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مسافرت هوایی و حق الناس  

تاخیر 6 ماهه یک پرواز
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شده  ثبت  دقیقه   10:18 بلیت  در  پرواز   ساعت  
بود. بر  حسب اتفاق برای اولین بار کارم در تهران 

دقیقه  و 45  ساعت  گزیر حدود یک  نا تمام شد.  زود 
قبل از پرواز به فرودگاه مهرآباد وارد شدم. در بدو ورود 
 به یکی از دوستان قدیمی برخوردم. پس از احوالپرسی 
و خوش و بشی کوتاه و یادی از گذشته، معلوم شد همسفر 
پرواز   کارت  صـدور  محل  به   16:40 ساعت  هستیم. 
کارت ملی مان را خواستند  که  رفتیم. اولین نفر بودیم 
کردند. »نفر اول باید برود ردیف  کارت پرواز را صادر  و 
ما پرسید: چرا ردیف هفت؟  بنشیند!« دوست  هفتم 
گفتند: مگر  ایشان  پر شده است!  بقیه  گفتند:  پاسخ 
گفتند:  کارت پرواز صادر می شود؟  قبل از بازشدن هم 
کارت پرواز صادر شود!  که از ردیف هفت  دستور است 
گرچه نشستن در هواپیما، صندلی اش فرق نمی کند   ا
می شود  احساس  حق الناس  و  بی احترامی  نوعی   اما 

و مگر آن 30صندلی ...
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یادداشت سردبیرسرمقاله

 امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه 
سرویس سیاست

زهرا شمسی

ــت:  ــور گف ــادی کش ــکالت اقتص مش
اقتصــاد کشــور نیازمنــد جلوگیــری از واردات بی رویــه 

و مبارزه همه جانبه با قاچاق است.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا محمدرضــا 
ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه 
 یــزد اظهــار کــرد: اگــر جلــوی واردات را نگیریــم

ــروش  ــاس تولیدشــده داخــل کشــور ف ــا اجن طبیعت
ــری  ــد جلوگی ــد. اقتصــاد کشــور نیازمن ــدا نمی کنن پی
ــاق  ــا قاچ ــه ب ــارزه همه جانب ــه و مب از واردات بی روی

اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد خاطرنشــان کــرد: 
االن در هــر کشــور جهــان، وقتــی فــردی می خواهــد 
رئیس جمهــور شــود، نخســتین صحبتــی کــه بــا 
ــران  ــا ای ــه ب ــوع رابطــه ای اســت ک ــد، ن مــردم می کن
ــی  ــای قدرت ــه معن ــن ب می خواهــد داشــته باشــد؛ ای
اســت کــه ایــران در جهــان دارد کــه تمــام کاندیداهای 
ریاســت جمهــوری در جهــان بــرای تبلیغــات خــود از 

ــد. ــران اســتفاده می کنن ــام ای ن
ــه  ــکا ب ــور آمری ــه رئیس جمه ــرد: اینک ــح ک وی تصری

ــی  ــزرگ جهان ــوان کشــوری کــه روزی ابرقــدرت ب عن
بــود، بــرای برنامه هــای تبلیغــی خــود مــدام از ایــران 
صحبــت می کنــد، نشــان دهنده قــدرت ایــران در 

برابــر اســتکبار جهانــی اســت.
امــام جمعــه یــزد افــزود: امــروز تــداوم ایــن قــدرت 
ــئوالن  ــود و مس ــاد می ش ــت ایج ــن مل ــاد بی ــا اتح ب
نبایــد بــا اقدامــات و صحبت هایشــان در بیــن مــردم 
تفرقه افکنــی کننــد؛ ایــن کار خیانــت بــه انقــالب 

اســت.
وی بیــان کــرد: واردات بی رویــه و کاالهــای قاچــاق دو 
مشــکلی اســت کــه اقتصــاد کشــور بــا آن روبه روســت 
ــر آن  ــا ب ــا و باره ــم باره ــالب ه ــم انق ــر معظ و رهب

ــد. ــد کرده ان تاکی
ــزد ادامــه داد: اگــر حتــی مشــکالت  امــام جمعــه ی
تولیــد را برطــرف کنیــم و نقدینگــی الزم را بــه آن هــا 
بدهیــم، ولــی جلــوی واردات را نگیریــم، طبیعتــا 
اجنــاس تولیدشــده داخــل کشــور فــروش پیــدا 
نمی کننــد. اقتصــاد کشــور نیازمنــد جلوگیــری از 
واردات بی رویــه و مبــارزه همه جانبــه بــا قاچــاق 

ــت. اس

مشــکالت  گفــت:  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــرای  ــزی جــز شــرمندگی ب ــازان، چی معیشــتی جانب

مســئوالن بــه همــراه نــدارد.
ــری  ــحاق جهانگی ــن، اس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
معــاون اول رئیس جمهــور در دیــدار بــا اعضــای 
ــا اشــاره  ــازان نخاعــی ب ــای انجمــن جانب ــت امن هیئ
ــالم در دوران  ــدگان اس ــتگی های رزمن ــه ازخودگذش ب
هشــت ســال دفــاع مقــدس  اظهــار داشــت: زمانــی 
کــه بــه جــای شــعار و ســخن گفتــن، نیــاز بــه عمــل و 
حضــور در صحنــه بــود،  شــهدا،  جانبــازان و ایثارگــران 
ــران و  ــوری اســالمی ای ــت از نظــام جمه ــرای صیان ب

حراســت از خــاک کشــور فــداکاری کردنــد و کشــور را 
ــد. ــل تهاجــم دشــمنان حفــظ کردن در مقاب

ــاری  ــا را ی ــه م ــم ک ــد می خواه ــزود: از خداون وی اف
ــه در  ــم ک ــل کنی ــه ای عم ــه گون ــم ب ــا بتوانی ــد ت کن
ــام  ــز ام ــران و نی ــازان، ایثارگ ــهدا، جانب ــگاه ش پیش

ــیم. ــرمنده نباش ــهدا ش ش
ــکالت  ــادآوری مش ــا ی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
مســائل  و  جانبــازان  متعــدد  دغدغه هــای  و 
خانواده هــای  کــه  مختلفــی  دشــواری های  و 
کــرد:  هســتندتصریح  مواجــه  آن  بــا  جانبــازان 
یــادآوری مشــکالت جســمی و روحــی جانبــازان 
ــزی  ــزان، چی ــن عزی ــتی ای ــای معیش ــار تنگن در کن
همــراه  بــه  مســئوالن  بــرای  شــرمندگی   جــز 

ندارد.
ــور  ــژه رئیس جمه ــگاه وی ــر ن ــد ب ــا تاکی  جهانگیــری ب
و توجــه ســایر اعضــای دولــت بــه جانبــازان و 
ــازان و  ــکالت جانب ــع مش ــد: رف ــادآور ش ــران ی ایثارگ
ــای  ــان از اولویت ه ــای آن ــن نیازه ــران و تامی ایثارگ
تاکیــد  مــورد  همــواره  اســت کــه  دولــت  مهــم 
ــوان  ــترین ت ــا بیش ــت ب ــوده و دول ــز ب ــی نی روحان
جانبــازان  دغدغه هــای  کــرد  خواهــد  تــالش 
کشــور  اصلــی  مدافعــان  کــه  را  ایثارگــران   و 

و نظام بوده اند، مرتفع سازد. پایگاه خبری ربیع

سرویس سیاست
لیال رئیسی

امــام جمعــه موقــت 
 شــهرکرد رمــز اقتدار
عظمــت، ســربلندی 
و دوام نظــام جمهوری 
اســالمی را در ســایه 
والیــت فقیه دانســت 
ــی فقیــه  و گفــت: ول
در قلــب امــت جهان 
اســالم جــای گرفتــه 

است. 
ــید  ــالم س ــن، حجت االس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
هفتــه  ایــن  خطبه هــای  در  فاطمــی  ابوالحســن 
نمــاز جمعــه شــهرکرد در مصــالی امــام خمینــی)ره( 
 ایــن شــهر تاکیــد کــرد: پــس از نهضــت عاشــورا 
و قیــام حضــرت ســید الشــهدا)ع ( بســیاری از 
قیام هــای اهــل شــیعه رونــق گرفــت؛ ولــی بــه 
بصیــرت  بــا  رهبــری  نداشــتن  و  لغــزش   دلیــل 

محو سلطنت و استعمار زمان خود شدند. 
وی بــا اشــاره بــه افزایــش بیــداری کشــورهای 
 اســالمی منطقــه و الگوگیــری آن هــا از نظــام جمهــوری 

ــربلندی  ــدی و س ــت عزتمن ــرد: عل ــار ک ــالمی اظه اس
ــر  ــال عم ــس از 38 س ــران پ ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه فرمــان ولــی فقیــه بــودن امــت  بابرکــت، گــوش ب
ــهرکرد  ــه ش ــت جمع ــب موق ــت. خطی ــالمی اس اس
تصریــح کــرد: بعضــی از کشــورهای مظلــوم اســالمی 
ــتکبار  ــای اس ــود مهره ه ــام خ ــا قی ــروز ب ــه ام  منطق
و اســتعمار غربــی را جمــع و مشــتاق حاکمیــت 
اســالمی بــدون دخالــت بیگانه هســتند و بــرای تحقق 
آن چشــم بــه عملکــرد نظــام جمهــوری اســالمی 
بخــش  در  فاطمــی  حجت الســالم  دوخته انــد. 
دیگــری از خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن شــهر، دهــه 
فجــر را بهتریــن فرصــت بــرای بازگــو کــردن ارزش هــا 
و دســتاوردهای نظــام جمهــوری اســالمی بــرای 
نســل جدیــد دانســت و گفــت: مســئوالن کــه در راس 
ــد  ــردم را بدانن ــالب و م ــت انق ــدر نعم ــتند ق کار هس
ــه  ــزاران شــهیدان ب ــا خــون ه ــت ب ــن حاکمی ــه ای ک
ــه موقــت شــهرکرد  ــام جمع ثمــر نشســته اســت. ام
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را راهــکار خودکفایــی ایــران 
اســالمی دانســت و گفــت: همــه مســئوالن موظــف بــه 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی هســتند و اقتصــاد مقاومتی 
بــا تولیــد داخلــی مرغــوب و بــه دور از هرگونــه تولیــد 

ــود. ــال ش ــت دنب بی کیفی

دهــه  گفــت:  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 
ایجــاد  بــرای  فرصتــی  اســالمی،  انقــالب  فجــر 
انقالبــی و  جــوان  نســل های  بیــن   گفتمــان 

 است.
در  دیــروز  حجت االســالم مهــدی عرب پــور ظهــر 
خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا گرامیداشــت 
فرارســیدن دهــه فجــر انقــالب اســالمی اظهار داشــت: 
 بهمن مــاه در تاریــخ انقــالب اســالمی، مــاه حماســه 
ــه  ــی ک ــت؛ ماه ــیر اس ــر شمش ــون ب ــروزی خ و پی
روزهــای آن حماســه های بــزرگ ملــت ایــران را 

می کنــد. یــادآوری 
وی بیــان داشــت: امــام خمینــی)ره( فرمــوده بودنــد 
ــد  ــت بازمی گردن ــزد مل ــه ن ــرود، ب ــی کــه شــاه ب  زمان
و قــرار بــر ایــن بــود کــه بازگشــت امــام خمینــی)ره( 
اوایــل بهمن مــاه باشــد؛ امــا بــه دســتور بختیــار بانــد 

فــرودگاه مهرآبــاد بســته شــد.
مختلــف  و گروه هــای  اصنــاف  افــزود:  عرب پــور 
ــن  ــه تحص ــت ب ــار، دس ــل بختی ــن عم ــا ای ــردم ب م
ــارز  ــه آن هــا تحصــن روحانیــت مب ــد کــه از جمل زدن
تهــران در 7 بهمن مــاه بــود و علمــای سراســر کشــور 

ــه آن هــا ملحــق شــدند. ــز ب نی
وی عنــوان کــرد: ایــن مســئله و شــعارهایی کــه 
مــردم در راهپیمایی هــا ســر می دادنــد، موجــب 

شــد تــا بازگشــت امــام خمینــی)ره( بــه کشــور 
اســتقبال   ،57 بهمن مــاه   12 و  شــود  حتمــی 
ایشــان  مقتدرانــه  ســخنرانی  امــام،  از  بی نظیــر 
را شــاهد  بختیــار  دولــت  غیرقانونــی خوانــدن   و 

باشیم.
کــرد:  تصریــح  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 
ــاه 57  ــران در 22 بهمن م ــت ای ــع مل ــروزی قاط پی
ــن  ــال از ای ــی وپنج س ــته س ــا گذش ــورد و ب ــم خ رق
ــن  ــا را جش ــن روزه ــان ای ــران همچن ــردم ای  روز، م

می گیرند.
ــن های  ــودن جش ــی ب ــه مردم ــاره ب ــا اش ــور ب عرب پ
دهــه فجــر گفــت: اگرچــه دســتگاه های مختلــف در 
ایــن روزهــا برنامه هایــی را برگــزار می کننــد، امــا 

حضــور اقشــار مختلــف مردمــی چشــمگیر اســت.
وی ابــراز داشــت: دهــه فجــر، فرصتــی اســت تــا بــه 
بیــان دســتاوردهای انقــالب اســالمی پرداختــه شــود 
و گفتمانــی میــان نســل های جــوان و انقالبــی شــکل 

. گیرد
عر ب پــور عنــوان کــرد: خداونــد در قــرآن کریــم 
ــان های  ــهادت انس ــت ش ــچ وق ــه هی ــد ک می فرمای
فاســد را نبایــد قبــول کــرد؛ امــری کــه در رســانه های 
ــالب اســالمی انجــام می شــود.  ــد انق ــه و معان بیگان

ــارس ف

امام جمعه یزد تاکید کرد:

ضرورت جلوگیری از واردات بی رویه کاال

جهانگیری در دیدار با هیئت امنای انجمن جانبازان نخاعی:

مشکالت معیشتی جانبازان، چیزی جز شرمندگی برای مسئوالن ندارد

خطیب جمعه شهرکرد:

والیت فقیه، رمز تداوم نظام اسالمی است

امام جمعه موقت کرمان:

دهه فجر، فرصتی برای گفتمان نسل های جوان و انقالبی است

حتما بخوانید!
واکنش ضرغامی به احتمال... شنبه  02  بهمن ماه   21395
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مسافرت هوایی و حق الناس  

تاخیر 6 ماهه یک پرواز                                     
ادامه از صفحه یک: 

  6 ردیــف مشــتریان خــاص دارد کــه 
سرویس سیاست

م.ح

پول بیشتری می دهند؟ 
شــاید! بــا همــه بی اهمیتــی موضــوع بــرآن شــدیم از باب 
نهــی از منکــر موضــوع را دنبــال کنیــم؛ لــذا بــه مدیریــت 
رده باالتــر مراجعــه کردیــم کــه متاســفانه جوابــی منطقــی 
 نداشــتند. فقــط گفتنــد کارت هــا را بدهیــد تــا شــما 
را بیــاورم جلــو! کــه مــا قبــول نکردیــم و تاکیــد کردیــم 

ایــن اقــدام ناپســند را ادامــه ندهیــد. 
در عیــن حــال ایــن را هــم می فهمیــم کــه اگــر در 
ــرای مراجعــه  ــه احتمــال ب حــد یــک ردیــف 5 نفــری ب
بــرای  شــود،  نگهداشــته  باالتــر  رده  شــخصیت های 
ــرای  ــط ب ــا فق ــت، ام ــی اس ــتن کار خوب ــرام گذاش احت
احتــرام، نــه اینکــه حــق آن هــا باشــد. در هــر حــال بــرای 
ــدی  ــک مفاس ــه بی ش ــا ک ــه رفتاره ــگیری از اینگون  پیش
را بــه دنبــال خواهــد داشــت پیشــنهاد می شــود مدیــران 
ــافر  ــه مس ــد ک ــاذ کنن ــی اتخ ــی ترتیب ــرم هواپیمای محت
ــود  ــی خ ــد صندل ــت بتوان ــد بلی ــان خری ــان زم در هم
را انتخــاب کنــد تــا از مفاســد احتمالــی پیشــگیری 
دوســت  امــکان  و  برطــرف  مردمــی  بدبینی هــای   و 

و فامیل بازی و ... برداشته شود. بگذریم.
 بــر اســاس ســاعت تعیین شــده در بلیــت، بــرای 
پــرواز وارد ســالن مربوطــه و بــه موقــع در هواپیمــا 
ــا  ــدود 29 ت ــف ح ــال تاس ــا کم ــا ب ــدیم؛ ام ــتقر ش مس
ــم  ــرواز بودی ــا نشســته و منتظــر پ ــه در هواپیم 30 دقیق
تــا باالخــره و بــه ســالمتی پــرواز انجــام شــد؛ امــا 
ــل  ــر حاص ــن تاخی ــه ای ــود ک ــخص ب ــوح مش ــه وض ب
ــرود  ــد ف ــرواز بای ــد پ ــه چن ــرا ک ــت؛ چ ــی اس بی برنامگ
ــرواز  ــه پ ــت ب ــا نوب ــد ت ــود کنن ــرواز صع ــد پ ــد و چن آین
 مــورد بحــث برســد کــه اینگونــه تاخیرهــا را فقــط 
ــد  ــزی دی ــت و برنامه ری ــف مدیری ــد در ضع ــط بای  و فق
و بــس! حــاال چــرا 6 مــاه و انــدی تاخیــر؟ زیــرا در ایــن 

هواپیمــا 160 نفــر نشســته بودنــد.
ــه  ــم، نتیج ــرب کنی ــر ض ــه تاخی ــر 60 را در 29 دقیق  اگ
ــاعت  ــر 24 س ــدد را ب ــن ع ــود. ای ــه می ش 4640 دقیق
بــه   193/33 نتیجــه  می کنیــم  تقســیم  شــبانه روز 
دســت می آیــد و بــا تقســیم ایــن عــدد بــر30 روز مــاه، 
ــا  ــرواز ب ــی یــک پ عــدد 6/4 حاصــل خواهــد شــد؛ یعن
تاخیــر 29 دقیقــه ای کــه 160 مســافر داشــته باشــد، 6/4 
مــاه از عمــر یــک نفــر را از بیــن بــرده و در واقــع پــرواز 
ــا  ــه اســت و آی ــر انداخت ــه تاخی ــاه ب ــر را 6/4 م ــک نف ی
ــه  ــه اینگون ــد ب ــی نبای ــت؟ کس ــاس نیس ــن حق الن ای

رســیدگی کنــد؟ ســهل انگاری ها 
ــن  ــه ای ــد ک ــری کنن ــی فک ــرم هواپیمای ــران محت  مدی
حق النــاس اســت و غیــر قابــل جبــران و راهــش 

برنامه ریــزی اســت.   مدیریــت زمــان و دقــت در 

فروپاشی خانواده )10(                   
انســان همــواره تــالش می کنــد بتوانــد زندگــی خــود 
را توســعه داده و شــرایط زندگــی را بــه رفــاه بیشــتر 
ســوق دهــد. همــه زحمت هــا بــرای آســایش و 

آرامــش و راحتــی اســت. 
اگــر خانــواده ای نخورنــد و نپوشــند و بدونــد تــا 
وضعیــت خــوب مالــی پیــدا کننــد، انتظارشــان ایــن 
ــعت  ــه وس ــان ب ــج و زحمتش ــل رن ــه حاص ــت ک اس
ــرایط  ــن ش ــر در ای ــا اگ ــد؛ ام ــواده بینجام ــاه خان رف
ــواده را در  ــای خان ــواده اعض ــدر( خان ــرد )پ ــال م مث
بهــره بــردن از وضــع مطلــوب مالــی محــروم کنــد و 
بخــل و خســت بــه خــرج دهد، زندگــی را ناخوشــایند 
ــود  ــه می ش ــاد فاصل ــث ایج ــد و باع ــخ می کن و تل
ــم  ــی فراه ــای فروپاش ــورت زمینه ه ــن ص ــه در ای ک

می گــردد.
 از جملــه عواملــى کــه واقعــا خانــواده را نابــود 
نبــود  مى کشــاند،  انحــالل  بــه  را  آن  و  مى کنــد 
اتفــاق و توســعه رفــاه در زندگــى اســت کــه مــرد بــا 
خســت طبــع و وقاحــت کامــل، زندگــى را نســبت بــه 
زن و فرزندانــش تنــگ بگیــرد و بــا وجــود مکنــت و 
برخــوردارى از ثــروت و مــال، دســت گشــاده، چهــره 

ــاز و ســخا و بخشــش نداشــته باشــد. ب
ــى را از  ــا زندگ ــس، نه تنه ــل و خیس ــاى بخی  آدم ه
ــز  ــد، بلکــه دیگــران را نی چشــم تنــگ خــود مى بینن
ــز از  ــد و هرگ ــود فرامی خوانن ــت خ ــوى پس ــه خ ب
فضیلــت ســخا و بخشــش برخــودار نمى شــوند. 
قطعــا ایــن رذیلــه ناپســند، خانــه و خانــواده را 
ــم  ــه ه ــى را ب ــام زندگ ــد و نظ ــى مى کش ــه تباه ب
مى ریــزد و موجــب افزایــش کینــه و خصومــت 

مى شــود.
 در اینجاســت کــه احیانــا خانــواده و زن و عیــال
آرزوى مــرگ وى را دارنــد و همیشــه دســت بــه دعــا 

مى شــوند کــه از دســت او نجــات یابنــد.
طبیعــى اســت  کســى کــه زندگــى را بــر زن و اهــل 
خانــه تنــگ مى گیــرد و آنــان را وامــی دارد کــه 
حســرت لقمــه چربــى را بخورنــد، در اســالم بســیار 
ــون  ــود: »ملع ــام صــادق)ع( فرم ــون اســت. ام ملع
ــون تــت ملعــون  ــاس معل ــه علــى الّن ــن القــى کل َم

ــه.« ــع مــن یعــول ب مــن ضی
را  خــود  ســنگینى  اســت کســى کــه  ملعــون   
بــار دیگــران کنــد و معلــون اســت کــه عیــال و 

گردانــد. ضایــع  را  نان خورهایــش 
ــه  ــت ک ــندی اس ــالق ناپس ــت، اخ ــل و خساس بخ
حتــی خــود فــرد را بــه شــدت رنــج می دهــد؛ زیــرا 
ــد  ــتفاده کن ــودش اس ــال خ ــال و من ــد از م  نمی توان
و خــود را در تنگنــا قــرار می دهــد. از طرفــی دیگــران 
را نیــز محــروم می کنــد و بــه رنــج و تبــع می انــدازد 
خانــواده  اعضــای  تک تــک  نارضایتــی  باعــث  و 
می شــود؛ لــذا فــرد خســیس احترامــش را از دســت 
می دهــد و اعتبــار خــود را مخــدوش می کنــد. بخــل 
گاهــی باعــث نابــودی انســان می شــود؛ امــا دســت 

گشــاده رحمــت واســعه الهــی را بــه دنبــال دارد.
اخبار سیاسی 

اخبار سیاسی 
حجت االسالم محمدیان:

افراد انقالبی به هیئت موسس دانشگاه آزاد 

اضافه شوند
رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها 
بــا تشــریح رونــد تعییــن اعضــای هیئــت موســس دانشــگاه 
ــه  ــی ب ــرادی انقالب ــه اف ــت ک ــن اس ــر ای ــل ب ــت: اص آزاد گف
ــزارش  ــه گ ــوند. ب ــه ش ــگاه آزاد اضاف ــس دانش ــت موس هیئ
ــاد  ــس نه ــان، رئی ــد محمدی ــالم  محم ــرق، حجت االس مش
ــا اشــاره  ــری در دانشــگاه ها، ب ــام معظــم رهب ــی مق نمایندگ
ــت موســس دانشــگاه آزاد ــه نحــوه انتخــاب اعضــای هیئ  ب

ــس  ــنجانی، رئی ــمی رفس ــت هللا  هاش ــت آی ــا رحل ــت: ب گف
هیئــت موســس دانشــگاه آزاد، تعــداد اعضــای هیئــت 
ــه  ــا توج ــی ب ــت؛ ول ــاده اس ــاب نیفت ــد نص ــس از ح موس
ــگاه  ــس دانش ــت موس ــا، هیئ ــداد اعض ــدن تع ــم ش ــه ک ب
ــن  ــد تعیی ــزود: رون ــد. وی اف ــه کن ــرادی را اضاف ــد اف می توان
اعضــای هیئــت موســس بــه ایــن صــورت اســت کــه اعضــای 
ــی  ــه شــورای عال ــود را ب ــر خ ــراد مدنظ ــت موســس اف هیئ
انقــالب فرهنگــی پیشــنهاد می دهنــد و شــورا بایــد آن افــراد 
ــا اینکــه اســم وی نیــز  را تائیــد کنــد. محمدیــان در رابطــه ب
بــرای عضویــت هیئــت موســس دانشــگاه آزاد مطــرح شــده 
اســت، گفــت: ایــن مســئله شــایعه بــوده و هیــچ صحبتــی 
بــا مــن صــورت نگرفتــه اســت. عضــو شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی عنــوان کــرد: اصــل بــر ایــن اســت کــه افــراد انقالبی 
بــه هیئــت موســس دانشــگاه آزاد اضافــه شــوند و امیدواریــم 

همیــن اتفــاق بیفتــد.

روسیه: 

با فشار بر برنامه  موشکی ایران مخالفیم
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــات روس ــافرونکوف، دیپلم ــر س والدیمی
ــود  ــتفاده ش ــد اس ــکال جدی ــام در اش ــد از برج ــه نبای اینک
ــه   ــر برنام ــه فشــار ب ــال هرگون ــف اعم ــت: روســیه مخال گف
موشــکی ایــران و بخــش تســلیحات نظامــی ایــران اســت.
 بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از تــاس، والدیمیــر ســافرونکوف

ــت:  ــل گف ــازمان مل ــیه در س ــی روس ــده  دائم ــاون نماین مع
ــا  ــد ت ــل می خواه ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــیه از ش روس
از توافــق جامعــه هســته ای ایــران در شــکل های جدیــد 
اســتفاده نکنــد. ایــن دیپلمــات روســی از دبیرخانــه  ســازمان 
ملــل خواســت تــا بــر اقدامــات دلخواهــی کــه مغایــر بــا بنــد 
27 قطعنامــه  2231 تصویــب شــده در شــورای امنیــت اســت 
ــد. ــران حمایــت کن نظــارت و از توافــق جامعــه هســته ای ای

ــوی  ــه نح ــام ب ــاد برج ــابقه  ابع ــت بی س ــزود: ماهی وی اف
ــت. ــده اس ــف ش ــح تعری ــور واض ــه ط ــه ب ــت ک اس

دیپلمــات روس تاکیــد کــرد: هرگونــه تالشــی بــرای جلوگیری 
از برداشــته شــدن تحریم هــای چندجانبــه و بازگشــت ایــران 

بــه بــازار اقتصــاد جهانــی، اشــتباه و ناپســندیده اســت.
جفــری فلتمــن، معــاون امــور سیاســی ســازمان ملــل 
پیش تــر گفتــه بــود کــه طــی ســال نخســت اجــرای برجــام  
ایــران هیچ گونــه اقدامــی را مغایــر بــا تعهــدات خــود انجــام 

ــداده اســت. ن

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

 علی اکبر والیتی به عنوان رئیس 

هیئت موسس دانشگاه آزاد منصوب شد
ــه ای  ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت هللا خامن ب
ــای  ــا صــدور حکمــی آق ــر معظــم انقــالب اســالمی ب رهب
دکتــر علی اکبــر والیتــی را بــه عنــوان رئیــس هیئــت 

ــد. ــوب کردن ــالمی منص ــگاه آزاد اس ــس دانش مؤس
متن حکم رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
اعضای محترم هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی

بــا عنایــت بــه فقــدان تأثربرانگیــز رئیــس محتــرم 
ــکوت  ــگاه و س ــای دانش ــت امن ــس و هیئ ــت مؤس هیئ
ــی در  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــوب ش ــنامه مص اساس
ــرورت  ــس و ض ــت مؤس ــس هیئ ــاب رئی ــی انتخ چگونگ
تســریع در انتخــاب فــرد عهــده دار ایــن مســئولیت، جنــاب 
 آقــای دکتــر علی اکبــر والیتــی از اعضــای آن هیئــت 
ــوان رئیــس هیئــت مؤســس منصــوب می کنــم  ــه  عن را ب
تــا هیچ گونــه وقفــه ای در تمشــیت قانونــی امــور آن 
ــی  ــوزش عال ــر آم ــری در ام ــش مؤث ــه نق ــگاه - ک دانش
کشــور دارد - بــه وجــود نیایــد. همــکاری اعضــای محتــرم 
ــا و شــورای عالــی انقــالب  هیئــت مؤســس و هیئــت امن
ــت  ــس و هیئ ــت مؤس ــای هیئ ــل اعض ــی در تکمی فرهنگ

ــب اســت. ــا مــورد انتظــار جــدی اینجان امن
سید علی خامنه ای، 30 دی ماه 13۹5

 واکنش ضرغامی 

به احتمال کاندیداتوری اش
برنامــه اش  از  رئیــس اســبق ســازمان صداوســیما 
ــن  ــواری های حس ــده و دش ــال آین ــات س ــرای انتخاب ب
روحانــی در مســیر باقی مانــده تــا اردیبهشــت ۹6 گفــت. 
ــائبه های  ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــزت هللا ضرغام ــید ع س
حضــورش در انتخابــات ریاســت  جمهــوری ســال آینــده 
اظهــار داشــت: 10 ســال اســت کــه ایــن ســوال از مــن 
پرســیده می  شــود. نمی دانــم چــرا اینگونــه اســت؛ 
شــاید چــون آقــای الریجانــی در ســال 84 در انتخابــات 
شــرکت کــرد، ایــن ذهنیــت دربــاره مــن هــم بــه وجــود 

آمــده اســت. 
 وی افــزود: هیــچ برنامــه، فکــر و اقــدام خاصــی 
- حتــی اقدامــات فکــری و فــردی - بــرای انتخابــات 
ــدارم. مهم تریــن وظیفــه خــود را تقویــت  ســال آینــده ن
و  اصالح طلــب  اصولگــرا،  از  اعــم  انقــالب  جبهــه 
ــالب  ــای انق ــه آرمان ه ــدم ک ــم. معتق ــرا می دان اعتدالگ
بایــد بــار دیگــر مطــرح شــده و جبهــه ای کــه صادقانــه 
ــت  ــد، تقوی ــت می کن ــا حرک ــن آرمان ه ــاس ای ــر اس ب

ــاک شــود. تابن

ــم  ــی ظل ــا وقت ــان اینکــه ت ــا بی ــور ب  منصــور حقیقت پ
و جــور وجــود دارد و اســتکبار جــوالن می دهــد ســپاه 
ــر  ــا کم ــد ت ــام می ده ــودش را انج ــات خ ــم اقدام ه
مســتکبران را بشــکند، خاطرنشــان کــرد: پایگاه هــای 
ــکا  مقاومتــی ســپاه در قلــب مســلمانان اســت و آمری
نمی توانــد قلــب مســلمان را اشــغال کند.هفته گذشــته 
ــد ســناتور آمریکایــی پیش نویــس قطعنامــه ای را  چن
دربــاره بــه رســمیت شــناختن ســپاه پاســداران انقالب 
ــه  ــوان ســازمانی تروریســتی ب ــه عن ــران ب اســالمی ای
کنگــره  آمریــکا ارســال کردنــد؛ »مایــکل مــک کــول«، 
ایــن  از  تگــزاس مبتکــر  ســناتور جمهوری خــواه، 
ــور،  ــه منصــور حقیقت پ ــن رابط طــرح اســت. در همی
ــا بیــان  مشــاور رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــای  ــت گروه ه ــپاه در لیس ــام س ــرار دادن ن ــه ق اینک
ــاند،  ــا را می رس ــت آمریکایی ه ــتی اوج حماق تروریس
ــام حــزب هللا  ــن هــم، ن ــل از ای ــا قب ــرد: آن ه ــار ک اظه
ــرار داده  ــای تروریســتی ق ــان را در لیســت گروه ه لبن
دارنــد  آمریکایی هــا هدف گیــری دقیقــی   بودنــد؛ 
عرصــه  در  کــه  را  نهادهایــی  آن  می خواهنــد  و 
ــوان تروریســت  ــه عن ــل کمرشــان شکســته ب بین المل

ــد. ــی کنن معرف
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه امــروز ســپاه مقتدرتریــن 

ــت  ــت هایی اس ــر تروریس ــی در براب ــان مقاومت جری
کــه خــود آمریکایی هــا در منطقــه درســت کردنــد 
ــالمی در  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــروز س ــت: ام گف
میــان مــردم ســوریه، عــراق و یمــن، جایــگاه ممتــازی 
دارد و آن هــا بــه خوبــی می داننــد کــه ســپاه جریانــی 
آزادی بخــش اســت کــه زیــر بــار فشــار اســتکبار 
نمــی رود. مشــاور رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: آمریکایی هــا فهمیده انــد کــه از کجــا ضربــه 
ــت  ــه شکس ــد ب ــما نمی توانن ــون رس ــد و چ خورده ان
ــد از تروریســتی  ــراف کنن از ســپاه در غــرب آســیا اعت
بــودن ماهیــت آن صحبــت می کننــد. حقیقت پــور 
افــزود: مــا از ایــن نــوع اقدامــات آمریکایی هــا، 
ــم  ــحال ه ــه خوش ــویم، بلک ــت نمی ش ــا ناراح نه تنه
می شــویم؛ چــرا کــه متوجــه می شــویم آمریکایی هــا 
فهمیده انــد کــه ضربــات کاری در غــرب آســیا را از 
پایــان  در  وی  می کننــد.  دریافــت  ناحیــه  کــدام 
ــود دارد  ــور وج ــم و ج ــی ظل ــا وقت ــه ت ــان اینک ــا بی ب
ــات  ــم اقدام ــپاه ه ــد، س ــوالن می ده ــتکبار ج و اس
 خــودش را انجــام می دهــد تــا کمــر مســتکبران 
ــی  ــای مقاومت ــرد: پایگاه ه ــان ک ــکند، خاطرنش را بش
ســپاه در قلــب مســلمانان اســت و آمریــکا نمی توانــد 

قلــب مســلمان را اشــغال کنــد. میــزان

ــالب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســالمی، در پیامــی بــه پنجاه ویکمیــن نشســت 
در  دانشــجویان  اســالمی  انجمن هــای  اتحادیــه 
ــجویی«  ــی و دانش ــه »جوان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب اروپ
در  را  انســان  پرقــدرت،  پیشـــرانی  همچــون 
می کنــد،  یــاری  واال  آرمان هــای  بــه  رســیدن 
تأکیــد کردنــد: از شــما عزیــزان انتظــار مــی رود 
کــه بــر محیــط پیرامونــی خــود اثــر گذاریــد و 
عمــل خــود  و  بــا گفتــار  راه خــدا  رهــروان   بــر 

بیفزایید.
متــن پیــام رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه شــرح 

زیــر اســت: 

بسم هللا الرحمن الرحیم
جوانان دانشجوی عزیز

جوانــی و دانشــجویی هــر یــک بــه تنهایــی می توانــد 
همچــون پیشــران پرقدرتــی، انســان را در رســیدن بــه 

ــاری کنــد.  آرمان هــای واال ی
شــما بــه جــز ایــن دو، از مزیــت حضــور در منظومــه  
برخورداریــد.  نیــز  اســالمی  انجمن هــای  اثرگــذار 
حجــت بــر شــما تمــام اســت. انتظــار از شــما عزیــزان 
کاری بیــش از خودســازی علمــی و دینــی و اخالقــی 

ــی  ــط پیرامون ــر محی ــه ب ــت ک ــار آن اس ــت؛ انتظ اس
خــود اثــر گذاریــد و بــر رهــروان راه خــدا بــا گفتــار و 
عمــل خــود بیفزاییــد. در نبــرد نامتقــارن جبهــه  کفــر 
ــن  ــاب، ای ــا پرچــم برافراشــته  اســالم ن و اســتکبار ب
وظیفــه  همــه  ماســت. هرکــدام بایــد چشــمه  بابرکتــی 
از معرفــت درســت اســالمی و صــراط مســتقیم الهــی 
ــای  ــاد دل ه ــن ب ــد و روش ــرزنده و پرامی ــیم. س باش

پــاک شــما.
سید علی خامنه ای، 1 بهمن 13۹5  

 امــام جمعــه اصفهــان گفــت: گمرکی ها 
سرویس سیاست
سید حمید ابطحی 

کار  کشــور  نفــع  بــه  کــه  بدانیــد 
نمی کنیــد و بــه ضــرر کار می کنیــد. ایــن همــه ســختگیری 
نداشــته باشــید.  ایــن ســختگیری قاچــاق را بیشــتر 

می کند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یوســف 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــروز در خطبه ه ــر دی ــژاد ظه طباطبایی ن
ــد  ــث توحی ــوص مباح ــان درخص ــهر اصفه ــه ش ــن هفت ای
ــال  ــم، اعم ــرآن کری ــای ق ــی آیه ه ــق یک ــرد: طب ــار ک اظه
مــا انســان ها بــه پیامبــر و امامــان می رســد و ارائــه 

می شــود.
وی افــزود: اعمــال مــا هــر روز بــه امــام زمان)عــج( ارائــه 

می شــود. در رابطــه بــا توحیــد بحث هایــی ارائــه و در 
ــودات  ــه موج ــه هم ــده ک ــه ش ــرآن گفت ــراوان ق ــات ف آی
ــتارگان  ــید، س ــاه، خورش ــد و م ــادت می کنن ــد را عب خداون

ــد. ــتایش می کنن ــد را س ــه خداون و... هم
ایــن  جمعــه  نمــاز  دوم  خطبــه   در  طباطبایی نــژاد 
هفتــه شــهر اصفهــان اضافــه کــرد: ایثارگــران کســانی 
هســتند کــه خودشــان را بــه ســختی می اندازنــد تــا 
دیگــران بــه آرامــش برســند کــه ایــن نوعــی ایثــار 
اســت؛ در حادثــه پالســکو آتش نشــانان کــه ایثارگــر 

بیــرون  بــه  را  نفــرات  تــا  کردنــد  ســعی  هســتند، 
هدایــت کننــد. اجنــاس، پوشــاک و مــواد پالســتیکی 
متاســفانه گرمــا  و  بــود  قدیمــی  ایــن ســاختمان   در 
 و حــرارت باعــث شــد ایــن ســاختمان خــراب شــود 
حســاب  شــهید  را  این هــا  همــه  خــدا  ان شــاءهللا  و 
می کنــد؛ چــرا کــه طبــق روایــات کســانی کــه در آب غــرق 
ــا خــراب شــود، شــهید  ــا ســاختمانی روی آن ه شــوند  ی

می شــوند.
ــت  ــکل اس ــیار مش ــا بس ــتن آواره ــرد: برداش ــراز ک  وی اب

و امیدواریــم خداونــد بــه خانواده هــای ایــن آتش نشــانان 
اجــر جزیــل عنایــت فرمایــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
روز گمــرک اظهــار کــرد: متاســفانه االن در گمرک هــا 
ــر  ــداری تقصی ــا مق ــد و قاچاق ه ــختگیری  هایی می کنن س

ــت. ــان اس خودم
وی بیــان  کــرد: گمرکی هــا بدانیــد کــه بــه نفــع کشــور کار 
نمی کنیــد و بــه ضــرر کار می کنیــد. ایــن همــه ســختگیری 

نداشــته باشــید. ســختگیری، قاچــاق را بیشــتر می کنــد.
ــم  ــه ه ــرک ب ــرد: در گم ــراز ک ــان اب ــژاد در پای طباطبایی ن
ــا  ــم ت ــم کنی ــختی ها را ک ــیم و س ــته باش ــوءظن نداش س

ــوند. ــر ش ــاق کمت ــه قاچ ــکالت از جمل مش

رهبر معظم انقالب خطاب به اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا:

بر محیط پیرامونی خود اثر گذارید

امام جمعه اصفهان:

سختگیری های گمرک به نفع کشور نیست

مشاور رئیس مجلس:

 آمریکا نمی تواند قلب مسلمانان 
را اشغال کند
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بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

ــر  ــد ب ــوان، موضوعــی اســت کــه می توان اشــتغال بان
ــا از  ــد؛ ام ــذار باش ــا تاثیرگ ــد خانواده ه ــطح درآم س
ــغله هایی  ــل مش ــه دلی ــوان ب ــیاری از بان ــی بس طرف
ــزل  ــای من ــا کاره ــدان ی ــداری از فرزن ــون نگه همچ
امــکان کار خــارج از خانــه را از دســت می دهنــد. 
ــن مشــغله ها  ــام ای ــا تم ــه ب ــی ک ــا هســتند بانوان ام
فرصت هــای شــغلی ای را بــرای خــود در خانــه ایجــاد 

می کننــد. در ایــن گــزارش مــا نگاهــی خواهیــم 
ــغلی. ــای ش ــن فرصت ه ــی از ای ــه بعض ــت ب داش

    خیاطی
بســیاری، از آن تحــت عنــوان مــادر هنرهــا یــاد 
ــر نمی رســد.  ــه نظ ــب ب ــم عجی ــدان ه ــد. چن می کنن
فــردی کــه بــه خیاطــی تســلط کامــل دارد، خــود بــه 
ــای  ــیاری از هنره ــن بس ــادی از آموخت ــود راه زی خ
ــه  ــود عرض ــا وج ــت. ب ــرده اس ــی ک ــم ط ــر را ه دیگ
ــی  ــگاه ها، خیاط ــه در فروش ــای دوخت ــواع لباس ه ان

ــد  ــرا بســیاری اصــرار دارن ــان درآمدزاســت؛ زی همچن
کــه مــدل دلخــواه خــود را در لبــاس داشــته باشــند. 
حتــی  بوده انــد کــه  فراوانــی  خیــاط  خانم هــای 
ــته اند  ــد داش ــادی درآم ــد ع ــک کارمن ــر ی ــد براب چن
ــری  ــی مرفه ت ــده، زندگ ــر ارزن ــن هن ــک ای ــه کم  و ب

را تجربه کرده اند.
    پرورش گل و گیاه

ــواز. هــر فــردی کــه فضــای  شــغلی شــیرین و روح ن
ــه  ــش عالق ــار دارد و در وجــود خوی مناســب در اختی
کافــی نســبت بــه ایــن کار حــس می کنــد، می توانــد 
بــه  و گیــاه  از شــرکت در کالس هــای گل  پــس 
هــم گیــاه  نمونــه اش  بپــردازد.  ایــن کار   انجــام 

آلوئه وراست.
 بــا امکاناتــی کــم می تــوان انبوهــی از برگ هــای 
آلوئــه ورا را تولیــد کــرد کــه در عطاری هــا بــه فــروش 
ــوه  ــا و آب می ــردن مرب ــت ک ــرای درس ــد و ب می رس

ــرد دارد. ــم کارب ه
    تدریس

از جملــه مشــاغل خــوب و  تدریــس خصوصــی 
درآمــدزا بــا ســاعت کاری محــدود اســت؛ بــه شــرط 
آنکــه فــرد بــه اصــول تدریــس اشــراف کافــی داشــته 

باشــد. 
یــک معلــم خــوب همیشــه بیــن دانش آمــوزان 
طرفــدار دارد و شــاگردانی کــه از کار او نتیجــه بگیرنــد 

ــرد. ــد ک ــران خواهن ــه دیگ ســفارش او را ب
    آشپزی

ــه  ــر ب ــدزا. اگ ــم درآم ــت و ه ــش اس ــم لذت بخ ه

فروشــگاه های مخصــوص ســبزی خردکــردن ســری 
ــان  ــه در یخچال هایش ــد ک ــاهده می کنی ــد، مش بزنی
ــی و مشــابهش  ــه، بادمجــان کباب ــه، کوفت ــواع دلم ان
ــای  ــازه را دبه ه ــه های مغ ــام گوش ــد و تم را چیده ان

ــت.  ــرده اس ــور پرک ــی و ش بزرگ ترش
ــربت  ــا و ش ــواع مرب ــگاه ها ان ــن فروش ــی در ای گاه
ــم  ــل طع ــه  دلی ــه ب ــه البت ــده می شــود ک خانگــی دی
محصــوالت  نســبت  بــه  لذت بخــش  و  خانگــی 
ــود.  ــا می ش ــتری از آن ه ــتقبال بیش ــا اس کارخانه ه
خانم هایــی کــه در ایــن هنــر حرفــه ای هســتند 
فروشــگاه هایی  یک چنیــن  طریــق  از  می تواننــد 
ــغ  ــا تبلی ــانند ی ــروش برس ــه ف ــود را ب ــول خ محص
 ترشــی، غــذا یــا کیــک و شــیرینی خــود را در فضــای 
ــر  ــار هن ــت یک ب ــی اس ــد. کاف ــر کنن ــازی منتش مج
خــود را بــه مشــتری ثابــت کننــد تــا از مراجعه هــای 

ــند. ــن باش ــدی مطمئ بع
    هنرهای تزئینی

ــیون  ــال دکوراس ــه دنب ــه ب ــراد جامع ــیاری از اف بس
زیبــا بــرای خانه هــای خــود هســتند. نیــاز یــک 
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــایل تزئین ــا، وس ــیون زیب دکوراس
ــم  ــتری ه ــتریان بیش ــند، مش ــر باش ــدر خاص ت چق

ــد.  دارن
کمــی خالقیــت و یــک فــروش هوشــمندانه در 
ایــن زمینــه می توانــد درآمدزایــی خیلــی خوبــی 
ــایل  ــاختن وس ــه س ــاال ک ــژه ح ــد؛ به وی ــته باش داش
ــوب  ــد محس ــک م ــی ی ــواد دورریختن ــی از م  تزئین

می شود.

