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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

روز جمعــه  آمریــکا،  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد   
)بامــداد شــنبه بــه وقــت تهــران( فرمــان اجرایــی بررســی 
ــه آمریــکا را امضــا کــرد. ســختگیرانه ســوابق مهاجــران ب
بــر اســاس متــن نهایــی ایــن فرمــان، صــدور روادیــد برای 
ــاالت متحــده«  ــرای منافــع ای ــاع کشــورهای »مضــر ب اتب
بــه مــدت 90 روز بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت. ایــن 
ــد  ــان 30 روز بود.هرچن ــس فرم ــی در پیش نوی ــازه زمان ب
فهرســت دقیقــی از کشــورهای هــدف منتشــر نشــده، امــا 
بــر اســاس ارجاعــات متــن بــه نظــر می رســد ایــن فرمــان 
شــامل حــال اتبــاع دســت کم هفــت کشــور ایــران، عــراق، 

ســوریه یمــن، لیبــی، ســودان و ســومالی باشــد.
 در ایــن فرمــان بــه فهرســت »دولت هــای حامی تروریســم«

کشــورهایی کــه »تهدیــدی فوق العــاده« بــه شــمار آمــده 
ــرده  ــت اضطــراری اعــام ک ــه آن هــا وضعی ــکا علی و آمری
و همچنیــن کشــورهای حاضــر در فهرســت »کشــورها یــا 
مناطــق مایــه نگرانــی« وزارت امنیــت داخلــی قــرار دارنــد 

ــر(، اشــاره شــده اســت. )هفــت کشــور فوق الذک
در متــن همچنیــن از عبــارت »ممانعــت از ورود« اســتفاده 
ــه ایــن معنــی کــه احتمــاال افــرادی کــه از قبــل  شــده؛ ب
روادیــد داشــته باشــند هــم بــرای 90 روز، اجــازه ورود بــه 
ــن  ــک از ای ــت.روادید دیپلماتی ــد داش ــکا را نخواهن آمری

فرمــان معــاف شــده اســت. 
ــهروند«  ــراد »غیرش ــارت اف ــان از عب ــن فرم ــا در مت ضمن

اســتفاده شــده؛ بــه معنــی افــرادی کــه شــهروند ایــاالت 
ــه  ــت ک ــخص نیس ــال مش ــن ح ــا ای ــند. ب ــده نباش متح
وضعیــت افــرادی کــه تابعیــت دوگانــه یکــی از کشــورهای 
هــدف و یــک کشــور غیرآمریکایــی مثــل کانــادا را داشــته 

باشــند، چگونــه خواهــد بــود.
در متــن، وزیــر خارجــه مأمــور شــده کــه پــس از 30 
روز، از تمــام کشــورها بخواهــد اطاعــات مدنظــر آمریــکا 
ــرای  ــورها 60 روز ب ــد. کش ــه کنن ــان را ارائ ــاره اتباعش درب
ارائــه ایــن اطاعــات زمــان خواهنــد داشــت. پــس از ایــن 
بــازه، فهرســتی از کشــورهایی کــه ایــن اطاعــات را ارائــه 
ــاره وضعیــت  ــا درب ــه ترامــپ داده می شــود ت ــد، ب نکرده ان

ــد. ــری کن ــا تصمیم گی ــاع آن ه ورود اتب
ترامــپ در مراســم امضــای ایــن فرمــان کــه در پنتاگــون 
برگــزار شــد، گفــت: »دارم تمهیــدات جدیــدی بــرای 
ــا تروریســت های اســامی  ــم ت ــاد می کن ــری ایج غربالگ
نگــه  بیــرون  آمریــکا  ایــاالت متحــده  از  را   رادیــکال 

دارم.«
وی افــزود: »مــا نمی خواهیــم آن هــا اینجــا باشــند. 
ــورمان  ــه کش ــانی را ب ــم کس ــان یابی ــم اطمین می خواهی
نمی پذیریــم کــه تهدیــدی بــرای ســربازانمان هســتند کــه 
در خــارج از کشــور می جنگنــد. می خواهیــم تنهــا کســانی 
را بــه کشــورمان راه دهیــم کــه از کشــور مــا حمایــت 
ــارس ــا هســتند.« ف ــردم م ــا عاشــق م ــد و عمیق می کنن

ــانی  محمـــدرضا امیـرحسـن خـ
عضـــو کمیســـیون اصـــل 90 
ــده  ــت: 397 پرون ــس گف مجل
مدیـرانـــی کــه  بــه  مربــوط 
حقوق هــای نجومــی دریافــت 

کرده انـــد، وجـــود دارد.
وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
ــق  ــداد دقی ــاره تع ــس درب عضــو کمیســیون اصــل 90 مجل
پرونــده مربــوط بــه حقوق هــای نجومــی اظهــار کــرد: بارهــا 
ــه حقوق هــای نجومــی   ــوط ب ــده مرب اعــام شــده کــه پرون
ــام  ــز آن را اع ــبات نی ــوان محاس ــت و دی ــدد اس 397 ع

ــت. ــرده اس ک
ــت  ــی دریاف ــوق نجوم ــه حق ــرادی ک ــب اف ــزود: اغل وی اف
ــد. ــس دادن ــور پ ــه کش ــه خزان ــود را ب ــوه خ ــد، وج کرده ان

ــه  ــرد: البت ــح ک ــس تصری ــل 90 مجل ــیون اص ــو کمیس عض
ــت  ــی دریاف ــای نجوم ــه حقوق ه ــی ک ــر از مدیران ــد نف چن

ــس  ــور پ ــه کش ــه خزان ــی را ب ــغ دریافت ــد، مبال ــرده بودن ک
نــداده بودنــد کــه بنــده از سرنوشــت آن هــا اطاعــی نــدارم.

حســن خانی دربــاره تصویــب طرحــی مبنــی بــر اینکــه طبــق 
برنامــه ششــم حقــوق مدیــران فقــط بایــد دو برابــر حقــوق 
کارمنــدان باشــد، گفــت: حقــوق مدیــران بــر اســاس مــاده 5 
و 35 قانــون مدیریــت خدماتــی کشــوری حداکثــر دو برابــر 
ــدان  ــه کارمن ــت ب ــل پرداخ ــتمر قاب ــای مس ــوق و مزای حق

ــرد. ــق می گی ــران تعل ــه مدی ــه مجموع ــه ب اســت ک
وی افــزود: بــر ایــن اســاس مصوبــه حداکثــر  حقــوق 

مدیــران 12 میلیــون و 600 هــزار تومــان اســت.
عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس تاکیــد کــرد: همچنیــن 
یــک ســامانه  تشــکیل  دربــاره  را  مجلــس مصوبــه ای 
شــفاف بــرای ثبــت حقوق هــا مــورد تصویــب قــرار داد 
کــه دولــت نیــز بــا ایــن موضــوع موافــق بــود تــا دریافتــی 
 و میــزان حقــوق همــه افــراد از جملــه مدیــران ثبــت 

شود. میزان

شــاغان  حقــوق  اختــاف  گفــت:  الیگــودرز  نماینــده 
شــرایط  لحــاظ  بــا  مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان 
ــای  ــه متغیره ــی و کلی ــی، تحصیل ــنوات خدمت ــغلی، س ش
ــود. ــد می ش ــم 10 درص ــه شش ــان برنام ــا پای ــی ت خدمت

کانون هــای  نماینــدگان  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــر از  ــن نف ــتان و چندی ــتان لرس ــوری اس ــتگی کش بازنشس
بازنشســتگان فرهنگــی فعــال الیگــودرز بــا نماینــده مــردم 
ــد. ــدار کردن ــامی دی ــورای اس ــس ش ــتان در مجل شهرس

دکتــر محمــد خدابخشــی در  ایــن نشســت صمیمــی 
ــرای  ــور ب ــعه کش ــم توس ــه شش ــکام برنام ــریح اح ــه تش ب
گفــت:  و  پرداخــت  مســتمری بگیران  و  بازنشســتگان 
خوبــی  احــکام  برنامــه ششــم  تلفیــق  کمیســیون  در 
ــی از  ــه در یک ــید  ک ــب رس ــه تصوی ــران ب ــرای حقوق بگی ب
ــفافیت در  ــاد ش ــرای ایج ــد ب ــف ش ــت مکل ــکام، دول اح
ــی  ــتگاه های اجرای ــدی دس ــدی و غیرنق ــای نق پرداختی ه
امــکان  طراحــی کنــد کــه  را  الکترونیکــی ای  ســامانه 

دسترســی نهاد هــای نظارتــی بــه آن فراهــم شــود.
وی ادامــه داد: در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ــی در نظــر  ــان خــود مزایای ــرای کارکن بعضــی دســتگاه ها ب
ــا و  ــن پرداختی ه ــه  بی ــاد فاصل ــث ایج ــه باع ــد ک گرفتن

مزایــای در بیــن کارکنــان دســتگاه های اجرایــی شــد.
ــه  ــا اشــاره ب عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس ب
همسان ســازی و هم تــرازی حقــوق شــاغان، بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران اظهــار داشــت: دولــت مکلــف شــد ســامانه 
امتیازبنــدی ای را طراحــی کنــد کــه بــر اســاس آن اختــاف 
حقــوق شــاغان و بازنشســتگان و مســتمری بگیران بــا 
لحــاظ شــرایط شــغلی، ســنوات خدمتــی، تحصیلــی و کلیــه 
ــد   ــم  10 درص ــه شش ــان برنام ــا پای ــی ت ــای خدمت متغیره

می شــود. 
نماینــده مــردم الیگــودرز در پایــان خاطرنشــان کــرد: دولــت 
ــرای احــکام برنامــه را بــرای  ــده گــزارش اج موظــف ش

ــد. ســفیرافاک ــه  ده ــس ارائ ــه مجل ــارت مســتمر ب نظ

ایــن روزهــا و در  فاصلــه ســه هفتــه ای 
سرویس سیاست

کیمیای وطن
هاشــمی  آیت الــل  گذشــت  در 
رفســنجانی، رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، شــایعات و مباحــث جانشــینی او داغ شــده 
و  گمانه زنی هــای مختلــف  اخیــر  روزهــای  اســت.در 
ــی  ــای تلگرام ــژه در کانال ه ــانه ها، به وی ــی  در رس متفاوت
ــه  ــا ب ــن خبره ــن ای ــه آخری ــد ک ــت ش ــه دس ــت ب دس
ــر کل  ــی، دبی ــدی کرمان ــت هللا موح ــاب آی ــای انتص ادع
ــخیص و  ــع تش ــو مجم ــارز، عض ــت مب ــه روحانی جامع
ــه  ــران ب ــت ته ــه موق ــام جمع ــرگان و ام ــس خب مجل
ســمت ریاســت ایــن مجمــع مربــوط می شــد. البتــه بــا 
داغ تــر شــدن موضــوع ریاســت آیــت هللا موحــدی کرمانــی 
روز جمعــه  نظــام  بــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
در  نیــز  رئیس جمهــور  مشــاور  نجفــی،  محمدعلــی 
در  هاشــمی  آیــت هللا  بزرگداشــت  مراســم  حاشــیه 
ــگاری در  ــوال خبرن ــه س ــخ ب ــاران در پاس ــینیه جم حس
ایــن خصــوص اظهــار داشــت: مــن در اخبــار دیــدم کــه 
ظاهــرا انتخــاب مقــام معظــم رهبــری آیــت هللا موحــدی 
کرمانــی هســتند.همچنین یــک منبــع آگاه در روابــط 
عمومــی مجمــع تشــخیص نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
خراســان از قطعــی شــدن حضــور آیــت هللا موحــدی 
ــر داد و  ــع خب ــت مجم ــی ریاس ــر روی صندل ــی ب کرمان
ــی  ــن عموم ــای صح ــه ج ــل ب ــه قب ــنبه هفت ــت: ش گف

اجــرای  بــر  نظــارت  کمیســیون  نشســت  مجمــع، 
سیاســت های کلــی نظــام را داشــتیم و شــنبه ایــن 
ــای  ــه اعض ــور هم ــرای حض ــی ب ــروز( دعوت ــه )دی هفت
ــر  ــه اخی ــه در ســه هفت ــی ک ــع نداشــته ایم. در حال مجم
اســامی شــخصیت هایی همچــون علی اکبــر ناطــق نــوری  
علــی الریجانــی، حســن روحانــی حــداد عــادل، والیتــی و 
بــه  از ســوی رســانه ها  احمدی نــژاد  حتــی محمــود 
عنــوان گزینه هــای جانشــینی  هاشــمی مطــرح بــود، 
ــدی از  ــا محم ــی آق ــل از عل ــه نق ــفقنا ب ــزاری ش خبرگ
اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نوشــت: احتمــاال تــا 
ــا  پایــان اســفندماه آقایــان موحــدی کرمانــی و امینــی ب
نظــر رهبــری انقــاب مجمــع تشــخیص را اداره خواهنــد 
کــرد و پــس از پایــان دوره فعلــی، رئیــس و اعضــای دوره 
بعــدی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن 
ــا  تکلیــف  خواهنــد شــد. بایــد صبــوری بــه خــرج داد ت
تعییــن و ســر نوشــت آینــده ریاســت مجمــع مشــخص 

شود. 
گفتنــی اســت طبــق اصــل 112 قانــون اساســی، اعضــای 
ــوب  ــاب منص ــر انق ــع را رهب ــن مجم ــر ای ــت و متغی ثاب
تعییــن  بــرای  ایشــان  حکــم  آخریــن  و  می کننــد 
ــه 24 اســفندماه 1390 اســت  ــوط ب اعضــای مجمــع مرب
ــکام  ــال اح ــاه امس ــفند م ــود در اس ــی می ش و پیش بین

ــد صــادر شــود. جدی

عضوکمیسیون اصل90:

397 پرونده مربوط به حقوق های نجومی وجود دارد

تا پایان برنامه ششم توسعه

اختالف حقوق شاغالن،  بازنشستگان و مستمری بگیران 10 درصد می شود

چه کسی بر صندلی ریاست مجمع خواهد نشست؟ تعلیق 90 روزه ورود اتباع ایرانی به آمریکا 

حتما بخوانید!
تعلیق 90 روزه ورود اتباع ایرانی... یکشنبه  10  بهمن ماه   21395
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انقالب اسالمی و آسیب ها                                         

ادامه از صفحه یک: 
انقــاب  بنیانگــذار  و  رهبــر  خمینــی)ره(،  امــام 
نشــیب های  و  فــراز  از  را  انقــاب  اســامی، کــه 
ــه  ــکننده ب ــای ش ــم فتنه ه ــواج متاط ــراوان و ام ف
ســامت عبــور داده، دربــاره ســختی و مشــقت 
حفــظ دســتاوردهای پیــروزی انقــاب اســامی 
می فرماینــد: »بدانیــد کــه حفــظ یــک پیــروزی 
مشــکل تر اســت از پیــروزی بــه دســت آوردن؛ 
کشورگشــایی از حفــظ کشــور آســان تر اســت.« 
انقــاب اســامی همــواره از درون و بیــرون بــا 
در  اســت کــه  مواجــه  آفت هایــی  و  آســیب ها 
ــه  ــج ب ــه تدری ــت مــردم و مســئوالن، ب صــورت غفل
انحــراف یــا اســتحاله یــا نابــودی کشــیده می شــود.

 امــام خمینــی دربــاره اهمیــت آسیب شناســی 
انقــاب و زیان هــای غفلــت کــه عامــل مهمــی 
اســت  اســامی  انقــاب  بــه  آسیب رســانی  در 
آســیب  وقتــی  کشــوری  »یــک  می فرماینــد: 
ــه  ــع ب ــد راج ــاوت باش ــش بی تف ــه مّلت ــد ک می بین

» . ســیب ها آ
در  درازمــدت دشــمن  موفقیــت  امــام خمینــی 
کشــورهای اســامی در طــول ســالیان گذشــته 
به ویــژه در ایــران را نتیجــه غفلــت مســلمانان و 
ــت های  ــر سیاس ــه در براب ــگان جامع ــان و نخب ایرانی
مرمــوز و پیچیــده اســتعماری می داننــد و می فرماینــد: 
مــا بایــد از ایــن بــه بعــد ایــن هوشــیاری کــه 
ملتمــان پیــدا کــرده اســت، جدیــت کنیــم کــه ادامــه 
ــیصد  ــا را س ــن غفلت ه ــه ای ــا صدم ــد، م ــدا کن پی

ســال اســت داریــم می خوریــم.« 
ــال  ــد س ــری در چن ــم رهب ــام معظ ــدارهای مق هش
 اخیــر بــه همیــن دلیــل اســت تــا هــم مــردم 
و هــم مســئوالن، آســیب های تهدیدکننــده ســامت 
ــتگذاری  ــا سیاس ــد و ب ــی کنن ــدی تلق ــاب را ج انق
»عزیــزان  واکســینه کننــد:  را  جامعــه  صحیــح 
بی توجهــی،  یــک  غفلــت،  یــک  گاهــی  مــن! 
ــت  ــن اس ــهل انگاری ممک ــک س ــتی، ی ــک سس ی
 یــک محصــول عظیــم را از دســت یــک ملــت 

بگیرد!« 
یکــی از تهدیــدات دشــمنان، تهاجــم تبلیغاتــی علیــه 
اســام و انقــاب اســامی اســت. آنــان می کوشــند 
بدیــن شــیوه جامعیــت دیــن اســام و به ویــژه فقــه 
و احــکام و قوانیــن اســامی را در اداره حکومــت 
مــدرن  در جامعــه  و سیاســتگذاری  مدیریــت  و 
ــه  ــد ک ــا کنن ــن الق ــی و چنی ــص معرف ــوان و ناق نات
دیــن، یــک امــر عبــادی، شــخصی و رابطــه بنــده بــا 
خداســت و نبایــد از آن انتظــار مدیریــت و حکومــت 

در یــک جامعــه مــدرن را داشــت.
ــتی ها  ــی از کاس ــی بعض ــتا بزرگ نمای ــن راس در ای
و نابســامانی ها، تخطئــه کــردن نظــام اســامی 
ــل  ــت عوام ــه دس ــه ب ــایی هایی ک ــل نارس ــه دلی ب
انگاشــتن  نادیــده  آمــده،  وجــود  بــه  دشــمن 
دســتاوردهای بــزرگ انقــاب، به ویــژه اســتقال 
ــوب و  ــرد نامطل ــم عملک ــی، تعمی سیاســی و فرهنگ
غیرقابــل دفــاع برخــی مدیــران و مســئوالن لغزیــده 
در دام دنیاطلبــی بــه کلیــت انقــاب و مســئوالن 
ــردم و ناراضــی  ــات م ــش ســطح توقع ــام، افزای نظ
تحلیل هــای  موجــود،  وضعیــت  از  آنــان  کــردن 
منحرف کننــده و مغالطه آمیــز از حــوادث و رویدادهــای 
مختلــف انقــاب، مقایســه های ســطحی و غلــط 
بیــن ایــران اســامی و بعضــی کشــورهای بــه ظاهــر 
پیشــرفته و مســائلی از ایــن قبیــل از تبلیغاتــی 
اســت کــه آســیب زا هســتند و دشــمن در ایــن 
ــب  ــد مراق ــذا بای ــد؛ ل ــرمایه گذاری می کن ــه س رابط
 بــود دشــمن نتوانــد بــا ایــن ابــزار موفقیتــی کســب 

کند.
دســتاوردهای  اســامی  انقــاب  اســت  گفتنــی 
احیــای  آن هــا  رأس  در  کــه  داشــته  فراوانــی 
کامــل  قطــع  و  محمــدی)ص(  نــاب  اســام 
وابســتگی های سیاســی، فرهنگــی از بیگانــگان، 
رشــد اقتصــادی، آزادی تــوأم بــا مســئولیت انســانی، 
ــه  ــدن زمین ــم آم ــتقال طلبی، فراه ــاوری، اس خودب
عدالــت  اســتقرار  و  مــردم  بــه  خدمت رســانی 

اجتماعــی اســت.
ــا  ــروزی ت ــه پی ــاب اســامی از طلیع ــی  انق از طرف
ــای  ــا توطئه ه ــد از آن ب ــدس و بع ــاع مق دوران دف
نظامــی و سیاســی فراوانــی از ســوی دشــمنان 
 مواجــه بــوده کــه در برابــر تمــام آن نامایمــات 
ــن  ــه بهتری ــل هزین ــا پرداخــت حداق و ســختی ها ب
ــات و رشــد انقــاب در  و بیشــترین کارآیــی را در ثب

ابعــاد گوناگــون داشــته اســت. 
بــاره  ایــن  در  جامــع  تحلیــل  یــک  در  امــام 
ــه  ــده ام ک ــن عقی ــر ای ــروز ب ــن ام ــد: »م می فرماین
مقتدرتریــن افــراد در مصــاف بــا آن همــه توطئه هــا 
در  کــه  جنگ افروزی هایــی  و  خصومت هــا  و 
جهــان علیــه انقــاب اســامی اســت، معلــوم نبــود 
موفقیــت بیشــتری از افــراد موجــود بــه دســت 

می آوردنــد.«
در یــک تحلیــل منصفانــه از حــوادث انقــاب، به ویــژه 
ــد عــرض  از حــوادث ده ســال پــس از پیــروزی بای
کنــم کــه انقــاب اســامی ایــران در بیشــتر اهــداف و 
ــزرگ  ــد ب ــاری خداون ــه ی ــوده و ب ــق ب ــا موف زمینه ه
و شکســت  نشــده  مغلــوب  زمینــه ای  هیــچ  در 

نخــورده اســت.
 همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه  وجــود پــاره ای 
ــودن  ــی ب ــول دین ــامانی ها، معل ــکات و نابس از مش
ایــن  از  نشــأت گرفته  بلکــه  نیســت؛  حکومــت 
واقعیــت اســت کــه برخــی از مســئوالن و نهادهــای 
ــام در  ــتورات اس ــا و دس ــام آیین ه ــه تم ــام ب نظ
قلمــرو مســئولیت خــود عمــل نکرده انــد یــا از 
 مســیر اســامی بــودن نظــام منحــرف شــده اند 
ــا  ــر ج ــا ه ــری: »م ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی و ب
موفــق شــدیم، ناشــی از تبعیــت از اســام بــوده، هــر 
ــم ناشــی از ســرپیچی از اســام  جــا ناموفــق ماندی

بــود.«

ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی)ره(

حسن خلق                               
از ویژگی هــای ارزشــمندی کــه رمــز موفقیــت افــراد در جــذب 
و هدایــت جامعــه بــه حســاب می آیــد، حســن خلــق اســت. 
ــه  ــه معنــی خوش خلقــی و از صفــات فاضل ــق  ب حســن خل
روحــی اســت کــه در فرهنــگ مقــدس اســام بــر آن تاکیــد 
ــام صــادق )علیه الســام( ــه از ام ــت اســت ک شــده. در روای

ــن  ــن حس ــد: م ــؤال ش ــق س ــن خل ــف حس ــاره تعری درب
ــد: تلیــن جناحــک و تطیــب کامــک  ــق؟ امــام فرمودن الخل
و تلقــی اخــاک ببشــر حســن؛ بــا دیگــران نرم خــوی باشــی 
ســخنت را )از کلمــات زشــت( پاکیــزه گردانــی و در مواجهــه 

بــا برادرانــت گشــاده روی باشــی. 
  شــخص خوش خلــق بــه تعبیــری پــر و بــال خویــش 
را می گشــاید، دیگــران را در آغــوش می گیــرد، کامــش پــاک 
اســت و بــا نرمــی و ماطفــت و گشــاده رویی بــا دیگــران رفتار 
می کنــد و ایــن از آثــار و لــوازم صفــت حســن خلــق اســت. 
صاحــب ایــن خصوصیــات در برخــورد بــا هــر کســی موجــب 
ــی  ــود، کس ــی او می ش ــی و قلب ــاط روح ــنودی و انبس خش
ــی  ــا از او راض ــه دل ه ــرد و هم ــج نمی ب ــا او رن ــه ب از مواجه
می شــوند. در ایــن بیــن رضایــت و خشــنودی دل هــای 
ــاز  ــزد خــدا ب ــرای او حســاب خاصــی ن ــران ب شکســته دیگ
ــه  ــرای او ب ــق را ب ــرت ح ــی از حض ــات بزرگ ــد و عنای می کن
ارمغــان مــی آورد. صاحــب ایــن صفــت، همیشــه از آرامــش 
و اعتــدال روحــی برخــوردار اســت کــه بــرای ســالک از امــور 

مهــم اســت. 
ــد  ــات بلن ــه مقام ــت رســیدن ب ــا عل ــی از بعضــی از علم وقت
ــردن  ــرور ک ــل را »مس ــن عوام ــی از مهم تری ــیدند، یک را پرس
بــه  مــردی  اســت  منقــول  عنــوان کرده انــد.  دیگــران« 
ــه مشــرف شــد  ــه و آل ــی هللا علی ــر اکــرم صل خدمــت پیامب
ــا رســول هللا!  ــل آن حضــرت ایســتاد و پرســید: »ی و در مقاب
دیــن چیســت؟« فرمودنــد: »حســن خلــق.« پــس بــه 
جانــب راســت آن حضــرت آمــده و بــه عــرض رســانید: »یــا 
ــن  ــد: »حس ــرت فرمودن ــت؟« حض ــن چیس ــول هللا دی رس
خلــق.« پــس بــه جانــب چــپ آمــد و همــان ســؤال را تکــرار 
کــرد و همــان جــواب را شــنید. پــس در عقــب آن حضــرت 
ایســتاد و بــاز همــان را پرســید: حضــرت بــه جانــب او توجــه 
و بــه او خطــاب کــرد کــه آیــا متوجــه نمی شــوی کــه دیــن آن 
باشــد کــه غضبنــاک نشــوی و بــا خلــق خــدا درشــتی نکنــی؟ 
ــد:  ــرم)ص( می فرمای ــر اک ــه پیامب ــاب ب ــم خط ــرآن کری ق
ــی  ــاق بزرگ ــر اخ ــو ب ــا ت ــٍم. همان ــٍق َعِظی ــى ُخُل ــَک َلَعَل َوِإّن
ــَت  ــَن هللِا لِْن ــٍة ِم ــا َرْحَم ــد: َفِبَم ــن می فرمای هســتی. همچنی
ــوا ِمْنَحْولِــَک؛ پــس  َلُهــْم َوَلــْو کُْنــَت َفّظــًا َغِلیــَظ اْلَقْلــِب الْنَفضُّ
ــرم  ــان ن ــا این ــه ب ــت ک ــوی خداس ــی از س ــبب رحمت ــه س ب
شــدی و اگــر خشــن و ســنگدل بــودی، از پیرامونــت پراکنــده 

