 
بابــک صادقیــان می گویــد: وارونگــی دمــا در روزهــای ســرِد 

ــه طــور  ــاد رخ می دهــد؛ ب ــدون ب ــی و ب آفتاب
معمــول در ایــن روزهــا تخلیــه آالینده هــا 
ــاد(  ــی )ب ــودی و افق ــان عم ــه شــکل جری ب
اتفــاق نمی افتــد و هــر چــه منابــع آالیندگــی 
بیشــتر باشــد، وارونگــی دمــا شــدیدتر اســت. 
ــده  ــن پدی ــوع ای ــان وق ــب در زم ــن ترتی بدی
ــرم  ــرد، گ ــوای س ــه ه ــه الی ــب س ــه ترتی  ب

و ســرد در جــو اطــراف زمیــن ایجــاد می شــود کــه آالینده هــا 
ــه  ــاس ب ــن اس ــر ای ــوند. ب ــوس می ش ــرد محب ــه س در الی
ــه  ــرما ک ــاد س ــی زی ــاد و چگال ــان ب ــن جری ــل کمتری دلی
ــوا می شــود، آلودگی هــای  ــوده ه موجــب جابه جــا نشــدن ت
محبــوس شــده، تــا زمانــی کــه جریــان ناپایــدار بــاد و رگبــار 

ــد.  ــی می مانن ــن باق ــو زمی ــود، در ج ــل نش وارد عم
ــی  ــد وارونگ ــی مانن ــل طبیع ــت در عوام ــا از دخال ــت م دس
کوتــاه اســت و بــر ایــن اســاس بایــد منابــع انتشــار را کنتــرل 
ــا ــردد خودروه ــرد ت ــن اســاس طــرح زوج و ف ــر ای ــم. ب  کنی
بــه  انتقــال کارخانه هــای کوچــک  کاهــش کارخانه هــا و 
ــه در  ــت ک ــی اس ــدوده از اقدامات ــارج از مح خ
دســتور کار محیــط زیســت بــوده و همچنــان در 

ــت.  ــال اجراس ح
ــان در  ــودرو در اصفه ــون خ ــک میلی ــون ی اکن
حــال تــردد اســت کــه ۶0 تــا 70 درصــد ســواری 
و تک سرنشــین هســتند؛ ایــن در حالــی اســت 
ــردد  ــدم ت ــی، ع ــاص آلودگ ــرایط خ ــه در ش ک
ــیار  ــا بس ــش آلودگی ه ــد در کاه ــهر می توان ــا در ش خودروه
مؤثــر باشــد. از ســویی نیازمنــد همراهــی بیشــتر ارگان هایــی 
 ماننــد شــهرداری در زمینــه گســترش حمــل و نقــل عمومــی
ــر خودروهــای عمومــی دودزا و اصــالح زیرســاخت های  تعمی

الزم بــرای تعویــض خودروهــای فرســوده هســتیم. مهــر

در شهر

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 49۶7/95  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1۶75  رضا عمیدی مظاهری  آقای حمید 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رمضانعلی عمیدی مظاهری 
بشناسنامه 851 در تاریخ 95/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
عمیدی  زهره   -2 پسر  فرزند   –  1۶75 ش   - مظاهری  عمیدی  رضا  حمید   -1 دختر   4 و  پسر  یک  به  است 
مظاهری - ش 40511 – فرزند دختر 3- زهرا عمیدی مظاهری - ش 1459 – فرزند دختر 4- اعظم عمیدی 
مظاهری - ش 1390 – فرزند دختر 5- محبوبه عمیدی مظاهری - ش 48415 – فرزند دختر و ال غیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 28882/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا نژاد تبریزی دارای شناسنامه شماره ۶۶1  به شرح دادخواست به کالسه 49۶2/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بدری شعر باف زاده  بشناسنامه ۶۶1 در تاریخ 
92/۶/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر 
1- محسن نژاد تبریزی - ش 28140 – فرزند پسر 2- علیرضا نژاد تبریزی - ش 843 – فرزند پسر 3- فرشته 
نژاد تبریزی - ش 28139 – فرزند دختر 4- فرحناز نژاد تبریزی - ش 52448 – فرزند دختر 5- فریبا نژاد 
تبریزی - ش 52449 – فرزند دختر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 28878/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی غفرانی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 4972/95 از این دادگاه در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی غفرانی بشناسنامه 7۶ در تاریخ 95/1/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 3 پسر و یک دختر 
1- اقدس غفرانی - ش 18 – همسر 2- محسن غفرانی - ش 55۶23 – فرزند پسر 3- محمد غفرانی - ش 
1805 – فرزند پسر 4- مهدی غفرانی - ش 10 – فرزند پسر 5- لیال غفرانی - ش 47۶ – فرزند دختر و ال غیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 28880/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر عمو شاهی فروشانی دارای شناسنامه شماره 100 به شرح دادخواست به کالسه 49۶1/95 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  صدیقه ماست بند زاده  بشناسنامه 5۶7 در 
تاریخ 95/4/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 3 
دختر 1- بتول عمو شاهی فروشانی - ش 5۶ – فرزند دختر 2- زهرا عمو شاهی فروشانی - ش 39۶17 – فرزند 
دختر 3- فاطمه عمو شاهی فروشانی - ش 12 – فرزند دختر 4- اصغر عمو شاهی فروشانی - ش 100 – فرزند 
پسر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 2887۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابراهیم نصر اصفهانی دارای شناسنامه شماره ۶4 به شرح دادخواست به کالسه 49۶0/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی نصر اصفهانی بشناسنامه 1720 در تاریخ 
95/7/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 3 دختر و 
همسر 1- ابراهیم نصر اصفهانی - ش ۶4 – فرزند پسر 2- زهرا نصر اصفهانی - ش 1183 – فرزند دختر 3-زهره 
نصر اصفهانی - ش 1517 – فرزند دختر 4- مریم نصر اصفهانی - ش 42 – فرزند دختر 5- فاطمه  نصری نصر 
آبادی - ش 23 – همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 28874/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
شورا  این  از   4939/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   5 شماره  شناسنامه  دارای  حسینی  سید حسین  آقای 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جالل حسینی پنارتی بشناسنامه 
به  الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 94/3/2   88 در 
 - پنارتی  حسینی  سید حسین   -2 فرزند   –  5 - ش  پنارتی  حسینی  سید حسن   -1 ذیل:  نام  به  فرزند   7
 211 - ش ش  حسینی  علی  سید   -4 فرزند   –  139 - ش ش  حسینی  اکبر  فرزند 3-سید   –  5 ش ش 
– فرزند 5- رقیه بیگم حسینی پنارتی - ش ش 5 – فرزند ۶- فاطمه بیگم حسینی پنارتی - ش ش 143 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  پنارتی - ش ش 8 – فرزند و ال غیر   بیگم حسینی  – فرزند 7- صدیقه 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 
شماره : 2891۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نرگس نژاد تبریزی دارای شناسنامه شماره 54335  به شرح دادخواست به کالسه 4837/95 ح 10 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید رضا آزمون بشناسنامه 300 در 
تاریخ 95/8/9   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر و 1 دختر 
و همسر و مادر  1- آریا آزمون - ش ش 1274۶07۶47  2- آرمیتا آزمون - ش ش 1275۶1۶178  3- نرگس نژاد 
تبریزی - ش ش 54335 – همسر 4- فاطمه میر زمانی- ش ش 321 – مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 28872/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم فاطمه اعرابی چم علیشاهی دارای شناسنامه شماره 1  به شرح دادخواست به کالسه 4835/95 ح 10 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشم بیگلرزاده بشناسنامه ۶ در 
تاریخ 95/8/21   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 
همسر 1- معصومه بیگلرزاده - ش ش 1273845730   2- مریم بیگلرزاده - ش ش 1274782198   3- فاطمه 
اعرابی چم علیشاهی - ش ش 1 – همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 
پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 28871/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر رضا روشن مهر دارای شناسنامه شماره 707  به شرح دادخواست به کالسه 485۶/95 ح 10 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر روشن مهر بشناسنامه 250 در 
تاریخ 94/12/۶   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر یک 
دختر و همسر 1- امیررضا روشن مهر - ش ش 707   2- احسان روشن مهر - ش ش 44۶7   3- محبوبه 
روشن مهر - ش ش 1210  4- محترم میر دامادیان- ش ش 12103 – همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 28910/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید محسن جزایری فارسانی دارای شناسنامه شماره 3584  به شرح دادخواست به کالسه 4853/95 ح 
10 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرنگیس رفعیان بروجنی 
بشناسنامه 247 در تاریخ 95/3/17    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و 3 دختر و همسر 1- سید منصور جزایری فارسانی - ش ش 1907   2- فرانک جزایری 
فارسانی - ش ش 493   3- فریده جزایری فارسانی - ش ش 2484  4- شیما السادات جزایری فارسانی 
- ش ش 12711232۶۶  5- سید محسن جزایری فارسانی - ش ش 3584 اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 28909/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد ریحانی دارای شناسنامه شماره 505  به شرح دادخواست به کالسه 4852/95 از این شورا در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول قادریان آذرخوارانی بشناسنامه 922 در تاریخ 
95/8/19    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر -دختر و 
همسر و مادر 1- سعید ریحانی - ش ش 17   2- سیامک ریحانی - ش ش ۶709   3- مریم ریحانی - ش 
ش 13۶7  4- محمد ریحانی - ش ش 505  5- ربابه داستانپور- ش ش 1  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 28908/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد فرهانی روحانی و خانم بهجت فرهانی روحانی دارای شناسنامه شماره 1030 و 411   به شرح دادخواست 
به کالسه 4947/95  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیبه 
ربانی پزوه  بشناسنامه 1395 در تاریخ 95/8/12    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- احمد فرهانی روحانی - ش ش 1030 - فرزند پسر   2- محمود فرهانی روحانی 
- ش ش 33025 - فرزند پسر 3- بهجت فرهانی روحانی - ش ش 411 - فرزند دختر 4- پروین فرهانی 
روحانی - ش ش 33024 - فرزند دختر 5- زهره فرهانی روحانی - ش ش 1224 - فرزند دختر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

شماره : 28887/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد مهدی رضیان نام پدر : 
غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان 14 
تاریخ 95/۶/31 حوزه ششم   به:به موجب رای شماره 1100  طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم 
مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
200/000/000 ریال  بابت چهار فقره سفته و مبلغ 3/075/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.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.
شماره: 28799/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد مهدی رضیان نام پدر : 
غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  14 طبقه دوم موسسه 
تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به موجب رای شماره 109۶ تاریخ 95/۶/31 حوزه ششم  شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  بابت بخشی 
از یک  فقره سفته و مبلغ 3/0۶5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق محکوم له و نیم عشر دولتی.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.
شماره: 28790/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد مهدی رضیان نام پدر : 
غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی -خیابان شیخ مفید ساختمان 
شماره  14 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به موجب رای شماره 1101 تاریخ 95/۶/31 حوزه 
ششم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/0۶5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.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.
شماره: 28787/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد مهدی رضیان نام پدر : 
غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی -خیابان شیخ مفید ساختمان 
شماره  14 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به موجب رای شماره 714 تاریخ 95/۶/31 حوزه 
ششم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/075/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.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.
شماره: 28783/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد مهدی رضیان نام پدر : 
غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی -خیابان شیخ مفید ساختمان 

شماره  14 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به موجب رای شماره 1092 تاریخ 95/۶/31 حوزه 
ششم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/075/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.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.
شماره: 28785/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد مهدی رضیان نام پدر : 
غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی -خیابان شیخ مفید ساختمان 

شماره  14 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:
به موجب رای شماره 1090 تاریخ 95/۶/31 حوزه ششم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/0۶5/000 ریال 
دولتی. نیم عشر  و  دولتی در حق خواهان  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  آگهی  و حق  نشر  و  دادرسی  بابت هزینه 
ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
یا مالی معرفی کند که  به بدهد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  را به موقع اجرا بگذارد  مدت ده روز مفاد آن 
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.
شماره: 28781/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغیه
تاریخ  شعبه:951119  بایگانی  شماره  پرونده:9509980358۶00211  شماره  ابالغنامه:9510100353804880  شماره 
تنظیم:1395/09/15 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: الیاس 2- نام خانوادگی:فتاحی 3- نام پدر: حسین 
4- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:1395/11/0۶ چهارشنبه ساعت 09:30 محل حضور : اصفهان – خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت –ساختمان دادگستری کل استان اصفهان –طبقه 3 اتاق شماره 310 در خصوص شکایت 

حمید داوری دولت آبادی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
شماره :30123/م الف شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
زوار  طرفیت  به  وجه  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زمانی  ثریا  خواهان   95112۶ کالسه  پرونده  خصوص  در 
صبح   9/30 ساعت   95/11/۶ مورخ   ...... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  گندمکاری  عزیزی 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  تعیین گردیده 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  وکال  راه  چهار  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  ابتدای 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم   و 

می شود.
شماره: 301۶2/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 459/95 خواهان سید حسن موسوی- مهناز بمانیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه 
به طرفیت فالح رحمانی مبارک آبادی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی چنانچه خوانده نسبت به نظریه کارشناسی 
اعتراض دارد اعالم نماید و شهود متعارض دارد در جلسه حاضر نماید  برای روز چهارشنبه مورخ 95/11/۶ ساعت 
9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی رو به روی 
مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 53 شورای حل اختالف 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: 30171/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
شعبه:95042۶  بایگانی  شماره  پرونده:950998037593005۶4  شماره  ابالغنامه:951010037۶902999  شماره 
خانوادگی:تقیان  نام   -2 رمضان  نام:  حقیقی:1-  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1395/09/07  تاریخ 
شما  بطرفیت  کاظمی  طیبه  خانم  خواهی  فرجام  خصوص  در  المکان  مجهول  نشانی:   -4  - پدر:  نام   -3
دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه  این  از  صادره   950997037۶900448 شماره  دادنامه  به  نسبت 
دادرسی  آئین  قانون   385 ماده  حسب  است  مقتضی  میشود.  ابالغ  شما  به  خواهی  فرجام  ضمائم  و 
اخطاریه،  رویت  از  پس  روز  بیست  ظرف  دارید  پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
ارسال  عالی کشور  دیوان  به  با همین کیفیت  پرونده  دهید.واال  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید  اعالم  دادگاه  این   به 

میگردد.
شماره:28841/ م الف منشی بهروز امینی شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