زنان و کسب وکار خانگی

درآمدزایی از قلب خانه

ــون و  ــک میلی ــران ی ــدی کارگ ــل عی ــال، حداق  امس
624 هــزار تومــان و حداکثــر 2 میلیــون و 436 هــزار 
تومــان خواهــد بــود. عیــدی آخــر ســال کارگــران بــرای 
ســال جــاری بــر اســاس قانــون کار تعییــن می شــود. 
بــر ایــن اســاس حداقــل دســتمزد کارگــران 812 هــزار 

ــون  ــق قان ــه طب ــت ک ــان اس و 164 توم
ــک  ــال ی ــران امس ــدی کارگ ــل عی حداق
میلیــون و 624 هــزار تومــان و حداکثــر 2 
میلیــون و 436 هــزار تومــان خواهــد بود. 
بنابرایــن کارگرانــی کــه در ســال گذشــته 
برابــر بــا 2 پایــه حقــوق 712 هــزار و 425 
تومانــی مصــوب شــورای عالــی کار یــک 

ــت  ــدی دریاف ــان عی ــزار و 850 توم ــون و 424 ه میلی
ــون و  ــک میلی ــزان ی ــه می ــاری ب ــال ج ــد، در س کردن
624 هــزار و 328 تومــان عیــدی خواهنــد گرفــت. 
همچنیــن گروه هایــی کــه بــه میــزان 3 برابــر حداقــل 
دســتمزد 712 هــزار و 430 تومانــی ســال جــاری، 

ــدی  ــان عی ــزار و 275 توم ــون و 137 ه ــی 2 میلی یعن
ــه 2  ــم ب ــن رق ــاری ای ــال ج ــد، در س ــت کردن دریاف
میلیــون و 436 هــزار و 492 تومــان افزایــش می یابــد. 
ــا  ــدی آخــر ســال را ت ــف هســتند عی ــان مکل کارفرمای
پیــش از پایــان ســال بــه کارگــران پرداخــت کننــد کــه 
ــاه  ــا در بهمن م ــی کارفرماه ــوال برخ  معم
و برخــی هــم بــا حقــوق اســفند پرداخــت 
کارفرمایــان  برخــی  البتــه  می کننــد. 
ــد  ــال بع ــه س ــدی را ب ــت عی ــم پرداخ ه
ــر  ــف اســت. ب ــد کــه تخل موکــول می کنن
ــون  ــد قان ــاده واح ــق م ــاس طب ــن اس ای
کار کلیــه کارگاه هــای مشــمول قانــون کار 
مکلفنــد بــه هــر یــک از کارگــران خــود بــه نســبت یــک 
ــوان  ــه عن ــزد را ب ــن م ــادل 60 روز، آخری ــال کار مع س
ــن  ــی از ای ــغ پرداخت ــد. مبل ــاداش بپردازن ــدی و پ عی
بابــت بــه هــر یــک از کارکنــان نبایــد از معــادل 90 روز 
حداقــل مــزد روزانــه قانونــی تجــاوز کنــد. اقتصادآنالیــن

رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر ضمــن تشــریح وضعیــت 
ــه  ــوان کــرد حادث ــه گذشــته عن ــازار طــال و ســکه در هفت ب
روز گذشــته پالســکو باعــث توقــف داد و ســتد بــرای 
ــازار  ــر روی ب ــری ب ــوع تاثی ــا در مجم ــد؛ ام ــاعاتی ش س
ــته  ــه گذش ــت: در هفت ــتی آرای گف ــد کش ــت. محم نگذاش

قیمــت جهانــی طــال بــه طــور متوســط 
ــن  ــرد و ای ــدا ک ــش پی ــدود 15 دالر افزای ح
ــی  ــای داخل ــر قیمت ه ــری ب ــش تاثی افزای
نداشــته اســت. رئیــس اتحادیــه طــال و 
جواهــر افــزود: همزمــان بــا افزایــش قیمت 
جهانــی طــال در بازارهــای خارجــی، قیمــت 
 ارز در بــازار داخلــی کاهــش پیــدا کــرد 

ــکه  ــال و س ــت ط ــه قیم ــد ک ــث ش ــش باع ــن کاه و ای
هــم بــا افزایــش روبــه رو نشــود. رئیــس اتحادیــه طــال و 
ــه گذشــته طــال  ــی در هفت ــه طــور کل جواهــر ادامــه داد: ب
ــوان  ــت و می ت ــر گذاش ــت س ــی را پش ــازار آرام ــکه ب و س
گفــت قیمــت ســکه در طــول هفتــه، رونــد کاهشــی را طــی 

 کــرد؛ بــه طــوری کــه قیمــت ســکه تمــام از یــک میلیــون 
و 198 هــزار تومــان در پایــان هفتــه بــه یک میلیــون و 185 
هــزار تومــان کاهــش یافــت؛ یعنــی حــدود 13 هــزار تومــان 
قیمــت ســکه در هفتــه ای کــه گذشــت، کاهــش داشــت. 
ــازار طــال و ســکه  ــه چشــم انداز ب ــا اشــاره ب کشــتی آرای ب
ــازار  ــرد: ب ــوان ک ــان ســال جــاری عن ــا پای ت
ــای  ــی از بازاره ــور طبیع ــه ط ــا ب ــی م داخل
بنابرایــن  و  تبعیــت می کنــد  بین المللــی 
ــال  ــت ط ــر قیم ــری ب ــی تاثی ــائل داخل  مس
و ســکه نــدارد و ایــن قیمــت جهانــی اســت 

کــه تاثیرگــذار خواهــد بــود.
 کشــتی آرای ادامــه داد: در روزهــای پایانــی 
ســال بایــد ببینیــم کــه قیمت هــای جهانــی چــه وضعیتــی 
پیــدا خواهــد کــرد؛ اگــر قیمت هــای جهانــی کاهــش 
ــدا  ــی هــم کاهــش پی ــازار داخل ــد، قیمت هــا در ب ــدا کن پی
می کنــد و اگــر قیمــت جهانــی افزایــش پیــدا کنــد طبیعتــا 

ــد. ایســنا ــدا می کن ــش پی ــز افزای ــی نی ــای داخل قیمت ه

رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: بــا اجــرای سیاســت های اصــل 44، 
بخــش عظیمــی از اقتصــاد دولتــی ایــران کــه 80 درصــد اقتصــاد ایــران را شــامل 

ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.  می شــود، بایــد ب
ــون  ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــا اج ــه ب ــحاق در رابط ــی آل  اس یحی
 اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، گفــت: همــه مســئوالن، سیاســتگذاران 
ــی  ــا آن ویژگی های ــل 44 ب ــت های اص ــه سیاس ــد ک ــادی معتقدن ــاالن اقتص و فع

کــه ابــالغ و اعــالم شــده، اجــرا نشــده اســت.
ــا 16 درصــد واحدهایــی کــه   ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد: تنهــا 15 ت
قــرار بــود بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود، واگــذار شــده؛ ضمــن اینکــه ایــن 
واحدهــا عمدتــا بــه واحدهــای شــبه دولتی و نهادهــای وابســته بــه دولــت واگــذار 

شــده اســت. 
ــوده  ــه ای نب ــه گون ــا ب ــم واگذاری ه ــت ه ــر کیفی ــت: از نظ ــان داش ــحاق بی آل اس
کــه اهــداف اصــل 44، یعنــی افزایــش کیفیــت و بهــره وری و همچنیــن کاهــش 

ــد.  ــن کن ــا را تأمی هزینه ه
رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه اجــرای سیاســت های اصــل 
44 قانــون اساســی تاکنــون نمــره قبولــی نــدارد، گفــت: در اجــرا، انگیــزه الزم وجــود 

نداشــته و نــوع نــگاه در واگذاری هــا سیاســی بــوده اســت. 
ــون  ــادآور شــد: از اهــداف اجرایــی شــدن سیاســت های کلــی اصــل 44 قان وی ی
ــی  ــه رشــد اقتصــاد مل ــران، ســرعت بخشــیدن ب ــوری اســالمی ای  اساســی جمه

و گســترش مالکیــت در ســطح عمــوم مــردم بــه  منظــور تأمیــن عدالــت اجتماعــی 
ــادی، و  ــای اقتص ــی بنگاه ه ــای کارآی ــن ارتق ــت: همچنی ــحاق گف ــت. آل اس اس
ــاوری، افزایــش رقابت پذیــری در اقتصــاد  ــع مــادی و انســانی و فن بهــره وری مناب
ملــی، افزایــش ســهم بخش هــای خصوصــی و تعاونــی در اقتصــاد ملــی، کاســتن 
ــش  ــادی، افزای ــای اقتص ــدی فعالیت ه ــت در تص ــی دول ــی و مدیریت ــار مال از ب
ــداز و ســرمایه گذاری  ــه پس ان ســطح عمومــی اشــتغال و تشــویق اقشــار مــردم ب

و بهبــود درآمــد خانوارهــا، از اهــداف اجــرای ایــن سیاســت اســت.

رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای از راه انــدازی ســامانه پایــش هوشــمند 
کنتــرل نــاوگان عمومــی در آینــده نزدیــک خبــر 
داد و گفــت: بــا راه انــدازی ایــن ســامانه، تمــام 
ــی  ــل عموم ــاوگان حمل ونق ــار ن ــرکات و رفت ح
بیــن شــهری در ســطح کشــور بــه طــور دقیــق و 

ــود.  ــت می ش ــرل و ثب ــه ای کنت لحظ

کشــاورزیان افــزود: بــا راه انــدازی ایــن طــرح، 
اتوبوس هــا جــز در صــورت تخلــف در مســیر 
ــه توقــف در پاســگاه های  ــازی ب ــر نی راه، دیگ
پلیــس راه ندارنــد و ایــن ســامانه تمــام 
ــور  ــه ط ــته ب ــه در گذش ــا را ک ــات آن ه اطالع
ــه صــورت هوشــمند  ســنتی ثبــت می شــد، ب

ثبــت می کنــد.

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان از مســدود و پلمــب شــدن 700 حلقــه 
ــت  ــرح حفاظ ــرای ط ــتای اج ــون در راس ــال تاکن ــدای امس ــاز از ابت ــاه غیرمج چ

ــع آب در ایــن اســتان خبــر داد.  مناب
مســعود میرمحمدصادقــی در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان 
اصفهــان گفــت: مســدود کــردن 3 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در دســتور کار ایــن 
ــه از  ــردن 700 حلق ــدود ک ــه مس ــق ب ــون موف ــه تاکن ــود ک ــه ب ــرار گرفت اداره کل ق

ــده ایم.  ــا ش آن ه
ــرد  ــالم ک ــه اع ــزار حلق ــان را 11 ه ــتان اصفه ــاز در اس ــای غیرمج ــار چاه ه  وی آم
و افــزود: هزینــه تقریبــی مســدود کــردن هــر حلقــه چــاه حــدود 4 میلیــون تومــان 
ــارد  ــا، 12 میلی ــردن چاه ه ــق طــرح مســدود ک ــرای انجــام موف ــن ب اســت؛ بنابرای
تومــان نیــاز اســت.مدیر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان افــزود: یک هــزار 
و 200 شمارشــگر )کنتــور( هوشــمند نیــز بایــد بــرای پایــش برداشــت ها بــر روی 
ــورد  ــور م ــداد 165 کنت ــر روی تع ــگر ب ــب شمارش ــه نص ــود ک ــب ش ــا نص چاه ه
تأییــد و بــه تصویــب شــورای هماهنگــی و شــورای عالــی آب رســیده اســت. وی 
ــاز  ــای غیرمج ــب چاه ه ــرای پلم ــان ب ــتری اصفه ــکاری دادگس ــه هم ــاره ب ــا اش ب
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و لــزوم تســریع آن، رســیدگی بــه 

پرونــده حقوقــی ایــن چاه هــا، خــارج از نوبــت انجــام می شــود. میرمحمدصادقــی 
دربــاره طرح هــای ایجــاد منابــع آبــی جدیــد نیــز گفــت: طــرح ســد و تونــل ســوم 
ــون 92  ــه هم اکن ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــه طرح ه ــه از جمل ــگ ک کوهرن
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد. وی اضافــه کــرد: حفاری هــای مربــوط بــه طــرح 
یادشــده، بــه طــور کامــل انجــام و لوله گــذاری 4 کیلومتــر از آن نیــز تکمیــل شــده 

اســت؛ امــا ایــن طــرح هم اکنــون هیــچ اعتبــار مالــی نــدارد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران:

اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، نمره قبولی ندارد

توقف اتوبوس ها در پاسگاه های پلیس  راه حذف می شود

700 چاه غیرمجاز در اصفهان مسدود شد

حتما بخوانید!
3روند کاهشی قیمت در بازار طال و سکه شنبه   02  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 349 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

خسارت 1500 میلیارد تومانی حادثه پالسکو
ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
حادثــه فروریختــن ســاختمان 
پالســکو را یــک زنــگ خطــر برای 
همــه بخش هــای مدیریت شــهری 
کشــور دانســت و برآورد خســارت 
را حــدود 1500  ایــن مجموعــه 
میلیــارد تومــان اعــالم کــرد. علــی 
فاضلــی در حاشــیه جلســه کمیتــه حادثــه ســاختمان پالســکو 
افــزود: بــرآورد اولیــه کمیتــه ویــژه رســیدگی بــه حادثــه 
ــارد  ــدود 1500 میلی ــی، ح ــارات مال ــکو از خس ــاختمان پالس س
ــاف  ــی از اصن ــب توجه ــش جال ــفانه بخ ــت و متاس ــان اس توم
ایــن ســاختمان بیمــه نیســتند. فاضلــی ادامــه داد: متاســفانه از 
ــکو  ــاختمان پالس ــاغالن س ــبه و ش ــدادی از کس ــت تع سرنوش
ــن  ــارات ای ــف خس ــاد مختل ــت و ابع ــت نیس ــی در دس اطالع
حادثــه تلــخ، در کمیتــه ویــژه ای در اتــاق اصنــاف ایران در دســت 
بررســی اســت. رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران گفــت: کمیتــه ویــژه 
ــبه  ــت کس ــکو و وضعی ــاختمان پالس ــه س ــه حادث ــیدگی ب  رس
و اصنــاف ایــن حادثــه در اتــاق اصنــاف ایــران بــا حضــور 
ــر کل  ــط و دبی ــای ذی رب ــای اتحادیه ه ــی، روس ــئوالن دولت  مس
ــاف  ــاق اصن ــاق تشــکیل شــده اســت. رئیــس ات ــان ات و معاون
ــکو  ــاختمان پالس ــه س ــوع حادث ــف از وق ــراز تأس ــا اب ــران ب ای
ــاختمان  ــن س ــی ای ــکاران صنف ــت هم ــه درگذش ــران، ضایع  ته
و آتش نشــانان فــداکار را تســلیت گفــت. ســاختمان پالســکو بــا 
حــدود 54 ســال قدمــت، یکــی از ســاختمان های قدیمــی 
 تجــاری در تهــران بــود کــه صنف هــای پوشــاک، کفــش 
پیراهــن دوزان و لــوازم ورزشــی، بیشــتر واحدهــای تولیــدی آن 

بودند.

 کاهش ۳5 درصدی حجم ترانزیت کاال 

در سال جاری
حمل ونقــل  شــرکت های  انجمــن  سراســری  کانــون  دبیــر 
بین المللــی از کاهــش 35 درصــدی حجــم ترانزیــت کاال در 
ســال جــاری خبــر داد و ترکیــه و ترکمنســتان را دارای بیشــترین 
ــری  ــین امی ــت. غالمحس ــی دانس ــای ایران ــرای کااله ــع ب موان
ــون  ــالح قان ــرای اص ــه ب ــای صورت گرفت ــا پیگیری ه ــت: ب گف
امــور گمرکــی، اصــالح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، اعمال 
تغییــرات در قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و همچنیــن 
افزایــش زمــان فعالیــت مرزهــا بــه 24 ســاعت، شــاهد افزایش 
حجــم ترانزیــت گمرکــی و بهبــود تعامــل بــا کشــورهای همســایه 
خواهیــم بــود. وی ادامــه داد: حجــم ترانزیــت کاال از ســال 73 
تــا 92 ســیر صعــودی داشــت؛ امــا پــس از آن، رونــدی نزولــی 
ــت  ــم ترانزی ــش حج ــل کاه ــن دلی ــه مهم تری ــرد ک ــی ک را ط
هــم، اعمــال قوانیــن و تشــریفات گمرکــی ســختگیرانه از ســوی 

کشــورهای همســایه اســت.

 برگزاری 26 کلینیک کسب وکار 

در استان اصفهان
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اصفهــان از برگــزاری 26 
ــک در شــهرک ها و نواحــی  کلینی
صنعتــی مختلــف اســتان اصفهان 
ــا  ــی ب ــد جوادبگ ــر داد. محم خب
ــب  ــک کس ــت کلینی ــان اهمی  بی
و کار در کمــک بــه رفــع مشــکالت 
واحدهــای تولیــدی اظهــار داشــت: مرکــز دائمــی خدمــات 
ــاحت  ــه مس ــاختمانی ب ــان در س ــب و کار اصفه ــاوری و کس فن
تقریبــی 10000 متــر مربــع در شــهرک فنــاوری اصفهــان تأســیس 
شــد و تاکنــون بیــش از 45 شــرکت مشــاور صنعتــی در 
 رشــته های گوناگونــی نظیــر ســرمایه گذاری، بازاریابــی و بازرگانــی

طراحــی و نظــارت ســاختار ساخت وســاز، مالــی و حســابداری 
مالیاتــی، صــادرات و واردات، صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری 
 و صــادرات، امــور حقوقــی، بیمــه، اســتاندارد، مدیریــت کیفیــت

تولیــد  خطــوط  و  سیســتم ها  بهینه ســازی  و  عارضه یابــی 
شناســایی و ثبــت شــرکت های دانش بنیــان، نانــو فنــاوری 
دســتورالعمل های  اجــرای  طــی   ... و  الکترونیــک  تجــارت 
ــه  ــر ب ــرارداد، 28 دفت ــاد ق ــا انعق ــده و ب ــکیل ش ــازمان تش س
ــان ضــرورت  ــا بی ــی ب ــز شــده اند. بگ ــذار و تجهی مشــاوران واگ
آشــنایی صنعتگــران بــا خدمــات مشــاوره ای افــزود: اوایــل آذر 
ــی در شــهرک صنعتــی  ــک صنعت ــتین کلینی ســال 93 نخس
 ســگزی افتتــاح شــد و تاکنــون 26 کلینیــک در شــهرک ها 
و نواحــی صنعتــی مختلــف فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. وی با 
ــای  ــران واحده ــر از مدی ــش از 1145 نف ــه بی ــه مراجع ــاره ب اش
مختلــف صنعتــی بــه ایــن کلینیک هــا و دریافــت بیــش از 4200 
خدمــت مشــاوره ای گوناگــون از ایــن مراکــز گفــت: بــا آغــاز بــه 
صنعتگــران  بیــن  ارتبــاط  و کار،  کلینیک هــای کســب   کار 
ــگ  ــعه فرهن ــب توس ــر موج ــن ام ــد؛ ای ــرار ش ــاوران برق و مش
ــود  ــد و بهب مشــاوره شــده و کاهــش هزینه هــا و افزایــش تولی

کیفیت را در پی خواهد داشت.

شروع حذف یارانه ها از 20 روز دیگر
ــه  ــا اشــاره ب ــاه ب ــی وزارت رف ــن اجتماع ــاه و تأمی ــر کل رف مدی
ــت:  ــتیم، گف ــی نداش ــه حذف ــته هیچ گون ــاه گذش ــه در م اینک
ــس از  ــال و پ ــده ارس ــه از 20 روز آین ــذف یاران ــای ح پیامک ه
ــه وزارت  ــاره برنام ــاز می شــود. احــد رســتمی درب آن حــذف آغ
ــره 14  ــق تبص ــت: مطاب ــا گف ــه پردرآمده ــذف یاران ــرای ح کار ب
ــوار،  ــه هــر خان ــرای حــذف یاران ــون بودجــه 95، وزارت کار ب قان
ــانی  ــی اطالع رس ــامانه پیامک ــق س ــد از طری ــذف بای ــل از ح قب
کنــد. از ابتــدای شــهریورماه امســال بــه تدریــج اطالع رســانی بــه 
خانوارهایــی کــه در شناســایی بانــک اطالعاتــی جــزو خانوارهــای 

حذفــی بودنــد، آغــاز شــده اســت. 

روند کاهشی قیمت در بازار طال و سکهحداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران
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حتما بخوانید!
باغ ایرانی، شاهکار طبیعت

مدیــر کل پســت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 10 
ــی  ــتی اینترنت ــوله پس ــزار مرس ــاری 29 ه ــال ج ــه س ماه
خریداری شــده در اســتان بــه مبلــغ 2 میلیــارد و 400 
میلیــون تومــان بــوده کــه طــی دو مــاه گذشــته 2 میلیــارد 
و 100 میلیــون تومــان خریــد اینترنتــی انجــام شــده اســت. 
ــته 42  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــر نس ــن ام ای

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص

هم اندیشــی  جلســه  در  دی مــاه   30 عنایتــی  حســین 
ــب  ــعه کس ــدف توس ــا ه ــت ب ــت پس ــری از ظرفی بهره گی
ــتی  ــات پس ــفانه خدم ــرد: متاس ــار ک ــا، اظه ــای نوپ و کاره
اســتان نســبت بــه میانگیــن کشــوری بســیار پاییــن اســت.

    تجارت هوشمند
وی افــزود: بایــد بــا نشســت های عمومــی و تخصصــی کــه 
ــف را  ــکاران در ادارات مختل ــرش هم ــود، نگ ــزار می ش برگ

درخصــوص بــازار کســب و کار عــوض کنیــم. 
ــا  ــهرهایی را ب ــک ش ــده نزدی ــد در آین ــت: بای ــی گف عنایت
تجــارت هوشــمند و کســب و کارهــای نــو بــا در نظــر گرفتــن 

ــم.  ــدازی کنی ــان، راه ان ــای جوان ایده ه
وی تصریــح کــرد: در صورتــی کــه بتوانیــم کســب و کار نوپــا 
ــتغال  ــب اش ــر موج ــن ام ــم، ای ــدازی کنی ــتان راه ان در اس

ــوب خواهــد شــد.  ــی و بازاررســانی مطل ــدار بازاریاب پای
ــا  ــای نوپ ــب و کاره ــاد کس ــت از ایج ــدف پس ــی ه عنایت
 را مطــرح کــردن زنجیــره توزیــع و تأمیــن کاال دانســت 
ــر  ــا ب ــد کاال بن ــش از تولی ــروزی پی ــه ام ــت: در جامع و گف
ســلیقه افــراد، بــازار هــدف شناســایی می شــود و تبلیغــات 
 در ایــن زمینــه بایــد مشــخص شــده باشــد و بتــوان آن هــا 

را به طور هدفمند ارائه کرد. 
وی بــا اشــاره بــه قابلیت هــا و پتانســیل های موجــود 
ــوالت  ــد محص ــی تولی ــاری و توانای ــال و بختی در چهارمح
 ارگانیــک ادامــه داد: هــدف از راه انــدازی بــازار کســب 
و کار و بــازار الکترونیــک، ایــن اســت کــه بتــوان بــا توجــه 
بــه ظرفیت هــا و قابلیت هــای فوق العــاده واســطه ها را 

از بیــن بــرد. 
ــب  ــازار کس ــدازی ب ــی از راه ان ــدف نهای ــت: ه ــی گف  عنایت
ــرای ایجــاد توســعه ــد و ســود بســیار ب  و کار، ایجــاد درآم

رونق اقتصادی و اشتغال زایی مناسب در استان است.
    تجارت الکترونیک

وی بــا اشــاره بــه بحــث تجــارت الکترونیــک تصریــح کــرد: 
ــا صنایــع  ــوع تجــارت، ارتبــاط ب ــا ایــن ن هــدف از ارتبــاط ب
کوچــک و متوســط و ارتبــاط آن بــا مصرف کننــده اســت کــه 

بتواننــد کاالی مدنظــر خــود را از اینترنــت یــا فضــای مجازی 
تهیــه کننــد؛ درواقــع ایــن نــوع تجــارت موجــب ارتقــا یافتن 
ســطح دسترســی افــراد خواهــد شــد. وی ادامــه داد: بحــث 
ــه پروژه هــای اقتصــاد  مدیریــت نشــانی در اســتان از جمل
ــه  ــود ک ــوب می ش ــف محس ــاس جی ن ــر اس ــی ب مقاومت
ایــن پــروژه در اســتان آغــاز شــده اســت و موجــب هدفمنــد 

شــدن بازاریابــی نیــز خواهــد شــد.
    سامانه 193

عنایتــی بــا اشــاره بــه وجــود 300 دفتــر پســتی در اســتان 
آی ســی تی  دفتــر  هــزار   10 حاضــر  حــال  در  گفــت: 
300 کیلومتــر خــط  و  هــزار  و همچنیــن 4  روســتایی 
ــود دارد. وی  ــتاها وج ــهرها و روس ــی در ش ــبکه مویرگ ش
 بــا اشــاره بــه وجــود زیرســاخت های بــزرگ اســتان

ارتباطــی  سیســتم  نزدیــک  آینــده  در  تصریــح کــرد: 
ــر  ــه هوشــمند تغیی فرابخشــی پســت اســتان از ســنتی ب
خواهــد کــرد. عنایتــی بــا اشــاره بــه ســامانه 193 در اســتان 
گفــت: ایــن ســامانه خدمــات ویــژه شــهروندی ارائــه 
می دهــد کــه بــه دلیــل نبــود واحــد ســیار در کشــور، 
ون  خــودروی  دســتگاه  یــک  اســتان  در  خوشــبختانه 
ــدازی شــده اســت.  ــال مرســوالت پســتی راه ان ــرای انتق ب
 وی افــزود: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 44 هــزار

ــه اســتان وارد شــده کــه نســبت  و 125 مرســوله پســتی ب
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 5 درصــد کاهــش داشــته 
اســت؛ ایــن کاهــش بــه دلیــل ســاماندهی فروشــگاه های 
ــود  ــول خ ــاری محص ــور اجب ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس  اینترنت

را می فروختند.

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 خرید 29 هزار مرسوله پستی اینترنتی 
در چهارمحال و بختیاری

آبزایندهرودباتأخیرجاریمیشود
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
بــا بیــان اینکــه هنــوز دریچه های 
 ســد زاینــده رود بســته اســت

بــه  زاینـــده رود  آب  گفــت: 
درخواســـت نظـــام صنفــی 
کشــاورزان اســتان اصفهــان بــا 

تأخیر بازگشایی می شود. 
علــی بصیرپــور درخصــوص دلیــل تأخیــر زمان بازگشــایی 
ــام  ــت نظ ــر درخواس ــا ب ــرد: بن ــار ک ــده رود اظه آب زاین
ــتر  ــازی بس ــرای آماده س ــتان ب ــاورزان اس ــی کش صنف
رودخانــه زاینــده رود بــا تأخیــر چنــد روزه بازگشــایی 

می شــود. 
ــه  ــده رود ادام ــایی آب زاین ــان بازگش ــوص زم وی درخص
داد: بــه دلیــل اینکــه کشــاورزان هنــوز نتوانســته اند 
عملیــات آماده ســازی و ســاماندهی رودخانــه را تمــام 
کننــد، بازگشــایی آب بــا تأخیــر انجــام و بــه محــض اتمام 

ــود.  ــاز می ش ــات آب ب ــن عملی ای
قــرار بــود ســد زاینــده رود بامــداد دیــروز پنجشــنبه 
ــه  ــر ثانی ــب ب ــر مکع ــی حــدود ۶0 مت ــا دب ــاه ب 30 دی م
بازگشــایی شــود؛ امــا بــه دلیــل تکمیــل نشــدن عملیــات 
پاکســازی رودخانــه جــاری شــده آب زاینــده رود بــا چنــد 

ــود. ــام می ش ــر انج روز تأخی
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3برابرشد
حاجی دلیگانــی گفــت: در برنامــه پنــج ســاله مقــرر شــد 
ســهم بودجــه اســتانی تــا 30 درصــد افزایــش پیــدا کنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه ســهم تملــک دارایی هــای 
ســرمایه ای 7 درصــد بــوده اســت؛ بــه ایــن ترتیــب بودجــه 
شهرســتان برخــوار تــا 3 برابــر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

 نماینــده مــردم برخــوار، شاهین شــهر و میمــه در مجلــس 
شــورای اســامی، شــامگاه پنجشــنبه در جلســه شــورای 
ــاخص های  ــی از ش ــزود: یک ــوار اف ــتان برخ اداری شهرس
برنامــه ششــم توســعه موضــوع شفاف ســازی موضوعــات 
 مختلــف اســت کــه در ایــن طــرح همــه دریافتی هــا

پرداخــت  مختلــف،  دســتگاه های  خریــد  هزینه هــا، 
ــن  ــورت آنای ــه ص ــی ب ــتر الکترونیک ــا و… در بس حقوق ه

مشــخص و قابــل مشــاهده خواهــد شــد.
ــه  ــاخصه برنام ــن ش ــی دومی ــینعلی حاجی دلیگان  حس
ششــم توســعه را رشــد اقتصــادی کشــور برشــمرد و عنوان 
کــرد: در برنامه هــای دولــت پیش بینــی شــده اســت کــه 
ــا ســرمایه گذاری 3۶0 هــزار میلیــارد تومــان بــه صــورت  ب
ســاالنه بتوانیــم رشــد اقتصــادی را بــه 8 درصــد برســانیم. 
ایــن نماینــده مجلــس اظهــار امیــدواری کــرد: اگــر بتوانیم 
بــا بســیج ظرفیت هــای کشــور ایــن نــرخ ســرمایه گذاری 
ــب  ــق جال ــزرگ و رون ــه ســرانجام برســانیم، تحــول ب را ب
توجهــی در حــوزه اقتصــادی ایجــاد و کشــور از رکــود خــارج 

خواهــد شــد.
 ایــن نماینــده مجلــس خطــاب بــه مســئوالن و مدیــران 
ــوب  ــردم خ ــهروندان و م ــت: ش ــوار گف ــتان برخ شهرس
 و نجیبــی داریــم و الزم اســت در حیطــه مســئولیت 
ــه  ــانی ب ــال خدمت رس ــه دنب ــتر ب ــود بیش ــف خ و وظای

ــم.  ــع کنی ــا را مرتف ــکات آن ه ــیم و مش ــردم باش م
وی بــا تاکیــد بــر محوریــت و اصــل بــودن مــردم یــادآور 
شــد: اگــر مــردم را بــرای انقــاب و نظــام اســامی حفــظ 

ــم. ــرای نظــام نکرده ای ــم، کاری ب نکنی

بیشاز200پروژهدرشهرداریکاشان

بهبهرهبرداریمیرسد
شــهردار کاشــان گفت: در سی وهشــتمین  کیمیای وطن
بهــار آزادی، بیــش از 200 پــروژه در شــهرداری کاشــان بــه 

بهره برداری می رسد. 
و  افتتــاح  آییــن  در  رضــوی  ناظــم  محمــد  ســید 
بهره بــرداری از تقاطــع غیرهمســطح مصــای »پــل 
والیــت« بــه ضــرورت ایجــاد تقاطــع غیرهمســطح 
تــردد  در  ایمنــی  کــرد:  اظهــار  و  پرداخــت   مصلــی 
و دسترســی بــه مصلــی، ســهولت و دسترســی بــه 
کمربنــد شــهری یــا معابــر داخــل شــهر و کنتــرل 
ترافیــک شــهری از جملــه مزایــای احــداث تقاطــع 

غیرهمســطح و پــل والیــت اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه بــه زودی بیمارســتانی بــا 280 
تخــت در نزدیکــی مصــای بقیــة هللا اعظم)عــج( احــداث 
ایــن  در  الزم  پروانه هــای  تصریــح کــرد:  می شــود، 
ــی  ــل دیوارکش ــن مراح ــده و همچنی ــادر ش ــه ص  زمین
ــز  ــیمای مرک ــاختمان اداری صداوس ــه برداری س و نقش

کاشــان در حــال تهیــه اســت. 
ــوزه  ــض، باغ م ــه داد: دانشــگاه فی شــهردار کاشــان ادام
دفــاع مقــدس، مجموعــه تفریحــی، فرهنگــی و رفاهــی 
نیایــش از جملــه مکان هایــی اســت کــه در بلــوار 
ــای  ــات پروژه ه ــده و مطالع ــداث ش ــا)ع( اح ــام رض ام
ــت  ــت. موقعی ــت اجراس ــم در دس ــری ه ــدد دیگ متع
ــت  ــل والی ــداث پ ــاد و اح ــرورت ایج ــا ض ــن مکان ه ای

را نشــان می دهــد.
ــان  ــهری کاش ــگ ش ــه رین ــاره ب ــا اش ــوی ب ــم رض  ناظ
ــاد  ــد، طاهرآب ــه راون ــوار در منطق ــاد بل ــرد: ایج ــد ک  تاکی
و خــزاق، دسترســی آســان بــه معابــر شــهری را فراهــم 
ــا  ــده ت ــای زمان بندی ش ــق برنامه ه ــت و طب ــرده اس ک

ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــر ب ــه فج ده
ــای در دســت  ــر از پروژه ه ــه را یکــی دیگ ــوار الهی وی بل
ــرد: در  ــد ک ــمرد و تاکی ــان برش ــهرداری کاش ــرای ش اج
ــام حســن  ــدان ام ــه و می ــوار الهی ــی، بل مجــاورت مصل
عســکری)ع( احــداث شــده و دسترســی مــردم منطقــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــان تر ک ــی آس ــه مصل ــن را ب فی
ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــر ب ــه فج ــا ده ــز ت ــروژه نی پ
شــهردار کاشــان حــذف دکل هــای فشــار قــوی بــرق در 
ــوار امــام رضــا)ع(، از دیگــر برنامه هــای شــهرداری  را بل
کاشــان بیــان کــرد و افــزود: بــا هــدف ســامتی جســم 
ــه خطــوط  ــوی ب و روان شــهروندان، کابل هــای فشــار ق

ــود. ــل می ش ــی تبدی زمین

اخبار کوتاه

 بخشدار مرکزی لنجان:

روستاهادرتوسعهکالنکشور

نقشبسزاییدارند

لنجان
مرتضی شریفی

شهرســتان  کارگــروه  جلســه 
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــان ب لنج
از ساخت وســازهای غیرمجــاز 
بــا  و تغییرکاربــری اراضــی و 
منجــزی  حســینی  حضــور 
بخشــدار مرکــزی، نــوروزی معــاون دادســتان، محمــدی 
روســتاهای  دهیــاران  از  و جمعــی  باغبهــادران  بخشــدار 
ــداری برگــزار شــد. ناصــر  شهرســتان لنجــان در محــل فرمان
حســینی منجــزی بخشــدار مرکــزی لنجــان در ایــن جلســه 
ــتائیان   گفــت: مهاجرت هــا باعـــث کاهـــش اشـــتغال روسـ

و کم شدن سطح درآمد آن هاست. 
ــه توســعه   ــد ب ــرد: بای ناصرحســینی منجــزی خاطرنشــان ک
روســتایی توجــه شــود و بــرای بهبــود شــرایط زندگــی آنــان 
تــاش کــرد. وی افــزود: در همیــن راســتا پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی ســازمان تعــاون روســتایی، جهاد ســازندگی 
و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی تشـــکیل شــد؛ چــرا کـــه 
 نقـــش روســـتاها در توســـعه  کان کشــور بســیار چشــمگیر 
و مهــم اســت. بخشــدار مرکــزی لنجــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
روســـتاها در توســـعه  کان هـــر کشـــوری ســـهم بســـزایی 
دارنـــد تصریـــح کرد: در دولـــت یازدهـــم معاونـــت توســـعه  
روسـتایی و مناطـق محـروم تشـکیل شـد کـه بـه روسـتائیان 
خدمـت رســـانی کنــد. وی بــا بیــان اینکــه اســاس کار و تولیــد 
در روستاهاســت، افــزود: کار و تولیــد بایــد نهادینــه شــود تــا 
ارزش افــزوده در روســتاها بــاال رود و کشــاورزی توســعه یابد. 
بخشــدار مرکــزی لنجــان در ادامــه گفــت: ساخت وســازهای 
غیرمجــاز و تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی، ریختـــن 
ــه  ــث ب ــتاها باع ــاختمانی در روس ــای سـ ــا و نخاله ه زباله ه
وجــود آمــدن مشــکاتی نظیــر ســیابی شــدن روســتاها بــه 
هنــگام بارندگــی می شــود کــه دهیــاران بایــد بــه ایــن مهــم 
 توجــه کننــد؛ چــرا کـــه دهیـــار بــه منزلــه مدیــر و چشـــم بینا 
ــتان  ــاون دادس ــوروزی، مع ــن ن ــت. محس ــر روستاسـ و ناظ
لنجــان، نیــز در ایــن جلســه تاکید کــرد: تغییــر کاربــری اراضی 
در روســتاهای لنجــان مشــهود اســت و بایــد کارگروهــی فعــال 
از دهیــاران و ســایر اعضــا بــه منظــور پیشــگیری از تخریــب 
ــان  ــا بی ــوروزی ب ــی تشــکیل شــود. محســن ن ــع طبیع مناب
ــه  ــال 1374 ب ــی در س ــری اراض ــظ کارب ــون حف ــه قان اینک
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید و در ســال 1385 
بــا اصاحاتــی تصویــب نهایــی شــد، گفــت: دهیــاران، متولیان 

اجــرای امــور قانونــی در روســتاها هســتند.