می شــدند.
امــام خمینــی)ره( دربــاره حســن خلــق فرمودنــد: شــیوه ائمة 
مــا و اولیــای خــدا و انبیــای خــدا بــوده اســت کــه خودشــان 
ــا  ــا حســن معاشــرت و ب ــد و ب ــردم می دیدن ــزار م را خدمتگ
ــی  ــد و کارهای ــار می کردن ــی رفت ــار اله ــا رفت ــار انســانی، ب  رفت
ــار انجــام  ــا همیــن حســن رفت ــد، ب ــد انجــام بدهن را کــه بای

می دهنــد. ]صحیفــه امــام، ج 17، ص 79[ 
ــی  ــه خوب ــی را ب ــورت باطن ــن ص ــن حس ــز ای ــام)ره( نی ام
ــا تمــام  ــن کســب کــرده و ب ــری از ائمــه معصومی ــا الگوگی ب
ــزاح  ــه داشــتند، هــم اهــل م ــی و فکــری ک  اشــتغاالت ذهن
و شــوخی بودنــد و هــم از خلــق و خویــی خــوش برخــوردار 
بودنــد. ایــن نرم خویــی و آرامــش در کام و رقت قلب ایشــان 
بــه گونــه ای بــود کــه همــه افــراد خانــواده، حتــی بچه هــا بــه 
خــود اجــازه شــوخی و مــزاح بــا ایشــان را می دادنــد. ایشــان 
ــام، خانم هــا  ــه نوه هــای ام ــی ک ــا جای ــر داشــتند ت ــد ب لبخن
ــر  ــا فک ــه م ــد: هم ــل می کنن ــراقی، نق ــه اش ــه و عاطف نعیم
می کردیــم امــام، مــا را بیشــتر از دیگــران دوســت دارد؛ چــون 
بــه همــه لبخنــد می زدنــد. ]مهــر و قهــر، ص 222[ بــه عنــوان 
نمونــه بایــد بــه ســبقت امــام در ســام کــردن، خوش رفتــاری 
ــرد. حســن  ــودکان اشــاره ک ــا ک ــه ب ــت کام در مواجه و لطاف
ــا کــودکان، انــس عجیبــی  ــود ت خلــق امــام موجــب شــده ب
ــا  ــه بچه ه ــادی ب ــت زی ــام محب ــام داشــته باشــند. ام ــا ام ب
ــد ــی می کردن ــت کودک ــه جه ــر کاری ب ــا ه ــتند و بچه ه  داش

ایشــان مانــع نمی شــدند و حتــی دیگــران را نیــز کــه قصــد 
ــا  ــد: بچه ه ــد و می گفتن ــع می کردن ــتند، من ــری داش  جلوگی

را آزاد بگذارید. ]مهر و قهر، ص 81 و 84 و 89[

خبر سیاسی 

وزیر کشور: 

 استانداران مجاز به حضور 

در جلسات حزبی نیستند
وزیــر کشــور برخــاف یکــی از معاونــان به شــدت اســتانداران 
را از ورود در دســته  ها و گروه هــای سیاســی منــع کــرده 

اســت.
ــا  ــر کشــور، در جلســه ای ب ــی، وزی ــی فضل عبدالرضــا رحمان
حضــور اســتانداران تذکراتــی جــدی را مبنــی بــر عــدم دخالت 
در رقابــت گروه هــای سیاســی در انتخابــات داده و رســما در 
ایــن جلســه اعــام کــرده کــه حتــی بــا حضــور در جلســات 
ــا خاطــی برخــورد می شــود. حزبــی نیــز مخالــف اســت و ب

وی گفتــه اســت: مــا نماینــده هیــچ فــرد و گروهــی نیســتیم 
ــد  ــذا بای ــتیم؛ ل ــتان ها هس ــت در اس ــده حاکمی ــه نماین بلک
ــرای  ــود را ب ــاش خ ــه ت ــری، هم ــن رهب ــاس فرامی ــر اس ب
برگــزاری ســامت، امنیــت و قانونمــداری در انتخابــات قــرار 

دهیــم.
وی افــزوده اســت: البتــه عــاوه بــر توصیــه دائمــی رهبــری 
بــر ســامت و حاکمیــت قانــون بــر انتخابــات، ایشــان 
همــواره بــر مشــارکت حداکثــری تاکیــد داشــته اند؛ لــذا بایــد 
 بــدون جنجــال و درگیــری بیهــوده سیاســی، فضــای نشــاط 
ــی  ــم. رحمان ــود آوری ــه وج ــه ب ــاال را در جامع ــارکت ب و مش
فضلــی تصریــح کــرد: در مقابــل فشــارهایی کــه بــرای تغییــر 
ــروز  ــتیم و از ام ــت، می ایس ــتانداران هس ــداران و اس فرمان
ــا  ــدار ی هیــچ تغییــری نخواهیــم داشــت؛ مگــر اینکــه فرمان
اســتانداری بخواهــد حتــی در جلســات حزبــی شــرکت کنــد.

ــود  ــان خ ــی از معاون ــا یک ــه شــدت ب ــه می شــود وی ب گفت
کــه خواســتار تغییــر جهتگیــری وی دربــاره انتخابــات شــده 

برخــورد کــرده اســت. پــارس

محمــد عزیــزی، عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه 96 
ــاب  ــت و تسویه حس ــورت پرداخ ــرد: در ص ــام ک اع
 قبــوض جرائــم رانندگــی تــا پایــان آذرمــاه 1396

ــان ســال  ــا پای ــوض ت ــرد پرداخــت قب ــه دیرک جریم
1395 بخشــیده می شــود.

نماینــده مــردم ابهــر و عضــو کمیســیون تلفیــق 
بودجــه ســال 96 در تشــریح نشســت دیــروز صبــح 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــار داش ــش اظه ــیون متبوع کمیس
ــد  ــه ای مکلفن ــرکت های بیم ــیون، ش ــه کمیس مصوب
ــال  ــارد )2500000000000( ری ــزار و 500 میلی ــغ 2 ه مبل
از اصــل حــق بیمــه شــخص ثالــث دریافتــی را طــی 
ــوی(  ــه )پرتف ــروش بیم ــاس ف ــر اس ــه ب ــی ک جدول
هــر یــک از شــرکت ها تعییــن و بــه تصویــب شــورای 
عالــی بیمــه می رســد، بــه صــورت هفتگــی بــه 
ــد. ــز کنن ــه داری کل کشــور واری درآمــد عمومــی خزان

ــزی در  ــوق،  وجــوه واری ــه ف ــق مصوب ــزود: طب وی اف

ــار ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای  اختی
کشــور و نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران 
بــه کاهــش  امــور منجــر  در  تــا  قــرار می گیــرد 
ــماره  ــدول ش ــف 530000 ج ــوع ردی ــات موض تصادف
)9( ایــن قانــون هزینــه شــود؛ همچنیــن بیمــه 
ــد  ــن بن ــرای ای ــر اج ــارت ب ــه نظ ــف ب ــزی موظ مرک
ــوع  ــه موض ــرکت های بیم ــزی ش ــوه واری ــت. وج اس
ــی  ــول مالیات ــل قب ــه قاب ــوان هزین ــه عن ــد ب ــن بن ای

می شــود. محســوب 
96 کل  ســال  بودجــه  تلفیــق  عضــو کمیســیون 
کشــور همچنیــن تصریــح کــرد: طبــق مصوبــه  دیگــر 
کمیســیون، بــه منظــور تأمیــن کســری اعتبــارات دیــه 
محکومــان معســر بــا اولویــت زنان معســر و مــواردی 
ــا  ــال ی ــده بیت الم ــر عه ــارات ب ــت خس ــه پرداخ ک
ــا  ــت ب ــاز اس ــتری مج ــت، وزارت دادگس ــت اس دول
ــارت  ــن خس ــدوق تأمی ــارت صن ــت نظ ــب هیئ تصوی

ــال از  ــارد ری ــزار و 500 میلی ــا 3 ه ــر ت ــی حداکث بدن
منابــع درآمــد ســاالنه موضــوع بندهــای )ث( و )ج( ماده 
)24( قانــون بیمــه اجبــاری خســارات واردشــده بــه 
ــه را از  ــر حــوادث وســائل نقلی ــر اث ــث ب شــخص ثال

ــد. ــه کن ــت و هزین ــارات دریاف محــل اعتب
 مدیــر عامــل صنــدوق مزبــور مکلــف اســت بــا اعــام 
ــبت در  ــه نس ــده را ب ــغ یادش ــتری مبل ــر دادگس وزی
مقاطــع ســه ماهــه در اختیــار وزارت دادگســتری قــرار 

دهــد.
ــیون  ــه کمیس ــاس مصوب ــر اس ــه داد: ب ــزی ادام عزی
ــا کلیــه مشــموالن  ــه دولــت اجــازه داده می شــود ت ب

خدمــت وظیفــه عمومــی را کــه بیــش از هشــت  
ــان  ــدت زم ــه م ــت جریم ــا پرداخ ــد، ب ــت دارن غیب
ــان ســال  ــا پای ــد و اقســاط ت ــه صــورت نق ــت ب غیب
1396 معــاف کنــد. تمــام درآمدهــای حاصــل از 
اعطــای معافیت هــای مشــموالن مذکــور بــه حســاب 
ــور  ــه داری کل کش ــزد خزان ــور ن ــی کش ــد عموم درآم
واریــز و تــا ســقف 15 هــزار میلیــارد ریــال بــه صــورت 
بنیــه  مســاوی بــه ردیف هــای ذی ربــط تقویــت 
موافقت نامــه  مطابــق  مســلح  نیروهــای  دفاعــی 
تبادل شــده بــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 

هزینــه می شــود.
عزیــزی همچنیــن بــا اســتناد بــر مصوبــه فــوق 
ــرای مشــموالن متأهــل، 5 درصــد  ــوان کــرد کــه ب عن
ــه ازای  ــز ب ــد نی ــرای مشــموالن دارای فرزن )5%( و ب
هــر فرزنــد، 5 درصــد )5%( از مجمــوع مبلــغ جریمــه 

کســر می شــود.
ــه  ــه 96 در ادام ــق بودج ــیون تلفی ــو کمیس ــن عض ای
ــات کمیســیون متبوعــش  ــه دیگــر مصوب ــا اشــاره ب ب
ــاب  ــت و تسویه حس ــورت پرداخ ــد: در ص ــادآور ش ی
قبــوض جرائــم رانندگــی توســط مالــکان خــودرو تــا 
پایــان آذرمــاه 1396، جریمــه دیرکــرد ناشــی از عــدم 
ــغ  ــیده و مبل ــال 1395 بخش ــان س ــا پای ــت ت پرداخ
ــه حســاب درآمــد عمومــی  ــی از ایــن محــل ب وصول

ــارس ــد. ف ــرف می رس ــه مص ــود و ب ــز می ش واری

رئیس جمهــور گفــت: امــروز زمانــی نیســت کــه بیــن 
ــوار کشــیده شــود؛ یادشــان رفتــه اســت  ملت هــا دی
ــر  ــن فروریخــت. اگ ــوار برلی ــش دی ــه ســالیان پی ک

هــم دیــواری وجــود دارد، بایــد آن را برداشــت.
ــای وطــن، حجت االســام حســن  ــزارش کیمی ــه گ ب
روحانــی در مراســم افتتاحیــه هفدهمیــن کنوانســیون 
جهانــی راهنمایــان گردشــگری تهــران کــه بــا حضــور 
ــب ریفاعــی  ــور و طال ــان، مــاوردی، احمدی پ نهاوندی
ــزار شــد  ــی گردشــگری  برگ ــر کل ســازمان جهان دبی
اظهــار کــرد: در تاریــخ ایــران اســامی همــواره مــردم 
ــروز در  ــا ام ــد. م ــی را آفریدن ــگفتی های بزرگ ــا ش م
آســتانه روزهایــی هســتیم کــه 38 ســال پیــش در آن 
مــردم ایــران انقــاب بزرگــی را بــه پیــروزی رســاندند. 
انقــاب بــزرگ هیــچ کشــور، قــدرت و  در ایــن 

ابرقدرتــی پشــتیبان مــردم نبــود.
مــردم  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  رئیس جمهــور 
مــا هیــچ گاه بــا مســئله ای بــه نــام نژادپرســتی 
ــان  ــان اقــوام، ادی ــد. در کشــور مــا می ــوس نبودن مان
ــالمت آمیز  ــتی مس ــف همزیس ــای مختل و فرهنگ ه
وجــود داشــته و دارد. کنــار مســجد، کلیســا و کنیســه 
وجــود دارد. در مجلســمان هــم کنــار نماینــدگان 
مســلمان، نماینــدگان ادیــان دیگــر همچــون مســیحی 
یهــودی و زردشــتی وجــود دارد. یهودیــان، مســیحیان 
ــه در  ــتند ک ــان آزادی ای هس ــیان دارای هم و زردش

ــود دارد. ــان وج ــورها برایش ــر کش دیگ

ــا بیــان اینکــه ایــران  وی در ادامــه ایــن ســخنرانی ب
در ســال های اخیــر بــه جهــان نشــان داد کــه کشــور 
ــح  ــه صل ــار کــرد: مــا ب ــح و دوســتی اســت، اظه صل
آشــتی، بــرادری و همزیســتی افتخــار می کنیــم. 
امــروز زمانــی نیســت کــه بیــن ملت هــا دیــوار 
ــالیان  ــه س ــت ک ــه اس ــان رفت ــود. یادش ــیده ش کش
ــی  ــر دیوارهای ــت. اگ ــن فروریخ ــوار برلی پیــش دی
هــم بیــن ملت هــا وجــود دارد، بایــد برداشــته شــود. 
ــی نیســت کــه بیــن ملت هــا و  ــای امــروز، دنیای دنی

ــد. ــاد کن ــه ایج ــا فاصل ــرزمین های دنی س
و  نزدیکــی  و  آشــتی  همچنیــن گفــت:  روحانــی 

شــود.  اجــرا  بایــد  مســالمت آمیز،  همزیســتی 
اگــر  نیســت؛  بیــن ملت هــا  فاصلــه  ایجــاد  روز 
 می خواهیــم بــه صلــح، ثبــات و امنیــت بیشــتر

 دســت پیــدا کنیــم بایــد تعامــل بیــن ملت هــا 
ــورها  ــردم کش ــن م ــه را بی ــرده و مفاهم ــتر ک را بیش

ــنا ــم. ایس ــش دهی افزای

در  رهبــری  معظــم  مقــام  نمایندگــی  نهــاد  رئیــس 
دانشــگاه ها گفــت: زندگــی اشــرافی گاه مســئوالن را در برابــر 
 نظــام قــرار می دهــد. زندگــی اشــرافی، آقازاده هــای پرتوقــع 

و خافکار تحویل جامعه می دهد.
محمــد  حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــری  ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق ــان رئیــس نه محمدی
در دانشــگاه ها در مراســم افتتاحیــه پانزدهمیــن اردوی 
آموزشــی تشــکیاتی جهــاد اکبــر اتحادیــه انجمن هــای 
اســامی دانشــجویان مســتقل در مشــهد مقــدس، بــا اشــاره 

بــه اینکــه »جهــاد اکبــر« کار بســیار ســختی اســت، گفــت: 
ــی  ــک زندگ ــرای ی ــان را ب ــد خودت ــجویان بای ــما دانش ش
پرزحمــت و پرتــاش آمــاده کنیــد و خداونــد متعــال نیــز در 
آیــه »خلــق االنســان فــی کبــد« چنیــن ســختی را از انســان 

طلــب می کنــد.
اکبــر  جهــاد  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای   عضــو 
 را کمــر همــت بســتن بــرای اســتقبال از مشــکات دانســت 
و گفــت: اینکــه مــا شــغلی را بــرای خــود برگزینیــم و از آن 
ــر  ــاد اکب ــیم، جه ــه باش ــم و بی دغدغ ــب کنی ــدی کس درآم
ــدار  ــته ای طرف ــتند؛ دس ــته هس ــه دس ــردم س ــت. م نیس
ــر  ــدار باطــل و دســته دیگ ــت، دســته ای طرف حــق و حقیق
ــل حــق  ــا در حــال نظــاره تقاب ــاد هــم هســتند، تنه ــه زی  ک

و باطل هستند.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگی گفــت: پشــتوانه اصلی 
نظــام، مــردم محــروم هســتند کــه گاهــی اوقــات بــا همیــن 
ــه حقوق هــای نجومــی  ــد. کســانی ک ــه زندگــی می کنن یاران
می گیرنــد، می تواننــد بفهمنــد یارانــه یعنــی چــه؟ بــا پولــی 
ــد هواپیمــا گذاشــتند، می توانســتیم کشــور  ــرای خری ــه ب  ک
و تمــام مناطــق تصادف خیــز را کــه 90 درصــد مــردم در 

ــم. ــرف کنی ــد، برط ــردد می کنن ــا ت آن ه
ــته  ــا کش ــن جاده ه ــا در ای ــردم م ــدر از م ــزود: چق وی اف
برخــی  بــرای  نیســت.  پاســخگو  و کســی  می شــوند 
مســئوالن ایــن مهــم اســت کــه ایربــاس وارد کننــد و بــا آن 

ــد!  ــو می ده ــوی ن ــد ب ــد و بگوین ــس بگیرن عک

ــه  ــد؛ ن ــور ش ــن کش ــا وارد ای ــته 120 هواپیم ــت گذش در دول
جشــنی گرفتیــم، نــه در رســانه ها اتفاقــی افتــاد. حــاال بــرای 
یــک هواپیمــای اجــاره بــه شــرط تملیــک جشــن گرفتنــد و 

ملــت را تحقیــر کردنــد.
حجت االســام محمدیــان گفــت: اشــرافیگری مثــل موریانــه 
ــرافیگری  ــت. اش ــرده اس ــه ک ــاب حمل ــتون های انق ــه س ب
ریشــه بســیاری از مشــکاتی اســت کــه در جامعــه وجــود 
دارد. زندگــی اشــرافی زبــان اعتــراض بــه مســتکبران را الل 

می کنــد.
ــردم  ــا م ــئوالن ب ــه مس ــرافی رابط ــی اش ــزود: زندگ  وی اف
را قطــع می کنــد. زندگــی اشــرافی آتشــی اســت کــه روحیــه 
ــد. زندگــی اشــرافی  ــه خاکســتر می کن ــل ب ــی را تبدی انقاب
گاه مســئوالن را در برابــر نظــام قــرار می دهــد. زندگــی 
ــه  ــل جامع ــکار تحوی ــع و خاف ــای پرتوق ــرافی، آقازاده ه اش

ــنیم ــتند. تس ــیری ناپذیر هس ــه س ــد ک می ده

رئیس جمهور :

نمی توان بین ملت ها دیوار کشید

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

زندگی اشرافی، آقازاده های پرتوقع و خالفکار تحویل جامعه می دهد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96:

 جریمه دیرکرد پرداخت قبوض 
جرائم رانندگی بخشیده می شود
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کوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

ــازی  ــی و همسان س ــن اجتماع ــان تأمی ــه درم ــام بیم ادغ
حقــوق بازنسشــتگان از مهم تریــن موضوعــات جامعــه 
کارگــری اســت کــه بایــد مــورد توجــه مســئوالن قــرار گیــرد. 
ــت در  ــه سال هاس ــان ک ــر اصفه ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
مســند حمایــت از جامعــه کارگــری، مســئولیت خانــه کارگــر 
اصفهــان را عهــده دار اســت، اقدامــات اخیــری را کــه توســط 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای احقــاق مطالباتــش از بیمــه 
تأمیــن اجتماعــی در بیمارســتان های دولتــی بــه اجــرا 
درآمــد مــورد انتقــاد قــرار داد و همچنیــن از بحــران کارگــری 

ــه کــرد.  ــه اســتان اصفهــان گالی ــد کارخان در چن
اصغــر برشــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــر 
ایــن موضــوع تاکیــد کــرد نپذیرفتــن بیمــه تأمیــن اجتماعــی 
ــون  ــالف قان ــان خ ــی اصفه ــتان های دولت ــط بیمارس توس

اســت.
اخراجازپلیاکریل    

ــان  ــت و درم ــه وزارت بهداش ــف از اینک ــار تأس ــا اظه وی ب
قصــد دارد صنــدوق تأمیــن اجتماعــی را وارد وزارت بهداشــت 

ــیاری در  ــای بس ــون کارخانه ه ــزود: اکن ــد، اف ــان کن و درم
ــا  ــران آن ه ــده اند و کارگ ــران ش ــار بح ــان دچ ــتان اصفه اس
حقــوق نگرفته انــد. کارخانــه کاشــی نیلــو از صنایعــی اســت 
کــه کارگــران آن از 10 مــاه پیــش تاکنــون حقــوق نگرفته انــد 
و طبــق آخریــن تصمیــم شــورای تأمیــن اســتان قــرار 
ــه  ــق و کارخان ــن واحــد تزری ــه ای ــان ب ــارد توم ــود 15 میلی ب
 دوبــاره احیــا شــود؛ امــا ایــن اقــدام تاکنــون صــورت نگرفتــه 

است. 
ــوان  ــز نامناســب عن ــل را نی ــت شــرکت پلی اکری وی وضعی
ــرای  ــان ب ــارد توم ــود 40 میلی ــرار ب ــان داشــت: ق ــرد و بی ک
ــارد  ــه 20 میلی ــود ک ــت ش ــرکت پرداخ ــن ش ــه ای ــک ب کم
تومــان آن پرداخــت شــد؛ امــا 20 میلیــارد باقی مانــده 
پرداخــت نشــده اســت. متاســفانه بــر اســاس آخریــن خبــر 
اعالم شــده 60 نفــر از کارگــران ایــن مجموعــه بــا حــدود 20 
ــاع داده  ــکاری ارج ــه بی ــه بیم ــراج و ب ــابقه کار اخ ــال س س

شــده اند.
بیمههمگانی    

ــر  ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب ــر اصفه ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
اســاس قانــون بیمــه همگانــی، دولــت مکلــف اســت 

ــرد، گفــت: بیــش از  بیمه شــدگان تأمیــن اجتماعــی را بپذی
نیمــی از مراجعه کننــدگان بــه مراکــز دولتــی بیمه شــده 
تأمیــن اجتماعــی هســتند کــه در صــورت نپذیرفتــن آن هــا 
ــرح تحــول  ــرد و ط ــد ک ــا ضــرر خواه وزارت بهداشــت قطع
ــی از  ــرا نیم ــد؛ زی ــد ش ــر خواه ــکل روب ــا مش ــالمت ب س
مســئولیت طــرح را ســازمان تأمیــن اجتماعــی تقبــل کــرده 

ــت. اس
وزارتبهداشتودرمان    

وی گفــت: وزارت بهداشــت و درمــان، یــک نهــاد حاکمیتــی 
ــا  ــع ی ــود را قط ــات خ ــدارد خدم ــق ن ــت و ح ــی اس و دولت
ــون اساســی تکلیفــی در جهــت  ــد. اصــل 29 قان ــق کن تعلی

ــرای همــه گذاشــته اســت. همگانــی کــردن بیمــه ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــر اصفه ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
چنیــن تصمیمــی از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی در 
اســتان های دیگــر ماننــد چهارمحــال و بختیــاری، کهگیلویــه 
بویــر احمــد، یــزد و کرمــان نیــز تاثیرگــذار اســت، گفــت: بــه 
وزیــر بهداشــت و ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
اعــالم می کنیــم کــه اجــرای ایــن کار خــالف عــرف و قانــون 
اجتماعــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در آســتانه ورود بــه 
بحــث انتخابــات ریاســت جمهوری و شــورای شــهر هســتیم 
ــته  ــاغل و بازنشس ــم از ش ــری اع ــم کارگ ــه عظی در جامع

التهــاب ایجــاد خواهــد کــرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

  کارخانه های بسیاری 
دچار بحران شده اند

اطالعــات بــه دســت آمــده از وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی حکایــت از آن دارد کــه یارانــه هیــچ خانــواری 
»تــک علتــی« حــذف نخواهــد شــد. در چنــد مــاه اخیــر بــر 
اســاس تکلیــف قانونــی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
مســئول شناســایی خانوارهــای نیازمنــد و پردرآمــد شــده تــا 

ــد  ــه خانوارهــای نیازمن ــا ب ــه نقــدی صرف یاران
پرداخــت شــود. بــر اســاس آئین نامــه تبصــره 
14 قانــون بودجــه 95 کــه شــهریورماه امســال 
از ســوی معــاون اول رئیس جمهــور بــه وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابــالغ شــد، ایــن 
ــف شــد خانوارهــای مشــمول  ــه مکل وزارتخان
ــش  ــایی و پی ــدی را شناس ــه نق ــذف یاران ح

ــرای اطالع رســانی  ــه ب ــرای حــذف یاران ــدام ب ــه اق از هــر گون
بــه سرپرســتان ایــن خانوارهــا اقــدام کنــد. در همیــن 
زمینــه پایــگاه اطالعاتــی رفــاه ایرانیــان بــا هــدف شناســایی 
ــار  ــه معی ــد ک ــانی ش ــا به روزرس ــدی خانواره ــطح درآم  س
و مــالک تفکیــک خانوارهــای نیازمنــد از ســایر خانوارهــا قــرار 

ــا  ــی خانواده ه ــامانه، دارای ــن س ــق ای ــت. از طری ــه اس گرفت
ــات  ــی، اطالع ــافرت های خارج ــودرو، مس ــالک، خ ــد ام مانن
ــتعالم از  ــا اس ــدی ب ــات درآم ــن اطالع ــهیالتی و همچنی تس
ــد  ــا درص ــتگی ب ــی و بازنشس ــن اجتماع ــازمان های تأمی س

ــود. ــن زده می ش ــدی تخمی ــای 10 درص خط
 از ســال گذشــته تاکنــون یارانــه یــک میلیون و 
200 هــزار »خانــوار« معــادل حــدود 4 میلیــون 
»نفــر« قطــع شــده و از ایــن تعــداد 400 
ــه خــود  ــه حــذف یاران ــوار نســبت ب ــزار خان ه
ثبــت کرده انــد.  را  اعتراضشــان  در ســامانه 
ــده نشــان  ــه دســت آم ــات ب ــن اطالع همچنی
می دهــد ۷0 درصــد خانوارهــای معتــرض پس 
از تمــاس کارشناســان وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا 
آن هــا، دالیــل حــذف یارانــه نقــدی خــود را پذیرفته انــد و ۳0 
ــن  ــان ای ــاس کارشناس ــس از تم ــا پ ــن خانواره ــد از ای درص
وزارتخانــه و اعــالم دالیــل حــذف، همچنــان بــه حــذف یارانــه 

خــود معتــرض هســتند. مهــر

ــی 40  ــودرو از جایگزین ــی ایران خ ــروه صنعت ــل گ ــر عام مدی
ــون  ــت: وام 20 میلی ــر داد و گف ــوده خب ــی فرس ــزار تاکس ه
ــی  در  ــان تاکس ــرای صاحب ــدی، ب ــره 16 درص ــا به ــی ب تومان
نظــر گرفتــه شــده اســت. هاشــم یکــه زارع افــزود: بــرای رفــاه 
ــا بهــره 16  حــال صاحبــان تاکســی،  20 میلیــون تســهیالت ب