تک سرنشینی 70 درصد خودروهای اصفهان
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تئاتر فجر، نباید آمال و آرزوی تئاتری ها ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــای  ــورد هجمه ه ــر م ــال در ســال های اخی گزارشــگران فوتب
مختلفــی قــرار دارنــد؛ از کم اطالعــی آنــان از فوتبــال گرفتــه 
ــا  ــی. تقریب ــیه ای غیرفوتبال ــائل حاش ــه مس ــت ب ــا پرداخ ت
هیــچ گزارشــگری هــم در این مــدت از تیــغ تند انتقــادات در 
امــان نبــوده اســت. البتــه ایــن نــوع انتقــادات تفاوت هــای 
ــوی  ــگران از س ــی گزارش ــد؛ بعض ــم دارن ــا ه ــی ای ب اساس
مــردم مــورد انتقــاد قــرار می گیرنــد و برخــی دیگــر از ســوی 

ــریات.  ــا و نش فوتبالی ه
هــدف مــا در ایــن گــزارش، پرداختــن بــه گزارشــگرانی اســت 
ــالح  ــه اصط ــد و ب ــارت الزم را ندارن ــردم مه ــر م ــه نظ ــه ب ک
معــروف گزارش هایشــان روی اعصــاب اســت. ســه گزارشــگر 
شــاخص ایــن ماجــرا جــواد خیابانــی، علیرضــا علیفــر و پیمان 

یوســفی هســتند.
    جواد خیابانی، سلطان گاف

جــواد خیابانــی، بخــش مهمــی از خاطــرات فوتبالــی مــردم 
اســت. تنهــا گــزارش معــروف او در بــازی ایــران – اســترالیا 
کــه بعدهــا بــه حماســه ملبــورن معــروف شــد، برای بیشــتر 

ــا از  ــا تقریب ــت. ام ــدنی اس ــره ای فراموش نش ــردم خاط م
ــت  ــا اف ــی ب ــای خیابان ــد گزارش ه ــه بع ــال ها ب ــان س هم
عجیبــی مواجــه شــد. البتــه او پیــش از آن هــم گاه در 
ــرد؛  ــوان می ک بعضــی بازی هــای خارجــی اشــتباهاتی را عن
امــا ایــن اشــتباهات آنقدرهــا زیــاد نبــود کــه او را بــه دردســر 
ــه  ــد ب ــی در ســال های بع ــه گاف هــای خیابان ــدازد. دامن بین
حــدی وســیع شــد کــه نه تنهــا فوتبال هــای خارجــی، بلکــه 
ــی  ــه جای ــد و کار ب ــامل ش ــم ش ــی را ه ــای داخل فوتبال ه
رســید کــه جمــالت قصــار او در طــول گزارش هایــش همیــن 
ــه  ــت. البت ــان اس ــیاری از طنزنویس ــوژه بس ــم س ــاال ه ح
جوادخــان خیابانــی بــا روحیــه ای مثال زدنــی همچنــان بــه 

ــد. ــه می ده ــش ادام ــه گاف های ــود و البت کار خ
    سرهنگ علیفر جنجالی

ــه ســرهنگ و ادعاهــای عجیــب  علیرضــا علیفــر معــروف ب
ــبکه های  ــک ش ــماره ی ــوژه ش ــک س ــدون ش ــش ب و غریب
اجتماعــی اســت. علیفــر بــه راحتــی از کار مربیان سرشــناس 
می دانــد  بی ســواد  را  آن هــا  می گیــرد،  ایــراد   جهــان 
و ادعــا می کنــد اگــر تیــم داشــته باشــد، می توانــد فوتبــال 
ــر  ــا را از ایــن فرات ــد. او حتــی بارهــا پ ــان را متحــول کن جه

گذاشــته و مرتــب اعــالم می کنــد از تیم هــای مختلــف 
ــه  ــت ب ــه هیچوق ــنهاداتی ک ــری دارد. پیش ــنهاد مربیگ پیش
ــت؛  ــده اس ــانه ای نش ــال رس ــه ح ــا ب ــد و ت ــه نمی رس نتیج
ــه  ــرار دارد. البت ــود آن اص ــر وج ــان ب ــرهنگ همچن ــا س ام
ــی  ــواد خیابان ــی از ج ــت کم ــم دس ــرهنگ ه ــای س گاف ه
نــدارد و ماجــرای ورزشــگاه امیــر دوالب هنــوز هــم خنــده بــر 

ــی آورد. ــتان م ــب فوتبال دوس ل
 رفتارهــای عجیــب ســرهنگ و گزارش هــای غیــر قابــل 
ــم  ــه ک ــور ب ــما را مجب ــه ش ــی ک ــی او و فریادهای پیش بین
ــان از ســوژه های  ــد، همچن ــون می کن ــردن صــدای تلویزی ک

ــت. ــان اس داغ طنزنویس

    پیمان العربی
ــه  ــم از آن دســت گزارشــگرانی اســت ک ــان یوســفی ه پیم
فوتبال دوســتان چنــدان میانــه خوبــی بــا او ندارند. اســتفاده 
بیــش از حــد او از کلمه هــای نامأنــوس عربــی باعــث شــده 
ــد  ــر چن ــد. ه ــاد باش ــای او زی ــه گزارش ه ــیت ها ب حساس
گاف هــای او کمتــر از جــواد خیابانــی اســت یــا در مقایســه 
ــا  ــدارد، ام ــال  ن ــاره فوتب ــی درب ــچ ادعای ــرهنگ هی ــا س ب
همیــن اســتفاده از واژه هــای عربــی کــه معادل هــای خیلــی 
ســاده و روانــی در فارســی دارنــد، باعــث شــده گزارش هــای 
او بــه اصطــالح روی اعصــاب باشــد و بیننده هــا بــا شــنیدن 

نــام او بــه عنــوان گزارشــگر آه حســرت بکشــند.

ــت  ــه عل ــال ب ــهرزاد ۲« فع ــریال »ش ــرداری س - فیلمب
ــده  ــف ش ــردان آن متوق ــر کارگ ــک کم ــکالت دیس مش
ــردان ســریال »شــهرزاد«  اســت. حســن فتحــی، کارگ
ــد  ــش، بای ــک معالج ــد پزش ــتور اکی ــا دس ــد ب می گوی
بــه علــت مشــکالت دیســک کمــر، دســت کم بــه مــدت 

یــک هفتــه بــه اســتراحت کامــل بپــردازد.
- ۲ میلیــارد تومــان بــه همــراه ۱۰ درصــد از درآمــد 
ارزش افــزوده و فیلــم ســینمایی جناب خــان، پیشــنهاد 
او  بــود کــه  بــه ســاالرزهی  و خندوانــه  تلویزیــون 

نپذیرفــت.
- امیــر جعفــری بــه ســاعت پنــج عصــر مهــران مدیری 
پیوســته اســت. ایــن بازیگــر پیــش از ایــن در تلویزیــون 
و ســینما در فیلم هــا و ســریال های کمــدی حضــور 
داشــته، امــا »ســاعت پنــج عصــر« نخســتین همــکاری 

ــا مهــران مدیــری محســوب می شــود. او ب
بــه  »خفگــی«  ســینمایی  فیلــم  فیلمبــرداری   -
کارگردانــی فریــدون جیرانــی در نیمــه راه قــرار دارد. الناز 
ــای  ــر نقش ه ــدزاده، ایفاگ ــد محم ــت و نوی شاکردوس
اصلــی ایــن فیلــم هســتند و در کنــار آن هــا پــوالد 
کیمیایــی، ماهایــا پطروســیان و پردیــس احمدیــه نیــز 

ــد. ــور دارن حض
- رضــا کریمــی، کارگــردان ســینما و تلویزیــون، ســریال 
»گمشــدگان« را تــا ۱۵ دی مــاه کلیــد می زنــد. در 
حــال حاضــر رضــا کریمــی مشــغول انتخــاب و نهایــی 
 کــردن بازیگــران اســت و ایــن کار محصــول گــروه فیلــم 

و سریال شبکه دو سیماست.
ــول  ــگر، از مغف ــنده و پژوهش ــام، نویس ــعود خی - مس
ســوی  از  فارســی«  فنــی  خــط  »دســتور  مانــدن 

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی انتقــاد کــرد.
- بــه مناســبت هفتــه فیلــم عمــان، دو فیلــم از 
ــدی  ــد مجی ــاس کیارســتمی و مجی ــار عب ــن آث مهم تری

در ایــن کشــور بــه نمایــش گذاشــته می شــوند.
- ناصــر چشــم آذر اثــری بــا مضمــون دعــوت بــه صلــح 
ــاری از  ــه آث ــد. او ک ــر می کن ــد و منتش ــش تولی و آرام
ــاران عشــق« را در کارنامــه خــود دارد ــوم »ب ــه آلب  جمل

ــح«  ــزه صل ــوان »معج ــا عن ــری ب ــد اث ــغول تولی مش
ــت. اس

- فیلــم »کاپیتــان آمریــکا: جنــگ داخلــی« محصــول 
ــارد  ــی ۱.۱۵۳ میلی ــروش جهان ــا ف ــی ب ــی دیزن کمپان
 دالر، پرفروش تریــن فیلــم ســال ۲۰۱۶ نــام گرفــت 
و خیلــی بعیــد اســت در یــک هفتــه منتهــی بــه ســال 
جدیــد میــالدی، فیلمــی بتوانــد بــه ایــن رکــورد فــروش 

دســت یابــد.
- فیلــم ســینمایی »النتــوری« رضــا درمیشــیان در 
ســی امین حضــور جهانــی خــود در بیســت ویکمین 
فســتیوال »چنــای« هنــد بــه نمایــش درخواهــد آمــد.

 نقد و بررسی کتاب 

«ارامنه جلفای نو در عصر صفوی»

کیمیای وطن

بررســی کتــاب  و  نقــد  جلســه 
عصــر  در  نــو  جلفــای  »ارامنــه 
مرکـــز  ســـوی  از  صفـــوی« 
اصفهـان شناســـی و خانــه ملــل 

می شـــود.  برگـــزار 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، برنامــه جلســه 
نقــد کتــاب »ارامنــه جلفــای نــو در عصــر صفــوی« کــه توســط 
دکتــر شــکوه ســادات اعرابــی هاشــمی تألیــف شــده اســت در 
اصفهــان برگــزار می شــود. کتــاب »ارامنــه جلفــای نــو در عصــر 
صفــوی« بــه یکــی از رویدادهــای مهــم حکومــت شــاه عبــاس 
ــه داخــل  ــان )۱۶۰4 م/۱۰۱۲ ه( ب ــی فرمــان کــوچ ارمنی اول، یعن
ــه آنکــه از زمــان کــوچ و اســکان  ــا توجــه ب ــردازد. ب ــران می پ ای
ــور  ــاب مذک ــذا کت ــان حــدودا چهارصــد ســال می گــذرد، ل ارمنی
ــی مهاجــرت و اســکان  ــی همچــون چگونگ ــه بررســی مباحث ب
ــو ــای ن ــی جلف ــام اداری و مال ــران، نظ ــل ای ــه داخ ــان ب  ارمنی

ــارت  ــه در تج ــان و نقشــی ک ــا آن ــوی ب مناســبات شــاهان صف
بین الملــل در قــرن )۱7 م/۱۲ ه( داشــته اند، بــا تکیــه بــر منابــع 
فارســی، ارمنــی و اســناد و فرامیــن شــاهان صفــوی می پــردازد. 
ــر  ــر »علی اکب ــته دکت ــتادان برجس ــور اس ــا حض ــه ب ــن برنام ای
جعفــری«، عضــو هیئــت علمــی گــروه تاریــخ دانشــگاه اصفهــان 
و دکتــر »نزهــت احمــدی«، عضــو هیئــت علمــی گــروه تاریــخ 
دانشــگاه اصفهــان و مؤلــف اثــر از ســوی مرکــز اصفهان شناســی 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــل س ــه مل و خان
برگــزار خواهــد شــد. دکتــر »محســن جعفــری مذهــب«، عضــو 
هیئــت علمــی کتابخانــه ملــی ایــران، بــه عنــوان میهمــان ویــژه 
در ایــن برنامــه بــه نقــد و بررســی کتــاب »ارامنــه جلفــای نــو در 
عصــر صفــوی« می پــردازد. ایــن برنامــه روز شــنبه ۱۱ دی مــاه 
ــع در  ــل واق ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس ــاعت ۱4 در مرک س
خیابــان اســتانداری، روبــه روی مــوزه هنرهــای تزئینــی، جنــب 
کالنتــری بــه صــورت آزاد و رایــگان ویــژه شــهروندان عالقه منــد 

ــود. ــزار می ش برگ

فراخوان کنگره ملی »شیخ صدوق« 
ــی  ــار علم ــش آث ــار بخ ــدوق« در چه ــیخ ص ــی »ش ــره مل کنگ
)فراخــوان مقالــه(، آثــار ادبــی )شــعر، داســتان کوتــاه، خاطــره 
ــک  ــس، گرافی ــری )عک ــار هن ــی(، آث ــه ادب ــته، قطع دل نوش
تایپوگرافــی، لوگــو و نقاشــی( و آثــار مجــازی )ســایت، وبــالگ 
ــرکت  ــه ش ــدان ب ــوان داد. عالقه من ــازی( فراخ ــای مج و فض
ــود  ــار خ ــا آث ــد ت ــت دارن ــاه فرص ــا ۳۰ دی م ــره ت ــن کنگ در ای
ــه  ــه آدرس irconference.ir ب ــره ب ــایت کنگ ــق س را از طری

ــد. ــال کنن ــنواره ارس ــه جش دبیرخان

اخبار کوتاه

افســانه ماهیــان، کارگــردان تئاتــر، گفــت: اگــر شــرایط 
آموزشــی بــرای برخــی جوانــان فعــال تئاتــر در شهرســتان ها 
به درســتی فراهم شــود، تعدادی از کارگردانان و فیلمنامه نویســان 
جوانــان  از  بهتــری  آثــار  می تواننــد  اســتان ها  در  حاضــر 

تهرانــی ارائــه کننــد. افســانه ماهیــان کــه 
ــده  ــار برگزی ــاب آث ــت انتخ ــو هیئ ــرا عض اخی
کشــور  اســتان های  تئاتــر  جشــنواره های 
بــرای جشــنواره تئاتــر فجــر بــود، دربــاره 
ــرده،  ــا ک ــه تماش ــاری ک ــود از آث ــی خ ارزیاب
بیــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه حضــور 
ــرای مــن  ــت انتخــاب ب ــن داوری و هیئ در ای