ارائهتسهیالتبه۸۸0واحدتولیدی

استاناصفهان
ــه 880 واحــد  اســتاندار اصفهــان از ارائــه تســهیات بانکــی ب
تولیــدی اســتان اصفهــان خبــر داد. رســول زرگرپور، اســتاندار 
ــا اشــاره  ــی اســتان ب ــان، در نشســت اقتصــاد مقاومت اصفه
ــای  ــوی بنگاه ه ــی از س ــهیات و نقدینگ ــت تس ــه درخواس ب
تولیــدی و صنعتــی اظهــار داشــت: بیــش از هــزار و 700 
درخواســت از ســوی واحدهــای صنعتــی و تولیــدی اســتان 
اصفهــان بــرای دریافــت تســهیات ثبــت و موافقــت شــده کــه 
نزدیــک بــه هــزار مــورد آن هــا بــه بانک هــای عامــل مراجعــه و 
جهــت تشــکیل پرونــده اقــدام کرده انــد. وی افــزود: از میــان 
پرونده هــای تشکیل شــده در بانک هــای اســتان اصفهــان 
880 مــورد تســهیات بانکــی را دریافــت کرده انــد کــه مابقــی 
ــور  ــتند. زرگرپ ــهیات هس ــت تس ــیر دریاف ــی مس ــز در ط نی
ــدی  ــرکت های تولی ــت های ش ــی درخواس ــه داد: بررس ادام
و صنعتــی در کارگروه هــا در حــال انجــام اســت. بــر اســاس 
بررســی کارگــروه درخواســت ها تاییــد و موافقــت صــادر شــده 

ــوند.  ــی می ش ــتان معرف ــل اس ــای عام ــه بانک ه و ب
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد کارگــروه رفــع موانــع تولیــد اســتان 
 اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن کارگــروه در بررســی مشــکات 
و کمــک بــه رفــع آن هــا نقش آفریــن اســت و بعضــی 
ــی ــد نقدینگ ــکاتی همانن ــا مش ــه ب ــی ک ــای صنعت  واحده
قوانیــن ســخت دســتگاه اداری، موانــع در فعالیــت و مــواردی 
از ایــن قبیــل روبــرو بوده انــد، مشکاتشــان بــا رایزنــی  حــل 
ــای  ــذاری پروژه ه ــه واگ ــان ب ــتاندار اصفه ــت. اس ــده اس ش
ــت: 157  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــش خصوص ــه بخ ــی ب عمران
ــتان  ــی در اس ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب ــرای واگ ــروژه ب پ
ــون  ــا تاکن ــورد آن ه ــه 28 م ــده ک ــی ش ــان پیش بین اصفه
واگــذار شــده و مابقــی در مســیر بررســی و امــور اداری قــرار 

ــه اســت. گرفت

شهردار نطنز:

معدنداران،هوایپاکراازنطنزگرفتهاند
شــهردار نطنــز گفــت: هــوای پــاک و دل انگیــز باغ شــهر 
تاریخــی نطنــز بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای مهــم آن زیــر 
ســایه ســودجویی معــدن داران در حــال زوال اســت و مــردم 
ایــن شــهر بــا آن خداحافظــی کرده انــد. ســید محســن 
ــه  ــاز ب ــز از دیرب ــار کــرد: باغ شــهر تاریخــی نطن تجویــدی اظه
ــان  ــتان اصفه ــوای اس ــق خوش آب وه ــی از مناط ــوان یک عن
ــی  ــوب آن، یک ــاک و خ ــوای پ ــده و ه ــناخته ش ــران ش و ای
 از جاذبه هــای گردشــگری شــهر در کنــار طبیعــت زیبــا 
کوهســتان ســرافراز کرکــس، امامــزادگان واجب التعظیــم 
و آثــار تاریخــی آن بــوده اســت کــه گردشــگران و حتــی 
 مهاجــران زیــادی را بــرای ســکونت بــه خــود جلــب می کــرد؛
امــا در کمــال تأســف امــروزه شــاهد رونــد تخریــب بســیاری 
از جاذبه هــای مهــم ایــن شــهر هســتیم. وی ادامــه داد: 
ــای  ــر پ ــای کرکــس زی ــه کوهســتان زیب ــی از جمل جاذبه های
و چــرخ منفعــت عــده ای ســوداگر تحــت عنــوان معــدن دار در 
حــال زوال و نابــودی اســت. باغ هــا و طبیعــت زیبــا کــه بــر اثر 
ــه  ــای صورت گرفت ــی و بی توجهی ه ــع آب ــدید مناب ــود ش کمب
ــی  ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــت و آث ــن اس ــن رفت ــال از بی  در ح
و باســتانی و بناهــای تاریخــی ثبت شــده ملــی کــه در ســایه 
حــال  در  مربوطــه  ســازمان های  و کوتاهــی  بی توجهــی 
متروکــه و تبدیــل شــدن بــه تلــی از خــاک هســتند، از جملــه 

ــز اســت. ــای نطن ــن روزه مشــکات ای

اخبار کوتاه

اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای علمــی و نــوآوری 
اســتان از افتتــاح مرکــز شــتاب دهنده نــوآوری یــزد در 
ــر داد. ســیدمحمد میرمحمــدی در  دهــه فجــر امســال خب
ــا  ــه ب ــزد ک ــر اســتان ی ــان برت ــل از کارآفرین ــش تجلی همای
 حضــور ســیدحمید کانتــری، معــاون وزیــر تعــاون، کار 

ــان  ــا بی ــد، ب ــزار ش ــی برگ ــاه اجتماع و رف
اینکــه کارآفرینــی آفرینــش کار اســت، 
اظهــار کــرد: آفرینــش کار بــه ایده هــای 
ــردازش  ــاز دارد. وی پ ــد و الزامــات نی جدی
ایده هــای جدیــد بــه منظــور تجاری ســازی 
فرآینــد کارآفرینــی  اجــزای  دیگــر  از  را 
دانســت و بیــان کــرد: در جشــنواره های 

آتــی همزمــان بــا تجلیــل از کارآفرینــان برتــر از ایده پــردازان 
ــرای  ــون ب ــود؛ چ ــل ش ــم تجلی ــتان ه ــر اس ــوان و برت ج
ــا اشــاره بــه  آن هــا ایجــاد انگیــزه می شــود. میرمحمــدی ب
ــی شــروع  ــای کوچــک و جزئ ــا ایده ه ــی ب ــه کارآفرین اینک
ــارب  ــه تج ــان ب ــت کارآفرین ــا هم ــت ب ــود و در نهای می ش

بــزرگ تجــاری و اقتصــادی تبدیــل می شــود، افــزود: 
گســتردگی یکــی از مهم تریــن ویژگــی عرصــه ایده پــردازی 
اســت. اســتاندار یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا بیــان اینکــه امــروز نگاه هــا بســیار تغییــر کــرده، تصریــح 
ــی در  ــای بوم ــه ظرفیت ه ــگاه ب ــر ن ــا تغیی ــروزه ب ــرد: ام ک
ــادی  ــش اقتص ــش از پی ــعه بی ــتای توس راس
بــه  تاریخــی  بافــت  مخروبــه  خانه هــای 
ــای  ــی از جاذبه ه ــه یک ــه ب ــده ک ــی درآم صورت
گردشــگری بــرای عاقمنــدان ایرانــی و خارجی 
ــت  ــتفاده از باف ــت. وی اس ــده اس ــل ش تبدی
ــه گردشــگری شــهر  ــوان جاذب ــه عن  تاریخــی ب
و اســتان یــزد را یکــی از ظرفیت هــای شــاخص 
اقتصــادی اســتان دانســت و بیــان کــرد: خوشــبختانه امــروز 
ــور را  ــه اول کش ــی تی، رتب ــی و آی س ــه آی ت ــتان در زمین اس
بــه خــود اختصــاص داده و ایــن نشــانه وجــود ظرفیت هــای 
انســانی و دیگــر ظرفیت هــای موجــود در اســتان بــه منظــور 

راه هــای بیشــتر توســعه اقتصــادی اســت. شــهرخبر

افتتاحمرکزشتابدهندهنوآورییزد
کارشــناس هواشناســی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه ورود 
ســامانه بارشــی بــه اســتان کرمــان گفــت: احتمــال بــروز 
ــی  ــق جنوب ــژه در مناط ــان، به وی ــتان کرم ــیاب در اس س

ــود دارد.  وج
مریــم ســاجقه از ورود ســامانه بارشــی بــه مناطــق جنوبی 

اســتان کرمــان خبــر داد و اظهــار کــرد: طــی 
ــاران در  ــارش ب ــاهد ب ــده ش ــای آین روزه
ــم  ــتان خواهی ــی اس ــتان های جنوب شهرس

بــود. 
ســاجقه ادامــه داد: این ســامانه بــه تدریج 
بــه مناطــق شــمالی، غربــی و مرکــزی 
اســتان کرمــان نیــز خواهــد رســید کــه اوج 

بارش هــا در ایــن مناطــق در روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه 
ــان  ــه جری ــیاب، ب ــروز س ــال ب ــود. وی از احتم ــد ب خواه
ــر  ــر ب ــی معاب ــی و آب گرفتگ ــای فصل ــادن رودخانه ه افت
اثــر فعالیــت ســامانه گفته شــده خبــر داد و گفــت: توصیــه 
می شــود افــراد از حضــور در حاشــیه رودخانه هــا جــدا 

ــد.  خــودداری کنن
ســاجقه بــا اشــاره بــه اینکــه بارش هــا در مناطق سردســیر 
ــرد:  ــار ک ــود اظه ــد ب ــرف خواه ــورت ب ــه ص ــات ب و ارتفاع
ــتانی  ــای کوهس ــطح جاده ه ــدن س ــده ش ــال لغزن احتم
ــی کــه در جاده هــا حضــور  ــن از رانندگان وجــود دارد؛ بنابرای
ــی  ــول ایمن ــم اص ــد، می خواهی ــدا می کنن پی
هواشناســی  رعایــت کننــد. کارشــناس  را 
اســتان کرمــان پدیــده غالــب در مناطــق 
ــد نســبتا  ــان را وزش بای شــرقی اســتان کرم
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ک شــدید دانســت و بی
اینکــه دمــای هــوا از روز دوشــنبه بــه صــورت 
محسوســی کاهــش پیــدا می کنــد، ضــرورت 
ــات الزم  ــرغ داران اقدام ــروران و م ــه داران، دامپ دارد گلخان
ــد. وی گفــت: همچنیــن  ــرای تنظیــم دمــا انجــام دهن را ب
توصیــه می شــود ادوات کشــاورزی در اماکــن سرپوشــیده 
 نگهــداری شــوند و افــراد بــه تنظیــم دمــای انبارهــا 

و کندوهای زنبور عســل مبادرت ورزند. ایسنا

در شهر

ــادواره ســردار شــهید ســید محســن  در نخســتین ی
ــتان  ــدس اس ــهید مهن ــزار ش ــش از ه ــوی و بی صف
ــاب ــامل کت ــاوت ش ــدی متف ــر تولی ــان از 4 اث  اصفه

ــد  ــی خواه ــایت رونمای ــن و س ــن، اپلیکیش انیمیش
شــد. 

و  عمــران  مهندســان  بســیج  ســازمان  مســئول 
بــرای  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  معمــاری 
ــردار  ــادواره س ــگ، ی ــان جن ــد از زم ــتین بار بع نخس
شــهید ســید محســن صفــوی و بیــش از هــزار 

شــهید مهنــدس و مهندســی رزمــی اســتان اصفهــان، 
برگــزار  شــهدا  خیمــه گلســتان  در  بهمن مــاه   7

 . د می شــو
مجیــد حمــزه بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: نمایشــگاه 
مهندســی  قــرارگاه  توانمندی هــای  و  عملکــرد 
از  یــادواره  ایــن  حاشــیه  در  نیــز  خاتم االنبیــاء 

ــر  ــد. دبی ــد ش ــا خواه ــاه برپ ــا 8 بهمن م ــخ ۶ ت تاری
بــا  اصفهــان  یــادواره شــهدای مهندســی  ســتاد 
ــط  ــه توس ــی ک ــی تخصص ــه 4 دوره آموزش ــاره ب اش
کارشناســان خبــره قــرارگاه خاتم األنبیــا تدریــس 
طراحــی  تجربه هــای  کــرد:  تصریــح  می شــود، 
 و اجــرای تونــل مکانیــزه خــط 2 متــرو مشــهد

ــی در  ــگمنت الیاف ــرای س ــی و اج ــات طراح ماحظ
ــه احــداث پل هــای شــهری  ــزه، تجرب ــاری مکانی حف
ــوردی  ــه م ــی )مطالع ــای کابل ــر پل ه ــی ب ــا نگرش ب
ــا فناوری هــای روز  ــی شــیراز( و آشــنایی ب ــل کابل پ
تونل ســازی در کشــور )حفــاری مکانیــزه تونــل( 
ســرفصل های ایــن دوره هاســت کــه عاقه منــدان 
می تواننــد با مراجعه به ســایت ســازمان بســیج مهندســان 
اســتان اصفهــان یــا ســایت بســیج دانشــجویی اســتان 

ــد. ــام کنن ــرکت در آن ثبت ن ــرای ش ب
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عضــو انجمــن مفاخــر معمــاری ایــران گفــت: اگــر مــا معمــاران امــروز بر 
ــاغ ایرانــی، شــاهکار طبیعــت و عالی تریــن  ایــن عقیــده هســتیم کــه ب
مظهــر ارتبــاط بیــن انســان و طبیعــت اســت، بایــد بهتــر از گذشــتگان در 
ایــن زمینــه عمــل کنیــم و بتوانیــم باغ هــای ایرانــی را گســترش دهیــم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــی«  ــاغ ایران ــت »ب ــزاری نشس ــاره برگ ــی درب ــروز مرباغ ــان، به اصفه
ــازمان  ــا س ــی آق ــام علیقل ــوزه حم ــاه در م ــروز 30 دی م ــر دی ــه عص ک
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: بنــده ســالیان 
ســال اســت کــه بــه صــورت ویــژه در زمینــه بــاغ ایرانــی فعالیــت زیــادی 
ــی  ــگاه زمین ــک ن ــی ی ــاغ ایران ــه ب ــد ب ــاور دارم بای ــام داده ام و ب انج
داشــته باشــیم تــا بتوانیــم جوهــر پایــدار بــاغ ایرانــی را در شهرســازی 

ــم.  ــه کار ببری امــروز ب
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از متخصصــان تأکیــد فراوانــی بــر تقــدس 

و شــکل بــاغ ایرانــی دارنــد، تصریــح کــرد: هــدف اصلــی مــن، رســاندن 
ــه  ــت؛ بلک ــت نیس ــان و الهی ــه اوج عرف ــاری آن ب ــی و معم ــاغ ایران ب

ــه اســت. ــن دســت باغ هــا، معمارگون ــه ای نگــرش مــن ب
ــران ادامــه داد: اگــر مــا، معمــاران   عضــو انجمــن مفاخــر معمــاری ای
ــت  ــاهکار طبیع ــی، ش ــاغ ایران ــه ب ــتیم ک ــده هس ــن عقی ــر ای ــروز ب  ام
ــا  ــر م ــن انســان و طبیعــت اســت و اگ ــاط بی ــر ارتب ــن مظه و عالی تری
فرزنــدان خلــف گذشــتگان هســتیم، بایــد بهتــر از آنــان در ایــن زمینــه 

ــم.  ــی را گســترش دهی ــم باغ هــای ایران ــم و بتوانی عمــل کنی
ــاغ چهلســتون  ــد کــه فــردی کــه ب ــان اینکــه برخــی می گوین ــا بی وی ب
ــرد: نخســتین  ــح ک ــه، تصری ــه شــمار می رفت ــارف ب ــک ع را ســاخته، ی
ــال دارد، آن اســت کــه معمــاران جــوان  ــه دنب ــن کار ب نتیجــه ای کــه ای
ایــن برداشــت را می کننــد کــه مــا عــارف نیســتیم؛ بنابرایــن نمی توانیــم 
ــاری  ــه معم ــا را از قافل ــگاه م ــن ن ــم و ای ــی را طراحــی کنی ــن باغ چنی

ــدازد. ــب می ان عق
ــاران  ــرد و گفــت: معم ــه باغ هــای ارم، شــازده و... اشــاره ک  مرباغــی ب
بایــد ایــن باغ هــا را ببیننــد و از آن هــا بــرای ســاخت و طراحــی باغ هــای 
الگوبــرداری کننــد و حتــی نمونه هــای جدیدتــر  امــروزی   جدیــد 

و کاربردی تری از این باغ ها را در شــهرهای امروزی بســازند.

عضو انجمن مفاخر معماری ایران عنوان کرد:

باغایرانی،شاهکارطبیعت

نهایــی ســتاد فجــر   حســین فراســت در جلســه 
گلپایگان

فصاحت

ــا گرامیداشــت سی وهشــتمین  ــگان ب شهرســتان گلپای
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی اظهــار داشــت: ضــروری اســت کــه 
ــا  ــان ب ــان و نوجوان ــنایی جوان ــدف آش ــا ه ــر ب ــه فج ــای ده برنامه ه
ــزود:  ــزار شــود. وی اف ــاب اســامی برگ ــا و دســتاوردهای انق آرمان ه
جشــن های دهــه فجــر بایــد آنچنــان باشــکوه برگــزار شــود کــه 

شیرینی آن همیشه در اذهان عمومی باقی بماند. 
ــا تأکیــد بــر کیفیــت و کمیــت برنامه هــای دهــه  فرمانــدار گلپایــگان ب
ــه در  ــی ک ــع و رویدادهای ــد وقای ــخنرانی ها بای ــرد: در س ــان  ک ــر بی فج
پیــروزی انقــاب نقــش اساســی داشــته، بــرای جوانــان بازگــو شــود. 
وی اذعــان داشــت: انقــاب از حاصــل خــون شــهدا و دفــاع همه جانبــه 
ــه پیــروزی رســید و کســانی  مــردم در پیــروی از امــام خمینــی)ره( ب
کــه شــعار مــن انقابــی هســتم را بــه تمــام معنــا ســرمی دهند، بایــد 

بــدان نیــز عمــل کننــد. 
ــی ــروژه عمران ــر 20 پ ــارک فج ــه مب ــت: در ده ــار داش ــت اظه  فراس

ــه  ــان ب ــارد توم ــر 3 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاورزی ب ــی و کش خدمات
اظهــار  حیدرعلــی گل محمــدی  ادامــه  در  می رســد.  بهره بــرداری 
مهــم  پروژه هــای  از  شهرســتان  دام  کشــتارگاه  پــروژه  داشــت: 
 محســوب می شــود؛ چــون پــس از بهره بــرداری، منطقــه غــرب اســتان 
را پوشــش می دهــد. مدیــر جهــاد کشــاورزی گلپایــگان بــا بیــان 
اینکــه در حــال حاضرکشــتارگاه دام گلپایــگان بــا 95 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی از طریــق بخــش خصوصــی در حــال احــداث اســت، گفــت: 
بــرای افتتــاح ایــن پــروژه بایــد یــک روز ویــژه در نظــر گرفتــه شــود.

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــع معدن رئیــس کمیســیون معــادن و صنای کیمیای وطن
اصفهــان خواســتار اتحــاد و یکپارچگــی تشــکل های معدنــی شــد و گفــت: 
ــز  ــه  صــورت متمرک ــن بخــش را ب ــد خواســته های ای وحــدت تشــکل ها می توان
دنبــال کنــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، احمــد خوروش 
در هشــتمین جلســه کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی اصفهان 
ــش  ــده در بخ ــل پیش آم ــک معض ــوان ی ــه  عن ــی ب ــرد: خام فروش ــح ک تصری
معــادن اســت کــه تشــکل ها بــا تمرکــز بــر روی آن می تواننــد آن را برطــرف کننــد. 
ــرای معــادن اشــاره کــرد و گفــت:  ــع طبیعــی ب ــه مســائل پیش آمــده مناب وی ب
ــت  ــه فعالی ــی از ادام ــق معدن ــواران در مناط ــور جان ــدن حض ــس از مطرح ش پ
بعضــی از معــادن کــه از ســوی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت مجــوز دریافت 
کردنــد، جلوگیــری می شــود. بهتــر نیســت کــه از محــل حقــوق دولتــی 
ــی پرداخــت شــود؟  ــداری در مناطــق طبیع ــه نگه ــادن هزین دریافت شــده از مع
 اگــر خام فروشــی بــه معنــای تعطیلــی فعالیــت امــور معدنــی، اشــتغال
کارآفرینــی و صــادرات اســت، قطعــا دولــت موفــق خواهــد شــد؛ ولــی در غیــر 
ایــن صــورت می تــوان نتیجــه گرفــت پروانه هــای اکتشــاف و بهره بــرداری مجــوز 
درســتی بــرای تعریــف فعالیــت مالــکان نــدارد. وی از مراحــل مقدماتــی 
راه انــدازی بانــک اطاعاتــی معــادن و صنایــع معدنــی در اســتان اصفهــان خبر داد 
و گفــت: ایــن بانــک اطاعاتــی می توانــد در توســعه بــازار معــادن اســتان و تأمیــن 
ــس  ــرتیپی، نایب رئی ــم س ــد. ابوالقاس ــک کن ــادن کم ــن مع ــاز ای ــورد نی ــواد م م
ــان در ایــن جلســه، تعــدد تشــکل های  ــی اصفه ــاق بازرگان کمیســیون معــدن ات
ــن بخــش برشــمرد  ــم ای ــای مه ــی از چالش ه ــی بخــش ســنگ را یک  غیردولت
ــه انســجام و یکپارچگــی فعــاالن  و گفــت: حضــور 25 تشــکل در ایــن بخــش ب

این بخش کمک نمی کند.

فرمانــدار اصفهــان طــی بازدیــد از قســمت های مختلــف  کیمیای وطن
مجموعــه آرامســتان بــاغ رضــوان و ابــراز رضایــت از خدمات دهــی 
مدیریــت وخدمــات انجام شــده در ایــن مجموعــه معنــوی گفــت: 
ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهــان از ســازمان های موفــق 

است و خدمات خوبی به مردم اصفهان ارائه می دهد.  
ــار  ــان اظه ــی اصفه ــتان های قدیم ــوع آرامس ــه تن ــاره ب ــا اش ــل ب کفی
ــوات  ــن ام ــی درخصــوص دف ــرای یکپارچه ســازی و هماهنگ داشــت: ب
نیــاز بــه یــک ســازماندهی بــود کــه بــا همــکاری مجموعــه فرمانــداری 
ــط  ــتگاه ها ی ذی رب ــر دس ــی و دیگ ــکی قانون ــی، پزش ــازمان قضای  س
ــان شــکر خــدا اقدامــات  ــت آرمســتان اصفه ــری مــداوم مدیری و پیگی
خــوب و مطلوبــی رخ داده اســت. وی تصریــح کــرد: با اســتقرار شــعبه ای 
از پزشــکی قانونــی در محــل آرامســتان و تشــریح اولیه متوفــی، دیگرنیاز 
بــه مراجعــه بــه پزشــکی قانونــی نیســت و بــرای تســهیل در امــور بعضی 
ــام  ــوان انج ــاغ رض ــل ب ــود مح ــات در خ ــی، اقدام ــای قانون از برنامه ه
ــت  ــی در وق ــد و صرفه جوی ــانی در رفت وآم ــن خدمات رس ــود. ای می ش
 شــهروندان بســیار مؤثــر اســت. وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی فازهــای 2 
ــف  ــمت های مختل ــای قس ــروی پروژه ه ــت: پیش ــوان گف ــاغ رض و 3 ب
ــتان  ــه در آرامس ــرایطی ک ــا ش ــام و ب ــئون انج ــه ش ــردم در هم ــاز م نی
ــم.  ــت آرامســتان داری ــی را از باب ــن نگران ــان ایجــاد شــده، کمتری اصفه
در ادامــه ایــن بازدیــد، پــرورش، مدیــر عامــل ســازمان آرمســتان رضــوان 
ــان  ــوان بی ــاغ رض ــاری ب ــعت 1205 هکت ــه وس ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه
داشــت: 180 هکتــار از فضــای بــاغ رضــوان بــه فضــای ســبز اختصــاص 
دارد کــه در آن هــا ۶0 گونــه گیــاه متنــوع و مقــاوم کاشــت شــده اســت.

اتحادویکپارچگیتشکلهایمعدنیافتتاح20پروژهعمرانی،خدماتیوکشاورزیدرگلپایگان
سازمانآرامستانهایشهرداریاصفهان

ازسازمانهایموفقاست

احتمالبروزسیالبدرکرمان
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 

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

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
فرزند  شرودانی  قاسمی  توران   1394/04/30 مورخ   139460302027013654 شماره  رای   -1
نیم  و  یک  در   1286691338 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1253 شناسنامه  بشماره  محمدعلی 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3767 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/ 5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  باقری  مورخ  1394/04/30رضا   139460302027013655 شماره  رای   -2
شناسنامه 92400 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281919837 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3767 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت312/5  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
باقری  فرزند عباس بشماره  3- رای شماره 139460302027013656 مورخ 1394/04/30 جواد  
شناسنامه 3286 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292425611 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3767 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  312/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی   نژاد  جیحانی  مورخ  1395/05/17محمدرضا   139560302027006123 شماره  رای   -4
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1858 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283588463 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9604 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 216/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027006679 مورخ 1395/05/28 زهرا بخشی طغرلی دهقان فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 142 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291394885 در ششدانگ یکباب خانه نیمه 
ساز احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 189/18مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  آبادی   خاتون  آزادمرد  مورخ 1395/06/01 مریم   139560302027006840 شماره  رای   -6
رضا  بشماره شناسنامه 5459 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293419796 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 8873 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027006843 مورخ  1395/06/01محوبه الوئی پزوه فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 705 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291444262 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 8873 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 137 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027007575 مورخ  1395/06/16خدیجه عابدی مدبر فرزند اسماعیل 
بشماره شناسنامه 1832 صادره از كبودرآهنگ بشماره ملی 4030427121 در دو و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/75 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی محمد حسن حمسه عشر .
9- رای شماره 139560302027007576 مورخ  1395/06/16سمیه نوروزی مهیاری فرزند ابوالفضل 
بشماره شناسنامه 16664 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292694815 در یکدانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 124/75 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

محمد حسن حمسه عشر .
فرزند  مهیاری  نوروزی  ابوالفضل   1395/06/16 مورخ   139560302027007577 شماره  رای   -10
محمد بشماره شناسنامه 18 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199528226 در دو و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  124/75مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی محمد حسن حمسه عشر .
11- رای شماره 139560302027007702 مورخ  1395/06/17علی جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند 
ناصرقلی  بشماره شناسنامه 1179 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1090438133 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

177/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قلعه سفیدی  قربانعلی جمشیدیان   1395/06/17 مورخ   139560302027007703 رای شماره   -12
بشماره ملی 1091652325 در ششدانگ  آباد  از نجف  بشماره شناسنامه 23 صادره  فرزند مرتضی 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  170/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
13- رای شماره 139560302027008046 مورخ  1395/06/28حسنعلی زمین کار فرزند حیدر بشماره 
شناسنامه 5 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129785576 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027008828 مورخ   1395/07/14مرتصی اتحادی ابری فرزند اسماعیل 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283639858 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1100 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  263/37مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027010124 مورخ  1395/08/11عبدالمحمد سرلکچیوائی فرزند مصطفی 
یکباب  از فریدونشهر بشماره ملی 1129447057 در ششدانگ  قلی بشماره شناسنامه 289 صادره 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  120/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  فرج  فرزند  رای شماره 139560302027010148 مورخ  1395/08/12 حسن ستاری خواه   -16
بشماره شناسنامه 111 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1141494558 در ششدانگ یکباب ساختمان 
 200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسن  فرزند  خیادانی  خلفی  صغرا   1395/08/25 مورخ   139560302027010806 شماره  رای   -17
بشماره شناسنامه 721 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283914190 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 186 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027010911 مورخ  1395/08/26محمود نعمت الهی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 2109 صادره از آباده بشماره ملی 2410505651 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  167/82مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
ابری فرزند علی بشماره  19- رای شماره 139560302027010969 مورخ 1395/09/01 عزت فروغی 
شناسنامه 1215 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641003 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/58 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
اکبر  فرزند  علی کنگازیان کنگازی    1395/09/13 مورخ   139560302027011351 شماره  رای   -20
مغازه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1291587977  بشماره  اصفهان  از  1249 صادره  بشماره شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9350 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/86 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سید حسین گنگازچی .
امراله  فرزند  نصیری ده سرخی  بلور  139560302027011401 مورخ  1395/09/14  رای شماره   -21
بشماره شناسنامه 506 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289310841 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت 192/55  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 7897  بر روی قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027011482 مورخ 1395/09/15 مجید فروغی راد فرزند غالمحسین  
از اصفهان بشماره ملی 1283821435 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 11954 صادره 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 12575  بر روی قسمتی  احداثی 

207/52 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن فروغی ابری .
23- رای شماره 139560302027011486 مورخ 15/09/1395 جمشید فروغی راد فرزند غالمحسین 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291464646 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   673 شناسنامه  بشماره 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 12575  بر روی قسمتی  احداثی 

214/49 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن فروغی ابری فرزند.
بشماره  رضا  فرزند  ابراهیمیان  اصغر  مورخ 1395/09/15  رای شماره 139560302027011492   -24
طبقه  دو  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291421386 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   366 شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/23 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
25- رای شماره 139560302027011621 مورخ 1395/09/17 محمد علی اکبری خوندابی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 28 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091881987 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 244/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027011669 مورخ  1395/09/18 سعید خوش خلق فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 1113 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287916376 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

 207/19مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  حسین  فرزند  رجبی  اعظم   1395/09/18 مورخ   139560302027011672 شماره  رای   -27
شناسنامه 949 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290942234 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

207/19 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  اندوانی  زارعی  زهرا   1395/09/20 مورخ   139560302027011727 شماره  رای   -28
بشماره شناسنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291359419 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9030 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  40/51مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
حیدر  فرزند  اللهی   نعمت  مورخ  1395/09/23علیرضا   139560302027011916 شماره  رای   -29
بشماره شناسنامه 330 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289288811 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11907 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027011964 مورخ 1395/09/23 سیدرضا عالئی طباطبائی زواره فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 127 صادره از اردستان بشماره ملی 1189549506 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4053 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  17/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027011968 مورخ  1395/09/23 بهمن یسلیانی فرزند تیمور بشماره 
شناسنامه 65 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129232964 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 203/36 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
فرزند حسن بشماره  آقابزرگ  ناصر  رای شماره 139560302027011998 مورخ 1395/09/24   -32
شناسنامه 1729 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287790151 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
500 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فرهاد بدیعی فرزند محمد هادی .
علی  محمد  فرزند  آقابابابزرگ  زهره   1395/09/24 مورخ   139560302027012000 شماره  رای   -33
بشماره شناسنامه 415 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291115536 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
فرزند  بدیعی  فرهاد  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   500 مساحت 

محمد هادی .
34- رای شماره 139560302027012187 مورخ  1395/09/28ملك كرمی قمبوانی فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 14 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129772016 در 150 سهم مشاع از 300 
سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027012188 مورخ 1395/09/28 ابراهیم مقصودی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 45 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129736435 در 110 سهم مشاع از 300 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  سواردزی  كردگاری  زهرا   1395/09/28 مورخ   139560302027012192 شماره  رای   -36
محمدعلی بشماره شناسنامه 1625 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291520902 در 20 سهم مشاع از 
300 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عبدالرسول  فرزند  پور  متقی  وجیه  مورخ1395/09/29    139560302027012230 شماره  رای   -37
بشماره شناسنامه 2213 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288161263 در 20 سهم مشاع از 300 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  بابوكانی  سلطانی  شهین   1395/09/29 مورخ   139560302027012246 شماره  رای   -38
یکباب  در ششدانگ  ملی 1199595977  بشماره  از شهرضا  بشماره شناسنامه 39 صادره  مهدیقلی 
خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13005 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 121/01 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند   هفشجانی   صادقی  مورخ  1395/09/30گودرز   139560302027012275 شماره  رای   -39
عوض بشماره شناسنامه 27 صادره از شهرکرد بشماره ملی 6339827772 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 129/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند حسن   بدیعی گورتی   مریم  مورخ  1395/09/30  رای شماره 139560302027012277   -40
بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291713311 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت 129/92  ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 10387 واقع در بخش 5  بر روی قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027012291 مورخ 1395/09/30 طاهره آقایی پایین دروازه فرزند شجاع 
بشماره شناسنامه 2164 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286669431 در ششدانگ یکباب خانه چهار 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  بر روی قسمتی  طبقه احداثی 

199/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027012305 مورخ 1395/10/01 محمد یزدانی باغملکی  فرزند حسین 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288068492 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1481 شناسنامه  بشماره 
ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 12953  از  از قطعه زمین پالک 153 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی 
رقیه  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مساحت  101/60مترمربع.  به  اصفهان 

فروغی ابری .
43- رای شماره 139560302027012307 مورخ 1395/10/01 رضا شجاعیان فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 57491 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281669679 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه 
باستثناء بهای یک شانزدهم اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6650 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  209/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زاده خوراسگانی  قلی  مورخ  1395/10/01حسین  رای شماره 139560302027012326   -44
حسن بشماره شناسنامه 133 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291281738 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5971 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  153/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027012330 مورخ 1395/10/01 زهرا قلی زاده خوراسگانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 193 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291349758 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
از قطعه زمین پالک 5971 واقع در بخش 5 ثبت  بر روی قسمتی  یکباب خانه سه طبقه احداثی 

اصفهان به مساحت 153/75 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  بهاردوست   محمدحسین   1395/10/01 مورخ   139560302027012339 شماره  رای   -46
از اصفهان بشماره ملی 1291038949 در ششدانگ یکباب  رجبعلی بشماره شناسنامه 546 صادره 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 391/35 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 35.
فرزند  ردوست   بهار  حسن  مورخ  1395/10/01محمد   139560302027012347 شماره  رای   -47
رجبعلی بشماره شناسنامه 2879 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287255396 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 194/24 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  الوی   محسنی  ضامن  علی   1395/10/05 مورخ   139560302027012498 شماره  رای   -48
روشن علی بشماره شناسنامه 7 صادره از مباركه بشماره ملی 5419454564 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43397 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  296/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علیرضا  فرزند  بابائی  مورخ  1395/10/05میثم   139560302027012499 شماره  رای   -49
از ششدانگ  از اصفهان بشماره ملی 1282457871 در سه دانگ مشاع  شناسنامه 71658 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43397 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 296/95 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رضا  فرزند  خیادانی  شکری  مورخ  1395/10/05مرضیه   139560302027012500 شماره  رای   -50
بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291609555 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  168/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خانم  قیومیت  با  پزوه  محمود گلی   1395/10/05 مورخ   139560302027012505 شماره  رای   -51
مرضیه شکری فرزند اصغر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1275213375 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  168/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
52- رای شماره 139560302027012522 مورخ 1395/10/05 محسن زارعی خوابجانی فرزند ولی اله 
بشماره شناسنامه 1448 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286057191 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوابجانی  زارعی  اله  مورخ  1395/10/05حجت   139560302027012523 شماره  رای   -53
ولی اله بشماره شناسنامه 436 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286097517 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  چنگانی  مورخ  1395/10/05محمود   139560302027012539 شماره  رای   -54
عباس بشماره شناسنامه 515 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291463062 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9 فرعی از اصلی 5179 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 175 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027012542 مورخ 1395/10/05 نسیمه چیت ساز  فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 710 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285976541 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027012587 مورخ 1395/10/06 اكبر شیخیان بختیاری فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 32416 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282250914 در ششدانگ یکباب کارگاه 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء 

اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027012591 مورخ  1395/10/06 علی جانقربانی پوده فرزند محمدرضا 
بشماره شناسنامه 356 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288142651 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 162 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رضا  فرزند  مهرابی كوشكی  مریم  مورخ  1395/10/06   139560302027012605 شماره  رای   -58
بشماره شناسنامه 129 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284986683 در 50/20 سهم مشاع از 191/90 
سهم ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/56 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
سیداصغر  فرزند  حسینی  سیدرضا   1395/10/06 مورخ   139560302027012607 شماره  رای   -59
از  مشاع  در  20/50سهم   4132476758 ملی  بشماره  بروجرد  از  صادره   1221 شناسنامه  بشماره 
 191/90سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حیدر  فرزند  قهساره  صفری  مجتبی  مورخ  1395/10/06   139560302027012610 شماره  رای   -60
بشماره شناسنامه 15 صادره از اردستان بشماره ملی 1189860643 در 41 سهم مشاع از 191/90 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027012613 مورخ  1395/10/06منیرالسادات كاظمی طباء زواره  فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 194 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286044669 در 41 سهم مشاع 
از 191/90 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا  فرزند  عظیمیان  مورخ  1395/10/06مهدی   139560302027012616 شماره  رای   -62
از 191/90 سهم  از اردستان بشماره ملی 1189580081 در 27/90 سهم مشاع  شناسنامه 38 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زواره  1395/10/06 سیدعباس كاظمی طباء  مورخ  رای شماره 139560302027012619   -63
سیدحسین بشماره شناسنامه 43 صادره از اردستان بشماره ملی 1189446979 در 41 سهم مشاع 
از 191/90 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027012673 مورخ  1395/10/07سیدمصطفی علوی قهوه رخی فرزند 
سیدتقی بشماره شناسنامه 50316 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280928786 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 166 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
65- رای شماره 139560302027012676 مورخ  1395/10/07سهیال كاظمی فرزند نوروزعلی بشماره 
شناسنامه 26 صادره از دوگنبدان بشماره ملی 4269461896 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 166 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  100/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027012685 مورخ  1395/10/07حسن ربانی خوراسگانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 193 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291470964 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027012686 مورخ  1395/10/07فضه قاسمی خوراسگانی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1212 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291621733 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
براتعلی  فرزند  ابری  فروغی  مورخ  1395/10/07مریم   139560302027012693 شماره  رای   -68
بشماره شناسنامه 270 صادره از مباركه بشماره ملی 5419134519 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4148 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  14/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027012706 مورخ  1395/10/07 فاطمه صادقی شاپور آبادی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 5 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609694567 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 83 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  51/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  یداله  فرزند  منصوری  عباس  مورخ 1395/10/07  رای شماره 139560302027012709   -70
شناسنامه 5355 صادره از برخوار بشماره ملی 6609384541 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 83 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/58 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027012724 مورخ  1395/10/07عباس كوه طوری فرزند علی بشماره 
شناسنامه 585 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285442105 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  8/56مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027012727 مورخ  1395/10/07محمد ضیائی اذرخوارانی فرزند ابراهیم 
از اصفهان بشماره ملی 1281650307 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 55328 صادره 
 104 به مساحت  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027012742 مورخ 1395/10/08 احمدرضا طیبی ورتونی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1935 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288049870 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10174 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 102/29 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رسول  فرزند  دهنوی  نصوحی  زهرا   1395/10/08 مورخ  شماره 139560302027012743  رای   -74
از  مشاع  دانگ  سه  در   1288296991 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   4844 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10174 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 102/29 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027012750 مورخ  1395/10/08محمدحسین اتحادی ابری فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 200 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284104605 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 8856 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 134/44مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027012751 مورخ  1395/10/08زهرا زاده احمدی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286595525 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 232/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
77- رای شماره 139560302027012756 مورخ 1395/10/08 حسن فروغی ابری  فرزند قدیر علی 
بشماره شناسنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291265848 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 25 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  192/08مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زاده   امام  نوری  فخرالدین  مورخ  1395/10/08  رای شماره 139560302027012757   -78
یکباب  در ششدانگ   1290462100 ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1039 صادره  صفرعلی 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رمضان  فرزند  امنیه  حاتمی  مورخ  1395/10/08علیرضا   139560302027012762 رای شماره   -79
بشماره شناسنامه 267 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287907911 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 125 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  79/61مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027012767 مورخ 1395/10/08  مریم ستاری فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 2092 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291630635 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