ــه شــد کــه ایران خــودرو  درصــد در نظــر گرفت
بــر اســاس مســئولیت اجتماعــی خــود 6 
درصــد مابه التفــاوت بهــره بانکــی را بــر عهــده 
گرفــت تــا رضایتمنــدی ایــن قشــر زحمتکــش 

را جلــب کنــد. 
موفــق  را  جایگزینــی  طــرح  اجــرای  وی 
ــزار  ــام 6۳ ه ــالم ثبت ن ــن اع ــف و ضم توصی

ــون، 40  ــدای اجــرای طــرح تاکن ــت: از ابت ــر متقاضــی گف نف
هــزار تاکســی جایگزیــن شــده اســت. یکــه زارع کوتــاه بــودن 
ــم  ــای مه ــوده را از ویژگی ه ــی فرس ــض تاکس ــده تعوی فرآین
ــض  ــد تعوی ــال فرآین ــزود: قب ــرد و اف ــوان ک ــرح عن ــن ط  ای
و نوســازی خــودرو یــک تــا دو مــاه زمــان می گرفــت؛ 

ــل  ــا تحوی ــان تاکســی  همزمــان ب ــن طــرح، صاحب امــا در ای
ــد  ــاعته می توانن ــک س ــی ی ــازه زمان ــوده در ب ــی فرس تاکس
ــن موضــوع  ــه ای ــد ک ــل بگیرن ــد خــود را تحوی تاکســی جدی
موجــب رضایتمنــدی آنــان شــده اســت. مدیــر عامــل 
ــره  ــر چه ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــودرو ب ــی ایران خ ــروه صنعت گ
شــهرها بــا تــردد تاکســی های نــو گفــت: 
و 900 متقاضــی  تعــداد 10 هــزار  تهــران  در 
بــرای تعویــض تاکســی ثبت نــام کرده انــد 
ــتگاه  ــزار و 500 دس ــدود 9 ه ــون ح ــه تاکن ک
ــرای  ــت. اج ــده اس ــل داده ش ــی تحوی تاکس
ــد  ــام خواه ــه اتم ــه زودی ب ــران ب ــرح در ته ط
رســید. وی افــزود: در ســایر اســتان ها نیــز 
جایگزیــن  فرســوده  تاکســی   500 و  هــزار   ۳0  تعــداد 
و نوســازی شــده اســت؛ در ایــن میــان، در ۳15 شــهر کشــور 
ــد  ــرح هســتیم؛ در بعضــی شــهرها مانن ــرای ط ــال اج در ح
اســفراین، گچســار و دیــوان دره تحویــل تاکســی های نــو بــه 
اتمــام رســیده و در بعضــی دیگــر نیــز ادامــه دارد. اقتصــاد آنالیــن

حتما بخوانید!
3جزئیات تازه از حذف یارانه نقدی... یکشنبه   10  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 356 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

ایجاد ۲۰۰ هزار شغل در سال آینده
وزیــر کار از پیش بینــی ایجــاد 
200 هــزار شــغل در ســال آینــده از 
طریــق اجــرای طــرح کارورزی 
ــی  ــر داد. عل ــالن خب فارغ التحصی
ربیعــی اظهــار کــرد: در برنامــه 
ــه کارورزی  ششــم توســعه مصوب
را  دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن 
 داشــتیم کــه اجــرای آن را در ســال 1۳96 در دســتور کار داریــم 
و پیش بینــی کرده ایــم کــه 200 هــزار شــغل از ایــن طریــق 
دســتمزد  و  حقــوق  از  بخشــی  افــزود:  وی  شــود.  ایجــاد 
ــازار کار  ــن طــرح جــذب ب ــق ای ــه از طری ــی را ک فارغ التحصیالن
شــوند، دولــت و بخشــی دیگــر را کارفرمایــان می پردازنــد. 
ــی ســیار در روســتاها طــی  ــای مهارت ــه آموزش ه ــی از ارائ ربیع
ــا  ــن آموزش ه ــه  ای ــی ارائ ــت: متول ــر داد و گف ــال 1۳95 خب س
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســت و تاکنــون 200 هــزار 
ــد 250  ــه تعه ــم ب ــی شــده و امیدواری ــی عملیات ــوزش مهارت آم

هزار نفر آموزش تا پایان سال دست پیدا کنیم. مهر

پیشنهاد حذف مالیات از شکر
ــر ارزش  ــات ب ــذف مالی ــت: ح ــکر گف ــد و ش ــن قن ــر انجم دبی
افــزوده از واردات شــکر می توانــد در کاهــش قیمــت تاثیرگــذار 
باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه مابه التفــاوت قیمــت شــکر را دولــت 
بــه تولیدکننــدگان پرداخــت می کنــد، حــذف ایــن مالیــات 
ــد.  ــد ش ــا خواه ــه کارخانه ه ــت ب ــی دول ــش بده ــث کاه باع
بهمــن دانایــی دربــاره حــذف مالیــات بــر ارزش افــزوده شــکر 
بــرای واردکننــدگان و عرضه کننــدگان ایــن محصــول اظهــار کــرد: 
قیمــت شــکر در کشــور مــا بــر پایــه نــرخ مصوبــی اســت کــه بــر 
مبنــای قیمــت چغندرقنــد در شــورای اقتصــاد تعییــن می شــود 
ــر ایــن بخــش اثرگــذار نیســت؛  ــر ارزش افــزوده ب ــات ب و مالی
امــا قیمــت شــکر وارداتــی را کمــی کاهــش می دهــد. وی ادامــه 
داد: بــرای شــکر وارداتــی بــه انــدازه 9 درصــد مالیــات پرداخــت 
ــوان شــاهد کاهــش  ــه می ت ــن تعرف ــا حــذف ای ــه ب می شــد ک

قیمــت شــکر بــود. ایســنا

کاهش تعرفه واردات ۸ کاالی اساسی 
ــات  ــن مصوب ــالم ای ــت و اع ــت دول ــم هیئ ــاس تصمی ــر اس ب
ــعه  ــازمان توس ــادرات و واردات س ــررات ص ــر مق ــط دفت توس
 تجــارت ایــران، تعرفــه واردات 8 ردیــف کاالهــای اساســی

حســاس و ضــروری بــه کشــور تغییــر کــرده اســت. بــر اســاس 
ایــن تغییــرات، تعرفــه واردات بعضــی اقالم کشــاورزی اساســی 
و ضــروری نیــز کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن هیئــت دولــت 
در ابتــدا حقــوق ورودی مصــوب برنــج ســفید را 5 درصــد اعــالم 
کــرده بــود کــه یــک روز پــس از تصویــب، بــا صــدور اصالحیــه 

تعرفــه مصــوب واردات برنــج ســفید را 26 درصــد اعــالم کــرد.

اعطای وام ۲۰ میلیون تومانی به صاحبان تاکسی جزئیات تازه از حذف یارانه نقدی خانوارها

منــازل از زبالــه انتقــال و جمــعآوری مامــوران
گربههــا و میکننــد مراجعــه دیروقــت شــبها
همــهنایلونهــایحــاویزبالــهراپــارهوپخــش
ــا ــالدارد؛آی ــهدنب ــهمریضــیب ــدک ــامیکنن کوچهه

ــدارد؟ ــین ــوعراهحل ــنموض ای

ــرا ــت،چ ــردماس ــبم ــاندرجی ــهدستش ــیک ارگانهای
ایــنهمــهبریــزوبپــاشمیکننــد؟آیــامتوجــهنیســتند
ــز ــروغضــبمــردمدچــارشــوند؟بری ــهقه ــهشــایدب ک

وبپاشوخودنمائی؟

ــان ــهراصفه ــبش ــامناس ــایمغازهه ــیاریازتابلوه بس
ــرتابلوهــاشــود،خــوب نیســت؛اگــرنظــارتبیشــتریب
اســت؛هــمدربــارهعنوانــیکــهرویتابلــومیزننــدوهــم

ــا... ــارهاندازهه درب

ــر ــیازمنک ــروفونه ــهمع ــرب ــرمیرســدادارهام ــهنظ ب
ــدهنمــیشــود؛چــرا؟ ــچاقدامــیدی ــلاســت؛هی تعطی

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0910....834

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0910....819

0913....131

0913....454

#هموطن_سالم

روابط عمومی  شرکت آب منطقه ای  اصفهان 

آگهی تمدید و افزایش سطح ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 

محدوده مطالعاتی لنجانات در استان اصفهان

پیرو آگهی ممنوعیت شماره 91/1۷092/۷00 مورخ 91/۳/1۷، بر اساس نتایج مطالعات و بررسیهای به 

عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده مطالعاتی لنجانات همچنان 

ادامه دارد؛ لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در محدوده یادشده، به موجب 

ماده 4 قانون توزیع عادالنه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هرگونه 

افزایش بهره برداری از منابع آب )به استثنای موارد مندرج در آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک ماده 

به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 5۷ قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده مطالعاتی 

مذکور طبق نقشه های موجود در دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مادر 

تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان از تاریخ اتمام آگهی فوق الذکر 

)1۳95/8/2( به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ 1400/8/2 با حدود اربعه توسعه داده شده منطبق بر مرز 

محدوده مطالعاتی به شرح زیر تمدید می گردد.

شمال: از نقطه ارتفاعی 2۳96 در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقاط ارتفاعی 2481 و 2450 کوه خش 
سفید، کوه لمبالن و در ادامه در امتداد مرز مذکور به محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی نجف آباد، 

لنجانات و بن-سامان سپس به نقطه ارتفاعی 2۳65 و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 20۳0.

غرب:از نقطه ارتفاعی 20۳0 در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوههای خانه قوش، پنجه )نقطه ارتفاعی 
2860(، شاه لرا، نقطه ارتفاعی 2910، کوه قورقورک سپس به محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی 

سفید دشت، لنجانات و بروجن و از آنجا تا خط الراس کوه عبدالنبی. 

جنوب:از خط الراس کوه عبدالنبی در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوههای اشفت، اوشاتاج احمد 
تنگ آهن، گرم آباد )نقطه ارتفاعی ۳۳59(، شنلو و سنگ سوراخ دار و از آنجا تا خط الراس کوه قالوی.

شرق:از خط الراس کوه قالوی در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 2۳61، محل تالقی مرز 
محدوده های مطالعاتی قمشه، لنجانات و مهیار جنوبی-دشت آسمان و در ادامه در امتداد مرز مذکور به 

محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی مهیار جنوبی - دشت آسمان، مهیار شمالی و لنجانات سپس 

به نقطه ارتفاعی 2545 کوه زرد، کوه طالخونچه و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 2۳96 کوه جوزان.

کت  آب منطقه ای �ش
 استان اصفهان

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت قــول داد بــازار خــودروی کشــور ســال آینــده شــاهد عرضــه 
خودروهــای جدیــد بــا اســتاندارد یــورو 5 باشــد. محمدرضــا نعمــت زاده در مراســم جایگزینی 
ــرای نوســازی وانت هــا، اتوبوس هــا،  ــار داشــت: ب 40 هــزار دســتگاه تاکســی فرســوده اظه
کامیون هــا و کامیونت هــای فرســوده تصمیماتــی داریــم کــه بعضــی از آن هــا هنــوز اجرایــی 
نشــده اند. وزیــر صنعــت همچنیــن گفــت: قــول می دهــم ســال آینــده خودروهــای جدیــد 
ــد  ــای جدی ــاط قرارداده ــن ارتب ــم؛ در همی ــه کنی ــازار عرض ــه ب ــورو 5 را ب ــتاندارد ی ــا اس ب
ــورو  ــا اســتاندارد یــورو 5 و ی ــرای تولیــد خــودرو ب ــا خودروســازان خارجــی ب منعقدشــده ب
ــی و طراحــی  ــا 2 موسســه تحقیقات ــرارداد ب ــاد ق ــه انعق ــذاری شــده اســت. او ب 6 هدف گ
ــا  ــای ۳ ســیلندر کم مصــرف ب ــت: موتوره ــرد و گف ــی اشــاره ک ــای پیشــرفته اروپای موتوره

قــدرت تــا 160 اســب بخــار در ایــن قراردادهــا مدنظــر بــوده اســت. اقتصادآنالیــن

Z.Khakbazan@eskimia.ir
زهرا  خاکبازانسرویس اقتصاد

ــت  ــان از دول ــارد توم ــزار میلی ــش از 1۳0 ه ــی بی ــری و کارفرمای ــه کارگ جامع
ــود  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــار س ــول در اختی ــن پ ــر ای ــت و اگ ــکار اس طلب
ــوطی  ــی و مبس ــول کتب ــم ق ــد. علی رغ ــت می ش ــی پرداخ ــز درمان ــی مراک بده
کــه رئیــس دانشــگاه در جلســه شــورای تأمیــن اســتان بــه اســتاندار داده بــود 
ــه  ــای بیم ــدگان دفترچه ه ــد از دارن ــان روز بع ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
تأمیــن اجتماعــی اســتنکاف کــرد و ایــن مســئله باعــث شــد نماینــدگان جامعــه 
کارگــری در اصفهــان موضع گیــری صریحــی داشــته باشــند و از مســئوالن 
 بخواهنــد تــا در ایــن بــاره اقدامــات شایســته ای بــرای حمایــت از کارگــران انجــام 

دهند.
ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــران اســتان اصفه ــی کارگ ــون انجمن هــای صنف  رئیــس کان
خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اقــدام دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
ــات  ــه خدم ــت آزاد هزین ــی و دریاف ــن اجتماع ــه تأمی ــن بیم ــر نپذیرفت ــی ب مبن
ــت  ــه جه ــان ب ــتان اصفه ــت: اس ــی گف ــن اجتماع ــدگان تأمی ــی از بیمه ش درمان
ــه خــود اختصــاص داده  فضــای صنعتــی بیشــترین تعــداد کارگــر را در کشــور ب
اســت؛ بــه همیــن جهــت بــا افزایــش بحران هــای کارگــری نیــز مواجــه اســت. در 
چنیــن جــوی انجــام این گونــه اقدامــات از ســوی دانشــگاه قابــل قبــول نیســت 

و اگــر ایــن موضــوع ادامــه یابــد، عواقــب آن بــر عهــده جامعــه کارگــری نیســت. 
ــان  ــتان اصفه ــت اس ــد جمعی ــش از 65 درص ــه بی ــان اینک ــا بی ــی ب ــی یزدان عل
ــد، گفــت: جامعــه کارگــری و کارفرمایــی بیــش  دفترچــه تأمیــن اجتماعــی دارن
از 1۳0 هــزار میلیــارد تومــان از دولــت طلبــکار اســت و اگــر ایــن پــول در اختیــار 
ــب،  ــن طل ــم ای ــا علی رغ ــت؛ ام ــکل نمی گرف ــات ش ــن اتفاق ــود، ای ــازمان ب س
ــالف  ــن خ ــد و ای ــت نمی ده ــی خدم ــن اجتماع ــدگان تأمی ــه بیمه ش ــت ب دول
ــد  ــا تعه ــه ب ــه بیم ــزار دفترچ ــر 90 ه ــال حاض ــزود: در ح ــت. وی اف ــون اس قان

ــردم اســت.  ــت در دســت م دول
وی ســپس از اهــداف طــرح تحــول نظــام ســالمت ســخن گفــت و بیــان داشــت: 
بیمــه تأمیــن اجتماعــی تاکنــون روی پــای خــودش بــوده و بــاری بــر روی دوش 
ــی  ــن اقدامات ــا چنی ــد ب ــکی نبای ــوم پزش ــگاه عل ــت. دانش ــته اس ــت نگذاش دول
ســر بــه ســر جامعــه کارگــری بگــذارد؛ زیــرا اگــر کارگــران از ایــن موضــوع مطلــع 

شــوند حتمــا واکنــش نشــان خواهنــد داد. 
ــت در  ــاد عدال ــالمت ایج ــول س ــرح تح ــرای ط ــداف اج ــر اه ــت: از دیگ وی گف
تعرفه هــای پزشــکی بــود تــا دریافــت زیــر میــزی از ســوی پزشــکان تمــام شــود 
امــا ایــن موضــوع همچنــان ادامــه دارد. بایــد بگویــم ایــن طــرح شکســت خــورده 
ــه ســفره جامعــه کارگــری چشــم  ــد ب ــه دیگــر چــاره ای ندارن ــون ک اســت و اکن

دوخته انــد.

ــان  ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــو جه ــناس ج ــهرابی، کارش ــاپور س ــدس ش  مهن
در ارتبــاط بــا وضعیــت محصــول جــو در اســتان اظهــار کــرد: ســال گذشــته 49 هزار 
و 950 هکتــار از اراضــی اســتان بــه کشــت جــو اختصــاص یافــت کــه از ایــن میــزان 
4۷ هــزار و 450 هکتــار بــه مرحلــه برداشــت رســید. از ایــن ســطح بیــش از 194 
هــزار تــن جــو برداشــت شــد کــه 6۷ هــزار و 500 تــن آن بــا توجــه بــه سیاســت 
تضمینــی جــو توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا قیمــت 10028 ریــال جهــت 

فــروش در بــورس تحویــل داده شــد. 
ــزار  ــی در ۳۷ ه ــو آب ــت ج ــاهد کش ــاری، ش ــی ج ــال زراع ــه داد: در س  وی ادام
ــر 25 درصــد کاهــش نســبت  ــه بیانگ ــار از اراضــی اســتان هســتیم ک و ۳90 هکت
بــه ســال گذشــته اســت. دلیــل ایــن کاهــش را می تــوان در کاهــش منابــع آبــی 
ــه کاهــش  ــا توجــه ب ــازار ب ــودن قیمــت جــو در ب ــه زاینــده رود، پاییــن ب در رودخان
ــر روی چاه هــای آب جســت وجو  ــی و نصــب کنتورهــای هوشــمند ب قیمــت جهان

کــرد. 
کارشــناس جــو ســازمان بــا بیــان اینکــه کشــاورزان بــا توجــه بــه قیمت هــا تمایــل 
ــوان کــرد: در ســال زراعــی  ــد، عن ــه جــای جــو دارن ــدم ب ــه کشــت گن بیشــتری ب

جــاری بیــش از 1۷50 تــن بــذر گواهی شــده بیــن کشــاورزان اســتان توزیــع شــد 
کــه شــامل ارقــام مختلفــی همچــون ریحــان 0۳، گوهــران، نصــرت، بهمــن، فجــر 
 ۳0، یوســف و... اســت. وی اضافــه کــرد: از میــان ایــن ارقــام، ریحــان 0۳، گوهــران 
 و یوســف در برابــر خشــکی و شــوری مقــاوم هســتند و بیــن کشــاورزان مناطــق گرم 

و خشک و معتدل استان توزیع شده اند. جهاد کشاورزی استان اصفهان

عرضه خودروی یورو ۵ از سال آینده

رئیسکانونانجمنهایصنفیکارگراناستاناصفهانمطرحکرد:

طلب 13۰ هزار میلیارد تومانی جامعه کارگری از دولت

توزیع بیش از 17۵۰ تن بذر گواهی شده جو
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حتما بخوانید!
 حفاری دومین تونل بزرگ استان ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

اصفهــان  یــک  شــماره  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
درخصــوص  وطــن  کیمیــای  بــا  گفت وگویــی  در 
جشــنواره غذاهــای ســنتی در مــدارس گفــت: بــا 
 توجــه بــه تغییــر الگــو، شــیوه و ســبک زندگــی مــردم 
ــای  ــرف غذاه ــه مص ــا ب ــادت آن ه ــی و ع و کم تحرک
ــادران  ــدف تشــویق م ــا ه ــن جشــنواره ها ب ــاده، ای آم

ــود.  ــا می ش ــالم برپ ــای س ــت غذاه ــه پخ ب
ــرای  ــدف از اج ــه داد: ه ــرک زاده ادام ــد ت ــر حمی دکت
ــالم  ــذای س ــج غ ــنتی، تروی ــذای س ــنواره های غ جش
بــا مشــخصات اســتفاده کــم از نمــک، قنــد و روغــن 
ــه ســلیقه خودشــان  ــادران شــرکت کننده ب اســت و م
انــواع غذاهــا از جملــه غذاهــای بومــی و محلــی 
ــش  ــه نمای ــنواره ب ــن جش ــد و در ای ــالم را  می پزن س

می گذارنــد. 
    شیوع چاقی در کودکان

چاقــی  شــیوع  موضــوع  بــه  ادامــه  در  تــرک زاده 
امــروزه  خاطرنشــان کــرد:  و  اشــاره  کــودکان  در 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــودکان ب ــی در ک ــه وزن و چاق اضاف
ــی  ــرا کم تحرک ــه ای مطــرح اســت؛ زی مشــکالت تغذی
و دریافــت مــواد غذایــی کــم ارزش و پرانــرژی و عــادات 

نامناســب غذایــی در زندگــی کــودکان و نوجوانــان، آنــان 
ــد.  ــوق می ده ــی س ــه وزن و چاق ــمت اضاف ــه س را ب
وی ادامــه داد: اضافــه وزن و چاقــی در کــودکان و 
ــدد  ــای متع ــه بیماری ه ــال ب ــاز ابت ــان زمینه س نوجوان
خــون  فشــار  دیابــت،  عــروق،  و  قلــب  جملــه  از 
 افزایــش چربی هــای خــون، بیماری هــای کبــدی 
ــی  ــل دوران کودک ــای تنفســی اســت. اوای و بیماری ه
رشــد ســریع اتفــاق می افتــد؛ بــه همیــن دلیــل بهتــر 
اســت پیشــگیری از چاقــی از دوران کودکــی آغــاز 
شــود تــا بتــوان تغییــرات دوره ای رشــد و سوخت وســاز 
ــدن تنظیــم و از چاقــی کــودکان  ــاز ب ــا نی را مناســب ب

جلوگیــری کــرد.
 رئیــس مرکــز بهداشــت شــماره یــک اصفهــان افــزود: 
ــا  عارضــه مهــم دیگــر چاقــی در کودکــی، ارتبــاط آن ب
ــاِق  ــودکان چ ــب ک ــت؛ اغل ــالی اس ــی در بزرگس چاق

ــود.  امــروز، بزرگســاالن چــاق آینــده خواهنــد ب
 عوامــل ارثــی، عــادات مربــوط بــه شــیوه زندگــی

مصــرف غذاهــای آمــاده و تنقــالت کــم ارزش، کاهــش 
ــر  ــش از حــد از کامپیوت ــی، اســتفاده بی ــت بدن فعالی
تماشــای تلویزیــون بــه مــدت طوالنــی، کاهــش 
ــن بیــش  ــزل، رفت ــازی در خــارج از من فرصت هــای ب
 از حــد بــه رســتوران و خــوردن غذاهــای پرچــرب 

ــن دوران  ــی در ای ــی چاق ــای اساس ــه علت ه از جمل
اســت.

    چاقی کودکان، بحران جامعه امروز
دکتــر تــرک زاده بــا بیــان اینکــه چاقــی کــودکان بحــران 
جامعــه امــروز مــا و زمینه ســاز چاقــی در بزرگســالی 
ــش  ــگیری و کاه ــرای پیش ــرد: ب ــح ک ــت، تصری اس
چاقــی، کــودکان بایــد از مــواد غذایــی ماننــد میوه هــا 
و ســبزی ها کــه سرشــار از فیبــر اســت، بیشــتر 

ــد.  اســتفاده کنن
ــی  ــای بدن ــام فعالیت ه ــک انج ــن پزش ــه ای ــه گفت ب
بــدن  ایمنــی  افزایــش قــدرت سیســتم  موجــب 
 کــودکان می شــود؛ همچنیــن اســترس را کاهــش 

و اعتمادبه نفــس کودکان را افزایش می دهد. 
از  بایــد  را  بدنــی  فعالیت هــای  تأکیــد کــرد:  وی 
کودکــی بــه فرزنــدان آموخــت. همچنیــن پــدر و 
مــادر در ثابــت نگهداشــتن، کاهــش یــا افزایــش وزن 
ــه  ــگ تغذی ــد فرهن ــتند و بای ــل هس ــان دخی فرزندش
ــه آن هــا  ــه فراموشــی ســپرده شــده ب ــه ب ســالم را ک

ــد. ــاد کنن ــبی را ایج ــه مناس ــد و ذائق بیاموزن
ــی هــم   متأســفانه شــیوع چاقــی در کــودکان اصفهان
ــه شناســایی  ــه رشــد اســت. اقداماتــی را در زمین رو ب
چاقــی و اضافــه وزن انجــام داده ایــم کــه باید در ســطح 
عملیاتــی  درمانــی  راهکارهــای  و  بررســی   اســتان 

شود.

