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 کاهش بارش برف 
درنتیجه تغییرات اقلیمی
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دستور حکومتی و انقالبی

له
قا

رم
س کلمه ای  کن!«؛ این جمله 3  »بی درنگ عزلش 

دستور  یک  دارد،  دل  در  حرف  از  دنیایی  که 
که  است  اسالم  مبین  دین  از  برخاسته  انقالبی 

صادر  علیه السالم  علی بن ابیطالب  متقیان  موالی 
ماموران  که  بود  قرار  این  از  حکایت  فرموده اند. 
امام  جاسوسان  زمان،  آن  تعبیر  به  و  اطالعاتی 
که مسئول امور  علی)ع( به آن حضرت خبر می دهند 
گرفته و به بیت المال  اقتصادی منطقه »اهواز« رشوه 

دست درازی کرده است.
اهــــواز ناحیـه  فرمانــدار  رفـاعــه،  به  بـی درنگ   امام 
حکومتی  دستوری  و  می نویسند  تند  بسیار  نامه ای 
خیره  را  تاریخ  چشم  حقیقت  در  که  می کنند  صادر 
می نویسند:  علی)ع(  امام  است؛  کرده  شگفتزده  و 
درباره  خواندی،  را  نامه  این  که  زمانی  رفاعه!  »ای 
کن: بی درنگ عزلش  ابن هرمه، مسئول بازار چنین 
کن و در این باره مسامحه و مماشات مکن. او را به 

مردم معرفی کن...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

 آیا عمان
 میزبان بی طرف است؟
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اصفهان  ضرورت اقدام محسوس 

مسئوالن در رفع مشکالت مردم

شهرکرد  نابودی صهیونیست ها 

 برای نظام جمهوری اسالمی
 ارزش است

کرمان  استکبار بداند مردم ما 

هراس ناپذیر هستند

یزد  لزوم رسیدگی مسئوالن 

به معیشت مردم

صفحه 2نماز جمعه

با حضور ۴۰۰ هزار نفر برگزار شد:



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

Z.Bagheri@eskimia.ir
زهرا باقریسرویس سیاست

ــم  ــام معظ ــت: مق ــان گف ــه اصفه ــام  جمع ام
رهبــری بــه مســئوالن هشــدار دادنــد کــه بــرای 
رفــع مشــکالت مــردم، اقدامــی محســوس 

ــد. ــام دهن انج
ــید  ــت هللا س ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
ایــن  خطبه هــای  در  طباطبایی نــژاد  یوســف 
هفتــه نمــاز جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ســخنان مقــام معظــم رهبــری در جمــع مــردم 
بــرای  زبــان  خاطرنشــان کــرد:  آذربایجــان 
 22 راهپیمایــی  در  مــردم  حضــور  از  تشــکر 
ــاران بعضــی شــهرها قاصــر  ــرف و ب بهمــن در ب
اســت. وی اضافــه کــرد: ولــی ایشــان فرمودنــد 
ــردم در  ــرکت م ــد ش ــد بدانن ــئوالن بای ــه مس ک
ــالم و  ــالب و اس ــاع از انق ــرای دف ــی ب راهپیمای
کشــور، تودهانــی بــه دشــمنان بــود؛ نــه بــه ایــن 
معنــا کــه از عملکــرد مســئوالن راضــی هســتند؛ 
اقتصــادی  مشــکالت  و  تبعیــض  از  مــردم 
گالیه منــد هســتند و بایــد کاری کنیــم کــه بــرای 
مــردم محســوس باشــد. طباطبایی نــژاد اذعــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــه مســئوالن 
هشــدار دادنــد کــه بــرای رفــع مشــکالت مــردم 

ــری  ــد و تدبی ــام دهن ــوس انج ــی محس اقدام
بیندیشــند کــه مشــکالت رفــع شــود؛ البتــه 
ــکالت را از  ــام و مش ــل نظ ــاب اص ــردم حس م

هــم جــدا می کننــد.
امام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه بخــش 
دیگــری از ســخنان رهبــر انقــالب افــزود: بعضی 
افــراد و روزنامه هــا، بحــث آشــتی ملــی را 
ــا  ــردم ب ــا م ــد ت ــد و می خواهن ــرح می کنن مط
اهــل فتنــه آشــتی کننــد؛ در حالــی کــه انســان 
ــش  ــل هدف ــی مقاب ــد کس ــر دی ــد، اگ هدفمن
ایســتاده و بــر ضــد آن صحبــت می کنــد، نبایــد 

ــد. ــار کن ــوب رفت ــا او خ ب
علــی  حضــرت  ســیره  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اظهــار داشــت: بعضــی فکــر می کننــد بایــد 
خاکشــیرمزاج بــود و بــا همــه بــه خوبــی رفتــار 
کــرد؛ ولــی نمی تــوان بــا کســی کــه ضــد انقــالب 
اســت، خــوب رفتــار کــرد. طباطبایی نــژاد یــادآور 
ــردم  ــد م ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ ــد: مق ش
ــا دشــمن  ــی ب ــر آشــتی هســتند؛ ول ــا یکدیگ  ب
امــام  بــه  عاشــورا  روز  در  کــه  کســانی  و 
را  بســیجی  و  بی احترامــی کردنــد  حســین 
ــد، قهــر خواهنــد ــا عریــان کردن  زیــر دســت و پ

 بود.

ــه از  ــان اینک ــا بی ــتی ب ــم صهیونیس ــت وزیر رژی نخس
ــرائیل  ــزرگ« و »اس ــیطان ب ــکا، ش ــران »آمری ــر ای نظ
شــیطان کوچــک« اســت، گفــت: آن هــا )ایــران( قصــد 
ــا مشــغول کار  ــان مســلط شــوند. آن ه ــر جه ــد ب دارن
روی ابــزاری بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف هســتند. 
آن هــا آمریــکا را بزرگ تریــن دشــمن خــود می داننــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، »بنیامیــن نتانیاهــو« 
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی ضمــن انتقــاد دوبــاره 
ــترکی  ــزرگ« مش ــت ب ــرد »ماموری ــالم ک ــام اع از برج
ــا تهدیــد هســته ای ایــران  ــه ب ــا آمریــکا جهــت مقابل ب
دارنــد. نتانیاهــو در مصاحبــه بــا »شــان هنیتــی« 
مجــری شــبکه آمریکایــی »فاکس نیــوز«، مدعــی 
ــا  ــرائیل ب ــه اس ــران علی ــه ته ــارات خصمان ــد: اظه ش
هــدف پنهــان کــردن برنامه هایشــان علیــه ایــاالت 
ادعــای  بــا  موافقــت  اســت. وی ضمــن  متحــده 

هنیتــی دربــاره اینکــه »ایــران بیشــترین تهدیــد را 
بــرای اســرائیل دارد«، گفــت: زیــرا یــک رژیــم افراطــی 
ــت؛  ــده اس ــراه ش ــته ای هم ــالح هس ــا س ــالمی ب اس
به ویــژه زمانــی کــه مــرگ بــر آمریــکا و اســرائیل 

می شــود. بزرگ تــر  مشــکل  می گوینــد، 
ــی  ــان ایران هراس ــه جری ــوز در ادام ــری فاکس نی مج
ــی  ــران »بمب ــون ای ــد هم اکن ــی ش ــبکه مدع ــن ش ای
1000 پونــدی )500 کیلوگرمــی(« بــر روی موشــکی دارد 
ــه فلســطین اشــغالی  ــه ب ــد طــی 7 دقیق ــه می توان ک
برســد؛ نتانیاهــو ضمــن موافقــت بــا ایــن حــرف 
ــه  ــی ک ــن موشــک های قاره پیمای ــرد: همچنی ــد ک تاکی
می توانــد بــه کشــور شــما )آمریــکا(  برســد و )ایــران( 

ــر روی آن اســت. مشــغول کار ب
ــه از  ــان اینک ــا بی ــتی ب ــم صهیونیس ــت وزیر رژی  نخس
ــرائیل  ــزرگ« و »اس ــیطان ب ــکا، ش ــران »آمری ــر ای نظ
شــیطان کوچــک« اســت، افــزود: آن هــا )ایــران( 
قصــد دارنــد بــر جهــان مســلط شــوند. آن هــا مشــغول 
کار روی ابــزاری بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف 
ــود  ــمن خ ــن دش ــکا را بزرگ تری ــا آمری ــتند. آن ه هس
می داننــد. نتانیاهــو امــا در ادعایــی عجیــب گفــت: مــا 
ــم.  ــراع نکردی موشــک های بالســتیک قاره پیمــا را اخت
اختــراع  را  )ایــران(  آن هــا  برنامــه هســته ای  مــا 

ــوز ــد(! افکارنی ــا بوده ان ــود آن ه ــه خ ــم؛ )بلک نکردی

ــرای  ــت ب ــای درخواس ــزاران امض ــاوی ه ــار ح طوم
ــکا  ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــتیضاح دونال اس

ــل داده شــد. ــکا تحوی ــر کنگــره آمری ــه دفت ب
ــن  ــدگان ای ــن، امضاکنن ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
طومــار کــه شــمار آنــان بــه 850 هــزار نفــر می رســد 
ــد  ــه دونال ــد ک ــکا درخواســت کرده ان ــره آمری از کنگ
ــل نقــض  ــه دلی ــکا را ب ــور آمری ترامــپ، رئیس جمه

قانــون اساســی اســتیضاح کنــد.
بــه  طومــار  ایــن  تحویل دهنــده  بونیفــاز  جــان 
ــاوی 850  ــاری ح ــا طوم ــروز م ــت: ام ــره گف کنگ
هــزار امضــای افــراد از سراســر آمریــکا را کــه 
خواهــان آن هســتند کــه کنگــره آمریــکا اســتیضاح 
نقــض  دلیــل  بــه  را  ترامــپ  رئیس جمهــور 
 قانــون اساســی آغــاز کنــد، بــه کنگــره تحویــل 

دادیم. 
اســت  مبــارزه ای  آغــاز  تنهــا  ایــن  افــزود:  وی 
 کــه مــا قصــد داریــم آن را بــه سراســر کشــور 

بکشانیم.
ــد و از  ــد آم ــش خواهن ــر پی ــر دیگ ــا نف  میلیون ه
ــن کار را  ــه ای ــت ک ــد خواس ــکا خواهن ــره آمری کنگ
انجــام دهــد؛ ایــن روشــی اســت کــه ســبب خواهــد 
ــون  ــض قان ــل نق ــه دلی ــور ب ــه رئیس جمه ــد ک ش

ــود. ــتیضاح ش ــی اس اساس

 ایــن رئیس جمهــور حاکمیــت قانــون را نقــض 
کــرده اســت. او قانــون اساســی آمریــکا را زیــر پــا 
ــع  ــق و اســتیضاح واق ــد مــورد تحقی گذاشــته و بای

شــود.
وی گفــت: در حــال حاضــر تــالش بــرای اســتیضاح 
دونالــد ترامــپ در جریــان اســت و مــا قصــد داریــم 
ــه کار خــود  ــروز شــویم و ب ــارزه خــود پی ــه در مب ک

ــم.  ــه می دهی ادام
ــردم در  ــی م ــه تمام ــرد ک ــم ک ــالش خواهی ــا ت م
سراســر کشــور ایــن طومــار را امضــا کننــد و از 

کنگــره بخواهنــد کــه ایــن کار را انجــام دهــد.
عنــوان بــا  را  وب ســایتی  رابطــه  ایــن  در  مــا 

ImpeachDonaldTrump.org راه انــدازی کرده ایــم 
و از اعضــای کنگــره می خواهیــم کــه ایــن کار را 

انجــام دهنــد. تســنیم

ــه  ــام جمع ــاری و ام ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول  نماین
از  را  جهانــی  اســتکبار  و  صهیونیســت ها  نابــودی  شــهرکرد، 
ــت. ــران دانس ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــای نظ ارزش ه

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســالم محمدعلــی نکونــام در 
ــام  ــالی ام ــهرکرد در مص ــه ش ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای خطبه ه
ــده و  ــه تربیت کنن ــورهایی ک ــت: کش ــهر گف ــن ش ــی)ره( ای خمین
حامــی صهیونیســت و اســتکبار جهانــی هســتند، دشــمنان اصلــی 

ــوند. ــوب می ش ــران محس ای
بــه گفتــه وی، نبایــد انزجــار از صهیونیســت ها را کــه از اصــول 

ــرد. ــدوش ک ــت، مخ ــران اس ــالمی ای ــالب اس ــی انق اصل
امــام جمعــه شــهرکرد همچنیــن افــزود: دفــاع از مســلمانان جهــان 

به ویــژه فلســطین بــرای مــردم ایــران، یــک اصــل اســت.
وی تصریــح کــرد: آمریــکا و اســتکبار جهانــی بــا لغــو تعهدنامه هــا 
ــا مــردم  ــگ اقتصــادی و فرهنگــی ب ــال جن ــه دنب ــا ب و قطعنامه ه

اســت.
حجت االســالم نکونــام گفــت: اقتصــاد مقاومتــی و توانمنــد کــردن 
اقتصــاد داخــل کشــور، مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمن اســت 

و بایــد بــا توطئه هــای فرهنگــی آن هــا نیــز مقابلــه کنیــم.
وی همچنیــن عنــوان کــرد: نصیحت هایــی کــه بــه برخــی مســئوالن 
دســتگاه های اجرایــی می شــود، بــرای اصــالح امــور و در راســتای 

منافــع نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اســت. ایرنــا

ــران، آرزوی  ــالب اســالمی ای ــت: انق ــان گف ــر کل حــزب هللا لبن دبی
ــوان  ــام ت ــا تم ــران ب ــت ای ــرد و مل ــده ک ــان را زن مســتضعفان جه
ــرهللا  ــن نص ــت. سیدحس ــتاده اس ــان ایس ــان جه ــار مظلوم در کن
ــهدای  ــید ش ــهادت س ــالگرد ش ــان، در س ــزب هللا لبن ــر کل ح دبی
مقاومــت اســالمی، ســید عبــاس موســوی و شــیخ شــهدای 
مقاومــت اســالمی شــیخ راغــب حــرب و رهبــر جهــادی کبیــر حــاج 
عمــاد مغنیــه گفــت کــه انقــالب اســالمی ایــران، چهــره منطقــه را 
ــق  ــران را محق ــای پیامب ــتضعفان و رؤیاه ــر داد و آرزوی مس تغیی
ــران درود  ــریف ای ــداکار و ش ــز و ف ــت عزی ــر مل ــزود: ب ــرد و اف ک
می فرســتم؛ ملتــی کــه بــا تمــام تــوان در کنــار ملت هــای منطقــه 
ــات و  ــت و مقدس ــه از کرام ــانی ک ــتضعفان و کس ــان، مس مظلوم

سرزمین هایشــان دفــاع می کننــد، ایســتاده اســت.
ــی  ــای واقع ــه چهره ه ــد ک ــه بدانن ــت: هم ــه گف ــرهللا در ادام نص
حــزب هللا و مقاومــت شــیخ راغــب حــرب، ســید عبــاس و عمــاد 
ــان  ــه در زم ــران شــهید چ ــه رهب ــرد ک ــد ک ــه هســتند و تاکی مغنی
ــزب هللا  ــروزی ح ــل پی ــهادت، عام ــس از ش ــه پ ــان و چ زندگی ش
ــه  ــی ک ــروز زمان ــت: ام ــه گف ــزب هللا در ادام ــر کل ح ــتند. دبی هس
ــری  ــرح تکفی ــر ط ــروزی ب ــوریه و پی ــزرگ س ــروزی ب ــاره پی درب
آمریــکا کــه هــدف آن نابــودی ملــت، دولــت و جنبش هــای 
ــم، شــهدا  ــم، می گوی مقاومــت در منطقــه اســت، صحبــت می کنی

ــم ــتند. العال ــروزی هس ــن پی ــان ای فرمانده

امام جمعه اصفهان تاکید کرد:

 ضرورت اقدام محسوس مسئوالن در رفع مشکالت مردم 

ایران هراسی دشمنان 

نتانیاهو: ایران قصد دارد بر جهان مسلط شود
۸۵۰ هزار امضا برای استیضاح ترامپ

امام جمعه شهرکرد:

 نابودی صهیونیست ها 

برای نظام جمهوری اسالمی، ارزش است

سید حسن نصرهللا: 

 ملت ایران در کنار مظلومان جهان 

ایستاده است 

حتما بخوانید!
۸۵۰ هزار امضا برای استیضاح ترامپ شنبه  3۰  بهمن ماه   2139۵
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دستور حکومتی و انقالبی!                                                

ادامه از صفحه یک: 
به زندانش بیفکن. 

ــم  ــش چش ــرون آور و پی ــدان بی ــه او را از زن در روز جمع
ــزن  ــه شــالق ب ــه( ســی وپنج ضرب ــاز جمع ــردم )در نم م
ــد و هرکــس  ــه ببینن ــا هم ــردان ت ــازار بگ و در کوچــه و ب
ــش  ــتاند. پای ــش را از او بس ــی دارد، طلب ــی و مدرک طلب
ــن.  ــاز مک ــاز آن را ب ــت نم ــن و جــز در وق ــر ک را در زنجی
همچنیــن در زنــدان مالقاتــی نداشــته باشــد تــا راه 
پاســخگویی بــه دادگاه را بــه او نیاموزنــد؛ ولــی اگــر غــذا 
ــه او  ــد، ب ــش آوردن ــداز برای ــاس و زیران و نوشــیدنی و لب
برســانید... اگــر بدنــش کشــش داشــت، یــک مــاه بعــد 
ــزن...  ــه او ب ــر ب ــالق دیگ ــه ش ــی وپنج ضرب ــاره س دوب
گــزارش عملکــردش را در ایــن بــاره بــرای مــن بــه صورت 
ــی،  ــی کن ــازات او کوتاه ــر در مج ــت. اگ ــوب بفرس مکت
خــودت را عــزل مــی کنــم. ایــن حکــم خداســت کــه بایــد 
آن را اجــرا کنــی. ضمنــا ســهمیه او را از بیت المــال قطــع 
کــن و بگــو بعــد از ایــن خائــن، چــه کســی را بــه جــای 
ــائل، ج 17، ص  ــتدرک الوس ــرده ای.« )مس ــاب ک او انتخ
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 راســتی اگــر ایــن دســتور حکومتــی، الگــوی حکومت هــا 
شــود، آیــا دیگــر کســی بــه خــود اجــازه می دهــد، 
رشــوه بگیــرد یــا دســت درازی بــه بیت المــال کنــد یــا در 
مخیلــه اش رانت خــواری راه پیــدا خواهــد کــرد؟ کــم کاری 

ــدکاری خواهــد داشــت؟  و ب
امــان از مســامحه! امــان از مماشــات! وقتــی یــک نفــر 
حقــوق نامتعــارف دریافــت می کنــد  و زیاده خواهــی 
ــی  ــه کس ــی ب ــری و کس ــی خب ــال دارد و جای از بیت الم
نیســت، بلکــه بــه عکــس او را تشــویق و از او بــا تعابیــر 
ــده ای  ــن پرون ــد، همچنی ــاد می کنن ســنگین و ارزشــی ی
ــن  ــی رود و آرام آرام ای ــی م ــه بایگان ــت ب ــن اهمی ــا ای ب
دســت درازی بــه بیت المــال بــه فراموشــی ســپرده 
می شــود، ایــن مماشــات نیســت و ایــن، میــدان را بــرای 

ــد؟  ــیع نمی کن ــاز و وس ــا ب ــه رفتاره ــه این گون ادام
فرمودنــد او را بــه مــردم معرفــی کــن؛ یعنــی ایــن حــق 
مــردم اســت کــه سوء اســتفاده کنندگان از بیت المــال 
ــای  ــد و در دنی ــاد نکنن ــه او اعتم ــا دیگــر ب را بشناســند ت
ــرح  ــاالری مط ــردم و مردم س ــث رای م ــه بح ــروز ک ام
ــرانجام  ــن س ــا ای ــا آی ــرود! ام ــردم ن ــر م ــت، کاله س اس
دارد؟ چنــد  وجــود  بیت المــال  بــه  متعدیــان  بــرای 
ــالق  ــا ش ــده اند ی ــی ش ــا زندان ــه کاره ــرای این گون ــر ب نف
ــن  ــا ای ــا آی ــند؛ ام ــاد باش ــاید زی ــه ش ــد؟ البت خورده ان
ــز شــده اســت؟ مســئوالن  ــا نی ــا گردن کلفت ه برخــورد ب
ــوی را  ــرای آرامــش خاطــر مــردم ایــن شــیوه عل ــد ب بای
پیشــه کننــد تــا مفاســد مالــی ریشــه کن شــود و مــردم 

ــند. ــی نباش ــاد مال ــای فس ــاهد آماره ش
آری، دنیــا بایــد از ایــن حقایــق افتخارآفریــن آگاه شــود 
ــی کیســت؛ روش حکومتــش چیســت؛  ــا بشناســد عل ت
احتــرام بــه مــردم و حقــوق بشــر، یعنــی چــه و مکتــب 

والیــت و اســالم نــاب کــدام اســت. 
ــه نامه هــا و دســتورات از ســوی امیرالمؤمنیــن  از این گون
علــی)ع( بســیار اســت. چنیــن نیســت کــه یکــی دو بــار 

اتفــاق افتــاده باشــد. 
فرمانــداران حضــرت  از  دیگــر  یکــی  منذربن جــارود، 
ــا ایــن مضمــون می نویســند:  اســت کــه بــه او نامــه ای ب
ــی را  ــای حکومت ــه کاره ــد ک ــزارش داده ان ــن گ ــه م »ب
ــکار  ــب و ش ــو و لع ــی و له ــه خوش گذران ــردی، ب ــا ک ره
و تفریــح مــی روی و در امــوال عمومــی، دســت خیانــت 
ــر  ــرده ای! مگ ــش ک ــذل و بخش ــانت ب ــه خویش دراز و ب
بیت المــال ارث پــدرت اســت؟ بــه خــدا قســم اگــر ایــن 
گــزارش درســت باشــد، ارزش شــتر و بنــد کفشــت از تــو 
بیشــتر خواهــد بــود. بــدان کــه لهــو و لعــب، مــورد رضــای 

ــه مســلمانان اســت.«  ــت ب ــد نیســت و خیان خداون
ایــن نهیــب علــی علیه الســالم بــه اشــرافی اســت کــه بــه 
جــای خدمــت بــه مــردم در حال خوشــگذرانی و اســتفاده 
از زرق و بــرق ظاهــری دنیــا و تفریــح و تفرج هــا هســتند 

و از بهره گیــری شــخصی از بیت المــال ابایــی ندارنــد.
 لختــی بــه خــود بیاییــم و وضــع خــود، برخــی مســئوالن 
و کارگــزاران و بازی هــای جناحــی و سیاســی و حیــف و 
ــب  ــیره و مکت ــا س ــرد را ب ــورت می گی ــه ص ــی ک میل های
علــوی بســنجیم. راســتی اگــر امــروز آن حضــرت در بیــن 
ــه در  ــه ک ــد این گون ــرار می ش ــد و ق ــور می یافتن ــا حض م
ــا و  ــا م ــم، ب ــرت خواندی ــای آن حض ــا و خطاب ه نامه ه
ــد،  ــا ســخن بگوین ــان م ــوران و صاحب منصب برخــی مأم

ــد؟  ــر از آن ســخن می گفتن ــا بهت آی
آیــا زد و بندهــا، رانت خواری هــا، دزدی هــا، بــازی بــا 
ــی و  ــد جناح ــردن آن در راه مقاص ــرج ک ــال، خ بیت الم
ــان،  ــان و بی پناه ــوق مظلوم ــردن حق ــال ک ــی، پایم حزب
اهمال کاری هــا، ولخرجی هــا در امــوال عمومــی بــرای 
ــاختمان ها و  ــر س ــل و ظاه ــیون و مب ــین و دکوراس ماش

اتاق هــا و اشــرافیگری ها را تحمــل می کردنــد؟

فاطمه)س(، الگوی امام عصر                                 
ــر درس و  ــه)س( سراس ــرت فاطم ــاه حض ــی کوت زندگ
مشــق و الگــوی بی نظیــر بــرای انســان های تمــای 
تاریــخ و زمان هــا و تمــام بشــریت کــره زمیــن در 

ــت. ــم اس ــاط عال ــی نق اقص
ــتند  ــه ای زیس ــه گون ــاه ب ــر کوت ــن عم ــان در همی  ایش
کــه زندگی شــان سراســر سرمشــق شــد؛ سرمشــق 
ــی  ــه و عاشــقانه، زندگ ــی عارفان ــر زندگ ــک عم ــرای ی ب
از  نورانیــت و صمیمیــت، زندگــی سرشــار  از  مملــو 
موفقیــت و زندگــی بــا احســاس مســئولیت  بــه آنچــه 
در پیرامونشــان می گذشــت. برخــی از روی اشــتباه 
فاطمــه را الگــوی زنــان معرفــی می کننــد؛ امــا آن بانــوی 
دو عالــم در زوایــای مختلــف زندگــی می تواننــد الگویــی 
تمام عیــار بــرای زن و مــرد باشــند؛ زیــرا آن حضــرت در 
ــا همــه انســان ها مشــترک هســتند؛ پــس  انســانیت ب
می تواننــد الگــوی همــگان باشــند چــه مــرد و چــه زن. 
اگــر حضــرت فاطمــه ســالم هللا علیها تنهــا الگویــی بــرای 
ــی  ــل هللا تعال ــر عج ــرت صاحب االم ــد، حض ــان بودن زن

ــد: ــن نمی فرمودن ــریف چنی ــه الش فرج
ــِه  ــُة اللَّ ــِریِّ َرْحَم ــَر اْلَعاِم ــی ُعَم ــِق َأِب ــْیِخ اْلُمَوثَّ ــِن الشَّ َع
ــَوٌة  ــی ُأْس ــِه ص لِ ــوِل اللَّ ــِة َرُس ــی اْبَن ــاَل... َو ِف ــِه َق َعَلْی
َحَســَنة. در توقیعــی و نامــه ای کــه از ســوی امــام عصــر 
علیــه الســالم بــه واســطه یکــی از نــواب خــاص حضرت 
در زمــان غیبــت صغــری صــادر شــد آمــده بــود: دختــر 
رســول خــدا بــرای مــن الگویــی نیکوســت. )بحاراألنــوار، 

ج 53، ص 178( 
ــد غایبشــان، دختــر رســول  ــه تعبیــر فرزن بنابرایــن  و ب
ــه کســانی  ــن را هم ــرای همــگان الگوســت و ای خــدا ب
کــه بــا زندگــی ایشــان آشــنایی دارنــد، بــه خوبــی تاییــد 

می کننــد.
بــاره  ایــن  در  معاصــر  علمــای  از  یکــی  چنانچــه   
زنــان بــرای  الگویــی  نه تنهــا  »ایشــان   می نویســد: 

نیــز هســتند و چــه  بــرای مــردان  الگویــی  بلکــه 
مــردان  بــرای  الگویــی  اول،  مرحلــه  در   بســا کــه 
ــل  ــند؛ دلی ــان باش ــرای زن ــی ب ــه دوم، الگوی و در مرحل
 آن ایــن اســت کــه خداونــد نــور واحــدی بیافریــد 
ــور  ــمت اول ن ــرد؛ قس ــمت ک ــه قس ــپس آن را س و س
صلــی هللا  محمــد مصطفــی  اســالم  مکــرم  پیامبــر 
ــور مــوالی متقیــان علــی  ــه و قســمت دوم ن علیــه و آل
علیه الســالم و ائمــه هــدی از فرزندانــش و قســمت 
ســوم نــور فاطمــه زهــرا علیها الســالم بــود کــه خداونــد 
پــس  خلــق کــرد...؛  آن  بــا  را  زمیــن  و  آســمان ها 
نمی تــوان آن حضــرت را فقــط الگویــی بــرای بانــوان بــه 
شــمار آورد؛ زیــرا ایشــان بخشــی از نــور الهــی هســتند 
ــو  ــق و خ ــاوی از خل ــور مس ــه ط ــد ب ــرد بای  و زن و م
ــه  ــد.« )فاطم ــرداری کنن ــو ب ــرت الگ ــیره آن حض و س
زهــرا علیهاالســالم، تجلــی گاه رســالت الهــی، محمدتقــی 

ــری، ص 31و 32(  ــی حائ مدرســی، مترجــم قزوین
لــذا می تــوان گفــت بخشــی از زندگــی فاطمــه مختــص 
بانــوان مؤمــن  و بخشــی بــرای عمــوم انســان های 

خداجوســت، چــه مــرد و چــه زن.
بــر ایــن اســاس آگاهــان و آشــنایان بــه زندگــی حضرت 
فاطمــه ســالم هللا علیهــا وظیفــه دارنــد نــه فقــط در دوره 
ــای  ــال و برنامه ه ــول س ــه در ط ــان، بلک ــهادت ایش ش
ــی ــادی و اجتماع ــی و اقتص ــی سیاس ــی و حت  فرهنگ

ابعــاد زندگــی آن نمونــه تاریــخ بشــریت را تشــریح کننــد 
و بــا انتشــار اندیشــه تابنــاک دختــر رســول خــدا جامعــه 

را از گزنــد حــوادث و انحرافــات مصــون دارنــد.