230/96 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  رای شماره 139560302027012771 مورخ 1395/10/08 محمدرضا شیرزاد خوراسگانی   -81
از  از اصفهان بشماره ملی 1291469214 در چهار دانگ مشاع  محمود بشماره شناسنامه 18 صادره 
از قطعه زمین پالک 6915 واقع در بخش 5 ثبت  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

اصفهان به مساحت  230/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
82- رای شماره 139560302027012775 مورخ 1395/10/08 جمال باقری رستم آبادی فرزند نور 
از  مشاع  دانگ  سه  در   4679571551 ملی  بشماره  فارسان  از  صادره   11 شناسنامه  بشماره  محمد 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  79/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
83- رای شماره 139560302027012778 مورخ 1395/10/08 سیمین خسروی فارسانی فرزند ناصر 
از  دانگ مشاع  در سه  ملی 4679369639  بشماره  فارسان  از  216 صادره  بشماره شناسنامه  قلی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  79/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027012779 مورخ  1395/10/08محمدعلی امینی پزوه فرزند قاسمعلی 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1283690853 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2285 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  204/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
سید  فرزند  حسینی  بیگم  فاطمه  مورخ  1395/10/08   139560302027012782 شماره  رای   -85
حسن بشماره شناسنامه 178 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283663600 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  204/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
86- رای شماره 139560302027012792 مورخ  1395/10/09عباس خالق زادگان  فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 50842 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281605492 در دو دانگ و دو - پنجم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10993 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  351/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
87- رای شماره 139560302027012796 مورخ  1395/10/09 زهرا خالق زادگان فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 292 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286551269 در یک دانگ و یک - پنجم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10993 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/351 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
88- رای شماره 139560302027012799 مورخ  1395/10/09 یحیی خالق زادگان فرزند اكبر بشماره 
شناسنامه 1840 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287871445 در دو دانگ و دو - پنجم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10993 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  351/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
89- رای شماره 139560302027012836 مورخ  1395/10/09حسین مرادیان زازرانی فرزند محمد 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1110139721 ملی  بشماره  فالورجان  از  صادره   1138 شناسنامه  بشماره 
 200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
90- رای شماره 139560302027012856 مورخ  1395/10/11 حسین اشجع  فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 2506 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286672856 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعی  روی قسمتی 

مساحت 430/38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
91- رای شماره 139560302027012858 مورخ 1395/10/11 شركت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
23727 و شناسه ملی 10101891781  در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  42/45مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
92- رای شماره 139560302027012859 مورخ  1395/10/11جالل شهبازی سواردزی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291447113 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10105 و 10109 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

147/04 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027012866 مورخ 1395/10/11 اعظم سلمانی كردآبادی فرزند عباس 
خانه  یکباب  در ششدانگ   1283992396 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1682 شناسنامه  بشماره 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10353 اصلی  از  فرعی   90 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
از مالک رسمی محی  الواسطه بصورت عادی  اصفهان به مساحت  214/81مترمربع. خریداری مع 

الدین کاشفی .
94- رای شماره 139560302027012867 مورخ  1395/10/11زهرا قدیری ورزنه فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 123 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659820591 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 174 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

48/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
95- رای شماره 139560302027013130 مورخ  1395/10/15فخری شكرانی فر فرزند علی بشماره 
شناسنامه 61431 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281711330 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4553 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  262/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا  فرزند  باقری  فهیمه   1395/10/15 مورخ   139560302027013139 شماره  رای   -96
شناسنامه 77918 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281876097 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 2 فرعی  بر روی قسمتی 

مساحت 170 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ایوبی مهر فرزند محمدعلی  97- رای شماره 139560302027013194 مورخ  1395/10/16غالمرضا 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288069030 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1535 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت202/27  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  حبیب  فرزند  یدالهی  مورخ  1395/10/16حسین   139560302027013198 شماره  رای   -98
بشماره شناسنامه 39 صادره از آباده بشماره ملی 2411421079 در ششدانگ یکباب کارگاه جوشکاری 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء 

اصفهان به مساحت 297 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمد  فرزند  ابری  فروغی  مورخ  1395/10/16محسن   139560302027013199 شماره  رای   -99
یکباب  از اصفهان بشماره ملی 1283867966 در ششدانگ  علی بشماره شناسنامه 16682 صادره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 153/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  امراله  فرزند  تقیان  محسن   1395/10/19 مورخ   139560302027013407 شماره  رای   -100
از اصفهان بشماره ملی 1288058411 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر  شناسنامه 472 صادره 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12 فرعی از اصلی 5736 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 156/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
101- رای شماره 139560302027013534 مورخ 1395/10/22 امراله رضائیان خوراسگانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 204 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291373901 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت301/55   اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6540 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
102- رای شماره 139560302027013616 مورخ  1395/10/23ابوالقاسم امینی پزو  فرزند عبدالعلی 
بشماره شناسنامه 5812 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293423327 در ششدانگ یکباب مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6565 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/15 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قربانعلی  فرزند  نصیری  مورخ  1395/10/23غالمرضا   139560302027013634 شماره  رای   -103
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283914573 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   759 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 7897  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

49/228 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
جبلی  غفوری  مورخ  1395/10/23حمیدرضا   139560302027013647 شماره  رای   -104
در   5659374883 ملی  بشماره  كوهپایه  از  صادره   133 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند 
اصلی  از  فرعی   9567 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
سند طی  خریداری  مترمربع.   135 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 

 رسمی.
105- رای شماره 139560302027013652 مورخ 1395/10/23 حسین كیانی ابری فرزند احمدرضا 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291592733 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1730 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  قادری  اصغر  مورخ  1395/10/23   139560302027013696 شماره  رای   -106
حسین  بشماره شناسنامه 11444 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283814951 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5957 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

41/195 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قدمعلی  فرزند  نوروزی  مورخ  1395/10/24علیرضا   139560302027013842 شماره  رای   -107
بشماره شناسنامه 1139 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291620990 در ششدانگ یکباب ساختمان  
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1و2و4و5 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 60/155 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
108- رای شماره 139560302027013843 مورخ  1395/10/24 اشرف کالنتری دهقی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 14 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091993963 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 48 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 453 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027013947 مورخ  1395/10/26 فاطمه دلبازنیای فرزند احسان هللا 
خانه  یکباب  در ششدانگ   4230936028 ملی  بشماره  بویراحمد  از  صادره   415 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 178/13 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
موسوی  محمدی  حسینعلی  سید  مورخ  1395/10/28   139560302027014059 شماره  رای   -110
در   1129857697 ملی  بشماره  شهر  فریدون  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  عیسی  سید  فرزند 
ثبت   18 بخش  در  واقع   39 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصفهان به مساحت  230/47مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فاطمه 

برادران توتونچی.
م الف : 33742

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/17

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
 حسین هادیزاده

شنبه  02 بهمن ماه   1395



اطالع رسانی  ـــمـــاره 349 6 ســـــال سوم              ݡسݒ

آگهی  نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 منطقه  ثبت  اسناد و امالک  شرق اصفهان 
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط 
آنها پذیرفته شده و همچنین  به امالک در سه ماهه سوم سال 1395 تقاضای ثبت 
شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت آگهی های آنها را تجدید نموده 
اند بشرح  و امالکی که در اجرای ماده 13 قانون تعیین تکلیف پذیرش ثبت گردیده 

ذیل آگهی می شود:
امالکی که  نوع ملک و محل وقوع  و  الف ( شماره پالک و مشخصات مالک  ردیف 
آگهی در ردیف منظور  انتشار  تنظیم وجهت   آنها در سه ماهه مربوطه قبل  اظهارنامه 

گردیده اند.
شماره  و   11543 ش  ش  به  حسن  فرزند  پور   عظیمی  لیال  خانم    –5340/1-1
مشاع  دانگ  سه  بمقدار   ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  تابع   229182855-1 ملی 
ازششدانگ یکبابخانه تحت پالک 1 فرعی  مجزی شده از پالک ثبتی 5340  اصلی  
واقع دربخش5ثبت اصفهان  و اقای مجید عابدی فرزند حسن به ش ش 2309 و 
دانگ مشاع  ایران - سه  اسالمی  دولت جمهوری  تابع  شماره ملی 128369043-8 
ازششدانگ یکبابخانه تحت پالک 1 فرعی  مجزی شده از پالک ثبتی 5340  اصلی  

واقع دربخش5ثبت اصفهان- ) مساحت ششدانگ 206 متر مربع (.
2-  5134/2 -  اقای محمدحسین عابدینی خوراسگانی فرزند حسین به ش ش 191 

و شماره ملی 1236805-129 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران - ششدانگ یکبابخانه 
تحت پالک 2 فرعی بمساحت 134/30 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 5134  

اصلی واقع دربخش5ثبت اصفهان.
3-9753 –  وقف سادات منصوری  به تولیت اقای سید فضل اله صفی به ش ش 
5469 فرزند سید عباس تابع دولت جمهوری اسالمی ایران– ششدانگ قطعه ملک 
مزروعی پالک ثبتی 9753  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان با حق الشرب تابعه از 
مادی نیاصرم طبق معمول محل واقع در قریه کنگاز جی بعنوان تولیت وقف بمساحت 

دو جریب و نیم.
4-15192/139 – خانم فخرالسادات صالحی ابری فرزند سیدرضا به ش ش 43 و 
کدملی 1291284885 – ششدانگ یکبابخانه تحت پالک ثبتی 15192/139  واقع در 

بخش5 ثبت اصفهان به مساحت 1042 متر مربع.
ردیف ب ( امالکی در این ردیف قرار نگرفته است.

ردیف ج( امالکی که در اجرای ماده 13 قانون و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف 
پذیرش ثبت گردیده اند.

ملی  شماره  و   187 به ش ش  اسماعیل  فرزند  امینی  اقای حسین   –  9452/7-5
پالک  تحت  یکبابخانه  ایران- ششدانگ  اسالمی  جمهوری  دولت  تابع   1291430415
7 فرعی بمساحت 135/40 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 9452  اصلی واقع 

در بخش5 ثبت اصفهان که حدود اربعه ان عبارتست از : شمال: بطول شکسته در سه 
قسمت بطولهای 3/64 و 4/75 و 3/07 متر دیواریست به کوچه-شرق: بطول 6/80 
متر درب و دیواریست به کوچه- جنوب: بطول 19/05 متر دیواریست به دیوار پالک ثبتی 
9452 اصلی باقیمانده- غرب: بطور مورب و شکسته بطولهای 5/23 و 7/52 متر درب 

و دیواریست به کوچه شهید صالحی... حقوق ارتفاقی ندارد.
6-15190/49658 – خانم راضیه محمدی فرزند حیدر به شماره ملی 1270419943  
یکبابخانه تحت پالک 49658 فرعی  ایران- ششدانگ  تابع دولت جمهوری اسالمی 
بمساحت 141/66 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 15190  اصلی واقع در بخش5 
قسمت،  دو  در  شکسته  بطور  شمال:   : از  عبارتست  ان  اربعه  حدود  اصفهان که  ثبت 
اول بطول 5/25 متر و دوم بطول 8 متر هر دو قسمت دیواریست بدیوار پالک ثبتی 
15190/26 – شرق: در دو قسمت، اول بطول 9/30 متر و دوم بطول 4/95 متر هر دو 
قسمت دیواریست بدیوار پالک ثبتی  15190/34512  - جنوب: در دو قسمت، اول 
بطول 8/50 متر و دوم بطول 4/36 متر هر دو قسمت دیواریست بدیوار پالک ثبتی 

15190/6 – غرب: بطول 8/85 متر درب و دیواریست به کوچه... حقوق ارتفاقی ندارد.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف 
الف می باشد 90 روز ونسبت به ردیف ب به مدت 30 روز  دادخواست و نسبت به ردیف 

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

منتشر خواهد شد.م الف : 33143
تاریخ انتشار نوبت اول:95/11/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/12/02
 حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان       

   آگهی نوبتی  سه ماهه سوم سال 1395  اداره ثبت  اسناد وامالک 
شهرستان آران وبیدگل 

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه مربوط به 
امالکی  که در سه ماهه  سوم   سال1395   تقاضای ثبت آنها پذیرفته  ونیز آنچه طبق 
آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها باید تجدید شده  و یا شماره های  از قلم افتاده  
مربوط به بخش های  حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  در ردیف های الف وب به  

شرح آتی  آگهی می نماید: 
الف (  شماره پالک  و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه 
مربوطه  قبل تنظیم  وجهت انتشار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند وامالکی که قبال 

اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولی اشتباها  در موعد مقرر  آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش دو آران وبیدگل  

شماره فرعی  از پالک 53 اصلی واقع دریحیی آباد 
مساحت  به  یکبابخانه  ،ششدانگ  فرزندمحمود  اخروی  زینب  خانم  فرعی:    7

151.25مترمربع.
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل

  پالک های اصلی واقع دراماکن 
79 اصلی : موقوفه  مرحومین  علی جندقیان و محمد اقدسی به تولیت و تصدی بر 
وقف اداره اوقاف  وامور خیریه شهرستان آران وبیدگل چهاردانگ مشاع از  ششدانگ 

یکباب حمام 
خانی  خانم کبری کرم  و  فرزندعباس  پور   سالمی  عبدالحسین  آقای   : 3099اصلی 

بیدگلی  فرزندکریم ) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196  مترمربع.
شماره های فرعی  از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

به  یکبابخانه  ؛ششدانگ  فرزندحسین  آرانی    محسن گلکاریان  آقای   1799فرعی: 
مساحت113 مترمربع

شماره های فرعی از پالک2807 اصلی واقع در یزدالن
وصحن   بقعه  عمارت  ششدانگ  وبیدگل-   آران  خیریه  وامور  اوقاف  اداره  فرعی:    5

ومسجد  زیارت یزدالن و حصار وطویله  طرفین آن
48فرعی: اداره اوقاف وامور خیریه آران وبیدگل -ششدانگ عمارت بقعه چهل دختران 

شهره 
امالک وابنیه بخش4 آران وبیدگل

، ششدانگ  آباد  نوش  آباد: شهرداری  نوش  در  واقع  40اصلی  پالک  از  فرعی   3850
قطعه زمین محل احداث ستاد نماز جمعه شهر نوش آباد  به مساحت485 مترمربع. 

47اصلی -آقای مهدی رحمتی نوش آبادی فرزند  لطف اله شناسنامه شماره 122،  9 
سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ  مستثنیات مزرعه  جالل آباد   مشتمل بر قنات و 

اراضی مشاعی تابعه واقع در  نوش آباد   
بموجب ماده 16 قانون ثبت  امالک چنانچه  کسی نسبت به  امالک مندرج  قسمت) 
الف(  این آگهی واخواهی داشته باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند )ب( ظرف 
مدت 30 روز  دادخواست واخواهی  خود را به این اداره  تسلیم  و طبق تبصره 2 ماده 
واحده  قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی  ثبت ،  معترض ظرف مدت یک ماه  

از تاریخ  تسلیم اعتراض  به این اداره  بایستی دادخواست  خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ  وبه این اداره  تسلیم نماید ودر صورتی که 
قبال دعوائی  اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی  
ظرف مدت  مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات  و یا گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  
مدت مرقوم  و اصل شود  بال اثر بوده  ومطابق قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون  
تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت پذیرفته خواهد شد  این آگهی در دو نوبت  
به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح ذیل  در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان 

درج ومنتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/11/1  

 تاریخ انتشار نوبت  دوم  : 1395/12/1
 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

  عباس عباس زادگان                                 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به 
امالک که در سه ماهه سوم سال 95 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرای هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود 

مربوط به حوزه ثبتی قمصر به شرح زیر آگهی می نماید :
آنها  اظهارنامه  که  ملک  نوع  و  مالک  مشخصات  و  پالک  شماره   ) الف  بند 
گردیده  منظور  ردیف  در  آگهی  انتشار  جهت  و  تنظیم  مربوطه  ماهه  سه   در 

است .
امالک و ابنیه بخش یک حوزه ثبتی قمصر

64 فرعی از 4 - اصلی واقع در حسین آباد قمصر- محمد رضا مسلمی گبرآبادی فرزند 
حسینعلی و خانم معصومه مسلمی فرزند غالمعلی) بالمناصفه( - شش دانگ یک 

باب خانه به مساحت 343/70 متر مربع .
شماره های فرعی از 25 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

1499 فرعی از 643 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر و خانم مریم غفارپور 
قمصری فرزند ماشا ا... به ترتیب نسبت به چهاردانگ  و دو دانگ مشاع - شش دانگ 

یک باب خانه به مساحت 578/21 متر مربع .
1500 فرعی از 643 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر - شش دانگ قطعه زمین 

به مساحت 419/46 متر مربع .
1501 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر - شش دانگ قطعه زمین به مساحت 

80/57  متر مربع .
1502 - حسین حسن پور قمصری فرزند حیدر و مریم غفار پور قمصری فرزند ماشا ا 
... به ترتیب نسبت به چهار دانگ و دو دانگ مشاع - شش دانگ قسمتی از یک باب 

خانه به مساحت17/08 متر مربع .
1506 فرعی از 9 - خانم عفت شریفی راد فرزند رضا - شش دانگ یک باب مغازه به 

مساحت 37/94  متر مربع.
1515 - علی الوندی فرزند عباس - شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 

47 متر مربع .
1518 - مهدی بهنام کیا فرزند احمد - شش دانگ قطعه زمین گلستان به مساحت 

101/48 متر مربع .
1519 - مهدی بهنام کیا فرزند احمد - شش دانگ یک باب خانه به مساحت 528 

متر مربع .
1520 - مهدی دولتخواه قمصری فرزند مجید - شش دانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 197/32 متر مربع .
شماره های فرعی از 36 اصلی در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

2120 فرعی از 150- خانم وجیهه سادات جاللی قمصری فرزند سید عباس - شش 
دانگ قطعه زمین محصور به مساحت 442/76  متر مربع .

2121 فرعی از 1162- خانم اکرم صائبی بیدگلی فرزند حمزه - شش دانگ قطعه زمین 
محصور به مساحت 253/18 متر مربع .

شماره های فرعی از 49  اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر
ها معصومه  خانم  و  پنج سهم  از  دو سهم  به  نسبت  قمصری  رضا کربالیی   -  1275
از پنج  و طلعت و فاطمه همگی کربالیی فرزندان محمد هریک نسبت به یک سهم 

سهم - دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه زمین به مساحت 1774/76 متر مربع .
1544 - سید علی مظلومیان فرزند ماشااله و ماشااله گندمکار قمصری فرزند عزیزاله 

)بالمناصفه( - شش دانگ قطعه زمین به مساحت 3104/76  متر مربع .
به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش   - امراله  فرزند  قمصری  باخدا  حسن   -  2771

مساحت 238/90 متر مربع .
2777 فرعی از 300 - سید محمد نیکو شعار فرزند سید علی - شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت 613/27  متر مربع .
بند ب ( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولکن بواسطه اشتباه موثری که 
در انتشار آنها رخ داده به موجب آرای هیات نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات 
های  بخشنامه  مجموعه  و387  و386  بندهای 385  موضوع  نظارت  هیات  تفویضی 

ثبتی منجر به تجدید آگهی شده اند : 
2093 فرعی از597 فرعی از 36 اصلی - محمد حسن میرزایی کاشانی فرزند اکبر - 
شش دانگ قطعه زمین به مساحت 425/17  متر مربع که در آگهی های قبلی نام 

مالک اشتباها محمد حسین میرزایی کاشانی آگهی شده بوده است .
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
به  نوبت آگهی نسبت  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  این آگهی واخواهی داشته باشد  در 

آنهایی که تقاضای ثبت شده اند )مورد بند الف( ظرف مدت 90روز و نسبت به مورد بند 
ب ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذی 
صالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه 
قبل از انتشار این آگهی دعوای اقامه شده طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر به 
جریان دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد از 
انقضای مدت مرقوم و اصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی در دو 
 نوبت و به فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن درج و منتشر 

می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/02
م الف 1851

رضا طویلی -
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان 
شهرستان فالورجان 

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه امالکی 
که در سه ماهه سوم سال 1395  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های 
از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط 

به بخش نه را آگهی می نماید : 
الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه 

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

128 فرعی : آقای حسین موسیانی  فرزند حسن ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از 
پالک اصلی بمساحت 161/96 متر مربع 

2578 فرعی : خانم زهرا سادات امیری سرارودی  فرزند سیدجمال  ششدانگ یک 

بابخانه مجزی شده از پالک 535 فرعی بمساحت 258 متر مربع 
دوم: ابنیه و امالک واقع در سودرجان 22 اصلی و فرعی زیر :

541 فرعی : آقای میثم کریمی  فرزند محمد ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از 
پالک 137 فرعی بمساحت 210/45 متر مربع 

سوم : ابنیه و امالک واقع در افجد 36 اصلی و فرعات زیر :
ساختمان   یک  ششدانگ  عباس  فرزند  افجدی   فکاری  قاسم  آقای   : فرعی   303

بمساحت 203/43 متر مربع 
326 فرعی : آقای روح اله نصیری  فرزند حسینعلی ششدانگ قسمتی از یکبابخانه که 
با مجاور غربی توأمًا تشکیل یکبابخانه را میدهد مجزی شده از 144 فرعی  بمساحت 

54/83 متر مربع 
چهارم: ابنیه و امالک واقع در مهرنجان اتراک 397 اصلی و فرعی زیر : 

233 فرعی : خانم زهرا عشوری مهرنجانی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از شماره یک فرعی بمساحت 176/75 متر مربع
پنجم : ابنیه و امالک واقع در اشترجان 448 اصلی و فرعی زیر :

866 فرعی : آقای غالمرضا کیانی اشترجانی فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکباب ساخت 
نیمه کاره مجزی شده از شماره 63 فرعی بمساحت 284/20 متر مربع

این  در  مندرج  امالک  به  نسبت  چنانچه کسی  امالک  ثبت  قانون   16 ماده  بموجب 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت به آنهائی که 
تقاضای ثبت شده  ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم 
و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
بمرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و 
در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی 
دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی 

طرع دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 

در  حدود  تعیین  موقع  در  ارتفاقی  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آئین   56 ماده  طبق  ضمنًا 
حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  و  امالک  صاحبان  واخواهی  و  قید  صورتمجلس 
ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 

های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 
این آگهی   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن  

چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 1395/11/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم  یکشنبه 1395/12/1   
  رئیس اداره ثبت فالورجان 

   اکبر پورمقدم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 737/95 خواهان هانیه آخش دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 
طرفیت آقای پیمان کریمی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/3 
المکان بودن خوانده حسب  باعنایت به  مجهول   . ساعت  15:30 تعیین گردیده است 
تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی، مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
شماره: 32204/م الف 

مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره   9409980350800451 پرونده:  شماره   9510100369302944 ابالغنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941133  تاریخ تنظیم: 1395/09/22 خواهانها اقایان محمد اقاجان به 
طرفیت خواندگان علی انوشا بروجنی و ابوالحسن مقاره عابد و رضا محمدی حسین آبادی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – چهار راه نظر مجتمع 
دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه  941133  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/12/3 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای رضا محمدی حسین آبادی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: 30132/م الف مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان- فتاحی

آگهی ابالغ
شماره   9409980350800463 پرونده:  شماره   9510100369302929 ابالغنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941156  تاریخ تنظیم: 1395/09/22 خواهان محمد اسماعیلی به طرفیت 
خواندگان علی انوشا بروجنی و ابوالحسن مقاره عابد و رضا محمدی حسین آبادی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – چهار راه نظر مجتمع دادگاه 
های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه  941156  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/12/3 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آقای رضا محمدی حسین آبادی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد

شماره: 30133/م الف
 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان- فتاحی

آگهی ابالغ
شماره   9409980350800445 پرونده:  شماره   9510100369302933 ابالغنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 950192  تاریخ تنظیم: 1395/09/22 خواهان شهروز محمدی به طرفیت 
خواندگان علی انوشا بروجنی و ابوالحسن مقاره عابد و رضا محمدی حسین آبادی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – چهار راه نظر مجتمع دادگاه 
های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه  950192  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/12/3 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آقای رضا محمدی حسین آبادی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 30134/م الف مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان- فتاحی
آگهی ابالغ

شماره   9409980350800464 پرونده:  شماره   9510100369302943 ابالغنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941154  تاریخ تنظیم: 1395/09/22 خواهان آقای اکبر یزدانی نوگورانی به 
طرفیت خواندگان علی انوشا بروجنی و ابوالحسن مقاره عابد و رضا محمدی حسین آبادی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – چهار راه نظر مجتمع 
دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه  941154  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/12/3 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای رضا محمدی حسین آبادی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
گردد.شماره: 30135/م الف مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان- فتاحی

آگهی ابالغ
شماره   9409986825200671 پرونده:  شماره   9510100369302938 ابالغنامه:  شماره 
و  اقاجان  محمد  اقایان  خواهانها  تنظیم: 1395/09/22  تاریخ  بایگانی شعبه: 950208  
و  بروجنی  انوشا  علی  خواندگان  طرفیت  به  اقاجان  اقدس  خانم  و  احتشامی  شهپر 
ابوالحسن مقاره عابد و رضا محمدی حسین آبادی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
استان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
راه نظر مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان  باال – چهار  واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اصفهان ارجاع و به کالسه  950208  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/3 و 
ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای رضا محمدی 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  آبادی   حسین 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
از مفاد آن به دادگاه  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  کثیراالنتشار آگهی می شود 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  اعالم  را  خود  کامل  نشانی  و   مراجعه 
گردد.شماره: 30129/م الف مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان- فتاحی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در در پرونده کالسه 951247 این شعبه آقای علی کرمی فرزند رحیم متهم 
است به شروع سرقت شبانه مقرون به آزار احشام و سرقت خودرو از طرف این بازپرسی 
تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  نگردیده 
انتشار  تاریخ  از  یکماه  تا ظرف مدت  ابالغ می گردد  نامبرده  به  کیفری  امور  در  انقالب 
آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع 
در خیابان شریعتی جنب بانک آینده جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند.در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

شماره:32262/م الف بازپرس شعبه 14 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی احضار متهم

و صادق  میرزاوند  فرشاد  آقایان  این شعبه  پرونده کالسه 951279  در  در  اینکه  به  نظر 
این  از طرف  و  از منزل  به مشارکت در سرقت  یاسر چرویده  متهم هستند  و  چرویده 
بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبردگان ابالغ می گردد تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع 
در خیابان شریعتی جنب بانک آینده جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند.در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

شماره:32263/م الف بازپرس شعبه 14 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350810165 شماره پرونده: 9509980350800969 شماره بایگانی 
سواری  زاده  عکاف  عبدالرسول  خواهان   1395/10/18 تنظیم:  تاریخ    951201 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خواندگان جلیل شیخ زاده و شرف پهلوان و یداله زمانی و علی 
جمشیدی آفارانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی)موضوع سند 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  تنظیم سند رسمی ملک  به  الزام  و  ملک است( 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه  9509980350800969 ثبت 
علت  به  است.  و ساعت 10:30تعیین شده  آن 1395/12/03  رسیدگی  وقت  گردیده که 
مجهول المکان بودن دو نفر خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان یداله زمانی و علی جمشیدی 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: 33022/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- جمالی
آگهی ابالغ

شماره   9509980354500148 پرونده:  شماره   9510100354506700 ابالغنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 950889  تاریخ تنظیم: 1395/10/25 شاکی رسول رحمتی حسین آبادی 

فرزند اکبر شکایتی علیه اقایان احسان سلیمانی و اکبر عزیزی و مجید سلیمانی کیا دائر 
بر اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)119 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اتاق شماره 222 ارجاع و به کالسه  950889  ثبت گردیده که وقت  اصفهان- طبقه 2 
رسیدگی آن 1395/12/03 و ساعت 10:30تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
شماره: 33063/م الف مدیردفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 اصفهان

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
عطف به پرونده کالسه 5493/94 مورخ 95/9/28 در خصوص ارزیابی اموال توقیف شده 
تاریخ 95/10/2  در  ابالغ صادره  اجرای  در  اینجانب کارشناس منتخب  طبق صورتجلسه، 
به همراه خواهان آقای ایمان شیروانی از محل نگه داری اموال توقیفی واقع در خیابان 
مصلی کوچه 33 پالک 14 بازدید و و پس از بررسی های الزم با توجه به وضعیت موجود 
در بازار و قیمت روز، ارزیابی اموال شرح ذیل برآورده گردید و او داناتر است مراتب جهت 
اطالع و دستور مقتضی اعالم می گردد.1- نام کاال: انواع شورت مردانه، تعداد:187 عدد، 
قیمت:25000، قیمت مجموع به ریال:4/675/000 2- نام کاال: جوراب زنانه ، تعداد:180 
عدد، قیمت:20000، قیمت مجموع به ریال:3/600/000 3- نام کاال: جوراب زنانه سه ربعی، 
تعداد:48 عدد، قیمت:3000، قیمت مجموع به ریال: 144/000 4- نام کاال: شورت زنانه، 
تعداد:88 عدد، قیمت:10000، قیمت مجموع به ریال:880/000 5- نام کاال: شورت بچگانه، 
تعداد:105 عدد، قیمت:5000، قیمت مجموع به ریال:525/000 6- نام کاال: جوراب بچگانه، 
تعداد:240 عدد، قیمت:10000، قیمت مجموع به ریال:2/400/000 7- نام کاال: جوراب مردانه، 
تعداد:204 عدد، قیمت:10000، قیمت مجموع به ریال:2/040/000 8- نام کاال: جوراب شلواری 
دخترانه ، تعداد:25 عدد، قیمت:40000، قیمت مجموع به ریال:1000/000 9- نام کاال: حوله 
دستی، تعداد:6 عدد، قیمت:20000، قیمت مجموع به ریال:120/000 10- نام کاال: حوله حمام، 
تعداد:2 عدد، قیمت:100000، قیمت مجموع به ریال:200/000 11- نام کاال: زیرپوش مردانه 
رکابی تعداد:35 عدد، قیمت:30000، قیمت مجموع به ریال:1/050/000 12- نام کاال: جوراب 
شلواری زنانه ، تعداد:45 عدد، قیمت:50000، قیمت مجموع به ریال:2/250/000 13- نام 
کاال: حوله حمام، تعداد:6 عدد، قیمت:300000، قیمت مجموع به ریال:1/800/000 14- نام 
کاال: سبد اجناس فروشگاهی پالستیکی، تعداد:12 عدد، قیمت:2000، قیمت مجموع به 
ریال:240/000 15- نام کاال: پنکه پارس خزر رومیزی، تعداد:1 عدد، قیمت:500000، قیمت 
مجموع به ریال:500/000 16- نام کاال: میز ویترین فروشگاهی، تعداد:  عدد، قیمت:500000، 
قیمت مجموع به ریال:1500/000 جمع کل:22924000ریال بیست و دو میلیون و نهصد و 
بیست و چهار هزار ریال چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید ظرف مدت 3 روز پس 
از رویت به محل اجرای احکام واقع در خ آتشگاه رو به روی پمپ بنزین بهار مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه نمایید.
شماره:33109/م الف 

دادورز شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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اطالع رسانی 

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 4183- 95/9/22هیأت :خانم صدیقه سادات پردلفرزندسید اسمعیل  
شماره شناسنامه 93 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 187.05 مترمربع شماره پالک 
2969 فرعی از پالک3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از  علی مینایی
2(رأی شماره3883-28/8/95 هیأت : آقای حسنعلی رمضانی بیدگلی فرزندمصطفی  
شماره  مترمربع  مساحت221.6  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه63  شماره 
پالک2962 فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
3(رأی شماره3881-95/8/28 هیأت : آقای محمد صباغی بیدگلی فرزندآقا حسین  
به مساحت 165.58 مترمربع  یکباب ساختمان   ، ششدانگ   شماره شناسنامه57  
شماره پالک 2965 فرعی مجزا از شماره 151 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
فرزند حسین شماره  آقای جواد صباغی    : 4(رأی شماره 3884-95/8/28 هیأت 
شناسنامه 42، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 426.27 مترمربع شماره پالک 
2961 فرعی مجزا از شماره151 فرعی از پالک 3اصلی واقع  درمعین آباد بیدگل بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
5(رأی شماره .3885-95/8/28هیأت : آقای حسنعلی صباغی  بیدگلی  فرزند آقا 
حسین شماره شناسنامه 4 ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت393.5 مترمربع 
شماره پالک 2960 فرعی مجزا از شماره 151 فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد 
از  ابتیاعی  ستاری.  عبدالصمد   از  ابتیاعی  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  بیدگل 

عبدالصمد  ستاری
فرزندآقا  بیدگلی  صباغی  اله  نعمت  آقای   : هیأت  شماره95/8/28-3886  6(رأی 
مترمربع  به مساحت201.42  یکبابخانه  ، ششدانگ   حسین  شماره شناسنامه 153 
شماره پالک 2959 فرعی مجزا از شماره 151 فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد 

بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
آقا  بیدگلی  فرزند  اله صباغی  نعمت  آقای   : 7(رأی شماره3887-95/8/28 هیأت 
مساحت179.92  به  ساختمان   یکباب  ششدانگ    ، شناسنامه153  شماره  حسین 
واقع  از پالک 3اصلی  151 فرعی  از شماره  مترمربع شماره پالک 2958 فرعی مجزا 

درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
8(رأی شماره3850-95/8/27 هیأت : آقای غالمحسین خانی بیدگلی فرزندرمضان  
اصغرشماره  فرزندعلی  بیدگلی  صالحی  معصومه  خانم  و  شناسنامه6277  شماره 
شماره  مترمربع   115 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه51  
پالک 2963فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی ازمالک عادی
فرزندآقا  بیدگلی   صباغی  محمد  آقای   : هیأت  شماره95/8/27-3848  9(رأی 
فرزندعباس  شماره  بیدگلی   اسکندرپور  زهرا  و خانم  حسین  شماره شناسنامه 57 
مساحت205.65  به  ساختمان   یکباب  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه7319  
واقع  3اصلی  پالک  از  فرعی   151 شماره  از  مجزا  فرعی  پالک2957  شماره  مترمربع 

درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد  ستاری
شماره  غالمحسین  فرزند  فر   ساجدی  محمد  آقای   : 3882هیأت  شماره  10(رأی 
شناسنامه 300، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت144.36 مترمربع شماره پالک 2964 
بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  بیدگل  آباد  درمعین  واقع  3اصلی  پالک  از  فرعی 

ابتیاعی از علی مینایی بیدگلی
فرزندسید  بیدگلی  سیاری  سیدجواد  آقای   : هیأت  شماره22/9/95-4196  11(رأی 
کاظم شماره شناسنامه 6836و خانم معصومه مزرعتی نوش آبادی فرزندجعفر شماره 
شناسنامه136  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت191.25 مترمربع شماره 
پالک2968 فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از علی سیاری وغیره
علی  فرزند  بیدگلی  معظمی  طیبه   خانم   : هیأت  شماره95/9/30-4300  12(رأی 
محمد شماره شناسنامه 189 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 500 مترمربع شماره 
پالک2970 فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از حمزه قمری
13(رأی شماره 4347-95/9/30 هیأت : خانم سکینه علی حاجی آرانی  فرزندرحمت 
اله  شماره شناسنامه 9366 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت117.37 مترمربع شماره 
پالک207 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد راوندی بیدگلی  
14(رأی شماره4188-22/9/95 هیأت : آقای غالمرضا نصر آبادی بیدگلی  فرزندمحمود 
مترمربع شماره  به مساحت 123.06  یکبابخانه  ، ششدانگ   شماره شناسنامه8355 

از  اصلی   پالک531  و  مشاعات  از  وقسمتی  فرعی  شماره3  از  مجزا  10فرعی  پالک 
531اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

15( رأی شماره 4345-95/9/30هیأت : آقای حسین جان حرمتی فرزندعلی شماره 
شناسنامه 59 و خانم زهرا راوندی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه277)بالمناصفه( 
از  مجزا  فرعی   196 پالک  شماره  مترمربع  مساحت206.9  به  یکبابخانه  ، ششدانگ  
شماره  19 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از محمد جانی
فرزندعلی  بیدگلی  خدمتی  محسن  آقای   : هیأت  شماره95/9/23-4206  16(رأی 
شماره شناسنامه8548 و خانم طیبه زینلی بیدگلی فرزندمصطفی شماره شناسنامه210  
140مترمربع شماره پالک 43فرعی  به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 
مجزا از شماره 17و18و32و33 فرعی از پالک393 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.   مالکیت مشاع
17(رأی شماره3828-95/8/27هیأت : آقای حسین بافنده بیدگلی فرزندعلی محمد  
شماره شناسنامه 6195 و خانم زهرا سنبلی بیدگلی       فرزند علی  شماره شناسنامه 7  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت181.25 مترمربع شماره پالک 14 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و3و4و8و10و11و13 فرعی از پالک 838اصلی واقع در اماکنبخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
18(رأی شماره3862-95/8/28 هیأت : خانمطاهره سیدی آرانی فرزندمسلم  شماره 
شناسنامه 7240، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 31.5مترمربع شماره پالک4 
فرعی از پالک 1106 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از ورثه رضا آرانی
فرزندسید  آرانی   جدی  محمد  سید  آقای   : هیأت  شماره95/8/28-3861  19(رأی 
مترمربع   734.8 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه249  شماره  صادق  
شماره پالک9 فرعی مجزا از شماره1 الی 8 فرعی و مشاعات  از پالک 1202 اصلی واقع 

در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
20(رأی شماره3859و3860-95/8/27 هیأت : آقای عباس ملکیان آرانی  فرزندمحمد 
شماره شناسنامه 11795 و خانم عطیه خادم حضرتی فرزند عزیز اله شماره شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت138.1  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   470
19فرعی مجزا از شماره10و12وقسمتی از مشاعات  از پالک 1432 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی امان اله ملکی آرانی 
فرزندحسن   آرانی   فخرالدینی  محمد  آقای   : شماره4348-95/9/30هیأت  21(رأی 
شماره  مترمربع   82.79 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه3319  شماره 
پالک 13 فرعی مجزا از شماره11 و12 وقسمتی از مشاعات از پالک1693 اصلی واقع 

دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از حسن فخرالدینی آرانی 
رمضانعلی   فرزند  مهر   امینی  آقای محمد   : هیأت  22(رأی شماره95/8/27-3856 
شناسنامه50   شماره  حسین   فرزند  خرمی   صدیقه  خانم  و  شناسنامه156  شماره 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 356.5 مترمربع شماره پالک 3 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 1832 اصلی و1832 اصلی و20فرعی از 1831 اصلی  

واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
فرزند  آرانی  فخری  اصغر  علی  آقای   : هیأت  شماره95/8/27-3854  23(رأی 
شماره  احمد  فرزند  آرانی   فاطمه کفاش  خانم  و  شناسنامه352  شماره  حسینعلی  
مترمربع   206.55 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه175  
3حوزه  دراماکنبخش  واقع  اصلی  و1864  پالک1893اصلی  از  فرعی   2 پالک  شماره 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه کفاش وکبری اصفهانیان
24(رأی شماره 3852-95/8/27 هیأت : آقای محمد صالتی فرزندعلی اصغر  شماره 
شناسنامه3001نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  و خانم اشرف صالتی  فرزندمحمد  
شماره شناسنامه 8897 نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  پالک1926اصلی  مترمربع   186

ابتیاعی از علیرضا مرشدی
اله   حبیب  فرزند  چرخ  خوشه  علی  آقای   : هیأت  شماره95/9/30-4342  25(رأی 
شناسنامه  فرزندمحمودشماره  آرانی  زاده  سیفی  رقیه  خانم  14و  شناسنامه  شماره 
پالک  شماره  109.85مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، 213)بالمناصفه( 
8فرعی مجزا از شماره5 فرعی از پالک1984 اصلی و1984 اصلی واقع در اماکن بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
فرزند  آرانی   زاده  رزاقی  حسین  امیر  آقای   : شماره4192-95/9/22هیأت  26(رأی 
حشمت اله شماره شناسنامه232 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200.75 مترمربع 
شماره پالک 78 فرعی مجزا از شماره7 وقسمتی از مشاعات از پالک2081 اصلی واقع 