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر ترک زاده، رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

چاقی کودکان، بحران جامعه امروز

 کلنگ متروی شاهین شهر 

در دهه فجر به زمین می خورد

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

ــرد:  ــالم ک شــهردار شاهین شــهر اع
ــی  ــی و عملیات ــم کلنگ زنـ مراسـ
شــدن پــروژه متروی شاهین  شــهر 
اصفهــان در دهــه فجــر امســال بــا 
حضــور مســئوالن اســتانی انجــام 
آلودگــی و  کاهــش  در  پــروژه می توانــد  ایــن  می شــود. 
ــا همــکاری  ــزود: ب ــری اف ــر باشــد. امی ــه موث ترافیــک منطق
نماینــده شاهین شــهر در مجلــس در تــالش هســتیم از 
ــم  ــم، بتوانی ــاله پنج ــه 5 س ــون برنام ــاده 215 قان ــق م طری
اعتبــارات دولتــی را کــه از طریــق مجلــس شــورای اســالمی 
تخصیــص پیــدا می کنــد بــرای پــروژه متــرو بگیریــم. 
تاکنــون نزدیــک بــه 800 میلیــارد تومــان بــرای اجرایــی شــدن 
ــه 550  ــک ب ــه نزدی ــی شــده ک ــزرگ پیش بین ــروژه ب ــن پ ای
ــل  ــن و ری ــد واگ ــت خری ــه جه ــن بودج ــان ای ــارد توم میلی
اســت. امیــری اظهــار کــرد: بــرای اجرایــی شــدن ایــن پــروژه 
ــی جهــت اســتفاده از  ــا شــرکتی چین ــه ای ب تفاهم نامــه اولی
ــه  ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ــده و ب ــته ش ــس آن بس فاینان
ــد  ــاز خواه ــذاری آغ ــس از ریل گ ــی پ ــت شــرکت چین فعالی
شــد و تــا قبــل از مراحــل ریل گــذاری در تعهــدات شــهرداری 
ــان  ــه بی ــهر در ادام ــهردار شاهین ش ــت. ش ــهر اس شاهین ش
داشــت: طــول ایــن مســیر نزدیــک بــه 19 کیلومتــر اســت کــه 
نزدیــک بــه 6 کیلومتــر آن در حــوزه شهرســتان اصفهــان و 13 
کیلومتــر دیگــر آن در حــوزه شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 

ــان اســت. ــدان اســتقالل اصفه ــا می ت

جوالن توفان شن در کرمان
کارشــناس هواشناســی اســتان کرمان از وقوع توفان شــن 
در جنــوب شــرق، شــرق و شــمال اســتان کرمــان خبــر داد 
و گفــت: ایــن وضعیــت تــا دوشــنبه در کرمــان ادامــه دارد. 
مریــم ســالجقه گفــت: وقــوع توفــان شــن در ایــن مناطــق 
کاهــش دیــد افقــی، کاهــش کیفیــت هــوا و اختــالل در 
ــن  ــردد را باعــث می شــود. ســالجقه ادامــه داد: همچنی ت
 بــر اثــر وزش بــاد احتمــال آســیب بــه بعضــی تاسیســات 
و شکســتگی درختــان وجــود دارد. ســالجقه بــا اشــاره بــه 
اینکــه از روز دوشــنبه شــاهد رونــد کاهشــی دما در اســتان 
 کرمــان خواهیــم بــود، افــزود: اللــه زار بــا دمــای 4 درجــه 
ــن  ــردترین و گرم تری ــب س ــه ترتی ــه ب ــا 25 درج ــم ب و ب

ــد.  ــق اســتان بودن مناط
ســالجقه همچنیــن گفــت: در اواخــر هفتــه بــا ورود 
ــمال  ــی در ش ــاهد بارندگ ــتان ش ــه اس ــی ب ــامانه بارش  س

غرب و جنوب غرب استان کرمان خواهیم بود. مهر

اخبار کوتاه

 افتتاح چند پروژه عمرانی منابع طبیعی 

در استان اصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 
اســتان اصفهــان گفــت: پروژه های 
کمربنــد حفاظتــی بــه میــزان 48 
کیلومتــر، جنــگل کاری و توســعه 
ــه میــزان بیــش از 35 هکتــار، اجــرای عملیــات  درختــکاری ب
از  حفاظــت  آبرســانی،  هکتــار،   118 ســطح  در  بیولوژیــک 
بیابان زدایــی در ســطح 500  و  منابــع طبیعــی  عرصه هــای 
هکتــار، اجــرای ســازه های ســنگی و مالتــی بــه میــزان بیــش از 
4 هــزار متــر مکعــب و بــذرکاری بــه میــزان 406 هکتــار، از جمله 
ــارک فجــر امســال  ــی اســت کــه در دهــه مب پروژه هــای عمران
ــار اجــرای  ــرد: اعتب ــه ک ــی اضاف ــاح می شــوند. رضــا خلیل افتت
ــال( از محــل بودجــه  ــارد ری ــش از 15 میلی ــا )بی ــن پروژه ه ای
ملــی و اســتانی اداره کل منابــع طبیعــی تأمیــن شــده اســت. 
شهرســتان های  در  اشاره شــده  پروژه هــای  اســت  گفتنــی 
ســمیرم، فریــدن، لنجــان، شاهین شــهر، برخــوار، تیــران و 
کــرون، کاشــان، گلپایــگان، ناییــن، نطنــز، اصفهــان، خوانســار و 

ــت. ــده اس ــرا ش ــان اج دهاق

حفاری دومین تونل بزرگ استان اصفهان 

کامل شد

M.Fesahat@eskimia.ir
معصومه فصاحتگلپایگان

بــا حضــور مدیــر کل راه و شهرســازی، نماینــده مــردم گلپایــگان 
و خوانســار در مجلــس و مســئوالن خوانســار، عملیــات حفــاری 
تونــل خوانســار-بوئین و میاندشــت کامــل شــد. ســعید شــاهی، 
مدیــر راه وشهرســازی خوانســار اظهــار داشــت: عملیــات پــروژه 
تونــل خوانســار- بوئیــن و میاندشــت در راســتای تســهیل 
ــال  ــور در س ــرب کش ــه غ ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــای ارتباط راه ه
92 توســط راه وشهرســازی اســتان طراحــی و مطالعــات آن 
ــای  ــوری و هزینه ه ــیر عب ــش مس ــزود: کاه ــد. وی اف ــاز ش آغ
ژئوفیزیکــی،  بــه شــرایط  توجــه  بــا  حمل ونقــل جــاده ای 
کوهســتانی بــودن منطقــه و گردنه هــای طوالنــی و دارای شــیب 
کــه فاقــد مشــخصات بــود، از اهــداف احــداث تونــل خوانســار- 
ــل  ــر تون ــات حف ــزود: عملی ــت. وی اف ــت اس ــن  و میاندش بوئی
ــارد  ــه 23 میلی ــرف هزین ــا ص ــر ب ــزار و 200 مت ــول یک ه ــه ط ب
تومــان انجــام شــده اســت. شــاهی خاطرنشــان کــرد: عملیــات 
ــل  جاده ســازی و بهســازی راه، کف ســازی و آســفالت کاری تون
باقــی مانــده کــه در صــورت تأمیــن اعتبــار تــا پایــان ســال بــه 

می رســد. بهره بــرداری 

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

رئیــس اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان اردســتان بــا 
بیــان اینکــه انقــالب اســالمی مهارشــدنی نیســت، گفــت: بــا 

 وجــود رهبــری خداجــو و حقیقت طلــب 
و مردمــی  بصیــر و بــا بینــش، ایــن انقــالب 

ــد.  شکســت ناپذیر خواهــد مان
حجت االســالم ســید جــواد حیــدری اظهــار 
ــر انقــالب اســالمی  کــرد: جــای معمــار کبی
خالــی  را  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
می بینیــم. کســی کــه باعــث صــدور انقــالب 

ــاز  ــای نم ــش از خطبه ه ــدری پی ــالم حی ــد. حجت االس ش
جمعــه اردســتان در مســجد موســی بن جعفر)ع( گفــت: 
ایــن انقــالب بــرای مــردم آزاده جهــان بــا رهنمودهــای امــام 
خمینــی)ره( اســوه و الگــو شــده اســت. وی افــزود: مــردم 
مــا در ســال 57 یکــی از شــعارهایی کــه فریــاد می زدنــد ایــن 

ــا طاغــوت  ــارزه ب ــم و هدفشــان مب ــرو قرآنی ــا پی ــود کــه م ب
بــود کــه بــه ایــن موفقیــت هــم رســیدند. رئیــس تبلیغــات 
ــوی 50  ــان اینکــه طاغــوت 2500 ســال و پهل ــا بی اســالمی ب
ــته  ــتم را روا داش ــم و س ــت ظل ــردم نهای ــن م ــر ای ــال ب س
ــی  ــتند رژیم ــردم توانس ــرد: م ــح ک ــود، تصری  ب
ــرای مــردم  ــرای ابرقدرت هــا نوکــری و ب را کــه ب
بزننــد.  زمیــن  بــه  می کــرد،  اربابــی  خــود 
ــه در دوران ستم شــاهی  ــان اینک ــا بی ــدری ب حی
ــه  ــی ب ــی و اجتماع ــر فرهنگ ــا را از نظ ــردم م م
ــت  ــا مل ــرد: ام ــح ک ــد، تصری ــرده بودن ــب ب عق
ــته  ــود را داش ــی خ ــخ آقای ــول تاری ــران در ط  ای
و در ایــن انقــالب ایــن بزرگــی و آقایــی بــه اوج خــود رســید. 
وی تصریــح کــرد: اگــر خورشــید تابان اســالم در 1438 ســال 
ــت نجــات  ــد و آن هــا را از بربری پیــش عربســتان را در نوردی
داد، ایــن انقــالب هــم مردم ایــران را از اســتبداد شاهنشــاهی  

نجــات داد.

رئیس تبلیغات اسالمی اردستان:

انقالب اسالمی ایران مهارنشدنی باقی خواهد ماند

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــوم پزشــکی شهرســتان کاشــان گفــت:  رئیــس دانشــگاه عل
ــم، ناآگاهــی مــردم از مــرگ  ــج می بری آنچــه امــروز از آن رن

ــای  ــه تیم ه ــی ک ــت و زمان ــزی و کماس مغ
مســجل  را  مغــزی  مــرگ  متخصــص 
می داننــد امــکان برگشــت بیمــار دیگــر وجــود 
نــدارد. محمدحســین اعرابــی اظهــار کــرد: دو 
ــدای  ــی در اه ســال گذشــته ســال های خوب
عضــو نبــود و بــا وجــود افزایــش مــرگ 
ــه  ــت؛ ب ــش یاف ــو کاه ــدای عض ــزی اه مغ

گونــه ای کــه در ســال 93، ســه مــورد و در ســال 94، فقــط دو 
مــورد اهــدای عضــو انجــام شــد. اعرابــی افــزود: در 9 ماهــه 
امســال پنــج مــورد اهــدای عضــو انجــام شــده کــه نســبت 
بــه ســال گذشــته 400 درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی بــا 
ــد عضــو  ــان اینکــه در کشــور 25 هــزار نفــر بیمــار و نیازمن بی

 پیونــدی وجــود دارد و ایــن آمــار روزبــه روز افزایــش می یابــد
افــزود: روزانــه بیــن 7 تــا 10 نفــر بــه دلیــل نبــود عضــو پیوندی 
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــد. رئی ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ج
ــردم  ــا مشــارکت م ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی  پزشــکی کاشــان ب
و اســتفاده از رســانه ها بــرای اهــدای عضــو 
ــم  ــازی کنی ــزی فرهنگ س ــرگ مغ ــراد م از اف
می بریــم  رنــج  آن  از  امــروز  آنچــه  گفــت: 
ــت  ــزی و کماس ــرگ مغ ــردم از م ــی م ناآگاه
مــرگ  متخصــص  تیم هــای  زمانــی کــه  و 
ــکان برگشــت  ــد، ام ــزی را مســجل می دانن مغ
بیمــار دیگــر وجــود نــدارد. اعرابــی گفــت: 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی، مــردم و مســئوالن بایــد بــرای 
افزایــش اهــدای عضــو تــالش کننــد؛ هــدف ایــن کار کســب 
رتبــه و امتیــاز نیســت، بلکــه تــالش بــرای زنــده نگهداشــتن 
یــک انســان دیگــر اســت و ایــن وظیفــه همــه ماســت کــه از 

ــم. ــغ نکنی ــه دری ــن زمین ــی در ای ــچ کوشش هی

در شهر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فریدن

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139560302012001343  رای  1-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین طهماسبی بوئینی فرزند محمود بشماره شناسنامه 131  در یك باب 
خانه به مساحت 229.40مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای حاجی آقا طهماسبی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001346 شماره  رای  2-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حامد مرتضائی بوئینی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 31  در یك باب 
خانه به مساحت 134.67مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای فرج مرتضائی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001403 شماره  رای  3-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای علیرضا حیدری فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه 914  در یك باب خانه به 
مساحت  428.92  مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 202 اصلی  واقع در ششجوان 

خریداری از مالك رسمی آقای عبدالرضا حیدری محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001294 شماره  رای  4-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای ستار رادوند فرزند عباس بشماره شناسنامه 18  در یك باب خانه به مساحت 
282.64مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالك 

رسمی آقای حاج عباس رادوند محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001275 شماره  رای  5-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی عالئی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1824  در یك باب خانه به 
مساحت 270.30مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری 

از مالك رسمی آقای نصرت اله دوست محمدی محرز گردیده است.
6-برابر رای شماره 139560302001355 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدتقی شفیعی فرزند محمداسماعیل بشماره شناسنامه 29  در یك باب خانه به 
مساحت 170.50مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری 

از  آقای ابوالقاسم توکلی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001472 رای شماره  7-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم كریمی دمنه فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 64  در یك باب خانه 
به مساحت 268.91مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری 

از مالك رسمی آقای رجبعلی کریمی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139560302012001478  رای  8-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
به  خانه  باب  یك  در    82 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  صانعی  آقای حسن  متقاضی  بالمعارض 
مساحت 510مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 134 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از 

مالك رسمی عذرا صانعی و غیره محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001494 شماره  رای  9-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم منیژه محمدی دارانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 19  در یك باب مغازه به 
مساحت 60.13مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك12/9 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری 

از مالك رسمی آقای اصغر شیخی دارانی و غیره محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001418 شماره  رای  10-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای سید ابوطالب رضائی دامنه فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2595  در یك 
باب خانه به مساحت 558.70 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در 

دامنه خریداری از مالك رسمی آقای محمد رفیعی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001306 شماره  رای  11-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن فرح بخش فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2337  در یك باب خانه 
به مساحت 224.63مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 206اصلی  واقع در افوس  از 

مالكیت رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 139560302012001297  12-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن فرح بخش فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2337  در یك باب خانه 
به مساحت 102.99مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 206اصلی  واقع در در افوس  از 

مالك رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.
13-برابر رای شماره 139560302012001488 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیدهاشم بنی هاشمی فرزند سید مجتبی بشماره شناسنامه 34  در یك 
باب خانه به مساحت 230.05مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 16 فرعی از 205 اصلی  واقع در 

افوس  از مالكیت رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012001431 هیات  14-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی  خانم  پروانه سپیانی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 2099  در یك باب مغازه به 
مساحت 88.65 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری 

از مالك رسمی آقای اسماعیل عالئی محرز گردیده است.
ثبتی  قانون تعیین تكلیف وضعیت  اول موضوع  15-برابر رای شماره 139560302012001464 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای علینقی سلیمی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 7  در یك باب مغازه 
به مساحت 94.17مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

خریداری از مالك رسمی آقای حاج قربان حیدری محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 139560302012001282  16-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
باب  یك  در    69 بشماره شناسنامه  قاسم  فرزند  دارانی  ابوالقاسمی  یداله  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  فرعی  پالك12  از  شده  مجزی  و  مفروز  49.80مترمربع   مساحت  به  مسکونی  تجاری  ساختمان 

12اصلی  واقع در داران  از مالكیت رسمی متقاضی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139560302012001246  رای  17-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی كیخائی افوسی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 900  در یك باب 
خانه به مساحت 147.24مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از206 اصلی  واقع در افوس 

خریداری از مالك آقای طیب طیبی محرز گردیده است.
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  18-برابر رای شماره 139560302012001367 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجتبی توکلی بوئینی فرزند عباس بشماره شناسنامه 38  در یك باب خانه 
به مساحت 272.45  مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای محمد توکلی محرز گردیده است.
19-برابر رای شماره 139560302012001373 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
به  باب خانه  در یك    2 بشماره شناسنامه  فرزند حسن  آقای رضاعلی هاشمی  متقاضی  بالمعارض 
مساحت 171.80مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری 

از مالك رسمی آقای قدرت اله کیخائی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 139560302012001315  20-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای اكبر رفیعی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 18  در سه دانگ یك باب 
از 149 اصلی واقع در  از پالك 2 فرعی  خانه به مساحت 302.27مترمربع ی مفروز و مجزی شده 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای حسین باقری محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001312 رای شماره  21-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم حاجیه بی بی رفیعی فرزند قنبر علی بشماره شناسنامه 4 در سه دانگ یك 
باب خانه به مساحت 302.27مترمربع ی مفروز و مجزی شده از پالك 2 فرعی از 149 اصلی واقع در 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای حسین باقری محرز گردیده است.
22-برابر رای شماره 139560302012001424 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای اسفندیار كاویانی میاندشتی فرزند مصطفی قلی بشماره شناسنامه 2491  در 
یك باب خانه به مساحت 282.98مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 3 فرعی از 149 اصلی  واقع 

در میاندشت خریداری از  آقای اسکندر کاویانی و غیره محرز گردیده است.
ثبتی  23-برابر رای شماره 139560302012001504 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای علیرضا احمدی فرزند احمدقلی بشماره شناسنامه 11  در یك باب خانه به 

مساحت 228.80مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 2 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 
خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی قاسمی محرز گردیده است.

24-برابر رای شماره 139560302012001331 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
به  باب خانه  یك  در  بشماره شناسنامه 44   فرزند محمد  مهدوی  عبداله  آقای  متقاضی  بالمعارض 
مساحت 199.87مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

خریداری از مالك رسمی آقای حیدر زارعی محرز گردیده است.
25-برابر رای شماره 139560302012001255 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن اروجی فرزند حیاتقلی بشماره شناسنامه 1  در یك باب خانه 
به مساحت 387.99مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 3 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

خریداری از مالك رسمی آقای محمدحسین دادخواه محرز گردیده است.
ثبتی  تعیین تكلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  26-برابر رای شماره 139560302012001264 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی رفیعی میاندشتی فرزند علی بشماره شناسنامه 1427  در یك 
باب مغازه به مساحت 28.02مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 3 فرعی از 149 اصلی  واقع در 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای محمد جعفر قاسمی محرز گردیده است.
27-برابر رای شماره 139560302012001686 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بهرامی چادگانی فرزند مسیب بشماره شناسنامه 94  در یك باب خانه 
به مساحت  428.87  مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 7 فرعی از 63اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای اسماعیل داودی محرز گردیده است.
28-برابر رای شماره 139560302012001258 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی رفیعی میاندشتی فرزند علی بشماره شناسنامه 1427  در یك باب 
خانه و مغازه متصله به مساحت 216.59مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 2 فرعی از149 اصلی 

واقع در میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای اردشیر شفیعی محرز گردیده است.
29-برابر رای شماره 139560302012001524 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای خدابخش بختیاری فرزند عمران بشماره شناسنامه 975  در یك قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 230671.72مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 10 فرعی از 71 اصلی  واقع در 

گشنیز جان خریداری از مالك رسمی آقای محمد علی بیاتی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001261 رای شماره  30-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی رفیعی میاندشتی فرزند علی بشماره شناسنامه 1427  در یك 
باب خانه به مساحت 285.86 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 2 فرعی از 149 اصلی  واقع در 

میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای محمد نصیردادخواه   محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302012001656 هیات  31-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن صلواتی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1555  در یك باب خانه به 
مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان  خریداری 

از مالك رسمی آقای محمد احمدی محرز گردیده است.
ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  32-برابر رای شماره 139560302012001550 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد رفیعی فرزند اكبر بشماره شناسنامه 20  در یك باب خانه به مساحت 
224.06 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 149 اصلی  واقع درمیاندشت خریداری از 

مالك رسمی ورثه حیدر علی رفیعی محرز گردیده است.
33-برابر رای شماره 139560302012001689 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمدرضا شعبانی سیچانی فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 2152  در یك 
باب ساختمان نیمه کاره به مساحت 259.72مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 64 

اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
34-برابر رای شماره 139560302012001628 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای جمشید حیدری فرزند احمد بشماره شناسنامه 3687  در یك باب خانه به 
مساحت 12.74مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری 

از مالك رسمی آقای علیرضا براتی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره139560302012001517  35-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 

بالمعارض متقاضی آقای هوشنگ ذوالفقاری فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 1150016582 در یك 
باب خانه به مساحت 122.24 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 200 اصلی واقع در بوئین 

خریداری از مالك رسمی آقای شیر علی دوست محمدی محرز گردیده است.
36-برابر رای شماره 139560302012001298 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن خندان فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 447  در یك باب خانه 
به مساحت 199.15 مترمربع ی مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای مرتضی قلی بیات محرز گردیده است.
37-برابر رای شماره 139560302012001629 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین اله دادی فرزند الیاس بشماره شناسنامه 106  در شش دانگ سه 
باب مغازه به مساحت 194.91مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 64 فرعی از 63اصلی  واقع در 

چادگان خریداری از مالك رسمی آقای محمد حسن سیاهی محرز گردیده است.
38-برابر رای شماره 139560302012001288 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن خندان فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 447  در یك باب خانه به 
مساحت 177.88مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری 

از مالك رسمی آقای نعمت اله عباسی محرز گردیده است.
ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  39-برابر رای شماره 139560302012001514 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیدحسن حسینی دارانی فرزند عبدالكریم بشماره شناسنامه 89  در یك 
باب خانه به مساحت 204.66 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 29 فرعی از 12 اصلی واقع در 

داران  خریداری از مالك رسمی آقای کامران خسروی و غیره محرز گردیده است
40-برابر رای شماره 139560302012001328 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای بهرام  كشاورز شهرستانی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 11  در یك باب 
خانه به مساحت 300.54 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای  احمد حاجی عرب محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  139560302012001541 هیات  رای شماره  41-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمدتقی شفیعی فرزند محمداسماعیل بشماره شناسنامه 29  در یك باب 
کارگاه چوب بری به مساحت 68.23مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 200 اصلی  واقع 

در بوئین خریداری از مالك رسمی آقای غالمعلی زالی محرز گردیده است.
ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012001510 رای شماره  42-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
باب  آقای محمدجواد صباغ فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه 683  در یك  بالمعارض متقاضی 
چهاردیواری دارای اعیان به مساحت 183.16مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 8 اصلی  

واقع در اشجرد خریداری از مالك رسمی آقای احمد رشیدی محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  139560302012001300 هیات  رای شماره  43-برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای سیدكمال طباطبائی داپاری فرزند سیداحمد بشماره شناسنامه 233  در یك 
باب خانه به مساحت 199.60مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
44-برابر رای شماره 139560302012001278 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای مرتضی خورسندی بروزادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 683  در یك 
باب خانه به مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان 

خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  45-برابر رای شماره139560302012001547 هیات 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاسم محمدی حصوری فرزند محمد بشماره شناسنامه 16  در یك باب  
خانه به مساحت 125.97 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران 

خریداری از مالك رسمی آقای سید مجتبی حسینی محرز گردیده است.
46-برابر رای شماره 139560302012001528 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم سمیه سادات عبدالهی دمنه فرزند سیدتقی بشماره شناسنامه 5694  دامنه 
درسه دانگ مشاع از یك باب خانه  به مساحت 448.21 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی 

از4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالك رسمی خانم بی بی عبدالهی و غیره محرز گردیده است.
                                                                                                    ادامه در صفحه بعد
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حتما بخوانید!
انتقاد از پوستر جشنواره فیلم فجر

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــهرابی  ــی روح هللا س ــه کارگردان ــم« ب ــریال »آرام می گیری س
خانه هــای  میهمــان  دو ســیما  از شــبکه  ایــن شــب ها 
ــه ای  ــمت 45 دقیق ــریال در 42 قس ــن س ــت. ای ــردم اس م
ــردازد. ســریال  ــروز و امــروز می پ ــدگان دی ــه موضــوع رزمن ب
تلویزیونــی »آرام می گیریــم«، یــک ملــودرام اجتماعــی 
بیــن  تعامل هــای  و  تفاوت هــا  روابــط،  بــه  اســت کــه 
ــی  ــی زیاده خواه ــتی و از طرف ــوع دوس ــت و ن ــلی، گذش نس
در بســتر قصــه ای بــا محوریــت تمــام اعضــای یــک خانــواده 
همدلــی  ســایه  در  فقــط  کــه  خانــواده ای   می پــردازد. 
ــه  ــت رفت ــت از دس ــش و امنی ــای آن آرام ــی اعض  و همگرای
ــد. از ویژگی هــای »آرام می گیریــم«  ــاز می یابن ــاره ب را دگــر ب
وجــود شــخصیت های متنــوع بــا تفکــرات متفــاوت در 
ســریال اســت کــه نمودهــای بیرونــی دارنــد. در ایــن ســریال 
ــاب  ــردازی اجتن ــن از قهرمان پ ــای ممک ــا ج ــده ت ــعی ش س
شــود و ســریال رویکــردی واقعــی داشــته باشــد و تــا جــای 
ممکــن بــه زندگــی افــراد نزدیــک باشــد. ایــن ســریال شــنبه 
ــود.  ــش می ش ــه پخ ــاعت: 21 و 30 دقیق ــنبه س ــا پنجش ت
ــاعات  ــن س ــی از بهتری ــریال یک ــش س ــان پخ ــه زم اگرچ
ــریال های  ــا س ــی ب ــل همزمان ــه دلی ــا ب ــت، ام ــش اس پخ
طنــز شــبکه 3 و شــبکه نســیم ایــن ســریال آنچنــان 

ــت  ــرده اس ــل نک ــق عم ــب موف ــذب مخاط ــد در ج ــه بای  ک
و علی رغــم بهره گیــری از بازیگــران سرشــناس، ســریالی 
ناشــناخته بــرای مخاطبــان تلویزیــون اســت. ضعــف دیگــر 
ســریال ضعــف فیلمنامــه و قصــه اســت کــه دردی مشــابه 
در  متاســفانه گره افکنــی  اســت.  اخیــر  ســریال های  در 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــروز ب ــان ام ــرای مخاطب ــا ب ــریال های م س
ــدن  ــذب نش ــث ج ــوع باع ــن موض ــت و همی ــده نیس پیچی

ــود. ــان می ش ــادی از مخاطب ــش زی بخ
    خالصه داستان

ابراهیــم و مونــس ســالیان ســال اســت کــه بــا هــم 
ــعید  ــز س ــه ج ــا ب ــدان آن ه ــه فرزن ــد. هم ــی می کنن زندگ
 کــه کوچک تریــن فرزنــد خانــواده اســت، ازدواج کــرده 
ــعید  ــتند. س ــود هس ــدان خ ــی و زن و فرزن ــرگرم زندگ و س
اســتاد دانشــگاه و در حــال حاضــر تنهــا همــدم پــدر و مــادر 
 پیــرش اســت. او هــم قصــد دارد بــه زودی ازدواج کــرده 
و اگــر ممکــن باشــد بــا همســرش در خانــه پــدری زندگــی 
کنــد. ابراهیــم تنهــا منبــع درآمــدش از بــاغ پســته کوچکــی 
ــز از ثمــرات  ــدان و نوه هــا نی ــی ســاوه اســت و فرزن در حوال
ناصــر، منصــور، مســعود  نیســتند.  بی بهــره  بــاغ   ایــن 
و ســعید، پســراِن ابراهیــم و ماهــان، تنهــا دختــر ایــن 
ــرده  ــاس مبشــر ازدواج ک ــا ســردار عب ــه ب ــواده اســت ک خان
ــس از  ــب کارانه ای دارد، پ ــه کاس ــه روحی ــعود ک ــت. مس اس

ــاغ را بفروشــد  ــد ب ــدر می خواه ــان از پ ــار ضــرر و زی ــد ب  چن
و سهم او را بدهد... .