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

امام جمعه موقت یزد:

لزوم رسیدگی مسئوالن به معیشت مردم
بعضــی  از  انتقــاد  بــا  یــزد  موقــت  امــام جمعــه 
ــر ارزش  ــات ب ــژه مالی ــات، به وی روش هــای اخــذ مالی
ــمول  ــز مش ــوات نی ــن ام ــن و دف ــت: کف ــزوده گف اف

ــت. ــده اس ــزوده ش ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــالم  ــزد، حجت االس ــن از ی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــن هفت ــای ای ــی در خطبه ه ــن معزالدین محمدحس
نمــاز جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور مــردم 
ــردم  ــع آن م ــه تب ــالمی و ب ــن اس ــاط میه ــی نق اقص
ــار داشــت:  ــی 22 بهمــن اظه ــزد در راهپیمای اســتان ی
ــد  ــن و تجدی ــی 22 بهم ــردم در راهپیمای ــور م از حض
رهبــری  و  انقــالب  امــام،  آرمان هــای  بــا  پیمــان 

می کنــم. قدردانــی 
وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری نیــز از حضور پرشــور 
بهمــن قدردانــی کردنــد  راهپیمایــی 22  در   مــردم 
و ایــن نشــان از اهمیــت حضــور مــردم در صحنه هــای 

مختلــف دارد.
معزالدینــی تصریــح کــرد: ایــن حضــور پرشــکوه مــردم 
ــا را موظــف  مســئولیت مســئوالن را ســنگین تر و آن ه

بــه رســیدگی بــه وضعیــت زندگــی مــردم می کنــد.
امــام جمعــه موقــت یــزد تأکیــد کــرد: مســئوالن بایــد 
ــا  ــردن آن ه ــی ک ــت  زندگ ــردم و راح ــت م ــه معیش ب
ــه  ــت ک ــی اس ــق مردمان ــن ح ــرا ای ــد؛ زی ــک کنن کم
ــد. ــری بوده ان ــام و رهب ــالب و نظ ــی انق ــواره حام هم

مــواردی  از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  معزالدینــی 
کــه همــواره مــورد اعتــراض مــردم اســت، بحــث 
مالیات هاســت و الزم اســت دولــت بــرای مــردم 

تخفیــف قائــل شــود.
ــات  ــه مالی ــت در زمین ــرد: دول ــان ک ــن بی وی همچنی
بــر ارزش افــزوده نیــز بایــد دقــت  نظــر داشــته باشــد 
و ضمــن تخفیــف قائــل شــدن بــرای مــردم، ببینــد در 

چــه مواقعــی بایــد مالیــات دریافــت کنــد.
معزالدینــی تصریــح کــرد: از خلدبریــن فاکتــوری بــرای 
مــن آوردنــد کــه هزینــه غســل و کفــن و دفــن میــت 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــوارد، مالی ــه م در آن و در ادام

نیــز قیــد شــده بــود.
ــور را آورده  ــه فاکت ــخصی ک ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش
ــر  ــات ب ــد مالی ــم بای ــرده ه ــا از م ــید آی ــود می  پرس ب

ــارس ــود؟ ف ــت ش ــزوده دریاف ارزش اف

کشته شدن ۲۰ غیر نظامی از جمله ۸ 

کودک در حمالت ترکیه به الباب
ــه شــهر البــاب  در حمــالت هوایــی و زمینــی ترکیــه ب
در شــمال ســوریه 20 غیــر نظامــی از جملــه 8 کــودک 

کشــته شــدند.
ــع در  ــاب واق ــهر الب ــن، ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اســتان حلــب در فاصلــه 30 کیلومتــری مرزهــای 
ــمت  ــون از س ــه هم اکن ــت ک ــده اس ــع ش ــه واق ترکی
شــمال، غــرب و شــرق در محاصــره نیروهــای ترکیــه 

ــت. ــان اس و معارض
ترکیــه 24 آگوســت گذشــته )3 شــهریور 95( دخالــت 
نظامــی خــود در ســوریه بــا نــام عملیــات درع الفــرات 
)ســپر فــرات( را بــرای آزادســازی شــهر البــاب آغــاز 

کــرد.
ــا  ــپرفرات ب ــات س ــه عملی ــت ک ــی اس ــان مدع اردوغ
ــه و در  ــه ترکی ــدات تروریســتی علی ــع تهدی هــدف رف
ــی  ــن الملل ــالف بی ــه ائت ــک ب ــش و کم رأس آن داع

اســت. تســنیم

رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اعــالم ایــن خبــر 
کــه اولیــن مقــرری بیمــه بیــکاری کارگــران پالســکو واریز 
شــد گفــت: ماهانــه 500 میلیــون تومــان از طــرف دولــت 
ــرای  ــد، ب ــرادی کــه تحــت پوشــش بیمــه نبودن ــرای اف ب

مقــرری بیــکاری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ســیدتقی نوربخــش در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آخرین 
ــار  ــت،  اظه ــداد اس ــه تع ــور چ ــدگان در کش ــار بیمه ش آم
داشــت:  هم اکنــون 42 میلیــون نفــر تحــت پوشــش 
تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت اصلــی و تبعــی هســتند کــه 
از ایــن تعــداد، 14 میلیــون نفــر بیمه شــده اصلــی داریــم.

وی افــزود: از ایــن میــزان بــا احتســاب 3 میلیــون نفــر 
مســتمری بگیر، تعــداد کل جمعیــت نزدیــک بــه 45 

ــر اســت.  ــون نف میلی
ــاره آخریــن  ــه ســوال دیگــری درب نوربخــش در پاســخ ب
اخبــار پرداخــت مقــرری بیمــه بیــکاری بــه کارگــران 
 پالســکو، گفــت: در ایــن بــاره ســازمان تأمیــن اجتماعــی
ــود و  ــه پالســکو ب یکــی از ســازمان های پیشــرو در حادث
ــده  ــراد بیمه ش ــرری اف ــدا مق ــان ابت ــون از هم ــق قان طب
ــود. ــاه ب ــز 25 بهمن م ــزی نی ــن واری ــد و اولی ــام ش انج

رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
بیمه شــده  بیــکاری کارگــران  بیمــه  مقــرری   اولیــن 
و غیــر بیمه شــده پالســکو واریــز شــد، خاطرنشــان کــرد: 

ــت  ــه هیئ ــق مصوب ــز، طب ــد نی ــه نبودن ــه بیم ــرادی ک اف
دولــت ماهانــه 500 میلیــون تومــان مقــرری دارنــد کــه از 
 طریــق وزارت کار اقدامــات تشــکیل پرونــده انجــام شــده

است.
ــز  ــان نی ــون توم ــش از 250 میلی ــه بی ــت: ماهان   وی گف
ــراد دارای  ــرای اف ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرف س از ط
ــز خواهــد  ــه پالســکو مقــرری واری ســابقه بیمــه در حادث

شــد.
نوربخــش در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر اینکــه 
در کل کشــور هم اکنــون چــه تعــداد بیمــه بیــکاری 
ــن لحظــه بیــش از 200  ــا ای ــت: ت ــد،  گف ــت می کنن دریاف
هــزار نفــر از مقــرری بیمــه بیــکاری برخــوردار هســتند کــه 
بــه تناســب ســابقه و میــزان پرداخــت حــق بیمــه ماهانــه 

ــد. ــت می کنن ــرری دریاف مق
ــه  ــع بیمــه بیــکاری ب ــاره هدایــت مناب وی همچنیــن درب
ــران  ــتخدام کارگ ــرای اس ــادی ب ــای اقتص ــمت بنگا ه ه س
نیــز گفــت: بایــد در شــورای عالــی رفــاه موضــوع پرداخــت 
منابــع بیمــه بیــکاری بــه بنگاه هــای اقتصــادی بــه جــای 
مقــرری تصویــب شــود و هم اکنــون بخشــی از آن نیــز در 
حــال اجراســت؛ بــه طــوری کــه اگــر بنگاه هــا از ایــن افــراد 
بیــکار اســتخدام کننــد، مشــمول دریافــت کمک هزینــه در 

پرداخــت حــق بیمــه و ســایر مزایــا خواهندشــد. فــارس

رئیس جمهــور آمریــکا گفــت کــه اگــر برنامــه ای 
ــا ایــران داشــته باشــد، آن را علنــی  ــرای مواجهــه ب ب

نم  کنــد.
ــپ  ــد ترامـ ــن،  دونالـ ــای وطـ ــزارش کیـمیـ ــه گ ب
ــری در  ــت خب ــک نشس ــکا، در ی ــور آمری رئیس جمه
کاخ ســفید در پاســخ بــه ســوالی دربــاره برنامه هــای 
دولــت درخصــوص ایــران، کــره شــمالی و رونــد 
مبــارزه آمریــکا بــا تروریســم در خاورمیانــه، گفــت کــه 
ــت را در  ــای دول ــش، برنامه ه ــدارد از پی وی قصــد ن
ایــن زمینــه اعــالم کنــد. بــر اســاس گــزارش پایــگاه 
ــور  ــن مجب ــت: م ــپ گف ــفید، ترام ــی کاخ س اینترنت
نیســتم دربــاره اینکــه می خواهــم چــه کاری بــا کــره 
ــن  ــم. م ــه ده ــم، توضیحــی ارائ شــمالی انجــام ده
همچنیــن مجبــور نیســتم دربــاره برنامه هــا در قبــال 

ــا  ــرا آن ه ــرا؟ زی ــد چ ــم. می دانی ــح ده ــران توضی ای
نبایــد بداننــد؛ شــما نیــز در نهایــت از پرســیدن ایــن 

ــد شــد. ســوال خســته خواهی
ــکا  ــران و آمری ــان ای ــش می ــر تن ــای اخی در هفته ه
افزایــش یافتــه و واشــنگتن چنــد شــخص و شــرکت 
ــران در  ــکی ای ــه موش ــا برنام ــاط ب ــام ارتب ــه اته را ب

ــرار داد. ــم ق ــت تحری فهرس
ترامــپ در بخــش دیگــری از ســخنانش در ایــن 
نشســت خبــری بــه تکــرار ادعاهــای غــرب و آمریــکا 
علیــه ایــران پرداخــت و گفــت: مــا علیــه ایــران 
ــه از  ــوری ک ــم؛ کش ــع کردی ــد وض ــی جدی تحریم های

ــی  ــن حام ــرد و بزرگ تری ــتفاده ک ــل اس ــت قب دول
تروریســم اســت. مــا تــا زمانــی کــه ایــن مســئله حل 
نشــود، از تــالش دســت برنمی داریــم و تاکنــون نیــز 
حــل نشــده اســت. ایــن توافق)هســته ای(، بدتریــن 

ــده ام. ــه حــال دی ــا ب توافقــی اســت کــه ت
ــین  ــان پیش ــن از فرم ــکا همچنی ــور آمری رئیس جمه
خــود دربــاره محدودیت هــای ویــزا بــرای اتبــاع 
ــی  ــران و بررس ــه ای ــلمان، از جمل ــور مس ــد کش چن
ــرد  ــاع ک ــکا دف ــزای آمری ــای وی ــختگیرانه تر اعط  س
و گفــت کــه هفتــه آینــده فرمانــی جدیــد در ایــن بــاره 
صــادر خواهــد کــرد تــا امنیــت شــهروندان آمریکایــی 

را بیشــتر و بهتــر تامیــن کنــد.
ترامــپ روز جمعــه 8 بهمن مــاه در فرمانــی بــه طــور 
ــهروندان  ــرای ش ــزا ب ــه وی ــر گون ــدور ه ــت، ص موق
ــن ــی، یم ــراق، لیب ــوریه، ع ــران، س ــور ای ــت کش  هف
ــت  ــه حال ــدت 90 روز ب ــه م ــومالی را ب ــودان و س س

ــنا ــق درآورد. ایس تعلی

M.Abdellahi@eskimia.ir
مریم عبداللهیسرویس سیاست

حجت االســالم مهــدی عرب پــور ظهــر دیــروز در جمــع 
نمازگــزاران جمعــه در محــل مصــالی امــام علــی)ع( اظهــار 
داشــت: پیــام حضــور مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن ایــن 
ــجاع  ــی ش ــا، مردم ــردم م ــد م ــتکبار بدان ــه اس ــت ک  اس
و هراس ناپذیــر هســتند. رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا 
حرف هایــی زد و مــردم مــا نشــان دادنــد از تهدیــدات 
ــای  ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــتادگی می کنن ــند و ایس نمی ترس
وطــن، امــام جمعــه موقــت کرمــان تشــریح کــرد: شــرکت 

ــا و دارای  ــی 22 بهمــن، حضــوری پرمعن ــردم در راهپیمای م
ــت  ــالب را دوس ــا، انق ــردم م ــت؛ م ــادی اس ــای زی پیام ه
ــای  ــی از گروه ه ــالیق سیاس ــه س ــه ب ــدون توج ــد و ب دارن
مختلــف بــرای دفــاع از انقــالب اســالمی و نظــام می آینــد.

عرب پــور اضافــه کــرد: مــردم در راهپیمایــی 22 بهمــن گفتنــد 
ای مســئوالن در همــه قــوا از وزیــر، وکیــل و قاضــی بدانیــد 
ــان  ــد وظایفت ــالب ایســتاده ایم؛ شــما هــم بای ــای انق ــا پ م

را نســبت بــه انقــالب انجــام دهیــد. وی متذکــر شــد: پیــام 
ــود کــه هــر فــردی کــه  ــن ب ــی ای دیگــر حضــور در راهپیمای
ــا  ــد، از م ــت و می مان ــده اس ــی مان ــت و انقالب ــی اس انقالب
ــه  ــا اینک ــد ی ــی نبودن ــه انقالب ــرادی ک ــردم اســت و آن اف م
انقالبــی بودنــد و وســط راه بریدنــد یــا در آینــده راه دیگری را 
ــح کــرد:  ــور تصری ــا نیســتند. عرب پ ــد، از م انتخــاب می کنن
ــز  ــردم تبری ــا م ــدار ب ــالمی در دی ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب

تصریــح کردنــد »آن هایــی کــه بــرای برانــدازی نظــام حرکت 
کردنــد، از بدنــه نظــام جــدا شــدند.« وی یــادآور شــد: آن هــا 
ــاه پــس  ــا 6 م ــد؛ ام ــات را آوردن ــه انتخاب در ســال 88 بهان
از آن درگیری هــای کذایــی، شــعار دادنــد »انتخابــات بهانــه 
اســت؛ نظــام، نشــانه اســت« و آیــا مــردم بایــد ایــن فــرد را 

بــه  عنــوان انقالبــی بداننــد و بــا او آشــتی کننــد؟
امــام جمعــه موقــت کرمــان تصریــح کــرد: اگــر روز نخســت 

ــردم  ــراد جداســت، م ــن اف ــا از ای ــد حســاب م ــه بودن گفت
می پذیرفتنــد؛ امــا امــروز حســاب آن هــا بــا حســاب 

ــام هســتند. ــدازی نظ ــال بران ــه دنب ــه ب ــرادی اســت ک اف

ترامپ: 

مجبور نیستم برنامه ام را درباره ایران علنی کنم

امام جمعه موقت کرمان:

استکبار بداند مردم ما، هراس ناپذیر هستند
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ــت،  ــش جمعی ــی، افزای ــرات اقلیم ــا تغیی ــان ب  همزم
فعالیــت کارخانه هــا و مراکــز صنعتــی، شــاهد افزایــش 
ــتر  ــدن بیش ــرم ش ــه گ ــه ای و درنتیج ــای گلخان گازه
ــتیم. در  ــا هس ــش بارش ه ــر کاه ــرآن ب ــن و تاثی زمی
راســتای بررســی علــل ایــن معضــل گفت وگویــی 
اداره  رئیــس  خدابخــش  حســن  بــا  داشــتیم 
پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان کــه در ادامــه 

می خوانیــد.
ــری در  ــه تأثی ــن چ ــره زمی ــای ک ــش دم     افزای

ــرف دارد؟ ــزان ب ــش می کاه
ــر از  ــیار متأث ــن بس ــر روی زمی ــا ب ــت بارش ه وضعی
ــی  ــّوی وقت ــامانه های ج ــوال س ــت. معم ــای هواس دم
از محــل خــود حرکــت می کننــد، تحــت تأثیــر شــرایط 
ــود  ــت خ ــیر حرک ــت مس ــا و رطوب ــل دم ــی مث محیط
ــن،  ــا اتمســفر زمی ــد. همیشــه در جــو ی ــرار می گیرن ق
بخــارآب وجــود دارد و هــر چــه رطوبــت ســامانه 
بیشــتر باشــد، شــاهد بــارش بیشــتری خواهیــم 
ــد  ــّوی بای ــامانه ج ــود در س ــارآب موج ــا بخ ــود؛ ام ب
ــر و  ــد قطــرات اب ــا بتوان ــی ســرد شــود ت ــدر کاف ــه  ق ب
ــر چــه  ــه وجــود آورد. مســلما ه ــارش را ب ــت ب در نهای

 دمــای هــوا بیشــتر باشــد، میــزان ایــن ســردی کمتــر 
ــود.  ــر می ش ــز کمت ــارش نی ــا ب ــر ی ــاد اب ــکان ایج و ام
همچنیــن نــوع بــارش نیــز بــه دمای هــوا بســتگی دارد. 
ــای  ــتر کارخانه ه ــت بیش ــا فعالی ــر ب ــال های اخی در س
فســیلی  و ســوخت های  نقلیــه  وســایل  صنعتــی، 
شــاهد افزایــش گازهــای گلخانــه ای و درنتیجــه گرم تــر 

شــدن هــوا هســتیم. 
پیامــد ایــن موضــوع تبدیــل بارش هــای بــرف بــه 

ــان و  ــل اصفه ــی مث ــارش در مناطق ــش ب ــاران، کاه ب
تغییــر بارش هــا بــه رگبــاری بــا توزیــع نامناســب 

ــت. اس
     شرایط الزم برای بارش برف چیست؟

وقتــی تمــام الیه هــای جــو را هــوای ســرد فرامی گیــرد 
ــخ در  ــای ی ــد. رشــد بلوره ــاق می افت ــرف اتف ــارش ب ب
ــر ســرد دانه هــای بــرف را تشــکیل می دهــد؛  داخــل اب
امــا ایــن کافــی نیســت؛ چــرا کــه هــوای گــرم الیه هــای 
ــا گرمایــش  ــل و ب ــاران تبدی ــه ب ــرف را ب پایینــی جــو ب

ــد. ــر می کن ــا تغیی ــن اقلیم ه زمی
    دلیــل کاهــش میــزان بــرف در چنــد ســال اخیــر 

؟ چیست
ــی از  ــن، بعض ــش زمی ــی از گرمای ــم ناش ــر اقلی تغیی
ــا  ــی را ب ــالی و بعض ــار خشکس ــن را دچ ــی زمی نواح
شــانس  و  می کنــد  مواجــه  سیل آســا  بارش هــای 
رخــداد بــرف را در مناطــق خشــک و نیمه خشــک 
مثــل اصفهــان از بیــن می بــرد. وجــود جزیــره حرارتــی 
شــهری و ذرات ناشــی از غبــار و آالینده هــا نیــز از 
ــرف در  ــارش ب ــرای کاهــش ب ــی ب ــر محل ــل دیگ عوام
ــه وارد  ــی ک ــامانه های بارش ــرا س ــت؛ زی ــان اس اصفه
ــا  ــد و ب اصفهــان می شــوند، از رطوبــت کمــی برخوردارن
الیــه گــرم و هســته های تراکــم زیــاد مواجــه می شــود 

ــد. ــال می کن ــار اخت ــارش را دچ ــم ب و مکانیس
    چــرا بعضــی شــب ها بــا وجــود کاهــش شــدید 

دمــای هــوا، بارشــی )بــرف( اتفــاق نمی افتــد؟
بــرای بــارش، بایــد هــوای مرطــوب بــاال رود تــا بــه  قــدر 
کافــی ســرد شــده و ابــر تشــکیل شــود. بــاال رفتــن هــوا 

نیــاز بــه عواملــی دارد کــه گاهــی ایــن شــرایط فراهــم 
نمی شــود. ضمنــا دمــای هــوا از ســطح زمیــن تــا 
الیه هــای بــاالی جــو نبایــد بــاالی صفــر درجــه باشــد. 
ــه 4۰- درجــه زیــر  ــر ب ــاالی اب گاهــی دمــای هــوا در ب
ــود ایــن دمــا باعــث  ــا کمتــر هــم می رســد. نب صفــر ی
ــر شــده و  جلوگیــری از تشــکیل بلــور یــخ در داخــل اب

ــود. ــکیل نمی ش ــرف تش ــه ب درنتیج
    وضعیــت بــارش بــرف طــی دوره 5 ســاله گذشــته 

بــه چه صــورت بــوده اســت؟
بــه  طــور کلــی رونــد بــارش بــرف طــی 5 ســاله اخیــر 
ــرف  کاهــش داشــته و دیگــر از بارش هــای ســنگین ب
ــق  ــن در مناط ــت. همچنی ــری نیس ــال های دور خب س
در  نوســان  اســتان و سرشــاخه ها، شــاهد  غربــی 
بارش هــا هســتیم؛ مثــا طــی ســال زراعــی 1391 
ــانتیمتر  ــش از 6۰۰ س ــارش بی ــاهد ب ــهر، ش فریدون ش
ــا ســال  ــده ت ــدت باقی مان ــه در م ــی  ک ــم؛ در حال بودی
زراعــی ســال جــاری فقــط 9۰ ســانتیمتر بــارش اتفــاق 
افتــاده اســت. بــارش بــرف در کوهرنــگ نیــز 7۰ 

ــه دارد. ــول فاصل ــد معم ــا ح ــانتیمتر ب س
ــده اســتان  ــارش ســال آین     وضعیــت و ادامــه ب

ــد؟ ــی می کنی ــه پیش بین ــان را چگون اصفه
ــژه  ــاط اســتان به وی ــی بارش هــا در بیشــتر نق پیش بین
ــرق  ــوب ش ــوب و جن ــمالی، جن ــزی، ش ــی مرک نواح
ــن، بارش هــای نواحــی  ــدار میانگی ــر از مق اســتان کمت
غربــی در حــد معمــول یــا بیــش از معمــول و همچنین 
در نواحــی شــمال، مرکــزی و جنــوب شــرقی بــارش از 

حــد معمــول کمتــر اســت.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان در گفت و گو با کیمیای وطن عنوان کرد:

کاهش بارش برف درنتیجه تغییرات اقلیمی

ــال  ــل س ــن فص ــاه چهارمی ــن م ــا از دومی ــن روزه آخری
باالخــره رنــگ و بــوی زمســتان بــه خــود گرفــت و شــاهد 
بــارش بــرف و بــاران بودیــم؛ در روزهایــی که مصــرف گاز در 
کشــور در پــی کاهــش دمــا، افزایــش یافــت و وزیــر نفــت 

ــا  ــود را ب ــته خ ــا خواس ــت ت ــر آن داش را ب
جملــه »فقــط دو درجــه کمتــر« بــه گــوش 

مــردم برســاند. 
طبــق گفته هــای اخیــر وزیــر نفــت هم اکنــون 
ــه 9۰ درصــد جمعیــت کل کشــور  نزدیــک ب
از گاز طبیعــی در خانه هایشــان اســتفاده 
می کننــد؛ بــه طــوری کــه حــدود 7۰ درصــد 

ــد  ــت گاز بهره من ــهرها از نعم ــد در ش ــتاها و 95 درص روس
هســتند. رســیدن جمعیــت زیر پوشــش شــبکه گازرســانی 
بــه بیــش از 95 درصــد بــه آن معناســت کــه کل جمعیــت 
کشــور تحــت پوشــش کامــل گازرســانی قــرار گرفتــه 
ــد  ــاده و پراکنده ان ــا دور افت ــه بخش هــا ی ــرا بقی اســت؛ زی

یــا گرمســیر هســتند کــه نیــازی بــه گاز ندارنــد و گازرســانی 
بــه آن اقتصــادی نیســت. 

بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه بدعهــدی ترکمن هــا در 
ــان  ــیر گازش ــتن ش ــران و بس ــه ای ــادرات گاز ب ــرارداد ص ق
روی ایــران، گازرســانی اســتان های شــمالی 
ــده  ــه ش ــش مواج ــا چال ــی ب ــور اندک کش
ــا در  ــا کاهــش دم ــه ب ــه طــوری ک اســت؛ ب
ــا در  ــن اســتان ها، CNG بعضــی جایگاه ه ای
ــدارس و ادارات  ــع و م ــا قط ــی از روزه بعض
تعطیــل شــدند؛ امــا گاز خانگــی در ایــن 
اســتان ها قطــع نشــد. بیــژن زنگنــه بــا 
انتقــاد از نحــوه مصــرف گاز در کشــور گفــت: الزم نیســت 
مــردم از رفــاه خــود بکاهنــد و فقــط بایــد ۲ درجــه دمــای 
وســیله گرمایشــی را کاهــش دهنــد. کافی اســت مــردم در 
فصــل زمســتان بــه جــای لبــاس آســتین کوتــاه، از پلیــور و 

ــد. ایســنا ــه اســتفاده کنن ــت در خان ژاک

ــان  ــا بی ــران ب ــیون واردات ای ــره فدراس ــو هیئت مدی عض
اینکــه ســاالنه نزدیــک بــه 1۲.5 میلیــون گوشــی همــراه به 
داخــل کشــور قاچــاق می شــود، گفــت: بخــش خصوصــی 

ــار رجیســتر شــدن گوشی هاســت.  در انتظ
ــار واردات  ــوص آم ــروی درخص ــین غ حس
گوشــی همــراه اظهــار داشــت: تقاضــای بازار 
ــون  ــدود 14 میلی ــاالنه ح ــا، س ــور م در کش
برآوردهــای  طبــق  اســت کــه  دســتگاه 
اعام شــده از ســوی مراجــع رســمی، کمتــر 
از 1۰ درصــد آن از طریــق واردات قانونــی 
پوشــش داده می شــود. وی بــا بیــان اینکــه 

بــه عبــارت دیگــر ســاالنه نزدیــک بــه 1۲.5 میلیون گوشــی 
ــه داخــل کشــور قاچــاق می شــود، افــزود: حــال  همــراه ب
ســوالی کــه ایجــاد می شــود ایــن اســت کــه امنیــت شــبکه 
ــه تأمیــن می شــود کــه خبــری از  ــع آن چگون ورود و توزی
شناســایی و دســتگیری مجرمــان آن شــنیده نمی شــود؟ 

بــه گفتــه غــروی ایــن موضــوع حاکــی از وقــوع دو اختــال 
جــدی در اقتصــادی کشــور اســت؛ اول اینکــه بایــد اعتــراف 
کنیــم علی رغــم همــه شایســتگی هایی کــه در بخــش 
بــازار  تأمیــن  دارد،  وجــود  شناســنامه دار  خصوصــی 
کشــور سال هاســت کــه بــه قاچاقچیــان 
ــی  ــه بعض ــت و دوم اینک ــده اس ــذار ش واگ
دســتگاه ها و ســازمان ها در ایــن فرآینــد 
ــته  ــا ناخواس ــته ی ــتند و خواس ــر هس مقص

جــاده صاف کــن قاچــاق شــده اند. 
غــروی تصریــح کــرد: اگــر قیمــت هــر 
گوشــی همــراه را بــه طــور میانگیــن ۲۰۰ 
ــارد دالر از  ــدود ۲.5 میلی ــاالنه ح ــم، س ــر بگیری دالر در نظ
ســرمایه ایــن کشــور، توســط بخــش پنهــان و زیرزمینــی 
ــا  ــور ب ــک کش ــرای ی ــن ب ــود و ای ــده می ش ــاد بلعی اقتص
واردات حــدود 5۰ میلیــارد دالری، یــک فاجعــه تمام عیــار 

ــر ــت. مه اس

درحالــی کــه وزارت جهــاد کشــاورزی خبرهــای منتشرشــده مبنــی بــر واردات 
پرتقــال از مصــر را رســما تأییــد یــا تکذیــب نکــرده، حســین مهاجــران، فعــال صنفــی 
گفــت: چنانچــه پرتقــال وارد نشــود، قیمــت ایــن میــوه از کنتــرل خــارج می شــود.