در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  اشرف حاجی پور 
آرانی  آبادی  شیر  ابوالفضل  آقای   : هیأت  شماره95/9/30-4349  رأی   )27
مترمربع   135 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،9281 شناسنامه  فرزندرضاشماره 
دراماکن   واقع  2257اصلی  پالک  از  شماره4فرعی  از  مجزا  فرعی   93 پالک  شماره 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اصغر برادران آرانی
28(رأی شماره 4341-95/9/30هیأت : آقای حسین عابدی  آرانی فرزندقولی شماره 
شناسنامه148 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148 مترمربع شماره پالک19 فرعی 
مجزا از شماره 1و2وقسمتی از مشاعات  از پالک1708 اصلی واقع در اماکن  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29(رأی شماره4186-95/9/22 هیأت : خانم  اشرف شیروانی زاده آرانی فرزندنعمت 
اله شماره شناسنامه 241 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 416.2 مترمربع شماره 

پالک 8474فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی  

30(رأی شماره 4193-95/9/22 هیأت :شهرداری آران و بیدگل شناسه 14000277330با 
به  یکبابخانه  ششدانگ   تقی  فرزند  آرانی  زاده  غالمرضا  ابوالفضل  آقای  نمایندگی 
مساحت257.4 مترمربع شماره پالک 8476 فرعی مجزا از شماره1189فرعی از پالک 
2637 اصلی واقع درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی 

فرزند  آبادی   جعفر  غالم  پور  طیبه  خانم   : هیأت   95/9/22-4187 شماره  31(رأی 
امراله شماره شناسنامه 324 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت106.5 مترمربع شماره 
پالک8475 فرعی مجزا از شماره552 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ابوالفضل قبایی آرانی
افروز  فرزندعلی شماره  آقای علی محمد   : 32(رأی شماره 4296-95/9/30 هیأت 
  521 شناسنامه  شماره  فرزندعلی  آرانی   دادگر  معصومه  خانم  و  شناسنامه408 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت194مترمربع شماره پالک8483 فرعی 
آباد   مسعود  در  واقع  اصلی   2637 پالک  از  فرعی  شماره487و488و2745  از  مجزا 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی افروز 
33(رأی شماره3878-95/8/28 هیأت : خانم ریحانه نصیر پور آرانی  فرزندماشا اله 
شماره شناسنامه 12501880410 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126.92 مترمربع 
از پالک 2637 اصلی واقع در  شماره پالک8446 فرعی مجزا از شماره 1229 فرعی 

مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشااله نصیر پور 
عباس  فرزند  آرانی   داداشی  مسلم  آقای   : 4301-95/9/30هیأت  شماره  34(رأی 
شماره شناسنامه 10096 ، ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت23.5 مترمربع 
شماره پالک 2839فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
فرزندعلی  آرانی  مرشدی  غالمرضا  آقای   : شماره3870-95/8/28هیأت  35(رأی 
به مساحت 147مترمربع شماره  یکبابخانه  ، ششدانگ   اکبر  شماره شناسنامه495 
پالک2829 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد 
36(رأی شماره 4200-95/9/22 هیأت : آقای عباس عبداله آبادی آرانی  فرزندمحمد 
شماره شناسنامه143 و خانم فاطمه رزمی منشفرزند محمد شماره شناسنامه 145.  
به مساحت 153.5مترمربع شماره پالک8473  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 
فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی
37(رأی شماره 3871-95/8/28 هیأت : خانم زهرا چهارسوقی آرانی فرزندتقی شماره 
شناسنامه 111 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت44 مترمربع شماره پالک2828 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

علی اکرمیان 
38(رأی شماره3872-95/8/28هیأت : آقای محسن خلیفه آرانی فرزندرضا شماره 
شماره  مترمربع   38 مساحت  به  یکبابخانه  از   قسمتی  1539ششدانگ  شناسنامه 
پالک2827 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان
فرزندحسین   آرانی   بافری  فاطمه  خانم   : 4184-95/9/22هیأت  شماره  39(رأی 
شماره شناسنامه 6190117724 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت113 مترمربع شماره 
آباد   دراحمد  واقع  اصلی  از پالک2638  فرعی  از شماره26  فرعی مجزا  پالک 2833 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رضا فخر آبادی
شماره  فرزندآقاعلی  ستاری   اقدس  خانم   : هیأت  شماره95/9/22-4185  40(رأی 
شناسنامه 61 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت272.2 مترمربع شماره پالک 2834 
فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از احمد مالنژاد
فرزندحسین   آرانی   بلندی  فاطمه  خانم   : هیأت   95/8/28-3873 شماره  41(رأی 
شماره شناسنامه 8861 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 
2823فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
علی   فرزندمحمد  شایقی  عباس  آقای   : هیأت  شماره95/8/27-3834  42(رأی 
شماره  عباس  فرزندسید  ساجدین   السادات  زینب  خانم  و   354 شناسنامه  شماره 
مترمربع  مساحت147.25  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   777 شناسنامه 
شماره پالک 2826 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس بصره آرانی 
43(رأی شماره3869-95/8/28 هیأت : آقای روح اله بصره آرانی  فرزندمحمد شماره 
شناسنامه 641 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 206.51 مترمربع شماره پالک 
2830فرعی مجزا از شماره35 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین مرادی وغیره
آرانی  ستوده  سالمی  امیر  آقای   : 3838-95/8/27هیأت  شماره  44(رأی 
شماره  فرزندمصطفی   افشان  بذر  آرزو  خانم  3271و  شناسنامه  شماره  رضا   فرزند 
مساحت178.6  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه6190013988   
مترمربع شماره پالک 2824 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
علی  فرزند  قندیانی   اکبر  علی  آقای   : هیأت   95/8/27- شماره3836  45(رأی 
احمد شماره شناسنامه 599   فرزند   وفا  زینب  و خانم   اصغر شماره شناسنامه325 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 152 مترمربع شماره پالک 2825فرعی 
از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی

حسن  فرزند  آرانی   خدامیان  الهام  خانم   : هیأت  شماره95/9/30-4336  46(رأی 
شماره  فرزندقاسم   آرانی   سرکار  محمد  آقای  و   6190033474 شناسنامه  شماره 
مساحت148.8  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه61900155514  
آباد بخش 3  از پالک2638 اصلی واقع در احمد  مترمربع شماره پالک 2840فرعی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.شهرداری آران وبیدگل
فرزند  آرانی  موسای  اله  ماشا  آقای   : هیأت   95//7/18-3308 شماره  47(رأی 
فرزند غامرضا شماره  منفرد   قائمی  منده علی شماره شناسنامه 497و خانم رضوان 
شناسنامه411  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت110.75 مترمربع شماره 
پالک 1786 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  نعمت اله اکبرزاده  
احمد   فرزند  آرانی  مهلکی  عباس  آقای   : 3874-95/8/28هیأت  شماره  48(رأی 
شماره شناسنامه 65 ، ششدانگ  یکباب حصار وطویله به مساحت 138.91 مترمربع 
شماره پالک1797 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران 
دشت  رأی شماره 3875-95/8/28 هیأت : آقای مسلم معیلی آرانی فرزند ماشا اله 
شماره شناسنامه 347 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 58 مترمربع شماره پالک 
1795فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع درآران دشت  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
اله   فرزندسیف  آرانی  عباس کریمی  آقای   : هیأت  شماره95/8/27-3840  50(رأی 
شماره شناسنامه289 و آقای اصغر کریمی آرانی  فرزندسیف اله  شماره شناسنامه 100 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت22.6 مترمربع شماره پالک 1796 
فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج تقی باقالکار
51(رأی شماره3876-95/8/28 هیأت : آقای مهدی مهلکی آرانی فرزند احمد شماره 
شناسنامه939 ، ششدانگ  یکباب حصار وطویله  به مساحت140.15 مترمربع شماره 
پالک 1794 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع درآران دشت  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از احمد مهلکی
آرانی  فرزند عباس  اله عباسی  آقای عزیز   : 52(رأی شماره3842-27/8/95هیأت 
شماره شناسنامه 85 و خانم طاهره  امینییان ارانی فرزند حسین. شماره شناسنامه 98  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع شماره پالک 1793 فرعی 
مجزا از شماره 235فرعی از پالک 2640اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل ابتیاعی از مالک عادی
آقای محمد خادم حضرتی فرزند حسین    : 53(رأی شماره 4299-95/9/30 هیأت 
شماره شناسنامه 47و خانمفهیمه خادم حضرتی فرزند عزت اله  شماره شناسنامه3114  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.8 مترمربع شماره پالک1801 فرعی 
مجزا از شماره 235فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی 
فرزندغالمعلی  منش  سعادت  فاطمه  :خانم  هیأت  شماره95/9/30-4317  54(رأی 
شماره شناسنامه 220 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت134.08 مترمربع شماره پالک 
1804 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
55(رأی شماره4323 هیأت : آقای علی سعد آبادی  فرزند حبیب  شماره شناسنامه41 
نسبت به چهاردانگ ونیم مشاع  و خانم زهره سعد آبادی فرزندعلی شماره شناسنامه 
 465.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، مشاع   ونیم  یکدانگ  به  نسبت    226
مترمربع شماره پالک 1800 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع 

در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
اسمعیل   فرزند  نژاد   آقای محمدصمیمی   : هیأت  56(رأی شماره 95/9/23-4208 
شماره شناسنامه 7729و خانم شمسی کویری آرانی  فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
شماره  مترمربع  مساحت272.85  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   258
پالک1107 فرعی مجزا از شماره340 فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت رسمی
فرزندحیدرشماره  فر  احسانی  عباس  آقای   : هیأت  شماره95/6/31-2900  57(رأی 
شناسنامه28   شماره  فرزندعباس  آبادی  نوش  مجدی  مهین  خانم  و   66 شناسنامه 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت161.7 مترمربع شماره پالک854 فرعی 
مجزا از شماره41 فرعی از پالک41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فرخ قریشی نوش آبادی
فرزند  آبادی  نوش  پهلوانی  عباس  آقای   : هیأت   95/9/30-4312 شماره  58(رأی 
اسمعیل  فرزند   مشگانی  شکری  فاطمه  خانم  و   4803 شناسنامه  شماره  شکراله 
شماره شناسنامه 6 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 91.75 مترمربع 
شماره3849 فرعی شماره پالک1966و1967و2541 فرعی مجزا از پالک 40اصلی واقع 

در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد محتشمی پور
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف 13/2/95/658
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/2

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
 عباس عباس زادگان

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سندرسمی شهرستان گلپایگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت 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 یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
بالمعارض متقاضی خانم صدیقه دلگشایی  مالكانه  1-رای شماره 2775 - تصرفات 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 13 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان 
قدیمی به مساحت1705.65  مترمربع مجزی شده از پالك189 فرعی از 7 اصلی  واقع 

در بخش 2 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
فرزند  اکبری   نیره  بالمعارض متقاضی خانم  مالكانه  4160- تصرفات  2-رای شماره 
بهمن  بشماره شناسنامه 205  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه باغ  به 
از 47  اصلی واقع در  از پالک 219 فرعی  مساحت 4144.12 مترمربع مجزی شده 

بخش 3 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
3-رای شماره 4163- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی سخایی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 475  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 12.09 مترمربع مجزی شده از پالك12 فرعی از 906 اصلی واقع دربخش 3 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
4-رای شماره 4050- تصرفات مالكانه بالمعارض آقای مصطفی خوبخت فرزند براتعلی  
نیمه  باب ساختمان  گلپایگان در ششدانگ یک  از  بشماره شناسنامه17848  صادره 
کاره به مساحت 159.22 مترمربع مجزی شده از  پالك 4247 اصلی  واقع دربخش 1 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
5-رای شماره 4085 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه دالور  فرزند امیر 
بشماره شناسنامه 12 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی و باغ متصله به مساحت 12720.82 مترمربع پالك 5 فرعی از 4375 اصلی 

واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
6-رای شماره 4117- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر علی آبادی 
فرزند میرزا بشماره شناسنامه 80 صادره از گلپایگان در ششدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 1080.42 مترمربع مجزی شده از پالك 31 فرعی از 42 اصلی واقع در بخش 

3 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است..
7-رای شماره 4107- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسن گرجی  
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 1474  صادره از خوانسار در ششدانگ یك قطعه زمین 
محصور با ساختمان موجود در آن به مساحت 151.89 مترمربع مجزی شده از پالك5  

فرعی از 4024  اصلی واقع دربخش 1 خریداری ازمالک رسمی  محرز گردیده است.
8-رای شماره 4104- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سید جواد مقدسی  
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 355صادره از گلپایگان در ششدانگ یك قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1273.67 مترمربع پالك 2309  اصلی واقع دربخش 1  خریداری 

از مالک  رسمی محرز گردیده است.
9-رای شماره 4061- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین جمالی 
فرزند محمد تقی بشماره شناسنامه 69 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب خانه 
به مساحت 818.78 مترمربع مجزی شده از پالك 50  اصلی باقیمانده واقع در بخش 

7 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
10-رای شماره 4158- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عقیل قراتکنی فرزند 
محمدجعفر بشماره شناسنامه 39 صادره از الیگودرز در ششدانگ یك باب ساختمان 
مسکونی به مساحت 169.35 مترمربع مجزی شده از پالك 228 فرعی از  1  اصلی 

واقع دربخش2 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است.
11-رای شماره 4080 و 4078 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی  آقای علی اصغر 
هفت  و  پنج  در  خوانسار  از  صادره   2037 ششناسنامه  بشماره  ابراهیم  فرزند  ناطقی 
هشتاد و دوم دانگ مشاع و آقای ابوالقاسم ناطقی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 
35 صادره از خوانسار  در هفتاد و پنج هشتاد و دوم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  1008.09 مترمربع مجزی شده از  پالک 467 فرعی از 1 اصلی 

واقع دربخش 2خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
12-رای شماره 4168-تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی صبری  فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 740 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
با ساختمان موجود در آن به مساحت 511.11 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 

1760 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
13- رای شماره 3932-تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه یزدان پرست  
به  باب عمارت  از خوانسار در ششدانگ یك  فرزند محمد بشماره شناسنامه 8صادره 
مساحت 233.17 مترمربع مجزی شده از پالك 388 فرعی از 6 اصلی واقع دربخش 

2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
14- رای شماره 3923 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای وحید حاجی وند 
فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 66 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 485.41مترمربع مجزی شده از پالك 1760 اصلی واقع دربخش 1 خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
حسین  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -3693 شماره  رای   -15
میر محمدی فرزند سید محمد رضا  بشماره شناسنامه 365 صادره از گلپایگان  در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 402.40 مترمربع مجزی شده از پالك 272 اصلی 

واقع دربخش 1  خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
16- رای شماره  3776- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ریحان اعجازی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 4  صادره از گلپایگان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

 1 از   از پالک 1814فرعی  به مساحت 167.37 مترمربع مجزی شده  باب خانه  یک 
اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

17- رای شماره 3784- تصرفات مالكانه بالمعارض خانم فاطمه باطنی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 7 صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب خانه قدیمی به مساحت 
  2 دربخش  واقع  اصلی   7 از  فرعی   393 پالك   از  شده  مجزی  مترمربع   483.50

گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
غفاری  خانم صدیقه  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 3854-   -18
فرزند یداله بشماره شناسنامه 15 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان 
دربخش1  واقع  اصلی  پالک 2489   از   مترمربع مجزی شده   1211.65 به مساحت 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
قانونی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 3853-   -19
فرزند نگهدار  بشماره شناسنامه 1131 صادره از تهران در ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت109.93 مترمربع مجزی شده از پالك 17  اصلی  واقع در بخش1  خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.
20- رای شماره 3938- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا یاوری فرزند 
یکباب  درششدانگ  گلپایگان  از  صادره   1210062666 شناسنامه  بشماره  قربانعلی   
واقع  اصلی   2929 پالك  از  شده  مجزی  مترمربع    69.36 مساحت  به  ساختمان 

دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
21- رای شماره  3776 و 3775 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ریحان 
اعجازی  فرزند حسن  بشماره شناسنامه 4 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و 
متقاضی خانم مریم اعجازی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 359 صادره از مرکزی 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167.37 متر مربع مجزی 
شده از پالک 1814 فرعی از 1 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از  مالک رسمی محرز 

گردیده است.
آقای  مجتبی خوبرو  22- رای شماره 3852- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 654صادره از خوانسار در ششدانگ یك باب خانه به 
مساحت 203.05 مترمربع مجزی شده از پالك 4247 اصلی واقع در بخش 1 خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
23- رای شماره 4194- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا سفاری 
فرزند محمود  بشماره شناسنامه 151  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 3351.45 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 1763  اصلی 

واقع دربخش 1 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است.
مخلصی  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4154 شماره  رای   -24
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 85 صادره از گوگد در دو و دو پنجم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 215.64 مترمربع مجزی شده از پالك 227 

فرعی از 5 اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
25- رای شماره 4152- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سید جعفر موسوی 

فرزند سید حسین   بشماره شناسنامه 3259 صادره از گوگد در ششدانگ یك باب انبار 
به مساحت 89.20 مترمربع مجزی شده از پالک 227 فرعی از 5  اصلی واقع دربخش 

4 خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.
26- رای شماره 4150- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی آقامحمدی  
فرزند اکبر  بشماره شناسنامه 4347 صادره از گوگد در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 311.21مترمربع مجزی شده از  پالك  923 فرعی از 5 اصلی واقع دربخش 

4خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
27- رای شماره 4165 -تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صنا ملکی  فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 4940 صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 110 مترمربع مجزی شده از پالک706 فرعی از 2  اصلی  واقع در بخش 2 

خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است. 
آقای محمود سلیمان  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4181 رای شماره   -28
پور   فرزند فرج هللا  بشماره شناسنامه 350صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب 
ساختمان  به مساحت 142.40 مترمربع مجزی شده از  پالك  2272  اصلی واقع در 

بخش 1 خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.
مخلصی  مسلم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 4155-   -29
فرزند احمد بشماره شناسنامه  9693 صادره از تهران در سه و سه پنجم دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 215.64 مترمربع مجزی شده از پالک 
227 فرعی از 5  اصلی  واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

غفاری  اله  امان  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 4204-   -30
فرزند خسرو  بشماره شناسنامه 40 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک درب باغ به مساحت 4134 مترمربع مجزی شده از پالك  242فرعی از 7  اصلی 

واقع در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
31- رای شماره 4048- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای یداله فیاضی فرزند 
علیرضا  بشماره شناسنامه 62 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك قطعه زمین محصور 
با ساختمان های موجود در آن به مساحت 7702.21 مترمربع مجزی شده از پالک 29 

اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
آقای حسین مسلمی  32- رای شماره 2421- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
فرزند مجتبی بشماره شناسنامه 690 صادره از گلپایگان درششدانگ یك باب عمارت  
به مساحت 112.09  مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 1052فرعی از 6 اصلی 

واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
33- رای شماره 4102-تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا مظاهری 
باب  یك  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   16825 شناسنامه  بشماره  حیدر  فرزند 
ساختمان به مساحت 199.65 مترمربع پالک 269 فرعی از 1  اصلی واقع در بخش 2 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/16
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 4 فرعی مفروز شده از پالک 6731 اصلی واقع در بخش 
زمانیان خوراسگانی  نفر  دو  و محمد جعفر شهرت هر  آقایان مرتضی  بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت   5
فرزندان حسین در جریان ثبت است و رای های شماره های 139560302027008176 و 139560302027008179  
مورخ95/06/31 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/12/02 روزدوشنبه  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/02 

شماره :33753/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 49471 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام بهمن بنائی فرزند عباس و غیره در جریان ثبت است و آرای شماره  139560302027007893 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اختالف موضوع  از طرف هیات حل  و 139560302027007894  مورخ95/06/23 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1395/11/24 روزشنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/02 

شماره :33752/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره یک فرعی از 9591 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام اصغر چنگانی خوراسگانی فرزند رضا در جریان ثبت است و رای شماره  139560302027000289 
مورخ95/7/7 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/12/1 روزیکشنبه  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/02 

شماره :33751/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  پالک شماره 3500 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمد حسین محمدی فرزند حسن و غیره در جریان ثبت است و آرای شماره  
139560302027008302 و 139560302027008306  مورخ95/7/4 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1395/11/30 روزشنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/02 

شماره :33746/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
آگهی ابالغ و ضمائم

خانم جمیله احمدی به خواسته طالق به درخواست زوجه به طرفیت آقای عبدالرحیم رشیدی به این داداه تسلیم که 
به کالسه 951015 ثبت و برای تاریخ 95/12/16 ساعت 11:30 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
و انتشارطبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر می شود.
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/966/م الف به تاریخ 95/10/29

آگهی ابالغ و ضمائم
نظر به اینکه تجدید نظر خواه داوود سلیمانی و غیره به تجدید نظر نظر خواهی عباس زارع فرزند رضا در مورخه 
1395/10/29 نسبت به دادنامه شماره 9509973751401053 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی و عقوقی برخوار 
اعتراض کرده لذا به تجدید نظر خوانده ابالغ میشود و ظرف مهلت ده روز از تاریخ مدیر دفتر شعبه دوم عمومی 

حقوقی برخوار-زارعی مدیر اجرای احکام شعبه دوم اول دادگاه حقوقی برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/966/م الف به تاریخ 95/10/29

دادنامه
خواهان: خانم رقیه معتمدی فرزند نعمت اله به نشانی محسن آباد خ شریعتی جنب منزل قاسم علی قاضی خوانده: 

آقای روح اله بابائی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به در خواست زوجه
رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم رقیه معتمدی به طرفیت خوانده آقای روح اله بابایی به خواسته 
صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد موضوع بند های 1 و 7 و 8 سند نکاحیه که داللت 
بر زوجیت دائم زوجین دارد و اینکه تالش دادگاه و داوران انتخابی جهت اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده و با 
عنایت به اینکه خواهان مدعیست خوانده از شروط ضمن العقد تخلف نموده و با توجه به گواهی گواهان و تحقیقات 
محلی انجام شده زوج منزل مشترک را بدون عذر موجه ترک نموده و با توجه به دادنامه شماره 93/09/16-442 
صادره از شعبه اول شورای حل اختالف برخوار زوج محکوم به پرداخت نفقه در حق زوجه گردیده است لذا دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 26 و 33 از قانون حمایت خانواده و مواد 1119 از قانون مدنی حکم 
بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم می دارد به زوجه اجازه داده میشود که حداکثر ظرف مهلت شش 
ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انتضامهلت فرجام خواهی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طالق خود را مطلقه نماید 
و انتخاب نوع طالق در دفترخانه با زوجه است ضمنا زوجه در زمان اجرای صیغه طالق جهت تست عدم بارداری به 
پزشکی قانونی معرفی می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/966/م الف به تاریخ 95/10/28

دادنامه
شماره پرونده ها: 9009980350000915 ، 94099837518000371-آقای امراله نیک خواه حبیب آبادی فرزند کاظم 
خواهان، با وکالت آقای محمد عبدالهی ایچی فرزند عباس به نشانی اصفهان خ بزرگمهر هشت بهشت غربی نرسیده 
به گلزار نبش کوچه سامان 32 ساختمان وکال ط اول 2- آقای فرزاد شادمهر )صالحی( خوانده به نشانی اهواز ک 
انقالب بین شیخ بها و ناصر خسرو خ کسائی پ 157 3- آقای ابراهیم شادمهر خوانده به نشانی اهواز ک انقالب 
بین شیخ بها و ناصر خسرو خ کسائی پ 157 خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیآلتهام : خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و کالهبرداری 
رای دادگاه در خصوص شکایت آقای امرهللا نیکخواه حبیب آبادی فرزند کاظم با وکالت آقای محمد عبداللهی ایچی 
علیه آقای فرزاد شادمهر فرزند هرمز دائر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های 901344 مورخ 
88/04/20 و 901436 مورخ 88/06/20 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال عهده بانک صادرات شعبه دولت آباد 
و 840536 مورخ 88/06/22 و 840537 مورخ 88/04/22 عهده بانک کشاورزی برازجان هر کدام به مبلغ یکصد 
میلیون ریال دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی و اینکه متهم دو فقره از چکهای عهده بانک صادرات را به برادر خود خرج 
نموده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده و در خصوص مطالبه وجه چکها مبادرت به تنظیم دادخواست 
حقوقی می نماید و با توجه به تصاحب دو فقره چک دیگر و شهادت شهود مبنی بر امانی بودن چکها نزد متهم 
صرف نظر از عدم حضور وی جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 
674 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 75 متهم موصوف را به تحمل یک سالو نیم حبس محکوم می نماید و در 
خصوص اتهام متهم دیگر مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع به لحاظ عدم احراز بزه علی حده در مانحن فیه و 
عدم توجه اتهام به نامبرده با استناد به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
دعوی آقای محمد عبداللهی ایچی فرزند عباس به وکالت از طرف آقای امرهللا نیکخواه حبیب آبادی فرزند کاظم به 
طرفیت آقایان 1- فرزاد شادمهر )صالحی( فرزند هرمز 2- ابراهیم شادمهر فرزند هرمز به خواسته استرداد الشه چهار 
فقره چک های شماره های 1- 901344مورخ 88/04/20 2- 901346 مورخ 88/06/20 عهده بانک صادرات دولت 

آباد 3- 840536 مورخ 88/04/22 4- 840537 مورخ 88/04/22 عهده بانک کشاورزی برازجان هر کدام به مبلغ 
یکصد میلیون ریال جمعا به مبلغ چهارصد میلیون ریال و مطالبه هزینه دادرسی به مبلغ 11950000 ریال و هزینه نشر 
آگهی به مبلغ 720000 ریال و نیز حق الوکاله وکیل در پرونده کیفری و حقوقی طبق تعرفه دادگاه با بررسی مجموع 
محتویات پرونده از جمله متن دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی مورخ 94/07/05 
تصویر مصدق چکهای شماره های 1-901346 مورخ 88/06/20 2- 901344 مورخ 88/04/22 و گواهینامه ی های 
عدم پرداخت بانک محال علیه و با عنایت به محکومیت کیفری خوانده ردیف اول در پرونده کیفری با موضوع خیانت 
در امانت  نسبت به چکهای مذکور و عدم حضور خواندگان جهت هرگونه دفاع موثر دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص داده و با استند به مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به استرداد چهار 
فقره چک به شرح و شماره اهی قید شده در قسمت خواسته و نیز خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 11950000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 720000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه توسط خوانده 
ردیف دوم در حق خواهان به لحاظ عدم توجه   دعوی در این قسمت به وی با استناد به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.دفتر 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/960/م الف به تاریخ 95/10/28

آگهی حصر وراثت
آقای عباس قربانی دارای شناسنامه شماره 15  به شرح دادخواست به کالسه 754/95 ش ح 1 )وراثت( از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مصطفی قربانی بشناسنامه 117 در 
تاریخ 1394/12/27  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شهناز 
قربانی سینی فرزند محمد  ش.ش 1794 )همسر متوفی(  )2( فاطمه قربانی فرزند حسن  ش.ش 58 )مادر 
متوفی(   )3 ( عباس ش.ش 15 )4( بهناز ش.ش 5100099925  )5( فاطمه ش.ش 368 همگی قربانی فرزند 
مصطفی  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/970/م الف به تاریخ 95/10/30

آگهی حصر وراثت
آقای نادعلی جعفری دارای شناسنامه شماره 260  به شرح دادخواست به کالسه 752/95 ش ح 1 )وراثت( از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان وهاب جعفری بشناسنامه 3865 در 
تاریخ 1395/08/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-نادعلی  
ش.ش 260 )2( حمیده ش.ش 4014  هر دو جعفری فرزند وهاب  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/968/م الف به تاریخ 

95/10/30
آگهی حصر وراثت

خانم سکینه جعفری دارای شناسنامه شماره 922  به شرح دادخواست به کالسه 709/95 ش ح 1 )وراثت( از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین جعفری کمشچه بشناسنامه 
1082 در تاریخ 1395/07/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

سکینه جعفری کمشچه فرزند محمدعلی  ش.ش 922 )همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/972/م الف به تاریخ 

95/10/30
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

آقای حسن قربانی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت عباس شعبانی صفی آبادی به این شورا تسلیم که 
به کالسه 95/182 ثبت و برای روز 95/12/18 ساعت  4:45 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت استماع شهادت شهود ذیل رسید 
به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت 

آن ده روز است.شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/969/م الف به تاریخ 95/10/30

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای رسول عباسیان به وکالت خانم آذرمیدخت باقری دادخواستی به خواسته مطالبه و تأمین خواسته به طرفیت 
محمدحسین زمانی به این شورا تسلیم که به کالسه 95/461 ثبت و برای روز 95/12/01 ساعت  17:45 وقت رسیدگی 
تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت استماع شهادت شهود ذیل رسید به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در 
صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به 

آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دبیرشعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان برخوار  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/970/م الف 

به تاریخ 95/10/30
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

نظر به اینکه تجدید نظر خواه علیرضا اسدی به تجدیدنظر خواهی ایرج بهادری فرزند خداکرم در موخه 1395/10/13 
نسبت به دادنامه شماره 9509973751400766 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار اعتراض کرده لذا 

به تجدیدنظر خوانده ابالغ می شود ظرف مهلت ده روز از تاریخ آگهی پاسخ خود را کتبًا به این شعبه اعالم نماید.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/970/م 

الف به تاریخ 95/10/30
دادنامه

کالسه پرونده : 95/83 شماره دادنامه : 78-95/10/15 مرجع رسیدگی شعبه دهم  شورای حل اختالف شاهین شهر 
خواهان : رسول عباسیان فرزند قاسم به نشانی خورزوق بلوار جانبازان کلینک ساختمانی عباسیان با وکالت خانم 
آذرمیدخت باقری خوانده : آقای داراب پورثنائی فرزند علی قلی به نشانی شاهین شهر شهرک پردیس خواسته: 
مطالبه 10000000 ریال بابت چک شماره 866515/9131 مورخه 95/04/31 بانک ملی با احتساب خسارات و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظرختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید.دادنامه در خصوص دعوی خواهان آقای رسول عباسیان فرزند قاسم به نشانی خورزوق 
بلوار جانبازان کلینیگ ساختمانی عباسیان با وکالت خانم آذرمیدخت باقری بطرفیت خوانده آقای داراب پورثنائی 
فرزند علی قلی به نشانی شاهین شهر شهرک پردیس تلفن 4521032251 کدپستی 8317915331 به خواسته 
مطالبه 10000000 ریال بابت چک شماره 09131/866515 مورخه 95/04/31 بانک ملی با احتساب خسارات و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 10000000 
ریال را تقدیم نموده نظر به این که علیرغم ابالغ قانونی و ضمائم آن )دادخواست خواهان و مستندات تقدیمی 
شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک( و اینکه خوانده صادر کننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و به 
نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی را بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگی 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید شورا پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ارائه 
شده با عنایت به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقای دین استحقاق خواهان را بر مطالبه 
ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 519-522 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 
سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده و پرداخت مبلغ 
10000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1035000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وقف شاخص 
اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرای احکام که حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک 
الوکاله وکیل در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی ظرف بیست  لغایت زمان پرداخت و حق 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شاهین شهر

می باشد.
قاضی شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/971/م الف به تاریخ 30 /95/10
دادنامه

شماره پرونده ها: 9209983752200708 شکات : 1- مجتبی شجاعی فرزند رحیم - عباسعلی مرادمند جزی فرزند 
حسن 3- مرتضی غفاری فرزند غفار 4- گودرز جهانی نسب فرزند محمدحسین - ناصر قپانچی فرزند محسن با 
وکالت آقای حمیدرضا رستمیان فرزند مهدی 6- حمید عرب بیگی جزی فرزند حسنعلی 7- افشین عرفانی جزی 
فرزند رحمت اله 8- سید حامد خشوعی فرزند سید مهدی 9- یوسف غفاری جزی فرزند رجبعلی 10- محمد توسل 
فرزند مجید با وکالت حسین محمدیان فرزندیداله 11- امراله اسمعیلی فرزند کریم. متهمین : 1- طاهره عباسی 
فرزند احمد 2- محسن محمودی محمدآباد فرزند فتحی 3- فتحی محمودی فرزند موسی با وکالت اصغر وکیلی 
فرزند علی به نشانی اصفهان خیابان خاقانی روبروی داروخانه دکتر قضاوی پ88 4- سمیرا صفدری فرزند مراد 5- 
مهدی محمودی فرزند فتحی همگی به نشانی همدان نهاوند. اتهام: کالهبرداری رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 
و خانم ها : 1- مهدی محمودی فرزند فتحی 2- سمیرا صفدری فرزند مراد 3- فتحی محمودی فرزند موسی 4- 
محسن محمودی فرزند فتحی 5- طاهره عباسی فرزند احمد متهمان ردیفهای سوم و چهارم و پنجم با وکالت آقای 
اصغر وکیلی دائر بر مشارکت در کالهبرداری 1- به میزان 1743515000 ریال از آقای مجتبی شجاعی فرزند رحیم 
2- 3757677975 از آقای محمد توسل فرزند مجید با وکالت آقای حسین محمدیان 3- 5967727000 ریال از 
اقای یوسف غفاری جزی فرزند رجبعلی 4- 3276006000 از آقای عباسعلی مرادمند فرزند حسن 5- 938302500 
بیگی فرزند حسنعلی 7-  آقای حمید عرب  از  ریال  آقای مرتضی غفاری فرزند غفار 6- 7241939500  از  ریال 
3587632500 ریال از آقای ناصر قپانچی فرزند محسن با وکالت آقای حمیدرضا رستمیان 8- 178220000 ریال از 
آقای افشین عرفانی جزی فرزند رحمت اله 9- 689629800 ریال از آقای سید حامد خشوعی فرزند سید مهدی 10- 
250000000 ریال از آقای گودرز جهانی فرزند محمدحسن 11- 297000000 ریال از آقای امراله اسماعیلی فرزند کریم اله 
بدین توضیح که متهمان با تاسیس دفتر خرید و فروش مصالح ساختمانی در شهرستان نهاوند از شاکیان ردیفهای 
اول الی نهم مصالح ساختمانی خرید و بعضًا جهت اعتماد ایشان پول آن را پرداخت کرده اما در پایان پس از صدور 
چکهای متعدد به صورت نسیه مبادرت به خرید مصالح می نمایند و از شاکیان ردیفهای دهم و یازدهم نیز وجوه فوق 
را جهت خرید مصالح ساختمانی اخذ سپس مبادرت به تعطیل نمودندفتر خرید و فروش مصالحساختمانی در نهاوند 
و متواری می گردند، دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفرخواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان برخوار،شکایت شکات و ارائه اسناد و مدارک مربوطه از جمله فاکتورهای متعدد فروش و چکها 
و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری خبره در امر حسابداری و حسابرسی و سایر قرائن و امارات صرف 
نظر از عدم حضور متهمین ردیفهای اول و دوم و دفاعیات بالوجه متهمهای ردیفهای سوم و چهارم و پنجم و وکیل 
ایشان بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختالس و کالهبرداری عالوه بر رد اصل مال به شرح ریز مبالغ تعیین شده و مجزا در صدر رای و پرداخت مبلغ 
27926650275 ریال جزای نقدی معادل مالی که از شکات اخذ کرده اند هریک از متهمان موصوف را با رعایت ماده 
104 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 به تحمل یازده بار نه سال حبس محکوم می نماید که این مجازات قابل 
اجرا می باشد رای صادره نسبت به متهمین ردیفهای اول و دوم غیابی و ظرف بیت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و نسبت به متهمان ردیفهای سوم و چهارم و پنجم حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/796/م الف به تاریخ 95/08/22
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 9/336 واقع در جولرستان  بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002756 -1395/5/31 در اجرای قانون  تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی به نام خانم فخری السادات خلیلی حسین آبادی فرزند سید مصطفی  در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1395/11/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار : 1395/11/2 شماره : 906/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 9/337 واقع در جولرستان  بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7003834 -1395/8/4 در اجرای قانون  تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی به نام آقای جعفر رضائی دینانی فرزند محمد علی   در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/11/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/11/2 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 15/2583 واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام احمد علی کیانی فالورجانی فرزند رمضان  در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/11/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1395/11/2 شماره :909/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پروانه قایدی  دارای شناسنامه شماره 16544متولد 1349  به شرح دادخواست به کالسه 95 / 945 ش1 از این 
شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی قایدی  بشناسنامه 195 
مورخ 1310/9/26 در تاریخ1395/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر – چهار دختر و یک همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد : 1- علیرضا قایدی فرزند محمد تقی 
به ش ش 15054 متولد 1339 صادره از گلپایگان 2- سعید قایدی فرزند محمد تقی به ش ش 27 متولد 1343 
صادره از گلپایگان 3- عزت قایدی فرزند محمد تقی به ش ش 351 متولد 1334 صادره از گلپایگان 4- پروانه 
قایدی فرزند محمد تقی به ش ش 16544 متولد 1349 صادره از گلپایگان 5- زهرا قایدی فرزند محمد تقی به 
ش ش 15053 متولد 1336 صادره از گلپایگان 6- زهرا قایدی فرزند محمد تقی به ش ش 269 متولد 1333 
صادره از گلپایگان 7- بتول سمیعی فرزند حسن به ش ش 752 متولد 1313 صادره از گلپایگان والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 556/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی950050موضوع علیه منصور مهدیان فرزند حبیب 
هللا     و له محسن محمدی دولت آبادی     در تاریخ 95/11/24 به منظور فروش 12/42 حبه از 72 حبه یک 
ساختمان )دوطبقه( با اسکلت ثبتی درحد سفت کاری حدود 156 متر عرصه و 110 متر اعیان بدون امتیاز آب و برق و 
گاز  ملکی آقای منصور مهدیان  واقع در ایمان شهر- مینادشت بلوار بهار-بن بست الله –پالک آبی 8  که دارای سابقه 
ثبتی به شماره – می باشد/ نمی باشد  و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 10 الی 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ122/496/259ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 

در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 
دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 950285موضوع علیه شرکت آذر نشین      
و له آقای قاسم سنجری پور در تاریخ 95/11/13 به منظور فروش یک دستگاه موتور دیزل 6 سیلندر مارک بنز  به 
 r با شماره وسریال c 65  کوبله شده  یک دستگاه ژنراتور مارک مارکونی  مدل b/10 352188050 شماره سریال
773235 و به قدرت 65 کیلو وات 1500r/evmi8 موتور ژنراتور مذکور سالم و آماده به کار می باشد.  از ساعت 10 الی 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 228 برگزار نماید اموال   موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ140/000/000ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 

در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 
دادورز اجرای  احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی تبصره 3 ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
از وراث  از وراث مرحوم صدیقه فارقلیطی  چون آقا / خانم زهرا و مهدی شهرت دو نفر حسامی فرزندان کمال  
مرحوم طیبه حسامی به موجب گواهی حصر وراثت به شماره های 2412-95/05/14 و 4159-94/08/10 شعبه 
10 حصر وراثت اصفهان و فرم 19 مالیاتی به شماره های 293/1067/1029-87/09/17و41510-95/06/15 اصفهان 
نسبت به سهم االرث خود از 102 سهم مشاع از 237/5 سهم ششدانگ یک باب خانه با تسلیم درخواست سند 
مالکیت مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 10354/234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 
380 دفتر 14 خوراسگان به نام متوفی تسلیم گردیده و به موجب انتقال قهری به نامبرده انتقال و اعالم داشته 
که سند مالکیت مورث نزد آقای حسین مبینی از ورثه می باشد که طی شماره 95/2027012811 95/10/01  اخطار 
گردیده ولی در مدت مقرر سند مالکیت را به وراث یا اداره ثبت اسناد ارائه ننموده اند که مهلت مقرر ده روز انقضا 
یافته لذا در خواست صدور سند نسبت به سهم االرث خود را نموده اند طبق تبصره سه اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود و چنانچه در مهلت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض نرسد و یا 
 بدون مجوز قانونی ظرف مهلت مقرر سند مالکیت را ارائه ننماید با رعایت کلیه مقررات سند مالکیت صادر خواهد

 شد. 
م الف : 33617تاریخ انتشار آگهی :1395/11/2 حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی مزایده 
اجرائی  پرونده  موضوع  اتومبیل  مزایده  آگهی   1395/10/23: ثبت  تاریخ  مزایده:139504302120000002  شماره 
موتور  بشماره  رنگ  سفید  مدل 1389  پارس  پژو  سواری  اتومبیل  یکدستگاه  تمامت ششدانگ   9400020 کالسه 
12489080084 و شماره شاسی naano 1   ca2ae 269636 بشماره انتظامی ایران 23-388 ه73 که طبق اعالم 
کارشناس رسمی دادگستری رنگ اطاق و بدنه و موتور و چرخهای خودرو مورد مزایده سالم میباشد و فقط سپر 
اتومبیل تعویض رنگ شده شیشه عقب برقی است و الستیکها حدود 85 در صد سالم میباشد موتور و دستگاههای 
انتقال  نیرو بنظر سالم میباشند و تودوزی اتومبیل مستعمل ولی سالم است و جلو داشبورت سالم است ولی 
وضعیت بیمه خودرو مشخص نیست متعلق به آقای رسول شرافت ساکن پیر بکران روستای دارگان خیابان شهدا 
جنب سوپر علی توکلی کوچه سعید فر پالک 1946 که طبق درخواست بستانکار پرونده در قبال طلب آقای سید محمد 
باقر حسینی که کلیه حقوق خود را به بانک آینده واگذار نموده و صندوق دولت بازداشت گردیده و طبق اعالم راهنمائی 
و رانندگی استان اصفهان بنام مدیون شماره گذاری شده است از ساعت 9 الی12 روز یکشنبه مورخه 95/12/15 در 
محل اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی فالورجان به مزایده 
گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه یکصد و نود و پنج میلیون ریال )195/000/000 ریال ( قیمت ارزیابی شده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم 
به ذکر است پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره در صورتیکه مورد مزایده دارای 
آنها باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/11/2 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی  روز مزایده به روز بعد موکول می گردد ضمنا طالبین می توانند از مورد مزایده مستقر در پارکینگ 