    عوامل
ســهرابی  روح هللا  کارگــردان:  گلــی،  فرهــاد  تهیه کننــده: 
ــگارش اولیــه: روح هللا ســهرابی، ســید مرتضــی مصطفــوی  ن
نویســندگان فیلمنامــه: فریــدون فرهــودی، فــروغ فروهیــده 
آرش  تدویــن:  احمــدی،  حمیــد  تصویربــرداری:  مدیــر 
معیریــان ـ نویــد توحیــدی، طــراح گریــم: زهــره ســیه پوش 
مدیــر صدابــرداری: امیــر عاشــق حســینی، تیتــراژ: محمدرضا 

اصغــری، مدیــر تولیــد: ایــرج طایفــه غالمــی، طــراح صحنــه 
ــال  ــی، آتی ــاس: رضــا درگــزی، بازیگــران: هوشــنگ توکل و لب
پســیانی، ثریــا قاســمی، لعیــا زنگنــه، لیــال اوتــادی، مجیــد 
ــلوکی  ــدی س ــی، مه ــا محراب ــی، آش ــران تفت ــی، کام صالح
علــی اوســیوند، میرطاهــر مظلومــی، شــهرزاد کمــال زاده، نــگار 
عابــدی، حســن جوهرچــی، کاظــم بلوچــی، نســرین مقانلــو 
ــا فرجــاد، نســرین  ــی، مون ــی، حمیدرضــا هدایت ــد فیل محم
نکیســا، محدثــه قبــادی، مهــدی ماهانــی، محمــود مقامــی 
ــمی و ... . ــا هاش ــری، مهس ــین اکب ــمی، حس ــالن قاس ارس

- شــبکه یــک ســیما بــرای دهــه فجــر ســریال »پایــان 
 نمایــش« بــه کارگردانــی مرحــوم بهمــن زرین پــور 

را پـــس از 11 سال دوبـــاره روی آنتـن می برد.
»پرســه های  نمایــش  کارگــردان  الریــان،  پیــام   -
ــی وپنجمین  ــرور س ــابقه م ــش مس ــه در بخ ــوازی« ک م
جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر بــه صحنــه رفــت، نظــم 
ــل  ــر از دوره قب ــن دوره جشــنواره را بهت ــزی ای و برنامه ری

دانســت.
ــم گفــت: وجــود فســتیوال فجــر ضــروری  ــی معل - عل
الزم و دوست داشــتنی اســت؛ امــا ســینمای ایــران اگــر 
می خواهــد مطــرح شــود، فســتیوال فجــر بایــد تعریــف 
ــیمرغ های آن  ــا س ــد ت ــته باش ــی داش ــه ای و جهان حرف

اعتبــار پیــدا کنــد.
- اســماعیل امینــی از اینکــه ســلیقه طنزپــردازان تحــت 
تأثیــر الیک هــای پرشــمار قــرار می گیــرد، انتقــاد کــرد. او 
در ادامــه افــزود: بــه طــور مثــال مــن یــک شــعر مفصــل 
ــتم و در  ــازی گذاش ــبکه مج ــت را در ش ــش از 20 بی بی
یــک دقیقــه کلــی الیــک گرفــت؛ در حالــی کــه خوانــدن 
ایــن شــعر دســت کم 20 دقیقــه طــول می کشــد. چطــور 
ظــرف یــک دقیقــه خواندنــد و الیــک کردنــد، نمی دانــم؟!

- »ارکســتر شــهر« اولیــن اجــرای صحنــه ای خــود را 2۹ 
بهمن مــاه برگــزار خواهــد کــرد. اســماعیل تهرانــی، رهبــر 
ایــن ارکســتر، بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ابتــدا قــرار بــود 
ــا  ــا بن ــرود، ام ــه ب ــه صحن ــاه ب ــتر 15 بهمن م ــن ارکس ای
بــر ضــرورت ایــن اجــرا بــه جمعــه 2۹ بهمن مــاه موکــول 

شــده اســت.
- دســت اندرکاران 1۹ شــبکه رادیویــی و تلویزیونــی داخلی 
ــی وپنجمین  ــا، س ــور دنی ــی از 10 کش ــانه های خارج و رس
ــری و  ــش تصوی ــت پوش ــر را تح ــم فج ــنواره فیل جش

ــد. ــرار می دهن ــری ق خب
- ســر جــان هــرت، بازیگــر سرشــناس بریتانیایــی که دو 
نامــزدی اســکار در کارنامــه اش داشــت، در ۷۷ ســالگی 
ــی او در نقــش یــک  درگذشــت. جدیدتریــن نقش آفرین
ــی پورتمــن  ــازی ناتال ــا ب ــم »جکــی« ب کشــیش در فیل
و در زمــان مــرگ در حــال کار در درام »تاریک تریــن 
ــو  ــاخته ج ــی دوم س ــگ جهان ــی از جن ــاعت«، درام س
رایــت بــود. در ایــن فیلــم او در نقــش چمبرلیــن نخســت 

ــرد. ــازی می ک ــا ب ــر بریتانی وزی
ایرانــی، در  - علیرضــا قربانــی، خواننــده موســیقی 
تازه تریــن کنســرت خــود در میــان اســتقبال تماشــاگران 
ــن  ــه آهنگســازی فردی ــارش را ب ــی منتخــب از آث قطعات

ــرد. ــرا ک ــزاده اج ــار علی ــری و مهی خلعتب
ــد از  ــام بع ــی داوود خی ــه کارگردان ــی« ب ــم »ماح - فیل
ــی  ــن دوره فســتیوال »فیلم هــای ایران حضــور در هفتمی
در لنــدن« در دو نوبــت از 21 ژانویــه تــا 2۶ و از 2۸ ژانویــه 
تــا 2 فوریــه در شــهر لنــدن بــه نمایــش درخواهــد آمــد.

 پایان پیش فروش بلیت بخش استانی 

جشنواره فیلم فجر

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

معــاون فرهنگــی و هنــری اداره 
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل 
ــروش  ــت: ف ــان گف ــتان اصفه اس
ســری بلیــت جشــنواره در بخــش 
ــر و از ســاعت ۸  ــا تأخی اســتانی ب
صبــح پنجشــنبه ۷ بهمــن در سراســر کشــور آغــاز شــد. پرویــز 
ــای  ــروش فیلم ه ــان پیش ف ــر زم ــه تغیی ــاره ب ــا اش ــری ب طاه
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــی وپنجمین جش ــتانی س ــش اس بخ
فجــر گفــت: فــروش ســری بلیــت جشــنواره در بخــش 
ــن  ــنبه ۷ بهم ــح پنجش ــاعت ۸ صب ــر و از س ــا تأخی ــتانی ب اس
از طریــق ســایت cinogram.com در سراســر کشــور آغــاز 
ــه  ــن خاتم ــنبه 10 بهم ــر روز یکش ــاعت 12 ظه ــد و رأس س ش
می یابــد. وی افــزود: قیمــت بلیــت تکــی ۸ هــزار و بلیــت 
ــری  ــت. طاه ــده اس ــی ش ــان پیش بین ــزار توم ــته ای ۶ ه بس
ــوش ــو را فرام ــادم ت ــدا، ی ــارا و آی ــای س ــد: فیلم ه ــادآور ش  ی

ماجــرای نیــم روز، ماه گرفتگــی، اســرافیل، بن بســت وثــوق 
چراغ هــای ناتمــام و فصــل نرگــس از ســی وپنجمین جشــنواره 
ــران  ــان اک ــاحل اصفه ــینمای س ــر در س ــم فج ــی فیل بین الملل

می شــوند.

 »جام باشگاه های کتابخوانی نوجوان« 

در ایستگاه آخر
»جــام  اختتامیــه  جشــن  مراســم  کیمیای وطن
باشــگاه های کتابخوانــی نوجــوان« روز یکشــنبه 10 بهمن مــاه در 
ــط  ــه گــزارش رواب ــزار می شــود. ب ــا برگ هنرســتان هنرهــای زیب
اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــه اختصاصــی نوجــوان ب مســئول کتابخان
گفــت: ایــن مراســم بــا حضــور اعضــای باشــگاه ها، نماینــدگان 
ســازمان فرهنگی تفریحــی، آمــوزش و پــرورش، کانــون پــرورش 
ــود.  ــزار می ش ــالمی برگ ــاد اس ــا و ارش ــاد کتابخانه ه ــری، نه فک
ســودابه حشــمتی اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان با 3۶ باشــگاه 
ــوان  ــی نوج ــگاه های کتابخوان ــام باش ــوری در ج ــبکه کش در ش
شــرکت کــرده کــه هــر یــک از اعضــای باشــگاه در بخش نوشــتن 
نامــه بــه نویســنده کتــاب و تهیــه فیلــم کوتــاه یــک دقیقــه ای بــا 
نوجــوان  اختصاصــی  شــرکت کرده انــد. کتابخانــه  موبایــل 
ــس از  ــم پ ــان ه ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
ــگاه،  ــای باش ــوی اعض ــم از س ــه و فیل ــی از نام ــت انبوه دریاف
پــس از بازبینــی نهایــی تعــداد پنــج نامــه و پنــج فیلــم برگزیــده 
را انتخــاب کــرده و در مراســم جشــن جــام باشــگاه های 

کتابخوانی معرفی می کند.

اخبار کوتاه

هوتــن شــکیبا دربــاره کار در مدیــوم تلویزیــون بــا 
بــه  شــب ها  ایــن  کــه  »لیسانســه ها«  ســریال 
کارگردانــی ســروش صحــت از شــبکه ســه ســیما 
ــوم  ــر مدی ــن ه ــر م ــه نظ ــت: ب ــود، گف ــش می ش پخ
اینکــه  از  فــارغ  فیلمــی  و  ســریال  مــدل  هــر  و 

ــد  ــه باش ــما چ ــخصیت ش ــش و ش  نق
ــون باشــد  ــر، ســینما و تلویزی ــا در تئات ی

را می طلبــد.  بازی هــای مختلفــی 
شــکیبا کــه بیشــتر در تئاتــر فعالیــت دارد 
دربــاره حضــورش در تلویزیــون بیــان 
ــه  ــتر ب ــون بیش ــورم در تلویزی ــرد: حض ک
دلیــل حجــم مخاطبــی اســت کــه ایــن 

ــد بازخوردهــای بیشــتری  رســانه دارد و شــما می توانی
ــر قابــل  ــا تئات دریافــت کنیــد. ایــن حجــم مخاطــب ب
مقایســه نیســت. البتــه پیــش از ایــن یکــی دو ســالی 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــر ک ــون قه ــا تلویزی ــردم ب ــه م ــود ک ب
ــوده اســت.  ــل کیفیــت کارهــا ب ــه دلی بخشــی از آن ب

وی بــا اشــاره بــه کارهــای باکیفیــت و جــذب مخاطــب 
ــم  ــا دیده ای ــا باره ــرد: م ــوان ک ــا عن ــن کاره ــط ای توس
ــرده  ــن ب ــی روی آنت ــون کار باکیفیت ــه هــرگاه تلویزی ک
ــه  ــک تجرب ــد. ی ــال کرده ان ــان آن را دنب اســت، مخاطب
مــن در تلویزیــون »کاله قرمــزی« اســت کــه اگــر هــم 
ــد ــفر رفته ان ــه س ــه ب ــوده و هم ــوروز ب  ن

دنبــال  و  می دیده انــد  را  آن  هــم  بــاز 
 . نــد ه ا می کرد

صداپیشــه شــخصیت دیبــی در »کاله 
قرمــزی« دربــاره ایــن مجموعــه کــه ایــن 
ــه  ــرداری آن ادام ــط و تصویرب ــا ضب روزه
دارد، یــادآور شــد: حتــی دیــده ام کــه 
ــا  ــال ب ــک س ــا ی ــد ت ــد و بع ــواره نمی بینن ــردم ماه م
ــد.  ــی می کنن ــای آن زندگ ــزی« و دیالوگ ه »کاله قرم
ــوط  ــک کار مرب ــت ی ــه کیفی ــئله ب ــن مس ــا ای قاعدت
می شــود و اگــر تلویزیــون بتوانــد ایــن کیفیــت را نگــه 

ــه ــود. هنرنام ــرف می ش ــب برط ــر مخاط دارد، قه

»کاله قرمزی« محبوب تر از ماهواره
فــرزاد ادیبــی، گرافیســت دربــاره پوســتر ســی وپنجمین 
ــوش  ــم و گ ــان چش ــت: مخاطب ــر گف ــم فج ــنواره فیل جش
بســته نیســتند کــه کار ندیــده باشــند. آن هــا ســره را از 
ــژه  ــوند، به وی ــده می ش ــا دی ــند؛ ضعف ه ــره بازمی شناس ناس
هنــری  جشــنواره های  بــرای  کــه  آثــاری  ضعف هــای 

ــا اشــاره  ــی، ب ــرزاد ادیب ــده می شــوند. ف آفری
ســی وپنجمین  پوســتر  ویژگی هــای  بــه 
از  تصویــری  کــه  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
ــد،  ــان می ده ــی را نش ــی حاتم ــاد عل زنده ی
ــی  ــرد: پوســتر، اجــزای نســبتا خوب ــار ک اظه
علــی  زنده یــاد  تصویرســازی  مثــاًل  دارد؛ 
ــال  ــب آن و ح ــا ترکی ــت؛ ام ــی گویاس حاتم

ــاد  ــه ای را ی ــده  حرف ــت و بینن ــه اس ــان آن کهن ــوا و زب و ه
کارهــای دهــه ۶0 می انــدازد. او گفــت: خوشنویســی منقبــض 
ــق  ــا موف ــود، ام ــک ش ــی نزدی ــه فرم ــد ب ــالش می کن آن ت
ــا  ــر را ب ــان اث ــا بی ــیه آرک دار آن دقیق ــایه حاش ــت. س نیس
ــا  ــاند؛ ام ــه مخاطــب می رس ــد فشــن ب ــده و اول ــی دُم لحن

نکتــه اصلــی پوســتر اینجاســت کــه چــرا یــک چهــره؟ مگــر 
بزرگداشــت کســی اســت کــه تصویــرش پــالن نخســت 
پوســتر را تشــکیل می دهــد؟ ایــن هنرمنــد همچنیــن بیــان 
کــرد: ایــن اثــر اصــال رســانه و رســاننده مفهــوم یک جشــنواره 
 نیســت. پرنــده ای کــه از نــوع زیــر الکــی و گل ومــرغ اســت

روی شــانه حاتمــی چــه می کنــد؟ چــرا ریــش 
مرحــوم حاتمــی در کنــار منقــار پرنــده بــه هــم 
ریختــه و ایــن تصــور پیــش می آیــد کــه 
پرنــده در حــال دانــه چیــدن از محاســن ایــن 
تصویــر اســت! آن دو مربــع نارنجــی در چــپ 
و راســت بــاالی پوســتر چــه می گوینــد؟! 
ــاظ  ــه  لح ــتر ب ــه داد: در کل، پوس ــی ادام ادیب
ــی  ــدی معمول ــدارد. ترکیب بن ــی ن ــق موفق ــاختاری، تلفی  س
و لــی آوت ابتدایــی آن در شــأن یــک جشــنواره نیســت. بــه 
 لحــاظ محتوایــی نیــز اســتفاده بســیار کلیشــه ای و تکــراری 
ــب توجهــی از نظــر  ــه جال ــزل داده و نکت از کالکــت، کار را تن

ــن ــد. خبرآنالی ــم نمی آی ــه چش ــی در آن ب نشانه شناس

4۷-برابر رای شماره 13۹5۶030201200155۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای سیدسعید عبدالهی دمنه فرزند آقاعلی بشماره شناسنامه 4۶   در یك باب مغازه فوقانی 

مسکونی به مساحت 20۹.۹4 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه 

خریداری از مالك رسمی خانم بی بی عبدالهی محرز گردیده است

4۸-برابر رای شماره 13۹5۶0302012001553 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی خانم زهرا خاتون گشول فرزند محمدقلی بشماره شناسنامه 25۸  در یك باب خانه به مساحت 

20۷.41 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 2۹ فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالك رسمی 

آقای محمد دادگستر و غیره محرز گردیده است

4۹-برابر رای شماره13۹4۶030201200153۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای محسن خلیلی فرزند بهمن  بشماره شناسنامه 3۶۸1  در یك باب خانه به مساحت  222.03 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از 20۶ اصلی  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای 

بهمن خلیلی محرز گردیده است.

50-برابر رای شماره 13۹5۶0302012001544 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

به مساحت 1۹۹.۶۸  باب خانه  امیرقلی بشماره شناسنامه 3۶  در یك  آقای علی گشول فرزند  متقاضی 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالك رسمی ورثه 

فتح اله کالنتری محرز گردیده است.

اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره13۹5۶03020120012۹1 هیات  51-برابر 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای حیدر اكبری فرزند حسین بشماره شناسنامه 3۸2  در یك باب خانه به مساحت 20۶.32 

از  آقای احمد  از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری  از پالك 1 فرعی  مترمربع  مفروز و مجزی شده 

هاشمی محرز گردیده است.

52-برابر رای شماره13۹5۶03020120013۹2 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای جواد عزیزی رزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 3520  در یك باب خانه به مساحت 300 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای 

عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

53-برابر رای شماره 13۹5۶0302012001303 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای مسعود مهرانی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 3۸2۸1  در یك باب خانه به مساحت 

2۷۹.۷۹مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك 

رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

54-برابر رای شماره 13۹5۶03020120015۹0 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمدحسن میرزائی میاندشتی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2310 در یك باب خانه به 

مساحت 14۹.4۷مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 3 فرعی از 14۹ اصلی  واقع در میاندشت خریداری 

از مالك رسمی آقای حسین رضایی محرز گردیده است.

55-برابر رای شماره 13۹5۶030201200155۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

به  باب خانه  در یك  فرزند صفر قلی بشماره شناسنامه 3۸14  اله هاشمی چادگانی  روح  آقای  متقاضی 

مساحت 1۹۹.11مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶2 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از 

مالك رسمی   خانم نرگس نادی محرز گردیده است.

5۶-برابر رای شماره 13۹5۶0302012001531 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای جلیل عسكری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 255  در یك باب خانه به مساحت  200.۷۹  

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶2 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی 

آقای یوسف بیات و غیره محرز گردیده است.

5۷-برابر رای شماره 13۹5۶0302012001400 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای جوانشیر چراغی فرزند رضا قلی بشماره شناسنامه 3۹  در یك باب خانه به مساحت 4۶4.۶5  

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای 

محسن اله دادی محرز گردیده است.

5۸-برابر رای شماره 13۹5۶03020120013۹5 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای محسن شیخ دارانی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 33  در یك باب خانه به مساحت 300 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان  خریداری از  آقای محمد 

احمدی محرز گردیده است.

5۹-برابر رای شماره 13۹5۶03020120015۶2 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای محسن شاهی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 131۸  در یك باب خانه به مساحت 300 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای 

عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

۶0-برابر رای شماره 13۹5۶03020120015۶5 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای مسعود حكمت پناه فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 15۹5  در یك باب خانه به مساحت 

300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی 

آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

۶1-برابر رای شماره 13۹5۶03020120013۸4 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

به  باب ساختمان  یك  در    121 شناسنامه  بشماره  نادعلی  فرزند  چادگانی  مرادی  آقای هللا كرم  متقاضی 

مساحت 5۹5.۹3 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶2 اصلی  واقع در سمندگان خریداری 

از مالك رسمی آقای نادعلی مرادی محرز گردیده است.

۶2-برابر رای شماره 13۹5۶03020120015۶۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

به  خانه  باب  یك  در    301 شناسنامه  بشماره  سیدمصطفی  فرزند  سمبلستان  سیدمنصور  آقای  متقاضی 

مساحت 300 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك 

رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹5۶03020120013۶4 شماره  رای  ۶3-برابر 

مالكانه  تصرفات  فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 

بالمعارض متقاضی آقای عذرا عابدینی فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه ۹4  در یك باب خانه به مساحت 

305.1۶مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶2 اصلی  واقع در  سمندگان خریداری از مالك 

رسمی آقای اله کرم مرادی محرز گردیده است.

۶4-برابر رای شماره 13۹5۶03020120015۷1 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

به  باب خانه  اكبری محمودآبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 2532  در یك  آقای عبدهللا  متقاضی 

مساحت 1۹۸.۶4مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 1 فرعی از ۶4 اصلی  واقع در چادگان  خریداری از 

مالك رسمی آقای عبداله اکبری محرز گردیده است.

۶5-برابر رای شماره 13۹5۶0302012001۹24 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

به مساحت  باب مغازه  ادریسی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 2142  در یك  آقای مجتبی  متقاضی 

22.۸1 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 12  فرعی از 12 اصلی  واقع درداران خریداری از مالك رسمی 

خود متقاضی محرز گردیده است.

۶۶-برابر رای شماره 13۹5۶03020120013۹۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی  شرکت تولیدی دام و طیور دشت کیمیا )سهامی خاص( به شناسه ملی 10102۹55341  در یك 

قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۷3503.1۸ مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك ۹  فرعی از ۶4 اصلی  

واقع درعباس آباد چادگان خریداری از مالك رسمی خود متقاضی محرز گردیده است.

۶۷-  برابر رای شماره13۹5۶0302012001525 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات مالكانه بالمعارض 

متقاضی آقای سیدسعید عبدالهی دمنه فرزند آقاعلی بشماره شناسنامه 4۶  در سه دانگ  یك باب خانه 

به مساحت 44۸.21 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالك 1فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه  خریداری از 

مالك رسمی آقای بی بی عبدالهی  محرز گردیده است.

نسبت  اشخاص  روزآگهی می شود درصورتی كه  فاصله 15  به  دردونوبت  مراتب  منظوراطالع عموم  به  لذا 

به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 

اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یك  مدت  رسید،ظرف  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكیت صادر خواهد شد.  

امامی   رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن

 تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹5/10/25                

 تاریخ انتشار نوبت دوم :  11/10  /13۹5     41۶م الف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

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

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 13۹5۶030201۸003430 کالسه پرونده 13۹511440201۸0000۹۶ آقای منصور گل بازخانیان 

فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه ۷۶0 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  

4۹2.۷4 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹5/10/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5/11/10

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/05/۹42/الف/م به تاریخ ۹5/10/13

آگهی ابالغ اجرائیه
 : ابالغیه  آگهی  :۹2000۷۸شماره  پرونده  بایگانی  شماره   ۹20400212۸0000۷۸/1  : پرونده  شماره 

: ۹20400212۸0000۷۸/1بدینوسیله  ابالغ اجرائیه کالسه  13۹503۸0212۸00000۶تاریخ صدور:۹5/11/3اگهی 

 ۹2/10/1۸ مورخ  گزارش  برابر  ۹20400212۸0000۷۸/1 که  پرونده کالسه  بدهکار  ربیعی  عبدالرضا  آقای  به 

شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره 2-1۶۹02۹5۹-300 مورخ ۸۸/11/5 بین 

بانک پارسیان گلپایگان مبلغ 100000000 ریال بابت اصل طلب و 2۷000000 ریال سود و مبلغ 11۹4335۸۹ 

ریال تا تاریخ ۹2/10/13 خسارت تاخیر تادیه و از تاریخ ۹2/10/14 روزانه مبلغ 114۸22 ریال خسارت روزانه 

بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 

قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 1۸/1۹ آئین نامه اجرائی مفاد 

اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 

نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 

 اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد

 شد . 

رئیس ادره ثبت اسناد و امالک و امالک گلپایگان    مهدی صادقی وصفی    5۹2 م الف

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کالسه ۷1۶/۹5 اجرای احکام که در آن محکوم علیه 

شرکت آنتیک سنگ مینیاتور به مدیریت سید علی حسینی   محکوم است به پرداخت مبلغ 1۶0۸۷0۸۸۸ 

ریال اصل خواسته در حق خانم گیتی شفیعی و مبلغ ۷5۹3544 ریال بابت حق االجرا دولتی جلسه مزایده 

ای در تاریخ ۹5/12/0۷ ساعت ۹ صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین 

بازدید  اموال واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار  از  از مزایده  میتوانند 5 روز قبل 

نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی شده را در 

زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

 3 با  ساز  دست  و  ایرانی  مستعمل  فلزی  پایه  اتوماتیک  متری   4 سنگ  زن  ابزار  دستگاه  1-یک 

ریال   2۶000000 مبلغ  و کلیدهای فرمان مربوطه  برق  تابلو  و  تنظیم  به هندویل  الکتروموتور منصوب مجهز 

24000000 مبلغ   400 آوی  مدل   akal مارک  سنگ  مالیم  صیقل  جهت  لرزشی  تامبلر  دستگاه  یک   -2 

 ریال.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/۹۸5/م الف به تاریخ ۹5/11/0۷

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانم فاطمه احمدی فرزند رمضان علی دادخواستی به خواسته ثبت ازدواج به طرفیت آقای علی جان ساقی 

تاریخ 13۹5/12/21 ساعت 11:30 وقت رسیدگی  برای  به کالسه ۹5112۹ ثبت و  این دادگاه تسلیم که  به 

تعیین شده است نظر به اینکه خوانده مذکور دعوت به عمل می اید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور 

دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدا نیازی به آگهی 

باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/۹۸۷/م الف به تاریخ ۹5/11/0۷

آگهی حصر وراثت
 1 ح  به کالسه ۷۷۶/۹5 ش  دادخواست  به شرح   42 دارای شناسنامه شماره  قربانی سینی   زیبا  خانم 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد گیتی 

شیرده  بشناسنامه 1۷ در تاریخ 13۹5/10/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1- زیبا قربانی سینی فرزند فرج اله ش.ش 42 ) همسر متوفی ( )2( محمد رضا 

ش.ش 43۶5  )3( مهدی  ش.ش 3۸513 )4( حمیدرضا ش.ش 3۷4 )5( علیرضا ش.ش  35۷ )۶( 

مریم ش.ش ۸2250 )۷( معصومه ش.ش 4 همگی گیتی شیرده فرزند احمد )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 5/3۷/۹۸4/م الف به تاریخ  13۹5/11/0۷

آگهی حصر وراثت
خانم اعظم مهوری حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره ۶3۹5 به شرح دادخواست به کالسه ۷۸0/۹5 ش 

ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه 

قاضی حبیب آبادی  بشناسنامه 4۷05 در تاریخ 13۹5/0۹/0۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد علی مهوری حبیب آبادی فرزند علی اکبر ش.ش 4041 ) 

همسر متوفی ( )2( محمد حسین ش.ش 11  )3( علیرضا  ش.ش 55۹1 )4( حجت اله ش.ش ۶3۸2 

)5( اعظم ش.ش  ۶3۹5 )۶( طاهره ش.ش ۸11۸ )۷( عباسعلی ش.ش 5513 )۸( فاطمه ش.ش 

5۹ )۹( عزت ش.ش 2۶  همگی مهوری حبیب آبادی فرزند محمد علی )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 5/3۷/۹۸۶/م الف به تاریخ  13۹5/11/0۷

آگهی حصر وراثت
آقای علی مظاهری کمشچه  دارای شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه ۷۸2/۹5 ش ح 1 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مظاهری 

کمشچه  بشناسنامه در تاریخ 13۹4/10/1۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1- شوکت مظاهری کمشچه فرزند محمد ش.ش ۸۶0 ) همسر متوفی ( )2( رباب 

ش.ش 35  )3( زبیده  ش.ش 2۹ )4( سکینه ش.ش 21 )5( زهرا ش.ش  1۶۹2 )۶( نیره ش.ش 12۹5 

)۷( حسین ش.ش 33  )۸( مهدی ش.ش ۸ )۹( علی ش.ش 52 )10( حسن ش.ملی ۶۶0۹۷۹35۹1  

همگی مظاهری کمشچه فرزند محمد )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 5/3۷/۹۸۸/م الف به تاریخ  13۹5/11/0۷

آگهی حصر وراثت
آقای محمد قربانی سینی دارای شناسنامه شماره 3۸۸ به شرح دادخواست به کالسه ۷۷۷/۹5 ش ح 1 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قربانی 

سینی  بشناسنامه در تاریخ 13۸۶/12/23  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1- فاطمه قربانی فرزند حسن ش.ش 5۸ ) همسر متوفی ( )2( مصطفی ش.ش 

11۷  )3( محمود  ش.ش ۸۸ )4( بهروز ش.ش 4 )5( علی ش.ش  1۸ )۶( محمد ش.ش 3۸۸ )۷( 

احمد ش.ش 5۹۶ )۸( ناصر ش.ش 21 )۹( زهرا ش.ش 24۷۶  همگی قربانی سینی فرزند حسین 

)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 5/3۷/۹۹1/م الف به تاریخ  13۹5/11/0۹
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حتما بخوانید!