تجربــه بســیار جالبــی بــود؛ چــرا کــه همیشــه در تهــران بــه 
ــا  ــردم و االن ب ــز کار می ک ــور متمرک ــه ط ــردان ب ــوان کارگ عن
ــی  ــتان ها خیل ــر در شهرس ــای تئات ــا و توانمندی ه بضاعت ه
بیشــتر آشــنا شــدم. او بــا اشــاره بــه اینکــه در مــدت داوری 
ایــن آثــار ۶۰ نمایــش را تماشــا کــرده، افــزود: برخــی از ایــن 

ــاده ای  ــدی فوق الع ــدم، توانمن ــه آثارشــان را دی ــی ک گروه های
داشــتند کــه باعــث امیــدواری می شــوند؛ هــر چنــد از طــرف 
دیگــر متأســف می شــویم کــه چــرا اجــرای عمومــی در 
شهرســتان ها تــداوم نــدارد. کارگــردان نمایــش »هم هوایــی« 
 بــا بیــان اینکــه حضــور در ایــن پروســه  داوری 
و تماشــای تئاتــر شهرســتان ها، نویدبخــش 
ایــن بــوده کــه آینــده خوبــی را می توانیــم 
انتظــار داشــته باشــیم، گفــت: تعــدادی از 
بچه هــا بســیار هوشــمندانه کار کــرده بودنــد؛ 
به ویــژه در بخــش کارگردانی و نمایشنامه نویســی 
کــه حتــی از بچه هــای تهــران هــم جلوتــر بودنــد؛ 
ــه  ــا ب ــنامه آن ه ــه نمایش ــدم ک ــش را دی ــد نمای ــی چن یعن
درســتی نــگارش شــده و پایــه و ســاختار درســتی داشــتند؛ 
ــه  ــه از ادام ــردم ک ــد می ک ــا تأکی ــه آن ه ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــه ای  ــای حرف ــام گروه ه کارشــان دلســرد نشــوند؛ چــون تم

ــد. ایســنا ــت کنن ــا ســختی توانســتند کار خــود را ثاب ــز ب نی

افسانه ماهیان:

تئاتر فجر، نباید آمال و آرزوی تئاتری ها باشد
بــرای ســاخت  اینکــه  بیــان  بــا  ســیدمحمود رضــوی 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــوان ک ــرده، عن »ســیانور« ۵۰ درصــد ضــرر ک
ســاخت »ماجــرای نیمــروز« دچــار مشــکل تأمیــن منابــع 
ــده  ــف نش ــم متوق ــاخت فیل ــد س ــی رون ــده، ول ــی ش مال

تهیه کننــده  اســت. ســیدمحمود رضــوی، 
ــم ســینمایی »ســیانور«  ــاره فیل ســینما، درب
ــن  ــه دهمی ــه ب ــعیبی ک ــروز ش ــاخته به س
ــت:  ــت، گف ــیده اس ــود رس ــران خ ــه اک هفت
ــود را  ــران خ ــه اک ــن هفت ــم دهمی ــن فیل ای
پشــت ســر می گــذارد؛ فیلمــی کــه بــه دلیــل 
موضــوع و نــوع پرداخــت آن بســیاری فکــر 

ــد و حداکثــر  ــد موفقیــت کســب کن ــد کــه نمی توان می کردن
ــردم  ــتقبال م ــا اس ــد؛ ام ــرده می مان ــه روی پ ــار هفت چه
ــرده  ــی خــود روی پ ــق روال قانون ــه طب باعــث شــد ۱۰ هفت

ــد. بمان
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن فاصلــه مســائلی باعث شــد 

تــا مخاطــب بــه ایــن فیلــم حســاس شــود و بــه تماشــای 
آن بنشــیند، بیــان کــرد: اهالــی رســانه از هــر طیفــی و بــا هــر 
ــد؛  ــت کردن ــد و از آن حمای ــم پرداختن ــن فیل ــه ای نگاهــی ب
همان طــور کــه همــه سیاســیون بــا هــر طیفــی نســبت بــه 

ایــن فیلــم واکنــش مثبــت نشــان دادنــد. 
ــزود:  ــون اف ــینما و تلویزی ــده س ــن تهیه کنن ای
در ایــن مســیر تلویزیــون هــم تعــدادی از 
ــود  ــای خ ــی و زیرنویس ه ــای تبلیغات تیزره
را بــه فیلــم »ســیانور« اختصــاص داد. البتــه 
هنگامــی کــه تیزرهــای مــا قطــع شــد، مــن 
 در برنامــه »هفــت« از ریاســت ســازمان صــدا 
و ســیما خواهــش کــردم کــه تیزرهایــی را اختصــاص دهنــد 
ــر  ــم اگ ــد بگوی ــود بای ــن وج ــا ای ــاد. ب ــاق افت ــن اتف ــه ای ک
ــال صــدا و ســیما  ــود، اقب ــی ب ــم دولت ــک فیل »ســیانور« ی
از آن بیشــتر می شــد؛ امــا همیــن قــدر از حمایت هــای 

ــی ــپاس دارد. خبرفارس ــای س ــم ج ــازمان ه س

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد 

مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی 

-خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به 

اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل  رای شماره ۱۰89  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۰۶۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲8798/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
  - : نام پدر: -  شغل  آبادی   نام خانوادگی: داوری دولت  نام: مرتضی   مشخصات محکوم علیه: 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:راضیه    نام خانوادگی: بهنام حقیقی  

با وکالت نفیسه مستقل  نام پدر : اکبر  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق 

شمالی -خیابان شیخ مفید تقاطع اول شماره  ۱4 موسسه تحقیقات کتیبه طبقه دوم محکوم به:به 

موجب رای شماره 4۱۱ تاریخ 9۵/۳/9 حوزه ششم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 

۱/۳۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲4۰/۰۰۰ ریال  بابت هزینه نشر آگهی  و نیز هزینه نشر 

آگهی در زمان اجرا در صورت لزوم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 

بانک مرکزی در حق  لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص  تقدیم دادخواست )9۵/۱/۱8(  تاریخ 

محکوم له و نیم عشر دولتی.

ماده ۳4 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.

شماره: ۲8788/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- بهمن ۲- زهرا ۳- زهرا 4- سید مهدی ۵- امیر  نام خانوادگی: 

۱- خوشخو ۲-میزبانی ۳-عالفچیان 4-شاه رضائی ۵-هاشمی نژاد  نام پدر: -  شغل : -  نشانی 

محل اقامت: همگی مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:موسسه مالی و اعتباری عسکریه به 

مدیریت عاملی سید امین جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده  نام پدر : -  شغل : -    نشانی 

اعتباری  و  مالی  موسسه  مفید  شیخ  راه   سه   - شمالی  صدوق  شیخ  خ  اصفهان-  اقامت:  محل 

عسکریه- ط 4 دفتر منطقه 4محکوم به:به موجب رای شماره ۱۰۰۲ تاریخ 9۵/۶/۱۱ حوزه ۱۳  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت تضامنی 

مبلغ ۱۶۳/4۳۶/888 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/۵/7 

لغایت زمان وصول روز شمار مبلغ ۱7۰/۱۵۰ ریال و محکومیت پرداخت بالسویه مبلغ ۲/79۵/۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی به انضمام هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 

حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲87۵۱/ م الف دفتر شعبه ۱۳  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام پدر: اکبر  شغل : -   نام: علی اصغر  نام خانوادگی: حاتمیان جزی   مشخصات محکوم علیه: 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:اصغر     نام خانوادگی: قدحی زاده  

نام پدر : عباسعلی  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ جی- ایستگاه سروستان- صنایع 

تاریخ 9۵/۶/۲8 حوزه شعبه 4۲   رای شماره ۵9۶  موجب  به:به  آراد ۰9۱۳۱۱۰۲779محکوم  حرارتی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

مبلغ ۱8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هیجده میلیون تومان( بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 

های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 94/۱۰/۲۵-۱49۲-8۳99۳۳۱4 و 94/9/۲۵-

۱49۲-8۳99۳۲۲8 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 

اعالم می نماید.نیم عشر در حق صندوق دولت.ماده ۳4 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.

شماره: ۲8748/ م الف دفتر شعبه 4۲  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اسماعیل  نام خانوادگی: بدیعی گورتی  نام پدر: -  شغل : -  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: علیرضا     نام خانوادگی: غالمعلی رادسری  

نام پدر : -  شغل : -    نشانی محل اقامت: بهارستان- بلوار اردیبهشت غربی- خ محتشم کاشانی 

کوچه شهید شیرازی 9 پالک ۱۰۱۲محکوم به:به موجب رای شماره ۱۰77 تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ۳۲  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک بشماره 49۳88۲- 9۵/۱/۱۵(  و پرداخت 

چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  های  هزینه  بابت  ریال   ۲/۱۰۵/۰۰۰ مبلغ 

9۵/۱/۱۵ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان با احتساب پرداخت  نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲88۰۳/ م الف دفتر شعبه ۳۲  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد 

مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی 

-خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به 

اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل  رای شماره ۱۰98  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۱8۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲878۰/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد 

مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی 

-خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به 

اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل  رای شماره ۱۰9۵  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۵۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲8779/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

وکالت  با  ارثی   خانوادگی: کیان  نام  نام:احسان     له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 

محمد مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق 

شمالی -خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم 

به:به موجب رای شماره ۱۰9۱ تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۰7۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲8789/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد 

مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی 

-خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به 

اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل  رای شماره ۱۰94  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۰۶۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲879۱/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد 

مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی 

-خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به 

اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل  رای شماره ۱۰9۳  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۰۶۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲879۳/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد 

مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی 

-خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به 

اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل  رای شماره ۱۰97  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۱7۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲879۵/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داوود  نام خانوادگی: حجتی نام پدر: علی  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احسان    نام خانوادگی: کیان ارثی  با وکالت محمد 

مهدی رضیان نام پدر : غالمحسین  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی 

-خیابان شیخ مفید ساختمان شماره  ۱4 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم به:به 

اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/۶/۳۱ حوزه ششم  شورای حل  رای شماره ۱۰88  موجب 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته 

و مبلغ ۳/۰۶۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲879۶/ م الف دفتر شعبه ششم  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محسن  نام خانوادگی: قره قانی نام پدر: -  شغل : -  نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:زواره    نام خانوادگی: پور فتحی  با وکالت محبوبه 

بیراوند نام پدر : -  شغل : -    نشانی محل اقامت: اصفهان- درچه-خیابان امام میدان میوه و تره 

بار درچه- بار فروشی مهیار نشانی وکیل: اصفهان- نیکبخت شرقی بعد از بانک ملی جنب امالک 

ساحل- ط دوم محکوم به:به موجب رای شماره 87۵ تاریخ 9۵/۵/۱9 حوزه ۳۲  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 

و پرداخت مبلغ  به شماره خزانه داری کل ۱۳۳4۱4 (  بابت اصل خواسته )یک فقره سفته  ریال  

۲/۳۵۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی.ماده ۳4 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.

شماره: ۲9۲۵8/ م الف دفتر شعبه ۳۲  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه  پالک شماره ۵۳/۶9۳ واقع در اراضی کوه دنبه  

بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد رضا با قری  فرزند حسین  

در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه 

مورخ 9۵/۱۰/۲8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 9۵/۱۰/۶ اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

قانون  موضوع  دوم  هیات  رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۰7۰۰47۰۲  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم پناهی درچه فرزند کاظم  بشماره 

شناسنامه ۱4۶۵ صادره از خمینی شهر در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۱44 متر مربع پالک 

۲4 فرعی از ۶۶7 اصلی واقع در بلوار شفق که متقاضی خود مالک رسمی است محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:9۵/۱۰/۶ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:9۵/۱۰/۲۲ 

شماره :7۵۵/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

نگاهی به گزارشگران جنجالی فوتبال در رسانه ملی

گزارشگری روی اعصاب مردم

سیدمحمود رضوی:

۵۰ درصد برای ساخت «سیانور» ضرر کردم
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 طرح لباس کشتی بانوان تایید شد
ایــران  فدراســیون  پیشــنهاد 
ــد «کشــتی  ــاره شــیوه جدی درب
ــه  ــاس مناســب» ب ــا لب ــان ب زن
تاییــد اتحادیــه جهانــی کشــتی 
رســید. پــس از اینکــه طــرح 
ــا  ــان ب ــتی زن ــنهادی «کش پیش
ــاد  ــرای نن ــب» ب ــاس مناس لب
اللوویــچ، رئیــس اتحادیــه جهانــی ارســال شــد و توضیحــات 
تکمیلــی آن در جلســه روز جمعــه در مقــر کشــتی های تحــت 
پوشــش اتحادیــه جهانــی کشــتی توســط نماینــدگان ایــران 
ــه  ــیون مربوط ــای کمیس ــی اعض ــورد بررس ــد و م ــرح ش مط
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــور ب ــیوه مذک ــات ش ــت، کلی ــرار گرف ق
همچنیــن مقــرر شــد در مســیر اجرایــی کــردن شــیوه جدیــد 
ــی  ــات احتمال ــب، اصالح ــاس مناس ــا لب ــوان ب ــتی بان کش
و مــورد نیــاز طــرح مذکــور، از ســوی اتحادیــه جهانــی 
اعضــای کمیســیون، فدراســیون کشــتی ایــران و کارشناســان 
نهادهــای غیردولتــی همــکار بــا فدراســیون کشــتی ایــران در 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــرد. ضمن ــرح انجــام گی ــن ط ــه ای ــد ارائ رون
اینکــه بخــش جالــب توجهــی از مقــررات فنــی ایــن رشــته 
ــن  ــد ای ــرر ش ــت، مق ــوان اس ــتی آزاد بان ــته کش ــابه رش مش
کشــتی بــه عنــوان یکــی از شــیوه های کشــتی، زیرمجموعــه 
ــی  ــه جهان ــش اتحادی ــت پوش ــتی های تح ــیون کش «کمیس
ــرد  ــرار گی ــورها ق ــایر کش ــران و س ــت ای ــا حمای ــتی»، ب کش
ــه  ــه ب ــان ک ــد در جه ــوان کشــتی گیر عالقه من ــن بان و همچنی
لحــاظ فرهنگی اعتقــادی، توجــه بــه ســالمت و کاهــش 
ــیوه  ــب تر از ش ــان مناس ــرای زن ــیوه را ب ــن ش ــیب ها، ای آس

رایج می دانند، در آن شروع به فعالیت کنند.