 ســید حســین مهاجــران، رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی، دربــاره مباحــث 
ــه نظــر  ــه کشــور اظهــار داشــت: ب ــر واردات پرتقــال مصــری ب مطرح شــده مبنــی ب
ــوب در  ــی در جهــت متعــادل کــردن قیمــت پرتقــال جن می رســد ایــن اقــدام خوب
بــازار در آســتانه شــب عیــد باشــد. وی بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی هــم 
متولــی تولیــد و هــم متولــی تنظیــم بــازار شــب عیــد اســت، افــزود: بنابرایــن ایــن 
ــا بــرآورد میــزان تولیــد و مصــرف، حتمــا صــاح دانســته کــه نیــاز بــه  وزارتخانــه ب
واردات پرتقــال اســت. رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی بــه افزایــش قیمــت پرتقــال 
جنــوب طــی روزهــای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر قیمــت پرتقــال 

ــا 5۰۰۰ تومــان اســت.  ــا ۸5۰۰ تومــان و والنســیا 4۰۰۰ ت جنــوب بیــن ۸۰۰۰ ت
مهاجــران دربــاره پرتقال هــای شــمال نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت پرتقال هــای 
غــرب مازنــدران بهتــر اســت، افــزود: قیمــت پرتقال هایــی کــه آســیب دیدگی 

کمتــری دارنــد و قابــل خــوردن هســتند، بیــن ۲5۰۰ تــا 3۰۰۰ تومــان اســت.
 روز گذشــته بعضــی منابــع خبــری بــا انتشــار اســنادی، از واردات پرتقــال مصــری 
ــال  ــن پرتق ــزار ت ــود ۲۰ ه ــه می ش ــاس گفت ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــر دادن ــور خب ــه کش ب
ــران  ــه ای ــده ب ــه آین ــا هفت ــه ت ــده ک ــتی ش ــار کش ــر ب ــا 16۰ کانتین ــادل 1۰۰ ت مع
می رســد. ســید رضــا نورانــی، رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان و واردکننــدگان میــوه 
ــه  ــدیم ک ــع ش ــری مطل ــع مص ــت: از مناب ــه اس ــاط گفت ــن ارتب ــبزی، در همی و س
ــاد  ــده وزارت جه ــوان نماین ــه عن ــد ب ــی جاه ــای دام ــش شــرکت نهاده ه 1۲ روز پی

ــر ــال از مصــر شــده اســت. مه ــد پرتق کشــاورزی مســئول خری

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر عنــوان کــرد کــه طــی هفتــه گذشــته بــازار داخلــی و 
خارجــی طــا و ســکه بــا شــیبی مایــم بــه ســمت افزایــش قیمــت حرکــت کــرده  
ــش تقاضــا در  ــی و افزای ــای بین الملل ــت ارز دالر در بازاره ــی آن اف ــل اصل ــه دلی ک

بــازار داخلــی اســت. 
محمــد کشــتی آرای گفــت: بــه طــور کلــی در هفتــه گذشــته، قیمــت جهانــی طــا بــا 
شــیب مایــم بــا رونــد صعــودی همــراه بــود. وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور متوســط 
در هفتــه گذشــته قیمــت جهانــی طــا شــش دالر افزایــش پیــدا کــرد، ادامــه داد: 
دلیــل ایــن افزایــش قیمــت، بیشــتر تحــت تأثیــر مواضــع دولــت جدیــد آمریکاســت 

کــه باعــث شــد قیمــت دالر رونــد کاهشــی داشــته باشــد. 
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر ادامــه داد: همیــن رونــد کاهشــی دالر باعــث شــد 
ــد  ــن می آی ــی ارزش دالر پایی ــد. وقت ــدا کن ــره و طــا افزایــش پی  قیمــت نفــت، نق
بــه طــور طبیعــی دالر در مقابــل ریــال هــم ارزش پایین تــری پیــدا می کنــد؛ 
ــی بررســی  ــازار داخل ــد قیمــت دالر را در ب ــی رون ــه وقت ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
بــوده  روبــه رو  قیمــت  بــا کاهــش  دالر  می شــویم کــه  متوجــه  می کنیــم، 
ــدادی  ــه تع ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــه مه ــرد: نکت ــح ک ــتی آرای تصری ــت. کش اس
از شــاخص های اقتصــادی آمریــکا در هفتــه گذشــته مثبــت شــد؛ اگــر ایــن 
ــکا  ــد آمری ــت جدی ــه سیاســت هایی کــه دول ــا توجــه ب ــود، ب ــت نب شــاخص ها مثب
در پیــش گرفتــه اســت، قیمــت جهانــی طــا بــا رونــد ســریع تری افزایــش 

می یافــت؛ امــا بــه هــر حــال پیش بینــی می شــود رونــد صعــودی قیمــت طــا بــا 
ــازار داخلــی  ــاره وضعیــت ب شــیبی مایــم ادامــه داشــته باشــد. وی همچنیــن درب
ــده ای نداشــته  ــرات عم ــز قیمــت طــا تغیی ــی نی ــازار داخل ــت: در ب طــا ســکه گف
ــه طــوری  ــم؛ ب ــر روی قیمــت ســکه شــاهد بودی ــرات را ب اســت و بیشــترین تغیی
ــت  ــش قیم ــان افزای ــزار توم ــدود 5 ه ــار ح ــکه تمام به ــته س ــه گذش ــه در هفت ک
ــا  ــش تقاض ــن افزای ــی و همچنی ــت جهان ــش قیم ــی از افزای ــه ناش ــرده ک ــدا ک پی
ــکه  ــکه، نیم س ــک س ــات کوچ ــان قطع ــن در می ــزود: همچنی ــت. وی اف ــوده اس  ب
و ربع ســکه تغییراتــی را درجهــت افزایــش داشــتند کــه مربــوط بــه افزایــش تقاضــا 

ــن ــن ســکه ها می شــود. خبرآنای ای

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریاصفهان

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه گفــت: بــا آمــار فعلــی، هــدف تولیــد 55 میلیون تنــی دور 
از دســترس نیســت؛ امــا بــه شــرطی کــه زنجیــره تولیــد بــه درســتی و بــه تناســب 
پیشــرفت کنــد تــا صنعــت فــوالد، بــه عنــوان بخــش پیشــران اقتصــاد مقاومتــی، 
نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد. بهــرام ســبحانی در همایــش »وفــاق و همدلــی، 
ــی و معــدن  ــع معدن ــر پیشــرانی صنای ــد ب ــا تأکی ــی« ب ــوش داروی بن بســت کنون ن
در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی گفــت: اگــر بــه دنبــال تحقــق اقتصــادی مقاومتــی و 
ایجــاد اشــتغال پایــدار هســتیم، بایــد بــه ســمت تقویــت معــدن و صنایــع معدنــی 
حرکــت کنیــم. ســبحانی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته از صنعــت فــوالد حمایت 
مناســب بــود و اعمــال تعرفــه توانســت صنعــت فوالد را ســر پا نگــه دارد، افــزود: این 
 بخــش از صنعــت، اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم جالــب توجهــی بــه همــراه دارد 

و اشتغال غیرمستقیم آن ۲۰ برابر اشتغال مستقیم آن است. 

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــر لــزوم نظــارت بخــش حاکمیتــی در کنــار همراهــی 
بخــش خصوصــی در تقویــت صنایــع معدنــی تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: 
ــن مســئله  ــد در ای ــی بای ســرمایه گذار مســیر همــوار می خواهــد و بخــش حاکمیت
ــی  ــوالد را پراکندگ ــت ف ــی صنع ــکل فعل ــبحانی مش ــد. س ــا کن ــود را ایف ــش خ نق
واحدهــای کوچــک دانســت و بیــان داشــت: بــه دلیــل پراکندگــی واحدهــای خــرد 
هزینــه تولیــد افزایــش یافتــه و همچنیــن هزینــه بــاالی حمــل و نقــل باعــث شــده 
ــوالد  ــل ف ــر عام ــه مدی ــه گفت ــوند. ب ــارج ش ــادی خ ــه اقتص ــا از توجی ــن واحده ای
ــترش  ــا گس ــوالد، ب ــن ف ــون ت ــد 55 میلی ــم انداز تولی ــق چش ــق اف ــه، تحق مبارک
واحدهــای کوچــک امکان پذیــر نیســت و دولــت بایــد بــرای ادغــام آن هــا و افزایــش 

ــد.  ــه کن ــی ارائ ــزی جامع ــا برنامه ری ــاس آن ه ــه مقی ــه ب صرف
ــار  ــاد کان اظه ــرمایه گذاری در ابع ــت س ــق مدیری ــزوم تحق ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت: واحدهــای کوچــک فــوالدی، اتــاف منابــع بــه همــراه دارنــد و بــا مدیریــت 

ــرد. ــع ک ــوالد رف ــت ف ــد کان صنع ــن مشــکات را در ُبع ــد ای ســرمایه گذاری بای
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ـــمـــاره 373 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:

به هر خودرویی اجازه ورود نمی دهیم
رئیــس ســازمان توســعه تجارت 
ماهــه   1۰ در  گفــت:  ایــران 
امســال، یــک میلیــون دســتگاه 
خــودروی ســواری در کشــور 
تولیــد شــده که نســبت بــه دوره 
ــدود  ــته، ح ــال گذش ــابه س مش
4۲ درصــد رشــد داشــته اســت. 
مجتبــی خســروتاج در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه خــودرو 
گفــت: میــزان واردات خــودرو بــه گمــرکات کشــور در همیــن 
مــدت، حــدود 55 هــزار دســتگاه معــادل 5.5 درصــد میــزان 

تولید داخلی خودرو بوده است.
 رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در پاســخ بــه ســوالی مبنی 
ــدگان را  ــودرو، مصرف کنن ــت در واردات خ ــه محدودی ــر اینک ب
ــد،  ــا محــروم می کن ــی دنی ــه محصــوالت کیف از دسترســی ب
ــا  ــق ب ــی را مطاب ــدات داخل ــم تولی ــاش کنی ــد ت ــت: بای گف
نظــر مصرف کننــدگان و در ســطح اســتانداردهای جهانــی 
ــود  ــم ش ــدگان فراه ــت مصرف کنن ــه رضای ــا زمین ــازیم ت بس
ــع  ــور مناب ــرایط وف ــر در ش ــال حاض ــم در ح ــی ه و از طرف
بــه هرخودرویــی  بتــوان  نمی بریــم کــه  بــه ســر  ارزی 
ــه  ــژو ب ــران - پ ــه ای ــد از غرف ــازه ورود داد. وی در بازدی اج
ــرکت  ــه ش ــه چنانچ ــت ک ــژو گف ــرکت پ ــوی ش ــر فرانس مدی
ــار  ــرای اعتب ــگ ب ــک شــرکت لیزین ــدازی ی ــرای راه ان ــژو ب پ
دادن بــه مصرف کننــدگان بــرای خریــد اقســاطی و بــا 
اروپایــی  بازارهــای  بــر  بانکــی حاکــم  نرخ هــای ســود 
 اقــدام کنــد، در افزایــش تقاضــا بســیار کارســاز خواهــد 

بود. اقتصاد آناین

 آخرین وضعیت نوسازی 

ناوگان جاده ای کشور
ــان  ــا بی ــور ب ــافری کش ــای مس ــن تعاونی ه ــر انجم دبی
ــم  ــای گذشــته در صــورت فراه ــق روال ماه ه ــه طب اینک
تأمیــن مالــی خریــد  بــرای  شــدن مقدمــات الزم 
فرآینــد  متقاضــی  راننــدگان  جدیــد  اتوبوس هــای 
نوســازی را کلیــد می زننــد اعــام کــرد: هنــوز در شــرایط 
ــه  ــری ب ــاوگان تغیی ــن ن ــرای ای ــده ب ــهیات ارائه ش تس

ــت.  ــده اس ــود نیام وج
احمدرضــا عامــری بــا بیــان ایــن مطلــب تصریــح کــرد: 
ــرای  ــزی ب ــل برنامه ری ــد ســال قب ــه از چن ــور ک همان ط
ایجــاد تغییــر در شــرایط نــاوگان جــاده ای کلیــد خــورده، 
راننــدگان متقاضــی در ایــن حــوزه آمادگــی الزم را بــرای 
ایجــاد تغییــر در شــرایط اتوبوس هایشــان اعــام کردنــد. 
هــر چنــد هنــوز بعضــی از بخش هــای کار شــرایط را برای 

اجــرای ایــن نوســازی دشــوار می کنــد. خبــر فارســی

شهردار اصفهان:

 18 ابر پروژه کنونی، اصفهان را متحول می کند
شــهردار اصفهــان گفــت: افزایــش 
چندیــن برابــری خدمــات عمرانی 
ــه  ــان ب و ترافیکــی در شــهر اصفه
جهــت پــس نــزدن گفتمــان و 
ــود  ــام می ش ــد انج ــرد جدی رویک
ــی  ــاب و جهش ــد انق ــه می توان ک
را در شــهر ایجــاد کنــد. مهــدی 
جمالی نــژاد بــا تاکیــد بــر تغییــر گفتمــان و نــگاه اظهــار کــرد: در 
ــتگاه  ــک دس ــوان ی ــه عن ــان ب ــهرداری اصفه ــه 14۰۰، از ش برنام
دانش محــور، دانش مبنــا، دانش پایــه و شــهری کــه قــرار اســت 
ــای  ــه ج ــرم ب ــای ن ــل و از فناوری ه ــروت تبدی ــه ث ــش را ب دان
ــزود:  ــم. وی اف ــام برده ای ــد، ن فناوری هــای ســخت اســتفاده کن
ــا  ــود ب ــی خ ــف ذات ــی و وظای ــای خدمات ــهرداری در حوزه ه ش
افزایــش توســعه و ســرعت همــراه شــده و در حــال حاضــر 1۸ 
ابرپــروژه در حــال اجراســت. پروژه هــای بزرگــی کــه بســیاری از 
ــان از  ــهردار اصفه ــد. ش ــول کن ــان را متح ــد اصفه ــا می توان آن ه
11۸۰ پــروژه محله محــور در شــهر اصفهــان خبــر داد و گفــت: نــگاه 
ــن  ــش چندی ــت. افزای ــم اس ــیار مه ــی بس ــعه فرهنگ ــه توس ب
برابــری خدمــات عمرانــی و ترافیکــی در شــهر اصفهــان بــه جهــت 
ــه  ــود ک ــام می ش ــد انج ــرد جدی ــان و رویک ــزدن گفتم ــس ن پ

می تواند انقاب و جهشی را در شهر ایجاد کند. ایمنا

 فعاالن اقتصادی بوسنی و هرزگوین 

در اصفهان
تجــاری  فرصت هــای  بررســی  نشســت  کیمیای وطن
و ســرمایه گذاری میــان اصفهــان و بوســنی و هرزگویــن بــا 
 حضــور جمعــی از بازرگانــان و فعــاالن اقتصــادی اصفهــان 
و کشــور میهمــان در محــل اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد. 
ایــن تیــم شــامل فعــاالن تولیــد قطعــات خــودرو، لبــاس صنعت 
ســاختمان، چــوب، فلــز و دیگرصنایــع کوچــک و بــزرگ بــا هــدف 
برقــراری ارتبــاط دوجانبــه اقتصــادی بــا ایــران وارد کشــور 
شــده اند و پــس از ماقــات بــا فعــاالن تهــران و کــرج در مقصــد 

سوم وارد اصفهان شده اند. 
ــل  ــات بین المل ــاور ارتباط ــهل آبادی، مش ــن س ــید کمال الدی س
ــه  ــت ب ــن هیئ ــندی از ورود ای ــراز خرس ــا اب ــی ب ــاق بازرگان ات
ــان  ــان اصفه ــادی می ــاط اقتص ــه ارتب ــت: از هرگون ــان گف  اصفه
و کشــور میهمــان حمایــت می کنیــم. وی ادامــه داد: هــر یــک از 
فعــاالن اقتصــادی اصفهــان می تواننــد امــروز در هتــل پیــروزی 
ــود را  ــای خ ــرات و توانایی ه ــد و نظ ــه کنن ــم مراجع ــن تی ــه ای ب

در میــان بگذارنــد. 
ــواد  ــد م ــرای خری ــت: ب ــو گف ــهر اوروه ــهردار ش ــن ش  همچنی
ــران و  ــاز ای ــل وارد کــردن کاالهــای مــورد نی ــال و در مقاب و متری

اصفهــان بــه ایــن کشــور آمــاده هســتیم.

درخواست وزیر نفت از مردم:

دو درجه، دمای وسایل گرمایشی را کم کنید

عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات عنوان کرد:

ضرر ۲.۵ میلیارد دالری ایران از قاچاق گوشی همراه
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حتما بخوانید!
پلمب یک واحد تولیدی محصوالت ...

حتما بخوانید!
مسیرهای دوچرخه در شهر اصفهان ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــه  ــو ک ــای ت ــو و آرمان ه ــار در راه ت ــزار ب ــر ه ــا! اگ »خدای
همــان کلمــه قــرآن و عتــرت و خانــدان نبــوت و معصومیــن 
ــه  ــو ب ــت دارم در راه ت ــم دوس ــاز ه ــوم، ب ــهید ش ــت ش اس

ــم.« ــهادت را بچش ــم ش ــم و طع ــهادت برس ش
ــرازی از مناجــات شــهید حــاج مصطفــی  ــن جمــات، ف ای
فندرســکی پور بــا معبــود خویــش اســت کــه دقایقــی قبــل 

از شــهادتش بــه قلــم خویــش نوشــته اســت.
مصطفــی فندرســکی پور بــه نقــل از همســرش مــردی 
مجاهدت هــای  و  بــوده  والیــت  دوســتدار  و  انقابــی 
انقابــی اش از ســال ۱۳۵۱ آغــاز شــده و تــا پیــروزی 
انقــاب اســامی، بارهــا در زندان هــای ســاواک طعــم 
تلــخ شــکنجه های طاقت فرســا را چشــیده اســت؛ امــا 
روحیــه انقابــی شــهید فندرســکی پور تــا بدانجــا بــود 
کــه پــس از پیــروزی انقــاب هــم دســت از فعالیــت 
برنداشــت و آن زمــان کــه دشــمن بعثــی بــا حمــات خــود 
ــران از غــرب و جنــوب کشــور را  ــه خــاک ای قصــد تجــاوز ب
ــت  ــرب رف ــای غ ــه جبهه ه ــرد و ب ــتبر ک ــینه س ــت س داش
ــترده  ــس از گس ــت. پ ــران پرداخ ــاک ای ــاع از خ ــه دف و ب
شــدن تجــاوز دشــمن بــه مناطــق عملیاتــی جنــوب کشــور 

 بــه خوزســتان رفــت و در مقــام فرمانــده گــردان مهندســی 
و جانشــین ترابــری قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا بــه خدمــت 

مشــغول شــد.
ابعــاد شــخصیتی ایــن شــهید واالمقــام، مــا را بــر آن داشــت 
ــو  ــکی پور گفت وگ ــی فندرس ــهید مصطف ــر ش ــا همس ــا ب ت
کنیــم و ایشــان از اخــاق و خاطــرات همسرشــان برایمــان 

بگوینــد.
همســر شــهید فندرســکی پور، فاطمه ســادات ســجادی 
دارای  نیــز  خــود  اصفهــان،  در   ۱۳۳۸ ســال  متولــد 
شــاخصه های شــخصیتی بســیاری اســت. وی در دوران 
ــه  ــه ارائ ــدش ب ــت ۴ فرزن ــر تربی ــاوه ب ــدس ع ــاع مق دف
خدمــات تدارکاتــی و امــدادی بــرای رزمنــدگان نیــز مشــغول 
بــوده و در جــاده آبــادان- ماهشــهر بــه درجــه جانبــازی نائل 
شــده اســت. او همچنیــن در ســال ۱۳66 در جمعــه خونیــن 
ــروح  ــدت مج ــه ش ــز ب ــرکان نی ــلمانان از مش ــت مس برائ
ــاز ۴۵ درصــد اســت.  ــوی جانب ــک بان ــون ی می شــود و اکن
فندرســکی پور  شــهید  اخالقــی  خصوصیــات  از      

برایمــان بگوییــد.
ــی و در  ــن، انقاب ــوا، موم ــیار باتق ــکی پور بس ــهید فندرس ش
ــار نامــه ای  حفــظ بیت المــال بســیار حســاس بودنــد. یک ب
از ایشــان دریافــت کــردم کــه گفتــه بــود مــن هزینــه خــود 

ــد  ــن کوپن هــای قن ــم؛ بنابرای ــا دریافــت می کن را در جبهه ه
و شــکرمان رابــه فقــرا بدهیــد. ایشــان بــر کمک رســانی بــه 
ــه ای  ــه گون ــد داشــتند؛ ب مــردم و مســتضعفان بســیار تاکی
ــانی  ــرای کمک رس ــود را ب ــخصی خ ــین ش ــی ماش ــه حت ک
ــه  ــزی ک ــرار داده بودند.چی ــار ســتاد ق ــا در اختی ــه جبهه ه ب
می خواهــم بگویــم و دوســت دارم همــه مســئوالن بشــنوند، 
ــه  ــد ب ــیار متعه ــکی پور بس ــهید فندرس ــه ش ــت ک ــن اس ای
والیــت فقیــه بودنــد و در حفــظ بیت المــال و رعایــت حــال 
ــد.  ــت می کردن ــیار دق ــان بس ــی و کارهایش ــرام زندگ و ح
نکتــه ای کــه ایــن روزهــا کمتــر مــورد توجــه اســت و بایــد از 

همیــن شــهدا الگــو بگیرنــد.

    از رفقای انقالبی ایشان برایمان بگویید.
ــهید  ــرورش، ش ــتاد پ ــوم اس ــا مرح ــکی پور ب ــهید فندرس ش
ــیرازی  ــاد ش ــهید صی ــی، ش ــهید بابای ــلطانی، ش خلیفه س
شــهید تندگویــان و … ارتبــاط داشــتند و بــه جهــت همیــن 
ــان  ــت، وی از ایش ــان داش ــهید تندگوی ــا ش ــه ب ــنایی ک آش

ــرد.  ــوت ک ــت دع ــکاری در وزارت نف ــرای هم ب
آقــا مصطفــی چندمــاه در وزارتخانــه فعالیــت داشــت 
ــه  ــرای اینک ــان ب ــتان رخ داد؛ ایش ــه کردس ــه غائل ــا اینک ت
اعــزام شــود  بــه مناطقــه کردســتان  بتوانــد  راحت تــر 
ــد و در  ــان گرفتن ــه اصفه ــران ب ــی از ته ــت انتقال درخواس
پاالیشــگاه اصفهــان مشــغول بــه کار شــدند؛ پــس از آن هــم 
بــه قســمت ســوخت گیری فــرودگاه رفتنــد و تمامــی ایــن 

وقایــع در طــول یکســال رخ داد.

ــه جبهــه اعــزام      از زمانــی کــه شــهید فندرســکی پور ب
شــدند، بگوییــد.

ــل  ــه باط ــق علی ــای ح ــان در جبهه ه ــور ایش ــابقه حض س

بــه تیرمــاه ســال ۵۸ برمی گــردد و تــا مردادمــاه ۱۳6۴ 
ایشــان از ســوی ســپاه پاســداران بــه عنــوان فرمانــده 
گــردان مهندســی و جانشــین ترابــری قــرارگاه حمــزه 
ــدر  ــر، ب ــون خیب ــف چ ــای مختل ــهدا در عملیات ه  سیدالش
و فتــح شــرکت داشــتند؛ امــا از اول بهمن مــاه ســال 6۴ تــا 
ــه جبهــه  ــاد ســازندگی ب ۲۱ بهمن مــاه ایشــان از ســوی جه
اعــزام و عاقبــت در ســن ۳۷ ســالگی در ۲۱ بهمن مــاه 
ــه درجــه  ــدرود ب ــه ارون ــات والفجــر ۸ منطق ۱۳6۴ در عملی

رفیــع شــهادت نائــل شــدند.
آن زمــان مــن خــود نیــز از ســوی جهــاد ســازندگی 
ــز  ــگ داشــتم و خــود نی ــرای جن ــی ب فعالیت هــای تدارکات

دچــار مصدومیــت از ناحیــه ســر و دســت شــدم.
 بایــد بگویــم کــه فعالیت هــای مــن بــا شــهادت آقــا 
مصطفــی پایــان نیافــت و هم اکنــون نیــز بــه دنبــال تأمیــن 

ــتیم. ــوریه هس ــدگان س ــرای رزمن ــدارکات ب ت

    فعالیت هــای شــاخص شــهید فندرســکی پور در 

ــود؟ ــه ب ــدس چ ــاع مق دوران دف
ایشــان بــه همــراه چنــد نفــر از همرزمــان خــود بــا 
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــد، اق ــرج می دهن ــه خ ــه ب ــکاری ک ابت
ایــن  می کننــد.  اصفهــان  در  صنعــت  تکامــل  شــرکت 
ماشــین ها  زبــده،  مهندســان  به کارگیــری  بــا  شــرکت 
و  بازســازی  را  جنــگ  در  ازکارافتــاده  جنگــی  ادوات  و 
 ســپس بــرای اســتفاده رزمنــدگان بــه مناطــق ارســال 

می کردند.
ــل  ــداث پ ــگ، اح ــی در جن ــا مصطف ــات آق ــر اقدام از دیگ
شــناور ارونــدرود - کارون بــود کــه ایــن پــل نقــش زیــادی 

ــت. ــهر داش ــازی خرمش در آزادس

همسرشهید فندرسکی پور در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 مسئوالن، پیروی از والیت فقیه 
و حفظ بیت المال را از شهدا الگو بگیرند

 قدیمی ترین گل فروشی شاهین شهر 

در آتش سوخت

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

دقیقــه   ۴۵ و   ۲۳ ســـاعت 
قدیمی تریــن  چهارشــنبه،  روز 
گل فروشــی شاهین شــهر جنــب 
خیابــان امــام محمــد غزالــی در 

آتــش ســوخت. 
حریــق کــه ســاعتی قبــل بــه جــان فافلی هــای ســیار 
شاهین شــهر افتــاده بــود، بــه علــت وجــود مــواد قابــل 
اشــتعال گســترش پیــدا و بــه بــازار شــب، بخشــی از پــارک و 

ــرد.  ــرایت ک ــز س ــی نی گل فروش
شــعله های آتــش کــه در حــال گســترش بــه کل پــارک بــود 
بافاصلــه بــا حضــور نیروهــای ســازمان آتش نشــانی از تمــام 

ــار شــد.  ــه مه ــاش بی وقف ایســتگاه ها و ت
بــه گفتــه مالــک گل فروشــی علــت حادثــه، افتــادن کپســول 
ــه  ــوده ک ــی ب ــل گل فروش ــاری داخ ــر روی بخ ــی ب ۱۱ کیلوی
ــرایت  ــه س ــه گلخان ــه موتورخان ــش آن ب ــده و آت ــر ش منفج

ــرده اســت. ک
ــی  ــال خســارت مال ــارد ری ــا ۵ میلی ــن آتش ســوزی تقریب ای
را دربــر داشــته و خوشــبختانه هیــچ خســارت جانــی نداشــته 

اســت. 
آتش ســوزی بــا حضــور و تــاش بــه موقــع نیروهــای 
ــد. ــار ش ــداد مه ــاعت ۲ بام ــهر در س ــانی شاهین ش آتش نش

 برگزاری مسابقات والیبال فرهنگیان 

در شهرستان نائین

A.Ghefrani@eskimia.ir
علی غفرانینائین 

بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر انقــاب 
ــان  ــژه فرهنگی ــال وی ــابقات والیب ــک دوره مس ــامی، ی اس
شهرســتان نائیــن در ســالن شــهید تختــی ایــن شــهر برگــزار 

شــد.
  در ایــن مســابقات کــه بــا حضــور فعــال پیشکســوتان 
و فرهنگیــان ایــن شهرســتان برگــزار شــد، تیم »پیشکســوتان 
فرهنگــی )بازنشســتگان(« بــه مقــام نخســت این مســابقات 

ــت یافت. دس
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  »کارمنــدان  تیــم  همچنیــن   
شهرســتان نائیــن«، مقــام دوم و تیــم »کارکنــان هنرســتان 
شــهید قدوســی نائیــن«، مقــام ســوم را کســب کردنــد. 
ایــن  در  حاضــر  ورزشــکار  پیشکســوتان  اســت  گفتنــی 
رقابت هــا اصغــر قاضی نــوری، فاطمــی، کریمــی مزرعــه 

شــاه، ســعیدی، شــریعت و فدایــی بودنــد.