کیمیا علیزاده ۴ ماه دیگر به ... یکشنبه  10  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  356 ســـــال سوم              ݡسݒ

 یادداشتاخبار کوتاه

 این فوتبال خسته کننده شده است
کاپیتان تیــم فوتبال تراکتورســازی 
تبریــز معتقــد اســت اخراجــش 
ــل ماشین ســازی  ــدار مقاب در دی
اشــتباه بــوده اســت. مهــدی 
کیانــی از داوری شــهرآورد تبریز 
بــه شــدت انتقــاد کــرد و گفــت: 
ــود  ــال کارت دادن ب ــه دنب  داور ب
و آقــای وحیــد کاظمــی، مــن، مهــدی شــریفی و خالــد 
شــفیعی را ســه اخطــاره کــرد. مــن در تمــام فصــل بــه 
بازیکنــان تیــم گوشــزد کــرده ام کــه بــه داوران اعتــراض نکنند؛ 
ــم اجــازه »چــی  ــان تی ــوان کاپیت ــه عن ــه مــن ب ــی ب امــا حت
ــا کوچک تریــن حــرف مــن را اخــراج  ــداد و ب شــد« گفتــن ن
کــرد. اگــر آن تــوپ خطــا بــود، مــن فوتبــال را کنــار 
می گــذارم. وی ادامــه داد: ایــن فوتبــال جوانمردانــه و پــاک 
نیســت. مــن اصــا بی ادبــی نکــردم؛ ایــن فوتبــال خســته کننده 
شــده اســت. بــرای داربــی کــه ســه امتیــاز بــرای هــر دو تیــم 
مهــم و حیاتــی اســت، داوری کــم تجربــه را می آورنــد. 
پرســپولیس اگــر می خواهــد قهرمــان شــود، در زمیــن شــود؛ 
دیگــر نیــازی نیســت کــه یــک هفتــه قبــل، جــو و صحبت هایی 
را راه بیندازنــد. نمی دانــم چــه بگویــم. فکــر می کنــم چیــزی 
ــوان ســکوت کــرد. مــا هــم  ــی نمی ت ــر باشــد، ول ــم بهت نگوی
خانــواده داریــم. قســم می خــورم شــب گذشــته مــن خوابــم 

نبـــرد. کار درستی با ما نکـردند.گل

فوتبال بانوان پدیده های جدید دارد
ــی  ــم مل ــان حاضــر در اردوهــای تی ــرد ســلیمانی، دروازه ب زم
کــه در رقابت هــای لیــگ برتــر در 14 بــازی خــود تنهــا چهــار 
ــه 11 کلینشــیت شــده، معتقــد  گل خــورده اســت و موفــق ب
ــد  ــن را دارن ــی ای ــی توانای ــت ایران ــوان فوتبالیس ــت بان اس
ــد  ــرار بگیرن ــر ق ــم برت ــزو 8 تی ــیایی ج ــای آس  در رقابت ه

و دیگر زمان کسب تجربه نیست. 
ــوان ایرانــی بــرای کســب نتیجــه خــود را مهیــای حضــور  بان
ــان  ــد. دروازه ب ــیا می کنن ــای آس ــام ملت ه ــای ج در رقابت ه
ــد  ــون می دان ــوی ورزشــی خــود را بوف ــران الگ ــوش ای ملی پ
و بــا وجــود 35 ســال ســن همچنــان عاقمنــد اســت فوتبــال 

را ادامــه دهــد.
 او می گویــد: تیــم ملــی پشــتوانه خوبــی را در آینــده خواهــد 
ــوب  ــیار خ ــال را بس ــی فوتب ــوان ایران ــه بان ــرا ک ــت؛ چ داش
درک می کننــد و بســیار عاقمنــد هســتند. هــر ســال شــاهد 
حضــور پدیده هــا هســتیم. در 15 ســال حضــور خــود در 
ــی کــه  ــوده ام کــه از زمان ــی ب ــال شــاهد حضــور بازیکنان فوتب
ــا حــاال کــه 15 ســاله اســت، بســیار تغییــر  ــوده ت 9 ســاله ب
کــرده و ایــن فوق العــاده اســت. این هــا همــه نتیجــه 
برنامه ریزی هــای فدراســیون فوتبــال در بلندمــدت اســت 

ــم. کاپ ــاال می بینی ــره آن را ح ــه ثم ک

قلیان پروری به جای استعدادپروری
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فیلمـــی  هفتـــه گذشـــته 
اجتماعــی  شــبکه های  در 
پخــش شــد کــه ابعاد تــازه ای 
از فوتبــال ایــران را بــه تصویــر 
کشــید. ابعــادی کــه بســیاری 
ــود  ــرار ب ــن ق ــرا از ای ــد. ماج ــان آن دارن ــعی در کتم س
کــه بازیکنــان یکــی از تیم هــای مطــرح پایتخــت 
ــب زنده داری  ــیدن و ش ــان کش ــال قلی ــب در ح نیمه ش
جدیــد  امکانــات  طریــق  از  تصویرشــان  ناخواســته 
اینســتاگرام پخــش شــد و تــا ایــن بازیکنــان بخواهنــد 
ــن  ــر ای ــت و تصوی ــد، کار از کار گذش ــاک کنن ــم را پ فیل
ــت  ــه دس ــت ب ــی دس ــبکه های اجتماع ــان در ش بازیکن
ــی اســت  ــر از بازیکنان ــران پ ــال ای شــد. متاســفانه فوتب
ــن  ــا کوچک تری ــد، ام ــه ای می گیرن ــتمزد حرف ــه دس ک
ــن -  ــرون از زمی ــه بی ــن و ن ــه در زمی ــه ای - ن ــار حرف رفت
ــا  ــا ت ــی تنه ــان ایران ــد. بازیکن ــان نمی دهن ــود نش از خ
قبــل از رســیدن بــه ثــروت بــه شــدت تــاش می کننــد؛ 
 امــا بــه محــض رســیدن بــه رفــاه همــه آرزوهــای خــود 
ــی  ــه در دوران کودک ــی ک ــد. بازیکنان ــوش می کنن را فرام
ــد، در یــک چشــم  ــدو شــدن دارن آرزوی مســی و رونال
بــر هــم زدن تبدیــل بــه بازیکنانــی می شــوند کــه ویــراژ 
ــازی در  ــه ب دادن در خیابان هــای باالشــهر پایتخــت را ب

ــد.  ــح می دهن ــان ترجی ــای جه ــن تیم ه بهتری
متاســفانه بازیکنــان مــا فاقــد تفکــر حرفــه ای هســتند 
ــه  ــای اینک ــه ج ــم ب ــگاهی ه ــال باش ــه فوتب و ورود ب
تفکــرات حرفــه ای را در آن هــا بــه وجــود بیــاورد، همــان 
معــدود اخاقیــات مثبــت بازیکنــان را هــم از بیــن 

می بــرد.
باشــگاه های مــا نه تنهــا حرفــه ای نیســتند، بلکــه حتــی 
در ســطح باشــگاه های آماتــور کشــورهای صاحــب 
فوتبــال هــم اداره نمی شــوند. مدیریــت دولتــی فوتبــال 
مــا پــر اســت از مدیرانــی کــه هیــچ تخصصــی در فوتبــال 
ــه ســطح مدیریــت  ــط ب ــر اســاس رواب ــا ب ــد و تنه ندارن
ــن  ــی از ای ــه یک ــم ک ــار ه ــر ب ــیده اند و ه ــال رس فوتب
ناالیق تــر  مدیــری  می شــود  برکنــار  کار  از  مدیــران 
ایــران  فوتبــال  در  فســاد  می شــود.  او  جایگزیــن 
ــران دارد  ــال ای ــت و فوتب ــن ناالیقی هاس ــول همی محص
بــه مرحلــه ای می رســد کــه دیگــر نمی تــوان بــه نجــات 
آن امیــد داشــت. در فوتبالــی کــه قلیان پــروری بــر 
ــد فاتحــه  ــت داشــته باشــد، بای اســتعدادپروری ارجحی
ــای  ــاد روزه ــه ی ــزارش ب ــر ســر م ــد و ب ــال را خوان فوتب
ــان هایی  ــه انس ــی ک ــت؛ روزهای ــته گریس ــوش گذش خ
ــد. ــی می کردن ــران در آن آقای ــداری و قایق ــد ده مانن
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 پانزدهمیــن دوره مســابقات والیبــال قهرمانــی بانــوان کارگــر 
ــی  ــه مســابقات جهان ــزام ب ــرای اع ــی ب ــم مل ــی تی و انتخاب
ــارک  ــه مب ــوان گرامیداشــت ده ــی« تحــت عن 2017 »لتوون
 فجــر کــه از 3 بهمن مــاه جــاری بــه میزبانــی خــوب هیئــت 
و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان در ســالن 
ــد  ــزار ش ــه برگ ــه مبارک ــی صفائی ــه ورزش ــد مجموع  توحی
پیــش از ظهــر روز چهارشــنبه 6 بهمن مــاه بــا قهرمانــی تیــم 

تهــران بــه کار خــود پایــان داد. 
ــه ترتیــب  در ایــن مســابقات تیم هــای اصفهــان و فــارس ب
ــه  ــه ب ــن اینک ــد. ضم ــرار گرفتن ــوم ق ــای دوم و س در رده ه
ــوان  ــال بان ــم والیب ــق تی ــت، ح ــان شکس ــواه کارشناس گ
اصفهــان در ایــن دیــدار نبــود؛ تیمــی کــه بــا غلبــه بــر تمامــی 
حریفــان بــه فینــال راه پیــدا کــرده بــود و از آوانتــاژ میزبانــی 
نیــز برخورداربــود، دربــازی پایانــی علی رغــم شایســتگی و بــا 
وجــود آســیب دیدگی یکــی از مهره هــای خــوب و تاثیرگــذار 
تیــم تهــران نتیجــه را 2 بــر 1 بــه بانــوان کارگــر تهــران واگــذار 
ــد کــه کســب  ــی را از دســت داد! هرچن کــرد و جــام قهرمان

بــرای  بزرگــی  افتخــار  نائب قهرمانــی،  ارزشــمند  مقــام 
 والیبــال بانــوان کارگــر اصفهانــی اســت کــه بایــد بــه کادر فنی 

و بازیکنان این تیم تبریک گفت.
4مدعیدرنیمهنهایی    

در ایــن دوره از مســابقات کــه نســبت بــه ســال های گذشــته 
از کمیــت وکیفیــت باالیــی برخــوردار بــود، یــازده تیــم 
ــگ  ــرده و تنگاتن ــیار فش ــا بس ــتند و رقابت ه ــرکت داش ش
ــا لحظــات  ــه نیمه نهایــی و نهایــی و ت ــود؛ به ویــژه در مرحل ب
ــا چهــارم بســیار ســخت  ــی تشــخیص تیم هــای اول ت  پایان
و غیرقابــل پیش بینــی بــود. بــه هــر تقدیــر ایــن مســابقات 
در چهــار گــروه و بــه صــورت دوره ای برگــزار شــد و چهــار تیــم 
ــی راه  ــه دور نیمه نهای ــان ب ــان و اصفه ــارس، کرم ــران، ف ته
ــا حســاب  یافتنــد. در بازی هــای ضربــدری تیــم اصفهــان ب
2 بــر 0 از ســد تیــم فــارس گذشــت و تیــم تهــران بــر تیــم 
گل گهــر ســیرجان، نماینــده اســتان کرمــان، فائــق آمــد و بــه 

فینــال راه یافــت.
ردهبندیوفینال    

ــم  ــل تی ــری مقاب ــا برت ــارس ب ــم ف ــدی، تی ــدار رده بن در دی
ــق  ــران موف ــم ته ــال، تی ــازی فین ــان ســوم شــد و در ب کرم

ــر 1 تیــم قدرتمنــد اصفهــان را از پیــش  ــا نتیجــه 2 ب شــد ب
ــه تهــران ببــرد. تیــم تهــران  ــردارد و جــام قهرمانــی را ب رو ب
ــید  ــری رس ــه برت ــر 25 ب ــختی 27 ب ــه س ــت اول ب  در س
و در ســت دوم 25 بــه 19 مقهــور بــازی خــوب تیــم میزبــان 
ــازی بــه ســت پایانــی ســوم کشــیده  شــد تــا سرنوشــت ب
ــان  ــم اصفه ــرمربی تی ــه س ــه گفت ــت ب ــن س ــود. در ای ش
ــدن  ــس از آســیب دی ــازی پ ــد ب شــاگردانش برخــاف رون
ــف »کــپ«  ــم حری ــه جــای تی ــی ب ــان تهران یکــی از بازیکن
کردنــد و امتیــازات زیــادی را از دســت دادنــد تــا بــا اختــاف 
ــا  ــت ب ــی در حقیق ــوند. یعن ــرا ش ــت را پذی ــر 9 شکس 15 ب
توجــه بــه شــرایط میزبانــی، بهتریــن فرصــت قهرمــان شــدن 
در پانزدهمیــن دوره از رقابت هــا را از دســت دادنــد و بــه 

ــد!  ــنده کردن ــی بس ــام نائب قهرمان مق
ــس  ــی نایب رئی ــرا نژادنایب ــم صغ ــور خان ــا حض ــان ب در پای
ــوان، خانــم ســلطان  فدراســیون ورزش کارگــری در امــور بان
محمــدی نماینــده فدراســیون ورزش کارگــری کشــور، آقایان 

جــواد شــیرانی رئیــس و عبدالــه شــاطری معــاون و خانــم 
ســوره شــیران نایب رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش 
کارگــران اســتان اصفهــان و همچنیــن خانم هــا: فریبــا 
صادقــی نایب رئیــس در امــور بانــوان هیئــت والیبــال 
اســتان، آذر محبوبــی رئیــس کمیتــه مربیــان هیئــت والیبال 
اســتان و تنــی چنــد از پیشکســوتان والیبــال بانــوان اســتان 
ــوی  ــه از س ــی ک ــکام و هدایای ــدال، اح ــام، م ــان ج اصفه
ــه  ــان تهی ــت و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفه هیئ

ــد.  ــدا ش ــوم اه ــا س ــای اول ت ــه تیم ه ــود، ب ــده ب ش
در تیــم اصفهــان شــادی جندقیــان، زهــرا شــیری، مرضیــه 
مــژگان  رادفــر،  فــروغ  ســورانی،  نفیســه  علی اکبــری، 
ــی، مهفــر مــروی، صدیقــه ســروش  کریمــی، زهــرا هونجان
زهــره  خانــم  و  داشــتند  عضویــت  محمــودی  مونــا  و 
کرباس بافــی مربــی بــود. مدیــر اجرایــی مســابقات عبدالــه 
شــاطری معــاون هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان 

ــد. ــن بودن ــن یمی ــرم اب ــم اک ــی خان ــت فن و سرپرس

در پانزدهمین دوره مسابقات والیبال بانوان کارگرکشور:

 تهران جام قهرمانی را 
از چنگ اصفهان درآورد

دکتــر فیزیوتــراپ کیمیــا علیــزاده از بازگشــت او بــه صحنــه 
رقابت هــای تکوانــدو ظــرف 4 مــاه آینــده خبــر داد و گفــت: 
بــا درمــان ایزوکینیتیــک )تقویــت ســریع و بهتــر عضــات 
ــه  ــر چ ــا ه ــتیم ت ــن هس ــال ای ــه دنب ــا( ب ــچ پ ــراف م اط
ســریع تر کیمیــا علیــزاده را بــه صحنــه مســابقات بازگردانیم. 

ســارا جمهــوری دربــاره رونــد درمــان کیمیــا 
علیــزاده اظهــار کــرد: ایــن نــوع درمــان کاما 
ــی  ــه نگران ــچ گون ــن اســت و جــای هی ایم

ــدارد.  وجــود ن
ــام  ــد از انج ــر بع ــال حاض ــت: در ح وی گف
آب درمانــی، کارهــای بدنســازی از جملــه 
حــرکات درجــازدن را بــا کیمیــا علیــزاده 

شــروع کردیــم و از هفتــه بعــد، دویــدن و پریــدن را آغــاز 
 خواهیــم کــرد. هم اکنــون او در شــرایط بســیار خــوب 
ــای  ــام کاره ــد از اتم ــرد و بع ــر می ب ــه س ــاعدی ب و مس
دویــدن و پریــدن تــا پایــان اســفند، از فروردیــن وارد 
ــوری  ــد. جمه ــد ش ــدو خواه ــی تکوان ــای ابتدای تمرین ه

ــت،  ــر اردیبهش ــاه و از اواخ ــد از 4 م ــه بع ــان اینک ــا بی ب
ــاز  ــود را آغ ــه ای خ ــای حرف ــد تمرین ه ــزاده می توان علی
کنــد خاطرنشــان کــرد: رونــد درمــان علیــزاده دور از انتظــار 
ــا مشــکل  ــچ پ ــون از نظــر م ــه هم اکن ــه طــوری ک ــود؛ ب ب
خاصــی نــدارد و در شــرایط ایــده آل بــه ســر می بــرد. تنهــا 
مشــکل کنونــی او فاشــیای کــف پاســت کــه 
بــا انجــام کارهــای فیزیوتراپــی و ماســاژ 
ــن  ــم ای ــعی می کنی ــا س ــف پ ــوص ک مخص
مشــکل را نیــز هرچــه ســریع تر برطــرف 
کنیــم. دکتــر فیزیوتــراپ کیمیــا علیــزاده 
در پایــان دربــاره ایــن پرســش کــه آیــا 
 2017 جهانــی  مســابقات  در  می توانــد  او 
تکوانــدو شــرکت کنــد یــا خیــر، افــزود: اگــر ایــن رقابت هــا 
خــرداد ســال آینــده برگــزار شــود، اجــازه شــرکت در ایــن 
تورنمنــت را نــدارد؛ زیــرا از نظــر ســطح قــدرت و تــوان در 
ــای  ــن رقابت ه ــل چنی ــد تحم ــه بتوان ــت ک ــدی نیس ح

ــنا ــد. ایس ــته باش ــنگینی را داش س

کیمیا علیزاده ۴ ماه دیگر به تکواندو بازمی گردد
باشــگاه  و  ازبکســتان  دوم  کاپیتــان  چپــاروف،  ســرور 
لوکوموتیــو تاشــکند، روزی کــه بــا پیشــنهاد اســتقال بــرای 
همــکاری روبــرو شــد، اعــام کــرد تنهــا بــرای اینکــه شــانس 
 حضــور در بازی هــای آســیایی بــا یــک تیــم خارجــی 
ــا  ــت داده ت ــن پیشــنهاد پاســخ مثب ــه ای را داشــته باشــد ب

ــه  ــا تجرب ــن رقابت ه ــد را در ای چالشــی جدی
تمــام ســال های  کنــد. چپــاروف کــه در 
خارجــی  و  ازبــک  تیم هــای  بــا  گذشــته 
ــرای  ــود ب ــان آســیا حاضــر ب در لیــگ قهرمان
ــه اش خدشــه دار نشــود  اینکــه رکــورد جاودان
بــه اســتقال پیوســت تــا ایــن فصــل بــا ایــن 
ــیایی  ــای آس ــاف رقب ــه مص ــی ب ــم تهران تی

ــرارداد و صــدور  ــت ق ــع ثب ــا مان ــرود؛ امــا محرومیــت فیف ب
 ITC ایــن بازیکــن شــد تــا شــوک بزرگــی بــه اســتقالی ها 
و همچنیــن چپــاروف وارد شــود. بــا توجــه به اینکــه چپاروف 
در ایــران مشــتری چندانــی نــدارد و حتــی اگــر داشــته باشــد 
تیمــی نیســت کــه در آســیا حضــور داشــته باشــد، مســئوالن 

باشــگاه اســتقال بدشــان نمی آیــد در توافــق بــا ایــن خریــد 
ــه  ــار دیگــر زمینــه بازگشــت قرضــی چپــاروف ب پرحاشــیه ب
ــا ســرور  ــد ت ــو را فراهــم کنن ازبکســتان و باشــگاه لوکوموتی
ــد  ــه ده ــان ادام ــگ قهرمان ــورش در لی ــه حض ــان ب  همچن
و بعــد از اتمــام محرومیــت باشــگاه از فصــل آینــده پیراهــن 

اســتقال را بــر تــن کنــد. 
از  یکــی  عنــوان  بــه  تاشــکند  لوکوموتیــو 
ــگ  ــروه اول لی ــتان در گ ــای ازبکس نماینده ه
قهرمانــان قــرار دارد و در صورتــی کــه اســتقال 
ــا  ــذرد ب ــی آف بگ ــد در پل ــد الس ــد از س بتوان
ــن  ــد؛ از همی ــد ش ــروه خواه ــم هم گ ــن تی ای
ــگاه  ــن باش ــه ای ــاروف ب ــرض دادن چپ رو ق
از یــک جهــت می توانــد بــه تمــام نگرانی هــای اخیــر 
ــب  ــت و عجی ــرارداد گران قیم ــال ق مســئوالن باشــگاه در قب
ــوی  ــد و از س ــه ده ــته خاتم ــن گذاش ــه س ــک پاب ــا هافب ب
ــان و کادرش  ــی منصوری ــی احتمال ــد رویاروی ــر می توان دیگ
را بــا حریــف ازبــک در مرحلــه گروهــی بیشــتر کنــد. ورزش3

آگهیحصروراثت
خانم فروغ حسنعلی پور دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کاسه 781/95 ش ح 

1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام 

دائی جعفری خرزوقی  بشناسنامه 35 در تاریخ 1395/07/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فروغ حسنعلی پور خرزوقی فرزند علی ش.ش 

34 ) همسر متوفی ( )2( شکوه ش.ش 5100010169  )3( شیما  ش.ش 5100179724 هردو  دائی 

جعفری خرزوقی  فرزند بهرام )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/992/م الف به تاریخ  1395/11/09

آگهیمزایدهوفروشاموالغیرمنقولنوبتدوم
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 

950109 اجرای احکام که در آن محکوم علیه مجید جعفری فرزند حسین محکوم است به پرداخت 

658000000 ریال ) بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه( در حق آقای حمید جزی فرزند عباسعلی 

تاریخ  در  ایی  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  دولت  در حق  اجرا  هزینه  بابت  ریال   33884500 مبلغ  و 

95/12/16 ساعت 11 در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید می 

توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال با هماهنگی این شعبه واقع در خورزوق محله دلیگان بازدید 

برنده کسی است که  و  ریال شروع شده   174000000 به میزان  ارزیابی شده  مبلغ  از  نمایند. مزایده 

حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید.جهت بازدید از اموال که شامل سرویس خواب  و ... می باشد به شعبه مراجعه نمایید.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/520/م الف به تاریخ 95/11/09

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 168 فرعی از 11518 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سید مهدی حسینی خوراسگانی فرزند محمد   در جریان 

ثبت است و رای شماره 139560302027009818 مورخ 95/8/8 از طرف هیات حل اختاف موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک 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 95/12/4 روزچهار شنبه   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 اماک 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 ذیصاح 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: 95/11/10 شماره :34194/ م الف 

حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهیابالغ
بایگانی  پرونده:9509980362601094شماره  :9510100354007084شماره  اباغنامه  شماره 

اله  علیه عصمت  ناصری  آقای علی  :1395/11/04در خصوص شکایت  تنظیم  تاریخ  شعبه:951306 

از بی احتیاطی در امر رانندگی وقت رسیدگی در  ایراد صدمه بدنی غیر عمد ناشی  اتهام  رضایی به 

مورخه 1395/12/10 ساعت 8:30 به جهت عدم شناسایی متهم به این صورت اباغ میگردد که در محل 

ساختمان دادگستری ط3 اتاق 347 برگذار میگردد.