وضعیت پژمان در هاله ای از ابهام
ــام  ــه ای از ابه ــی قطــر در هال ــی األهل وضعیــت بازیکــن ایران
اســت و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه او هــم ماننــد جبــاری 

از تیمــش جــدا شــود. 
فصــل جابه جایــی زمســتانی در لیــگ ســتارگان قطــر شــروع 
ــذب  ــال ج ــه دنب ــور ب ــن کش ــگاه های ای ــت و باش ــده اس ش
بازیکنــان جدیــد هســتند تــا در ادامــه فصــل عملکــرد خوبــی 

از خــود نشــان دهنــد. 
ــی از  ــرد خوب ــت عملک ــل نخس ــی در نیم فص ــگاه األهل باش
ــه همیــن دلیــل ســران ایــن باشــگاه  ــداد و ب خــود نشــان ن
ــی  ــل جابه جای ــی در فص ــول اساس ــر و تح ــال تغیی ــه دنب ب
ــرای قطــری اعــالم کــرد کــه  زمســتانی هســتند. روزنامــه ال
ــد  ــد ش ــدا خواه ــری ج ــم قط ــن تی ــاری از ای ــی جب مجتب
ــی اســت؛ امــا  ــن تصمیــم قطعــی ســران باشــگاه األهل و ای
وضعیــت پژمــان منتظــری هنــوز در هالــه ای از ابهــام اســت. 
ــیب دیدگی از  ــل آس ــه دلی ــت را ب ــل نخس ــری نیم فص منتظ

دســت داد و یــک بازیکــن بحرینــی جایگزیــن او شــد.

 ایران – مراکش با تماشاگر برگزار می شود
منتشرشــده  اخبــار  برخــالف 
دیــدار مراکــش – ایــران بــا 
برگــزار  تماشــاگر  حضــور 
اخیــر  روزهــای  در  می شــود. 
ــدون  ــدار ب ــن دی ــد ای ــه ش گفت
برگـــزار  تماشـــاگر  حضـــور 
اماراتی هــا  چــون  می شــود؛ 
ــران در  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــور تی ــه حض ــد ب ــی عالقه من خیل
شــهر العیــن نیســتند و حــال کــه مراکــش قــرار اســت ایــن 
ــن  ــزاری ای ــازه برگ ــرطی اج ــه ش ــد، ب ــی کن ــدار را میزبان دی
بــازی را می دهنــد کــه تماشــاگر ایرانــی در اســتادیوم حاضــر 
ــک در  ــازی بی ش ــده و ب ــد نش ــر تأیی ــن خب ــا ای ــود! ام نش
حضــور تماشــاگران برگــزار می شــود. ایــن دیــدار را مراکــش 
در اســتادیوم اختصاصــی تیــم العیــن میزبانــی می کنــد و از 
ــق  ــده شــده اســت. طب ــا گنجان ــم فیف ــر در تقوی ــه مهم ت هم
ــه  ــد رأی ب ــارات نمی توان ــال ام ــیون فوتب ــم فدراس ــون ه قان
برگــزاری ایــن بــازی در غیــاب تماشــاگر دهــد. اتخــاذ چنیــن 
تصمیمــی، یــک تصمیــم سیاســی خواهــد بــود کــه در صــورت 
اعــالم، حتمــا فیفــا بــا آن برخــورد خواهــد کــرد. گفتنی اســت 
تیــم ملــی از روز ۱۳ دی در باشــگاه ایرانیــان دبــی کــه 
بــه ایرانی هــا تعلــق دارد، اردو می زنــد و فقــط روز ۱۷ دی بــه 
ــی رود.  ــن م ــه العی ــش ب ــا مراک ــدار ب ــزاری دی ــور برگ منظ
ملی پوشــان روز ۲۰ دی بــه تهــران بازمی گردنــد و ۲۲ دی 
هــم شــاهد آغــاز بازی هــای دور برگشــت لیــگ برتــر 
خواهیــم بــود. ســازمان لیــگ برتــر بــه گونــه ای برنامه ریــزی 
کــرده کــه ملی پوشــان روز ۲۴ دی تیم هــای باشــگاهی را در 

بازی آغازین همراهی کنند.

بهادر موالیی: به مسابقات جهانی می رسم
بــه  بــا توجــه  ایــران گفــت:  وزنه بــردار فــوق ســنگین 
مصدومیتــی کــه دارم، بــه طــور حتــم بــه رقابت هــای 
ــی آســیا و کشــورهای اســالمی نمی رســم؛ امــا امیــد  قهرمان
زیــادی بــرای حضــور در رقابت هــای جهانــی ســال ۲۰۱۷ دارم. 
بهــادر موالیــی اظهــار داشــت: پــس از عمــل جراحــی، بخشــی 
از اعصــاب پایــم هنــوز بهبــود نیافتــه کــه بعــد از ترمیــم ایــن 
ــاز  ــی آغ ــب آمادگ ــرای کس ــه را ب ــا وزن ــات ب ــش، تمرین بخ
خواهــم کــرد. موالیــی درخصــوص ترافیــک وزنه بــرداران 
شــاخص در دســته فــوق ســنگین بــا وجــود بهــداد ســلیمی 
ــار  ــت ســعید علی حســینی اظه ــام محرومی ــن اتم و همچنی
هرچــه  و  اســت  رکــوردی  رشــته  وزنه بــرداری  داشــت: 
حریفــان قدرتمندتــری داشــته باشــی، رقابــت جذاب تــر 
تــالش می کنــم  داد:  ادامــه  و شــیرین تر می شــود. وی 
ــه  ــم را افزایــش دهــم و ب ــودی کامــل، رکوردهای پــس از بهب
احتمــال فــراوان دو مــاه بعــد از فروردیــن (خــرداد ســال ۹۶) 

ــه اردوی تیــم ملــی دعــوت خواهــم شــد. ب
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ــان  ــش جه ــده نق ــازه افتتاح ش ــگاه ت ــه ورزش ــرایطی ک در ش
در یــک روز نســبتا ســرد زمســتانی پذیــرای بیــش از ۳۵ 
ــود و در روزی  ــده ب ــال ش ــه فوتب ــد ب ــاگر عالقه من ــزار تماش ه
کــه اســتقالل، مهــدی رحمتــی را در ترکیــب نداشــت و دروازه 
ــینی  ــین حس ــید حس ــام س ــه ن ــی ب ــنگربان جوان ــه س را ب
ــرو  ــتثنای خس ــه اس ــش ب ــه  نامداران ــا هم ــود، ب ــپرده ب س
حیــدری کــه نیمکت نشــین شــده بــود، بــه میــدان آمــد 
و از ابتــدا بــه بــازی طوفانــی روی آورد و جنگنــده ظاهــر شــد 
ــاز ایــن  ــرای پیــروزی و کســب هــر ۳ امتی ــا نشــان دهــد ب ت
بــازی بــه اصفهــان آمــده اســت؛ امــا بــدون اغــراق بایــد اذعــان 
کنیــم طالیی پوشــان نصــف جهــان هــم کــه از ثانیه هــای 
ــروزی  ــرای پی ــی ب ــای آبی پوشــان تهران ــازی، پابه پ ــن ب آغازی
در ایــن بــازی بــا شایســتگی بــه مقابلــه پرداختــه بودنــد، در 
ــوپ  ــتری ت ــای بیش ــه اول در زمان ه ــه نیم ــول ۴۵ دقیق ط
ــا روی دروازه اســتقالل  ــار داشــتند و باره ــدان را در اختی و می
ــا واکنش هــا ی خــوب ســید حســین  خطرســاز شــدند کــه ب
حســینی مواجــه شــده و راهی بــرای بازکــردن دروازه اســتقالل 
ــد. ضمــن اینکــه مهاجمــان هــر دو تیــم در نیمــه  پیــدا نکردن

اول فرصت هــای گلزنــی زیــادی را بــا بی دقتــی از دســت 
ــر  ــپاهان دیگ ــه س ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــه الزم ب ــد. البت دادن
ــگ  ــن لی ــای آغازی ــنگین هفته ه ــای س ــوس ناکامی ه درکاب
ــران  ــت مدی ــا حمای ــی ب ــه ویس ــر نمی برد.عبدال ــه س ــر ب برت
باشــگاه کوشــیده اســت تــا اســترس را از شــاگردانش دورکنــد 
و آن هــا را بــه روحیــه ایــده آل برســاند؛ اگرچــه ســپاهان هنــوز 
ســپاهان بــا قــدرت ســال های گذشــته نیســت، امــا بردهــای 
ــی حاصــل  ــر کــه در ســایه یکپارچگــی و همدل ــه اخی دو هفت
شــد، گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه کوشــیده اند تــا شــرایط 
ــه  ــوند ک ــدل ش ــپاهانی ب ــه س ــد و ب ــود را بازیابن ــی خ آرمان

ــد. هــواداران انتظــارش را دارن
    تقسیم عادالنه امتیازها

تیــم فوتبــال ســپاهان تحــت هدایــت و رهبــری عبدالــه 
فوتبــال و گرم چشــیده  ســرد  مــردان  ســایر  و  ویســی 
ــرم  ــوان و مح ــدی اخ ــاج مه ــرت، ح ــد بصی ــون مجی همچ
نویدکیــا، کامــال بــا حســاب و کتــاب پــا بــه میــدان رقابت هــای 
ایــن فصــل از مســابقات لیــگ برتــر نهــاده اســت و در دیــدار 
ــه دور  ــی و ب ــی اصول ــه فوتبال ــا ارائ ــز ب ــتقالل نی ــم اس ــا تی ب
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــراب و ب ــره و اضط ــاس دله ــه احس ــر گون از ه

نفــس برگرفتــه از یــک کار گروهــی تمریــن شــده و انضبــاط 
ــه  ــا ضرب ــه ب ــید ک ــری رس ــه گل برت ــه ۷۰ ب ــی در دقیق تیم
ــد؛  ــل ش ــدی حاص ــالل علی محم ــدنی ج ــم و مهارنش محک
ــا  ــدی تیزپ ــط علی محم ــدرت توس ــام ق ــا تم ــه ب ــه ای ک ضرب
نواختــه شــد و پــس از برخــورد بــه زمیــن مســیر تــوپ 
ــا  ــوان ام ــنگربان ج ــتان س ــل دس ــرد و از بغ ــدا ک ــر پی تغیی
خوش تکنیــک و پرتــالش اســتقالل بــه گل روحیه بخــش 
ــان  ــدل شــد. طالیی پوشــان اصفه ــرای شــاگردان ویســی ب ب
کــه بــه یــک گل قانــع نبــوده و دلخــوش نکــرده بودنــد
بــا هوشــیاری بیشــتری بــرای حفــظ گل زده، چشــم بــه 
ــار روی دروازه  ــه و فش ــت از حمل ــتند و دس ــا داش ضدحمله ه
ــا  ــتند ب ــم می توانس ــه ۸۳ ه ــتند و در دقیق ــتقالل برنداش اس
ــا  ــد کــه ب ــدا کنن ــه گل دوم دســت پی ــه ســر محمــدی ب ضرب
اختــالف ناچیــزی تــوپ از بــاالی دروازه اســتقالل بــه بیــرون 
رفــت. البتــه تعویض هــای طالیــی ویســی را نادیــده نگیریــم 
ــول  ــدن رس ــدان آم ــه می ــا ب ــد و ب ــام ش ــع انج ــه به موق ک
نویدکیــا و حســین پاپــی کمربنــد خــط میانــی ســپاهان 
ــت  ــرای از دس ــزی ب ــه چی ــتقالل ک ــم اس ــد. تی ــر ش محکم ت
ــاری آورد  ــازی انتح ــه ب ــی رو ب ــق پایان ــت در دقای دادن نداش
و پــس از حمــالت متوالــی در دقیقــه ۹۰+ ۳ روی یــک 
ــرزای  ــام ب ــر بهن ــه س ــده، از ضرب ــن ش ــی تمری ــاس عمق پ
ــرا  ــه اولیوی ــب اینک ــرد. جال ــدا ک ــت پی ــاوی دس ــه گل تس ب
ــی  ــر توپ ــط نظاره گ ــپاهان فق ــوت س ــات و مبه ــان م و مدافع

ــود.  ــج دروازه شــان شــده ب ــی کن ــی راه ــه زیبای ــه ب شــدند ک
ــازی  ــن ب ــده ای ــود را برن ــه ۹۳ خ ــا دقیق ــه ت ــپاهانی ها ک س
ــه  ــت در دقیق ــتند، درس ــاز می دانس ــاس و سرنوشت س حس
پایانــی، بــا دریافــت گل تســاوی ۳ امتیــاز ایــن بــازی 
ــری  ــه رده باالت ــد و از صعــود ب ــاز عــوض کردن ــا یــک امتی را ب
در جــدول بازی هــا بازماندنــد و همچنــان همســایه دیــوار بــه 
دیــوار اســتقالل تهــران در رده هفتــم و هشــتم باقــی ماندنــد. 

ــود. ــدان احســان حاج صفــی ب ــن بازیکــن ایــن می بهتری

درهفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس)

 امتیازهایى که عادالنه تقسیم شد

ــدار پرســپولیس در نیم فصــل  ــن دی ــان آخری ــا پای ب
لیــگ برتــر، ایــن تیــم خــود را مهیــای حضــور در نقــل 

و انتقــاالت جــذاب زمســتانی کــرده اســت.
 برانکــو ایوانکویــچ در پایــان نیم فصــل اول لیــگ 
ــت  ــش را از دس ــوب تیم ــن خ ــانزدهم، دو بازیک ش

داد و احمــد نوراللهــی و امیــد عالیشــاه 
راهــی خدمــت ســربازی شــدند تــا عمال 
نیمکــت پرســپولیس از بازیکــن توانمند 

و نامی خالی شود. 
هــواداران پرســپولیس امســال بــه هیچ 
ــر  ــان فک ــی تیمش ــر از قهرمان ــز غی چی
نمی کننــد و همچنیــن بــا توجــه بــه 

صحبت هــای مدیــران ایــن باشــگاه و مربیــان تیــم، 
نگاهــی هم بــه موفقیــت تیمشــان در لیــگ قهرمانان 
آســیا دارنــد و اصــال دوســت ندارنــد تیمشــان در ایــن 

مســابقات بــه مراحــل نهایــی صعــود نکنــد. 
پرســپولیس در ابتــدای لیــگ، دو دفــاع میانــی 

خارجــی داشــت. گولــچ و پلــی یانســکی؛ یکــی 
روی ســکو و دیگــری روی نیمکــت می نشســت؛ 
ــچ  ــا گول ــتند ت ــو نداش ــب برانک ــی در ترکی ــا جای ام
ــه  ــر ب ــترالیا دیگ ــه اس ــن ب ــس از رفت ــین پ سکونش
ــال  ــه احتم ــم ب ــکی ه ــی یانس ــردد. پل ــران بازنگ ای
ــد  ــد مان ــی خواه ــن باق ــاد در اوکرای زی
ــد  ــاز نخواه ــپولیس ب ــه پرس ــر ب و دیگ

ــت. گش
لیســت  از  گمانه زنــی  روزهــا  ایــن   
ســرمربی سرخپوشــان بــرای خــط دفــاع 
زیــاد اســت. از میــان بازیکنــان موجــود 
ــع پیشــین  ــی مداف ــام ســیاوش یزدان ن
ســیاه جامگان و فعلــی پیــکان، عــزت هللا پورقــاز 
مدافــع اســتقالل خوزســتان، ایگــور پراهیــچ مدافــع 
نفــت، ســیامک کورشــی مدافــع ســایپا، رضــا علیاری 
ــوش  ــه گ ــران ب ــران، بیشــتر از دیگ ــت ته ــع نف مداف

ورزش۳ می رســد. 