اخبار کوتاه

 برگزاری نمایشگاه کرمان زیبا 

در داخل و خارج از کشور
نماینــدگان  مجمــع  رئیــس 
تشــریح  در  کرمــان  اســتان 
توافقــات  از  بیشــتر  جزئیــات 
نماینــدگان  مجمــع  نشســت 
ــاد  ــر ارش ــا وزی ــان ب ــتان کرم اس
گفــت: نمایشــگاه کرمــان زیبــا در 
داخــل و خــارج از کشــور برگــزار 
ــه نشســت  ــا اشــاره ب ــی ب ــری خامکان می شــود. حســین امی
فرهنــگ  وزیــر  بــا  کرمــان  اســتان  نماینــدگان   مجمــع 
و ارشــاد اســامی در تهــران گفــت: همایــش بین المللــی 
شــناخت ظرفیت هــای میراثــی و گردشــگری اســتان کرمــان بــا 
 مشــارکت اســتان، ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی یکــی از 
توافقــات ایــن نشســت بــود. وی افــزود: مقــرر شــد کــه در ایــن 
ارائــه مقالــه  همایــش، محققــان داخلــی و خارجــی بــا 
ــع آوری  ــکاش، بررســی و جم ــورد کن ــای اســتان را م ظرفیت ه
قــرار دهنــد و کارگروهــی متشــکل از ایــن ســه نهــاد و مجمــع 

نمایندگان این موضوع را پیگیری کند. ایسنا

 طرح تحول نظام سالمت 

برگشت ناپذیر است
دبیــر کل بیمــه ســامت اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــت.  ــت ناپذیر اس ــامت، برگش ــام س ــول نظ ــرح تح ــت: ط گف
ــر در چهارمحــال و  ــزار نف ــرد: 6۳۵ ه ــار ک ــرزی اظه ــر فرام صف
ــتند.  ــامت هس ــه س ــات بیم ــش خدم ــت پوش ــاری تح بختی
وی نظــام تحــول ســامت را برگشــت ناپذیر دانســت و گفــت: 
ــردم  ــتوانه م ــا پش ــام ب ــن نظ ــراوان، ای ــکات ف ــم مش علی رغ
ــا  ــام تحــول ســامت ب ــزود: نظ ــرزی اف ــد. فرام ــداوم می یاب ت
ــی  ــت های اباغ ــاه و سیاس ــت و رف ــای وزارت بهداش تاش ه
رهبــر معظــم انقــاب اســامی اجرایــی شــد. مدیــر کل بیمــه 
ســامت اســتان بــا مقایســه خدمــات پیــش از اجــرای برنامــه 
نظــام تحــول ســامت و پــس از آن، اظهــار کــرد: اجــرای ایــن 
برنامــه باعــث رضایتمنــدی ۹۵ درصــدی مــردم شــد. فرامــرزی 
بــا اشــاره بــه تعــداد اقــام دارویــی ارائه شــده در اســتان 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ۲ هــزار و ۳۵۰ نــوع قلــم دارو بــه 

ــه می شــود.  ــه ارائ ــن بیم ــاران تحــت پوشــش ای بیم
ــی  ــا دولت ــه، شــرکتی کام ــرد: شــرکت بیم وی خاطرنشــان ک
ــت.  ــد گرف ــق خواه ــز تعل ــه آن نی ــت ب ــارات دول ــت و اعتب اس
ــه مؤسســات را ۹۰  ــر ب ــن ســازمان بیمه گ ــی ای ــرزی بده فرام
میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: در غالــب تفاهم نامــه ای بــا 
بانــک عامــل مقــرر شــد ســهمی از اوراق بــه صــورت نقــد تبدیــل 

و بــه مؤسســات درمانــی پرداخــت شــود. خبرفارســی

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان 

 مدیــر دفتــر حقوقــی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان
ــی  ــوالت غذای ــدی محص ــد تولی ــک واح ــب ی از پلم
سوســیس و کالبــاس در ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه  داشــت:  اظهــار  رضــا کــردی   
دســتور دادســتان دادســرای عمومــی 
ــعبه  ــرس ش ــان، بازپ ــاب کاش و انق
ــاب  ششــم دادســرای عمومــی و انق
کاشــان، خــط تولیــد یــک واحــد 
محصــوالت  تولیدکننــده  صنفــی 
ــه  ــاس( ک ــی )سوســیس و کالب غذای

بــه اســتناد بازرســی ها و گزارش هــای ارائه شــده 
توســط معاونــت غــذا و داروی ایــن دانشــگاه در 
تولیــدات خــود از مــواد غیرمجــاز رنــگ مصنوعــی و 
ــب  ــف و پلم ــرد، متوق ــتفاده می ک ــرغ اس ــر م خمی

ــد.  ش

 وی گفــت: علی رغــم تذکــرات متعــدد شــفاهی 
و کتبــی از ســوی بازرســان و مســئوالن معاونــت 
ایــن  متاســفانه  دانشــگاه،  ایــن  داروی  و  غــذا 
ــه اخطارهــای  ــدون توجــه ب ــا ب ــدی باره واحــد تولی
سوســیس  تولیــد  بــه  مبــادرت   صورت گرفتــه، 
و کالبــاس و عرضــه آن در ســطح منطقــه 
کــرد کــه نتیجــه آن تهدیــد و بــه مخاطــره 
عمــوم  جــان  و  ســامت  انداختــن 
ــود.  هموطنــان و مصرف کننــدگان عزیــز ب
ــق  ــن رو طب ــرد: از ای ــح ک ــردی تصری ک
دســتور مقــام محتــرم قضایــی و بــا 
ــط  ــده توس ــل آم ــه عم ــای ب هماهنگی ه
کارشناســان دفتــر حقوقــی دانشــگاه و نیــروی 
ــه  ــی ب ــات قانون ــه اقدام ــی دو روز کلی ــی، ط انتظام
منظــور اجــرای دســتور مرجــع قضایــی صــورت 
ــهرک  ــع در ش ــدی واق ــد تولی ــن واح ــه و ای پذیرفت
صنعتــی امیرکبیــر )جعفرآبــاد( کاشــان، پلمــب شــد.

پلمب یک واحد تولیدی محصوالت غذایی در کاشان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

بیــش از 6۰ برنامــه متنــوع فرهنگــی، ورزشــی و 
ــب  ــی، ش ــای بومی محل ــامل بازی ه ــری ش هن
 شــعر، نمایشــگاه صنایــع دســتی، جشــنواره غــذا

بازخوانــی آئین هــای بومی محلــی 
ــور  ــا حض ــی و... ب ــای خیابان تئاتره
کشــوری  و  اســتانی  مســئوالن 
شهرســتان  فرهنگــی  هفتــه  در 

می شــود. اجــرا  فاورجــان 
بهمــن   ۳۰ روز  اســت  گفتنــی 
از  روز  اولیــن  بــا  مصــادف  کــه 

ــتان  ــی شهرس ــگ فرهنگ ــت، زن ــه اس ــن هفت ای
صــدا  بــه  شهرســتان  مــدارس  تمامــی   در 

درمی آید.
 شــایان ذکــر اســت در ایــن هفته فرهنگــی همایش 
ــردی  ــگاه علمـی کاربـ ــی در دانش  فاورجـان شناسـ

شهر بهاران برگزار می شود. 
همچنیــن خاطرنشــان می شــود بیــش از ۵۱ 
طــرح مخابراتــی، ورزشــی، عمرانــی و فرهنگی در 

شهرســتان بــه بهره بــرداری می رســد. 
ــا شــهادت ۱۴6 شــهید  روز ۵ اســفند مصــادف ب
کــه  اســت  فاورجــان  شهرســتان 
ــع  ــه رفی ــه درج ــر ب ــات خیب در عملی
شــهادت رســیدند؛ ایــن شــهدا متعلــق 
بــه هشــت شــهر و ســه بخــش ایــن 

ــتند. ــتان هس شهرس
ــا  ــن ت ــوال از ۳۰ بهم ــن من ــه همی  ب
6 اســفند هــر ســال بــه عنــوان هفتــه 
ــذاری شــد  ــی شهرســتان فاورجــان نامگ فرهنگ
و هــر روز از ایــن هفتــه بــه نــام روز خاصــی 
اســاس  ایــن  بــر  اســت؛  شــده  نامگــذاری 
اجـــرا  روز  آن  خـــاص  متنــوع  برنامـه هـــای 

. د می شــو

در شهر

اجتماعی

A.H.Rezazadeh@eskimia.ir
اعظم حاجی رضازادهسرویس اجتماعی

در  نــوآوری  و  خاقیــت  ســطح  ارتقــای  شــک  بــدون 
شهرســازی و معمــاری، نیازمنــد نهادهایــی اســت کــه 
همچنیــن  دانایــی،  بــر  مبتنــی  حلقــه ای  عنــوان  بــه  
ــل در  ــای دخی ــگاهی و نهاده ــز دانش ــن مراک ــگ بی هماهن
ــون  ــد. کان ــش کنن ــای نق ــاری ایف ــازی و معم ــر شهرس ام
ــد  ــز می کوش ــاق نی ــاران خ ــازان و معم ــاد شهرس مردم نه
ــن  ــا جامعــه  متخصــص و دانشــگاهی، همچنی در تعامــل ب
مســئوالن مدیریتــی و اجرایــی، گوشــه ای از ایــن خــأ بــزرگ 
را جبــران کنــد. در ادامــه سلسله نشســت های چهاربــاغ 
اندیشــه و بــه  منظــور بررســی بحران هــای هویتــی در 
فضاهــای شــهری اصفهــان نشســتی بــا حضــور عضــو هیئت  
ــدان  ــدادی از عاقه من ــاد و تع ــگاه آزاد نجف آب ــی دانش علم
ــدان  ــه هنرمن ــازی در خان ــاری و شهرس ــث معم ــه مباح ب

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
    بحران هویت

شــیرین طغیانــی ضمــن اشــاره بــه بحــران هویــت بــه  عنوان 
یکــی از مســائل مهــم جهــان بشــر اظهــار داشــت: ســال های 

ــد  ــط  زیســت، بای ــر ســرآب و محی ــگ ب ــار جن ــده در کن آین
شــاهد جنــگ هویتــی باشــیم؛ چــرا کــه جامعــه ای در 
معرفــی هویــت ممتــاز خــود بــه جهانیــان موفــق اســت کــه 
بتوانــد فرهنــگ، تمــدن و نــوع پوشــش خــود را بــه  خوبــی 
ــی را  ــث علم ــکات در مباح ــی از مش ــد. وی یک ــان ده نش
ــه نظــر  ــه موضوعــات دانســت و افــزود: ب ــگاه سیاســی ب ن

ــت زده.  ــه سیاس ــد ن ــتگذار باش ــد سیاس ــاز بای ــن شهرس م
عضوهیئت علمــی گــروه شهرســازی دانشــگاه آزاد نجف آبــاد  
ــی  ــوان یک ــه  عن ــه ب ــه ارومی ــده رود و دریاچ از خشــکی زاین
ــد  ــاد و تأکی ــور ی ــان و کش ــای اصفه ــن بحران ه از بزرگ تری
ــران  ــخ ای ــه کل کشــور و تاری ــوط ب  کــرد: ایــن بحران هــا مرب
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــتباه اس ــا اش ــه آن ه ــردی ب ــگاه ف ــوده و ن ب
ــی  ــانی، فرهنگ ــی، انس ــای اجتماع ــب بحران ه ــام مرات تم
ــح  ــی تصری ــتند. طغیان ــط هس ــا مرتب ــا آن ه ــدی ب و کالب
کــرد: مفهــوم هویــت تعلــق، پویایــی، دوری از رکــود، ثبــات 
ــت را  ــران هوی ــت. وی بح ــابه اس ــز و تش ــخصیت، تمای ش
مربــوط بــه زمانــی دانســت کــه هنــگام صحبــت از مباحــث 
ــی  ــته در پ ــه گذش ــه ب ــا مراجع ــازی ب ــاری و شهرس معم
بازگویــی آن هســتیم؛ چراکــه از خودمــان چیــزی نداریــم و 

ــود.  ــود می ش ــث رک ــوع باع ــک موض ــته ی ــرار پیوس تک
عضوهیئت علمــی گــروه شهرســازی دانشــگاه آزاد نجف آبــاد  
گفــت: در جهــان امــروز با ســه موضــوع جهانی شــدن، جریان 
ــازی«  ــا »جهانی س ــه ب ــر از هم ــات و مهم ت ــاوری اطاع فن
ــکان  ــت م ــت: هوی ــان داش ــی بی ــتیم. طغیان ــرو هس  روب
ــول  ــه در ط ــا ک ــرد و معن ــرم، عملک ــی ف ــل تاق ــی مح یعن
زمــان و در ارتبــاط بــا انســان اســت. وی معتقــد بــود: اگــر 
زمــان و انســان را از مــکان جــدا کنیــم، عمــا هویــت مــکان 
را گرفته ایــم و زمانــی از اتفاقــات موجــود در شــهر بــه  عنــوان 
ــتی  ــان درس ــان آن زم ــا زم ــه ی ــم ک ــاد می کنی ــران ی بح

ــم. ــر نگرفته ای ــان را در نظ ــا انس ــت ی نیس
    مراتب هویتی شهر

 وی مراتــب هویتــی شــهر را هویــت دینــی، فرهنگــی

 کالبــدی، تاریخــی، عملکــردی، انســانی و طبیعــی دانســت 
و افــزود: جــدا کــردن ابعــاد هویتــی، علمــی نیســت. 
و  شناســایی  قابــل   غیرقابــل  مــکان  افــزود:  طغیانــی 
ــود.  ــت« می ش ــران هوی ــار »بح ــاص دچ ــای خ ــدون معن ب
ــد  ــران مانن ــی بح ــل درون ــه عوام ــن اینک ــت: ضم وی گف
عوامــل  و  جهان بینــی  و  تاریخــی  فرهنگــی،  عوامــل 
ــران  ــث بح ــی، باع ــر و تاریخ ــل معاص ــل عوام ــی مث بیرون
 هویتــی می شــود. اشــرافی شــدن نماهــای ســاختمانی 
ــای  ــه دیدگاه ه ــل غلب ــه دلی ــده ب ــگاه ها اشرافی ش و فروش
مــادی اســت. عضوهیئت علمــی گــروه شهرســازی دانشــگاه 
آزاد نجف آبــاد  تأکیــد کــرد: بحــران هویــت فرهنگــی شــامل 
عوامل کان و جزئی می شــود و تغییر ســیما و منظر شــهرها 
بــدون تناســب بــا ســبک های بومــی از مشــخصه های 
بحــران هویــت فرهنگــی در ســطح کان اســت. طغیانــی از 
ــرد ــاد ک ــران ی ــن بح ــوان مهم تری ــه  عن ــدی ب ــران کالب  بح

 و افــزود: تســلط بافــت شــطرنجی یکســان بــر همه شــهرها 
از مصادیــق ایــن بحــران اســت. وی تســلط بی چــون و 
تفضیلــی  و  طرح های هــادی  تغییــر  خــودرو،   چــرای 
ــژه مســکن را  ــر ساخت وســاز، به وی و تغییــر تفکــر حاکــم ب
ــل ایــن امــر دانســت. وی افــزود: در بحــران هویــت  از دالی
تاریخــی بــا دو موضــوع نــگاه نوســتالژیک و بــی ارزش 
تاریــخ مواجــه هســتیم. طغیانــی خاطرنشــان  شــدن 
ــا اغتشــاش، متاشــی شــدن  ــوأم ب ــی ت ســاخت: یکنواخت
راســته محــات، گسســتن محله هــای پیوســته، تغییــر 
ــار و  ــم، از آث ــه جــای ترمی ــب ب ــض و تخری ــای عری بافت ه

بافت هاســت. شطرنجی شــدن  عــوارض 

در سلسله نشست های چهارباغ اندیشه عنوان شد:

 خشکی زاینده رود 
بزرگ ترین بحران اصفهان

معاون شهردار اصفهان:

 مسیرهای دوچرخه در شهر اصفهان 

گسترش می یابد

کیمیای وطن

ــک  ــل و ترافی ــاون حمل ونق مع
شــهرداری اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه مدیریــت شــهری بــه 
دنبــال فراهــم کــردن بســتر 
دوچـرخـه ســـواری  توســـعه 
اســـت، گفــت:  اصفهـــان  در 
ــد.  ــان گســترش می یاب مســیرهای دوچرخــه در شــهر اصفه
ــا  ــان، علیرض ــک اصفه ــی ترافی ــش مردم ــزارش پوی ــه گ ب
ــی  ــگاه تخصص ــن نمایش ــاح دومی ــیه افتت ــی در حاش صلوات
اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در  موتورســیکلت  و  دوچرخــه 
داشــت: بــا رویکــرد جدیــدی کــه در مدیریــت شــهری 
ایجــاد شــده امیدواریــم کم کــم اصفهــان بــه ســمت »شــهر 
دوچرخه هــا« شــدن پیــش بــرود. وی بــا بیــان اینکــه 
ســال گذشــته نخســتین موتورهــای برقــی تولیــد داخــل در 
نمایشــگاه اصفهــان رونمایــی شــد، افــزود: نمایشــگاه بــرای 
ــاح نمایشــگاه دوچرخــه  ــاز در شــهر برگــزار می شــود. افتت نی
بــرای دومیــن بــار در اصفهــان نشــان دهنده ایــن اســت 
 کــه دوچرخــه کم کــم جــای خــود را در شــهر بــاز کــرده 
و بــه صحنــه شــهری وارد می شــود. وی تصریــح کــرد: 
ــود؛ کســبه و  ســه دهــه پیــش اصفهــان شــهر دوچرخه هــا ب
دانش آمــوزان بیشــتر از دوچرخــه بــرای جابه جایــی اســتفاده 
می کردنــد؛ امــا متاســفانه امــروزه صنعتــی شــدیم و دوچرخــه 

ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. ب

عمل پیوند چهار انگشت در کاشان انجام شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــد  ــل پیون ــام عم ــان از انج ــوی کاش ــتان نق ــس بیمارس رئی
ــد  ــر حام ــر داد. دکت ــتان خب ــن بیمارس ــت در ای ــار انگش چه
ــوان  ــی، ج ــل جراح ــن عم ــت: در ای ــار داش ــاه اظه یزدان پن
ــوم  ــرش ورق آلومینی ــتگاه ب ــا دس ــر کار ب ــر اث ــاله ب ۲۸ س
دچــار حادثــه و قطــع چهــار انگشــت یــک دســت شــده بــود 
ــی  ــص جراح ــوق تخص ــر، ف ــن طالبیان ف ــر محس ــه دکت ک
ــه  ــی ب ــن جراح ــت: ای ــرد. وی گف ــان ک ــتیک او را درم پاس
ــه طــول انجامیــد و بیمــار از خطــر قطــع  مــدت ۵ ســاعت ب
عضــو حتمــی نجــان یافــت. رئیــس بیمارســتان نقــوی 
ــی  ــت عموم ــر وضعی ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــان تصری کاش

ــت.  ــوب اس ــار مطل بیم
ــور  ــده، مجب ــراد حادثه دی ــن اف ــش از ای ــت پی ــی اس گفتن

ــوند.  ــزام ش ــران اع ــه ته ــو ب ــد عض ــرای پیون ــد ب بودن

اخبار کوتاه

زنگ خطر تولد نوزادان معلول
نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت 
ــد کــه  ــر ایــن نکتــه اشــاره کردن ب
آمــار رئیــس ســازمان بهزیســتی 
ــوزاد  ــه ۸۰ ن ــد روزان ــر تول ــی ب مبن
معلــول در کشــور، می توانــد زنــگ 
خطــری جــدی بــرای نظام ســامت 
همایون هاشــمی  شــود.  تلقــی 
نماینــده مجلــس شــورای اســامی در ایــن بــاره گفــت: معلولیت 
در ایــران دو نــوع اســت: نخســت معلولیــت بــر اســاس عوامــل 
ژنتیکــی یــا مــادرزادی و دوم معلولیت هــای اکتســابی یــا 
ــت  ــوع معلولی ــر دو ن ــش ه ــرای کاه ــد ب ــه بای ــالمندی ک س

برنامه های پیشگیرانه ای لحاظ شود. 
وی ادامــه داد: پیشــگیری از تولــد نوزادان معلول و پیشــگیری از 
آســیب هایی کــه منجــر بــه معلولیــت می شــود، تنهــا راه نجــات 
 بــرای کاهــش معلولیت هاســت در ایــن میــان بــرای جلوگیــری 
 و کاهــش تولــد نــوزادان معلــول، بحــث مشــاوره ژنتیــک 
و مشــاوره قبــل و حیــن بــاروری بایــد مبتنــی بــر نظــام ارجــاع 
ــرانه  ــت س ــت دول ــه الزم اس ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب ــکل گی ش
نگهــداری از افــراد معلــول را در نظــر بگیــرد، تصریــح کــرد: 
نگهــداری از معلــول، هزینــه زیــادی دارد کــه گاهــی خانواده هــا از 
پــس ایــن هزینه هــا بــر نمی آینــد؛ لــذا بایــد دولــت بــه آن هــا 
ــات  ــام اقدام ــرورت انج ــر ض ــد ب ــا تاکی ــمی ب ــک کند. هاش کم
ــد  ــادآور شــد: بای ــای اکتســابی ی ــرای معلولیت ه پیشــگیرانه ب
ــای  ــع از معلولیت ه ــق، مان ــدد و دقی ــانی های متع ــا اطاع رس ب
ــر  ــر اث ــا ب ــن معلولیت ه ــب ای ــه اغل ــرا ک ــد؛ چ ــابی ش اکتس
ــد آموزش هــای الزم جهــت  ــه بای ــرد ک ــات شــکل می گی تصادف

ــت ــه مل ــه شــود. خان رانندگــی درســت ارائ

 تخریب محیط زیست 

و تشدید خطرات طبیعی
رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفــت: تخریب بســتر 
رودخانه هــا و برداشــت بی رویــه از بســتر رودخانه هــا منجــر بــه 
ــیل های  ــی از س ــارت های ناش ــدید خس ــی و تش ــش کم افزای
ســال های اخیــر منجــر شــده اســت. معصومــه ابتــکار در 
ــا  ــت جامــع بحــران ب ــی مدیری هشــتمین کنفرانــس بین الملل
اشــاره بــه اهمیــت مباحــث تغییــر اقلیــم در ســطح بین المللــی 
و دســتور کار مهــم کشــورها در ایــن حــوزه گفــت: تغییــر اقلیــم 
نــه بــه عنــوان اقلیــم طبیعــی جهــان، بلکــه بــه عنــوان پدیــده ای 
انسان ســاخت در حــال رخ دادن اســت و یکــی از عــوارض 
 آن تشــدید حــوادث بــزرگ آب و هوایــی بــه عنــوان بحران هــا 
و مخاطره هــای طبیعــی جهــان اســت. وی اظهــار کــرد: پدیــده 
ــه همــراه  ــه ب ــی ک ــل تبعات ــه دلی ــاری ب طوفان هــای گــرد و غب
دارد، موضوعــی اســت کــه هــم در قالــب تغییــر اقلیــم و هــم در 

قالــب مدیریــت بحــران تعریــف می شــود. مهــر

اخبار کوتاه

 پرفســور ســاروخانی گفــت: بــه وزارت علــوم پیشــنهاد دادیــم 
کــه در دانشــگاه ها، دانــش روابــط عمومــی تدریــس و دکتری 
ایــن رشــته را تقویــت کنیــم تــا دانــش استانداردشــده را بــه 
ــران  ــم ارتباطــات اجتماعــی ای ــدر عل ــم. پ ــم کنی کشــور تقدی

ــگ  ــاد فرهن ــعه اقتص ــی توس ــش مل  در همای
و هنــر کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
ــرای حــل  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب برگــزار شــد، ب
 مشــکات، اقتصــاد تنهــا پاســخگو نیســت 
 و بایــد اقتصــاد، فرهنــگ و هنــر در هــم بیامیزد
اظهــار کــرد: تــورم را یــک پدیــده اقتصــادی بــه 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــم و ای شــمار می آوری

ایــن پدیــده را از بعــد اجتماعــی نیــز می تــوان بررســی کــرد. 
وی افــزود: اقتصــاد محــض، جوابگــو نیســت و بایــد کارگزاران 
ــد.  ــی روی کار بیاین ــاد فرهنگ ــاد اقتص ــرای ایج ــدی ب جدی
ــدون  ــزاران ب ــن کارگ ــه ای ــان اینک ــا بی پرفســور ســاروخانی ب
ــگ را  ــد فرهن ــا کلی ــط عمومی هــا هســتند و آن ه شــک رواب
بــاز می کننــد و در واقــع مبشــران آینــده هســتند خاطرنشــان 

کــرد: اگــر قــرار اســت حرکتــی کنیــم و ایــن حرکــت بــدون 
ــم  ــی مه ــویم؛ حرکت ــکل می ش ــار مش ــد، دچ ــناخت باش ش
اســت کــه بــا شــناخت و آگاهــی صــورت گیــرد. وی بــا بیــان 
ــازمانی  ــت و س ــازمان اس ــای س ــی بق ــط عموم ــه رواب اینک
بــه  نــدارد محکــوم  کــه روابــط عمومــی 
شکســت اســت، خاطرنشــان کــرد: ســازمانی 
ــش  ــدارد، حیات ــوی ن ــی ق ــط عموم ــه رواب ک
ــط عمومــی نه تنهــا  ــدار نخواهــد شــد. رواب پای
ــه  ــد بلک ــت ســازمان را جابه جــا می کن مدیری
مدیریــت درونــی را تبدیــل بــه مدیریــت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــد. پرفس ــی می کن بیرون
روابــط عمومــی مهندســان ســازمان هســتند  اصحــاب 
و روابــط عمومــی، نمــاد بســط و توســعه ســازمان ها و 
تضمین کننــده آن هاســت، اضافــه کــرد: بایــد ســازمان روابــط 
عمومــی اســتاندارد شــود؛ یعنــی تخصصــی کــردن آن؛ مبــادا 
ــص  ــه تخص ــن حیط ــه در ای ــردی را ک ــئوالن، ف ــا و مس رؤس

ــد. ایســنا ــط عمومــی بگمارن ــه ســمت رواب ــدارد، ب ن

ــای  ــه بیشــتر خودروه ــاد از اینک ــا انتق دادســتان کل کشــور ب
گازســوز فاقــد ایمنــی هســتند، وزارت کشــور، راهــور و ســازمان 
ملــی اســتاندارد را مکلــف بــه انجــام اقدامــات پیشــگیرانه کرد. 
ــاره  حجت االســام و المســلمین محمدجعفــر منتظــری درب

ســی ان جی  مخــازن  بــودن  غیراســتاندارد 
خودروهــای گازســوز و انقضــای بازرســی و 
آزمون هــای دوره ای مرتبــط هشــدار داد؛ وی 
دســتگاه های ذی ربــط را بــه انجــام اقدامــات 
ــف و دادســتان های سراســر  پیشــگیرانه مکل
کشــور را بــه نظــارت بــر رونــد ایــن اقدامــات 
موظــف کــرد تــا از بــروز حــوادث و آســیب ها 

پیشــگیری شــود. منتظــری بــا ابــاغ دســتورکاری اعــام کــرد: 
حســب گزارش هــای رســیده، غالــب وســایل نقلیــه گازســوز بــه 
ــازن  ــا مخ ــط ب ــای مرتب ــل انقضــای بازرســی و آزمون ه دلی
ســی ان جی خــود، فاقــد برچســب تأییدیــه ایمنــی اســتاندارد 
ــازن در  ــن مخ ــودن ای ــتاندارد ب ــتند و غیراس ــا هس آزمون ه
صــورت وقــوع حادثــه موجــب صدمــات و آســیب های 