 شماره:34209/م الف 

متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق(- علی کیانی 

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1091/95 خواهان نجمه ودائی  دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال   به 

طرفیت حسین زارع  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/12/10 ساعت 

3/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی 

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 33789/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
نیلیه    هاله  خانم  وکالت  با  منظری  محسن  آقای  خواهان    1089-95 پرونده کاسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 69/000/000 ریال موضوع یک فقره چک   به طرفیت سید محمد 

جواد حسینی تبار   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....  مورخ 95/12/10 ساعت 4 عصر تعیین 

گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 

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

در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد 

دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   18 اصفهان- شعبه  اختاف  8165756441 شورای حل  پستی 

تلقی شده و تصمیم  قانونی  اباغ   ، نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی  را اخذ  و ضمائم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 33012 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9309980350500543شماره  پرونده:  9510100350509910شماره  اباغنامه:  شماره 

930579 تاریخ تنظیم: 1395/10/01 خواهان / شاکی شهرداری اصفهان      دادخواستی به طرفیت 

انگشت  ، عبداله همگی شاه جوان و صدیقه  ، حسین  ، حمید  ابوالقاسم   ، / متهم خسرو  خوانده 

چسبیده     به خواسته الزام به انتقال سند    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره 

105 ارجاع و به کاسه 9509980350500543 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/10 و ساعت 

08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی 

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 

اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 30100/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی 

آگهیابالغوقترسیدگی
نیلیه    هاله  خانم  وکالت  با  منظری  محسن  آقای  خواهان    1088-95 پرونده کاسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر مطالبه ی مبلغ 70/000/000 ریال موضوع یک فقره چک   به طرفیت سید روح 

اله حسینی    تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....  مورخ 95/12/10 ساعت 4/5 عصر تعیین 

گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 

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

در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد 

دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   18 اصفهان- شعبه  اختاف  8165756441 شورای حل  پستی 

تلقی شده و تصمیم  قانونی  اباغ   ، نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی  را اخذ  و ضمائم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 33013 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350600426شماره پرونده: 8509980350600293 ، 8509980350600292 ، 

8509980350600291شماره بایگانی شعبه : 850293،850292 ،850291تاریخ تنظیم: 1395/10/25 

مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :شرکت تعاونی گوشت قرمز اصفهان   نشانی: آپادانا ک بوستان 

پ3 و8  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان        نشانی: 

خ هزار جریب 2- نام : سید حسین نام خانوادگی : موسوی نام پدر: سید محمد نشانی : اصفهان 

بزرگراه شهید صیاد شیرازی حدفاصل خ عامه امینی و رکن الدوله نبش خ کوثر )17( مجتمع تندیس 

واحد 63 ط6 منزل موسوی 3- نام : ملوک آغا نام خانوادگی : حقانی طباطبائی قلعه قاسمی نام 

پدر: میرزا علی اکبر نشانی : مجهول المکان 4- نام: زهرا نام خانوادگی : موسوی قلعه قاسمی نام 

پدر: سید محمد نشانی : مجهول المکان 5- نام : سید محمد نام خانوادگی : موسوی قلعه قاسمی 

نشانی: اصفهان چهارراه آپادانا جنب پمپ بنزین بن بست ارژنگ پ 113 6- نام : سید محمود نام 

خانوادگی : موسوی قلعه قاسمی نام پدر: سید محمد نشانی : مجهول المکان 7- نام : سید علی 

نام خانوادگی : موسوی نام پدر: سید محمد نشانی : مجهول المکان 8- نام: بتول نام خانوادگی : 

موسوی قلعه قاسمی نام پدر: سید محمد نشانی : مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام 

قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : رضا  نام خانوادگی : ترابی  نشانی : خ بزرگمهر ابتدای خ 22 

بهمن ش 26  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم شرکت تعاونی گوشت قرمز اصفهان  محکوم 

به: بسمه تعالی )پیرو اجراییه شماره 519 مورخ 94/11/19( و اجراییه تکمیلی بموجب در خواست 

اجرای حکم --- و شماره دادنامه -1406—مورخ –94/10/10 – و دادنامه اصاحی شماره 1767-

انتقال شماره  -- مورخ –94/12/08--- شعبه -22--- تجدید نظر اصفهان – ضمن ابطال سند 

3326—مورخ 78/05/09—محکوم علیه )سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان ( ملزم می باشد به 

انتقال رسمی پاک –5000/15082 – بخش پنج ثبت اصفهان – و هم چنین انتقال رسمی به میزان 

48/5 – متر از پاک –15082 – جهت تعیین به پاک 5000/8291--- در حق محکوم له و پرداخت 

مبلغ –371000—ریال به عنوان هزینه دادرسی به مبلغ – دو میلیون – ریال به عنوان هزینه کارشناسی 

و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )توسط تمامی محکوم علیهم به جز مسکن و شهرسازی 

(- در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 

میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 

شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 

دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 

اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  

قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 

محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 

را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 

باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 33065/ م الف  مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان – فانی     

مفادآراء
و  اراضی  و  ثبتی   قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 

تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ 

را به مرجع قضایی تقدیم  ، دادخواست خود  تاریخ تسلیم اعتراض  از  رسید ، ظرف مدت یک ماه 

نمایند. ردیف 1-پیرو رای شماره 139460302023000449مورخ 1394/02/29 و رای اصاحی شماره 

شماره2689کدملی  شناسنامه  به  طاوسی  رضا  1395/10/30آقای  مورخ   139560302023001370

1286646197صادره از اصفهان  فرزندایاز   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 425/36 متر 

مربع مفروزی از پاک شماره 1 فرعی از 9087- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت 

عادی خریداری نموده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/25 

شماره : 34179 / م الف    امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهیمزایده
اجرائی کاسه  پرونده  موجب  به   1395/11/05: ثبت  :139504302128000010تاریخ  مزایده   شماره 

8900011 شش دانگ یک قطعه زمین  پاک ثبتی سه باقیمانده فرعی از هزار و پانصد و هفتاد و 

نه اصلی  بخش یک گلپایگان که سند آن در صفحه 537 دفتر 116 اماک با شماره چاپی 22242 

ثبت و صادر و به آقای حسین نوری  منتقل شده است. که طی نامه شماره 139405802010000663 

مورخ 1394/09/22 اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان بابت طلب بانک اقتصاد نوین و حقوق دولتی 

بازداشت گردیده است.  پاک فوق بصورت زمین مسکونی می باشد که پروانه ساختمانی ندارد و 

مساحت ششدانگ به میزان سیصد و پنجاه متر مربع می باشد.  حدود و مساحت شش دانگ : 

شماال بطول سیزده متر و بیست صدم متر درب و دیواریست به کوچه اشتراکی مورد ثبت دو و چهار 

و پنج فرعی از اصلی مذکور ، شرقا بطول بیست و دو متر و سی صدم متر دیوار به دیوار پاک هشت 

فرعی از هزار و پانصد و هفتاد و نه جنوبا به طور غیر مستقیم به طول هفده  متر  و سی صدم متر 

دیوارست به پاک هزار و پانصد و شصت و یک و هزار و پانصد و شصت و دو غربا به طول بیست و 

دو متر و هشتاد صدم متر دیواریست به باغچه پنج فرعی از اصلی مذکور با حق مجری از باغچه پنج 

فرعی از هزار و پانصد هفتاد و نه که شش دانگ پاک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک 

میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال ارزیابی شده است.  پاک مذکور فاقد بیمه می باشد 

.  پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دو شنبه مورخ سوم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج در 

اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان واقع در گلپایگان – خیابان آیت اله خوانساری جنب پمپ بنزین 

از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون 

ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. متقاضیان میتوانند از مورد مزایده 

واقع در خیابان فرمانداری پشت دبیرستان 17 شهریور روبروی مقبره بابا عبداله  بازدید نمایند. الزم 

به ذکر است به پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 

مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 

تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  مزایده است و 

نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 

خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 

، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

شماره :597/ م الف تاریخ انتشار اگهی :1395/11/10

 رئیس  اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان – مهدی صادقی 

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-913  خواهان محمد حسین احسنی   دادخواستی مبنی بر مطالبه ی 

مبلغ 25/000/000 ریال موضوع یک فقره چک   به طرفیت سید حسین نجار لنبانی     تقدیم نموده 

و وقت رسیدگی برای روز ....  مورخ 95/12/14 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت 

به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 

خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8165756441 

نماید. را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه 

اتخاذ خواهد  و تصمیم مقتضی  تلقی شده  قانونی  اباغ   ، در وقت رسیدگی   در صورت عدم حضور 

شد.

شماره : 33848 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیاحضارمتهم
بایگانی  شماره  پرونده:9409983654701535  شماره  نامه:9510113654000843  شماره 

یعقوب  متهم   951977 پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر  تنظیم:1395/10/19  تاریخ  شعبه:951977 

اسکندری فرزند رضا به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمد موضوع 

شکایت کاظم بازدار فرزند جابر مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده 344 قانون 

آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله 

به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 95/12/11 ساعت 12 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 

ارسال  عدم  یا  عدم حضور  در صورت  نماید  دفاع  خود  از  و  حاضر  فاورجان  دو  دادگاه کیفری   102

الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. 

غامحسین ابراهیمی ابراهیمی  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان  

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه یک سیار دادیاری 1 متهم یحیی کمالی فرزند حاجی کمال )افغانی 

( و هاشم رضایی )افغانی (  اتهامی خیانت در امانت  موضوع شکایت اقای منصور قربانی فرزند 

نعمت اله  مجهول المکان اعام میباشند  لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان  اباغ می 

گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقاب فاورجان  حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 

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

 شد. 

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب  فاورجان

چپاروف قرضی از استقالل می رود

طن
ی و

میا
:کی

س
عک
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ـــمـــاره 356 ســـــال سوم              ݡسݒ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس گردشگری

نیســت  بی علــت  ارزانــی  هــر  معــروف  مثــل   حتمــا 
را شــنیده اید. مثلــی کــه می گویــد گاهــی نبایــد گــول 
ــاره موضــوع مــورد  ارزانــی کاالیــی را خــورد. ایــن مثــال درب

ــی دارد. ــرد فراوان ــا کارب ــث م بح
از  بســیاری  نــوروز  تعطیــات  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 
ــفر  ــزی س ــر برنامه ری ــه فک ــاال ب ــن ح ــا از همی خانواده ه
هســتند. البتــه بــه مــدد تکنولــوژی شــما هــر روز بــا انبوهــی 
ــدر  ــه گاه آنق ــوید ک ــرو می ش ــفر روب ــرای س ــا ب از گزینه ه
وسوســه انگیز اســت کــه باورکردنــش ســخت می شــود. 
بلیت هــای چارتــر یــا تورهــای لحظــه آخــری، یکــی از 
ــوع ســفر  ــن ن ــه ارزان تری ــه شــما را ب ــی اســت ک گزینه های

ــت؟ ــر چیس ــا چارت ــد؛ ام ــوت می کن دع
    چارتر

واژه چارتــر )Charter( در لغــت بــه معنــی اجــاره هواپیمــا 
ــا  ــل ی ــل هت ــاره کام ــع اج ــی مواق ــی و در بعض ــا صندل ی
بخشــی از اتاق هــای آن اســت. ایــن خدمــت از ســوی 
ــوان  ــه عن ــا ب ــان هتل ه ــی و صاحب ــای هواپیمای ایرالین ه
»چارتردهنــده« ارائــه می شــود و مؤسســات گردشــگری 
داخلــی و خارجــی )چارترکننــده( آن را بــا قیمتــی مناســب 
ــی  ــری )Charter Flight(، پروازهای ــرواز چارت ــد. پ می خرن

ــی از  ــده در بعض ــفارش چارترکنن ــر س ــا ب ــه بن ــتند ک هس
مســیرها برقــرار می شــوند و ممکــن اســت بــرای یــک 
مقطــع بســیار کوتــاه زمانــی و روزهــای خــاص مثــل نــوروز 
ــزی  ــتان، برنامه ری ــل تابس ــر مث ــع طوالنی ت ــرای مقاط ــا ب ی
شــده باشــند؛ البتــه در بعضــی از مســیرهای پــروازی مثــل 
دبــی و اســتانبول بــه دلیــل تقاضــای همیشــگی پروازهــای 
چارتــری بــه طــور ســالیانه برگــزار می شــوند. یکــی از 
ــی  ــک ناش ــا، ریس ــه پروازه ــی این گون ــخصه های اصل مش
از پــر یــا خالــی بــودن پــرواز اســت کــه مســتقیما متوجــه 
ــه  ــده هزین ــر شــرایطی چارتردهن ــده اســت و در ه چارترکنن

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــل را دریاف کام
 مســئولیت حمل ونقــل داخلــی و بین المللــی اشــخاص 
و لــوازم شــخصی یــا کاال و مســئولیت بــروز مشــکاتی 
ماننــد تأخیــر در پــرواز، گــم شــدن بــار مســافر، لغــو پــرواز 
بــروز حــوادث غیرمترقبــه بــرای مســافران و هواپیمــا و... بــه 
عهــده ایرالیــن بــوده و چارترکننــده پاســخگو نخواهــد بــود. 
ــده  ــای چارترش ــت هواپیم ــد بلی ــت در خری ــن مزی مهم تری
بــرای تورهــای مســافرتی بــرای مســافران عمومــی، قیمــت 
ــای  ــان در زمان ه ــت واقعی ش ــه قیم ــبت ب ــا نس ارزان آن ه
مشخص شــده اســت. بنابرایــن بــرای شــما بــه عنــوان یــک 
مســافر خریــد بلیــت چارترشــده، به ویــژه در زمان هایــی کــه 
مســافرت کمتــر اســت، فرصتــی مغتنــم شــمرده می شــود.

    دردسرهای چارتر
نیســت  بی علــت  هــم  ارزان چنــدان  پــرواز  ایــن   امــا 
و گاهــی دردســرهایی دارد کــه بســیاری از مســافران از 
بزرگ تریــن مشــکات  از  یکــی  بی اطــاع هســتند.  آن 
ــی  ــت؛ یعن ــودن آن اس ــت ناپذیر ب ــر برگش ــای چارت بلیت ه
اینکــه اگــر شــما بــه هــر دلیــل از ســفر منصــرف شــدید یــا 
بــه پــرواز نرســیدید، هزینــه ای بــه شــما برگردانــده نخواهــد 

شــد. 
دیگــر اشــکال عمــده چارترهــا، مشــکات آژانس هــای 
بــدون مجــوز یــا کاهبــردار اســت. ایــن یعنــی اینکــه 
ــه  ــی فروخت ــازی بلیت ــات مج ــتفاده از تبلیغ ــا اس ــی ب گاه
می شــود کــه وجــود خارجــی نــدارد یــا اینکــه بلیــت 

ــای  ــه ج ــید ب ــد می رس ــه مقص ــی ب ــا وقت ــود دارد، ام وج
ــتاره در  ــدون س ــافرخانه ای ب ــا مس ــتاره ب ــار س ــل چه هت
ــی  ــچ امکانات ــه هی ــوید ک ــه می ش ــت مواج ــن وضعی  بدتری

ندارد.
    نکته

دقــت بــه چنــد نکتــه در بلیت هــای چارتــری ضــروری 
اســت: اول اینکــه چارترهــا معمــوال در فصل هــای کــم 
ــد  ــد عی ــی مانن ــان های ــه هســتند و در زم ــه صرف مســافر ب
چارتــر و بلیــت معمولــی فرقــی بــا هــم ندارنــد. نکتــه دیگــر 
اینکــه حتمــا ســعی کنیــد از دفاتــر مجــاز و حتمــا بــا تحقیــق 
ــدی  ــا دچــار مشــکات بع ــد ت ــداری کنی ــت خری ــی بلی قبل

نشــوید.

کیمیای وطن بررسی کرد:

آنچه از چارتر نمی دانید

 »هر ایرانی، یک صفحه قرآن« 

به یاد شهدای آتش نشان
کانــال رســمی شــبکه قــرآن 
ــرای شــادی  ــارف ســیما ب و مع
روح شــهدای آتش نشــان حادثــه 
ــی  ــر ایران ــش »ه ــکو، پوی پاس
ــزار  ــرآن« را برگ ــک صفحــه ق ی
ــه  ــش ب ــن پوی ــرده اســت. ای ک
ــال  ــف فع ــبت های مختل مناس

می شود. 
ــک  ــی ی ــر ایران ــش »ه ــرکت در پوی ــرای ش ــدان ب عاقمن
ــرآن  ــبکه ق ــی ش ــال تلگرام ــه کان ــد ب ــرآن« بای ــه ق  صفح
و معــارف ســیما مراجعــه و دکمــه »تــاوت قــرآن« را لمــس 
کننــد. کانــال تلگرامــی رســمی شــبکه قــرآن و معــارف ســیما: 

https://t.me/qtvirib

برگزاری آزمون تفسیر سوره فجر
بــه مناســبت دهــه فجــر، مســابقه تفســیر ســوره مبارکــه 
فجــر، ۲۱ بهمن مــاه در مؤسســه دارالقــرآن نورالهــدی برگزار 
می شــود. مؤسســه دارالقــرآن نورالهــدی کلیشــاد بــه 
 مناســبت دهــه فجــر، مســابقه تفســیر ســوره مبارکــه فجر 

را برگزار می کند. 
ــه آیــت هللا مــکارم شــیرازی  ــع مســابقه، تفســیر نمون منب
ــت  ــاه فرص ــا ۱9 بهمن م ــخ 5 ت ــان از تاری ــت و داوطلب اس
ــون  ــد. آزم ــام کنن ــرای شــرکت در مســابقه ثبت ن ــد ب دارن
ــر در  ــد زظه ــاعت ۴ بع ــاه، س ــنبه ۲۱ بهمن م در روز پنجش
ــود.  ــزار می ش ــدی برگ ــرآن نوراله ــه دارالق ــل مؤسس مح
ــؤاالت  ــوم آزاد و س ــرای عم ــابقه ب ــن مس ــرکت در ای ش

ــه صــورت تســتی اســت.  آزمــون ب
ــد  ــابقه می توانن ــزوه مس ــت ج ــرای دریاف ــدان ب عاقمن
ــاد  ــانی کلیش ــه نش ــدی ب ــرآن نوراله ــه دارالق ــه مؤسس  ب
ــه  ــپه مراجع ــک س ــب بان ــری، جن ــهید مطه ــان ش خیاب
ــا شــماره تلفــن ۳۷۴۸۷5۰۰ تمــاس حاصــل  ــا ب کــرده ی

ــا ــد. ایکن کنن

 تجلیل از ممتازان آموزش و پژوهش 

حوزه  علمیه اصفهان
ــوزش و پژوهــش حــوزه  ــازان آم ــل از ممت مراســم تجلی

علمیــه اصفهــان برگــزار شــد. 
آمــوزش  ممتــازان  از  نفــر   ۴۰۶ از  همایــش  ایــن   در 
ــت هللا  ــور آی ــا حض ــان ب ــه اصفه ــوزه  علمی ــش ح و پژوه
ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی  فقی ــده ول ــژاد نماین طباطبایی ن
جمعــه اصفهــان و آیــت هللا مهــدوی، نماینــده مــردم 
اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری، تجلیــل شــد. ربیــع

معارف

 اختصاص اعتبار 

برای زیرساخت های گردشگری میبد
مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی 
اســتان از اختصــاص ۸۰۰ میلیــون 
زیـرســـاخت  اعتبـــار  تومـــان 
ــر داد.  ــد خب ــه میب ــگری ب گردش
ــا  ــتی ب ــزود: در نشس ــش اف دان
ــت و  ــردم تف ــده م ــور نماین حض
میبــد در مجلــس شــورای اســامی 
و فرمانــدار شهرســتان میبــد، تفاهم نامــه ای دوجانبــه بیــن 
ــه امضــا رســید.  شــهرداری میبــد و میــراث فرهنگــی اســتان ب
ــر  ــت معاب ــرار اس ــه ق ــن تفاهم نام ــق ای ــرد: طب ــاره ک  وی اش
ــارکت  ــا مش ــد ب ــتان میب ــی شهرس ــای فرهنگی تاریخ و محوره
میــراث فرهنگــی و شــهرداری مرمــت و بهســازی شــود. فرماندار 
میبــد هــم در ایــن نشســت عــاوه بــر توجــه اســتان بــه توســعه 
منابــع انســانی، تجهیــزات و نیروهــای فنــی و یــگان حفاظتــی 
ــذاری  ــر اولویت گ ــتان ب ــن شهرس ــی ای ــراث فرهنگ ــه اداره می ب
اســتان بــه ثبــت جهانــی زیلــوی میبــد تاکیــد کــرد. فاح افــزود: 
مــا بایــد ایــن ظرفیت هــای تاریخــی و گردشــگری منحصربه فــردی 
را کــه دراختیــار داریــم، حفــظ کنیــم و از آن در اشــتغال پایــدار و 

اقتصاد بهره ببریم. صدا و سیمای مرکز یزد

 تبرئه 13 متهم پرونده سقوط جرثقیل 

در مکه
ــل  ــقوط جرثقی ــده س ــم پرون ــتان ۱۳ مته ــی در عربس دادگاه
ــرد. در  ــه ک ــات تبرئ ــی اتهام ــال ۲۰۱5 را از تمام ــه در س در مک
جریــان ایــن حادثــه دســت کم ۱۱۰ تــن از حجــاج کشــته 
شــدند. روزنامــه عــکاظ نوشــت کــه دادســتان بــه ایــن حکــم 
اعتــراض کــرده و خواهــان تجدیــد نظــر در آن شــده اســت. این 
روزنامــه گــزارش داد کــه دادگاه کیفــری در مکــه رســیدگی بــه 
ایــن دعــوی را بــه دلیــل »عــدم صاحیــت« رد کــرد. دادســتان 
کل نیــز دســتور تجدیدنظــر در حکــم علیــه گــروه بــن الدن را 
کــه مســئول ساخت وســازها در مکــه بــود، صــادر کــرد. ایســنا

تشکیل هیئت امنا برای میراث جهانی 

قانونی شد
ــکیل  ــت: تش ــی گف ــراث جهان ــای می ــور پایگاه ه ــر کل ام مدی
هیئــت امنــا بــرای نفایــس و میــراث جهانــی ایــران بــا مصوبــه 
ــد  ــه بع ــن ب ــت و از ای ــود گرف ــه خ ــی ب ــه قانون ــس وجه مجل

ــت.  ــد داش ــرد خواهن ــار هزینه ک اختی
فرهــاد عزیــزی گفــت: اکنــون همــه ســایت های میــراث جهانــی 
غیــر از 9 بــاغ ایرانــی، بیابــان لــوت، ۱۱ قنــات ایرانــی و کلیســاها 

هیئــت امنــا دارنــد. مهــر

اخبار کوتاه

ــازمان  ــای س ــق گزارش ه ــش طب ــال پی ــن دو س ــا همی ت
میــراث فرهنگــی و گردشــگری و حتــی ســازمان های 
جهانــی، بیشــترین گردشــگران ورودی بــه ایــران از عــراق 
ــازمان  ــن س ــاال ای ــا ح ــد؛ ام ــان بودن ــوری آذربایج و جمه
اروپایی هــا  اعــام کــرده  تازه تریــن گــزارش خــود  در 

بیشــترین ســهم را از گردشــگران ورودی 
ــه ایــران دارنــد و در ایــن میــان، آلمان هــا  ب
کمپانــی  نشســته اند.  جــدول  صــدر  در 
الگوهــای مســافرتی  »فورواردکیــز« کــه 
آینــده را بــا نظــارت و تحلیــل روزانــه ۱۶ 
میلیــون رزرو هواپیمــا در سراســر جهــان 
ــزارش  ــن گ ــد، در تازه تری ــی می کن پیش بین

ــر  ــزاری منتش ــن خبرگ ــی در ای ــه به تازگ ــران ک ــود از ای خ
شــده، متوســط رشــد گردشــگری کشــورمان را ۱۷.۳ درصد 
اعــام کــرده و مهم تریــن منابــع تأمیــن گردشــگر خارجــی 
در ایــران را از آمریــکای شــمالی، اروپــا و خاورمیانه دانســته 
کــه در مجمــوع ۸۳.۷ درصــد از مجمــوع گردشــگران 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــال ۲۰۱۶ را ب ــران در س ــه ای ورودی ب
دادنــد. در گــزارش ایــن کمپانــی نیــز آمــده اســت: در بیــن 
ــه ایــران، آلمان هــا بیشــترین ســهم  گردشــگران ورودی ب
را دارنــد؛ کشــوری کــه چندیــن دهــه اســت مهمتریــن بازار 
ــا  ــد. آلمانی ه ــمار می آی ــه ش ــران ب ــگری ای ــدف گردش ه
ســهم گردشــگران  از  درصــد   ۱۴.۳ کــه 
خارجــی ایــران را در اختیــار دارنــد، در ســال 
گذشــته ۸.۳ درصــد بیشــتر بــه ایــران ســفر 
کردنــد. گردشــگران آمریکایــی نیــز کــه ۱۰.۷ 
ــران  ــازار گردشــگری خارجــی ای درصــد از ب
را تأمیــن می کننــد، در ســال گذشــته رشــد 
ــت  ــه ثب ــران ب ــه ای 9.۳ درصــد را در ســفر ب
رســاندند. بــا ایــن حــال ایــن کمپانــی نیــز بیشــترین رشــد 
ــا  ــه و ایتالی ــتان، فرانس ــورهای پاکس ــه کش ــوط ب را مرب
ــد ۶۲.5  ــب رش ــه ترتی ــته ب ــال گذش ــه در س ــته ک دانس
درصــد، 5۷.5 درصــد و ۳۶.۱ درصــد را در اعــزام گردشــگر 

ــا ــراث آری ــران داشــته اند. می ــه ای خارجــی ب

ــز از  ــراث فرهنگــی و گردشــگری نطن سرپرســت اداره می
واگــذاری کاروانســرای تاریخــی کوهــاب نطنــز بــه بخــش 
خصوصــی خبــر داد. حســین یزدانمهــر گفت: کاروانســرای 
بازســازی  مرمــت،  جهــت  نطنــز  کوهــاب   تاریخــی 

و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شد. 
کاروانســرای  واگــذاری  جلســه  در  وی 
میــراث  اداره  محــل  در  کــه  کوهــاب 
فرهنگــی نطنــز برگــزار شــد، اظهــار کــرد: بــا 
ــی  ــده از مدت ــل آم ــه عم ــای ب هماهنگی ه
قبــل کاروانســرای کوهــاب بــرای واگــذاری 
بــه بخــش خصوصــی بــه صنــدوق احیــا و 
ــی  ــی معرف ــای تاریخ ــرداری از بناه بهره ب

ــد. ش
ــان  ــدد کارشناس ــور متع ــس از حض ــزود: پ ــر اف  یزدانمه
صنــدوق در محــل، برآوردهــای اولیــه درخصــوص مرمــت 
و نصــب امتیــازات انجــام، طــی چنــد مرحلــه مزایــده در 
ــدرت هللا  ــه ق ــن مرحل ــزار و در آخری ــوری برگ ــطح کش س

علیــزاده از همشــهریان نطنــزی در مزایــده برنــده و مقــرر 
ــت  ــت مرم ــی را جه ــای تاریخ ــن بن ــان ای ــه ایش ــد ک ش
و بهره بــرداری اجــاره کنــد. وی تصریــح کــرد: امــروز 
بــا حضــور نماینــدگان صنــدوق احیــا و بهره بــرداری 
ســرمایه گذار  تاریخــی کشــور،  بناهــای  و  اماکــن   از 
ــز  ــی نطن ــراث فرهنگ ــئوالن اداره می و مس
ــای  ــه امض ــرا ب ــذاری کاروانس ــرارداد واگ ق
طرفیــن رســید و رســما کلیــد کاروانســرای 
کوهــاب بــه مســتأجر جدیــد جهــت مرمــت 
ــرداری تحویــل داده شــد. یزدانمهــر  و بهره ب
بــه زودی عملیــات مرمــت   بیــان کــرد: 
ــا  ــن کاروانســرای تاریخــی ب و بازســازی ای
ــه طــرح  ــا تهی ــی و ب ــراث فرهنگ ــارت کارشناســان می نظ
بازســازی آغــاز خواهــد شــد و پــس از مرمــت و بازســازی 
ــه  ــروژه ب ــن پ ــاح ای ــاهد افتت ــک، ش ــده ای نزدی در آین
ــوان یــک مرکــز تفریحــی، اقامتــی و پذیرایــی جهــت  عن
رفــاه حــال گردشــگران و همشــهریان خواهیــم بــود. ایمنــا

واگذاری کاروانسرای کوهاب نطنز به بخش خصوصیاروپایی ها، صدرنشین سفر به ایران

حتما بخوانید!
اروپایی ها، صدرنشین سفر به ایران

آگهی مفقودی
-FE به شماره پاک ۳۳۸ط۲۸ایران ۲۳ شماره موتور  وانت  و مدارک مزدا  اسناد  مفقودی 
5۳55۰۱ و شماره بدنه NAGBPX۲Pc۱۸D۱۴۴۸9 به نام مهدی کیانی ابری مفقودی و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  به   ۱۳ ایران  ۲۴۷ق59  پاک  شماره  به  پراید  سواری  سبز  برگ  مفقودی 
NAS۴۱۱۱۰۰F۱۰5۶۶9۲  به شماره موتور 5۳۳۸۳۴۴ به نام محمد ریسمان کارزاده مفقودی 

و از درجه اعتبار ساقط است.