گمانه زنی ها درباره نقل و انتقاالت پرسپولیس
اولیــن واکنــش آنــدو در بــازی رودررو مقابل اســتقالل 
ــدن درجــه  ــور، کار معروفــش در کن ــا پیراهــن تراکت ب
ــرال  ــل ژن ــروزی مقاب ــانه پی ــه نش ــانه ها ب از روی ش
(قلعه نویــی) بــود؛ حرکتــی جنجالــی کــه مدت هــا در 

ــاره آن بحــث می شــد.  ــران درب ــال ای فوتب
قلعه نویــی  امیــر  اخیــر  حرف هــای 
ــگاه  ــت باش ــت وق ــاد او از مدیری و انتق
اســتقالل مبنــی بــر تصمیــم آن هــا 
در  تیموریــان  آندرانیــک  جدایــی  بــر 
شــرایطی اســت کــه علــت اصلــی خروج 
ایــن بازیکــن از اســتقالل مشــکالت 
ســرمربی  شــخص  بــا  جــدی اش 

بــود. اســتقالل 
ــه عنــوان یکــی از چهره هــای اصلــی   تیموریــان کــه ب
از جــام  جهانــی  تیــم کارلــوس کــی روش پــس 
ــا مبلغــی چشــمگیر و  ــا اســتقالل ب قــرارداد خــود را ب
ــال ۹۳  ــل س ــود، نیم فص ــرده ب ــد ک ــکن تمدی رکوردش

در شــرایطی از اســتقالل بــه تراکتــور منتقــل شــد کــه 
ــری نســبتا شــدید او  ــی درگی ــر مســائل مال ــالوه ب ع
ــا لیدرهــا در کمــپ حجــازی خــروج وی را از جمــع  ب
ــی  ــه قلعه نوی ــن اینک ــرد؛ ضم ــی ک ــان قطع آبی پوش
ــه  ــت ک ــور را داش ــن تص ــل اول ای ــژه در نیم فص به وی
ملی پوشــانش و به ویــژه آنــدو و صادقــی 
ــالش  ــت و ت ــا کیفی ــی روش ب ــم ک در تی

ــد.  ــازی می کنن ــتری ب بیش
نیــز  اســتقالل  از  از جدایــی  پــس  او 
قلعه نویــی  علیــه  تنــد  مصاحبــه ای 
انجــام داد تــا بــرای اولین بــار نــام او 
نیــز در فهرســت بازیکنانــی بیایــد کــه بــا 
ــه  ــار مشــکل جــدی هســتند. البت سرمربی شــان دچ
گذشــت زمــان ظاهــرا باعــث شســته شــدن مشــکالت 
فعلــی  ســرمربی  و  شــده  قلعه نویــی  ذهــن  در 
ــدو  تراکتــور حــاال مدیریــت وقــت را علــت جدایــی آن

می داند. خبر ورزشی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  خاکی  اله  روح  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان  اینکه  به  نظر 

به شعبه  ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختالف  به مجتمع شورا های حل  نهادی –عباس جهین  عباسعلی 

سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۳/۸۹۱/۹۴ ثبت و برایروز یکشنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۲۴ ساعت ۱۷/۳۰ وقت 

رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  

به دفتر شورا  آن  ثانی دادخواست و ضمائم  از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه  تا قبل  تواند  نامبرده می  ضمنا 

مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۶۰۷/م الف

 رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حسین پیر دهقان با وکالت مصیب مرشدی آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 

ابراهیم صفا کیش – مجتبی ملکزاده کاشانی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۳/۸۹۶/۹۵ ثبت و برای روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۱/۲۰ ساعت ۱۸ وقت 

رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  

ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 

نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۸۸/م الف 

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان حسین پیر دهقان با وکالت مصیب مرشدی آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 

ابراهیم صفا کیش –مصطفی دهقانی - مجتبی ملکزاده کاشانی    به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل 

تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۳/۹۰۰/۹۵ ثبت و برای روز یکشنبه تاریخ 

۹۶/۱/۲۰ ساعت ۱۹ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه 

دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.

 شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۸۷/م الف

 رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای روح اله خاکی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 

۱- معصومه حسن شیری ۲- غالمرضا حاجی زاده ارمکی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که 

از ارجاع به شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۱۱۲۵/۹۴/ش۱  ثبت و برای روز چهارشنبه تاریخ  پس 

۹۵/۱۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 

ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  

جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۹۰/م الف رئیس شورای حل اختالف شعبه اول  حقوقی آران و بیدگل 

آگهی احضار متهم
ایراد ضرب  اتهام معاونت در  به   ........ اینکه در پرونده کالسه ۹۵۰۹۶۰ ک۱۰۲  متهم محمد حسینی   فرزند  به  نظر 

اعالم گردیده است  المکان  فرزند شیر علی  مجهول  پیران  پیمان جلیل  ...موضوع شکایت  تعداد  با  و جرح عمدی 

االنتشار  کثیر  های   روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   ۳۴۴ ماده  دراجرای   لذا 

رسیدگی  جهت  صبح    ۸/۳۰ ساعت   ۹۵/۱۱/۶ تاریخ  در  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج 

الیحه  ارسال  عدم  یا  حضور  عدم   صورت  در  نماید  دفاع  خود  از  و  حاضر  فالورجان  انقالب  دادگاه  در  خود  اتهام  به 

خواهد تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب  ابالغ   منزله  به  فوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم  و  دفاعیه 

 نمود.

 شماره:۷۱۴/م الف رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی فالورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا کم صدا آرانی   دارای شناسنامه شماره ۱۹ به شرح دادخواست به کالسه ۱۶۴از این شورا در خواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد هالل کم صدا آرانی  بشناسنامه ۶۴۵۴ در تاریخ۹۵/۷/۱۳ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- خانم عذری نصیری مفرد 

آرانی شماره شناسنامه ۳ به عنوان همسر دائمی حین الفوت ۲- خانم زهرا کم صدا آرانی فرزند محمد هالل به شماره 

شناسنامه ۵۳۹ به عنوان دختر ۳- خانم فاطمه کم صدا آرانی فرزند محمد هالل به شماره شناسنامه ۴۶۹ به عنوان دختر 

و ۴- خانم زینب کم صدا آرانی فرزند محمد هالل به شماره ملی ۱-۹۹۲۰۸۲-۶۱۹ به عنوان دختر ۵- خانم مریم کم صدا 

آرانی فرزند محمد هالل شماره شناسنامه ۸-۱۲۵۰۰۳۵۰۵ به عنوان دختر و ۶- آقای علیرضا کم صدا آرانی فرزند محمد 

هالل به شماره شناسنامه ۱۹ به عنوان پسر و ۷- آقای غالمرضا کم صدا آرانی فرزند محمد هالل به شماره شناسنامه 

۹۴۸۰ به عنوان پسر و ۸- آقای مصطفی کم صدا آرانی فرزند محمد هالل به شماره شناسنامه ۵۳ پسر و ۹- آقای مهدی 

کم صدا آرانی فرزند محمد هالل به شماره شناسنامه ۱۱۲۵۰ به عنوان پسر و ۱۰- آقای عبدالرضا کم صدا صدا آرانی فرزند 

محمد هالل به ش ش ۱۰ به عنوان پسر و ۱۱- آقای ماشااله کم صدا آرانی فرزند محمد هالل به شماره شناسنامه ۲۳۱ 

به عنوان پسر مرحوم دارای یک همسر ، چهار فرزند دختر و ۶ فرزند پسر می باشد. 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 : ۵/۲۲/۹۵/۶۲۸/ م الف 

رئیس شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  آران و بیدگل

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سعید   نام خانوادگی: کنعانی  نام پدر: داود  شغل : آزاد نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد رضا    نام خانوادگی:صدری کرمی  نام پدر : محمود  نشانی محل اقامت:اصفهان 

– آتشگاه – خ بهشت گلخانه اصفهان – پامچال محکوم به:به موجب رای شماره ۳۳۴ تاریخ۹۵/۳/۳۱ حوزه ۲۵  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲/۹۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف (۹۲/۱۲/۲۱ ، ۹۲/۱۲/۱۵ ، ۹۳/۱۰/۲۵) تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی 

در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرائی.ماده ۳۴ 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.

شماره۲۹۳۵۰/ م الف دفتر شعبه ۲۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: الیاس    نام خانوادگی: دانشور   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 

له: نام: علی اصغر     نام خانوادگی:نعمت الهی با وکالت : حسین محمدیان   نشانی محل اقامت:اصفهان – خیابان شیخ 

صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت (ارغوان ) طبقه ۳ واحد ۱۸محکوم به:به موجب رای شماره ۱۱۰۸ تاریخ۹۵/۶/۲۳ 

حوزه ۷  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست 

و چهار میلیون ریال و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و هفتاد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۲/۲۸ لغایت تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا/ماده ۳۴ 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.

شماره۲۹۲۸۰/ م الف دفتر شعبه ۷مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی    نام خانوادگی: عبدالی    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 

نام: سید محمد       نام خانوادگی:مرتضوی با وکالت حسین محمدیان    نشانی محل اقامت:اصفهان – خیابان شیخ 

صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت (ارغوان ) طبقه ۳ واحد ۱۸محکوم به:به موجب رای شماره ۸۷۱ تاریخ۹۵/۵/۱۸ 

حوزه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته پرداخت و مبلغ ۱۵۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ ۹۵/۵/۱ و پرداخت مبلغ ۱۲۰/۰۰۰ ریال بابت نشر آگهی در حق خواهان 

و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام/ماده ۳۴ 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.

شماره۲۹۲۸۳/ م الف دفتر شعبه ۱۱مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۱۴۶ خواهان مجتبی زارعی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت بتول بهمن آبادی 

و محمد رضا بهمن آبادی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ ۹۵/۱۱/۹ساعت ۱۲ ظهر  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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف 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: ۲۹۳۰۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۶۴۵/۹۵ خواهان مجید حبیبی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت آمنه رضایی فرزند 

علیرضا   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ ۹۵/۱۱/۹ساعت ۱۰/۳۰ 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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف 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: ۲۹۲۳۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه به طرفیت شهال حق جو    در خصوص پرونده کالسه ۱۶۴۶/۹۵ خواهان مجید حبیبی   دادخواستی مبنی 

تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ ۹۵/۱۱/۹ساعت ۱۰ صبح   تعیین گردیده با توجه به مجهول 

این شعبه  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  بودن خوانده حسب  المکان 

واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

می شود.

شماره: ۲۹۲۳۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۶۴۷/۹۵ خواهان مجید حبیبی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت احسان ترابی – یلدا 

عزت پناه    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ ۹۵/۱۱/۹ساعت ۱۱/۳۰ 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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف 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: ۲۹۲۳۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۴۲۱ خواهان بهادر محمد ی خشوئی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت خسروصفی 

نتاج  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ ۹۵/۱۱/۶ساعت ۱۶/۳۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه 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: ۲۹۲۴۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تنظیم:  تاریخ   ۹۴۱۲۱۶ بایگانی شعبه:  ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۱۰۸۰شماره  پرونده:  ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۱۰۰۸۷۶۸شماره  شماره 

۱۳۹۵/۰۹/۱۷ خواهان / شاکی نفیسه اسحاقی و شهیاد اسحاقی و محبوبه اسحاقی و رضوان قبادی شهرضا و شهرام 

الدین اسحاقی و شکوفه اسحاقی  دادخواستی به طرفیت  اسحاقی و شکوه اسحاقی و شاهین اسحاقی و شهاب 

خواندگان جمشید بختیار بختیاری و زهرا بختیار بختیاری و بهرام بختیار بختیاری و فاطمه رحیمی و مهدی بختیار 

بختیاری و عبدالحمید بختیار بختیاری و آقاخان بختیار بختیاری و منیچه بختیار و فریبا بختیاری و فرهاد بختیار 

وصیت  تنفیذ  خواسته  به  بختیاری  بختیار  شهرزاد  و  بختیاری  بختیار  علیرضا  و  بختیاری  بختیار  واله کرم  بختیاری 

نامه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

ثبت گردیده که   ۹۴۰۹۹۸۰۳۵۱۰۰۱۰۸۰ به کالسه  و  ارجاع   ۲۱۲ شماره  اتاق   ۲ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 

 ، بهرام  خواند گان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  ۱۱:۳۰تعیین شده  و ساعت   ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ آن  رسیدگی  وقت 

 ، عبدالحمید   ، اله کرم  آقاخان   آقایان  و  بختیار  منیچه  و  قهرمان  فرزندان  بختیاری  بختیار  ، شهرزاد هر سه  فرهاد 

جمشید همگی بختیار بختیاری فرزندان غالمحسین خان و فریبا بختیار بختیاری فرزند عبدالسعید  و درخواست 

دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان بهرام ، فرهاد ، شهرزاد هرسه بختیار 

بختیاری فرزندان و منیچه بختیار و آقایان آقاخان ، اله کرم ، عبدالحمید ، جمشید همگی بختیار بختیاری فرزندان 

غالمحسین خان و فریبا بختیار بختیاری فرزند عبدالسعید 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: ۲۸۸۴۰/م الف شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۳۶۰۴۱۳۳شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۳۶۰۰۰۳۶شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۸۶۱ تاریخ تنظیم: 

۱۳۹۵/۰۹/۲۳ خواهان ابوالفضل کرمی باصری  دادخواستی به طرفیت خوانده خوانده مهدی سعیدی  به خواسته مطالبه 

خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان (۱۱۰ جزایی سابق 

) – مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان – خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس  ارجاع 