جایگاه هــای  یــا  معابــر  در  انفجــار  نظیــر  جبران ناپذیــر 
ــد  ــهروندان خواه ــامت ش ــادن س ــر افت ــه خط ــوخت و ب س
شــد. بــر اســاس دســتورکار دادســتان کل، وزارت کشــور 
ویــژه فرمانداری هــای  اســتانداری ها،  از  اعــم  تابعیــن   و 

ــه  ــز معاین ــهرداری ها )مراک ــا، ش فرمانداری ه
ــی(، بخشــداری ها و وزارت راه  و شهرســازی  فن
و تابعیــن، به ویــژه ســازمان راهــداری و حمــل و نقل 
جــاده ای مکلــف هســتند ضمــن اجــرای تکالیــف 
قانونــی خــود و تهیــه ســامانه مــورد لــزوم جهت 
ــا ســازمان ملــی اســتاندارد، گــزارش  ارتبــاط ب
بازرســی  درخصــوص  را  خــود  اقدامــات 
مخــازن  و  سوخت رســانی  سیســتم  ادواری  سراســری 
ــار بــه  ســی ان جی خودروهــای مختلــف هــر ســه مــاه یــک ب
ســازمان ملــی اســتاندارد ارائه کننــد. دادســتان کل کشــور پلیس 
راهــور را مکلــف کــرده بــه محــض رویــت خودروهــای گازســوز 
فاقــد برچســب اســتاندارد مخــازن ســی ان جــی، برابــر 

ــزان ــد. می ــدگان خاطــی برخــورد کن ــا رانن ــررات ب مق

دستور دادستان کشور برای برخورد با خودروهای گازسوز غیرایمنمبادا فردی بدون تخصص را در سمت روابط عمومی بگذارید
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ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــی س ــور فرهنگ ــر کل ام مدی
ــی  ــرح مل ــی ط ــون کتب ــن دوره آزم ــت: پنجمی ــور گف کش
ــور در 580  ــر کش ــم در سراس ــرآن کری ــان ق ــت حافظ تربی
حــوزه امتحانــی و در 360 شهرســتان کشــور بــا حضــور 400 
ــداد  ــن روی ــوان بزرگ تری ــه  عن ــرآن ب ــظ ق ــر حاف ــزار نف ه

ــزار شــد.  ــم کشــور برگ ــرآن کری ــظ ق حف

حجت االسالم والمســلمین ســید کاظــم موســوی متقــی 
ــرح  ــی ط ــون کتب ــن دوره آزم ــزاری پنجمی ــیه برگ در حاش
ــار  ــی تربیــت حافظــان قــرآن کریــم شــهر اصفهــان اظه مل
داشــت: بــر اســاس پیــروی از منویــات مقــام معظــم 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــی(، س ــری )مدظله العال رهب
بــا اســتفاده از ظرفیــت موجــود در بقــاع متبرکــه، اقــدام بــه 
اجــرای طــرح تربیــت حافظــان قــرآن کریــم کــرده اســت.
در ســال 94 و پــس از اجــرای 4 ســال از طــرح ملــی 

ــاف در  ــم توســط ســازمان اوق ــرآن کری ــت حافظــان ق تربی
ــرآن  ــظ ق ــر حاف ــزار نف ــون و 280 ه سراســر کشــور، 1 میلی
تربیــت شــدند و در ســال 95 نیــز 398 هــزار نفــر در طــرح 
ملــی تربیــت حافظــان قــرآن کریــم ثبت نــام کردنــد کــه در 
پنــج ســال اجــرای ایــن طــرح، 1 میلیــون و 685 هــزار نفــر 
قرآن آمــوز در ایــن دوره هــا ثبت نــام کردنــد و از کالس هــای 

ــدند.  ــد ش ــازمان بهره من ــن س ای
وی در ادامــه بــه برگــزاری آزمــون کتبــی پنجمیــن دوره طرح 
ــزود:  ــم اشــاره کــرد و اف ــی تربیــت حافظــان قــرآن کری مل
ــت  ــی تربی ــرح مل ــی ط ــون کتب ــن دوره آزم امســال پنجمی
حافظــان قــرآن کریــم در سراســر کشــور در 580 حــوزه 
ــا حضــور 400 هــزار  ــی و در 360 شهرســتان کشــور ب امتحان
ــظ  ــداد حف ــن روی ــوان بزرگ تری ــه  عن ــرآن ب ــظ ق ــر حاف نف
قــرآن کریــم برگــزار شــد. مدیــر کل امــور فرهنگــی ســازمان 
ــن  ــزاری ای ــه برگ ــه ب ــه کشــور در ادام ــور خیری ــاف و ام اوق
آزمــون در اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: در اســتان اصفهــان 
ــا  ــی ب ــی و فرع ــی اصل ــوزه امتحان ــون در 160 ح ــن آزم ای

ــد. ــزار ش ــوز برگ ــر قرآن آم ــزار نف ــور 23 ه حض
    کانون های فرهنگی و هنری

در ادامــه ایــن مراســم، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در اصفهــان 1۷00 کانــون 
ــای  ــزا ی رویداده ــت: برگ ــود دارد، گف ــری وج فرهنگی هن
بــزرگ قرآنــی بــه مأنــوس شــدن هــر چــه بیشــتر جوانــان 
ــی  ــا ارزان ــالم حبیب رض ــد. حجت االس ــرآن می انجام ــا ق ب
افــزود: تعــدادی از مؤسســات فرهنگی هنــری در حــوزه 
قرآنــی، حفــظ، مفاهیــم قــرآن و مباحــث فرهنگــی و هنــری 

ــای  ــه مکان ه ــد؛ البت ــت می کنن ــرآن فعالی ــه ق ــوط ب مرب
فرهنگــی و هنــری مســاجد هــم در ایــن حــوزه فعالیت هــای 
خوبــی در حــوزه قرآنــی و مســائل مربــوط بــه نمــاز داشــتند. 
وی اضافــه کــرد: بقــاع متبرکــه تاکنــون در عرصــه فرهنگــی 
فعالیــت نکــرده بودنــد کــه اکنــون در ایــن زمینــه بــه  خوبــی 
اقــدام کردنــد؛ بــر ایــن اســاس در مســاجد اســتان اصفهــان 
بیــش از 1۷00 کانــون فرهنگی هنــری داریــم کــه آن هــا هــم 
برنامه هایــی را در طــول ســال برگــزار می کننــد کــه بخشــی 
ــه  ــری ب ــگاه فرهنگی هن ــرآن و بیشــتر ن ــه ق ــوط ب از آن مرب

قــرآن اســت.
    قران در جامعه مهجور است

همچنیــن مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
گفــت: بزرگ تریــن رویــداد حفــظ قــرآن کریــم شــهر 
ــاز  ــالی نم ــوز در مص ــزار قرآن آم ــور 4 ه ــا حض ــان ب اصفه

ــد.  ــاز ش ــان آغ ــی اصفه ــام خمین ــه ام جمع
حجت االســالم رضــا صادقــی اظهــار داشــت: از ابتــدای 
امســال تاکنــون، بیــش از 2۷ هــزار نفــر در اســتان اصفهــان 
ــد کــه  ــام کرده ان در طــرح ملــی حفــظ قــرآن کریــم ثبــت ن
کالس هــای آن بــا حضــور ۷80 مربــی قــرآن در ســطح بقــاع 
متبرکــه، مســاجد، حســینیه ها و مــدارس برگــزار شــده 
ــارکتی  ــن مش ــا چنی ــان ب ــردم اصفه ــزود: م ــت. وی اف اس
ــهدا  ــه ش ــود را ب ــن خ ــق، ِدی ــه ح ــرح ب ــن ط ــرای ای در اج
ادا کرده انــد. وی گفــت: قــرآن در جامعــه مــا مهجــور واقــع 
شــده و وقف هــای قرآنــی کــم اســت؛ بــه افــرادی کــه تــوان 
مالــی دارنــد توصیــه کنیــد بــرای قــرآن و نشــر معــارف آن 

وقــف کننــد.

- ســید محمــود رضــوی، تهیه کننــده فیلــم، 5 ســیمرغ 
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــوزه آس ــه م ــر را ب ــم فج ــنواره فیل جش

ــرد. ــدا ک اه
)مردمــی(  جنبــی  بخــش  برگزیــده ی  داســتان های   -
ســومین دوره  جایــزه  ادبــی بهــرام صادقــی معرفــی شــدند؛ 
ــی  ــزار کتابخوان ــران نرم اف ــارکت کارب ــا مش ــتان ب ــه داس س
بیشــترین امتیــاز را بــا اختــالف جالــب توجــه از ســایر 
ــای  ــم: »پرتقال ه ــده  یک ــد: داســتان برگزی ــار کســب کردن آث
خونــی« نوشــته  دامــون بهرنــگ از تهــران، داســتان برگزیــده  
دوم: »حــدس بزنیــد کــی؟« نوشــته  امیــن شــیرپور از 
ــاد، داســتان برگزیــده  ســوم: »غوطــه ور در ُفرمالیــن« خرم آب

نوشــته  عباس باباعلی از تهران.
- »آکــی کوریســماکی«، مهم تریــن فیلمســاز ســینمای 
معاصــر فنالنــد، در حاشــیه جشــنواره فیلــم برلیــن اعــالم کرد 

کــه دیگــر فیلمــی نخواهــد ســاخت.
- رمــان »پســر زن جادوگــر« نوشــته ِکلــی بارنهیــل بــا ترجمه 
ــخه  ــمارگان 2000 نس ــا ش ــه ب ــزی در 464 صفح ــم عزی مری
و قیمــت 25 هــزار تومــان در انتشــارات هوپــا منتشــر شــده 
اســت. بــر اســاس نوشــته روی جلــد کتــاب، ایــن کتــاب در 
ســال 2014 کتــاب برگزیــده واشــنگتن پســت شــده اســت.

ــه  ــری ب ــان بیگل ــاخته احس ــرو« س ــرادرم خس ــم »ب - فیل
تهیه کنندگــی ســعید ملــکان پــس از نــوروز 96 اکــران 

می شــود. عمومــی 
- فیلــم »خــوب، بــد، جلــف« بــه عنــوان اولیــن فیلــم اکــران 
ــی نمایــش خــود حــدود  ــوروزی ســال 96 در دو روز ابتدای ن

300 میلیــون تومــان در تهــران فروخــت.
ــد  ــی نوی ــه کارگردان ــن« ب ــینمایی »رفت ــم س ــش فیل - نمای
محمــودی، محصــول مشــترک ســینمای ایــران و افغانســتان 

ــد. ــاز ش ــکا آغ ــای آمری ــهرها و ایالت ه در ش
- دهمیــن دفتــر شــعر غالمحســن اوالد بــا نــام »ســایه های 
ــده ۷3  ــر دربرگیرن ــن اث ــود. ای ــر می ش ــورده« منتش ترک خ
غــزل و یــک مثنــوی بلنــد و تعــدادی تک بیتــی اســت و در 

نشــر روزگار منتشــر خواهــد شــد.
ــک  ــدود ی ــه ح ــتار« ک ــدای کش ــش »خ ــای نمای - بلیت ه
مــاه دیگــر هــم اجــرا می شــود، تــا نیمــه اســفند تمــام شــده 

اســت.
- رمــان »ظلمــت ســفید« بــه قلــم ســجاد خالقــی از ســوی 

انتشــارات کتابســتان معرفــت روانــه بــازار کتــاب شــد.
از  بی نظیــر  تصاویــری  ایتالیایــی  عــکاس  یــک   -
در  را  آن هــا  و  تهیــه  آن  و گنبدهــای  ایرانــی  مســاجد 
 آلبومــی بــه نــام هندســی های مقــدس منتشــر کــرده 

است.
ــع  دســتی و هنرهای ســنتی کشــور برگــزاری  - معــاون صنای
ســومین نمایشــگاه ملــی صنایــع  دســتی »عیدانــه« را 
فرصتــی بــرای حمایــت از ایــن هنــر ایرانــی در آســتانه عیــد 

ــوروز دانســت. ن

 بررسی اهمیت و کارکرد تاریخ شفاهی 

در دوره معاصر

کیمیای وطن

ــخ  ــرد تاری ــت و کارک ــه »اهمی برنام
روز  معاصــر«  دوره  در  شــفاهی 
شــنبه 30 بهمن مــاه از ســوی مــوزه 
عصارخانــه شــاهی در کتابخانــه 
بــه  می شــود.  برگــزار  مرکــزی 
ــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  گــزارش رواب
اصفهــان، تاریــخ شــفاهی یکــی از شــیوه های پژوهــش در 
تاریــخ اســت کــه بــه شــرح و شناســایی رویدادهــای تاریخــی 
ــر اســاس دیدگاه هــا، شــنیده ها و عملکــرد شــاهدان، ناظــران  ب
ــه  ــش ب ــیوه پژوه ــن ش ــردازد. ای ــا می پ ــاالن آن ماجراه و فع
لحــاظ جامعه شناســی بســیار اهمیــت دارد؛ چــرا کــه در عصــری 
 کــه شــکل های نویــن رســانه ها نظیــر دورنــگار )فاکــس( 
و پســت الکترونیــک بــه ســرعت جایگزیــن نامه هــا، خاطــرات 
 روزانــه و دیگــر مــدارک ســنتی می شــود، تاریــخ شــفاهی 
ــاهی  ــه ش ــوزه عصارخان ــد. م ــاد می کن ــه ای ایج ــند جاودان س
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــه عنــوان مرکــز 
مطالعــات فرهنــگ عامــه اصفهــان در همیــن راســتا بــا برگــزاری 
»اهمیــت و کارکــرد تاریــخ شــفاهی در دوره معاصــر« بــا حضــور 
دکتــر مهــدی ابوالحســنی ترقــی و دکتــر مولــود ســتوده، میزبــان 
اســتادان دانشــگاه، دانشــجویان و عالقه منــدان بــه حــوزه تاریــخ 
در دوره معاصــر خواهــد بــود. عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن 
برنامــه می تواننــد روز شــنبه 30 بهمن مــاه از ســاعت 16 بــه 
ــاغ  ــان ب ــه مرکــزی واقــع در خیاب ســالن همایش هــای کتابخان

گلدســته مراجعــه کننــد.

مهتاب نصیرپور، بازیگر »آستیگمات« شد
فیلــم  بازیگــر  اولیــن  عنــوان  بــه  نصیرپــور  مهتــاب 
مصطفــوی  مجیدرضــا  کارگردانــی  بــه  »آســتیگمات« 
ــینمایی  ــم س ــد فیل ــت. پیش تولی ــروژه پیوس ــن پ ــه ای ب
»آســتیگمات« دومیــن ســاخته مجیدرضــا مصطفــوی 
ــن روزهــا ادامــه  ــود ای ــاز شــده ب ــدی پیــش آغ ــه از چن ک
بازیگــر گزیــده کار ســینما و  دارد و مهتــاب نصیرپــور، 
ــم  ــن فیل ــل ای ــا عوام ــر ب ــن بازیگ ــوان اولی ــه عن ــر، ب تئات
بــه توافــق رســیده اســت. مجــوز ســاخت فیلمنامــه 
ســینمایی »آســتیگمات« اوایــل دی مــاه امســال بــه 
تهیه کنندگــی و کارگردانــی مجیدرضــا مصطفــوی صــادر 
پربازیگــر  و  اجتماعــی  فیلمــی  »آســتیگمات«  شــد. 
ــوی  ــی و مصطف ــام کرم ــترک پی ــم مش ــه قل ــه ب ــت ک اس
بــا کامــل  و  بــه زودی  اســت.  درآمــده  نــگارش  بــه 
 شــدن فهرســت بازیگــران، فیلمبــرداری »آســتیگمات«

 آغاز می شود. خبرفارسی

اخبار کوتاه

رقیــه توکلــی، کارگــردان فیلــم »مــادری« کــه در جشــنواره 
فجــر حضــور داشــت، بــا بیــان اینکــه ایــن فیلــم 6 دقیقــه 
بــرای اکــران عمومــی کــم می شــود، از دالیــل ایــن تصمیــم 
گفــت. رقیــه توکلــی، کارگــردان ســینما، دربــاره زمــان اکران 

فیلــم »مــادری« بــه تهیه کنندگــی ســیاوش 
حقیقــی کــه در ســی وپنجمین جشــنواره 
فیلــم فجــر هــم حضــور داشــت، گفــت: بــه 
احتمــال زیــاد 6 دقیقــه از ایــن فیلــم بــرای 
ــس  ــرا پ ــم می شــود؛ زی ــی ک ــران عموم اک
ــی وپنجمین  ــم در س ــن فیل ــای ای از تماش
جشــنواره فیلــم فجــر بازخوردهایــی گرفتــم 

کــه فکــر کــردم بهتــر اســت بــرای اینکــه ریتــم فیلــم تندتر 
شــود، دقایقــی از آن را کــم کنیــم؛ بــر همیــن اســاس بــا 
هایــده صفــی یــاری، تدوینگــر اثــر، صحبــت کــردم کــه او 
نیــز بــر همیــن امــر تاکیــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه زمــان 
اکــران »مــادری« بیــان کــرد: بــه نظــرم نوبــت دوم اکــران 

نــوروزی، زمــان مناســبی بــرای نمایــش »مــادری« باشــد؛ 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــم انتخاب ــان ه ــد در آن زم هرچن
ــرای  ــبی ب ــان مناس ــرم زم ــه نظ ــا ب ــود؛ ام ــزار می ش برگ
نمایــش فیلــم ماســت. ایــن کارگــردان اظهــار کــرد: مــن 
جوان تریــن کارگــردان جشــنواره بــودم و 
تــا پیــش از برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر 
ــرج  ــه ب ــم ب ــار ه ــای آث ــرای تماش ــی ب حت
میــالد نرفتــه بــودم؛ بنابرایــن هــر چنــد 
از حضــور »مــادری« در جشــنواره بســیار 
خوشــحال بــودم، امــا شــرایط آنجــا بــه 
ــن  ــادی روی م ــر زی ــه تأثی ــود ک ــه ای ب گون
گذاشــت؛ بــه طــوری کــه هنــوز در حالــت خلســه هســتم. 
ــه  ــتم ک ــن هس ــی ای ــود در پ ــن وج ــا ای ــه داد: ب وی ادام
ــر را  ــن اث ــر بنوســیم و ای ــدم را زودت ــم جدی فیلمنامــه فیل
بســازم؛ ایــن را هــم بایــد بگویــم کــه بــه طــور قطــع فیلــم 

ــر ــازم. مه ــزد می س ــز در ی ــدم را نی جدی

رقیه توکلی:

باز هم در یزد فیلم می سازم
 نمایشــگاهی از عکس هــای عکاســان خبــری حادثــه پالســکو
و مراســم تقدیــر از آنــان بــه همــت انجمــن عکاســان 
ســینمای ایــران بــا همــکاری خانــه ســینما در تــاالر زنده یــاد 
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــینما برگ ــه س ــیف هللا داد خان س

ابراهیــم مختــاری رئیــس هیئت مدیــره خانــه 
نایب رئیــس  ســینما، محمدرضــا مویینــی 
ــدی  ــید مه ــن اردالن و س ــره، بهم هیئت مدی
منوچهــر  هیئت مدیــره،  اعضــای  خــادم 
ــری  ــر عنص ــل، ناص ــر عام ــواری مدی شاهس
قائم مقــام مدیــر عامــل و بســیاری از رؤســای 
اصنــاف و تشــکل های خانــه ســینما و چهره هــای 

ــری  ــن صف ــور، پروی ــته طائرپ ــر فرش ــور نظی ــینمای کش  س
الونــد  ناهیــد عالمــی، حســن حسندوســت، ســیروس 
داریــوش اســدزاده، محمدحســین حقیقــی، فاطمــه گــودرزی 
همایــون ارشــادی، کارن همایونفــر و جمعــی از عکاســان 
ســینمای ایــران و رســانه ها حضــور داشــتند. فرشــته طائرپــور 

ــدگان ســینما در بخــش  ــی تهیه کنن رئیــس انجمــن کارفرمای
ــه  ــی ک ــه تیترهای ــن هم ــرد: بی ــوان ک ــن مراســم عن ــر ای دیگ
ــته ای  ــد، نوش ــی زده ش ــه یادماندن ــای ب ــن عکس ه ــای ای پ
ــه  ــر ب ــن تیت ــوختیم«؛ ای ــم س ــا ه ــوان »م ــن عن ــا ای ــود ب ب
کوتاه تریــن شــکل ممکــن حــس همــه مملکــت 
ــرد. وی در  ــان ک ــراش بی ــه دلخ ــن واقع را در ای
پایــان گفــت: هوشــنگ دیبائیــان، همــکار 
خــوب مــا و بازیگــر فقیــد ســینمای ایــران، نیــز 
ــواده آتش نشــانان  ــود. خان ــک آتش نشــان ب ی
ــا  ــط ب ــی واس ــا حلقه های ــه م ــد ک ــد بدانن بای
آنــان داریــم. مــن پــس از ســال ها در آســتانه 
ســاخت یــک کار عروســکی هســتم و تنهــا کاری کــه توانســتم 
ــم را  ــک های فیل ــی از عروس ــه یک ــود ک ــن ب ــم ای ــام ده انج
یــک آتش نشــان قــرار دهــم. امیــدوارم کــه بــا کارهــای 
ــم و  ــان بیاموزی ــان جامعه م ــودکان و نوجوان ــه ک ــی ب اینچنین
نشــان دهیــم کــه چقــدر ایــن شــغل مهــم اســت. خبرآنالیــن

با حضور ۴۰۰ هزار نفر برگزار شد:

بزرگ ترین رویداد حفظ قرآن کریم کشور

فرشته طائرپور:

یکی از عروسک های اثر جدیدم، آتش نشان است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آراء صادره هیئت موضوع  برابر 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان زیبا 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 
2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
به  نسبت  احمد  فرزند  کریمی  جعفر   95/10/08 مورخ   13956030200۷004۷95 شماره  رای   -  1

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259.۷5 مترمربع پالک شماره 594 فرعی از 386 اصلی واقع 

از مالک رسمی غالمعلی قدیری  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت   9 در قهدریجان بخش 

قهدریجانی.

2 - رای شماره 13956030200۷005250 مورخ 95/11/06 ابراهیم کشاورزیان کلیشادی فرزند مصطفی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252.60 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی کشاورزیان کلیشادی.

فرزند  سودرجانی  پور  حسن  حسین   95/11/06 مورخ   13956030200۷005251 شماره  3-رای 

محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۷.63 مترمربع پالک شماره ۷ فرعی از 

21 اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی 

ترکی سودرجانی.

4-رای شماره 13956030200۷005252 مورخ 95/11/06 هاشم حسن پور سودرجانی فرزند شعبانعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 216.38 مترمربع پالک شماره ۷ فرعی از 21 

اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نادعلی 

حسن پور سودرجانی.

5 - رای شماره 13956030200۷005253 مورخ 95/11/06 کریم رهنما فالورجانی فرزند محسن نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ۷1.13 مترمربع پالک شماره 413 اصلی 

واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عباس فاضلی فالورجانی.

6 - رای شماره 13956030200۷005254 مورخ 95/11/06 صفورا هدایت فرزند محمدعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.80 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباسعلی کریمی کلیشادی.

فرزند  کلیشادی  صادقی  شعبانعلی   95/11/06 مورخ   13956030200۷005258 شماره  رای   -  ۷

مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80.31 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی صادقی کلیشادی.

حسن  فرزند  کلیشادی  شیرعلی  محمد   95/11/06 مورخ   13956030200۷005259 شماره  8–رای 

نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 28.55 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضاقلی اکبری کلیشادی.

9 - رای شماره 13956030200۷0052۷4 مورخ 95/11/09 سازمان حمل و نقل جمعی شهرداری های 

شهرستان فالورجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان اداری به مساحت 241.85 مترمربع پالک 

از مالک  الواسطه خریداری شده  شماره 413 اصلی واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

رسمی حمیده سلطان محمدی.

10 - رای شماره 13956030200۷005284 مورخ 95/11/09 فاطمه شیرعلی کلیشادی فرزند حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 13۷.۷6 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

11 - رای شماره 13956030200۷005285 مورخ 95/11/09 لیال دهقان کلیشادی فرزند محمدجواد 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282.15 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین اکبری .

به  نسبت  اصغر  فرزند  دهقانی  ایرج   95/11/09 مورخ   13956030200۷005288 شماره  رای   -  12

در  واقع  اصلی   411 از  فرعی   2 پالک شماره  مترمربع   193.60 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 

شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قاسمی شرودانی 

.13 - رای شماره 13956030200۷005289 مورخ 95/11/09 سعید عباسی کرافشانی فرزند جعفرقلی 

در  واقع  اصلی  پالک شماره 525  مترمربع   162.9۷ به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک مونس آغا خیری .

به  فرزند عزیزاله نسبت  رای شماره 13956030200۷005291 مورخ 95/11/09 اشرف دهقانی   - 14

ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 1۷2.50 مترمربع پالک شماره  154 فرعی از 3۷ اصلی 

واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک نعمت اله دهقانی .

15 – رای شماره 13956030200۷005292 مورخ 95/11/10 دامپزشکی شهرستان فالورجان نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان اداری به مساحت 1516.42 مترمربع پالک شماره  15 اصلی واقع در 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک ملک السادات کاشفی و غیره .

16 - رای شماره 13956030200۷005293 مورخ 95/11/10 حمیدرضا صادقی کلیشادی فرزند نعمت 

اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 223.68 مترمربع پالک شماره  19 اصلی 

واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از غالمعلی صادقی کلیشادی .

1۷ - رای شماره 13956030200۷005294 مورخ 95/11/10 سید اسداله هیبتی فرد تخت چوبی فرزند 

سید روح اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206.15 مترمربع پالک شماره  40۷ اصلی 

واقع در محله انصار)گارماسه( بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از باقر شیرزادی .

18 - رای شماره 13956030200۷005295 مورخ 95/11/10 جالل مهرابی فودانی فرزند مظاهر نسبت 

به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 20۷.8۷ مترمربع پالک شماره  43 اصلی 

واقع در فودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از عباس مهرابی فودانی .

19 - رای شماره 13956030200۷005296 مورخ 95/11/10 مرضیه نبی فودانی فرزند علیرضا نسبت به 

دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 20۷.8۷ مترمربع پالک شماره  43 اصلی واقع 

در فودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از عباس مهرابی فودانی .

به  اله نسبت  یداله رشیدی فرزند عزیز   95/11/10 20 - رای شماره 13956030200۷005298 مورخ 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 311.10 مترمربع پالک شماره  430 اصلی واقع درمینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از عزیزاله رشیدی .

21 - رای شماره 13956030200۷005302 مورخ 95/11/10 عبدالکریم عسگری هویه فرزند عبدالرحیم 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.35 مترمربع پالک شماره  40۷ اصلی واقع در 

گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از احمد قبادوز .

22 - رای شماره 13956030200۷004۷59 مورخ 95/10/06 رضا رضائی دینانی فرزند حسن نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108.80 مترمربع پالک شماره 9 اصلی واقع در جولرستان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن رضائی.

23 - رای شماره 13956030200۷00528۷ مورخ 95/11/09 رضا رفیع زاده فرزند اسمعیل نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159.38 مترمربع پالک شماره  385 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدرحیم رفیع زاده.

24 - رای شماره 13956030200۷00560۷ مورخ 95/11/24 میثم میرزا خانی فرزند غالمعلی نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223.۷5 مترمربع پالک شماره  19 اصلی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی میرزا  واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

خانی.

25 - رای شماره 13956030200۷005608 مورخ 95/11/24 مریم امیدزاد فرزند علی نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223.۷5 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع 

در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی میرزا خانی.

26 - رای شماره 13956030200۷005609 مورخ 95/11/24 صفرعلی رضائی قهدریجانی فرزند علی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 262.60 مترمربع پالک شماره  95 فرعی از 386 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

2۷ - رای شماره 13956030200۷005610 مورخ 95/11/24 صفرعلی رضائی قهدریجانی فرزند علی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169.65 مترمربع پالک شماره  95 فرعی از 386 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

28 - رای شماره 13956030200۷005611 مورخ 95/11/24 مسعود حسن پور فرزند شعبانعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254.53 مترمربع پالک شماره  21 اصلی واقع در سودرجان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

29 - رای شماره 13956030200۷005616 مورخ 95/11/24 اعظم حسن ملک چالشتری فرزند رحمن 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷6.۷0 مترمربع پالک شماره  15 اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیرضا رستگار.