عمومی فوالدشهریک روز قبل از مزایده بازدید نمایند.
/تاریخ انتشار:95/11/2

تاریخ مزایده : 95/12/15 شماره :885/م الف رئیس واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان اکپر پور مقدم  
آگهی ابالغ 

تاریخ   950681: شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9509983653000671  شماره  ابالغیه:9510103653406275  شماره 
تنظیم :1395/08/01 خواهان / شاکی معصومه جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم تاج محمد حسینی به 
خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فالورجان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فالورجان واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا – ساختمان 

اتاق 225 ارجاع و به کالسه 9509983653400671 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  دادگستری –طبقه اول – 
1395/12/23 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 523/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان – خسرو آقایی
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   و زمین محصور متصله پالک شماره 355 فرعی از  7741/1 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام نرگس و نفیسه و رسول و مجتبی همگی جواهریان فرد فرزندان 
مرتضی   در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027009382 الی 139560302027009385 مورخ 95/7/28 
از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/12/1 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/2 شماره :33750/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 269 فرعی مفروز شده از پالک 36  اصلی واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید اسداله قریشی خوراسگانی فرزند سید هاشم    در جریان 
ثبت است و رای شماره 139560302027009221 مورخه 95/07/26 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1395/12/16 روزدوشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/2 شماره :33749/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 270 فرعی مفروز شده از پالک 36  اصلی واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید جواد قریشی خوراسگانی فرزند سید هاشم    در جریان ثبت است 
و رای شماره 139560302027009216 مورخه 95/07/26 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/12/16 روزدوشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/2 شماره :33748/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 271 فرعی مفروز شده از پالک 36  اصلی واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای سید جواد قریشی خوراسگانی فرزند سید هاشم    در جریان ثبت است 
و رای شماره 139560302027009225 مورخه 95/07/26 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 
ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1395/12/16 روزدوشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/2 شماره :33747/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 3499 فرعی از 10393  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  غیره    و  منوچهر  فرزند  احمدی  سعید  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که 
139560302027005254 و 39560302027005258 و39560302027005261 مورخ95/4/29 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/11/30 روزشنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/2 شماره :33745/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت  بخش 5  در  واقع  اصلی  از 11548   3090فرعی  پالک شماره  خانه    یکباب  تحدید حدود ششدانگ  چون 
شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  اله    عنایت  فرزند  عاملی  جبل  مهشید  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که 
139560302027007932 مورخ95/6/24 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/12/1 
روزیکشنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/2 شماره :33744/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد وامالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 5 بخش  در  واقع  اصلی    10393 از  3498فرعی  شماره  پالک  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
رای شماره  و  ثبت است  النصیر فرزند حسین    در جریان  ابن  بنام محمد  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت 
139560302027007337 مورخ95/6/13 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/11/25 
روزدوشنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/2 
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ـــمـــاره 349  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
تحریم جشنواره از سوی محمد معتمدی

 حتمــا شــما هــم تابلوهایــی را بــا 
سرویس فرهنگ

صبا صبوحانیان

نوشــته های قرآنــی در گوشــه و کنــار 
ــا  ــا و پرمعن ــته هایی زیب ــد؛ نوش ــاد دیده ای ــهر زی ش
ــر  ــاده و گاهــی هــم ب ــر پی ــل عاب ــک پ ــر ی ــه گاه ب ک
داخــل  اتوبوس هــای  یــا  آمبوالنس هــا  شیشــه 
شــهری نقــش بســته اســت. شــاید یــک آیــه قــرآن 
ــل  ــی، داخ ــه تاکس ــت شیش ــل، پش ــه پ ــر پای ــه ب ک
ــاالی  ــا ب ــارک ی ــوس، روی نرده هــای پ ایســتگاه اتوب
ــد  ــری باش ــده، تلنگ ــته ش ــازه نوش ــک مغ ــردر ی س
بــرای اندکــی تأمــل و اصــاح عملکــرد خویــش. 
دقیقــا همــان موضوعــی کــه ســال ها پیــش »ســید 
محمدحســین طاهریــان« را در بــازار ابوســفیان شــهر 

مکه تحت تأثیر قرار داد. 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــفیان چن ــازار ابوس ب
توســعه اطــراف حــرم الهــی تخریــب شــده، امــا آیــه 
»َلِئــن َشــکَْرُتْم أَلِزیَدنَّکُــْم« )اگــر واقعــا سپاســگزاری 
کنیــد، نعمــت شــما را افــزون خواهــم کــرد(، نصــب 
ــی  ــای آن، کاف ــی از مغازه ه ــردر یک ــاالی س ــده ب ش
بــود تــا »ســید محمدحســین« را بــا اثرگــذاری 

ــد.  ــنا کن ــد آش کام هللا مجی
او پــس از بازگشــت از دومیــن ســفرش بــه ســرزمین 
ــا  ــرد و ب ــی ک ــات اله ــش آی ــه گزین وحــی، شــروع ب
ــگان در  ــع رای ــه A4 و توزی ــا روی برگ ــتن آن ه نوش
ادارات و شــرکت ها، اولیــن گام در ترویــج معــارف 

ــی را برداشــت.  قرآن
ــت.  ــران اس ــاکن ته ــان و س ــد اصفه ــان متول طاهری
ــار طــرح اجــرای  ــرای اولیــن ب او کســی اســت کــه ب
ایــن آیــات را بــا هزینــه شــخصی در ســطح شــهرها 
انجــام داد و جلــوه ای خــاص بــه ســاختمان ها و 

خودروهــا و ... بخشــید. بــا ایــن هنرمنــد خــوش ذوق 
ــا  ــل کارش را جوی ــه گفت وگــو نشســتیم و از او دالی ب

شــدیم.
    اولین آیه ای که بر تابلو نوشتید چه بود؟

ــب  ــه در ش ــه)س( ک ــرت فاطم ــاره حض ــه ای درب آی
فقیــری  بــه  را  خــود  لبــاس  بهتریــن  عروســی 

بخشــیدند.
ــب  ــا نص ــو را کج ــه آن تابل ــد ک ــاد داری ــه ی     ب

ــد؟ کردی
میدان انقاب

    چگونه آیات را انتخاب می کردید؟
ــی  ــان قرآن ــی از متخصص ــا تیم ــر م ــال حاض در ح
داریــم کــه آیــات را بــر اســاس موضوعــات انتخــاب 
ــن و  ــف، بهتری ــس از بررســی های مختل ــد. پ می کنن
ــم  ــرای آن انتخــاب می کنی ــا را ب ــن ترجمه ه روان تری
و پــس از آن آیــات و ترجمــه در اختیــار تیــم اجرایــی 

ــرد. ــرار می گی ــرای نصــب ق ب
ــرای انجــام  ــا بایــد کل آیــات قــرآن را ب     قاعدت

ــد؟ ــن کار می خواندی ای
ــی  ــه وقت ــت ک ــود داش ــه وج ــق و عاق ــدر عش آنق
وارد کام الهــی می شــدم، نــه وقــت و نــه پــول 
ــت الهــی در  می شــناختم؛ احســاس می کــردم رضای
ــتیبانی  ــد پش ــب خداون ــود دارد و از جان ــن کار وج ای

می شــوم.
    یعنــی بیشــتر آیــات قــرآن را بــرای ارائــه آیــات 

ــد؟  ــت وجو کرده ای ــردی، جس کارب
ــا  ــم و واقع ــدی آن را کار کرده ای ــل، کلمــات کلی حداق
ــدان  ــا در زن ــم. م ــت می کردی ــوص دق ــن خص در ای
 اویــن و دیگــر زندان هــای کشــور از جملــه یــزد 

ــتری ها  ــل دادگس ــم. داخ ــم کار کرده ای ــان ه و اصفه
و نقــاط مختلــف می رفتیــم و موشــکافی می کردیــم. 
نزدیــک بــه نیمــی از عمــرم را در راه کام الهــی صــرف 
کــرده ام و عشــق بــه قــرآن و مــدد الهــی همــراه مــا 
شــد تــا ایــن مســیر را بــا انــرژی بســیار طــی کنیــم.

ــه  ــی ب ــات قرآن ــی آی ــرای شبرنگ نویس ــا ب     آی
ــتید؟ ــاز داش ــئوالن نی ــازه از مس ــب اج کس

آن هــا  از  و  می کردیــم  هماهنــگ  قبــا  البتــه 
ــی  ــا پول ــه م ــی ک ــا از آنجای ــم؛ ام ــازه می گرفتی اج
ــراد  ــاد ای ــم زی ــه ه ــئوالن مربوط ــم، مس نمی گرفتی
جلــوه  پــل کالــج  پایه هــای  مثــا  نمی گرفتنــد؛ 
بصــری زیبایــی نداشــت؛ مــا گفتیــم رایــگان آن را رنــگ 
می زنیــم و کام الهــی را روی آن می نویســیم. آن هــا 
ــن  ــا ای ــد ب ــه ای کنن ــتند هزین ــون نمی خواس ــم چ ه
کار موافقــت می کردنــد. همچنیــن ایــن کار را در 
شــهرهایی ماننــد اصفهــان، تهــران، مشــهد، خوزســتان 
و قــم ادامــه دادیــم. در تهــران هــزار اتوبــوس را 
ــر  ــه مدی ــد ک ــم و بع ــن کردی ــی مزی ــات اله ــه آی ب
ــاک  ــا را پ ــد این ه ــد بای ــد، گفتن ــوض ش ــه ع مربوط
ــه در شــهرهای  ــد؛ البت ــاک کردن ــد و متأســفانه پ کنی
دیگــر هنــوز می تــوان دستنوشــته های قرآنــی مــا 
ــرای  ــفانه ب ــرد. متأس ــاهده ک ــا مش را روی اتوبوس ه
تابلوهــای دانشــگاه تهــران هــم چنیــن اتفاقــی افتــاد؛ 
ــا اجــازه مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام  یعنــی مــا ب
 معظــم رهبــری در دانشــگاه تهــران تابلوهــای قرآنــی 
را روی نرده هــای دانشــگاه مســتقر کردیــم؛ امــا 
چنــدی نگذشــت کــه بــه دالیــل نامعلــوم ایــن 
تابلوهــا از ســوی ریاســت دانشــگاه جمــع آوری شــد.
    خــود شــما شــخصا کار تهیــه تابلوهــا را انجــام 

می دهیــد؟
ــا  ــه پل ه ــا و پای ــا تابلوه ــه، ام ــبرنگ را بل ــا ش کار ب
را خیــر؛ مــا آیــات را بــا ترجمــه فارســی و انگلیســی 
ایــن  او  تــا  پیمانــکار قــرار می دهیــم  در اختیــار 
کار را انجــام دهــد و هزینــه اش را نیــز پرداخــت 

می کردیــم.
ــر  ــی را ب ــار قرآن ــن آث ــذاری ای ــزان تأثیرگ     می

مخاطــب چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ــده  ــون مخاطــب و بینن ــم حــدود 14 میلی فکــر می کن
اصفهــان  مشــهد،  تهــران،  چــون  شــهرهایی  در 
گلســتان، قــم، خوزســتان و ... داریــم. یعنــی االن بــه 
گونــه ای اســت کــه کســی نیســت در اصفهــان حضــور 
ــد  ــون 70 درص ــد؛ چ ــدا را نبین ــام و کام خ ــد و ن یاب
 25 دســت کم  اگــر  و  داریــم  محیطــی  پوشــش 
ــه  ــادی روزان ــت زی ــم، جمعی درصــد آن را لحــاظ کنی
ــر حــال  ــه ه ــد و ب ــد دارن ــر شــهری رفت وآم در معاب
 هــر فــردی دســت کم یــک آیــه در روز مشــاهده 

می کند.
ــه  ــن کار هزین ــرای انجــام ای ــدر ب ــون چق     تاکن

ــد؟ ــرف کرده ای ص
بالــغ بــر یک میلیــارد تومــان در ایــن راه ســرمایه گذاری 

کرده ام.
ــت؛  ــادی اس ــم زی ــان رق ــارد توم ــک میلی     ی

ــد؟  ــت کردی ــان پرداخ ــه را خودت هم
بلــه، بــه لطــف خــدا همــه را خــودم پرداخــت کــردم؛ 
البتــه ایــن مبلــغ در زمــان تقســیم می شــود و حــدودا 
ســالی 150 میلیــون تومــان در ایــن کار ســرمایه گذاری 

می کــردم. مــاه مبــارک رمضــان اوج زمــان کاری مــا 
ــتیم.  ــی، داش ــی و رادیوی ــای تلویزیون ــود. برنامه ه ب
 پایه هــای پــل حافــظ، کالــج، گیشــا، کردســتان 
ــب  ــوس نص ــزار اتوب ــدود 5 ه ــران و ح ــر در ته و فج
ــاظ  ــه لح ــم ب ــر بخواهی ــتیم و اگ ــی داش ــات اله آی
ــه ایــن یــک میلیــارد فکــر کنیــم  ماهیــت تبلیغــی ب
شــاید بــه انــدازه یکصــد میلیــارد تومــان کار فرهنگــی 
ــود، اثرگــذار  جــواب داده باشــد و چــون کام الهــی ب

شــد.
        منظــور ایــن بــود کــه چــون بــه طــور شــخصی 
ایــن رقــم را پرداخــت کــرده بودیــد، هزینــه زیــادی 

اســت.
بــه هــر حــال عهــدی بــا خــدا بســته بــودم و خداونــد 
نیــز در ایــن مســیر مــا را کمــک می کــرد و گشایشــی 
ــه  ــن ب ــه م ــا توج ــد و واقع ــاد می ش ــا ایج ــرای م ب
قــرآن در سلســله زندگــی یــا هزینه هایــی کــه انجــام 
ــا شــاید  ــود. انصاف ــز ب ــه چی ــش از هم ــی دادم، پی م
ــت  ــرآن اهمی ــه ق ــتر ب ــم بیش ــدم ه ــی از فرزن حت
می دهــم و اهمیــت آن از زندگــی شــخصی ام بیشــتر 
اســت؛ چــون ایــن فعالیــت، کار پرمســئولیتی اســت 
ــه  ــق و عاق ــذارم. عش ــت می گ ــرای آن وق ــا ب واقع
بســیار بــه انســان انــرژی می دهــد. در مســیر زندگــی 
وقتــی انســان بــه کاری عاقه منــد شــود، واقعــا 
ــرد.  ــد ک ــدا خواه ــای آن ف ــه پ ــا را ب ــی از چیزه خیل
ــود؛  ــی ب ــن در زندگ ــی م ــدف اصل ــوع ه ــن موض ای
چــرا کــه مــن معتقــدم در 20 ســال آینــده، جایــی در 
ایــران نباشــد کــه نــام خــدا و حضــور کام الهــی در آن 
نباشــد و امیــدوارم خیلــی فراتــر از ایــن حرکــت کنیــم 

ــم. ــه برداری ــن زمین ــری در ای و گام هــای تأثیرگذارت
ــی شــخصی شــما  ــرای زندگ ــن کار ب ــت ای     برک

چــه بــود؟
ــرمایه گذاری  ــه س ــن هم ــا ای ــه ب ــی ک ــن اتفاق  اولی
ــی  ــه از زندگ ــود ک ــن ب ــت ای ــورت گرف ــرژی ص و ان
نیفتــادم؛ یعنــی مثــا شــما چنــد روزی   عقــب 
ــی  ــب خواه ــود عق ــروی از کار خ ــافرت ب ــه مس را ب
ــرای کار  ــتری را ب ــت بیش ــر وق ــه اگ ــا اینک ــاد ی افت
ــی.  ــب می افت ــواده ات عق ــی و خان ــذاری از زندگ بگ
امــا لطــف و عنایــت خداونــد اینچنیــن بــرای مــا رقــم 
ــی  ــا در زندگ ــن کاره ــام ای ــام تم ــا انج ــه ب ــی زد ک  م
 و کارهایــم موفــق بــودم؛ بــه طــوری کــه آنچــه 
ــن  ــردم، چندی ــرمایه گذاری ک ــرآن س ــن در راه ق را م
زندگــی ام جایگزیــن  در  تمامــی جهــات  از  برابــر 
و درهــای رحمــت بــه رویــم بــاز شــد و مهم تــر 
افــراد  زندگــی شــخصی  در  تأثیرگــذاری   از همــه 

بود.
 زمانــی مــن تنهــا 85 هــزار تومــان حقــوق می گرفتــم 
ــا  ــرف تابلوه ــش را ص ــزار تومان ــش از 40 ه ــه بی ک
می کــردم؛ حتــی بارهــا بــرای ایــن کار مجبــور شــدم 
ــد  ــف خداون ــه لط ــاال ب ــا ح ــم، ام ــرض کن ــول ق پ
ــن کار  ــرف ای ــی را ص ــاالنه مبلغ ــم س ــا می توان نه تنه
ــت  ــای رحم ــم دره ــه گفت ــه ک ــه همان گون ــم، بلک کن

ــاز شــده اســت. ــه رویــم ب ب
    سخن آخر

ــدا  ــه پی ــد از مــن هــم ادام ــن ســنت بع آرزو دارم ای
ــل های  ــرای نس ــرده ام ب ــق ک ــه خل ــاری ک ــد و آث کن

ــد. ــادگار بمان ــه ی ــده ب آین

ــه در  ــرادی ک ــاره اف ــار تأســف درب ــا اظه ــد جــوان ب - رامب
حادثــه تلــخ پاســکو فیلــم و عکس ســلفی گرفتنــد، گفت: 
ایــن رویــداد، مردمــی  از  وحشــتناک تر و ترســناک تر 
هســتند کــه فکــر می کننــد ماننــد خبرنــگاران مســئول ثبت 
 رویدادهــا هســتند و روز گذشــته شــروع بــه گرفتــن فیلــم 
ــدام  ــن اق ــا ای ــد و ب ــخ کردن ــه تل ــن حادث ــس از ای و عک
عملیــات نجــات را کُنــد کردنــد. او همچنیــن از مردمــی کــه 
روز گذشــته بــا نیروهــای امــداد و آتش نشــانی همــکاری 
ــه بیمارســتان ها مراجعــه  ــرای اهــدای خــون ب ــد و ب کردن

کردنــد، تشــکر کــرد.
ــن  ــه جدی تری ــان اینک ــا بی ــرداز، ب ــا، طنزپ ــم ره - ابراهی
مســائل را بــا لودگــی مطــرح می کنیــم، می گویــد: در 
حــوزه طنــز در رســانه های رســمی بــه قــدری محدودیــت 
وجــود دارد کــه مــردم در فضــای مجــازی بــه دنبــال 

هســتند. عقده گشــایی 
ــاره  ــر، درب ــم فج ــر جشــنواره فیل ــدری، دبی ــد حی - محم
ــد نعمــت هللا و انصــراف  ــم »شــعله ور« حمی نرســیدن فیل
فیلــم »امپراتــوری جهنــم« پرویــز شــیخ طادی و جایگزینی 
فیلــم دیگــر نیــز گفــت: بــه زودی، جایگزیــن ایــن دو فیلــم 

اعــام خواهــد شــد.
بخــش کاســیک  در  حاضــر  فیلم هــای  فهرســت   -
شــصت وهفتمین جشــنواره بین المللــی فیلــم برلیــن 
اعــام شــد. نســخه بازســازی و ترمیم شــده 7 فیلــم 
از  جهــان  ســینمای  مانــدگار  فیلــم  چنــد  جملــه  از 
ایــوری«  »جیمــز  کمــرون«،  »جیمــز  آلــن«،   »وودی 
ــیک  ــش کاس ــان بخ ــال میهم ــزو«، امس ــورج روم و »ج
ــود. ــد ب ــن خواهن ــم برلی ــنواره فیل ــصت وهفتمین جش ش

- شــهره نورصالحــی کــه به تازگــی کتــاب »خانــه افعــی« از 
 او راهــی بــازار شــده، از ترجمــه 5 جلــد »کتاب هــای تــرس 
ــی« از  ــه افع ــر داد. »خان ــتاین خب ــر آر.آل. اس ــرز« اث و ل
ســوی انتشــارات پیدایــش بــا قیمــت 25 هــزار تومــان در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدان ق ــار عاقه من اختی
ــنواره  ــی جش ــال کاخ مردم ــت امس ــری مل ــینما گال - س
ــی در هــر ســانس آن  ــم فجــر اســت و قیمــت صندل فیل

ــت. ــان اس ــزار توم 25 ه
- امیــر دژاکام کــه بــا نمایــش »شیشــه« در بخــش 
ــرد:  ــوان ک ــور دارد، عن ــر حض ــر فج ــنواره تئات ــان جش مهم
ایــن اثــر نمایشــی، نگاهــی انســانی بــه پدیــده مهاجــرت 

دارد.
ــون  ــوت تلویزی ــر پیشکس ــا، بازیگ ــم افرندنی ــید کاظ  - س
و ســتاره دهــه 60 ســینمای ایــران کــه بــازی در فیلم هایــی 
ــران  ــریال های دلی ــی و س ــگا، سگ کش ــی مان ــر کان نظی
تنگســتان و معمــای شــاه را در کارنامــه دارد، در بیمارســتان 

بســتری شــد.
- پوســتر فیلــم ســینمایی »ماجــان« اولیــن ســاخته بلنــد 

ســینمایی رحمــان ســیفی آزاد رونمایــی شــد.

 آموزش مربیان تخصصی 

در حوزه بازی های فکری

کیمیای وطن

ــای  ــت و بازی ه ــه خاقی ــر خان مدی
ــرات  ــت »تأثی ــت: نشس ــری گف فک
افزایــش  بــر  بازی هــای فکــری 
خاقیــت و هــوش« بــرای آمــوزش 
تخصصــی و دانش افزایی مربیــان در 
ــی  ــام جهان ــا حضــور اســتادان بن ــت و ب ــازی و خاقی حــوزه ب
برنامه ریــزی شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
ســادات  صفیــه  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
موســویان دربــاره برگــزاری چهارمیــن نشســت خانــه خاقیــت 
خانــه  سلسله نشســت های  گفــت:  فکــری  بازی هــای  و 
خاقیــت و بازی هــای فکــری بــا اهــداف گوناگــون و چهارمیــن 
نشســت بــا موضــوع »تأثیــرات بازی هــای فکــری بــر افزایــش 

ــد.  ــزار ش ــاه 95 برگ ــوش« دی م ــت و ه خاقی
ــن نشســت آشــنایی بیشــتر  ــدف از ای ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــی بازی ه ــرات روان شناس ــا تأثی ــدان ب ــان و عاقه من مربی
فکــری اســت، ادامــه داد: در واقــع ایــن کارگاه هــا و نشســت ها 
بــرای آمــوزش و دانش افزایــی مربیــان و عاقه منــدان بــه 
 بــازی و خاقیــت برگــزار می شــود. مدیــر خانــه خاقیــت 
و بازی هــای فکــری تصریــح کــرد: کارشــناس چهارمیــن 
ــر دپارتمــان شــرکت  ــز، مدی ــاس لِن ــن مرکــز آندری نشســت ای
ــت  ــرای نشس ــه ب ــن جلس ــه در ای ــود ک ــان ب ــو، از آلم اولیف
تخصصــی تأثیــرات بازی هــای فکــری و افزایــش هــوش 
ــازی  ــی و ب ــتم آموزش ــپس سیس ــخنرانی و س ــت س و خاقی
آلمــان را بــرای افزایــش علــم مربیــان تشــریح کردنــد. 
ــز بخــش  ــوری نی ــان مباحــث تئ ــار بی موســویان افــزود: در کن
ــه  ــد ب ــان بتوانن ــا ایش ــود ت ــده ب ــه ش ــر گرفت ــری در نظ دیگ
صــورت عملــی بــه معرفــی بازی هــای فکــری کــه در افزایــش 
خاقیــت و هــوش تاثیرگــذار اســت و عمومــا متعلــق بــه 
شــرکت اولیفــو هســتند، بپردازنــد. وی در ارتبــاط بــا مخاطبــان 
ــت  ــش خاقی ــر افزای ــری ب ــای فک ــرات بازی ه  نشســت »تأثی
و هــوش« بیــان کــرد: مخاطبــان مــا مربیــان و مؤثــران مرتبــط 
ــت و بازی هــای  ــان خاقی ــه شــامل مربی ــازی هســتند ک ــا ب ب
فکــری ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری و مربیــان ســطح 
ــتی  ــا و اداره بهزیس ــد کودک ه ــران مه ــن و مدی ــهر، مدعوی ش

می شــوند.

 تمدید مهلت ارسال آثار 

به کنگره شهدای دانشجو
ــری  ــنواره فرهنگی هن ــه جش ــه دبیرخان ــار ب ــال آث ــت ارس مهل
ــا 17  ــان ت ــتان اصفه ــجوی اس ــهدای دانش ــره ش ــومین کنگ س
بهمن مــاه تمدیــد شــد. جشــنواره فرهنگی هنــری ســومین 
کنگــره شــهدای دانشــجوی اســتان اصفهــان، بهمن مــاه امســال 
در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان برگــزار می شــود. پیــش از ایــن 
ــده  ــام ش ــاه 1۳95 اع ــار، ۳0 دی م ــال آث ــت ارس ــن مهل آخری
ــروز ــجوی ام ــن دانش ــوع »م ــا موض ــنواره ب ــن جش ــود. ای  ب

ایرانــی پیشــرفته، بــا عــزت، متدیــن، ثروتمند، مســتقل و مقتدر 
خواهــم ســاخت« در قالب هــای ادبیــات پایــداری )شــعر 
ــاه ــم کوت ــگ، فیل ــانه ای )نماهن ــتانک(، چندرس ــتان، داس  داس

ــمی  ــای تجس ــتر( و هنره ــس، پوس ــاگ، عک ــت، وب پادکس
ــود.  ــزار می ش ــتی( برگ ــع دس ــک، صنای ــی، گرافی ــط، نقاش )خ
برگــزاری نمایشــگاه های علمی تخصصــی، نشســت های تخصصــی 
ــی از مســتند  ــری دانشــجویان و رونمای ــون هــای هن حضورکان
ــگ  ــا، موســیقی، سررســید، ســیر نمایشــگاهی، نماهن کتاب ه
و... از جملــه بخش هــای جنبــی ســومین کنگــره شــهدای 
ــا  ــاه امســال ب ــه بهمن م ــان اســت ک دانشــجوی اســتان اصفه
محوریــت جهــاد دانشــجوی دیــروز و رســالت دانشــجوی امروز 
ــاه  ــار، ۳0 دی م ــال آث ــت ارس ــن مهل ــود. آخری ــزار می ش برگ
1۳95 اســت. عاقه منــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر 
 www.shahidaneha.ir ــانی ــگاه اطاع رس ــه پای ــد ب می توانن

مراجعــه کننــد.

»سفرنامه پاریس، عوج کالب« منتشر شد
ــوش  ــوج کاب« نوشــته داری ــس، ع ــاب »ســفرنامه پاری کت
ایــن  شــد.  منتشــر  به نــگار  نشــر  ســوی  از  مهرجویــی 
ــده  ــی و دربردارن ــوب مهرجوی ــر مکت ــن اث ــاب، جدیدتری کت
روایــت شــخصی رویدادهایــی اســت کــه ایــن کارگــردان در 
ــوده اســت. مخاطــب ــه رو ب ــا روب ــا آن ه ــی ب  دو مقطــع زمان

در بخــش »ســفرنامه پاریــس« بــا خاطــرات مهرجویــی 
ــش  ــود و در بخ ــه رو می ش ــهر روب ــن ش ــورش در ای از حض
ــوءتفاهم  ــک س ــی از ی ــا روایت ــوج کاب« ب ــام »ع ــا ن دوم ب
ــد  ــتگاه می کن ــی بازداش ــی را راه ــه مهرجوی ــوء تفاهمی ک س
ــزرگ  ــردان ب ــی از کارگ ــر خواندن ــن اث ــود. ای ــه می ش  مواج
ــت 17  ــا قیم ــگار ب ــر به ن ــران را نش ــینمای ای ــته س و برجس

ــرده اســت. ــاب ک ــازار کت ــی ب ــان راه ــزار توم ه

کتاب های تازه سیامک گلشیری
ــام«  ــتان انتق ــاب »داس ــی کت ــه به تازگ ــیری ک ــیامک گلش س
او راهــی بــازار شــده، از نــگارش رمانــی در ژانــر جنایــی 
ــا رمــان  ــن روزهــا ب ــن نویســنده ای ــر داد. ای روان شناســانه خب
ــم  ــه قل ــی روان شناســانه دســت ب ــر جنای بزرگســاالنه ای در ژان
اســت و مراحــل پایانــی نــگارش آن را در دســت دارد. به تازگــی 
ــق  ــارات اف ــیری در انتش ــام« گلش ــتان انتق ــاب »داس ــز کت نی
ــان  ــن رمــان کــه نوجوان ــاره ای ــازار شــده اســت. او درب راهــی ب
مخاطــب آن هســتند، گفــت: رمــان »داســتان انتقام«، داســتان 
ــم در دبیرســتان کاری  ــد نوجــوان و معلمشــان اســت. معل چن
ــن  ــد و همی ــوش کنن ــد فرام ــز نمی توانن ــا هرگ ــه آن ه ــرده ک ک
موضــوع دســتمایه حوادثــی اســت کــه در شــبی پرحادثــه اتفاق 
ــرد.  ــتان را در برمی گی ــن داس ــر ای ــه سراس ــبی ک ــد؛ ش می افت
از  همچنیــن قــرار اســت مجموعــه داســتان »ُرژ قرمــز« 
ــط  ــت توس ــتان اس ــامل 22 داس ــه ش ــیری ک ــار گلش ــر آث دیگ
نشــر چشــمه در نمایشــگاه کتــاب ســال آینــده عرضــه شــود. 
ــه  ــد. ب ــی دارن ــوع اجتماع ــه موض ــن مجموع ــتان های ای داس
ــد از  ــم بع ــخ« ه ــی تل ــان »مهمان ــم رم ــاپ شش ــه او، چ گفت
ســال ها در نشــر چشــمه منتشــر و بــا اســتقبال خوبــی مواجــه 
ــوان  ــتاد ج ــخ«، اس ــی تل ــتان »مهمان ــت. راوی داس ــده اس ش
ــت ســال  ــه هف ــگ« اســت ک ــن ارژن ــام »رامی ــه ن دانشــگاه ب

ــوده و ... . ــجویانش ب ــی از دانش ــراج یک ــث اخ ــش باع پی

اخبار کوتاه

»جناب خــان« بــا صداپیشــگی محمــد بحرانــی، یــک 
شــخصیت عروســکی اســت کــه در ایــن دو ســال در برنامــه 
»خندوانــه« جــای خــود را بیــن مــردم بــاز کــرد؛ عروســکی 
کــه اگرچــه در شــبکه نســیم دیــده شــد، ولــی پیــش از آن 

ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــه ای در ش در مجموع
ــه  ــکل گرفت ــد« ش ــه مرواری ــام »کوچ ــا ن ب
بــود. حضــور جناب خــان از شــروع فصــل 
 اول »خندوانــه« بــه تدریــج در برنامــه پررنــگ 
ــک روز  ــه ی ــی ک ــا جای ــر می شــد ت و پررنگ ت
نبــودش، حاشیه ســاز بــود. چنــدی پیــش امــا 
ــخصیت  ــن ش ــرای ای ــیه ب ــترین حاش بیش

ــه  ــاالرزهی ب ــعید س ــه س ــی ک ــورد؛ زمان ــم خ ــکی رق عروس
ــای  ــا و گایه ه ــک، از اعتراض ه ــاز عروس ــوان صاحب امتی عن
ــل  ــکی در فص ــخصیت عروس ــن ش ــور ای ــاره حض ــود درب خ
 چهــارم خندوانــه گفــت و اینکــه مالــکان اولیــه این عروســک
تاکنــون مــورد توجــه قــرار نگرفته انــد. ایــن حاشــیه ها چنــد 

ماهــی ادامــه پیــدا کــرد و در نهایــت بــه جدایــی جناب خــان 
از خندوانــه انجامیــد. حــاال صاحــب عروســک »جناب خــان« 
ــه«  ــه »خندوان ــان ب ــت جناب خ ــا بازگش ــن ب ــد: م می گوی
مشــکل خاصــی نــدارم؛ ولــی انــگار طــرف مقابــل فقــط یــک 
ــن برگشــت می شناســد و آن هــم  ــرای ای راه ب
واگــذاری مالکیــت جناب خــان و خداحافظــی بــا 
ــرا  ــد: چ ــاالرزهی می گوی ــعید س ــت. س آن اس
ــد  ــؤال نمی کن ــل س ــرف مقاب ــس از ط هیچ ک
کــه چــرا تنهــا راه اینکــه جناب خــان بــه 
ــوده  ــت ب ــذاری مالکی ــردد، واگ ــون برگ تلویزی
اســت؟ چــرا تنهــا شــرط اینکــه مــردم بتواننــد 
ــن  ــوند، ای ــروم نش ــون مح ــان در تلویزی ــدن جناب خ از دی
اســت کــه مــن و همکارانــم بــا کاراکتــری کــه خلــق کردیــم، 
خداحافظــی کنیــم؟ آیــا ایــن عادالنــه اســت؟ از طــرف 
مقابــل پرســیده شــود بــه غیــر از درخواســت مالکیــت 
ــده داده شــده؟ ــه بن ــچ پیشــنهاد دیگــری ب جناب خــان هی

سعید ساالرزهی:

به زودی اخبار خوبی از »جناب خان« می شنوید
افشــین زی نــوری، دوبلــور، بیــان کــرد بــه دلیل کمبــود کار 

در حــوزه دوبلــه، حــال دوبلورهــا خــوب نیســت.
ــش اجــرای مســابقه  ــدی پی ــه چن ــوری ک  افشــین زی ن
ــت  ــده داش ــر عه ــیم ب ــبکه نس ــر« را در ش ــوش برت »ه

دربــاره دوبلــه و گویندگــی گفــت: مدتــی کــه 
ســر ضبــط مســابقه »هــوش برتــر« بــودم 
از دوبلــه آثــار اطــاع چندانــی نداشــتم؛ امــا 
ــریال  ــم و س ــه فیل ــت ک ــن اس ــئله ای مس

ــدارد.  ــه وجــود ن ــرای دوبل ــی ب چندان
و  فیلم هــا  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ســریال ها نســبت بــه 2 یــا ۳ ســال پیــش 

بســیار کمتــر شــده اســت. می تــوان فیلــم و ســریال های 
ــن  ــه چنی ــا ب ــب م ــون مخاط ــد؛ چ ــی خری ــیار خوب بس
خــوراک رســانه ای نیــاز دارد و مــن نمی دانــم دلیــل ایــن 

ــت.  ــود چیس کمب
ــر  ــه عم ــن ک ــکاران م ــیاری از هم ــرد: بس ــح ک وی تصری

ــا  ــه ب ــی ک ــا جوانان ــته اند ی ــه گذاش ــن حرف ــود را در ای خ
ــا  ــد ب ــدند، حاضرن ــه وارد ش ــن حرف ــه ای ــوق ب ذوق و ش
ــند.  ــته باش ــت داش ــا فعالی ــا و بیکاری ه ــام کمبوده تم
حتــی ایــن فعالیــت بیشــتر برایشــان جنبــه معنــوی دارد 
ــفانه  ــا متاس ــود؛ ام ــوب ش ــان خ ــا حالش ت

ــت.  ــوب نیس ــان خ حالش
ــار  ــه اظه ــه دوبل ــه ب ــاره عاق ــوری درب زی ن
کــرد: مــن عاقــه بســیاری بــه دوبلــه دارم و 
حتــی بــه نظــرم مثــل بازیگــری اســت. فکر 
ــت  ــادوی صداس ــا ج ــه واقع ــم دوبل می کن
ــدان  ــه عاقمن ــل اســت ک ــن دلی ــه همی و ب
زیــادی دارد.  وی کــه در حــوزه دوبلــه، اجــرا و بــازی 
فعالیــت دارد، دربــاره اینکــه کــدام یــک را بیشــتر ترجیــح 
می دهــد، یــادآور شــد: مــن کار تصویــر را بیشــتر دوســت 
ــرا  ــری و اج ــر بازیگ ــال حاض ــم در ح ــن ه ــرای م دارم. ب

ــر ــی. مه ــر اجرای ــه ه ــا ن ــت دارد، ام اولوی

مبتکر نوشته های قرآنی در گفت وگو با کیمیای وطن:

با قرآن، هیچ گاه از زندگی عقب نیفتادم

تحریم جشنواره از سوی محمد معتمدی
طــی  معتمــدی  محمــد 
یادداشــتی بــا اشــاره بــه کاندیدا 
جشــنواره  در  خــود  شــدن 
موســیقی فجــر بــرای آلبومــی 
رضایــت  آن  انتشــار  از  کــه 
نداشــته اعــام کــرد کــه در 
مراســم اختتامیــه جشــنواره 

حضــور پیدا نمی کند. 
معتمــدی در بخشــی از ایــن یادداشــت می گویــد: نادیــده 
گرفتــه شــدن حقــوق مؤلفــان و پدیدآورنــدگان آثــار هنری 
در ایــران، موضــوع تــازه ای نیســت؛ امــا بــا هــر بــار مطــرح 
ــه  ــق ب ــه ای عمی ــاب، زخم ــن ب ــی در ای ــدن موضوعات ش
ــده انگاشــتن  ــِت نادی ــدان می خــورد. حکای ــار دل هنرمن ت
حقــوق پدیدآورنــده اثــر از جانــب کســانی کــه بــه عنــوان 
ــدان  ــاش هنرمن ــل ت ــیقی، حاص ــه موس ــه در عرص  نمون
را بــه شــکل غیرقانونــی انتشــار می دهنــد یــا ســایت هایی 
ــه نشــر بی مجــوز  ــی ب ــدون واهمــه از برخــورد قانون کــه ب
ایــن آثــار مشــغول  هســتند، هرچنــد دردنــاک اســت، امــا 
آن انــدازه تکان دهنــده نیســت کــه ایــن فعــِل مذمــوم، از 

درون خــود جامعــه هنــری برخیــزد. 
چنــد ســال پیــش، پــس از ضبــط یــک آلبــوم موســیقی 
ــن نوشــتار خــارج  ــه ای ــه از حوصل ــه ای ک ــل حرف ــه دالی ب
ــدای  ــردم ص ــت ک ــه درخواس ــل مجموع ــت، از عوام اس
ــده  ــد و از همــکاری خوانن ــر حــذف کنن ــن اث ــده را از ای بن
ــه  ــادی و طبیعــی ک ــد شــوند. اقدامــی ع دیگــری بهره من
هیچ گونــه منافاتــی بــا اصــول حرفــه ای نــدارد؛ امــا دریغــا 
ــود  ــا وج ــر، ب ــان اث ــر صاحب ــد و دیگ ــه نش ــه این گون ک
اعــام کتبــی و مکــرر اینجانــب بــه مســئوالن و رســانه های 
جمعــی مبنــی بــر نارضایتــی از انتشــاراین آلبــوم، اقــدام 

ــه انتشــار آن کردنــد. ب
احتــرام  کمــال  بــا  معتمــدی،  محمــد  اینجانــب،   
اعــام مــی دارم کــه تمایلــی بــه حضــور در اختتامیــه 
ــن  ــدارم و ای ــر ن ــیقی فج ــنواره موس ــی ودومین جش س
ــن جشــنواره  ــِی ای ــار کاندیداهــای فعل فرصــت را در اختی

می دهــم. قــرار 

 پیگیری حذف »کارت پرواز« 

از جشنواره فیلم فجر
مهــدی رحمانــی، کارگــردان و یکــی از تهیه کننــدگان »کارت 
پــرواز«، بــا ارائــه نامــه ای بــه دبیــر جشــنواره فیلــم فجــر 
ــا  ــش ب ــذف فیلم ــل ح ــدن دلی ــخص ش ــتار مش خواس
توجــه بــه ســخنان اخیــر یــک عضــو هیئــت انتخــاب شــد.
 رحمانــی بــا اعــام اینکــه نامــه ای رســمی بــه دبیــر 
جشــنواره فیلــم فجــر نوشــته اســت، بیــان کــرد: مــن در 
نامــه ای رســمی بــه محمــد حیــدری، دبیــر ســی وپنجمین 
 جشــنواره فیلــم فجــر خواســته ام کــه ایــن موضــوع 
را بررســی کننــد و جوابــی مســتند و شــفاف بــه مــا بدهنــد 
ــرای  ــم را ب ــن فیل ــاب ای ــت انتخ ــی هیئ ــور وقت ــه چط ک
ــت  ــی در لیس ــود، ول ــرده ب ــاب ک ــابقه انتخ ــش مس بخ
اعام شــده از ســوی دبیــر و روابــط عمومــی جشــنواره 

ــدارد. ــود ن ــم آن وج اس

اخبار کوتاه

برنامه سینماهای اصفهان

فرهنگیان

فلسطین

ساحل

سپاهان

قدس
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بدون شرح 

در قاب تصویر
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 کار بزرگ آینده سازان در سیرجان
میهــن  آینده ســازان  تیــم 
نجف آبــاد صدرنشــین لیــگ برتــر 
زمیــن  در  را  بانــوان  فوتبــال 
خــودش شکســت داد. هفتــه 
فوتبــال  برتــر  لیــگ  پانزدهــم 
بانوان  دیـــروز در حالـــی برگـــزار 
تختـــی  ورزشـــگاه  شـــد کــه 
ــود. در  ــه ب ــدار ایــن هفت ــان حســاس ترین دی ــان میزب سـیرجـ
ــان  ــیرجان، میزب ــهرداری س ــین ش ــم صدرنش ــازی تی ــن ب ای
آینده ســازان میهــن نجف آبــاد بــود. ایــن دیــدار بــا گلزنــی 
ــه پایــان رســید.  ــر 0 آینده ســازان ب ــا برتــری 1 ب صفــورا جعفریب
آینده ســازان میهــن بــا ایــن پیــروزی جمــع امتیازهــای خــود را 
بــه عــدد 32 رســاند و بــا شــهرداری ســیرجان هم امتیــاز شــد؛ 
امــا بــه دلیــل تفاضــل گل کمتــر نســبت بــه ایــن تیــم، نتوانســت 
در جــدول صعــود کنــد. البتــه آینده ســازان یــک بــازی کمتــر از 
در  و می توانــد  دارد  بــم  و شــهرداری  شــهرداری ســیرجان 

هفته های آینده چشم به صدر جدول داشته باشد. 
در اصفهــان و در ورزشــگاه فوالدشــهر، ذوب آهــن میزبــان خیبــر 
خرم آبــاد بــود. در حالــی کــه ذوب آهــن بــا نتیجــه 2 بــر 1 و بــا 
گل هــای گلنــوش خســروی )دقیقــه 10( و رهــا یزدانــی )دقیقــه 
82( از حریــف خــود پیــش بــود، بــازی از دقیقــه 82 و بــه دلیــل 
 اعتــراض مکــرر نیمکت نشــینان خیبــر خرم آبــاد بــه داوری 
و بیــرون کشــیدن تیــم، ناتمــام مانــد و کمیتــه انضباطــی دربــاره 

نتیجــه ایــن مســابقه تصمیــم خواهــد گرفــت.