و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۳۶۰۰۰۳۶ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱۳۹۵/۱۱/۰۶ و ساعت ۰۸:۳۰تعیین شده است. به 

علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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: ۲۹۳۵۳/م الف 

منشی دادگاه کیفری شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان (۱۱۰ جزایی سابق )- احمد امری 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره ۱۹/۹۲۸ واقع در جعفر اباد فالورجان بخش ۹ ثبت اصفهان 

که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای بهمن محمودی  فرزند علی اکبر  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 

قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 

پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 

مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹۵/۱۰/۶  اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان ۷۵۸ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک ۳۲۸۰ فرعی مفروز شده از پالک  ۷۸۹۷ اصلی واقع در بخش 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علیرضا حسینی پزوه فرزند احمد  در جریان ثبت است و رای شماره 

۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۲۳ مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ روز سه شنبه 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 

روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ شماره :۳۰۲۰۴/ م الف رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک ۶ فرعی از پالک  ۵۷۳۷ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام محمد خدامی  فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت است و آرای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۰۲۰۲۷۰۳۰۶۸۴ 

و ۱۳۹۴۶۰۳۰۲۰۲۷۰۳۰۶۸۳   مورخه ۹۴/۱۲/۲۲ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۸ روز سه شنبه 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 

روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ 

شماره :۳۰۲۰۲/ م الف رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان حسین هادیزاده

پشت پرده جدایی تیموریان از استقالل
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شــخصیت هــر کودکــی در خانــواده شــکل می گیــرد. 
درســت اســت کــه بعدهــا عوامــل مختلفــی همچــون 
ــار  ــخصیت و رفت ــر ش ــه ب ــهر و در کل جامع ــا ش ــه ی مدرس
ــخصیت  ــاس ش ــه و اس ــا پای ــد، ام ــر می گذارن ــودک اث ک
پایه ریــزی  والدیــن  تربیــت  اســاس  بــر  کــودک   هــر 

می شود. 
هنگامــی کــه ایــن نهــاد مهــم، یعنــی خانــواده متزلــزل شــود 
ــودکان  ــد، ک ــه شــدت آســیب می بینن ــه ب ــن کســانی ک اولی

هســتند. 
مشــکالت ایــن کــودکان مســتقیما بــر آینــده جامعــه 
ــرای  ــیاری را ب ــکالت بس ــد مش ــت و می توان ــذار اس تأثیرگ

جامعــه ایجــاد کنــد. 
بی سرپرســت  نوجوانــان  و  کــودکان  از  حمایــت     

و بدسرپرست
 ســال ۸۷ بــود کــه دولــت تصمیــم گرفــت الیحــه ای 
 را بــرای حمایــت از کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت 
ــه  ــه البت ــه ای ک ــاند؛ الیح ــب برس ــه تصوی ــت ب و بدسرپرس

ــدگان ــط نماین ــب توس ــس و تصوی ــه مجل ــه ب ــس از ارائ  پ
زمانــی کــه بــرای بررســی بــه شــورای نگهبان فرســتاده شــد، 
بارهــا شــورای نگهبــان اشــکاالتی بــه آن گرفــت و دوبــاره بــه 

ــت. مجلس بازگش
 در مرحلــه اول شــورای نگهبــان ۲۳ ایــراد بــه الیحــه گرفــت 
کــه پــس از بررســی در مجلــس ایرادهــا برطــرف شــد. پس 
ــت  ــش یاف ــورد کاه ــج م ــه پن ــکال ها ب ــا، اش ــع آن ه از رف
ــورد  ــک م ــایی و ی ــورد آن انش ــار م ــا چه ــن آن ه ــه از بی ک
آن محتوایــی بــود. بعــد از بررســی در کمیســیون اجتماعــی 
شــکلی  ایرادهــای  رفــع  و  اســالمی  شــورای   مجلــس 
و محتوایــی، ایــن الیحــه دوبــاره بــه شــورای نگهبــان ارســال 

 . شد
درنهایــت و بعــد از تمــام ایــن رفت وبرگشــت ها قانــون 
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت و بدسرپرســت 
کــه بــه نــام الیحــه »فرزندخواندگــی« هــم شــناخته 
ــه  ــره در جلس ــاده و ۱۷ تبص ــر ۳۷ م ــتمل ب ــود، مش می ش
ــورای  ــس ش ــاه ۱۳۹۲ مجل ــنبه ۱0 مهرم ــی روز چهارش علن
ــه  ــاه ۱۳۹۲ ب ــخ ۱0 مهرم ــد و در تاری ــب ش ــالمی تصوی اس

ــید. ــان رس ــورای نگهب ــد ش تأیی

    واقعیت تلخ اجتماعی
بــا تصویــب ایــن قانــون بخــش مهمــی از مشــکالت مربــوط 
بــه ایــن کــودکان حــل شــد؛ هــر چنــد ایــن قانــون هم مــوراد 
ــالف  ــل اخت ــم مح ــوز ه ــه هن ــت ک ــادی داش ــی زی جنجال
اســت، امــا وجــود یــک قانــون حمایتــی دســت کم بخشــی 

از مشــکالت را کاهــش داده اســت.
 در حــال حاضــر نه تنهــا در ایــران، بلکــه در تمــام دنیــا 
مشــکلی بــه نــام کــودکان بدسرپرســت وجــود دارد کــه بــه 
ــی شــناخته می شــود.  ــخ اجتماع ــت تل ــک واقعی ــوان ی عن
ــد از  ــت ۹۹ درص ــالح و تربی ــون اص ــار کان ــاس آم ــر اس ب
کــودکان بزهــکار دارای والدیــن خشــن و زودخشــم بوده انــد. 
بــر اســاس آمارهــای دیگــر بســیاری از کــودکان و نوجوانانــی 
کــه دســت بــه خودکشــی زده اند از ســوی خانــواده مــورد آزار 

و اذیــت روحــی و جســمی قــرار گرفتــه بودنــد. 
ــد رفتارهــای این چنینــی در ســال های اخیــر  متاســفانه رون
افزایــش یافتــه اســت و همیــن بــر اهمیــت ایــن موضــوع 

می افزایــد. 
ــاره  ــی درب ــای قانون ــام خأله ــر تم ــه زودت ــم هرچ امیدواری
کــودک آزاری چــه از ســوی والدیــن و چــه از ســوی هــر فــرد 
دیگــری پــر شــود تــا دیگــر ایــن افــراد دســت کم از تــرس 
ــی  ــن اعمال ــه چنی ــد دســت ب ــه شــده نتوانن ــون هــم ک قان
ــا  ــرا اگــر مــا خواهــان یــک جامعــه ســالم و پوی ــد؛ زی بزنن
ــرای  ــرایط را ب ــروز ش ــن ام ــد از همی ــتیم بای ــده هس در آین

ــم. ــده فراهــم کنی آین

کیمیای وطن بررسی کرد:

کودکان بدسرپرست، واقعیت تلخ اجتماعی

 طلب 5 میلیاردی داروخانه هموفیلی ها 

از بیمه ها
بیمــاران هموفیلــی در نامــه ای 
دربــاره  نگرانــی  ابــراز  ضمــن 
طــرح  روی  پیــش  مشــکالت 
ــی  ــالمت، بعض ــام س ــول نظ تح
خـــود  بیمـــه ای   مشـــکالت 
را مطــرح کردنــد و حــل ایــن 
مشــکالت را از دولــت و مجلــس 
خواســتار شــدند. در متــن ایــن نامــه کــه احمــد قویــدل، مدیــر 
ــرار داد  ــانه ها ق ــار رس ــران در اختی ــی ای ــون هموفیل ــل کان عام
آمــده: »بیمــاران هموفیلــی و دیگــر مبتالیــان بــه انــواع 
اختــالالت انعقــادی امضاکننــده ایــن نامــه، ضمــن ابــراز نگرانــی 
شــدید از توقــف طــرح تحــول ســالمت کــه بی تردیــد یکــی از 
موفق تریــن طرح هــا در حــوزه بهداشــت و درمــان کشــور بــوده 
ــت  ــکاری دول ــا هم ــه ب ــد ک ــدواری می کنن ــار امی ــت، اظه  اس
و مجلــس امــکان تــداوم اجــرای ایــن طــرح ملــی و مردمــی 
ــادی  ــالالت انعق ــواع اخت ــه ان ــان ب ــا مبتالی ــود. م ــم ش فراه
ضمــن اعتــراض شــدید بــه عملکــرد ســازمان های بیمه گــر کــه 
ــه  ــود ب ــای خ ــن بدهی ه ــا نپرداخت ــال ب ــه عم ــته از آنک گذش
مراکــز درمانــی و بیمارســتانی اختــالل اساســی در ارائــه خدمــت 
درمانــی بــه مــردم و به ویــژه بیمــاران خــاص ایجــاد کرده انــد و 
روزبــه روز عرصــه را بــر حــوزه ســالمت تنگ تــر کــرده و تــالش 
می کننــد عمــال یکــی از طرح هــای بی ســابقه در حــوزه تأمیــن 
ــود را از  ــدید خ ــی ش ــورد نگران ــن بخ ــر زمی ــردم ب ــالمت م س
امــر درمــان و پروتکل هــای  ایــن ســازمان ها در  مداخلــه 
درمانــی بیمــاران اعــالم داشــته و تاکیــد می کنیــم ایــن 
مداخلــه کــه بــا نــگاه بنگاهــداری در حــوزه ســالمت و کاهــش 
ــادی و  ــای اقتص ــه زور اهرم ه ــر ب ــازمان های بیمه گ ــه س هزین

سیاسی انجام می شود، بازی با سالمتی بیماران است.

 تغذیه مناسب 

مؤثر در پیشگیری از سرماخوردگی
ــب از  ــه مناس ــرد: تغذی ــار ک ــران اظه ــه ای ــن تغذی ــو انجم عض
عوامــل پیشــگیری از ســرماخوردگی اســت. پرویــن افشــار بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه ســرماخوردگی، 
ــه درســت  ــت: تغذی ــدن ضــروری اســت، گف ــی ب ــت ایمن تقوی
ســبب افزایــش قــوای عمومــی بــدن شــده و ایــن امــر می تواند 
از ابتــال بــه ســرماخوردگی پیشــگیری کنــد. افشــار بــا اشــاره بــه 
ــن ث، در  ــتن ویتامی ــت داش ــه عل ــا ب ــدادی از غذاه ــه تع اینک
پیشــگیری از ســرماخوردگی نقــش مهمــی دارنــد، افــزود: 
انــواع میوه هــا و ســبزی ها ماننــد انــواع لیمــو، انــواع مرکبــات، 
انــواع تــوت، کیــوی، فلفــل دلمــه ای، ســیب زمینی و ســبزیجات 
بــرگ ســبز از قبیــل انــواع کلــم بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن ث، 

ــند. ــر باش ــرماخوردگی ها مؤث ــان س ــد در درم می توانن

اخبار کوتاه

نسخه ایمنی کالنشهرهای کشور چیست؟
کشــورهایی  از  یکــی  ایــران، 
ــهری آن  ــق ش ــه مناط ــت ک اس
ــک  ــی ی ــت؛ ط ــیب پذیر اس آس
دهــه گذشــته اقدامــات جالــب 
ــاب آوری  ــی درخصــوص ت توجه
ــا  ــا ت ــده، ام ــام ش ــهرها انج ش
ــه  ــا فاصل ــه ایده آل ه ــیدن ب رس
ایــران  زیــادی کالنشــهرهای  مخاطــرات  اســت.   بســیار 
ــی آب  ــا آلودگ ــه ت ــیل گرفت ــه و س ــد: از زلزل ــد می کن  را تهدی
و هــوا و فرونشســت زمیــن؛ امــا شــهرهای مــا در برابــر ایــن 

مخاطرات چقدر آمادگی دارند؟ 
ــور  ــهرهای کش ــف در ش ــای مختل ــیل ها و زلزله ه ــه س تجری
 نشــان می دهــد کــه اگــر بــادی بــا ســرعت در شــهری بــوزد
ــد میلیاردهــا تومــان خســارت  ــارد، می توان ــد بب ــی تن ــا باران ی
مالــی بــر جــای بگــذارد و بــه دلیــل اتفاقــات قابل پیشــگیری 
ــی ــد عبدالله ــرد. مجی ــهروندان را بگی ــیاری از ش ــان بس  ج
ــهری  ــعه ش ــت توس ــزی و مدیری ــر برنامه ری ــر کل دفت مدی
ــاره آســیب پذیری  ــا بیــان اینکــه درب ســازمان شــهرداری ها ب
شــهرها در برابــر حــوادث طبیعــی بایــد بــه جهت گیــری 
ــم  ــه رغ ــت: ب ــم، گف ــی توجــه بیشــتری کنی ــرات اقلیم تغیی
آنکــه هنــوز موضــوع زلزلــه بــه عنــوان یــک بحــران در اذهــان 
ــه  ــته ب ــه گذش ــک ده ــم در ی ــد بدانی ــت، بای ــر اس پررنگ ت
 دلیــل تغییــرات اقلیمــی، نــوع بحران هــا تغییــر کــرده 
ــوع  ــا وق ــکا و شــرق آســیا ی ــان در غــرب آمری ــوع طوف و وق
ــه  ــت ک ــر آن اس ــا بیانگ ــف دنی ــاط مختل ــیالب ها در نق س
ــاق  ــکونتگاهی اتف ــز س ــهرها و مراک ــه در ش ــی ک ــوع حوادث ن
می افتــد، تغییــر کــرده اســت. بنابرایــن مــا بایــد متناســب بــا 
تغییــرات حــوادث، شــهرها را در برابــر آســیب های احتمالــی 

آمــاده کنیــم.

استخدام 300 معلول در آموزش و پرورش
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی از جــذب ۳00 
معلــول در آمــوزش و پــرورش از طریــق آزمــون اســتخدامی 
ــت:  ــر داد و گف ــد، خب ــزار ش ــرا برگ ــه اخی ــری ک ــزار نف ۱0 ه
ــوزش  ــرو در آم ــرای جــذب نی ــال اخــذ مجــوز آزاد ب ــه دنب ب
و پــرورش اســتثنایی هســتیم. مجیــد قدمــی دربــاره ســهمیه 
ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی در آزمون اســتخدامی 
۱0 هــزار نفــری وزارت آمــوزش و پــرورش کــه اخیــرا برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: ســهمیه ســازمان آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی بــه صــورت دقیــق هنــوز مشــخص نشــده اســت. 
وی افــزود: امــا در ایــن آزمــون در راســتای قانــون اســتخدام 
۳ درصــد معلــوالن در دســتگاه های اجرایــی، حــدود ۳00 نفــر 
از بیــن پذیرفته شــدگان در آزمــون کــه واجــد شــرایط هســتند 
انتخــاب می شــوند و ایــن امــر بــا ســازمان امــور اســتخدامی 

هماهنــگ شــده اســت.