30 - رای شماره 13956030200۷005620 مورخ 95/11/24 رضا قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.5 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2210.05 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در 

یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

31 - رای شماره 13956030200۷005621 مورخ 95/11/24 اکبر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.5 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2210.05 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در 

یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

32 - رای شماره 13956030200۷005622 مورخ 95/11/24 ناصر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 

1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2210.05 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع 

در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

33 - رای شماره 13956030200۷005623 مورخ 95/11/24 محمود قدیری فرزند مصطفی نسبت به 

1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2210.05 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع 

در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

34 - رای شماره 13956030200۷005624 مورخ 95/11/24 رضا قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.5 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2303.۷2 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در 

یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

35 - رای شماره 13956030200۷005625 مورخ 95/11/24 ناصر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 

1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2303.۷2 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع 

در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

36 - رای شماره 13956030200۷005626 مورخ 95/11/24 محمود قدیری فرزند مصطفی نسبت به 

1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2303.۷2 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع 

در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

3۷ - رای شماره 13956030200۷00562۷ مورخ 95/11/24 اکبر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.5 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2303.۷2 مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در 

یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

فرزند  قهدریجانی  محمدرضا کاظمی   95/11/24 مورخ   13956030200۷005631 شماره  رای   -  38

عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212.85 مترمربع پالک شماره 812 فرعی از 386 

اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا 

شفیعی قهدریجانی.

رضا  فرزند  اشرف  پور  رئیسی  پیمان  مورخ 95/11/24  رای شماره 13956030200۷005633   -  39

در  واقع  اصلی   411 شماره  پالک  مترمربع   153.64 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

فرزند  مهدی کیانی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  شرودان 

محمداسماعیل.

40 - رای شماره 13956030200۷005634 مورخ 95/11/24 جالل مهرابی فودانی فرزند مظاهر نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 156 مترمربع پالک شماره 43 اصلی واقع در فودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان براتی احمدآبادی.

قدمعلی  فرزند  عابدی جزینی  مورخ 95/11/24 خسرو  رای شماره 13956030200۷005636   - 41

نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه متصله به مساحت 193.85 مترمربع پالک شماره 193 

فرعی از 26 اصلی واقع در هویه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

امیرقلی  فرزند  افجدی  مومنی  مهدی  مورخ 95/11/24  رای شماره 13956030200۷005640   -  42

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164.29 مترمربع پالک شماره 1۷0 فرعی از 36 اصلی 

واقع در افجد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سیف اله خان بهنام.

43 - رای شماره 13956030200۷00561۷ مورخ 95/11/24 حسین جمال پور فرزند رحیمعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124.53 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی کیانی.

44 - رای شماره 13956030200۷005635 مورخ 95/11/24 ولی اله لکی سهلوانی فرزند مهدیقلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 362 مترمربع پالک شماره 46 اصلی واقع در دستناء 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی قلی لکی سهلوانی.

45 - رای شماره 13956030200۷005642 مورخ 95/11/24 سیمین عشقی زاده فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88.96 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه بدی بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی تقی محمدی آغچه بدی.

به  نسبت  ولی  فرزند  موگوئی  مورخ 95/11/24 حسن  رای شماره 13956030200۷005644   -  46

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152.23 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

4۷ - رای شماره 13956030200۷005645 مورخ 95/11/24 زهرا مهدوی فرزند یوسف نسبت به 1.5 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 39 فرعی از 

66۷ اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

علی حسین  فرزند  نقنه  مینا جمالی  مورخ 95/11/24  رای شماره 13956030200۷005646   - 48

نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 

39 فرعی از 66۷ اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

49 - رای شماره 13956030200۷00564۷ مورخ 95/11/24 فریبا مویدی ورپشتی فرزند سید یداله 

نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 

39 فرعی از 66۷ اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

50 - رای شماره 13956030200۷005648 مورخ 95/11/24 لیلی نامداری فرزند حسین نسبت به 1.5 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 39 فرعی از 

66۷ اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند  قهدریجانی  ربیعی  اله  نعمت   95/11/24 مورخ   13956030200۷005649 شماره  رای   -  51

مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315.98 مترمربع پالک شماره 608 فرعی از 

386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

52 - رای شماره 13956030200۷005632 مورخ 95/11/24 حسین آشنافر فرزند اسداله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156.14 مترمربع پالک شماره 6۷2 فرعی از 53 اصلی واقع در 

اراضی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید حسن نکوئی.

یداله  فرزند  رضائی کلیشادی  اصغر   95/11/24 مورخ   13956030200۷00563۷ شماره  رای   -  53

نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 85.45 مترمربع پالک شماره 19 

اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله رضائی.

فرزند  قهدریجانی  زاده  مهدی  اعظم   95/11/24 مورخ   13956030200۷005643 شماره  رای   -  54

علیرضا نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 100.90 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا قلی اسماعیل زاده.

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  شنبه مـورخ 1395/11/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1395/12/15                                                       

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان  اکبر پور مقدم

1032م الف

آگهی حصر وراثت
آقای احمد رضا صادقی   دارای شناسنامه شماره 95 به شرح دادخواست به کالسه 836/95 ش 

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

محمد صادقی بشناسنامه 20 در تاریخ 1395/01/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

 40 ش.ش  مسیب  فرزند  حیدری کتایونچه  صغری  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

)همسر متوفی(  )2( احمد رضا ش.ش 95  )3( مریم  ش.ش 1241 )4( فاطمه ش.ش 1242 

متوفی(  )فرزندان  فرزند محمد  1261 همگی صادقی   بتول ش.ش   )5( زهرا ش.ش 1164   )5(

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 5/3۷/10۷0/م الف به تاریخ  1395/11/28

آگهی حصر وراثت
خانم ربابه عرب لودریچه   دارای شناسنامه شماره 58۷ به شرح دادخواست به کالسه 835/95 ش 

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

ضرغام عرب بشناسنامه 2229 در تاریخ 1395/09/1۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

ربابه عرب لودریچه فرزند حسن ش.ش 58۷ )مادر  به:1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  حین 

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 5/3۷/10۷6/م الف به تاریخ  1395/11/28

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای مهدی جعفری دادخواستی به خواسته انتقال سند به طرفیت آقای  مهدی اورنگی و عباس 

 95/12/03 تاریخ  برای  و  ثبت  ح1   95/611 به کالسه  تسلیم که  دادگاه  این  به  آبادی  علی  رضائی 

میباشد  المکان  مجهول  خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   03:30 ساعت 

های کثیر  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  حسب  لذا 

ثانی  نسخه  دریافت  آید جهت  می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  میشود  نشر  و  طبع  االنتشار 

حاضر رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  ضمائم  و   دادخواست 

 شود. 

دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/10۷5/م الف به تاریخ 95/11/25
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حتما بخوانید!

درخشش ایرانی ها در لیگ اروپا شنبه  30  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  373 ســـــال سوم              ݡسݒ

 یادداشتاخبار کوتاه

 دوری دو تا سه هفته ای طالب لو از میادین
فــوالد  تیــم  اول  دروازه بــان 
خوزســتان دو یــا ســه هفتــه 
در  حضــور  بــه  قــادر  آینــده 
ترکیــب ایــن تیــم نخواهــد بــود. 
تیم هــای  بــازی  جریــان  در 
فــوالد اهــواز و گســترش تبریــز 
وحیــد طالب لــو، ســنگربان فــوالد 
از ناحیــه ســینه دچــار مصدومیــت شــد؛ شــدت ایــن 
مصدومیــت بــه حــدی بــود کــه وی بــه ناچــار بــه بیمارســتان 
مراجعــه کــرد. طالب لــو از ناحیــه ترقــوه دچــار آســیب شــده 
و شــدت ایــن آســیب دیدگی بــه حــدی اســت کــه دو یــا ســه 
ــن  ــوالد در میادی ــم ف ــردن تی ــی ک ــه همراه ــادر ب ــه ق هفت
نخواهــد بــود. تیم هــای گســترش فــوالد تبریــز و فــوالد 
ــدار هــم  ــه دی ــه بیســت و دوم در اهــواز ب خوزســتان در هفت
 رفتنــد کــه ایــن دیــدار در نهایــت بــه تســاوی ۲-۲ انجامیــد 
ــیم  ــم تقس ــا ه ــاوی ب ــور مس ــه ط ــازات را ب ــم امتی و دو تی

کردند. ورزش 3

 طراحی لباس والیبال ساحلی 

برای بانوان محجبه
ــاس  ــه لب ــوان محجب ــرای بان ــال ب ــی والیب ــیون جهان فدراس
رئیــس  می کنــد.  طراحــی  ســاحلی  والیبــال  اســامی 
ســازمان والیبــال ســاحلی فدراســیون جهانــی اعــام کــرد کــه 
ایــن فدراســیون در نظــر دارد بــرای بانــوان محجبــه و اســامی 
ــال  ــا س ــا ت ــن لباس ه ــد. ای ــی کن ــوص طراح ــاس مخص لب
ــد  ــز می توانن ــه نی ــوان محجب ــود و بان ــی می ش ۲0۲0 طراح
در رشــته والیبــال ســاحلی فعالیــت کننــد. رئیــس ســازمان 
ــور  ــای ت ــیه رقابت ه ــر را در حاش ــن خب ــاحلی ای ــال س والیب
جهانــی ۲017 کیــش اعــام کــرد و از تــاش و جدیــت ایــن 

ــر داد. کاپ ــن طــرح خب ــی شــدن ای ــرای عمل ســازمان ب

 مثبت اعالم شدن تست دوپینگ 

دو بازیکن فوتبال
ــی  ــر کل ســتاد مل رئیــس فدراســیون پزشکی ورزشــی و دبی
مبــارزه بــا دوپینــگ )نــادو( از مثبــت شــدن تســت دوپینــگ 

دو بازیکــن لیــگ برتــر فوتبــال کشــور خبــر داد.
 دکتــر غامرضــا نــوروزی گفــت: نمونــه دو فوتبالیســت لیــگ 
برتــری از طــرف آزمایشــگاه کلــن آلمــان مثبــت اعــام شــد 
 کــه بــه دنبــال ایــن موضــوع، پروســه رســیدگی آغــاز شــده 
و فعــا از شــرکت در هــر مســابقه ای تعلیــق شــدند. البتــه نام 
ایــن دو بازیکــن پــس از طــی شــدن کامــل پروســه قانونــی 
ــام  ــر اع ــدارک معتب ــه م ــدم ارائ ــورت ع ــدور رأی و در ص ص

خواهــد شــد. خبــر فارســی

آیا عمان، میزبان بی طرف است؟

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس ورزش

عربســتانی ها بــه دالیل سیاســی 
و البتــه واهــی از بــازی کــردن 
در ایــران ســر بــاز می زننــد 
و بــا توجــه بــه نفــوذی کــه 
در آســیا دارنــد، بــه راحتــی 
می تواننــد بــه ایــن بــازی سیاســی ادامــه دهنــد. امــا نکتــه 
ــه  ــی ب ــای ایران ــه تیم ه ــت ک ــی اس ــرا، جای ــب ماج عجی
ــزاری  ــرای برگ ــرف ب ــن بی ط ــن زمی ــاب بهتری ــای انتخ ج
مســابقه دقیقــا بدترین هــا را انتخــاب می کننــد؛ بــه عنــوان 
مثــال پرســپولیس قــرار اســت در عمــان بــه دیــدار الهــال 
ــرای  ــط ب ــوار فق ــئله ناگ ــن مس ــه ای ــرود. البت ــتان ب عربس
پرســپولیس این گونــه رقــم نخــورده؛ بلکــه ســه تیــم دیگــر 
ــه  ــط - ک ــن اســتراتژی غل ــروی از همی ــا پی ــی هــم ب ایران
ــه آن هــا پیشــنهاد  ــال ب احتمــاال از ســوی فدراســیون فوتب
ــی  ــان معرف ــوان میزب ــه عن ــان را ب ــقط عم ــده - مس ش

ــد. کردن
 اســتقال کــه بــه ســختی توانســت الســد قطــر را شکســت 
دهــد و بــه مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا صعــود 
کنــد، اســتقال خوزســتان کــه حــال و روز چنــدان خوشــی 
نــدارد و در تهیــه پــول ســفرش بــه کشــورهای دیگــر مانــده 
ــگ  ــی لی ــروه مقدمات ــخت ترین گ ــه در س ــن ک و ذوب آه
قهرمانــان آســیا در منطقــه غــرب قــاره قــرار گرفتــه، بــا ایــن 
ــاری از دوش  ــا ب ــم اشــتباه، نه تنه ــر نادرســت و تصمی تدبی
ــد.  ــم کرده ان ــنگین تر ه ــه آن را س ــته اند، بلک ــود برنداش خ
عمــان از نظــر سیاســی بــا دیگــر کشــورهای عــرب حاشــیه 
خلیــج فــارس تــا حــدودی متفــاوت اســت و کمتــر از امثال 
ــت  ــران مخالف ــت های ای ــا سیاس ــارات ب ــتان و ام عربس
ــگام  ــه هن ــود ک ــل نمی ش ــئله دلی ــن مس ــا ای ــد؛ ام می کن
ــم  ــان طــرف تی ــی عم ــال، اهال ــدار فوتب ــک دی ــزاری ی برگ
ــع آن  ــه نف ــال در ورزشــگاه ب ــرای مث ــد و ب ــی را بگیرن ایران
فریــاد بزننــد. برعکــس، جایگاه تیــم مهمان در ورزشــگاهی 
کــه قــرار اســت دیــدار پرســپولیس و الهــال در آن برگــزار 
ــدار  ــا عربســتانی ها دی ــی ب ــای ایران ــا ســایر تیم ه شــود ی
ــد  ــد ش ــر خواه ــی پ ــواداران عمان ــازی از ه ــد، در روز ب  کنن
و طبل هــا بــرای طــرف ســعودی بــه صــدا در خواهنــد آمــد. 
حــال بایــد پرســید کــه تصمیم گیرنــدگان ایــن مســئله چــرا 
بــه جــای انتخــاب کشــوری ماننــد ازبکســتان، ســنگاپور یــا 
حتــی مالــزی – کــه ایرانی هــای زیــادی در آن حضــور 
دارنــد – امتیــاز میزبانــی اش را دو دســتی بــه حریــف 

»هبــه« کردنــد؟
ــه  ــتر از آنک ــم بیش ــه ه ــوای منطق ــه آب و ه ــن اینک  ضم
ــره  ــی شــبه جزی ــرای اهال ــا آشــنا باشــد، ب ــرای ایرانی ه ب

ــت. ــادی و آشناس ــتان ع عربس
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یک ســو  از  ســپاهان  و  پرســپولیس  پربرخــورد   بــازی 
و قضــاوت پراشــتباه داور مســابقه کــه پرحاشــیه شــده 
ــرای  ــر را ب ــگ خط ــر زن ــار دیگ ــر، یک ب ــویی دیگ ــود از س ب
فوتبــال مــا بــه صــدا درآورد تــا یــادآور شــویم بــا ایــن فوتبال 
ــی در  ــه پنالت ــه گل از س ــویم؟! س ــی ش ــم جهان می خواهی
دیــدار حیاتــی و حســاس دو تیــم پرســپولیس و ســپاهان 
ــوادث  ــر از ح ــگ برت ــای لی ــت ودوم رقابت ه ــه بیس در هفت
غیرمنتظــره و از نقــاط ضعــف دو تیــم در امــور دفاعــی 
بــود. یارگیــری اصولــی، پوشــش بازیکنــان مهاجــم و دفــع 
ــاط  ــیاری و ارتب ــا هوش ــه ب ــه جریم ــای درون محوط توپ ه
هافبک هــا بــا خــط دفاعــی و در کل برخــورداری از وحــدت و 
یکپارچگــی و هدایــت اصولــی کادر فنــی و حمایــت منطقــی 
تماشــاگران هــوادار در بازی هــای حســاس از جملــه نکاتــی 
اســت کــه متاســفانه در فوتبــال کشــورمان کمتــر بــه چشــم 

می خــورد.
    غرق شدن فوتبال ما در حاشیه

غــرق شــدن فوتبــال مــا در حاشــیه، نتیجــه ضعف مســتقیم 

ــت.  ــیون اس ــی فدراس ــران انتخاب ــی و ناظ ــئوالن اجرای مس
ــرد  ــد و ف ــم باش ــا حاک ــتی در تیم ه ــم و روال درس اگرنظ
ــی  ــار حواش ــر دچ ــا کمت ــال م ــد، فوتب ــتم نچرب ــه سیس ب
می شــود؛ امــا بــه نظــر می آیــد کــه بعضــی از تیم هــا 
ــد  ــه هــدف از ایــن حواشــی بهــره می گیرن ــرای رســیدن ب ب

و بــه قــول قدیمی هــا دوســت دارنــد از آب گل آلــود ماهــی 
بگیرنــد! طبیعــی اســت کــه سیاســت های این چنینــی 
ــباب  ــرد و اس ــیه می ب ــه حاش ــا را ب ــال م ــه فوتب ــت ک اس

تاســف می شــود.
    ضیافت پنالتی ها

ــازی در  ــن ب ــتباه داوری ای ــن اش ــال بزرگ تری ــر ح ــه ه ب
دقیقــه 55 بــود! خطــای لــی اولیویــرا روی مهــدی طارمــی 
ــای  ــه درســتی خط ــان، داور مســابقه، ب را محمدرضــا اکبری
پنالتــی اعــام کــرد و بــه دروازه بان ســپاهان کارت زرد نشــان 
ــوده و  ــتباه داوری ب ــد اش ــر می رس ــه نظ ــه ب ــا آنچ داد؛ ام
ــد از  ــه لحظــه بع ــی تکــرار می شــد، ب ــه پنالت ــد ضرب می بای
ــه  ــان ب ــه رضائی ــش ازآنک ــی پی ــط دارد؛ یعن ــوت داور رب س
ــه  ــه جریم ــوس محوط ــی وارد ق ــد، طارم ــه بزن ــوپ ضرب ت
ــان گل  ــای اکبری ــم آق ــه زع ــه ب ــه دوم را زد ک ــد و ضرب ش
پذیرفتــه شــد! در حالــی کــه طبــق قانــون، ورود طارمــی بــه 
ــان خطــا محســوب  ــه رضائی ــل از ضرب محوطــه جریمــه قب
می شــود و جریمــه اش یــک ضربــه آزاد غیرمســتقیم علیــه 
ــول  ــم قب ــد و گل ه ــام می ش ــد اع ــپولیس بای ــم پرس تی
ــون  ــن قان ــان از ای ــای اکبری ــرا آق ــه متاســفانه ظاه ــود ک نب

ــر نداشــت! خب
ــم از  ــان دو تی ــای بازیکن ــن خط ــز چندی ــازی نی ــول ب در ط
ــا  ــت ت ــه شــخصی نگرف ــد و جریم ــی مان چشــم داور مخف
ــاز  ــود حاشیه س ــود و خ ــازی نب ــر ب ــلط ب ــم داور مس بگوئی

می شــد.
ــازی  ــاف ب ــی برخ ــه ویس ــاگردان عبدال ــه ش  در روزی ک
مقابــل تیــم ماشین ســازی، در برابــر دیــدگان بیــش از 

ــازی  ــک ب ــه ی ــا ارائ ــوادار پرشــور پرســپولیس ب ــزار ه 60 ه
ــو  ــی برانک ــان تهاجم ــا بازیکن ــل ب ــا در تقاب ــاده زیب فوق الع
ــر  ــت س ــت گل پش ــدون دریاف ــه اول را ب ــچ، نیم ایوانکووی
گذاشــتند، نیمــه دوم دو تیــم پابه پــای هــم جنگیدنــد؛ ولــی 
در دقیقــه 55 خطــای دروازه بــان ســپاهان روی طارمــی 
ــه  ــی ب ــه پنالت ــپولیس از نقط ــا گل اول پرس ــد ت ــث ش باع

ــر برســد.  ثم
و  تیــم  دو  بازیکنــان  پیاپــی  درگیری هــای  ماجــرای 
ســردرگمی و تســلط نداشــتن داور بــر بــازی رفته رفتــه 
ــه  ــن تر ادام ــر و خش ــازی پربرخوردت ــت و ب ــدت می گرف ش
داشــت. ضمــن اینکــه داور در دقیقــه 79 بــه وحیــد امیــری 
بایــد اخطــار مــی داد کــه نــداد ! امــا در دقیقــه 81 بــه ســود 
ســپاهان اعــام خطــای پنالتــی کــرد کــه طالــب ریکانــی بــا 
ــم را درون  ــن تی ــک گل ای ــم ت ــه و محک ــه جانان ــک ضرب ی
دروازه پرســپولیس کاشــت تــا دو تیــم 1 - 1 مســاوی شــوند؛ 
ولــی دیــری نپائیــد کــه داور بــا تصمیمــی مشــکوک خطــای 
ــم  ــا ه ــرد ت ــام ک ــی اع ــی را روی طارم ــان حاج صف احس
ــازی  ــود، از ب ــه ب ــک کارت زردگرفت ــه ی ــان ســپاهان ک کاپیت
اخــراج شــود و ســپاهان 10 نفــره بــازی را ادامــه دهــد و هــم 
اینکــه بــار دیگــر پرســپولیس از نقطــه پنالتــی بــه گل برســد. 
ضربــه رضائیــان کار ســپاهان را یکســره کــرد و ایــن بــازی ۲ 

1 بــه ســود پرســپولیس خاتمــه یافــت. 
شــایان ذکــر اینکــه احســان حاج صفــی کــه ســخت بــه رأی 
داور معتــرض بــود و اعتقــادی بــه خطــا نداشــت، بــا نشــان 
دادن انگشــت محمدرضــا اکبریــان، داور مســابقه را بــه خــدا 

واگــذار کــرد. 

کیمیای وطن بررسی کرد:

 داور سپاهان - پرسپولیس 
بر بازی تسلط نداشت

ــگ  ــد لی ــل جدی ــود در فص ــدار اول خ ــپولیس در دی پرس
ــت  ــد رف ــتان خواه ــال عربس ــاف اله ــه مص ــان ب  قهرمان
و گفتــه می شــود مهــدی طارمــی بــا توجــه بــه اخراجــش 
در آخریــن بــازی سرخپوشــان در لیــگ قهرمانــان از 
همراهــی ایــن تیــم محــروم خواهــد بــود. بــا ایــن حــال 

مهــدی طارمــی کــه در فصــل گذشــته لیــگ 
برتــر بــا توجــه بــه کارت قرمــزی کــه برابــر 
ــم را  ــن تی ــود، ای ــرده ب ــت ک ــال دریاف اله
برابــر پدیــده مشــهد همراهــی نکــرده بــود، 
ســپری  را  خــود  محرومیــت  این گونــه 
ــرای  ــکلی ب ــد مش ــر می رس ــه نظ ــرد و ب ک
همراهــی ایــن تیــم برابــر الهــال در عمــان 

نخواهــد داشــت. طارمــی کــه محرومیــت خــود را پیــش از 
تغییــر در مقــررات ایــن مســابقات در فصــل ۲016 پشــت 
ــت  ــه محرومی ــه اینک ــا توجــه ب ــون ب ســر گذاشــته و اکن
ــر  ــت س ــی پش ــابقات داخل ــده در مس ــر پدی ــود را براب خ
ــد  ــابقه نخواه ــه س ــف ب ــت عط ــن محرومی ــته ای گذاش

ــرای  ــکلی ب ــن مش ــن بازیک ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد و ب ش
ــه  ــرا کمیت ــت. ظاه ــد داش ــان نخواه ــی سرخپوش همراه
ــاره اعــام ایــن  ــال درب ــل فدراســیون فوتب ــط بین المل رواب
ــع ورزش  ــت. مناب ــده اس ــتباه ش ــار اش ــت دچ محرومی
ــن  ــور در ای ــرای حض ــی ب ــه طارم ــد ک ــد می کنن ــه تأیی س
در  و می توانــد  نــدارد  مســابقه مشــکلی 
بــازی الهــال پرســپولیس را همراهــی کنــد. 
البتــه بــا توجــه بــه اینکــه ادعــا شــده کمیتــه 
 AFC از بــاره  ایــن  روابــط بین الملــل در 
اســتعام گرفتــه، الزم اســت پرسپولیســی ها 
اســتعام دیگــری نیــز بــرای قطعیــت ماجــرا 
ــازی  ــرای ب ــد. برانکــو قصــد داشــت ب بگیرن
 الهــال از علــی علیپــور اســتفاده کنــد کــه بــا ایــن وصــف
خــود طارمــی دوبــاره بــه عنــوان مهــره ثابــت خــط حملــه 
مقابــل تیــم قدرتمنــد الهــال بــه میــدان خواهــد رفــت تــا 
سرخپوشــان بــا بیشــترین نفــرات ممکــن و بــا تیــم کامــل 

مقابــل الهــال بــه میــدان برونــد. ورزش 3

تردید در محرومیت آسیایی مهدی طارمی
رقابت هــای  نهایــی  یک شــانزدهم  مرحلــه  رفــت  دور 
ــا پیــروزی پــرگل تیــم روســتوف و  لیــگ فوتبــال اروپــا ب

ــت.  ــه یاف ــار ادام ــنگین آلکم ــت س شکس
دور رفــت مرحلــه یک شــانزدهم نهایــی رقابت هــای لیــگ 
اروپــا، پنجشنبه شــب پــی گرفتــه شــد و طــی آن در یکــی 

ــتوف  ــم روس ــه ،تی ــای انجام گرفت از دیداره
برابــر اســپارتا پــراگ پیــروزی ۴ بــر 0 را 

رقــم زد.
ــه  ــدا ب ــازی از ابت ــن ب ــون در ای ــردار آزم  س
ــین  ــه 67 جانش ــت و در دقیق ــدان نرف می
تیــم  ایرانــی  ســتاره  شــد.  بخــاروف 
روســتوف یــک دقیقــه بعــد موفــق بــه 

گلزنــی شــد. 3 گل دیگــر روســتوف در نیمــه نخســت بــه 
ــا اخــراج  ثمــر رســید. البتــه تیــم اســپارتا از دقیقــه 3۲ ب
ــات  ــر حم ــت براب ــد و نتوانس ــره ش ــه 10 نف ــو کانوت تیموت

ــاورد.  ــی دوام بی ــم روس تی
تیــم آلکمــار کــه علیرضــا جهانبخــش را در ترکیــب خــود 

داشــت، در ورزشــگاه اختصاصــی خــود شکســت ســنگین 
۴ بــر 1 را برابــر لیــون فرانســه متحمــل شــد. جهانبخــش 
در دقیقــه 68 از روی نقطــه پنالتــی، تنهــا گل تیــم آلکمــار را 
بــه ثمــر رســاند. نماینــده هلنــد بــا ایــن شکســت شــانس 

کمــی بــرای راهیابــی بــه مرحلــه بعــد خواهــد داشــت.
 از نتایــج جالــب به دســت آمده در دیدارهــای 
ــم  ــر 0 تی ــت 1 ب ــه باخ ــوان ب ــان می ت همزم

تاتنهــام در زمیــن خنــت اشــاره کــرد. 
المپیاکــوس یونــان نیــز در زمیــن خــود 
ــدون گل متوقــف  ــی اســپور ب ــل عثمانل مقاب
ــی  ــم ایران ــرد، مهاج ــم انصاری ف ــد. کری ش
تیــم المپیاکــوس، از دقیقــه 87 وارد میــدان 
شــد. نماینــده یونــان از دقیقــه 7۴ بــا اخــراج ویانــا 10 نفره 
ــن  ــی از مهم تری ــن در یک ــه داد. همچنی ــود ادام ــه کار خ ب
ــق  ــد موف ــا هــم منچســتر یونایت ــن رقابت ه ــای ای بازی ه
 شــد بــا هت تریــک زالتــان ســنت اتیــن را شکســت 

دهد. ایسنا

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون مسعود لطیفی نسبت به سی و هفت سهم و یک پنجم سهم مشاع از 1۲0 سهم یک سوم حبه 

مشاع از 7۲ حبه شش دانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 

شده و به تایید دفتر ۲1 اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت تمامت سی و هفت سهم و 