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- مرتضی ۲- حمید رضا      نام خانوادگی: ۱- مرادی ۲- کمایی  نام پدر: ۱- حیدر 

۲- غامرضا      نشانی محل اقامت: هر ۲ مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی:راست 

پور  نام پدر : نادر نشانی محل اقامت: فوالدشهر – محله ب پنج پارکینگ ۳۳ ورودی ۱۳۲ طبقه دوم پاک ۴ منزل 

شخصی  محکوم به:به موجب رای شماره ۲5۲/95 تاریخ95/۶/۱۰ حوزه ............  شورای حل اختاف شهرستان 

فاورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:خوانده ردیف دوم حضور در دفتر خانه اسناد رسمی 

و انتقال سند اتومبیل سواری پژو  روآ به شماره شهربانی ۴۷۷ ل ۱۷ سری ایران ۲۴ به نام خواهان و نیم عشر در 

حق صندوق دولت. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 

باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید. 

دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون محسن کیانی ابری فرزند مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که 

هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه 

دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین پاک ۱۲۷9۷ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۲۷۳۴۴۶ الف 

۸۷ که در صفحه ۳۶۲ دفتر ۴۳۴ به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی 

دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده 

است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۴۰۶۷/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون محسن کیانی ابری فرزند مهدی نسبت به ۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی 

که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 

۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین ۱۲۷95 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۴۷۸۱۴۱ 

الف ۸9 که در صفحه ۲۰9 دفتر 5۲۷ به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی 

دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده 

است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۴۰۶۶/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون صدیقه فروغی ابری فرزند تقی ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 

گواهی شده و به تایید دفتر ۲۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت شش دانگ پاک ۱۲9۶۸/۳۱ و 

۱۲9۶9  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 5۸۳۳۲۶ الف ۸۸ که در صفحه ۲۶ دفتر ۲5۸ به نام نامبرده 

سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک طبق سند ۴۱9۴-9۱/۲/9 دفتر ۱۱۷ 

تهران در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو رهناست معامله دیگری انجام نشده. به علت سرقت سند 

مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ 

آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( 

نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه 

کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۴۰۶۴/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون هاجر کیانی ابری فرزند مرتضی نسبت به ۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی 

که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 

۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین ۱۲۷95 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۴۷۸۱۴۲ 

الف ۸9 که در صفحه ۲۱۲ دفتر 5۲۷ به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی 

دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده 

است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۴۰۶5/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون سعید کیانی ابری فرزند مهدی نسبت به ۱/5 دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که 

هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت ۱/5 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین ۱۲۷95 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۴۷۸۱۴۳ الف 

۸9 که در صفحه ۲۱5 دفتر 5۲۷ به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر 

اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده است 

و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  

آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر 

ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۴۰۶9/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون سعید کیانی ابری فرزند مهدی نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که 

هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲۱ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین پاک ۱۲۷9۷ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی ۲۷۳۴۴۷ 

الف ۸۷ که در صفحه ۳۶5 دفتر ۳۴۳ به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی 

دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده 

است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۴۰۷۰/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  واقع   اصلی  از ۱۰۳9۳  فرعی   ۳5۰۶ شماره  پاک  یکبابخانه   حدود ششدانگ  تحدید  چون 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  عباس  فرزند  نوربخش  محمدرضا  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان 

۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸9۱۰مورخ 95/۷/۱۸  از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

۱۳95/۱۲/۲ روز دوشنبه 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 اماک مطابق 

ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین 

نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 

ذیصاح 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: ۱۳95/۱۱/۱۰ شماره :۳۴۱۷۶/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پاک ۲۴ فرعی مفروز شده از یک فرعی از پاک ۱۱9۳۶ اصلی 

نفر  اله شهرت هردو  و عزت  آقایان محمد حسین  بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت  در بخش 5  واقع  

جالی زفره فرزندان محمد اسماعیل در جریان ثبت است و رای های شماره های ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰9۴۰۴ و 

۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰9۴۰۸ مورخ 95/۷/۲9  از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

۱۳95/۱۲/۴ روز چهارشنبه 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 اماک مطابق 

ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین 

نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 

ذیصاح 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: ۱۳95/۱۱/۱۰

 شماره :۳۴۷5۱/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 9۱۰5۱۳ ح ۲ اجرایی 

موضوع علیه حمید وکیلی فرزند اکبر    و له آزاده سلیمانی فرزند عبدالرضا     در تاریخ چهارشنبه ۱۳95/۱۱/۲۰ به 

منظور فروش یک سهم مشاع از پنج سهم مشاع از هفت سهم مشاع از هشت سهم مشاع از شش دانگ دو باب 

منزل مسکونی و دو قطعه زمین کشاورزی به عنوان سهم االرث محکوم علیه از رقبه فوق الذکر به شرح ۱-منزل 

مسکونی دو طبقه به مساحت ۲۲۴/۶۱ متر مربع به شماره پاک ثبتی ۴۷۴/۸۴۰ بخش 9 ثبت اصفهان ۲-منزل 

مسکونی دو طبقه دارای ۱9۸/۷۷ متر مربع عرصه و ۲۸۰ متر مربع اعیان به شماره ملک ۴۷۴/۸۴۲ بخش 9 ثبت 

اصفهان ۳- قطعه زمین کشاورزی غیر محصور به مساحت تقریبی ۲۱۰۰ متر ۴-قطعه زمین کشاورزی )باغی- 

زراعی( به مساحت تقریبی ۲۴5۰ متر مربع واقع در ۱-سهروفیروزان- کوی شهید رحیم ذبیحی- مقابل مسجد ۱۴ 

معصوم ۲-سهر و فیروزان- کوی شهید رحیم ذبیحی مقابل مسجد ۱۴ معصوم ۳-سهروفیروزان صحرای پاختار۴- 

سهروفیروزان صحرای پاختار که دارای سابقه ثبتی به شماره های فوق اندکی در ردیفهای ۱ و ۲ و ردیفهای ۳ و ۴ 

فاقد سابقه ثبتی می باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح 

جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲۸ برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ ۱-۷۸/۷5۰/۰۰۰ریال ۲- ۱۷۰/۶۲5/۰۰۰ ریال ۳-۱۲۴/95۰/۰۰۰ ریال ۱۲۸/۶۲5/۰۰۰-۴ 

ریال ارزیابی شده است .متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 

اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا 

کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 

در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

مدیر اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۴۰۴۶۰  موضوع علیه حمید توکلی-حسین 

شرافت- قرض الحسنه شهدای دارگان و له محسن نجفی حسن آبادی     در تاریخ 95/۱۱/۲۶ به منظور فروش 

ملکی یک ساختمان حدودا ۲۰۰ متر عرصه و ساختمان در دو طبقه شامل همکف حدود ۱5۰ متر مربع با اسکلت 

بتن- سقف تیرچه بلوک- کف سنگ فرش گرانیتی درب و پنجره فلزی و قسمت پارکینگ با کف و بدنه سرامیک 

حدود ۳۰ متر مربع را طاق روی پارکینگ حدود ۳۰ متر مربع و زیر زمین با کف موزاییک و بدنه سیمان حدود ۴۰ متر 

مربع و جمعا ۲55 متر مربع با آب و برق و گاز و کولر و اسپیلت و دوربین مدار بسته ملکی  حمید توکلی-حسین 

شرافت- قرض الحسنه شهدای دارگان واقع در شهر پیربکران- روستای دارگان- خیابان اصلی پاک ۱۴۱۷ کد 

پستی ۸۴5۷۱5۷۸۴۴ که دارای سابقه ثبتی به شماره - می باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق 

غیر نمی باشد  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲۴ برگزار 

نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 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. 

مدیر اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کاسه 9۳۰۳۱۲ ج ۱۴ به طرفیت خواهان 

مصطفی شفایی مقدم و خوانده خانم مریم آقاجانی به نشانی: اصفهان- خ سجاد- ک شهید علی غامعلیان- بن 

بست شهید طالبی- پ۴۲ به خواسته دستور فروش ملک جلسه مزایده ای در روزدو شنبه به مورخ 95/۱۱/۲5 

ساعت۱۰-۱۰:۳۰ در محل اجرای احکام بند ۱۴ حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت ۲۰۰متر بعد از چهارراه 

ساختمان مرکزی ساختمان اجرای احکام حقوقی ط سوم واحد ۶ برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده 

عبارت است از ششدانگ پاک ثبتی 5۰۰۰/۱۴۴۴ ثبتی 5 ثبت اصفهان به نشانی: اصفهان خ سجاد کوچه ۲۷  

شهید علی غامعلیان- بن بست شهید طالبی- پ۴۲ کد پستی ۸۱۶۷۶۸۴۸۳۱ که طبق نظر کارشناس دادگستری 

ملک فوق عبارت است از یک باب منزل مسکونی یک طبقه و یک واحد به  مساحت عرض  ۱۱5/۲۷5 متر مربع 

و مساحت اعیانی حدود ۶۷ متر با قدمت بیش از ۴۰ سال با دیوار خشت و گل و نوع سقف تیر چوبی و نمای 

خارجی آجری پوشش بدنه رنگ روغنی پوشش کف موزائیک و آشپزخانه معمول با کابینت فلزی سیستم گرمایش 

بخاری و سرمایش کولر آبی دربهای داخلی و پنجره ها چوبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد ملک 

مذکور از ضلع شرقی در طرح تعریض گذر واقع شده و مساحت عرض از عقب نشینی حدود 9۸/5۸ متر مربع 

می گردد.ملک فوق در حال حاضر در تصرف شخص ثالث می باشد لذا با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر 

در قضیه ارزش ششدانگ پاک فوق مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.طالبین خرید می توانند ظرف 

5 روز قبل از مزایده از ملک فوق واقع در آدرس اعامی بازدید نمایند، کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند 

 که حداقل ده درصد از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه

 دهد.

شماره:۳۳۰۴۸/م الف اجرای احکام شعبه ۱۴ حقوقی اصفهان

گواهی  حصروراثت
خانم آرزو نصیری اجگردی  بشناسنامه شماره ۱۱۰۰۰۱5۷5۲ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 95/۱5۰5تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محسن کیانی اجگردی 

بشناسنامه شماره ۶۴5۶ در تاریخ 95/۲/۲۱ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- نعمت اله کیانی 

اجگردی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه ۲5 نسبت با متوفی پدر ۲- خدیجه کیانی اجگردی فرزند حسن شماره 

شناسنامه ۱۱ نسبت با متوفی مادر ۳- امیرحسین کیانی اجگردی فرزند محسن شماره شناسنامه ۱۱۰۰۸۴۸۶۱۴ 

نسبت با متوفی فرزند ۴- امیر علی کیانی اجگردی فرزند محسن شماره شناسنامه ۱۱۰۰9۷۱۳۳5 نسبت با متوفی 

از  متوفی همسر پس  با  نسبت  عبداله شماره شناسنامه ۱۱۰۰۰۱5۷5۲  فرزند  اجگردی  نصیری  آرزو  فرزند 5- 

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

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

 شد.

 شماره:9۰۰/ م الف دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان 

آگهی احضار متهم
حلقه  یک  اتهام حفر  به   رحیم   فرزند  متهم سعید عشوری    ۱۰۲ پرونده کاسه 95۱۷۷۱ ک  در  اینکه  به  نظر 

در  لذا  است   اعام گردیده  المکان  اصفهان   مجهول  ای  منطقه  آب  غیر مجاز   موضوع شکایت شرکت  چاه 

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

95/۱۲/۱۱ ساعت ۸/۳۰ صبح  جهت رسیدگی  تاریخ  در  اباغ می گردد  نامبرده   به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج 

ارسال  عدم  یا  حضور  عدم  صورت  در  نماید  دفاع  خود  از  و  حاضر  فاورجان   انقاب  دادگاه   در  خود  اتهام  به 

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

 شد. 

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۶۴۸/95 خواهان محسن نژاد لباف   دادخواستی مبنی بر: مطالبه سفته  به طرفیت امیر 

حسین فخاری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز........  مورخ 95/۱۲/۱۱ ساعت ۴ عصر  تعیین گردیده 

است . باتوجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق  چهار راه وکا مجتمع شماره ۲اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

شماره: ۳۳۸5۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۳9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان
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پیامبر اکرم)ص( فرمودند:

خیرکم خیرکم الهله و انا خیرکم الهلی. 

 بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهترین 

است و من بهترین افراد برای خانوده ام هستم.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ـــمـــاره 356 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

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

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

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

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

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

)شماره 800/30700(

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان.
موضوع مناقصه: واگذاری اداره امور مربوط به بهره برداری، نکاهداشت و تعمیرات جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده CNG مشکات شرقی و غربی، سان آرای شمالی و 

جنوبی، اریسمان در قالب یک قرارداد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه با موضوع فوق به مبلغ 522.000.000 ریال. 

بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبای 4120075101008 با شناسه واریز 26100000026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت 
رسید وجه از خزانه منطقه و یا ارائه یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین.

نشانی محل دریافت و تحویل اسناد:
اصفهان - خیابان چهارباغ باال - جنب پمپ بنزین، امور قراردادها. 

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل مشاهده نمایند.
تلفن تماس امور قراردادها: 03136244618 - تلفن تماس شرکت: 3136247001

مهلت دریافت اسناد:
- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1395/11/11

مهلت تسلیم پاکات:
- روز دوشنبه مورخ 95/11/25 به آدرس اصفهان - چهارباغ باال - جنب پمپ بنزین - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - دبیرخانه کمیسیون مناقصات.

تاریخ گشایش پاکات:
- ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/11/26

شرایط متقاضی:
- ارائه درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه.

.CNG  مورد تائید مدیر طرح CNG کلیه شرکتهای مجاز بهره برداری از جایگاه های -
- ارائه گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی )ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد(

- ارائه اساسنامه، آگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت، لیست اعضاء هیئت مدیره به همراه کپی مدارک شناسائی و تحصیلی آنان )ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامی می باشد(
- عدم وجود سوء عملکرد در اجراهای گذشته. 

- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت از سوی مناقصه گر در زمان انعقاد قرارداد الزامی می باشد.
- عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته. 

- شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های حائز شرایط تحویل خواهد شد.
- ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رویت می باشد.

- آدرس سایت:
- آگهی و شرایط مناقصه در سایتهای ذیل قابل رویت می باشد:

WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR -

مجوز شماره 1395/4710

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ
کت میل پخش فرآورده های نف�ت �ش

 منطقه اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان دربــاره پروژه هــای قابــل بهره بــرداری 
در دهــه مبــارک فجــر گفــت: در دهــه مبــارک فجــر شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
16 پــروژه در بخــش آب و فاضــالب را بــا اعتبــاری بیــش از یــک هــزار و 30 میلیــارد 

ــرداری می رســاند. ــه بهره ب ــال ب ری
    تصفیه خانه فاضالب سده لنجان

ــان  ــده لنج ــالب س ــه فاض ــروژه تصفیه خان ــاح پ ــه افتت ــی ب ــم امین ــدس هاش  مهن
و ورنامخواســت اشــاره کــرد و گفــت: عملیــات احــداث ایــن تصفیه خانــه در تیرمــاه 
ســال 92 آغــاز شــد. اجــرای عملیــات احــداث تصفیه خانــه فاضــالب ســده لنجــان 
ــای  ــرکت آبف ــان ش ــل می ــع متقاب ــرارداد بی ــاد ق ــاس انعق ــر اس ــت ب و ورنامخواس
اســتان اصفهــان بــا مجتمــع فــوالد مبارکــه در دســتور کار قــرار گرفــت؛ بــه طــوری 
کــه مقــرر شــد بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ایــن پــروژه در بــازه زمانــی 3 
ســاله عملیاتــی شــود کــه خوشــبختانه ایــن امــر تحقــق یافــت؛ در حالــی کــه اگــر 
ــت کم  ــود، دس ــی ش ــی اجرای ــارات دولت ــص اعتب ــا تخصی ــروژه ب ــن پ ــود ای ــرار ب ق
ــی  ــارات دولت ــی اعتب ــق قطره چکان ــم تزری ــل آن ه ــرد؛ دلی ــان می ب ــال زم  20 س

بود.
ــه  ــه فاضــالب ســده لنجــان و ورنامخواســت در مســاحتی ب ــزود: تصفیه خان وی اف
وســعت 32 هــزار متــر مربــع احــداث شــد کــه بــه روش لجــن فعــال و هوادهــی 
گســترده بــا دبــی خروجــی 189 لیتــر در ثانیــه و دبــی ورودی 4 هــزار و 680 
ــن  ــاز اول ای ــرداری از ف ــا بهره ب ــده ب ــی ش ــت و پیش بین ــب در روز اس ــر مکع مت
ــبکه  ــات ش ــش خدم ــت پوش ــر تح ــزار نف ــر 38 ه ــغ ب ــی بال ــه جمعیت تصفیه خان

ــد. ــرار گیرن فاضــالب ق
    فیلتر شنی )تصفیه فیزیکی( آب فریدونشهر

ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــره ش ــس هیئت مدی ــل و رئی ــر عام مدی
ــاح فیلتــر شــنی )تصفیــه فیزیکــی( آب فریدونشــهر گفــت: فیلتــر شــنی  ــه افتت ب

آب فریدونشــهر در حالــی عملیاتــی شــد کــه بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی ایــن 
ــی از  ــگان، یک ــز وجــود چشــمه لن ــرار دارد و نی ــرب اســتان ق ــه در غ شهرســتان ک
ــد  ــیالبی می ش ــا س ــی ب ــگام بارندگ ــوال در هن ــه اص ــده رود، ک ــاخه های زاین سرش
کــدورت آب تــا حــدود NTU 40 افزایــش می یافــت کــه ایــن امــر مشــکالتی بــرای 
ــن  ــدن ای ــی ش ــا اجرای ــبختانه ب ــرد. خوش ــاد می ک ــه ایج ــرب منطق ــن آب ش تأمی
 NTU ــک ــر ی ــه زی ــدورت آب ب ــت، ک ــنی اس ــر ش ــه 4 فیلت ــز ب ــه مجه ــه ک تصفی
می رســد. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه از اهمیــت 

بســزایی برخــوردار اســت.
    تصفیه خانه شمال

ــه شــمال  ــاز 2 تصفیه خان ــل هــواده ســطحی ف ــرداری از تبدی وی درخصــوص بهره ب
بــه هوادهــی عمقــی و تبدیــل هــواده ســطحی فــاز 2 تصفیه خانــه فاضــالب جنــوب 
ــه  ــا تبدیــل شــدن هــواده ســطحی فــاز 2 تصفیه خان ــه هوادهــی عمقــی گفــت: ب ب
ــه هوادهــی عمقــی، راندمــان فرآینــد تصفیــه در ایــن  فاضــالب شــمال و جنــوب ب
تصفیه خانــه افزایــش می یابــد؛ بــه طــوری کــه تأثیــر بســیاری در افزایــش کیفیــت 
پســاب خروجــی در ایــن تصفیه خانه هــای فاضــالب دارد. همچنیــن بازســازی 
ــید  ــان رس ــه پای ــم ب ــوب ه ــه جن ــاز 3 تصفیه خان ــه ف ــینی اولی ــای ته نش  حوض ه
ــال  ــه از س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــرداری می رس ــه بهره ب ــر ب ــه فج و در ده
62 تاکنــون ســرریز حوضچه هــا تعویــض نشــده بــود و بــه علــت فرســودگی تأثیــر 
ــه  ــد تصفی ــازی آن فراین ــا بازس ــبختانه ب ــت؛ خوش ــه داش ــد تصفی ــویی در فرآین س

ــه اســت. ــا یافت بســیار ارتق
    تصفیه خانه های بهارستان و جنوب

فجــر  مبــارک  دهــه  در  پروژه هایــی کــه  از  یکــی  امینــی گفــت:  مهنــدس 
پارامتــر  مولتــی  آنالیــزور  راه انــدازی  و  نصــب  می رســد،  بهره بــرداری  بــه 

ایــن  شــدن  اجرایــی  بــا  اســت کــه  جنــوب  و  بهارســتان  تصفیه خانه هــای 
ــود  ــری می ش ــن اندازه گی ــورت آنالی ــه ص ــاب ب ــی پس ــای آلودگ ــروژه، پارامتره پ
 و نیــز نتایــج کیفــی پســاب بــه صــورت آنالیــن قابــل مشــاهده و بررســی

 است.
ــوب،  ــتان و جن ــالب بهارس ــه فاض ــر تصفیه خان ــالوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــن در حال ای
شــرکت آبفــای اســتان و اداره محیــط زیســت می تواننــد بــه صــورت آنالیــن کیفــی 
بــودن پســاب خروجــی ایــن تصفیه خانه هــا را مــورد بررســی قــرار دهنــد؛ در حالــی 
ــا پیــش از اجرایــی شــدن ایــن پــروژه، واحدهــای نظارتــی تنهــا بــه صــورت  کــه ت
مــوردی می توانســتند کیفیــت پســاب را ارزیابــی کننــد هــم اکنــون ایــن امــر آنالیــن 
و در هــر لحظــه شــدنی اســت کــه ایــن فرآینــد مؤثــر در افزایــش کیفیــت پســاب 

ــه اســت. ــن تصفیه خان خروجــی از ای
    کلکتور فاضالب خیابان میردامادی

ــادی  ــان میردام ــالب خیاب ــور فاض ــات کلکت ــرای عملی ــاره اج ــی درب ــدس امین مهن
جهــت حــذف ایســتگاه پمپــاژ فاضــالب دســتگرد و اجــرای عملیــات انتقــال 
آب و ایســتگاه های پمپــاژ فاضــالب شــماره 1 و 2 شــهرک بــرق و الکترونیــک 
ــه قطــر  ــا اجــرای یــک و نیــم کیلومتــر کلکتــور فاضــالب ب خاطرنشــان ســاخت: ب
ــادی و ســاخت 2 حوضچــه مخصــوص، بخشــی  ــان میردام ــر در خیاب 1200 میلیمت
ــه  ــتگرد ب ــاژ دس ــتگاه پمپ ــق ایس ــه از طری ــهر ک ــتان خمینی ش ــالب شهرس از فاض
ــاژ  ــتگاه پمپ ــذف ایس ــا ح ــت ب ــال می یاف ــهر انتق ــالب شاهین ش ــه فاض تصفیه خان
دســتگرد فقــط از طریــق خــط انتقــال 1200 میلیمتــر بــه تصفیه خانــه شــمال 
ــا  ــتگرد نه تنه ــاژ دس ــتگاه پمپ ــذف ایس ــت ح ــود؛ در حقیق ــل می ش ــان منتق اصفه
ــته ــز دربرداش ــا را نی ــش هزینه ه ــه کاه ــده، بلک ــه ش ــو در منطق ــذف ب ــث ح  باع

 است. 

همچنیــن بــا عملیاتــی شــدن خــط انتقــال آب بــه شــهرک بــرق و الکترونیــک نیــاز 
 آبــی بســیاری از کارگاه هــا و کارخانه هــای مســتقر در ایــن واحــد صنعتــی برطــرف 

می شود.
    دیگر پروژه ها

ــان درخصــوص  ــای اســتان اصفه ــر عامــل شــرکت آبف ــره و مدی رئیــس هیئت مدی
احــداث شــیرخانه ورودی بــه فلمــن، احــداث شــیرخانه خروجــی از فلمــن، احــداث 
شــیرخانه ارغوانیــه، احــداث شــیرخانه دینــان و احــداث شــیرخانه زازران گفــت: در 
ــه جهــت  ــان ب ــر یکــی از اولویت هــای شــرکت آبفــای اســتان اصفه ســال های اخی
ــوده  ــال ب ــای س ــام روزه ــه آب در تم ــع عادالن ــن و توزی ــی، تأمی ــع آب ــود مناب کمب

اســت.
ــتری  ــاز بیش ــه نی ــی ک ــف در نقاط ــیرخانه های مختل ــداث ش ــاس اح ــن اس ــر ای ب
احســاس می شــد همچــون ورودی بــه فلمــن، خروجــی از فلمــن، ارغوانیــه، 
ــال  ــه در ح ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــرار گرف ــتور کار ق ــر و زازران در دس ــه می ــان، قلع دین
ــرل حــوادث  ــار و کنت ــوع حــوادث، مه ــگام وق ــن پروژه هــا هن ــا اجــرای ای حاضــر ب
ــه  ــد ک ــالح ش ــز اص ــال آب نی ــوط انتق ــی خط ــاختار فن ــود. س ــام می ش ــر انج بهت
ــا از  ــی، نه تنه ــوط انتقال ــالح خط ــوادث و اص ــع ح ــه موق ــرل ب ــا کنت ــت ب در نهای
ــه  ــاط پرحادث ــیرخانه در نق ــداث ش ــه اح ــود، بلک ــری می ش ــت آب جلوگی  هدررف

و اصالح خطوط انتقال و توزیع عادالنه آب محقق خواهدشد. 
مهنــدس امینــی اعــالم کــرد: در دهــه مبــارک فجــر از 190 کیلومتــر اجــرای شــبکه 
فاضــالب و 136 کیلومتــر اجــرای شــبکه آب در ســطح اســتان اصفهــان بهره بــرداری 

می شــود.
ایــن در حالــی ســت کــه مــردم در جای جــای اســتان همچنــان خواهــان بهره منــدی 
از خدمــات شــرکت آبفــا هســتند و بــر ایــن اســاس اجــرای شــبکه آب و فاضــالب 

بــدون وقفــه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

اجرای پروژه های آبفا بدون وقفه ادامه دارد