اخبار کوتاه

رئیــس پلیــس ترافیــک شــهری راهــور گفــت: ۳0 درصــد 
کشــته های تصادفــات در کشــور را عابــران پیــاده تشــکیل 
می دهنــد. ســرهنگ داوود قاســمیان، رئیــس پلیــس 
ترافیــک شــهری بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق آمــار ۹ ماهــه 
اول ســال جــاری، ۳0 درصــد کشــته های رانندگــی عابــران 

هســتند، گفــت: راننــدگان بایــد توجه داشــته 
باشــند کــه بــه حــق و حقــوق عابــران پیــاده 
ــور  ــه ط ــند؛ ب ــته باش ــتری داش ــه بیش توج
 مثــال روی خــط کشــی ها توقــف نکننــد 
پیــاده  عابــر  بــه گذرگاه هــای  تجــاوز  و 

باشــند.  نداشــته 
وی در ادامــه توضیــح داد: البتــه بعضــی 

عابــران هــم ایــن تصــور غلــط را دارنــد کــه در معابــر بــرون 
و درون شــهری همیشــه حــق تقــدم بــا عابــر پیــاده اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل گاه مشــاهده شــده کــه بــدون توجــه بــه 
اطــراف وارد ســطح معابــر و ســواره رو می شــوند کــه ایــن 

موضــوع تصادفــات ناگــواری را بــه وجــود مــی آورد. 

ــه ــن موضــوع ک ــردن ای ــوان ک ــا عن  ســرهنگ قاســمیان ب
ــران  ــران هــم بایــد نکاتــی را رعایــت کننــد، گفــت: عاب عاب
ــد  ــد کنن ــاده رفت وآم ــر پی ــای عاب ــا از گذرگاه ه ــد حتم بای
و بــرای تــردد وارد ســواره رو نشــوند. همچنیــن دیــده 
 می شــود کــه بــا وجــود چــراغ قرمــز بــرای عابــران

شــهروندان بــا بی توجهــی بــه ایــن موضــوع 
باعــث حادثــه می شــوند. 

رئیــس پلیــس ترافیــک شــهری در پاســخ 
ایــن ســؤال کــه بیشــترین دلیــل  بــه 
ــح  ــت، توضی ــاده چیس ــران پی ــوادث عاب ح
پوشــیدن  آفتــاب  غــروب  از  پــس  داد: 
ــره و حرکــت در ســطح ســواره رو  ــاس تی لب
ــه  ــن نکت ــه ای ــدون توجــه ب ــران ب ــن اســت. عاب خطرآفری
ــد. از طــرف دیگــر  مهــم شــب در ســطح شــهر تــردد دارن
ــو  ــه جل ــتن ب ــه نداش ــل توج ــه دلی ــوال ب ــدگان معم رانن
 یــا تخطــی از ســرعت مطمئنــه بــا عابــران تصــادف 

می کنند. میزان

ــا وجــود هشــدارهای  ــان ب ــان زن ــدز در می ــار ای ــش آم افزای
پی درپــی کارشناســان در میــان انبــوه اخبــار، گاه به فراموشــی 
ــد رضــازاده، رئیــس  ــدی پیــش مجی ســپرده می شــود. چن
ــتی در  ــازمان بهزیس ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــز پیش مرک
ایــن خصــوص اعــالم کــرده بــود کــه »در حــال حاضــر نگــران 

ــروس  ــال وی ــیوع و انتق ــزان ش ــش می افزای
ــه  ــی و ب ــط جنس ــق رواب ــت از طری HIV مثب
تبــع آن افزایــش آمــار زنــان مبتــال به ایــدز در 
کشــور هســتیم.« همچنیــن بنــا بــر آخریــن 
 گزارش هــا از آمــار ایــدز، انتقــال جنســی

ــاری  ــن بیم ــال ای ــل اول انتق ــه عام ــل ب تبدی
شــده اســت. کنــار هــم چیــدن ایــن پــازل تنها 

ــان«؛  ــی نداشــتن زن ــد »آگاه ــاد می کن ــر را ایج ــک تصوی ی
 مشــکلی کــه مدیــر عامــل موسســه پیــام همیــاری آن 

را یکی از دالیل اصلی ابتال به ایدز در زنان می داند. 
حمیدرضــا ســید قاســمی، آگاه نبــودن زنــان از حقــوق 
جنســی خــود را یکــی از مهم تریــن دالیــل ابتــال بــه ایــدز در 

ــه  ــیب هایی ک ــیاری از آس ــد: بس ــد و می گوی ــور می دان کش
بــه زنــان مبتــال بــه ایــدز وارد شــده، از طــرف همســران آن هــا 
ــرف  ــل مص ــه دلی ــه ب ــده ای ک ــرف کنن ــران مص ــوده؛ همس ب
 مــواد تزریقــی مبتــال شــدند و ســپس همســران خــود 
را مبتــال کردنــد. وی تصریــح می کنــد: مظلوم تریــن قشــر در 
میــان مبتالیــان بــه ایــدز، زنانــی هســتند کــه 
بــه واســطه همســران خــود بــه ایــن بیمــاری 
ــان  ــن زن ــه از ای ــی ک ــدند و بچه های ــال ش مبت
ــان  ــه زن ــه ب ــگاه جامع ــد. ن ــا آمده ان ــه دنی ب
ــت؛  ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــدز کم ــه ای ــال ب مبت
ــه راحتــی آن هــا را قضــاوت  ــان ب ولــی همچن
می کنیــم؛ در صورتــی کــه ناآگاهــی خــود 
ــن اتفــاق شــده اســت. سیدقاســمی  و همســرش باعــث ای
ــاری  ــردن بیم ــان ک ــی پنه ــران اصل ــی از مقص ــه را یک جامع
ایــدز از ســوی افــراد مبتــال بــه آن می دانــد و می گویــد: هنــوز 
ــد   هــم افــرادی هســتند کــه بیمــاری خــود را پنهــان می کنن

و بی تردید جامعه در این باره مقصر اســت. ایســنا

چرا آمار ایدز در زنان رو به افزایش است؟30 درصد کشته های تصادفات، عابران پیاده اند

حتما بخوانید!
چرا آمار ایدز در زنان رو به افزایش...

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره ۱4/۷۷ واقع در موسیان  بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷00۱۲۲4-۱۳۹5/۲/۲۳ در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی به نام آقای اسماعیل موسیانی فرزند اسداله  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹5/۹/۱ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 

مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.
مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: ۹5۱0۱0۳654400۷4۷شماره پرونده: ۹50۹۹۸۳654400۲۳5شماره بایگانی شعبه: ۹50۲46 تاریخ 
تنظیم: ۱۳۹5/0۹/۲۲ خواهان آرمان کمانی به وکالت از حمید رضا خرمی ، احترام محمودی ، زهرا رشیدی فرزند 
یداله و زهرا رشیدی فرزند ابراهیم  دادخواستی به طرفیت خوانده عباس امینی فرزند رضا و رسول فخرنیان فرزند 
حسین  به خواسته اعالم عدم تنفیذ و ابطال قولنامه و جبران نامه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فالورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان فالورجان واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا – ساختمان دادگستری - طبقه اول اتاق ۱۲5  
ارجاع و به کالسه ۹50۹۹۸۳654400۲۳5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹5/۱۱/0۲ و ساعت ۱0:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 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 گردند. 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان فالورجان – حسین شمس

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
اسناد رسمی  بااستناد  اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 
و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده 
نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند  می  اعتراضی داشته  اسناد مالکیت متقاضیان  به صدور 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک  اخذ رسید  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  خواهد شد. صدور  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق   اعتراض 

نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹560۳0۲0۱۸00۳4۲۱ کالسه پرونده ۱۳۹۲۱۱440۲0۱۸000۷۳۱ آقای حمید برخوردار فرزند حسین 
بشماره شناسنامه ۳۳۳۸۲ صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۱۱.۱6 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک ۲۹6 فرعی از 4۲  اصلی واقع در  خورزوق  بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/0۹/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱0/06

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/05/۸54/الف/م به تاریخ ۹5/0۹/۱5
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: مجید  نام خانوادگی: عظیما نجف آبادی  نام پدر: -  شغل : -  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:فتانه     نام خانوادگی: شیر بره نام پدر : -  شغل : -    نشانی محل 
اقامت: اصفهان- خ بزرگمهر-خ بالل- چ راه سوم- ک فتانه- پ ۳4. ط۳محکوم به:به موجب رای شماره 60۱  
تاریخ ۹5/6/۲۳ حوزه شعبه ۲6  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 
است به:پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت ۲۸0/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی 
و پرداخت  خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۹5/۲/۳0 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده ۳4 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.
شماره: ۲۹۲۸۹/ م الف دفتر شعبه ۲6  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: یوسف  نام خانوادگی: درخشیان  نام پدر: -  شغل : -  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:مجتبی     نام خانوادگی: کوثری  نام پدر : -  شغل : -    نشانی محل اقامت: خ 

شهید چمران- خ ال محمد- کوچه پرستار- پالک ۲6۱محکوم به:به موجب رای شماره ۷۷6 تاریخ ۹5/4/۲۸ حوزه 
شعبه ۷  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ ۱۳۸۷/۸/۳0-۱5/000/000 ریال و ۸۷/۸/5- ۲/000/000 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا.ماده ۳4 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.

شماره: ۲۹۳۲0/ م الف دفتر شعبه ۷  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه   شماره پالک ۱5۲0۲/۲60۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام ناصر روشنائی  فرزند سیف هللا  در جریان ثبت است و رای شماره ۷4۱۲ مورخه ۱۳۹5/06/۱4 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/0۲ روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲۱۱/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک ۷۸۹۷/۳۲۸6 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام جالل آقا جانی کرد ابادی  فرزند محمد علی  در جریان ثبت است و رای شماره ۷۲64 مورخه 
۱۳۹5/06/۱0 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱0/۲۷ روز ساعت ۹ صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲0۹/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک ۳4۸۱ فرعی از ۱0۳۹۳ اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام مهدی صفری  فرزند علیرضا  در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹560۳0۲0۲۷00۷۷۷۲ 
مورخه ۹5/06/۲0 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/۳ روز یکشنبه ساعت ۹ صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲۱0/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک ۱5/۱۱55 واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان که طبق پرونده 
لیال قادری زفره ئی  فرزند محمد حسین  در جریان ثبت است و رای شماره ۷۷۸4 مورخه  بنام خانم  ثبتی 
۱۳۹5/06/۲0 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/0۲ روز ساعت ۹ صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲0۱/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک ۷۸۹۷/۳۲۸۷ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام خانم سکینه عباسی کجانی  فرزند قدرت هللا  در جریان ثبت است و رای شماره 6۹۱۲ مورخه 
۱۳۹5/06/0۳ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/0۲ روز ساعت ۹ صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲00/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ ساختمان   شماره پالک ۱0۳۹۳/۳4۸۲ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام اصغر خسرویان  فرزند رضا  در جریان ثبت است و رای شماره ۷54۷ مورخه ۱۳۹5/06/۱6 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/۱۳ روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۱۹۹/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان   شماره پالک ۷۹4۹/۳4۷ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام علی زارعی خیادانی  فرزند غالمرضا  در جریان ثبت است و رای شماره ۳۷۸۳ مورخه 
۱۳۹5/0۳/۲4 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱0/۲۷ روز ساعت ۹ صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲0۷/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۱۱54۹/۹6 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام محمود حاذق  فرزند رضا  در جریان ثبت است و رای شماره ۱456 مورخه ۱۳۹5/0۲/۱۱ از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱0/۲۷ روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲05/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۱5۱۹4/۸4۱۳ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام مریم مصیبی و زهرا زندی آتشبار و علی مصیبی   فرزندان مصطفی و جالل در جریان ثبت است و رای 
شماره ۷56۷ و ۷565 و ۷56۸    مورخه ۱۳۹5/06/۱6 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ ۱۳۹5/۱۱/0۲ روز ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲0۳/ م الف رییس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و مغازه   شماره پالک ۱۱۱6 فرعی مفروز شده از پالک  ۱6۲ فرعی 
ابری فرزند  اله دهقانی  بنام آقای قدرت  از۱۲۹5۳ اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
محمدعلی  در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹560۳0۲0۲۷005۷۲۷ مورخه ۱۳۹5/05/۱0 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱0/۲۸ روز سه شنبه ساعت ۹ صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 شماره :۳0۲0۸/ م الف رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان   شماره پالک 66 فرعی مفروز شده از پالک  ۱0۲۱0 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانمها جواهر بهرامی هارونی و بلقیس عالئی سامانی  فرزندان 
محمدعلی و حسنعلی  در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳۹560۳0۲0۲۷006۲4۷ و ۱۳۹560۳0۲0۲۷006۲50   
مورخه ۱۳۹5/05/۱۹ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳۹5/۱۱/04 روز دو شنبه ساعت 
۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹5/۱0/06 

شماره :۳0۲06/ م الف رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان حسین هادیزاده
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از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش به فرمان باشید؛ زیرا 

اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسالم است.
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وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

آگهی فروش امالک بصورت مزایده سازمان اموال و امالک ستاد

مهلت شركت در مزایده از روز یکشنبه  مورخ 95/09/28 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ  95/10/08 می باشد لیست امالک )به شرح ذیل(

برگزاری هفتاد و چهارمین مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان 
محترم خرید امالک می توانند از روز یکشنبه مورخ 95/09/28 تا پایان روز سه شنبه مورخ 95/10/07 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 17/30 و روز چهارشنبه مورخ 
95/10/08 از ساعت 8 الی 10/45صبح )صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهای ذیل و نیز  )وب 

سایت به نشانی www.ssa-s.ir( مراجعه نمایند.
مالحظات:

1-اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای   شنبه مورخ  95/10/04 
الی سه شنبه مورخ  95/10/07 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز چهار شنبه  مورخ 95/10/08  از ساعت 8 الی 11 

صرفًا در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2-نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده 
خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10% زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت 
نقدی به شرح جدول ذیل می گردد.

3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.