یک پنجم سهم مشاع از 1۲0 سهم یک سوم حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ پاک 9335 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی .... که در صفحه دفتر الکترونیکی 1395۲030۲0۲7008616 

به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک  معامله 

دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است  

وتقاضای  صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0 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 : 37۲۲۲/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
از  مشاع  پنجم سهم  سه  و  هیجده سهم  به  نسبت  فرزند حسن  خوراسگانی  لطیفی  فخری  چون 

1۲0 سهم یک سوم حبه مشاع از 7۲ حبه شش دانگ  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت 

و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۲1 اصفهان رسیده مدعی است  که سند مالکیت 

تمامت هیجده سهم و سه پنجم سهم مشاع از 1۲0 سهم یک سوم حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ 

الکترونیکی  دفتر  در صفحه  .... که  چاپی  شماره  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پاک 9335 

و طبق  تسلیم گردیده  و  و صادر  ثبت  داشته سابقه  نامبرده سابقه  نام  به   1395۲030۲0۲7008613

گواهی دفتر اماک  معامله دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت جابجائی سند 

تبصره یک  نموده است طبق  المثنی  مالکیت  وتقاضای  صدور سند  است   مفقود گردیده  مالکیت 

اصاحی ماده 1۲0 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 : 37۲۲1/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  هادی زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 9 بخش  کلیشاد  در  واقع   19/950 شماره  پاک  یکبابخانه   ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  با  نظر 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به بموجب رای شماره 700۴161-1395/8/۲9 در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام خانم فاطمه اکبری کلیشادی فرزند کرمعلی  در 

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

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 

1395/1۲/۲۴ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

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

مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/11/30 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان شماره:10۲8/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پاک شماره 15/۲595 واقع در فاورجان بخش 

در   1395/5/30-700۲7۴1 شماره  رای  بموجب  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9

اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمدرضا رهنما فاورجانی فرزند 

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

دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار 

شنبه مورخ 1395/1۲/۲5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

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

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/11/30 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲06/55 متر مربع به شماره پاک 1۴16 

ثبتی قمصر که در اجرای قانون تعیین  از ۲5 اصلی واقع در بخش یک حوزه  از ۲80 فرعی  فرعی 

تکلیف و برابر رای شماره 01070 مورخ 93/10/۲3 در سهم آقای هادی سربندی زاده قمصر و فاطمه 

شبان قمصری بالمناصفه استقرار یافته و در جریان ثبت است و طبق تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه 

مورخ 95/1۲/۲3 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 

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

مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/11/30 شماره : ۲091/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲81/18 متر مربع به شماره پاک 1۴17 

ثبتی قمصر که در اجرای قانون تعیین  از ۲5 اصلی واقع در بخش یک حوزه  از ۲80 فرعی  فرعی 

بتول  و  زاده قمصر  آقای رضا سربندی  رای شماره 01067 مورخ 93/10/۲3 در سهم  برابر  و  تکلیف 

بهرامی زاده قهرود بالمناصفه استقرار یافته و در جریان ثبت است و طبق تبصره ماده 13 قانون و 

ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز 

دو شنبه مورخ 95/1۲/۲3 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 

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

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/11/30 شماره : ۲09۲/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 

کاسه 950306 ج 1 خواهان ناهید رضایی با وکالت مسعود جالی و علیرضا شعربافیون و علیه خوانده 

مسعود عزیزیان فرزند حسن مبنی بر فروش ملک مشاع به پاک ثبتی ۴7۴5/18 بخش ۴ ثبتی 

اصفهان به نشانی:اصفهان-خیابان چهارباغ خواجو-محله نو-کوچه باغ کارون)1۴(- بن بست شهید 

محمد نصیری-سمت راست-پاک دوم کوچه- مجتمع سه طبقه- طبقه دوم-واحد جنوبی با کد 

پستی 8153813375 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است 

در مورخ 95/1۲/15 از ساعت 8:30 الی 9 صبح در محل این اجرا)خیابان نیکبخت، ۲00متر پایین 

تر از ساختمان دادگستری اصفهان، جنب بیمه پارسیان ، ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان، 

طبقه چهارم، واحد 7( برگزار نماید.در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام 

بازدید  به  به نشانی ملک قادر  از جلسه مزایده  مدنی صورت گرفته است.طالبین خرید 5 روز قبل 

از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 

۲171۲90۲10008 نزد بانک ملی و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند.مزایده 

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

محل مورد بازدید آپارتمان دارای پاک ثبتی شماره 18 فرعی از ۴7۴5 اصلی مفروز و مجزا شده از 

87 شماره ثبت 5385۴ و شماره سریال 090589 الف 9۴ بخش ۴ ثبت اصفهان به مساحت 130/6۲ 

متر مربع با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون آپارتمانها و ششدانگ پارکینگ 

مشاعی.آپارتمان مذکور واحد جنوبی واقع در طبقه دوم از یک مجموعه 5 واحدی سه طبقه با سازه 

فلزی و سقف تیرچه و بلوک، قدمت حدود ۲0 سال ساخت که طبقه همکف بصورت پارکینگ، یک 

واحد 0/60- و حیاط بوده و دو طبقه دیگر هر کدام دو واحد شمالی و جنوبی می باشند.مجموعه 

فاقد آسانسور و دسترسی واحدها از طریق سرویس پله)با نمای بدنه سرامیک و نرده آهنی( و واحد 

مربوطه با مشخصات آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه کاشی، کابینت MDF، سالن با کف پی وی 

سی و نمای داخلی دیوارها رنگ، درب و پنجره آلومینیوم با شیشه تک جداره و دربهای داخلی چوبی، 

نمای بیرونی آجرنما و سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن دیواری و دارای 

انشعابات آب، گاز مشترک مجموعه و برق مجزا می باشد.با عنایت به موارد فوق الذکر و محل ملک، 

مساحت عرصه و اعیانی و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری ، ارزش کل ششدانگ 

عرصه و اعیان ملک مذکور در زمان بازدید و وضعیت موجود برابر 3/۲60/000/000ریال معادل سیصد و 

بیست و شش میلیون تومان برآورد و اعام می گردد.

شماره:35768/م الف اجرای احکام شعبه 1 حقوقی اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده : 95-658 شماره دادنامه : 9۴1بتاریخ 95/10/19 مرجع رسیدگی : شعبه ۲7 شورای 

اورژانس  درب  مقابل  شریعتی  خ  اصفهان   : فداکارنشانی  فروزان   : خواهان  اصفهان  اختاف  حل 

 : نشانی  فداکار  فاطمه  وکیل   9 واحد   5 ط  جردن  ساختمان  راست  شریعتی کوچه کسایی سمت 

اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مقابل مسجد حجت اکبرنبش کوچه ۲5 شهید کریمیان ساختمان 

بیمه البرز خوانده علی ترابی مجهول المکان خواسته : مطالبه 3۲/500/000 ریال بابت خسارات ناشی 

از تصادف به انضمام کلیه خسارات قانونی گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 

کاسه فوق و تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا : در خصوص دعوی فروزان فداکار با وکالت 

فاطمه فداکار به طرفیت علی ترابی به خواسته مطالبه مبلغ 3۲/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از 

تصادف به انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به اظهارات خواهان ، کروکی و گزارش پلیس و نظریه 

باشد احراز مالکیت خواهان  اعتراض طرفین دعوی می  از  کارشناس رسمی دادگستری که مصون 

و عدم حضور خوانده و عدم دفاع در برابر دعوی خواهان، شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص 

داده و به استناد مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1و۲ قانون مسئولیت مدنی رای بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3۲/500/000ریال بابت اصل و مبلغ ۲/35۲/500 ریال بابت هزینه 

دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲0 روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و ۲0 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد .

م الف 36983مریم هاشمی قاضی شورای حل اختاف شعبه ۲7 حوزه قضایی اصفهان 

آگهی مزایده 
شماره نامه:9510116839000۲9۴ شماره پرونده:9309980361501086 شماره بایگانی شعبه:950۲06 

در خصوص  دارد  نظر  در  اصفهان  دادگاه خانواده   10 احکام شعبه  اجرای  تنظیم:1395/11/18  تاریخ 

رضائی  فاطمه  خانم  له  اصفهان  خانواده  دادگاه   10 شعبه   10 ج  ح   950۲06 اجرایی  پرونده کاسه 

علیه آقای علی مختاری به خواسته الباقی مهریه جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار 

نماید:تمامت 1 دانگ مشاع از پاک ثبتی 16/1۲56 بخش 16 اصفهان، از نظر جغرافیایی پاک مزبور 

دارای سند مالکیت تحت  بانک صادرات  بابک مقابل  در اصفهان محله رهنان خ شهیدان غربی خ 

شماره سریال 360831 الف 90 و شماره ملک 1۲/1۲56 به شماره ثبت 17885/765 دفتر 6 متمم 

صفحه 151 بخش 1۴ اصفهان واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این 

نظریه کارشناس رسمی دادگستری  بر اساس  مانده است مساحت  باقی  اعتراض  از  نظریه مصون 

10۴/9 متر که یک دانگ ملکی محکوم علیه حدود 17/۴8 متر مربع می باشد و با توجه به ابعاد و 

اندازه عرصه مذکور و کاربری مسکونی پاک، معابر دستی و موقعیت محلی پاک و سایر عوامل و 

شرایط موثر در امر کارشناسی ارزش شش دانگ پاک مذکور مبلغ ۴300900000 ریال از قرار هر متر 

۴1000000ریال و مالکیت محکوم علیه میزان مورد مزایده 17/۴8 متر مربع از قرار هر متر ۴1000000ریال 

جمعا 716816666ریال ارزیابی گردیده است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق 

از پاک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1395/1۲/15 ساعت 09:30 صبح 

در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه دوم، واحد ۴ حاضر 

شوند.فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت بوده و 

حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

دادورز اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان شماره:36538/م الف

آگهی مزایده 
پرونده کاسه 9۴033۴  در خصوص  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه  اول  احکام شعبه  اجرای 

ج/1 اجرایی شعبه اول دادگاه خانواده له خانم خدیجه تاج الدین فرزند نعمت اله علیه خانم بتول 

مبلغ  است  تبدیل گردیده  روز  نرخ  به  آزادی که  بهار  سکه  قطعه   70 تعداد  مطالبه  بر  مبنی  ترکی 

8۲7/050/000ریال و 1/0۴0/000 ریال هزینه دادرسی مبلغ ۲/000/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 

360/000ریال هزینه نشر آگهی جمعا به مبلغ 8۲9/51۴/000 ریال و مبلغ 67/6۴6/000 ریال بابت حق 

االجرای دولتی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش ملک ذیل برگزار نماید.مورد مزایده 

عبارتست از :یک باب آپارتمان در طبقه همکف از یک ساختمان چهار واحدی واقع در اصفهان، خانه 

اصفهان، میدان ماه فرخی، خیابان امید غربی، کوچه میخک1، سمت چپ کوچه سروش کوچه اطلس 

بن بست یاس که 3 واحد آن از سمت جنوب راه دارد و یک طبقه آن که همکف می باشد از سمت 

شمال راه دارد اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی:ملک مورد نظر طبقه همکف که دارای یک باب 

حیاط خصوصی حدود 15 متر مربع که درب آن به بن بست یاس باز می گردد که حدود 100 متر مربع 

ساختمان مفید شامل:دو خواب با کف موکت و رنگ روغنی و سالن پذیرایی با کف سرامیک و رنگ 

روغنی و آشپزخانه اوپن با کابینت از نوع MDF و یک باب انباری و سرویس بهداشتی در داخل حیاط 

می باشد که طبق اظهارات خانم تاج الدین طبقه مورد نظر همین طبقه همکف می باشد.ساختمان 

دارای کنتور گاز و برق جداگانه و آب مشترک با سه واحد دیگر است.سرمایش آن کولر آبی و گرمایش 

شوفاژ )پکیج( می باشد.دارای یک خط تلفن جداگانه به شماره 333۴۴56۲ عمر ساختمان حدود 

5 یا 7 سال ساخت می باشد.ارزیابی ملک با توجه به اینکه هیچگونه سند مالکیت یا قولنامه ای به 

اینجانب تحویل نگردیده است و فقط اطاعات از مندرجات در اباغیه می باشد که دارای پاک ثبتی 

15379 فرعی از ۲8 اصلی بخش 1۴ اصفهان و توضیحات فوق از قرار هر متر 1۲/000/000 ریال اعام 

1/۲00/000/000)یک میلیارد و دویست  ارزش کل ساختمان فوق در طبقه همکف  بنابراین  می گردد 

میلیون ریال( برآورد و اعام می گردد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده  از محل ملک 

فوق الذکر بازدید به عمل آورده و جهت شرکت در مزایده و خرید در روز یکشنبه مورخ 1395/1۲/15 

ساعت 09:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در )خیابان نیکبخت، ۲00متر پایین تر از ساختمان مرکزی 

دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان ، ساختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد 

1( حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. 

اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان شماره:357۴۴/م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول
پرونده شماره 950۲7۴  در  دارد  نظر  در  فاورجان  دادگاه عمومی حقوقی  دوم  احکام شعبه  اجرای 

اجرائی  موضوع علیه محمد جواد جلیلی فرزند شیر علی      و له مژگان فاحی فرزند باقر     در 

تاریخ 95/1۲/9 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی دارای ۲00 متر مربع عرصه و حدود ۲00 متر 

مربع ساختمان ملکی آقای واقع در فاورجان – فلکه معلم – چهل دستگاه – کوی شهید شاپوری 

باشد و ملک  ثبتی نمی  راد – کوچه هفتم – سومین منزل جنوبی سمت راست  که دارای سابقه 

مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 

اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲8 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ000/ ۲/۴00/000 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 تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پاک شماره 351۲ فرعی از 10393 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام غام رضا خطیبی فرزند مرتضی و غیره در جریان 

ثبت است و رای شماره 13956030۲0۲7010871 و 13956030۲0۲701087۴    مورخ 95/8/۲6 از 

طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  

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 

1395/1۲/۲۲ یکشنبه   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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 

سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آیین 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: 1395/11/30 

شماره :36069/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون پریدخت حاجی رسولیها فرزند علی  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی مدعی می باشد که سند 

مالکیت ششدانگ پاک 3۲ فرعی از 1۲38۴ اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 300 

دفتر ۲37 و بشماره ثبت ۴3115 به شماره چاپی مسلسل 603۴7 ثبت و  به نام نامبرده صادر شده  

و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجائی مفقود گردیده است  وتقاضای  صدور سند مالکیت 

المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0 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 : 37003/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  هادی زاده

درخشش ایرانی ها در لیگ اروپا
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریدن

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
ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  1-برابر رای شماره139560302012001768مورخ95/9/16 هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به مساحت 156.37  باب خانه  در یک  بشماره شناسنامه 546   فرزند علی  بهرامی  آقای حجت هللا  متقاضی 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 200اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای حیدر 

بهارلویی محرز گردیده است.

2-برابر رای شماره139560302012001765مورخ 95/9/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حجت هللا بهرامی فرزند علی بشماره شناسنامه 546  در یک باب مغازه به مساحت 35.10مترمربع  

مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی رفیعی 

محرز گردیده است.

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اولموضوع  شماره 139560302012001787مورخ95/9/20هیات  رای  3-برابر 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم اعظم مرتضائی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 66  در یک باب خانه به مساحت 267.14مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی مرتضایی 

محرز گردیده است.

ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  4-برابر رای شماره139560302012001790مورخ95/9/20 هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حسین جعفری کیچی فرزند حسن بشماره شناسنامه 60759 در یک باب ساختمان به مساحت 

300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای 

عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/9/15 شماره139560302012001756مورخ  رای  5-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی کرباسی فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه 638  در یک باب خانه به مساحت 

282.67مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی 

آقای تقی رحمانی محرز گردیده است.

6-برابر رای شماره 139560302012001762 مورخ 95/9/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم ملک رئیسی دست نائی فرزند عباس بشماره شناسنامه 33843  در یک باب ساختمان نیمه کاره 

به مساحت 465.75مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک 

رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

7-برابر رای شماره 139560302012001885مورخ95/10/8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای علی اصغر یوسفیان فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 113  در یک باب خانه به مساحت 183.77 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی واقع در داران خریداری از بنیاد مسکن فریدن محرز 

گردیده است.

8-برابر رای شماره 139560302012001966مورخ95/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به  متقاضی آقای محسن نوروزی دارانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 164  درسه دانگ یک باب خانه 

مساحت 182.72مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع درداران خریداری از مالک رسمی 

آقای  میرزا عباس دادگستر محرز گردیده است.

9-برابر رای شماره 139560302012001963مورخ95/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم مرضیه کارگرآشجردی فرزند خداداد بشماره شناسنامه 8 صادره از در سه دانگ یک باب خانه به 

مساحت 182.72مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک 

رسمی آقای میرزا عباس دادگستر محرز گردیده است.

10-برابر رای شماره 139560302012001894 مورخ 95/9/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سعداله علی وردی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 3145  در یک باب خانه به مساحت 

175.98مترمربع پالک مفروز و مجزی شده از پالک5 فرعی از 60 اصلی واقع در رزوه خریداری از مالک رسمی 

آقای محمد حسین علی وردی محرز گردیده است.

11-برابر رای شماره 139560302012001891 مورخ 95/10/9هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حبیب اله مریدی منصوریه فرزند رضا بشماره شناسنامه 3686  در یک باب خانه به مساحت 

198.34مترمربع  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از60 اصلی  واقع در رزوه خریداری از مالک رسمی 

آقای علی عروجی محرز گردیده است.

12-برابر رای شماره 139560302012001888 مورخ 95/9/8هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی  مدرسه علمیه خاتم االنبیاء فریدن در یک باب ساختمان به مساحت 1688.61مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک75 فرعی از11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای سید مصطفی مصطفوی محرز 

گردیده است.

13-برابر رای شماره 139560302012001862 مورخ 95/10/8هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای بهمن علی محمدی رزوه فرزند صفدر بشماره شناسنامه 2782  در یک باب خانه به مساحت 

382.18مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی از 60 اصلی  واقع در رزوه خریداری از مالک رسمی آقای 

ابوالقاسم قاسمی محرز گردیده است.

14-برابر رای شماره 139560302012001969 مورخ 95/10/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم معصومه دوست محمدی فرزند جهان بخش بشماره شناسنامه 2040  در یک باب خانه به مساحت 

228.64مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 200 اصلی واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای 

امیر دوست محمدی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  139560302012001653مورخ95/8/22  شماره  رای  15-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی خانم فرح زمانی اسکوئی فرزند احمد بشماره شناسنامه 142 در یک باب خانه به مساحت 

236.74مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

علی دادگستر  محرز گردیده است.

16-برابر رای شماره139560302012001753مورخ 95/9/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سیدحسین باالئی فرزند سیدشفیع بشماره شناسنامه 11  درسه دانگ یک باب خانه به مساحت 

344.25مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 185 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

خانمها مهین و شهین سلطانی  محرز گردیده است.

17-برابر رای شماره139560302012001781 مورخ 95/9/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

در یک قطعه زمین  بشماره شناسنامه 9785   فرزند محمدرضا  قهدریجانی  آقای محمدجواد هادیان  متقاضی 

مزروعی به مساحت 125203.57 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در دامنه خریداری 

از مالک رسمی آقای محمد حسین صالحی  محرز گردیده است.

18-برابر رای شماره139560302012001796 مورخ 95/9/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای شمس اله بهمن زیاری فرزند بهمن بشماره شناسنامه 42 در یک باب مغازه به مساحت 39.06 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عباداله 

انالویی محرز گردیده است.

19-برابر رای شماره139560302012001793 مورخ 95/9/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای شمس اله بهمن زیاری فرزند بهمن بشماره شناسنامه 42  در یک باب مغازه به مساحت 48.82 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عباداله 

انالویی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ 95/9/13 هیات  رای شماره 139560302012001732  20-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی  خانم محترم مهدوی دمنه فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 15 در یک باب خانه به مساحت 

189.22مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از4 اصلی واقع در خریداری از مالک رسمی آقای صفدر 

مهدوی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/9/20 مورخ   139560302012001806 شماره  رای  21-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای شمس اله بهمن زیاری فرزند بهمن بشماره شناسنامه 42 در یک باب خانه به مساحت 

490.13مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای 

عباداله انالویی محرز گردیده است.

22-برابر رای شماره 139560302012001352مورخ95/7/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای مهدی مهری دهنوی فرزند یداله بشماره شناسنامه 2797 در یک باب خانه به مساحت 198.73 

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای فتح 

اله مقصودی محرز گردیده است.

23-برابر رای شماره 139560302012001771 مورخ 95/9/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای مهدیقلی اجاقی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 4  در دو دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 110964.26مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 147 اصلی  واقع در قلعه خواجه  مالکیت 

موروثی متقاضی محرز گردیده است.

24-برابر رای شماره139560302012001774 مورخ 95/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای ابراهیم اجاقی شاه یوردی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 737  در دو دانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 110964.26مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 147 اصلی  واقع در قلعه خواجه 

مالکیت موروثی متقاضی محرز گردیده است.

25-برابر رای شماره 139560302012001777مورخ 95/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد اجاقی شاه یوردی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 739  در دودانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 110964.26مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 147 اصلی  واقع در قلعه خواجه 

مالکیت موروثی متقاضی محرز گردیده است.

26-برابر رای شماره 139560302012001735 مورخ 95/9/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به  مزروعی  زمین  قطعه  در یک  بشماره شناسنامه 723   قیطاس  فرزند  هارونی کمیتکی  علی  آقای  متقاضی 

مساحت 105356.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی از 71 اصلی  واقع در گشنیز جان خریداری از 

مالک رسمی آقای قیطاس هارونی محرز گردیده است.

27-برابر رای شماره 139560302012001744 مورخ 95/9/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محسن مهدوی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 2481  در دودانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 158494.53مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک 

رسمی آقای ناصر عبدالهی و غیره محرز گردیده است.

28-برابر رای شماره 139560302012001738مورخ 95/9/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمدباقر مهدوی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 2480  در دو دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 158494.53مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از 

مالک رسمی آقای ناصر عبدالهی و غیره  محرز گردیده است.

29-برابر رای شماره 139560302012001741مورخ 95/9/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای عبدالرضا مهدوی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 2480  در دو دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 158494.53مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از 

مالک رسمی آقای ناصر عبدالهی و غیره  محرز گردیده است.

30-برابر رای شماره 139560302012001750 مورخ 95/9/15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم فریده کیان ارثی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 3  در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 

344.25مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 185 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

خانمها مهین و شهین سلطانی  محرز گردیده است.

31-برابر رای شماره 139560302012001804 مورخ 95/9/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد علی محمد شریفی دارانی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 300  در یک باب خانه به 

مساحت 55.37 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک 

رسمی آقای محمد جواد محمد شریفی  محرز گردیده است.

32-برابر رای شماره 139560302012001812 مورخ 95/9/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حمیدرضا خان احمدی دارانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 89  در یک باب خانه به مساحت 

239.47 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 15/2 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران  خریداری از مالک رسمی 

خانم گوهر تاج کالنتری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ 95/9/14هیات  اصالحی شماره 139560302012001746  رای  33-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بیگم دوست محمدی بوئینی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 63  درنیم دانگ یک 

باب خانه به مساحت 516.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

مالکیت موروثی متقاضی.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای اصالحی شماره 139560302012001745 مورخ 95/9/14هیات  34-برابر 

ثبت ملک فریدن تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی فرهادی  فرزند محمدمهدی بشماره شناسنامه 56  درپنج دانگ یک باب 

خانه به مساحت 516.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت مالکیت 

موروثی متقاضی.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای اصالحی شماره 139560302012001747 مورخ 95/9/14هیات  35-برابر 

ثبت ملک فریدن تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه فرهادی  فرزند محمدمهدی بشماره شناسنامه 56  درنیم دانگ یک 

باب خانه به مساحت 516.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

مالکیت موروثی متقاضی.

36-برابر رای شماره 139560302012002006 مورخ95/10/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به  آقای اسماعیل جهانگیری فرزند غالم علی بشماره شناسنامه 1521  در یک قطعه زمین مزروعی  متقاضی 

مساحت 131540.97مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 212 اصلی  واقع در هزار جریب خریداری از 

مالک رسمی آقای امیرحسین زلفی محرز گردیده است.

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012002079 شماره  رای  37-برابر 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

خانم عفت شریفی دارانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 183  در یک باب خانه به مساحت 154.72 مترمربع  

مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای پرویز پرچمی 

محرز گردیده است.

38-برابر رای شماره 139560302012001784 مورخ 95/9/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به مساحت  باب خانه  ابوالقاسم بشماره شناسنامه 21 در یک  آقای سیدفاضل عبداللهی دمنه فرزند  متقاضی 

1511.06مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای 

میرزا عبدالهی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  39-برابر رای شماره 139560302012001729 مورخ 95/9/13 هیات 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای قاسم میرزائی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 1150022841  در یک باب خانه به مساحت 

251.19مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه  خریداری از مالک رسمی آقای 

علی اکبر رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/11/6 مورخ  شماره 139560302012002048  رای  40-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای جوانشیر چراغی فرزند رضا قلی بشماره شناسنامه 39  در یک باب ساختمان به مساحت 

316.36مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی 

آقای رضاچراغی محرز گردیده است.

41-برابر رای شماره 139560302012002060 مورخ95/11/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای داود حسینخانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 22  در یک باب مغازه فوقانی مسکونی به 

مساحت 97 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی 

آقای علیرضا مرادی محرز گردیده است.

42-برابر رای شماره 139560302012002063 مورخ95/11/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای پرویز شجاعی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1441  در یک باب خانه به مساحت 229.10مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از149 اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای علی نصیری 

محرز گردیده است.

43-برابر رای شماره 139560302012002066 مورخ 95/11/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای بهروز نصیری افوسی فرزند رضا بشماره شناسنامه 3017 در یک باب خانه به مساحت 326.57 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ 

نصیری محرز گردیده است.

44-برابر رای شماره 139560302012002057 مورخ95/11/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حسین داودیان پور فرزند علیرحم بشماره شناسنامه 1178  در یک باب خانه به مساحت 200.58 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از  آقای رامیز داودیان 

پور  محرز گردیده است.

45-برابر رای شماره 139560302012002070 مورخ 95/11/7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای جمشید کیخائی فرزند یداله بشماره شناسنامه 2573  در یک باب خانه به مساحت 187.07مترمربع  

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای رضا روستایی 

محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  مورخ 95/11/7هیات   139560302012002073 شماره  رای  46-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی خانم مریم شادان پور فرزند محمدهادی بشماره شناسنامه 2188  در یک باب خانه به مساحت 

120.41مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای 

غفارحاجی بابائی محرز گردیده است.

47-برابر رای شماره 139560302012002076 مورخ95/11/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمود محسنی دمنه فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 2442  در یک باب خانه به مساحت 

381.86 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی وراث 

معال دهدشتی محرز گردیده است.

48-برابر رای شماره 139560302012002089 مورخ 95/11/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سید محمد بهرامی دمنه فرزند سیدمحمود بشماره شناسنامه 375  درسه دانگ یک باب خانه به 

مساحت 444مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 208 فرعی از 2 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی 

آقای حمید ترکیان  محرز گردیده است.

49-برابر رای شماره 139560302012002082 مورخ 95/11/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم زکیه ترکیان فرزند حمید بشماره شناسنامه 1150172940 صادره از دامنه درسه دانگ یک باب خانه 

به مساحت 444مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 208 فرعی از2 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک 

رسمی آقای حمید ترکیان محرز گردیده است.

50-برابر رای شماره 139560302012002254 مورخ 95/11/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حمید ترکیان فرزند جعفرآقا بشماره شناسنامه 23  در یک باب خانه به مساحت 381.59مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 208 فرعی از 2 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای حمید ترکیان 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  95/11/11هیات  139560302012002092مورخ  شماره  اصالحی  رای  51-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای محمود مالمیرزائی سیچانی فرزند علی بشماره شناسنامه 202  در یک باب خانه به 

مساحت 324.61 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک 

رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  مورخ95/11/11   139560302012002093 شماره  اصالحی  رای  52-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای امان اله فتوحی فرزند عباس بشماره شناسنامه 328  در یک باب خانه به مساحت 

407.71 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64. اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی 

آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012002160 شماره  رای  53-برابر 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

خانم فائزه محسنی دارانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 145  در یک باب چهار دیواری دارای بنای احداثی به 

مساحت 293.35مترمربع  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 29 اصلی  واقع در داران خریداری از 

مالک رسمی آقای فریدون سلطانی محرز گردیده است.