علی کریمی در اروپا می ماند
ــنهادات  ــه پیش ــرب ک ــو زاگ ــی دینام ــوش ایران ــک ملی پ هافب
ــی  ــه کارش در کرواس ــه ب ــم گرفت ــی دارد، تصمی ــی خوب  داخل
و فوتبــال اروپــا ادامــه دهــد. علــی کریمــی پــس از درخشــش 
در ســپاهان، امســال لژیونــر شــد و بــه دینامــو زاگــرب کرواســی 
رفــت؛ امــا هنــوز نتوانســته خــود را بــه ترکیــب ایــن تیــم برســاند 
ــئله  ــن مس ــه همی ــود ک ــه او داده نمی ش ــی ب ــت چندان و فرص
موجــب شــد باشــگاه های زیــاد داخلــی بــرای جــذب او اقــدام 

کننــد.
 ایــن هافبــک ملی پــوش بــا پیشــنهاد جــدی باشــگاه ســپاهان 
مواجــه شــده و حتــی گفتــه می شــود پرســپولیس نیــز خواهــان 
ــو کار  ــی از دینام ــه کریم ــاد رضایت نام ــغ زی ــا مبل ــت؛ ام  اوس
را بــرای اســتخدام او ســخت کــرده اســت؛ بــا ایــن حــال 
ــده اش  ــی نماین ــگاه اصفهان ــد باش ــنیده ش ــش ش ــدی پی  چن
را بــه کرواســی فرســتاده بــود تــا در صــورت توافــق کریمــی را بــه 
ســپاهان برگردانــد. پــس از کــش و قوس هــای فــراوان مدیــر 
ــا تمــام  ــه »ورزش ســه« اعــام کــرد ب ــی کریمــی ب برنامــه عل
ــود  ــه کار خ ــن ب ــن بازیک ــان او، ای ــای خواه ــه تیم ه ــرام ب احت
در فوتبــال اروپــا ادامــه خواهــد داد و جــای خــود را در ترکیــب 

ــد. ــدا می کن ــرب پی ــو زاگ دینام

 اعتراف عجیب امیر عابدینی
اقتصــادی  کمیتــه  سرپرســت 
ــال  ــیون فوتب ــی فدراس و بازاریاب
گفــت کــه ایــن فدراســیون بــرای 
باشــگاه های فوتبــال سندســازی 
می کنــد. عابدینــی گفــت: مــا 
ــام  ــدام را انج ــن اق ــم ای مجبوری
دهیم؛ چــون فوتبالمان ورشکســته 
ــت باشــگاه داری در  ــی درخصــوص وضعی ــر عابدین اســت! امی
ــال  ــون تجــارت، فوتب ــق قان ــت: طب ــران گف ــال ای  ورزش و فوتب
و باشــگاه های مــا ورشکســته هســتند. بــا ایــن وضعیــت بایــد 
تیــم داری را رهــا کنیــم و در باشــگاه ها را ببندیــم؛ چــون 
ــته  ــون انباش ــد، دی ــه و درآم ــن بودج ــدون تأمی ــگاه ها ب باش
دارنــد. وی تاکیــد کــرد: تــا یــک باشــگاه هــم می آیــد نفســی 
می شــود  مطــرح  مختلفــی  مســائل  و  مباحــث   بکشــد، 
ــن  ــد و همی ــروج می کنن ــره را ممنوع الخ ــای هیئت مدی و اعض
یــک نفــس را هــم نمی شــود کشــید. سرپرســت کمیتــه 
ــادآور شــد: مــا در  ــال ی اقتصــادی و بازاریابــی فدراســیون فوتب
ــتیم.  ــده هس ــکات عدی ــار مش ــی دچ ــته های ورزش ــام رش تم
کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــام کــرده بایــد قوانیــن درآمــد 
فوتبــال، طبــق قانــون تجــارت شــود؛ یعنــی درآمــد و هزینــه بــا 
هــم همخوانــی داشــته باشــد؛ بــا ایــن حــال مــا بــرای 
ــان  ــی خاطرنش ــم. عابدین ــازی می کنی ــگاه هایمان سندس باش
کــرد: می دانیــد چــرا سندســازی می کنیــم؟ چــون بــا ایــن کار 
ــه آن هــا محــروم  باشــگاه های بــزرگ را حفــظ می کنیــم؛ وگرن
از  بایــد  باشــگاه ها  همــه  تصریــح کــرد:  وی  می شــوند! 
فدراســیون حمایــت شــوند تــا در گیــرودار بازرســی نماینــدگان 

کنفدراســیون فوتبال آســیا دچار مشکل نشوند.

 شروع تمرینات تیم ملی بسکتبال 

با 18 بازیکن
ــم  ــکتبال اردوی تی ــر بس ــگ برت ــانزدهم لی ــه ش ــد از هفت بع
رقابت هــای غــرب  در  بــرای حضــور  امــروز  ایــران  ملــی 
ــی  ــران حاتم ــر مه ــر نظ ــان زی ــود و بازیکن ــاز می ش ــیا آغ آس

کــرد. خواهنــد  آغــاز  را  تمرین های شــان 
 تیــم ملــی ایــران نهــم بهمــن راهــی اردن می شــود و از دهــم 
ــه فدراســیون  ــرد ک ــاز خواهــد ک ــاه رقابت هایــش را آغ ــن م ای
ــوت  ــور در اردو دع ــرای حض ــر را ب ــت 18 نف ــکتبال در نهای بس
ــوان ــه ارغ ــه وردی، روزب ــی ال ــاهاکیان، عل ــین س ــرد. اوش  ک
امیرحســین  یخچالــی،  بهنــام  جعفــری،  محمدحســین 
رضایی فــر امیرحســین  جمشــیدی،  محمــد   خندان پــور، 
 ســجاد مشــایخی، ارســان کاظمــی، محمــد حســن زاده
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ــه در  ــپاهان ک ــوالد س ــران و ف ــت ته ــای نف ــدار تیم ه در دی
هفتــه هفدهــم لیــگ برتــر فوتبــال کشــور بــا حضور بیــش از 
8 هــزار تماشــاگر در ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان برگــزار 
شــد، بــازی را نفتی هــای تهــران در غیــاب علــی دایــی 

ســرمربی محــروم خــود، هجومــی آغــاز کردنــد و از همــان 
ــا  ــا کام ــان آن ه ــه در می ــه حمل ــل ب ــابقه می ــدای مس ابت
ــا  ــه و ب ــد حمل ــک ض ــا روی ی ــورد؛ آن ه ــم می خ ــه چش ب
اســتفاده از ضعــف خــط دفاعــی ســپاهان بــه گل رســیدند؛ 
در دقیقــه 29 توحیــد غامــی، دروازه اولیویــرا را گشــود و تیم 

ایــن برتــری را تــا پایــان نیمــه اول حفــظ کــرد.

    شروع طوفانی سپاهان
شــاگردان عبدالــه ویســی در نیمــه دوم بــرای جبــران مافات 
ــرد  ــه عملک ــرض ب ــواداران معت ــروصدای ه ــدن س و خوابان
ویســی و گل خــورده، ابتــدا میانــه میــدان را بــه تصاحب خود 
 درآوردنــد؛ ســپس بــا مالکیــت تــوپ دروازه میــاد فراهانــی 

را به شدت تحت فشار گذاشتند. 
عبدالــه ویســی بــرای رهایــی از میانــه جــدول و رســیدن بــه 
جایــگاه بهتــر بــا اضافــه کــردن رســول نویدکیــا از دقیقــه 47 
بــه ترکیــب تیــم، بــر قــدرت هجومــی تیمــش افــزود؛ به ویژه 
زمانــی کــه حمــات از جنــاح راســت جایــی در تیــم نفــت که 
ــدا کــرد. در یکــی از  بســیار آســیب پذیر می نمــود، ادامــه پی
ایــن حمــات، پــاس عالــی مســعود حســن زاده کــه بــرای 
اولیــن بــار در نــوک حملــه بــه کار گرفتــه شــده بــود و ضربــه 
نهایــی مهــرداد محمــدی در دقیقــه 64، گل تســاوی را بــرای 

تیــم رقــم زد و شــادی بــه اردوی ســپاهان آمــد. 
نفتی هــا کــه دوســت نداشــتند گل هــای بیشــتری دریافــت 
ــا  ــا ب ــان، بی محاب ــات روی دروازه ش ــرس حم ــد، از ت کنن
ــان  ــروی مهاجم ــع از پیش ــاک مان ــیار خطرن ــای بس تکل ه
ســپاهان شــدند. عــاوه بــر اینکــه بــه ضدحمله هــای خــود 
بــرای رســیدن بــه گل برتــری هــم چشــم داشــتند و احتیــاط 

ــد. را در دســتور کار قــرار داده بودن
ــم  ــره تی ــه 62، چه ــی از دقیق ــین پاپ ــدن حس ــزوده ش  اف
ســپاهان را تهاجمی تــر کــرد. پــس از چنــد موقعیــت 

خــوب گلزنــی، فــرار عالــی مهــرداد محمــدی از نیمــه 
ــه  ــی از دروازه فاصل ــاد فراهان ــه می ــرایطی ک ــدان در ش می
ــه  ــی دو دقیق ــه 64 )یعن ــپاهان را در دقیق ــود، س ــه ب گرفت
بعــد از گل اول( بــه گل دوم رســاند. مهــرداد محمــدی 
ــپاهان  ــرای س ــازی ب ــاس گل و زدن گل 3 امتی ــک پ ــا ی  ب

بهترین بازیکن این میدان شناخته شد. 
 شــور و هیجــان زائدالوصــف کادر فنــی، اعضــای تیــم 
ــک کارت  ــا ی ــن گل، نه تنه ــد از ای ــپاهان بع ــواداران س و ه
ــه  ــت )ک ــپاهان دربرداش ــده گل س ــدی زنن ــرای محم زرد ب
ــود(، بلکــه  ــرده ب ــرون آوردن پیراهــن خــود ک ــه بی ــدام ب اق
عبدالــه ویســی را هــم روانــه بیمارســتان کــرد؛ چــرا کــه دچار 
ــی شــدید شــد  ــاب درون  واکنــش حســی و عاطفــی و الته
و بارهــا بــا بــاال و پائیــن پریــدن بــه حالــت اغمــا و بیهوشــی 

رفت!
    نبود ویسی و درخشش اولیویرا

در نبــود ویســی و شــرایطی کــه بیشــتر افــراد وابســته 
ــم  ــت تی ــوده و هدای ــال وی ب ــران ح ــم ســپاهان نگ ــه تی  ب
را دیگــر اعضــای کادر فنــی بــر عهــده گرفتــه بودنــد، نفتی هــا 
بــرای جبــران گل خــورده ریتــم هجومــی خــود را همــراه بــا 
ــی  ــیار خوب ــای بس ــد و موقعیت ه ــش دادن ــونت افزای  خش
ــه در  ــرا ک ــا درخشــش اولیوی ــد؛ ام ــه دســت آوردن را هــم ب
ــی را از  ــود، اجــازه گلزن ــر شــده ب ــروغ ظاه ــازی پرف ــن ب ای

ــت.  ــی گرف ــاران دای ی

بررسی دیدار نفت تهران و فوالد سپاهان

دوگل در دو دقیقه

بــا بــاال گرفتــن اختافــات میــان داریــوش شــجاعیان 
ــه نظــر  ــز ب و مســئوالن باشــگاه گســترش فــوالد تبری
می رســد ایــن بازیکــن در آســتانه جدایــی از ایــن تیــم 

قــرار گرفتــه باشــد. 
ــت  ــجاعیان در لیس ــوش ش ــام داری ــن ن ــرار نگرفت ق

ــز  ــوالد تبری ــترش ف ــم گس ــره تی 18 نف
 بــرای دیــدار بــا تیــم ماشین ســازی

ــاال گرفتــن اختــاف میــان  نشــانه ای از ب
شــجاعیان و مســئوالن تیــم تبریــزی 
اســت؛ اختافاتــی کــه البتــه از چنــد هفته 
ــی  ــه صــورت جــدی زمزمه های گذشــته ب
رســیده  گــوش  بــه  آن  درخصــوص 

ــر  ــدار تیمــش براب ــان دی ــه در جری ــود. شــجاعیان ک ب
ــرار  ــم ق ــره ه ــت 18نف ــی در لیس ــازی حت ماشین س
ــال  ــدی در قب ــش تن ــازی واکن ــد از آن ب ــت، بع نداش

ــان داد.  ــگاه نش ــئوالن باش ــم مس تصمی
وی بعــد از پیــروزی خانگــی تیمــش برابر تیم قعرنشــین 

ماشین ســازی و در حالــی کــه ســرمربی ایــن تیــم در 
حــال برگــزاری نشســت خبــری بعــد از بــازی بــود، در 
رختکــن بــا صــدای بلنــد مدعــی شــد کــه یــا پولــش 
دیگــر  از ســوی  را.  یــا رضایت نامــه اش  بدهنــد  را 
ــز  ــترش نی ــگاه گس ــک باش ــه مال ــود ک ــه می ش گفت
ــجاعیان  ــل ش ــن عم ــه ای ــش ب در واکن
ــدن وی از  ــته ش ــار گذاش ــه کن ــبت ب نس

ــرده اســت.  ــت ک ــراز رضای تیمــش اب
پیــروزی  از  بعــد  نیــز  کمالونــد  فــراز 
گفــت  ماشین ســازی  برابــر  تیمــش 
انضبــاط تیمــی برایــش مهم تــر از نتیجــه 
ــا قــرار دادن همــه ایــن  گرفتــن اســت. ب
پازل هــا در کنــار هــم، می تــوان بــه ایــن نتیجــه 
ــجاعیان از  ــوش ش ــی داری ــال جدای ــه احتم ــید ک رس
تیــم گســترش فــوالد تبریــز زیــاد اســت. بــه خصــوص 
کــه هنــوز تــا زمــان نقــل و انتقــاالت زمســتانی فرصــت 

ــت. ــده اس ــی مان ــادی باق زی

اختالف شجاعیان و باشگاه گسترش باال گرفت
بــا  مختلــف  زمینه هــای  در  همــواره  ایــران  فوتبــال 
مشــکات اداری و حرفــه ای مواجــه بــوده و در ســال های 
ــوز  ــاش بســیار مســئوالن هن ــا وجــود ت گذشــته هــم ب
ایــن نواقــص برطــرف نشــده و پــا برجــا مانــده اســت. بــا 
ایــن حــال بعضــی از مشــکات در فوتبــال ایران بــه قدری 

پیــش پــا افتــاده کــه شــاید رعایــت آن نــه 
فقــط بــه مســئوالن فدراســیون و ســازمان 
ــژه  ــال و به وی ــی فوتب ــه اهال لیــگ، بلکــه ب
ــور  ــد. حض ــته باش ــط داش ــان رب ــه مربی ب
ســرمربیان تیم هــا در نشســت های خبــری 
پیــش از هــر مســابقه ای در فوتبــال اروپــا 
ــدان  ــورهای نه چن ــتر کش ــی در بیش و حت

صاحــب ســبک هــم بــه یــک امــر متــداول تبدیــل شــده 
و مربــی تیــم ماننــد لیورپــول بــرای بــازی تیمــش مقابل 
ــر  ــری حاض ــت خب ــم در نشس ــی ه ــته چهارم ــم دس تی
ــی در  ــروزی تیم هــا هــم خلل ــا پی می شــود. شکســت ی
ــول فصــل جــاری  ــی آورد. در ط ــه وجــود نم ــر ب ــن ام ای

لیــگ برتــر بارهــا شــده کــه ســرمربیان تیم هــا بــه جــای 
اینکــه در نشســت خبــری قبــل از مســابقه شــخصا حاضر 
و پاســخگوی ســؤاالت خبرنــگاران شــوند و بــا هــواداران 
ــد، دســتیاران خــود  ــه گفت وگــو بپردازن تیم هــای خــود ب
ــار دور از  ــن رفت ــه ای ــد ک ــر می کنن ــت خب ــی نشس را راه

شــرایط حرفــه ای اســت. 
یکــی از مربیــان در توجیــه ایــن کار عنــوان 
کــرده بــود کــه می خواهــد دســتیارش هــم 
از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و دیــده شــود؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه نشســت خبــری 
بــرای دیــده شــدن نیســت و ســرمربی 
تیــم بایــد بــه هــواداران و رســانه ها احتــرام 

بگــذارد.
 رفتــار مربیانــی ماننــد کارلــوس کــی روش و برانکــو 
ایوانکوویــچ و حتــی در گذشــته زالتکــو کرانچــار بــه عنــوان 
ــان  ــرای مربی ــو ب ــک الگ ــد ی ــه ای می توان ــان حرف مربی

ــی باشــد. وطن
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تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 36269948 - 031( 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1395/11/02 لغایت ساعت 16:00 روز سه شنبه 
مورخ 1395/11/12

تا  بایستی حداکثر  الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه  نسخه  مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: 
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1395/11/23 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه 

فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل 

گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/11/25 سالن کمیسیون معامات 
ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه: 
- به پیشنهادهائی كه فاقد سپرده  یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 

واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سا یر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانید ا ین آگهی را در سا یت ها ی ا ینترنتی مشاهده کنید
www.erec.co.ir       www.tavanir.org.ir                    www.setadiran.ir               http://iets.mporg.ir
روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

18441 م الف »در هنگام خرید وسایل برقی به برچسب انرژی آن توجه کنید«
18439 م الف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای چاپ اوراق  بیمارستانی 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

دانشگاه  به سایت  بیشتر  اطاعات  توانند جهت کسب  مناقصه می  در  متقاضیان شرکت 
 علوم پزشکی اصفهان به آدرس یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس
واحد کمیسیون  تلفن 031-37924005  شماره  با  یا  و  مراجعه   poshtibani.mui.ac.ir  

مناقصات تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

18438 م الف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لگن پالستیکی و لوله ادراری پالستیکی 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

دانشگاه  به سایت  بیشتر  اطاعات  توانند جهت کسب  مناقصه می  در  متقاضیان شرکت 
 علوم پزشکی اصفهان به آدرس یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس
واحد کمیسیون  تلفن 031-37924005  شماره  با  یا  و  مراجعه   poshtibani.mui.ac.ir  

مناقصات تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی دعوت از سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی هرند
جهت برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه )بودجه( و فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز 5 شنبه مورخ 
14 بهمن ماه در محل دفتر شرکت خدماتی واقع در شهرک صنعتی هرند برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

موضوع جلسه
1-گزارش هیئت مدیره   2- انتخابات هیئت مدیره و بازرس 3- تعیین بودجه و شارژ سال 1396

در ضمن عزیزانی که میل به کاندیدا شدن در هیئت مدیره دارند حداکثر 3 روز قبل از انتخابات به دفتر شهرک 
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی هرنداعام نمایند.

تخلف پنهان مربیان لیگ برتری



11اجتماعی شنبه  02 بهمن ماه   1395
ـــمـــاره 349 ســـــال سوم              ݡسݒ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

ــد  ــه بای ــی رود؛ چ ــتن نم ــه نوش ــت و دل آدم ب دس
نوشــت و چــه بایــد گفــت وقتــی کلمــات هــم از بیــان 
عمــق فاجعــه عاجزنــد. پالســکو، نمــادی از وضعیــت 
ــی  ــی ساختمان ســازی در کشــور ماســت؛ جای بحران
کــه تنهــا ســود، حــرف اول و آخــر را می زنــد و ایمنــی 

ــه یــک شــوخی بی مــزه شــبیه اســت.  ب
ــود  ــی، کمب ــری، بی توجه ــادی از بی تدبی ــکو، نم پالس
امکانــات و فرهنــگ عجیــب فیلــم گرفتــن بــا موبایــل 
این هــا  و چقــدر همــه  بــوده  بــه جــای کمــک 

ــت.  ــف آور اس تأس
ســاختمان پالســکو،  در ضلــع شــرقی چهارراهــی 
ــه ای  ــد؛ منطق ــتانبول می گوین ــه آن اس ــه ب ــت ک اس
کــه در دهه هــای چهــل و پنجــاه قلــب تجــارت 
تهــران بــوده اســت. بــرج پانــزده طبقــه ای کــه 
ــود  ــا اســکلت فلــزی در تهــران ب  اولیــن ســاختمان ب
ــاز بلندمرتبه ســازی  ــن ســاختمان را آغ و بســیاری ای
ــش از  ــا پی ــکو ت ــد. پالس ــران می دانن ــت ای در پایتخ
روز پنجشــنبه قلــب تپنــده بــازار پوشــاک کشــور بــود؛ 

جایــی کــه بخــش زیــادی از پوشــاک یــا تولیــد یــا از 
ــع می شــد؛ امــا حــاال  ــن محــل در کل کشــور توزی ای
ــر  از آن قلــب تپنــده، فقــط مشــتی آهــن و خــاک ب
جــای مانــده اســت و آتشــی کــه خیــال فرونشســتن 

نــدارد. 
ــه  ــد نکت ــش چن ــه تلخی های ــا هم ــه پالســکو ب حادث

ــه مــا خاطرنشــان کــرد. مهــم را ب
1- مقامــات شــهرداری می گوینــد بارهــا و بارهــا 
بــه مالــکان ســاختمان پالســکو هشــدار داده انــد کــه 
ایــن ســاختمان ایمــن نیســت و اتفاقــا در نامه هایــی 
ــاره وقــوع آتش ســوزی هــم تذکــر  ــد، درب کــه داده ان

ــد. داده ان
 پالســکوی ۵۴ ســاله، آنقــدر ناامــن بــود کــه شــرکت 
ــد.  ــه آن بده ــعاب گاز ب ــود انش ــده ب ــر نش گاز حاض
ــه کســانی کــه در مرکــز  ــا ب ســؤال اینجاســت کــه آی
ــاده انفجــار  ــه عظمــت پالســکو را آم ــی ب شــهر، بمب
داده  نامــه  و  بایــد هشــدار  فقــط  بودنــد،  کــرده 
می شــد یــا اینکــه مســئوالن شــهر، وظایــف دیگــری 

هــم داشــته اند؟ 
ــه ایــن جمع بنــدی می رســند کــه  وقتــی مســئوالن ب

فــالن ســاختمان شــهری ناامــن اســت، آیــا بایــد فقط 
ــد و  ــی بدهن ــه ضرب االجل ــا اینک ــد ی ــگاری کنن نامه ن
بعــد حکــم تخلیــه بگیرنــد؟ گفتــه می شــود قانونــی 
ــب  ــه و تخری ــن و تخلی ــاختمان های ناایم ــاره س درب
ــرای  ــود ب ــون موج ــا قان ــدارد و تنه ــود ن ــا وج آن ه
ــر شــده  ســاختمان های ۵۵ ســاله شــرایطی را متذک
اســت. بــا اینکــه در همیــن تهــران صدهــا ســاختمان 
ماننــد پالســکو وجــود دارد آیــا ضرورتــی بــرای 

ــود؟ ــاس نمی ش ــون احس ــری در قان بازنگ
2- بــه دلیــل نبــود گاز در ایــن پاســاژ انبارهــای 
ــد یــک  ــی کــه مانن ــل وجــود داشــته؛ انبارهای گازوئی
بمــب عمــل کــرده و ســرعت و حجــم تخریــب 
 ســاختمان را افزایــش داده اســت. کجــای دنیــا 
ــاری  ــرج تج ــک ب ــط ی ــه در وس ــد ک ــراغ داری  را س
وجــود  گازوئیــل  انبــار  شــهر  مرکــز  در  هــم  آن 
ــن کار  ــت کم از ای ــد دس ــا نمی ش ــد؟ آی ــته باش داش

جلوگیــری کــرد؟
3- تصاویــر منتشرشــده از نحــوه آتــش گرفتــن  
پالســکو، حیــرت آور و تأثربرانگیــز و یــادآور ضرب المثل 
ــا قاشــق چایخــوری« اســت.  ــل ب ــه فی »آب دادن ب

آتش نشــانی ها در ایران، از قافله نوســازی و مدرنیزاســیون 
ــا هســتند ــوز ســر پ ــد و اگــر هن  بســیار عقــب مانده ان

ــه  ــت ک ــانانی اس ــای آتش نش ــف ایثارگری ه ــه لط ب
ــرا در  ــا چ ــد. واقع ــات کار می کنن ــن امکان ــا کمتری ب
ــای  ــت از برج ه ــر اس ــه پ ــران ک ــد ته ــهری مانن ش
ــز  ــد ناچی ــق این قــدر بای ــات اطفــای حری ــد، امکان بلن

ــد؟  ــد باش و ناکارآم
آیــا مســئوالن شــهری، از اتفاقــات قبلــی ماننــد 
ــوری  ــان جمه ــن خیاب ــاه ۹3 در همی ــه در دی م آنچ
ــات خــود را نشــان داد، درس  ــود امکان رخ داد و کمب
ــد؟ واقعــا چــه ســهمی از درآمدهــای شــهری  نگرفته ان
بــرای تجهیــز آتش نشــانی بــه امکانــات مــدرن، ماننــد 
ــه شــده  ــق در نظــر گرفت ــای حری هلی کوپترهــای اطف

اســت؟ 
چــرا بایــد شــهرهای مــا در برابــر حــوادث شناخته شــده 
و پرتکــراری ماننــد آتش ســوزی این قــدر بی دفــاع 
 باشــد؟ مدیریــت شــهری کــه فقــط فروختــن تراکــم 

و جمع کردن زباله ها و گلکاری نیست.
۴- در روز حادثــه، در دو جــا، ازدحــام جمعیــت بــود؛ 
ــری در  ــکو و دیگ ــاختمان پالس ــراف س ــی در اط یک
ــه جــز نیروهــای  ــروه اول، ب ــال خــون. گ ــز انتق مراک
پلیــس و امــدادی و خبرنــگاران، عمدتــا افــرادی 
بودنــد کــه حــس کنجــاوی و گرفتــن عکــس و فیلــم 
آنــان را بــه آنجــا کشــیده بــود. آن هــا بــا تجمــع خــود 
مانــع از امدادرســانی به موقــع شــدند. در همــان 
ســاعات نخســتین حادثــه، ویدئــوی کوتاهــی منتشــر 
ــان  ــت را نش ــار در جمعی ــس گرفت ــه آمبوالن ــد ک ش

مــی داد و راننــده اش از مــردم خواهــش می کــرد کــه 
راه را بــاز کننــد. همیــن فیلــم چنــد ثانیــه ای گویــای 
ــود و  ــه ب ــت فرهنگــی بخــش مهمــی از جامع وضعی

ــدر تأســف آور!  چق
امــا گــروه دوم کســانی بودنــد کــه از ســر نوع دوســتی 
ــا اهــدای  ــا ب ــد ت ــه مراکــز انتقــال خــون رفتــه بودن ب
خونشــان، زندگــی مصدومــان حادثــه را نجــات دهنــد. 
مختصــر بگویــم تــا زمانــی کــه فرهنــگ گــروه اول در 
کشــور مــا غالــب اســت، امیــدی بــه مدیریــت بحــران 

نیســت.
۵- آتــش پالســکو باعــث شــد بــار دیگــر فکــر کنیــم 
ــده  ــات ش ــر مادی ــدر درگی ــن ق ــا ای ــه م ــرا جامع چ
ــتیم.  ــول درآوردن هس ــر پ ــه فک ــا ب ــرا تنه ــت. چ اس

هشــدارها را ندیدیــم و نشــنیده ایم. 
ــن  ــه ای ــا ب ــا و باره ــد باره ــران می گوی ــهرداری ته ش
ســاختمان هشــدار داده ات کــه پالســکو در معــرض 
خطــر اســت؛ امــا در برابــر ایــن اخطارهــا چــه 
کرده ایــم؟ همــه را پشــت گــوش انداختیــم و گفتیــم 

ــم.  ــود می بری ــدر س ــال چق امس
»آتــش پالســکو« باعــث شــد فکــر کنیــم چنــد 
ســاختمان ماننــد پالســکو در تهــران و شــهرهای دیگر 
ــد  ــار دیگــر ایــن حــوادث می توان ــد ب وجــود دارد. چن
ــار دیگــر آتش نشــان ها و مــردم  تکــرار شــود. چنــد ب

ــوند.  ــم کاری می ش ــن ک ــی ای قربان
»آتــش پالســکو« در صبــح روز پنجشــنبه دامــن 
تهــران را گرفــت؛ در زمانــی کــه معمــوال تهــران خلــوت 
ــان روز  ــر در می ــه دیگ ــوم حادث ــا معل ــت. از کج اس
ــران جــای ســوزن انداختن  ــه ته ــی ک نباشــد. در زمان
هــم نــدارد. »آتــش پالســکو« باعــث شــد فکــر 
ــد  ــان اخطــار، هشــدار و تهدی ــر زم ــم شــاید دیگ کنی
ــدرت  ــا ق ــت ب ــر اس ــت. بهت ــیده اس ــان رس ــه پای  ب
و شــدت بــا کســانی کــه نمی گذارنــد ســاختمان های 
قدیمــی شــهر تعمیــر و مقاوم ســازی شــوند، برخــورد 

 . د شو
دیگــر بایــد تعــارف را کنــار گذاشــت. شــهر پــر اســت 
از ایــن ســاختمان های فرســوده. مســئوالن بایــد 
ــرار  ــد تک ــر نبای ــکو« دیگ ــش پالس ــه »آت ــد ک بدانن

ــود. ش
6- »آتــش پالســکو« باعــث شــد تــا امــروز هــر کدام 
ــویم  ــانی ها رد می ش ــوی آتش نش ــی از جل ــا وقت از م
بــه آن هــا بــا احتــرام بنگریــم و یــک دســت مریــزاد 
بــه آن هــا بگویــم. بــه راســتی کــه آتش نشــان بــودن 

یــک شــغل نیســت، عشــق اســت.
ــای وطــن  *از طــرف تمــام همــکاران روزنامــه کیمی
ایــن حادثــه تلــخ را بــه خانــواده کســانی کــه جانشــان 
ــواده  ــژه خان ــد، به وی ــه از دســت دادن ــن حادث را در ای

ــم. ــلیت می گویی ــان تس ــهدای آتش نش ش

نگاهی به حادثه ساختمان پالسکو

آتشی که داغ بر دل نهاد

خودنمایی های ناروا

M.Mirzatorabi@eskimia.ir
سیدمحسن میرزاترابیسرویس اجتماعی

آخریــن روز دی مــاه ۹۵ قریــن با 
حادثـــه ای بـــود که در ســال های 
 پــس از انقـــالب نمونـــه اش 
را ندیـــده بودیم؛ ســاختمانی ۵۴ 
ســاله در مرکــز پایتخــت ایــران 
ــت.  ــودگی فروریخ ــوزی و فرس ــر آتش س ــر اث ــالمی ب اس
اینکــه مقصــر یــا مقصــران ایــن حادثه چه کســانی هســتند 
را بایــد کارشناســان مربوطــه بررســی کننــد، امــا پدیــده ای 
 کــه چنــد ســالی اســت بیــن مــردم ایــران رواج پیــدا کــرده

ــوان  ــاید بت ــرد. ش ــی می ک ــز خودنمای ــه نی ــن حادث در ای
عنــوان سلفی ایســم را بــر ایــن معضــل اجتماعــی گذاشــت؛ 
پدیــده ای کــه بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی هــر روز 
ــد. در ایــن پدیــده افــراد  بیــش از پیــش گســترش می یاب
ــون از  ــر گوناگ ــا مناظ ــف و ب ــت های مختل ــواع ژس ــا ان ب
خــود عکــس می گیرنــد و در شــبکه های اجتماعــی نظیــر 
اینســتاگرام بــه اشــتراک می گذارنــد. دنبال کننده هــای 
ــد.  ــه ایــن عکس هــا واکنــش نشــان می دهن ــز ب آن هــا نی
ــی  ــالت درون ــه یکــی از تمای ــن ســلفی گیرنده ب ــن بی در ای
خــود بــه نــام حــس خودنمایــی پاســخی در خــور شایســته 
ــر  ــود و نظ ــده ش ــل دارد دی ــا تمای ــان ذات ــد. انس می ده

ــاره دیــده شــدنش جویــا شــود.  دیگــران را درب
ــر  ــی نظی ــا عناوین ــوان ب ــرا را بت ــای ماج ــا اینج ــاید ت ش
ــن  ــر ای ــی ب ــرد و سرپوش ــه ک ــی توجی ــات اجتماع ارتباط
ــم نمی شــود.  ــا خت ــه اینج ــا قصــه ب معضــل گذاشــت؛ ام
در بیشــتر مواقــع بــرای فــرد مهــم نیســت ایــن دیده شــدن 
ــع  ــت تضیی ــود. قیم ــام می ش ــی تم ــت گزاف ــه قیم ــه چ ب
حقــوق دیگــران، قیمــت ســلب آســایش دیگــران و از 
ــود و گاه  ــان خ ــادن ج ــر افت ــه خط ــت ب ــر قیم ــه بدت  هم
ــد  ــهور را می بین ــردی مش ــی ف ــس ختم ــران. در مجل دیگ
و فــارغ از اینکــه اینجــا مجلــس ختــم اســت و احترامــات 
ــا  ــا او دارد. ب ــن ســلفی ب مخصوصــی دارد، ســعی در گرفت
ــت  ــادی دریاف ــای زی ــد و الیک ه ــز می ده ــس پ ــن عک ای
ــد و حــس خودنمــای اش ارضــا می شــود؛ غافــل از  می کن
اینکــه ایــن حــس بــه بهــای ناراحتــی عــده ای تمــام شــده 

اســت.
ــوی  ــگ و ب ــاق رن ــن اتف ــه ســاختمان پالســکو ای  در حادث
ــش  ــردم خواه ــانی از م ــوران آتش نش ــری دارد. مام دیگ
ــادی  ــده زی ــا ع ــد، ام ــرک کنن ــه را ت ــد محــل حادث می کنن
ســعی در ارضــای حــس خودنمایــی خــود دارنــد. بــا 
ســاختمان نیم ســوخته ســلفی می گیرنــد و بــا افتخــار بــه 
اشــتراک می گذارنــد. عــده ای هــم کــه ســلفی نمی گیرنــد 
بــا شــور و اشــتیاق مشــغول ثبــت صحنــه ای هســتند تــا آن 
را بــه نــام خــود در شــبکه های مجــازی منتشــر کننــد و بــا 

دریافــت الیکــی ایــن حــس درونشــان ارضــا شــود. 
ــی  ــر آوار هســتند، لحظه هــا حیات ــن عــده ای زی ــن بی در ای
اســت، امــا بخشــی از تــوان و انــرژی مامــوران آتش نشــانی 
صــرف متفــرق کــردن مــردم می شــود. ماشــین های 
اورژانــس بــرای کمک رســانی بــه دلیــل ازدحــام جمعیــت 
گوشــی بــه دســت بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو هســتند. 
در ایــن مواقــع می طلبــد کــه گارد ویــژه وارد عمــل شــوند.

بــه راســتی ایــن پرســش مطــرح اســت چــرا مردمــی کــه 
ــرای فــدا کــردن جــان خــود از یکدیگــر ســبقت  روزگاری ب
ــرای ثبــت  ــود، حــال ب ــد و آرزویشــان گمنامــی ب می گرفتن
عکــس و مطــرح شــدن اینچنینــی حاضرنــد آن لحظــه ای 
ــه  ــد، ب ــی کنن ــان کس ــات ج ــرف نج ــد ص ــه می توانن را ک

ــد؟ ــه بگذرانن ــم و عکــس از حادث گرفتــن فیل
 یکــی از پاســخ های ایــن پرســش را بایــد در نحــوه تفریــح 
وقتــی   کــرد.  جســت وجو  افــراد  شــدن  ســرگرم  و 
خودنمایــی بــرای جــوان تفریــح می شــود، خــوب طبیعــی 
اســت بــرای نمایــان شــدن دســت بــه هــر خطــری بزنــد. 
او ســرش گــرم می شــود، امــا عــده ای جانشــان در خطــر 

ــت.  اس
ــت وجو  ــم جس ــد در اومانیس ــر را بای ــن تفک ــه های ای ریش
کــرد. جایــی کــه انســان محــور همــه چیــز می شــود و همــه 
ــرای خــوش بودنــش بایــد بســیج شــود. رویــش  عالــم ب
ــی  ــح جهان ــه دار صل ــه داعی ــوری ک ــرات در کش ــن تفک ای

اســت، قطعــا خطرنــاک اســت.