4-پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5-شایان ذکر است کلیه امالک عرضه شده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد . )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، 

مساحت کل شش دانگ است(
6-بازگشایی پاکتهای ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامی –خیابان حسین آباد –پالک 40 ، 

همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
7-اولویت خرید ردیف های دارای * ستاره )18 واحد آپارتمان مسکونی شاهین شهر ( با متقاضیانی می باشد که یکجا درخواست خرید ارائه نمایند.

8-اولویت خرید ردیف های دارای ** ستاره ) ردیف 46 الی 62  تعداد 17 قطعه زمین واقع در آران و بیدگل مزرعه نوش اباد و ظفر آهنگ( با متقاضیانی می باشد که یکجا 
درخواست خرید ارائه نمایند.

9-کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
10-شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفًا تا ساعت 10/45صبح روز چهار شنبه مورخ 95/10/08  در محلهای تعیین شده می باشد.

11-اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شرکت در مزایده الزامی است. بدیهی است هر گونه ادعایی مبنی بر عدم اطالع 
یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.

12-ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج )پنج شنبه  مورخ 95/10/09( در محلهای تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید 
و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

تخفیف پرداخت نقدی حصه غیر نقدی)باقیمانده در اقساط ....( زمان تحویل ملك حصه نقدی )پیش پرداخت( شرایط پرداخت )گروه(
% 12 45 % در اقساط 15 ماهه  %10 % 45 الف
%14 50 % در اقساط 21 ماهه %10 % 40 ب
%16 60 % دراقساط 27 ماهه % 10 % 30 ج
%17 70%در اقساط30 ماهه %10 %20 د

توضیحات شرایط 
پرداخت

 مبلغ پایه 
)ریال(

متراژ اعیان 
)ششدانگ(

متراژ عرصه 
)ششدانگ(

کاربری نوع ملک شماره 
پرونده

نشانی ردیف 
روزنامه

ورودی  ملک  در چهار باغ عباسی  بصورت راهرویی مشترک فیمابین بانک 
صادرات ، پست برق و ملک  می باشد و ملک دارای دستور تهیه نقشه شماره 

1,93,8110مورخ 93,05,06 بوده که تمدید و یا اخذ دستور تهیه نقشه بر 
عهده خریدار می باشد .با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه 

می باشد.

د 74/520/000/000 20 1020/70 پارکینگ ساختمان 
و زمین

129  اصفهان-میدان امام حسین)ع( 
–خیابان چهار باغ عباسی –جنب 

بانک صادرات

1

کاربری اعالم شده ملک از سوی شهرداری  فضای سبز با اولویت باالی 5 سال 
و امکان صدور پروانه تجاری اداری  می باشد.

د 52/726/000/000 000 643 فضای 
سبز

زمین 1254 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان 
–خیابان ملک الشعرای بهار-نبش 

خیابان سعادت-قطعه 169 

2

کاربری اعالم شده ملک از سوی شهرداری فضای سبز با اولویت باالی 5 سال 
و امکان صدور پروانه تجاری اداری  می باشد

د 30/770/420/000 000 415/83 فضای 
سبز

زمین 1256 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان 
–خیابان ملک الشعرای بهار-نبش 

خیابان سعادت-قطعه 171

3

کاربری اعالم شده ملک از سوی شهرداری  فضای سبز با اولویت باالی 5 سال 
و امکان صدور پروانه تجاری اداری  می باشد.

د 30/100/000/000 000 400/10 فضای 
سبز

زمین 1255 اصفهان- بلوار ارتش-خیابان جانبازان 
–خیابان ملک الشعرای بهار-نبش 

خیابان سعادت-قطعه 170

4

موردواگذاری 62788 مترمربع مشاع از ششدانگ و بصورت محصور ومشجر، 
فاقد آب و فاقدکاربری در پهنه مرتع و کشاورزی، کلیه هزینه های تفکیک 

برعهده خریدار میباشد.

د 28/250/000/000 000 86788 کشاورزی زمین 145 قم -  جاده قدیم قم-تهران – 
نرسیده به شهرک صنعتی شکوهیه 
 - جنب  شرکت آب و فاضالب - 

به صورت محصور و مشجر

5

اعیانی آن قدیمی و تقریبًا مخروبه و ملک دارای عقب نشینی،کاربری آن 
طبق استعالم شهرداری دولتخانه صفوی بوده و توافق با شهرداری بر عهده 

خریدار می باشد

د 13/000/000/000 000 415/5 طرح 
دولتخانه 

صفوی

ساختمان 
و زمین

1281 اصفهان-خیابان استانداری-نرسیده 
به خیابان سعدی- انتهای بن بست 

شقایق

6

پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار می باشد د 7/500/000/000 --- 750 مسکونی زمین 1261 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12-زمین خاکی 

7

میزان 75 متر مربع ملک در مسیر  می باشد و عبور یک رشته قنات در ظهر 
سند گواهی گردیده است و اخذ استعالم از اداره آب و رفع موانع آن  و توافق 
با شهرداری ، اصالح سند و پرداخت هزینه خدمات بر عهده خریدار می باشد.

د 7/300/000/000 --- 750 مسکونی زمین 1210 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12 
-جنب پالک 58

8

مورد واگذاری فاقد آب و خارج از طرح بافت هادی روستا میباشد. د 6/714/300/000 --- 9550/5 باغ باغ 512  قم – کهک -  روستای فردو  -  
به طرف وسف قبل از امامزاده بوره

9

موردواگذاری 12سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ و فاقد آب، هرگونه توافق با 
شرکای مشاعی و اعمال یدمالکانه با خریدار میباشد .

د 5/000/000/000 --- 5225 باغ باغ 628 قم -  کهک - روستای ویریچ - بعد 
از مسجد - بر خیابان -  ابتدای 

جاده خاوه

10

مورد واگذاری سه دانگ مشاع از شش دانگ که اعیانی آن قدیمی و فاقد 
ارزش و هرگونه توافق با شرکای مشاعی ،اعمال ید مالکانه و عقب نشینی 

مربوط از بر کوچه بر عهده خریدار می باشد

د 3/000/000/000 100 140 مسکونی خانه 1130 اصفهان-خیابان حکیم نظامی-کوچه 
پاچنار –کوچه شهید ریحانی-کوچه 

شمس –پالک 8

11

مورد واگذاری 6 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء 
ثمنیه اعیانی بوده و عرصه آن موقوفه آستانه حضرت معصومه)س( میباشد و 
انجام هرگونه توافق با شریک مشاعی و آستانه مقدسه بعهده خریدار میباشد.

د 2/500/000/000 228 260 مسکونی ساختمان 130 قم - خیابان شهدا )صفائیه(- کوچه 
آمار - سمت راست -  فرعی اول  پ 

6 - آموزشگاه فنی حرفه ای سبز

12

مورد واگذاری دارای پارکینگ،انباری و انشعابات برق و گاز مجزا می باشد، 
شماره و محل دقیق پارکینگ و انباری و همچنین متراژ نهایی آپارتمان 

براساس صورت مجلس تفکیکی معین و محاسبه خواهد شد.

ج 2/250/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1302 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12- طبقه چهارم- بلوک شمالی 

واحد غربی

*13

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 می باشد ج 2/200/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1298 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12- طبقه سوم- بلوک شمالی 

واحد غربی

*14

مورد واگذاری دو دانگ مشاع از شش دانگ ضمن اینکه جاده کچوئیه از ملک 
 عبور نموده که توافق با اداره راه و شهرسازی و توافق با شرکای مشاعی 

و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار می باشد.

د 2/192/000/00 --- 73040 کشاورزی زمین 1271 اصفهان –بخش باغبهادران -جاده 
بروجن به کچوئیه- بعد از شهرک صنعتی 

کچوئیه نرسیده به بلوار بسیج چرمهین

15

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 می باشد ج 2/150/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1304 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12- طبقه چهارم- بلوک جنوبی - 

واحد غربی

*16

ج 2/100/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1296 شاهین شهر –بلوار طالقانی 
-فرعی12- طبقه دوم- بلوک جنوبی  

-واحد غربی

*17

ج 2/100/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1294 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12- طبقه دوم - بلوک شمالی 

-واحد غربی

*18

ج 2/100/000/000 127/18 --- مسکونی آپارتمان 1290 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12- طبقه اول- بلوک شمالی- 

واحد غربی

*19

ج 2/100/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1300 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12- طبقه سوم- بلوک جنوبی 

-واحد غربی

*20

ج 2/000/000/000 118/13 --- مسکونی آپارتمان 1292 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 
12 -طبقه اول- بلوک جنوبی  

-واحد غربی

*21

مورد واگذاری یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ )عرصه اعیان و سرقفلی( و توافق با 
شرکای مشاعی و پرداخت بدهی های احتمالی و همچنین پرداخت جرائم تبدیل پالک به 
دو مغازه و اخذ تسویه حساب از شهرداری و دارایی و سازمان تامین اجتماعی و اعمال ید 

مالکانه بر عهده خریدار و مالکیت بصورت وضعیتی منتقل خواهد شد )پرونده ثبتی در جریان 
ثبت  می باشد( اخذ سند و هزینه های مربوطه بر عهده خریدار می باشد.

د 2/000/000/000 62/60 31/3 تجاری مغازه 567 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله-مغازه شماره 5

22

مورد واگذاری سه دانگ مشاع از شش دانگ باستثنای بهای ثمنیه آن و آپارتمان دارای 
انباری قطعه شماره 1405 تفکیکی و پارکینگ مشاعی 1402 فرعی و اعمال ید مالکانه بر عهده 

خریدار می باشد

ج 2/000/000/000 163/86 000 مسکونی آپارتمان  1288 اصفهان-خیابان کاوه –کوچه شهید رجائی-
برج کاوه –طبقه اول –واحد 13

23

دارای انشعاب برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد د 1/850/000/000 74/72 000 اداری آپارتمان  1038 اصفهان-خیابان امام خمینی)ره(-جنب 
سازمان تامین اجتماعی-مجتمع الماس 

–طبقه چهارم واحد 415

24

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 می باشد ج 1/850/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1303 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12-
طبقه چهارم  بلوک شمالی واحد شرقی

*25

ج 1/800/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1301 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی12- 
طبقه سوم- بلوک جنوبی واحد شرقی

*26

ج 1/800/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1299 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه سوم- بلوک شمالی واحد شرقی

*27

ج 1/800/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1305 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه چهارم - بلوک جنوبی واحد شرقی

*28

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  می باشد د 1/800/000/000 29/30 29/30 تجاری مغازه 571 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 2

29

توضیحات مشابه پرونده فروش 1302 ردیف 13 می باشد ج 1/750/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1291 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه اول- بلوک شمالی - واحد شرقی

*30

ج 1/750/000/000 105/29 --- مسکونی آپارتمان 1295 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه دوم- بلوک شمالی -واحد شرقی

*31

ج 1/700/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1293 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه اول- بلوک جنوبی واحد شرقی

*32

ج 1/700/000/000 99/35 --- مسکونی آپارتمان 1297 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه دوم- بلوک جنوبی- واحد شرقی

*33

ج 1/600/000/000 87/62 --- مسکونی آپارتمان 1306 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه پنجم - بلوک شمالی واحد غربی

*34

ج 1/500/000/000 83/18 --- مسکونی آپارتمان 1307 شاهین شهر –بلوار طالقانی -فرعی 12- 
طبقه پنجم - بلوک شمالی واحد شرقی

*35

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  می باشد ج 1/400/000/000 39/60 19/80 تجاری مغازه 563 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 10

36

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  می باشد ج 1/400/000/000 43/80 21/90 تجاری مغازه 569 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 4

37

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  می باشد و همچنین )راه پله موجود در 
این پالک بصورت مشترک بین پالک های 10 و 11 و 12 و13 از 1004 اصلی می باشد(

ج 1/250/000/000 39 19/5 تجاری مغازه 565 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 8

38

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  می باشد ج 1/200/000/000 18/40 18/40 تجاری مغازه 562 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره یک 

39

ج 1/170/000/000 36/20 18/10 تجاری مغازه 564 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 9

40

ج 1/100/000/0000 34/60 17/30 تجاری مغازه 566 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 7

41

ج 1/100/000/000 34 17 تجاری مغازه 570 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 3

42

ملک مذکور بعنوان فضای عمومی روستا و مورداستفاده اهالی در مراسمات مذهبی و 
اجتماعی بوده و اولویت واگذاری به شورای روستای فردو می باشد.

د 1/100/000/000 --- 690 مسکونی زمین 134 قم – کهک - روستای فردو - میدان امام 
حسین )ع(

43

توضیحات مشابه پرونده فروش 567   ردیف  22  می باشد ج 900/000/000 30/40 15/20 تجاری مغازه 568 گلپایگان-خیابان آیت هللا سعیدی-بازار 
محله مغازه شماره 6

44

مورد واگذاری یک سهم مشاع از ده سهم 262.5سهم و سه چهارم سهم از 1350 سهم 
ششدانگ اراضی دایر و بایر مزرعه نصرآباد و یک رشته قنات، اعمال ید مالکانه و هرگونه 

توافق بعهده خریدار بوده و بصورت وکالتی واگذار میگردد.

ج 428/600/000 --- 220000 خارج از 
محدوده 

شهری

زمین 616 آران و بیدگل - بلوار کمربندی – مزرعه 
نصر آباد

45

تعداد 17 ردیف ملک از شماره 46 الی 62 به شماره پرونده های فروش 599 الی 615 واقع در شهرستان آران و بیدگل –  بلوار کمربندی احمد آباد – میدان شورا – مزرعه محمد آباد نوش آباد 
و مزرعه ظفرآهنگ با متراژ و قیمت های متفاوت عرضه گردیده است ، که الزم است خریداران محترم برای اطالع از جزئیات و شرایط فروش و تهیه لیست مربوطه شخصًا به دفاتر فروش واقع در 

شهرستانهای قم و کاشان مراجعه نمایند.

46
الی 
62
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کاشان – بلوار شهید معمار- کوچه شهید صنعتکار - فرعی اول سمت چپ -12 متری امین                 تلفن:3-55580211-031                               نمابر :0315580214 

یکشنبه مورخ 1395/09/28 روزنامه جام جم            دوشنبه مورخ 1395/09/29 روزنامه ایران  سراسری
روزنامه های

سه شنبه مورخ 1395/09/30 روزنامه نسل فردا         پنجشنبه مورخ 1395/10/02 روزنامه نصف جهان
شنبه مورخ 1395/10/04 روزنامه اصفهان زیبا           دوشنبه مورخ 1395/10/06 روزنامه کیمیای وطن

استانی

دفاتر فروش