یادداشت

مدارس کشور »بی سروسامان« است
عضــو کمیســیون آمــوزش 
مجلــس، وضعیــت مــدارس 
ــامان«  ــور را »بی سروس کش
ــدارس  ــت: م ــت و گف  دانس
رهــا  آن هــا،  مشــکالت  و 

شده است. 
عضــو  اعــزازی،  ضیــاءهللا 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس
»غوغــا  را  کشــور  مــدارس  وضعیــت   اســالمی، 
ــار داشــت: آمــوزش  و بی سروســامان« دانســت و اظه
ــه  ــوری ک ــه ط ــیاری دارد؛ ب ــکالت بس ــرورش مش و پ

ــت.  ــده اس ــا ش ــکالت آن ره ــدارس و مش م
ــه و  ــه، بودج ــر مدرس ــه مدی ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
ســرانه ای بــرای پرداخــت هزینه هــای جــاری مدرســه 
ــه دریافــت وجــه از والدیــن  نداشــته باشــد، مجبــور ب
اســت کــه ایــن امــر ســبب ناراحتــی و ایجــاد مشــکل 

ــت.  ــده اس ــا ش ــرای خانواده ه ب
اعــزازی از جلســه بــا وزیــر آمــوزش و پــرورش 
درخصــوص مشــکالت ایــن وزارتخانــه خبــر داد و 
ــس  ــوزش مجل ــیون آم ــی کمیس ــه آت ــزود: در جلس اف
حتمــا از دانش آشــتیانی بــرای ارائــه بعضــی توضیحــات 
ــه  ــوت ب ــدارس دع ــای م ــکالت و تنگناه ــاره مش درب

ــد.  ــد آم ــل خواه عم
بــا وجــود گذشــت چهــار مــاه از آغــاز ســال تحصیلــی، 
بــه رغــم اعــالم مســئوالن آمــوزش و پــرورش در 
ــدارس  ــتر م ــاب بیش ــه حس ــی ب ــرانه، پول ــز س واری
بــرای  مبلغــی  مدرســه  مدیــران  و  نشــده  واریــز 

ندارنــد. اختیــار  در  هزینه کردهــای جــاری 

خبر کوتاه

اعالم زمان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 

سال ۹۶
دوره هــــای  ورودی  آزمـــون 
ناپیوســته  ارشــد  کارشناســی 
ســال ۹6 پنجشــنبه و جمعــه 7 
 ۹6 ســال  اردیبهشــت ماه   8 و 
برگــزار می شــود. تعــداد 7۵۹ 
بــرای  داوطلــب  و 6۹۵  هــزار 
شــرکت در ایــن آزمــون ثبت نــام 
کرده انــد کــه از ایــن تعــداد، 380 هــزار و 128 نفــر زن و 37۹ 
ــارت دیگــر ۵0.0۴ در صــد  ــه عب ــر مــرد و ب هــزار و ۵677 نف

داوطلبان زن و ۴۹.۹6 درصد مرد هستند. 
ــرر )1  ــت مق ــه در مهل ــی ک ــه داوطلبان ــک ب ــور کم ــه منظ ب
ــام  ــد ثبت ن ــی ارش ــون کارشناس ــاه ۹۵( در آزم ــا 11 دی م ت
نکرده انــد، ترتیبــی اتخــاذ شــده کــه ایــن دســته از متقاضیــان 
در روزهــای 1 تــا 3 اســفندماه بتواننــد در ایــن آزمــون 

ثبت نــام کننــد. 
ــند  ــته باش ــاب رش ــه انتخ ــاز ب ــه مج ــی ک ــی داوطلبان تمام
می تواننــد بــرای پذیــرش در کدرشــته های دانشــگاه آزاد 
ــرای انتخــاب رشــته در زمــان اعالم شــده از طریــق ســایت  ب
مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد بــه صــورت مســتقل 
اقــدام کننــد. امــکان انتخــاب رشــته بــرای داوطلبــان مجــاز 
بــه انتخــاب رشــته در دو ســایت ســازمان ســنجش و مرکــز 

ــرش دانشــگاه آزاد فراهــم اســت. ســنجش و پذی

ارائه اجباری آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج
انوشــیروان محســنی بندپی، رئیــس ســازمان بهزیســتی 
ــل از  ــس قب ــن پ ــن از ای ــون زوجی ــق قان ــت: طب ــور گف کش
ثبــت قانونــی ازدواج، بایــد گواهــی انجــام غربالگــری ژنتیــک 
داشــته باشــند. وی افــزود: ایــن غربالگــری بــرای شناســایی 
ــد  ــک دارن ــالالت ژنتی ــه اخت ــه زمین ــر ک ــای پرخط ازدواج ه
مؤثــر اســت و از طرفــی در پیشــگیری از شــیوع معلولیت هــا 
ــزار  ــر 30 ه ــغ ب ــاالنه بال ــه س ــرا ک ــت؛ چ ــاز اس ــیار کارس بس

ــوند. ــد می ش ــور متول ــول در کش ــودک معل ک
 محســنی بندپــی گفــت: اجبــاری کــردن غربالگــری ژنتیــک 
پیــش از ازدواج بــه کاهــش تولــد نــوزاد معلــول می انجامــد؛ 
بــه همیــن دلیــل زوجینــی کــه تشــخیص داده می شــود در 
ــه مشــاوره  ــس از آن ب ــد پ معــرض خطــر هســتند، می توانن

مراجعــه کننــد. 
ــرای تأمیــن  رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ادامــه داد: ب
هزینه هــای ایــن آزمایــش ژنتیــک، حق التحریــر ثبــت 
طــالق 1۵ درصــد افزایــش یافتــه کــه منابــع حاصــل از آن در 
بودجــه ســنواتی بــرای تأمیــن هزینه هــای آزمایــش ژنتیــک 
در اختیــار بهزیســتی و کمیتــه امــداد قــرار می گیــرد تــا بــرای 

ــگان شــود.  ــا رای ــن دو ســازمان، هزینه ه ــان ای مددجوی
وی افــزود: در ســال بــرای ۴0 هــزار زوج در 32 اســتان کشــور 
ــن  ــن زوجی ــه 30 درصــد ای طــرح غربالگــری اجــرا شــده ک
احتیــاج بــه مشــاوره داشــتند و 20 درصــد آزمایــش ژنتیــک 

انجــام دادنــد.

مردان بی مسئولیت، زنان ناسازگار
آمارهــا نشــان می دهــد ۹0 درصــد زنــان پــس از طــالق 
ــتر  ــه در بیش ــت ک ــی اس ــن در حال ــوند و ای ــیمان می ش پش
ــن  ــوده و ای ــان ب ــود زن ــب خ ــالق از جان ــای ط ــع تقاض مواق
طالق هــا عمدتــا هــم توافقــی اســت. موضــوع طــالق کــه ایــن 
ــه عنــوان یکــی از مهم تریــن آســیب های اجتماعــی  روزهــا ب
مطــرح اســت، اگرچــه پیــر و جــوان نمی شناســد، امــا بیــش 
ــران و 27  ــاله دخت ــا 2۵ س ــنی 2۴ ت ــای س ــه، گروه ه از هم
تــا 2۹ ســاله پســران را درگیــر کــرده اســت. بنابرایــن در حــال 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــال اس ــر 2۵ س ــالق زی ــن ط ــر میانگی حاض
ــت  ــف عل ــر کش ــی ب ــانه مهم ــوع نش ــن موض ــد همی می رس

ــد. ــس از آن باش ــای پ ــا و ندامت ه ــیاری از طالق ه بس
ــج  ــدازه بغرن ــا آن ان ــتان ها ت ــی از اس ــئله در بعض ــن مس  ای
ــا  ــت. ب ــرده اس ــار ک ــن را گرفت ــد زوجی ــه 60 درص ــده ک ش
ایــن حــال بــرای طــالق دالیــل متفاوتــی مطــرح اســت کــه 
 مهم تریــن آن میــل جنســی اســت و 60 درصــد طالق هــا 
را نیــز شــامل می شــود. دکتــر عزیــزهللا تاجیــک اســماعیلی، 
ــار طــالق در  ــد: »آم ــن رابطــه می گوی اســتاد دانشــگاه، در ای
کشــور مــا بســیار بــاال اســت؛ در حــال حاضــر میانگیــن طــالق 
2۴ درصــد اســت و از هــر 100 ازدواج 2۴ ازدواج بــه طالق ختم 
می شــود. ایــن مســئله به ویــژه در اســتان ها و کالنشــهرهایی 
ــش  ــی بی ــه 3۵ و حت ــم ب ــالن و ق ــرز، گی ــران، الب ــون ته چ
ــرای  ــد: »ب ــه می ده ــد.« وی ادام ــز می رس ــد نی از ۴0 درص
ــه  آن  ایــن مشــکل عوامــل مختلفــی وجــود دارد کــه از جمل
ــی و... اســت. معمــوال زن  عوامــل فرهنگــی، اجتماعــی روان
و شــوهرهای جــوان ویژگی هــای شــخصیتی و روانــی اولیــه 
ــن مشــکل وجــود دارد  ــردان ای ــد. در م ــرای ازدواج را ندارن ب
ــار  ــرای پذیــرش ب ــه  مســئولیت پذیری ب ــه مرحل ــوز ب  کــه هن
 و مســئولیت های یــک زندگــی و تأمیــن آن نرســیده اند 
و در زنــان ناســازگاری بــا مســائل و مشــکالت دردســر آفریــن 
ــای  ــده ازدواج ه ــث ش ــم باع ــر مه ــن دو ام ــت. ای ــده اس ش
ســفید شــکل بگیــرد یــا اینکــه دختــران و پســران بــا همدیگر 
هم خانــه شــوند تــا دیگــر مجبــور بــه قبــول مســئولیت هایی 

نباشند.«

عطش جامعه برای نشاط
مریــم جاللــی دهکــردی، کارشــناس مســائل رســانه، نشــاط 
اجتماعــی را روغــن چــرخ دنده هــای اجتمــاع دانســت 
ــازل  ــا ن ــر م ــه ب ــر لحظ ــه ه ــی ک ــه اطالعات ــزود: هجم و اف
می شــود، تناســب میــان توقعــات و انتظــارات مــا را بــا 
ــه ناکامی هــای  ــن معادل داشــته ها دچــار مشــکل کــرده و ای
ــه داد: احســاس  ــه وجــود آورده اســت. وی ادام ــادی را ب زی
ــی  ــه اصل ــر از زمین ــیار مهم ت ــودن، بس ــعوف ب ــاط و مش نش
و وجــود خــود نشــاط اســت و برنامه ریزی هــا بایــد بــه 
 ســمتی بــرود کــه نشــاط اجتماعــی، فرآیندهــای اجتماعــی 
را تســهیل کنــد. جاللــی اظهــار کــرد: جامعــه ما عطــش ایجاد 
نشــاط را دارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه حتــی در حــوادث 
ــه  ــذا ب ــود؛ ل ــاخته می ش ــا س ــا و جوک ه ــم طنزه ــوار ه ناگ
ــاد  ــرای ایج ــد ب ــی بای ــان فرهنگ ــه متولی ــد ک ــر می رس  نظ
و تقویــت نشــاط اجتماعــی در جامعــه فکــری اساســی 

ــند. ــته باش داش

اخبار کوتاه

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان 
بــا اشــاره بــه برگــزاری کنگــره ملــی مدیریــت امــور 
جوانــان گفــت: در ایــن کنگــره قصــد داریــم هــر دســتگاه 
 از منظــر خــودش بــه موضــوع جوانــان نــگاه نکنــد 
و پراکندگــی در پیگیــری مطالبــات جوانــان وجــود نداشــته 

ــش  ــزود: بی ــتمی اف ــا رس ــد. محمدرض باش
از 22 نفــر از اســتانداران کشــور در کنگــره 
ــد.  ــرکت می کنن ــان ش ــور جوان ــت ام مدیری
بــا برگــزاری کنگــره ملــی مدیریــت جوانــان 
ــع  ــا جام ــی تقریب ــه توافق ــم ب ــد داری قص
بیــن دســتگاه های اجرایــی عضــو ســتاد 

ــم.  ــت یابی ــان دس ــاماندهی جوان س
وی در ادامــه گفــت: بیانیــه دســتگاه های اجرایــی در کنگره 
مدیریــت امــور جوانــان بــر اســاس ســخنرانی های رســمی 
و کلیــدی و جمع بنــدی ســه پنــل تخصصــی تکمیــل و بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــود ت ــالم می ش ــی اع ــه پایان ــوان بیانی عن
رونــد ســه ســال و نیــم اخیــر حــوزه جوانــان، چشــم انداز 

حرکتــی ایــن حــوزه مشــخص شــود. وی تصریــح کــرد: راه 
اصــالح وضعیــت کنونــی، تــداوم مســیرهایی اســت کــه در 
ــه ابتــدا بــرای تشــکیل  پیــش گرفته ایــم؛ بــه عنــوان نمون
ــان مشــکل  جلســات ســتاد ملــی ســاماندهی امــور جوان
ــور  ــری ام ــزی و پیگی ــا انجــام برنامه ری ــی ب داشــتیم، ول
ــه  ــی 17 جلس ــطح مل ــدیم در س ــق ش موف
از  بیــش  و در اســتان ها و شهرســتان ها 
 3270 ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان 
را برگــزار کنیــم. دســتگاه های اجرایــی در 
ایــن جلســات مشــارکت و تــالش می کننــد 
همســو بــا سیاســت ها و برنامه هــای حــوزه 
ــا  ــان ب ــد. رســتمی در پای ــان عمــل کنن جوان
ــب  ــی موج ــد گفتمان ــن رون ــکل گیری ای ــه ش ــان اینک بی
تغییــر نگرش هــا و رفتارهــا شــده، گفــت: تشــکیل کنگــره 
ــرای پیشــرفت اســت  ــری ب ــان گام دیگ ــور جوان ــی ام مل
ــا  ــه ت ــف از وزرا گرفت ــطوح مختل ــتگاه ها از س ــه دس و هم
ــد.  ــرکت می کنن ــتانی در آن ش ــران اس ــتانداران و مدی اس

معصومــه ابتــکار در جلســه بررســی برنامــه مدیریــت محیط 
ــی در  ــن بخش ــکاری بی ــت: هم ــور گف ــادر کش ــت بن زیس
حــوزه بنــادر ضــروری اســت؛ زیــرا بنــدر تالقــی رویکردهــای 
ــر  ــی، حفاظــت از ذخای ــف تجــاری، اقتصــادی، امنیت مختل
و محیــط زیســت اســت. معــاون رئیس جمهــور یکــی 

یازدهــم  دولــت  مهــم  جهتگیری هــای  از 
را توجــه بــه مســائل محیــط زیســتی در 
حــوزه دریــا برشــمرد و اظهــار کــرد: بــا توجــه 
ایــن  در  مختلفــی کــه  ظرفیت هــای  بــه 
ــترش  ــا گس ــوان ب ــود دارد، می ت ــوزه وج ح
همکاری هــا و بــا بهره گیــری از قوانیــن و 
در  خوبــی کــه  و سیاســت های  مقــررات 

ــف ســاز و کارهــای  ــق تعری ــن حــوزه وجــود دارد، از طری ای
ــف  ــن تعری ــه، همچنی ــب تفاهم نام ــتر در قال ــل بیش تعام
برنامه هــای مشــترک اجرایــی، مناطــق ســاحلی و دریایــی را 
از گزنــد بســیاری صدمه هــا، آســیب ها و تخریب هــا حفــظ 
ــر راه و شهرســازی و  ــاون وزی ــد ســعیدنژاد، مع ــرد. محم ک

مدیــر عامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی در ایــن جلســه بــا 
بیــان اینکــه ۹۵ درصــد بنــادر ایــران بــه راه آهــن دسترســی 
ــوردی،  ــی دریان ــد، گفــت: شــعار امســال ســازمان جهان دارن
»تعامــل بیــن کشــتیرانی، بنــادر و مــردم« اســت کــه 
ــا مــردم و توســعه حمــل و  نشــان دهنده اهمیــت تعامــل ب
ــه آمــاری از  ــا ارائ نقــل دریایــی اســت. وی ب
ــج  ــتی ها در خلی ــالیانه کش ــردد س ــزان ت می
ــزان  ــن می ــان، همچنی ــای عم ــارس و دری ف
ــی  ــای خــاص و نفت ــل فرآوری ه ــل و نق حم
ــران  ــرد: در اصــل ای ــار ک ــه اظه ــن منطق در ای
یکــی از کشــورهای دارای پتانســیل بــاالی 
ــعیدنژاد  ــت. س ــان اس ــی در جه ــی آب آلودگ
ادامــه داد: در حــال حاضــر 200 بنــدر کوچــک و بــزرگ و 11 
بنــدر تجــاری بــزرگ در ایــران داریــم کــه برنامه ریزی هایــی 
بــرای توســعه بنــادر بــزرگ در حــال انجــام اســت؛ امــا تعداد 
بنــادر بــزرگ را بــه دالیــل مختلــف از جملــه دالیــل محیــط 

ــرد. ایســنا ــم ک ــه نخواهی زیســتی اضاف

ایران دارای پتانسیل آلودگی آبی در جهانتالش برای رفع پراکنده کاری در حوزه جوانان

حتما بخوانید!
مردان بی مسئولیت، زنان ناسازگار

هزینــه روزانــه بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعــی اســتان 
ــد  ــالم شــد. محم ــال اع ــارد ری ــش از 20 میلی ــزد بی ی
ــزد، در  ــتان ی ــی اس ــن اجتماع ــس تأمی ــری، رئی صاب
دیــدار جداگانــه بــا امــام جمعــه و فرمانــدار ابرکــوه بــا 
اعــالم ایــن مطلــب افــزود: هم اکنــون 8۴0 هــزار نفــر 
معــادل 78 درصــد جمعیــت اســتان یــزد زیــر پوشــش 

خدمــات بیمــه تأمیــن اجتماعــی قــرار دارنــد.
ــه  ــت: ب ــدار گف ــن دی ــم در ای ــوه ه ــه ابرک ــام جمع  ام
رغــم اینکــه کار ســازمان تأمیــن اجتماعــی، کاری 

بــرای  را  فرصــت  بهتریــن  امــا  طاقت فرساســت، 
دلگرمــی مــردم بــه زندگی شــان فراهــم کــرده اســت. 
ــرد:  ــار ک ــینی اظه ــم حس ــید ابراهی ــالم س حجت االس
اعتمــاد مــردم بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه دلیــل 
خدمــات مطلــوب آن اســت. رئیــس شــورای فرهنگــی 
ابرکــوه بــا بیــان اینکــه دو ســوم جمعیــت شهرســتان 
ــتند،  ــی هس ــن اجتماع ــش تأمی ــت پوش ــوه تح ابرک

ــن  ــان ســازمان تأمی ــت کارکن ــرد: فعالی خاطرنشــان ک
ــان ارج  ــل حجــم ســنگینی کار آن ــه دلی اجتماعــی را ب

می نهیــم. 
ــه  ــت: ب ــدار گف ــن دی ــوه در ای ــدار ابرک ــن فرمان همچنی
ــروم  ــتان های مح ــی از شهرس ــوه یک ــه ابرک ــم اینک رغ
اســتان یــزد اســت، امــا خدمــات و فعالیت هــای ایــن 

ســازمان در ایــن شهرســتان شــایان تقدیــر اســت. 

ــی از حســن توجــه  ســید نبــی رســولی ضمــن قدردان
ــروم  ــه مح ــن نقط ــه ای ــتان ب ــی اس ــن اجتماع تأمی
ــه  ــبت ب ــردم نس ــه م ــی ک ــاد عموم ــرد: اعتم ــار ک اظه
ــوب  ــرد خ ــل عملک ــه دلی ــد، ب ــی دارن ــن اجتماع تأمی

ــت.  ــازمان اس ــن س ای
نماینــده عالــی دولــت در ابرکــوه بــا بیــان اینکــه نمــاد 
ــوه  ــئوالن ابرک ــرلوحه کار مس ــکاری س ــی و هم همدل
اســت، خاطرنشــان کــرد: عملکــرد خــوب تأمیــن 

ــد. ــب کن ــردم راجل ــت م ــته رضای ــی توانس اجتماع

اعالم هزینه روزانه بیمه شدگان تأمین اجتماعی استان یزد

ــی  ــه مرخص ــید، دو هفت ــدگان رس ــب نماین ــه تصوی ــنبه ب ــه یکش ــعه ک ــم توس ــه شش ــه برنام ــاده 118 الیح م
ــالن ــای متأه ــدارک خوابگاه ه ــوند، ت ــد می ش ــب فرزن ــه صاح ــاغل ک ــردان ش ــرای م ــویقی( ب ــاری )تش  اجب

بیمه زنان خانه دار و بازنشستگی زنان با 20 سال کار را امکان پذیر می سازد. 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی یکشــنبه 26 دی مــاه در رســیدگی بــه مــواد ارجاعــی از کمیســیون تلفیــق 
ــواده،  ــر تقویــت جایــگاه خان ــه تصویــب رســاندند کــه تمرکــز آن ب الیحــه برنامــه ششــم توســعه بندهایــی را ب
ــان  ــه زن ــدران و بیم ــه مرخصــی تشــویقی پ ــا دو هفت ــود. موافقــت ب ــدآوری ب ــان و تشــویق فرزن ــت زن موقعی

خانــه دار از جملــه ایــن مــوارد بــود. 
بــر اســاس ایــن مصوبــه، از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون کلیــه مــردان شــاغل در قــوای ســه گانــه و در بخش هــای 

دولتــی و غیردولتــی کــه صاحــب فرزنــد می شــوند، از دو هفتــه مرخصــی تشــویقی برخــوردار می شــوند. 
همچنیــن، نماینــدگان در نشســت علنــی نوبــت عصــر )یکشــنبه 26 دی مــاه( مجلــس شــورای اســالمی در جریــان 
ــن  ــه ای ــاده ب ــک م ــا الحــاق ی ــه ششــم توســعه کل کشــور، ب ــاده 118 الیحــه برنام ــی م ــواد ارجاع بررســی م
الیحــه بــا 13۹ رأی موافــق، 22 رأی مخالــف و 2 رأی ممتنــع از مجمــوع 206 نماینــده حاضــر موافقــت کردنــد. 
ــی،  ــاده الحاق ــن م ــب ای ــه موج ــد. ب ــه ش ــران، ارائ ــده ته ــوری، نماین ــه سلحش ــرف پروان ــنهاد از ط ــن پیش ای
ــم از  ــای بازنشســتگی اع ــع صندوق ه ــی تاب ــی غیردولت ــی و عموم دســتگاه ها، ســازمان ها و شــرکت های دولت
کشــوری یــا تأمیــن اجتماعــی موظــف شــدند بــا درخواســت بازنشســتگی بانــوان شــاغل کــه دارای دســت کم 
20 ســال ســابقه خدمــت هســتند بــدون محدودیــت ســنی موافقــت کننــد. میــزان محاســبه حقــوق آن هــا بــر 

ــود.  ــد ب ــرد و پرداخــت حــق بیمه شــان خواه ــداد ســال های کارک اســاس تع
ــن  ــه تأمی ــود را ب ــی خ ــارات عمران ــی از اعتب ــا بخش ــرد ت ــف ک ــت را مکل ــز دول ــاده نی ــن م ــری از ای ــد دیگ بن
ــا  ــا ب ــن خوابگاه ه ــت اســتفاده از ای ــرای دانشــجویان متأهــل اختصــاص دهــد. اولوی خوابگاه هــای مناســب ب

ــت.  ــد اس ــن دارای فرزن زوجی

ــه تصویــب نماینــدگان رســیدوزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را  ــد دیگــر ایــن مــاده خانواده محــور کــه ب بن
ــد  ــاه بررســی های الزم را انجــام ده ــواده ظــرف 6 م ــم خان ــف می ســازد در راســتای سیاســت های تحکی مکل
و طــرح مــورد نیــاز بــرای ایجــاد بیمــه تأمیــن اجتماعــی زنــان خانــه دار دســت کم دارای ســه فرزنــد را جهــت 

ــد.  ــه کن ــی ارائ ــری قانون تصمیم گی
بدیــن ترتیــب بــه نظــر می رســد باالخــره دســتگاه های قانونگــذاری و اجرایــی کشــورمان نیــز بــه ایــن نتیجــه 
ــه  ــعاری ب ــای ش ــر کاره ــالوه ب ــواده، ع ــه خان ــرام ب ــگ احت ــت فرهن ــت و تقوی ــش جمعی ــه افزای ــیده اند ک رس

اقدامــات عملــی نیــز نیــاز دارد.

زنان و فرزندآوری، موضوع محوری مصوبات مجلس
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پزشک خصوصی یا ...
روزی در حســینیه جمــاران 
منبــر رفتــم و خاطراتــی 
از زندگــی مقــام معظــم 

ــردم.  ــان ک ــری بی رهب
بعــد از ســخنرانی شــخصی 
کــه خــود را پزشــک معرفی 
اجــازه  گفــت:  می کــرد، 
بدهیــد مــن هــم یــک 
خاطــره بــرای شــما بگویم. 
روزی در مطب بیمارســتان 
نشســته بــودم، بیمــاران را 
ــه  ــه ای ب ــیار محجب ــم بس ــه خان ــردم ک ــت می ک ویزی
ــس از  ــد. پ ــه کردن ــن مراجع ــه م ــدش ب ــراه فرزن هم
معاینــه قیافــه فرزنــد مــرا بــه فکــر فروبــرد؛ چــون بــه 
ــت. از  ــی داش ــباهت فراوان ــری ش ــم رهب ــام معظ مق
مــادر آن نوجــوان ســؤال کــردم: آیــا شــما بــا آیــت هللا 

ــد؟  ــبتی داری ــه ای نس خامن
گفت: بله، من همسر ایشان هستم. 

بســیار تعجــب کــردم؛ بــه خانــم مقــام معظــم رهبــری 
عــرض کــردم: مگــر شــما پزشــک خصوصــی نداریــد؟ 
ایشــان گفتنــد: خیــر، آقــا اجــازه چنیــن کاری را 
نمی دهنــد و می گوینــد شــما بایــد ماننــد ســایر 

ــد. ــه کنی ــتان مراجع ــه بیمارس ــردم ب م
زمانــی کــه رفتنــد، مــن دیگــر نتوانســتم بــه کارم 
ــیار  ــتم و بس ــز گذاش ــرم را روی می ــم. س ــه ده ادام
گریــه کــردم. مــن ایــن خاطــره را از زبــان آن پزشــک 

ــنیدم.  ش
ــن  ــا ای ــا ب ــاد دارم، ام ــه ی ــخصات وی را ب ــام مش تم
ــز  ــم بزرگــواری هــم پرســیدم؛ ایشــان نی حــال از عال

ــد. ــد فرمودن ــوع را تایی موض
ــی از  ــدی، یک ــای اح ــلمین آق ــام و المس حجت االس

اســتادان حــوزه علمیــه قــم

اهتمام به ورزش
مــن در دوران کودکــی و نوجوانــی در کوچــه بــا بچه هــا 
را  والیبــال  بــازی می کــرد. خیلــی هــم  والیبــال 

ــتم. ــت داش دوس
االن هــم اگــر بخواهیــم ورزش گروهــی بکنیــم - البته 
ــم کــه  ــال رو می آوری ــه والیب ــا بچه هــای خــودم - ب ب

ورزش خیلــی خوبــی اســت.
رهبر معظم انقاب، حضرت آیت هللا خامنه ای

 کشف 2 محموله کاالی قاچاق 

به ارزش 240 میلیون تومان در نطنز
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از نطنــز، علــی بنی آدمــی 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نطنــز پنجشــنبه در 
جمــع اصحــاب رســانه اظهــار کــرد: طــی 24 ســاعت 
گذشــته مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان در محــور 
 ترانزیتــی اصفهــان بــه کاشــان موفــق بــه کشــف 

و ضبــط 2 محموله قاچاق شــدند.
وی افــزود: محمولــه اول مربــوط بــه کشــف 2 تریلــر 
برنــج قاچــاق بــود کــه مجموعــا 48 تــن برنــج قاچــاق 

کشــف شــد.
فرمانــده انتظامــی نطنــز تصریــح کــرد: مامــوران 
ــوند  ــکوک می ش ــوزو مش ــون ایس ــه کامی ــن ب همچنی
ــو  ــه پت ــون، تعــداد 770 تخت کــه پــس از توقــف کامی

قاچــاق در آن کشــف می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ســه نفــر در ایــن عملیات دســتگیر 
شــدند، بیــان کــرد: ارزش ایــن دو محمولــه حــدود 2 

میلیــارد و 400 میلیــون ریــال اســت.
بنی آدمــی خاطرنشــان کــرد: محموله هــای کشف شــده 
ــه  ــرای ارســال ب ــی ب در حــال انجــام تشــریفات قانون
گمــرکات اصفهــان بــوده و پرونــده متخلفــان تشــکیل 

و بــه مقامــات قضایــی تحویــل داده شــد.

 دختر جوان شب عروسی 

مشکی پوش شد
ــر تصــادف دو دســتگاه موتورســیکلت در محــور  ــر اث ب
ــته  ــر کش ــک نف ــان ی ــتان کرم ــار اس ــه رودب ــگان ب  دل

و یک نفر مصدوم شــد.
ــن  ــام ای ــا اع ــگان ب ــس شهرســتان دل رئیــس اورژان
خبــر گفــت: ایــن حادثــه در محــور دلــگان بــه رودبــار 
جنــوب اســتان کرمــان حوالــی روســتای  چاهکیچــی 
رخ داد کــه بافاصلــه دو دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل 

اعــزام شــد.
ــر  ــان ب ــی از مصدوم ــزود: یک ــان اف ــزهللا مجیدی عزی
اثــر شــدت جراحــات در بیمارســتان خاتم االنبیــای 
ــده و سرنشــین  ــوت کــرد. وی گفــت: رانن ایرانشــهر ف
ایــن موتورســیکلت ها فاقــد کاه ایمنــی بوده انــد. 
همچنیــن صمــدی از بســتگان نزدیــک متوفــی گفــت: 
ــب  ــی، ش ــه رانندگ ــن حادث ــده در ای ــخص فوت ش ش

ــت. ــوده اس ــی اش ب عروس
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B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان ســرویس های گوناگــون و متنوعــی 
را ارائــه می کنــد. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا بعضــی از ایــن ســرویس ها 
بازاریابــی  مســئول  کارشــناس  مهذب فــر،  حســن  مهنــدس  بــا 
بــه  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت  خــاص  ســرویس های 
ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــم. آنچ ــو پرداختی گفت وگ

    سامانه 2010
ســامانه 2010، یکــی از ســامانه های شــرکت مخابــرات اســت کــه 
ــوط  ــن ســامانه  مرب ــد 1 در ای ــد. کلی ــه می کن ــی را ارائ ــات متنوع خدم
ــاص  ــرویس های خ ــه س ــوط ب ــد 2 مرب ــت. کلی ــرویس دیتاس ــه س ب

ــت.  ــوری اس ــر ن ــرویس های فیب ــه س ــوط ب ــد 3 مرب ــت. کلی اس
    تعرفه های سرویس های خاص

ــاس  ــر اس ــاه ب ــماره های کوت ــاص و ش ــرویس های خ ــای س تعرفه ه

ــت. ــات اس ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــای س تعرفه ه
    نحوه واگذاری

ســرویس های خــاص شــماره های کوتــاه معمــوال بــه صــورت یک طرفــه 
واگــذار می شــود و امــکان برقــراری ارتبــاط از ســوی شــرکت بــا 
مشــتری را داراســت؛ امــا امــکان دوطرفــه شــدن ایــن شــماره ها 
نیــز وجــود دارد. هزینــه ســرویس دوطرفــه 20 درصــد بیــش از 

اســت. یک طرفــه  ســرویس های 

سم�ت دوم(
ها�ن )�ق

ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب اص �ش �و�یس های �ن

پاســتیل، نوعــی شــیرینی کوچــک و الســتیکی مانند اســت. 
انــواع اصلــی و قدیمــی پاســتیل ها از شــکر، شــربت گلوکــز، 
ســاخته  ژالتیــن  و  خوراکــی  رنگ هــای  طعم دهنده هــا، 
ــد پاســتیل  ــن در ســاخت و تولی شــده اند. اســتفاده از ژالتی
ــد  ــدا کن ــه ای پی ــت ژل ــتیل حال ــه پاس ــود ک ــث می ش  باع

و هنگام خوردن در دهان آب و چســبناک شــود. 
پاســتیل ها بــه شــکل  خــرس، کــرم، قورباغــه، همبرگــر 
کوچــک، توت فرنگــی، آلبالــو، بطــری نوشــابه، ســیب، 
ــه  ــر ب ــتنی دیگ ــب و دوست داش ــکل های جال ــال و ش پرتق

بــازار عرضــه می شــود.
    مهم ترین ها درباره پاستیل

ــتیل  ــات پاس ــا ترکیب ــه اص ــد ک ــراد نمی دانن ــیاری از اف بس
چیســت و چــه ارزش غذایــی ای دارد، در رده چیپــس و 
ــه آن هــا ســالم تر اســت؛  ــا نســبت ب پفــک قــرار می گیــرد ی
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــاره آن می کنن ــی درب ــای فراوان ــا اظهارنظره ام
 مثــال برخــی می گوینــد پاســتیل  قــد را بلنــد می کنــد 
ــم  ــدان ه ــرای دن ــاز و ب ــد غضروف س ــر می گوین ــی دیگ برخ
خــوب اســت و برخــی دیگــر معتقــد هســتند کــه خــوردن آن 

ــروز مشــکات گوارشــی می شــود. موجــب ب
ــکات  ــرای مش ــش را ب ــرا کودک ــه اخی ــادر ک ــک م ــی ی حت
تکلمــی نــزد پزشــک بــرده، پزشــک بــه او توصیــه کــرده کــه 
ــات  ــی کــه تحقیق ــد؛ در حال ــدش پاســتیل مصــرف کن فرزن

ــاره انجــام نشــده اســت. ــن ب پزشــکی در ای
    تاریخچه مختصری از پاستیل

ــا  ــو، ب ــی آب نبات هاریب ــرکت آلمان ــر ش ــگل، مدی ــس ری هان
ــه  ــتیل ها را ب ــن پاس ــا، اولی ــه آب نبات ه ــن ب ــزودن ژالتی اف
شــکل خــرس در ســال 1920 ابــداع کــرد؛ هرچنــد کــه مصرف 
ژالتیــن بــه عنــوان اصلی تریــن مــاده غذایــی تشــکیل دهنده 

پاســتیل از زمــان فراعنــه مصــر وجــود داشــته اســت.
ســال ها بعــد پاســتیل ها در هــزاران شــکل مختلــف از 
خــرس، کــرم، قورباغــه همبرگــر کوچــک، توت فرنگــی 
و آلبالــو گرفتــه تــا بطــری نوشــابه و دیگــر شــکل های 
ــکات های  ــن ش ــد. ای ــه ش ــازار عرض ــه ب ــتنی ب دوست داش
ــد  ــه درآم ــت ک ــت یاف ــان محبوبی ــمزه آنچن ــی خوش ژالتین
ــارد  ــر 135 میلی ــغ ب ــکا، بال ــال 1996 در آمری ــا در س آن تنه

دالر شــد. در ایــران نیــز پاســتیل های نوشــابه ای جــزو 
قدیمی ترین هاســت و بــرای برخــی افــراد حکــم یــک 

دارد. را  دوست داشــتنی  نوســتالژی 
    ترکیبات پاستیل از زبان متخصص تغذیه

مدیــر گــروه تغذیــه جامعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
ــن  ــت؛ ژالتی ــن اس ــتیل، ژالتی ــه پاس ــاده اولی ــد: م می گوی
یــک ترکیــب پروتئینــی متشــکل از ســه اســیدآمینه اســت. 
دکتــر احمدرضــا درســتی می افزایــد: هــر کــدام از ایــن 
اســیدآمینه ها بــه طــور جداگانــه می تواننــد وارد بــدن شــوند؛ 
امــا چــون هــر ســه اســیدآمینه بــه طــور یک جــا در پاســتیل 
ــه فراهــم کــردن ژالتیــن مــورد نیــاز  ــد ب وجــود دارد، می توان
ــن  ــد: ژالتی ــان می کن ــد. وی خاطرنش ــک کن ــتخوان، کم اس
 به ویــژه در افــرادی کــه دچــار شکســتگی اســتخوان شــده اند 

می تواند کمک کننده باشد.
    پاستیل و استخوان گاو و گوسفند

مدیــر گــروه تغذیــه جامعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســتخوان گاو  جوشــاندن  از  ژالتیــن  می گویــد:   تهــران 

و گوســفند فراهــم می شــود؛ افــرادی کــه خــوراک کله پاچــه 
می خورنــد، هنــگام خنــک شــدن آن مشــاهده می کننــد کــه 

از آن ژلــه ای حاصــل شــده کــه ایــن همــان ژالتیــن اســت.
ــد  ــدا می کنن ــت ج ــتخوان را از گوش ــد: اس ــتی می افزای  درس
ــت  ــگ اس ــه ای بی رن ــه آن ژل ــه نتیج ــانند ک و آن را می جوش
ــه پاســتیل  ــل ب ــدی تبدی ــواد قن ــگ و م ــزودن رن ــا اف ــه ب ک
ــراه  ــم آب هم ــه ک ــت ژل ــتیل در حقیق ــس پاس ــود؛ پ می ش
ــا  ــت ت ــر افزودنی هاس ــده و دیگ ــده، رنگ دهن ــا طعم دهن ب

قــوام بهتــری پیــدا کنــد.
    تبلیغــات استخوان ســازی پاســتیل، گمراه کننــده 

است
مدیــر گــروه تغذیــه جامعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
در  و  نــدارد  زیــادی  غذایــی  ارزش  ژالتیــن   می گویــد: 
حالــی کــه بــه افــرادی کــه اســتخوان آنــان شکســته کمــک 
ــت. ــودمند نیس ــد س ــال رش ــودکان در ح ــرای ک ــد، ب می کن

ــه همــه  ــودکان در حــال رشــد ب ــد: ک ــه می کن درســتی اضاف
نــوع مــواد غذایــی بــرای رشــد نیــاز دارنــد و ژالتیــن کمــک 
ــد. ــه استخوان ســازی و ســاخت مفاصــل نمی  کن ــی ب چندان

پاستیل خورها بخوانند

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه دســت اندازهایی بــر ســر راه ســرمایه گذاران 
ــا  ــد ت ــع کن ــت اندازها را رف ــن دس ــاش دارد ای ــهرداری ت ــت: ش ــود دارد، گف وج

ســرمایه گذاران بیشــتری جــذب شــوند.
ــای  ــر پروژه ه ــت برت ــان کیفی ــی از نش ــم رونمای ــژاد در مراس ــدی جمالی ن مه
ــرد:  ــار ک ــهرداری اظه ــه ش ــرمایه گذاران ب ــاد س ــه اعتم ــاره ب ــا اش ــارکتی ب مش
اعتمــاد ســرمایه گذاران بــرای مــن بســیار ارزشــمند اســت؛ چــرا کــه بــا اعتمــاد 

ــم. ــی برداری ــای بزرگ ــهر، گام ه ــعه ش ــرای توس ــم ب ــرمایه گذاران می توانی س
وی افــزود: شــهرداری قــرار نیســت در ساخت وســاز شــهر تنهــا بمانــد؛ چــرا کــه 
اگــر می خواهیــم شــهری توســعه پیــدا کنــد، همــه بــا هــم بایــد بــرای توســعه 

شــهر آســتین همــت را بــاال بزنیــم.
ــیت  ــان از حساس ــهر اصفه ــردن در ش ــت ک ــه داد: فعالی ــان ادام ــهردار اصفه ش
زیــادی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه اصفهــان، شــهری تاریخــی و میراثــی بــه شــمار 
مــی رود. البتــه بــا وجــود تمــام ایــن محدودیت هــا بــا همــکاری ســرمایه گذاران 
ــام شــده ــرای توســعه شــهر انج ــای بی شــماری ب ــی و خارجــی، تاش ه  داخل

 است.
ــی  ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــذب س ــت ج ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــژاد ب جمالی ن
گفــت: از ســال 1385 تــا 94، پروژه هایــی مشــارکتی بــه ارزش هــزار و 110 میلیارد 
تومــان بــا همــکاری ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی انجــام شــده؛ در حالــی که 
 از ابتــدای ســال جــاری ایــن میــزان بــه بیــش از 3 هــزار میلیــارد تومــان رســیده 

است.
راه  ســر  بــر  دســت اندازهایی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
ــع  ــت اندازها را رف ــن دس ــد ای ــهرداری بای ــت: ش ــود دارد، گف ــرمایه گذاران وج س
کنــد تــا ســرمایه گذاران بیشــتری جــذب شــوند؛ بــر همیــن اســاس شــهرداری 

ــت. ــه اس ــه کار گرفت ــود را ب ــاش خ ــه ت ــان هم اصفه
جمالی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــهرداری و شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
اراده جــذب ســرمایه گذار وجــود دارد، افــزود: زمینه هــای حضــور ســرمایه گذاران 
در بخش هــای متفــاوت شــهر، بســیار متنــوع اســت؛ البتــه امیدواریــم در حــوزه 

ســاختمانی کارهــای نــو ارائــه دهیــم.
وی بــا اشــاره بــه پروژه هــای مشــارکتی در شــهر تصریــح کــرد: در حــوزه 
خدمــات شــهری، احــداث پمــپ بنزین هــای کوچــک و ســبک و در حــوزه 

ســامت و احــداث شــهرک ســامت را داشــته ایم.
وی اضافــه کــرد: در حــوزه تبلیغــات نیــز خدمــات بی نظیــری ارائــه شــده اســت؛ 
امــا انتظــارات مــن در ایــن حــوزه بیشــتر اســت و بایــد فعالیت هــای جدیــدی 

ارائــه شــود.
ــد  ــه زده ش ــارکت های 3جانب ــد مش ــی کلی ــه داد: به تازگ ــان ادام ــهردار اصفه ش
کــه مالــک، شــهردار و ســرمایه گذار دیــده شــدند؛ ایــن موضــوع شــرایط مطلــوب 

ــد. ــدی را ایجــاد می کن و جدی
ــگری  ــان، گردش ــهر اصفه ــعه ش ــور توس ــه مح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب  جمالی ن
ــر ــکاری یکدیگ ــد و هم ــای بلن ــا گام ه ــم ب ــت: امیدواری ــت، گف ــری اس  و هن

اصفهان را به سایر شهرهای دیگر برسانیم. ایمنا

شهردار اصفهان در آیین رونمایی از لوگوی کیفیت برتر پروژه های مشارکتی:
شهرداری برای حذف دست اندازهای سرمایه گذاران تالش می کند