54-برابر رای شماره 139560302012002157 مورخ 95/11/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم فائزه محسنی دارانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 145 در یک باب چهار دیواری دارای بنای 

احداثی  به مساحت 320.60مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران  خریداری 

از مالک رسمی آقای فریدون سلطانی محرز گردیده است.

55-برابر رای شماره 139560302012002262 مورخ 95/11/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد رحمانی دارانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 3147  در یک باب خانه به مساحت 107.57 

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای کامران 

خسروی و غیره  محرز گردیده است.

56-برابر رای شماره 139560302012002266 مورخ 95/11/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای علی اله دادی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 235 صادره از چادگان در یک باب چهار دیواری 

وانبار به مساحت 374.11مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری 

از مالک رسمی آقای محمود نجاری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اولموضوع  95/10/16هیات  مورخ   139560302012002002 شماره  رای  57-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

شناسنامه  بشماره  حسن  سید  فرزند  حسینی  بهاره  سیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

فرعی   12 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   274.48 مساحت  به  خانه  باب  یک  در    1150113960

گردیده محرز  غیره   و  دادگستر  عباس  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  داران  در  واقع  اصلی    12  از 

 است.

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

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 

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

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادر خواهد شد.  

امامی  رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن 

 تاریخ انتشار نوبت اول :30 /11  /1395                

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 15 / 1395/12  

م الف 476

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: رضا آتش دلیگانی به نشانی اصفهان رباط سوم کوچه 41 بن بست گلها داخل بن بست 

سمت راست نبش کوچه محکوم علیهم : قندی – سنگی گل- ماه رقیه- محمد همگی تاجیک در پیکرهمگی 

به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رای  شماره 222 به تاریخ 94/09/28 شعبه  شورای حل 

اختالف برخوار  محکوم علیهما محکومند به : پرداخت مبلغ 14000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200000 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له رای صادره غیابی است هزینه ی حق االجرا بر عهده ی محکوم 

علیهما می باشد.به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 

فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 

و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.  

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1070/م الف به تاریخ 95/11/25

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی : فاطمه فرج الهی فرزند اسداله به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه اول  واقع در 

برخوار شهرستان برخوار وقت حضور 1396/02/25 ساعت 05:45 علت حضور : در خصوص دعوی آقای امیر 

معین کربکندی به طرفیت شما و آقای محسن معین به خواسته انتقال سند رسمی خودرو پراید به شرح 

دادخواست در وقت مقرر در دفتر شورا حاضرشوید در صورت غیر وفق مقررات اقدام خواهد شد.

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1075/م الف به تاریخ 95/11/27

آگهی رای افراز پالک 200 فرعی از 8-اصلی بخش دو ثبتی گلپایگان 
نظر به اینکه آقای پویان وحیدی فرزند محمد ابراهیم مالک دو دانگ و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ 

پالک 200 فرعی از 8-اصلی واقع در بخش دو ثبتی گلپایگان، به طرفیت سایر مالکین مشاعی پالک مذکور 

بدین شرح:)خانم زهرا حسینی فرزند سید علی –خانم فاطمه وحیدی فرزند علی –خانم بتول وحیدی فرزند 

آقای محمد صادق وحیدی فرزند محمد حسین –آقای محمد تقی وحیدی فرزند محمد حسین –خانم رباب 

وحیدی فرزند محمد رضا –خانم زهرا بتول وحیدی فرزند محمد رضا-خانم فاطمه وحیدی فرزند محمد 

رضا-خانم سکینه وحیدی فرزند محمد رضا-آقای علی محمد وحیدی فرزند محمد رضا-آقای محمد حسن 

وحیدی فرزند محمد رضا-آقای محمد حسین وحیدی فرزند محمد رضا(تقاضای افراز سهام مشاعی خود 

از پالک فوق الذکر را نموده است. و اعالم داشته به تعدادی از مالکین مشاعی به نام های فاطمه رباب، 

زهرابتول، سکینه ، محمد حسن، محمد حسین و علی محمد شهرت همگی وحیدی و خانم زهرا حسینی 

افراز )1394/8/6(طی اخطاریه شماره  تاریخ  ندارد که  نیز اطالعی  نامبردگان  از آدرس  دسترسی نداشته و 

المکان  مجهول  خواندگان  در خصوص  و  ابالغ  خواندگان  و  خواهان  به   1394/7/13-1394/13/10  9838

مراتب در روزنامه نصف جهان شماره 2497مورخ 94/7/20 آگهی گردیده است که طبق گزارش وارده به شماره 

94130363681163 نماینده و نقشه بردار در تاریخ 94/8/6 معاینه محل صورت گرفته است و نقشه افرازی 

تهیه گردیده و شهرداری گلپایگان طی نامه شماره 95000745 مورخ 95/2/19 بالمانع بودن افراز سهم خواهان 

را اعالم نموده است؛ سپس صورت جلسه افراز وارده به شماره 94130319586365مورخ 95/9/20 تنظیم 

گردیده و گردش مقدماتی طبق گواهی های نماینده و نقشه بردار صحیحا انجام شده است. با عنایت به مراتب 

فوق در اجرای ماده 5 قانون افراز و فروش امالک مشاع بموجب رای افراز شماره 326234 /1395/13-

پالک8/200به  از  شده  8/560مجزی  پالک  شماره  تحت  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   1395/11/5

مساحت 276/97مترمربع با حدود قید شده در صورتجلسه افرازدر سهم خواهان آقای پویان وحیدی فرزند 

محمد ابراهیم قرار گرفته است و ششدانگ یکباب عمارت پالک 8/561)توضیحا:شماره 8/561، در اجرای 

کد 941بخشنامه های ثبتی به جای 8/200باقیمانده منظور شد( به مساحت 635/70متر مربع طبق حدود 

و مشخصات قید شده در صورتجلسه افراز فوق در سهم خواندگان فوق الذکر واقع گردیده است.این تصمیم 

با اختیار حاصله ازماده 2قانون افرازو فروش امالک مشاع و ماده 5آئین نامه مربوط صادر گردیده لذا طبق 

ماده 6آئین نامه به خواهان و خواندگان ابالغ می گردد، تا چنانچه اعتراض داشته باشند ظرف مهلت 10 روز از 

تاریخ ابالغ طبق ماده مذکور به مرجع صالح قضایی مراجعه نمایند./

مهدی صادقی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان  م /الف 648

ابالغیه
شماره  پرونده:9409983649000616  شماره  و 9510100370004493   ابالغنامه:9510100370004492  شماره 

بایگانی شعبه:950297 تاریخ تنظیم:1395/11/05 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: 1-جعفر 2-میالد 

2- نام خانوادگی:1-امیری 2-یوسفی 3- نام پدر: 1- شکراله 2- - 4- نشانی: هردو مجهول المکان تاریخ 

 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  حضور:  محل   11:00 ساعت  یکشنبه   1395/12/22 حضور: 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق شماره 455 در خصوص شکایت پروانه کاویانی و علی 

اکبر اسدی قصرچمی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

 شماره:34224/ م الف

 منشی شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان اصفهان )16 کیفری استان سابق( محسن بهروزی

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 2761 فرعی از 49 اصلی 
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 304/28 پالک شماره 2761 فرعی از 1576 فرعی 

از 49 اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که در اجرای قانون تعیین تکلیف و برابر رای شماره 000153 

مورخ 1395/03/09 در سهم خانم فاطمه شاه فضلی قمصری فرزند رمضان استقرار یافته و در جریان ثبت 

است و طبق تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 

حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/12/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد،. لذا 

به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 

یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/11/30 شماره : 2077/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 2768 فرعی از 49 اصلی 
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به مساحت 729/50 متر مربع پالک شماره 2768 فرعی از 

1279 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که در اجرای قانون تعیین تکلیف و برابر رای 

شماره 000421 هیات مورخ 1395/06/07 در سهم آقای جواد افروز فرزند اسدا... استقرار یافته و در جریان 

ثبت است و طبق تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 

محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/11/30 شماره : 2079/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

اجرائیه
 950171  : بایگانی شعبه  اجرائیه: 9510420350600321 شماره پرونده: 9509980350600150شماره  شماره 

نام پدر:  : جعفری  نام خانوادگی  نام :حسین    1 له ردیف  تنظیم: 1395/08/09 مشخصات محکوم  تاریخ 

وهاب    نشانی: اصفهان خ توحید- مجتمع نگین واحد 219 ک پ8173643435 ک م 1287766692 

 : خانوادگی  نام  نام: محسن      -1 ردیف  علیهم  علیه/ محکوم  ه 09131180768  مشخصات محکوم  ت 

ناصری نام پدر:کمال   نشانی: فعال---زندان مرکزی اصفهان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم---و شماره دادنامه-- 9509970350600932—مورخ-- 1395/05/30--شعبه شش حقوقی 

اصفهان--- محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ ---پانصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و 

نیز پرداخت مبلغ پانزده میلیون و ششصد و ده هزار ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات 

تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک)93/12/11(- -تا زمان وصول آن در حق محکوم له و پرداخت 

حق االجرا در حق صندوق دولت.رای صادره غیابی می باشد.محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 

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

محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 

یا مقدار و قیمت  اموال خود را شامل تعداد  باید ظرف سی روز کلیه  نداند  به اجرای مفاد اجراییه  را قادر 

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 

از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست  و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 

اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 

ماده  و  احکام مدنی  اجرای  قانون  ماده 34   ( دارد.  پی  در  را  در جه هفت  تعزیری  ، حبس  اجرای حکم 

نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا   20

مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 

آزادی  ارائه شود  روز  مهلت سی  از  اموال پس  چنانچه صورت   -6 مالی 1394(.  محکومیت  اجرای  نحوه 

 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: 37019/ م الف  مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان---فانی

آگهی مزایده 
شماره نامه:9510116838600956 شماره پرونده:9309980352501533 شماره بایگانی شعبه:950160 تاریخ 

پرونده کالسه  دارد در خصوص  نظر  در  اصفهان  دادگاه خانواده  احکام شعبه 6  اجرای  تنظیم:1395/11/26 

مهدی  و  بهرامی  مهتاب  وکالت  با  نیافر  نوشین  خانم  له  خانواده  دادگاه   6 شعبه   6 ج  ح   950160 اجرایی 

360000ریال  مبلغ  و  هزینه کارشناسی  و  مهریه  از  بخشی  خواسته  به  عصاچی  آقای سعید  علیه  ریاضیات 

بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید:یک دستگاه 

خودرو سواری تویوتا کروال GLI مدل 2008 رنگ نقره ای 4 سیلندر سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد چرخ 

بازدید کارشناس  به شماره موتور 2996658zz1 شماره شاسی 589003224E42JTDBR که در لحظه   4

اتاق و بدنه سالم، تودوزی در حد مطلوب و خوب الستیک  موتور و گیریبکس سالم)موتور روشن گردید( 

ها حدود 90% آج، بیمه نامه ارائه نشد و با توجه به جمیع مراتب فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ 645000000 ریال ارزیابی گردیده و هم اکنون در پارکینگ ارغوانیه متوقف می باشد.متقاضیان می 

توانند 5 روز قبل از فروش در محل پارکینگ از خودروی مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 

در تاریخ 1395/12/15 ساعت 9:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام 

حقوقی، طبقه دوم، واحد چهار حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 

 دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز 

نماید.

دادورز اجرای احکام شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان شماره:37005/م الف
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حوادثسالمت

 رفع خستگی مزمن 

با میوه های زرد و نارنجی
در  بیشــتر  مزمــن  خســتگی 
ــال  ــا 40 س ــنین 20 ت ــراد س اف
آن  علــت  و  می شــود  دیــده 

ناشناخته است. هنوز 
نشــانه های خســتگی      

ــن مزم
نشــانه های کلیــدی ایــن بیمــاری 
ــی  ــت بدن ــال فعالی ــه دنب ــی ب ــتگی عضالن ــد از: خس عبارتن
آنفلوآنــزا، کاهــش  احســاس بی حالــی و ضعــف شــبه 
 مهارت هــای فیزیکــی، ضعــف حافظــه و کاهــش تمرکــز 
ــس  ــتگی پ ــدن خس ــرف نش ــی، برط ــادل. درد عضالن و تع
ــی  ــای مفصل ــدد، درده ــدن غ ــزرگ ش ــودرد، ب ــواب، گل  از خ
ــد. حــدود  ــروز کن ــراد ب ــز ممکــن اســت در بســیاری از اف نی
ــار  ــن دچ ــتگی مزم ــندرم خس ــه س ــان ب ــد مبتالی 25 درص

ــتند. ــز هس ــردگی نی افس
    درمان های رایج خستگی مزمن

ــای  ــان نشــانه ها اســتفاده می شــود. دوزه ــرای درم از دارو ب
ــالالت  ــود اخت ــث بهب ــردگی باع ــد افس ــای ض ــن داروه پایی
ــی  ــتراحت کاف ــوند. اس ــی می ش ــای عضالن ــواب و درده  خ
و فاصله گــذاری مناســب بیــن فعالیــت بدنــی و ذهنــی 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
    غذاهای مفید جهت خستگی مزمن

ــه  ــان چــاودار کــه ب ــی و ن ــج، ماکارون ــوره جــو دوســر، برن پ
آرامــی هضــم و جــذب می شــوند، باعــث افزایــش تدریجــی 
ســطح قنــد خــون می شــوند. کنتــرل ســطح قنــد خــون در 
ــتگی  ــروز خس ــال ب ــش احتم ــث کاه ــت باع ــد ثاب ــک ح ی

شــدید می شــود.
    میوه ها و خستگی مزمن

 مــوز نیمه رســیده، ســیب، هلــو، زردآلــو، پرتقال،گریپ فــروت
آلو و گالبی به حفظ سطح قند خون کمک می کنند.

    حبوبات و خستگی مزمن
لوبیــا قرمــز، عــدس، نخــود، دانــه ســویا و لوبیــای پختــه از 
ــطح  ــرل س ــه کنت ــه ب ــتند ک ــن هس ــرب پروتئی ــع کم چ مناب

ــد. ــک می کنن ــون کم ــد خ قن
ــد در خســتگی مزمــن از آن هــا      مــواد غذایــی کــه بای

ــرد دوری ک
شــکر، شــیرینی ها، عســل و کیک هــا، باعــث افزایــش و 

ــوند. ــون می ش ــد خ ــطح قن ــدید س ــت ش ــپس اف س
این گونــه نوســانات در ســطح قنــد خــون در بــروز خســتگی 

بســیار موثــر اســت. زندگــی آنالیــن

 انهدام باند سرقت خودرو 

و کشف 14 دستگاه پراید در شهرکرد
ــره  ــد ســه نف ــدام بان ــده انتظامــی اســتان از انه جانشــین فرمان
ــر  ــد در شــهرکرد خب ســرقت خــودرو و کشــف 14 دســتگاه پرای
 داد. ســرهنگ »فضل الــه برزویــی« در تشــریح ایــن خبــر

گفــت: در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت خــودرو در شهرســتان 
شــهرکرد، رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــرار گرف ــتان ق ــن شهرس ــی  ای آگاه
ــد  ــت زنی هدفمن ــی و گش ــات پلیس ــام اقدام ــا انج ــوران ب مام
ــا  ــایی و ب ــابقه دار را شناس ــه ای و س ــه نفره حرف ــد س ــک بان ی
هماهنگــی قضائــی در یــک عملیــات ضربتــی آنــان را دســتگیر 
کردنــد، افــزود: متهمــان در بازجویی هــای فنــی پلیــس بــه 
ــده  ــین فرمان ــد. جانش ــراف کردن ــودرو اعت ــرقت خ ــره س 14 فق
انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه تحویــل 
ــس  ــرد پلی ــردم از عملک ــر م ــگان و تقدی ــه مالباخت ــا ب خودرو ه
خاطرنشــان کــرد:  ســارقان دستگیرشــده پــس از تشــکیل 
پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل 

ــران ــس ای ــری پلی ــگاه خب ــدند. پای داده ش

 توقیف یک میلیارد ریال کیف قاچاق 

در شهرضا
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا از کشــف محمولــه 
ــتگیری  ــال و دس ــارد ری ــک میلی ــه ارزش ی ــاق ب ــش قاچ کف
ــی  ــد امیرخان ــرهنگ حمی ــر داد. س ــی خب ــر قاچاقچ ــک نف ی
گفــت: مامــوران انتظامــی ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید 
امامــی شهرســتان شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری 
بــه یــک دســتگاه کامیــون بنــز مشــکوک شــدند و آن را متوقــف 
کردنــد.وی ادامــه داد: در بازرســی از ایــن کامیــون، تعــداد 230 
کارتــن کفــش قاچــاق فاقــد هــر گونــه مــدارک معتبــر گمرکــی 

کشــف شــد. 
ســرهنگ امیرخانــی بیــان داشــت: ارزش محمولــه کشف شــده 
توســط کارشناســان مربوطــه، یــک میلیــارد ریــال اعــالم شــده 
ــده  ــوص رانن ــن خص ــزود: در ای ــی اف ــام انتظام ــت.این مق اس
ــت ســیر مراحــل  ــار قاچــاق دســتگیر و جه ــون حــاوی ب کامی
قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. فرمانــده 
انتظامــی شهرســتان شــهرضا در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
قاچــاق کاال بــه تولیــدات داخلــی کشــور ضربــه مســتقیم 
ــه  ــر گون ــم ه ــا داری ــردم تقاض ــه م ــن رو از هم ــد؛ از ای می زن
اخبــار درخصــوص کاالی قاچــاق را از طریــق شــماره تلفــن 110 

ــران ــس ای ــری پلی ــگاه خب ــالع دهند.پای ــس اط ــه پلی ب

شنبه  30 بهمن ماه  1395 ـــمـــاره 373 ســـــال سوم                ݡسݒ

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها می فرمایند:

هر کس خداوند را بى پیرایه عبادت کند،  

خداوند برترین مصلحتش را نثار او می کند.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی
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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://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــه در  ــت ک ــی اس ــد مخابرات ــای جدی ــی از تکنولوژی ه ــوری، یک فیبرن
ــنایی  ــرای آش ــت. ب ــی اس ــای مس ــا کابل ه ــدن ب ــن ش ــال جایگزی ح
ــس  ــور، رئی ــی محمدپ ــدس مجتب ــا مهن ــرویس ب ــن س ــا ای ــتر ب بیش
اداره ناحیــه جنــوب شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، بــه گفت وگــو 

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ نشس
    بــا ســرعت 50 مگابایــت، دانلــود یــک فیلــم یک ســاعته چقــدر 

ــد؟ ــول می کش ط
ــا  ــم را تماش ــده فیل ــورت زن ــه ص ــد ب ــرعت می توانی ــن س ــا ای ــما ب ش
کنیــد و اصــال نیــازی بــه دانلــود هــم نداریــد. امــا اگــر بخواهیــد دانلــود 

کنیــد، بیشــتر از چنــد دقیقــه زمــان نخواهــد بــرد.
ــه تغییــر خــط تلفــن ثابــت  ــرای دریافــت ســرویس نیــازی ب     ب

ــود دارد؟ وج
خیــر؛ خــط تلفــن شــما اصــال ربطــی بــه ایــن ســرویس نــدارد و طــرح 

فیبــر نــوری بــه صــورت کامــال مجــزا از خــط تلفــن ارائــه می شــود و در 
کنــار خــط تلفــن قبلــی بــا دریافــت طــرح یوتانــت مشــترک یــک خــط 

جدیــد نیــز دریافــت می کنیــد.
    حرف آخر

در حــال حاضــر بیشــتر اســتان های کشــور در حــال اســتفاده از تجربــه 
و تخصــص شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان در ارائــه خطــوط فیبــر 
نــوری هســتند و ایــن طــرح بــه امیــد خــدا در کل کشــور اجــرا خواهــد 

شــد.
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و  ناهنـجـاری هـــا  بیشـــتر  اساســـی  علـــت 
ــب  ــود تناس ــویی، نب ــی زناش ــازگاری های زندگ ناس
ــن  ــن زن و شــوهر اســت؛ بنابرای ــی بی و ناهماهنگ
ــب  ــی و تناس ــده هماهنگ ــور ایجادکنن ــناخت ام ش

بیــن زوجیــن، ضــروری و الزم اســت.
ــتحکم  ــادوام و مس ــواده ای ب ــه خان ــم ک ــه کنی چ

ــیم؟ ــته باش داش
ایــن ســؤالی اساســی اســت کــه هــر جوانــی 
ــخ آن  ــن پاس ــه یافت ــم ب ــتانه ازدواج مصم در آس
ــس از ازدواج  ــه آن پ ــخگویی ب ــه پاس ــت؛ گرچ اس
ــواب  ــم ج ــت بدانی ــب اس ــت. جال ــم اس ــم مه ه
 شــرع، عقــل، علــم و عــرف بــه ایــن ســؤال یکســان 
و آن یــک کلمــه اســت؛ یعنــی »هــم کفــو بــودن«. 
تناســب  یعنــی  همســر،  دو  بــودن  هــم  کفــو 
عــرف  اصطــالح  در  و  هم طــرازی  و  هم شــأنی 

ــودن. ــور ب ــم ج ــا ه ــی ب یعن
خانــواده  دو  و  انســان  دو  بیــن  پیونــد  ازدواج، 
 اســت کــه دو عضــو اصلــی و اساســی آن، زن 
و مــرد هســتند؛ هــر قــدر بیــن ایــن اعضــا و عناصــر 
ــد ــتری باش ــنخیت بیش ــب و س ــی، تناس  هماهنگ

و  پرثمرتــر  مســتحکم تر،  اســتوارتر،  پیونــد  آن 

لذت بخش تــر خواهــد بــود و بــه تعبیــری ســنخیت 
و همتایــی ســبب جــذب و پیونــد اســت؛ بــه 
عکــس، هــر چــه ایــن تناســب و هماهنگــی کمتــر 
باشــد، زندگــی سســت تر، تلخ تــر، کم ثمرتــر و 

ــود. ــد ب ــر خواه ناپایدارت
علــت  اســت کــه  آن  تجربــه، گویــای  و  علــم 
ــازگاری های  ــا و ناس ــتر ناهنجاری ه ــی بیش اساس
زندگــی زناشــویی، نبــود تناســب و ناهماهنگــی 
بیــن زن و شــوهر اســت؛ بنابرایــن شــناخت امــور 
ــن  ــن زوجی ــب بی ــی و تناس ــده هماهنگ ایجادکنن
ضــروری و الزم اســت و بــه هیچ وجــه نبایــد ایــن 
مســئله را بــه بعــد از ازدواج موکــول کــرد؛ یکــی از 
 امــور مســئله تناســب و هماهنگــی ســن زوجیــن 

است.
را  فاصلــه ســنی مناســب میــان زن و شــوهر 
ــوان 3-4 ســال افزایــش ســن مــرد نســبت  می ت
بــه زن زن در نظــر گرفــت؛ البتــه ایــن بــدان معنــا 
ــن ســنین  ــه ای ــر یکــی دو ســال ب ــه اگ نیســت ک
افــزوده یــا از آن کاســته شــود، حتمــا نبایــد 

ــرد.  ــام گی ــی انج ازدواج
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

فاصله سنی در ازدواج چقدر مهم است؟

اگــر بــه تناســب شــغلتان مجبــور هســتید زمــان 
طوالنــی را روی صندلــی بنشــینید، ایــن مطلــب را 
حتمــا بخوانیــد. چــون بنــا بــر تحقیقــی کــه محققــان 
به تازگــی انجــام داده انــد ایــن کار خطــری جــدی بــرای 
شــما دارد و می توانــد از طــول عمرتــان بــه حــد زیــادی 

کــم کنــد.
ــدند  ــق ش ــود موف ــد خ ــات جدی ــان در تحقیق  محقق
ــراد  ــر اف ــش عم ــا و کاه ــی از کاره ــام بعض ــن انج  بی
ــان در  ــن کارشناس ــد. ای ــدا کنن ــادار پی ــه  ای معن رابط
ــتن  ــد نشس ــود دریافتن ــای خ ــن پژوهش ه جدیدتری
صندلــی  روی  بــر  روز  طــول  در  زیــاد  مــدت  بــه 
می توانــد ســبب کوتــاه شــدن طــول عمــر طبیعــی فــرد 

ــود. ــال ش ــت س ــزان هش ــه می ب
محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا بــا بررســی بــر روی 
بیــش از 1500 داوطلــب زن ســالمند در ایــاالت متحــده 
در بازه هــای زمانــی ســال های 2005 تــا 2010 و 2011 
تــا 2015 دریافتنــد کــه نشســتن بیــش از حــد در 
ــا ــدن تلومره ــاه ش ــبب کوت ــد س ــط  کار، می توان  محی
بــر روی DNA بــدن انســان  شــاخه های موجــود 
ــد  ــی مانن ــا بیماری های ــرد ب ــه  درنتیجــه آن ف شــود ک
ــی، ســکته مغــزی ــه قلب ــروز حمل ــت، ب ــه دیاب ــال ب  ابت

ــری و  ــترس، پی ــون، اس ــار خ ــش فش ــی، افزای چاق
مــرگ زودرس مواجــه مــی شــود.

بــر اســاس ایــن یافته هــا کــه در مجلــه اپیدمیولــوژی 
بــه چــاپ رســیده نشســتن بیــش از انــدازه عــالوه بــر 
ــرب  ــری مخ ــمانی تاثی ــای جس ــواع بیماری ه ــروز ان ب
ــذارد و  ــدن می گ ــی ب ــلولی و بیولوژیک ــاختار س ــر س ب
باعــث ایجــاد بیماری هــای ژنتیکــی حتــی در فرزنــدان 

ــود. ــی می ش ــل های آت و نس
کارشناســان در ادامــه ایــن تحقیــق از بانــوان خواســتند 
ــه  ــد و روزان ــزان تحــرک خــود را افزایــش دهن کــه می
دســت کم 30 دقیقــه ورزش کننــد و تنهــا پــس از 
ــی شــگفت انگیز در  ــا شــاهد تغییرات ــه آن ه ــک هفت ی
ــد و اینکــه طــول dna در حــال  ــان بودن ــر داوطلب تلوم

ــود. افزایــش ب
ــراد  ــد اف ــه می کنن ــن اســاس کارشناســان توصی ــر ای ب
به ویــژه در آســتانه میانســالی و ســالمندی ســعی کننــد 
 فعالیــت فیزیکــی بیشــتری در طول روز داشــته باشــند 
ــتاده کار  ــه ایس ــدت 30 دقیق ــه م ــاعت ب ــر دو س و ه
ــا رونــد پیــری در بــدن آن هــا  کننــد یــا قــدم بزننــد ت
کاهــش یابــد و از ابتــال بــه بیماری هــای مرگبــار مزمــن 

ایمــن بماننــد. کلیــک

نشستن زیاد، دست کم ۸ سال از عمر کاربران رایانه کم می کند

آگهی تجدید مزایده
نوبت دوم

مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

موضوع مزایده: فروش عرصه شش پالک مسکونی به مساحت کل 1690 متر مربع واقع در نجف آباد، بلوار شورا، 
فاز نه، شهرک امام علی)ع(، با قیمت پایه متوسط فروش از قرار هر متر مربع: مبلغ 2/800/000 ریال.

افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد  از  شرایط شرکت در مزایده: 
و  مراجعه  آباد  نجف  شهرداری  قراردادهای  امور  به   95/12/07 مورخ  شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  مزایده 

پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/12/10 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد 

تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می بایستی جهت هر پالک مسکونی مبلغ 45/000/000 ریال را طی 

فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد واریز و یا معادل آنرا ضمانتنامه 

معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مزایده ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

شهرداری نجف آباد

)آگهی مزایده(

شهرداری ورنامخواست در نظر دارد مصوبه شماره 1084 مورخ 95/09/25 شورای اسالمی شهر نسبت 

با  و  با کاربری کارگاهی  بلوار جانبازان  از زمین های مجموعه کارگاهی واقع در  به واگذاری 18 پالک 

رعایت صرفه و صالح شهرداری از طریق مزایده بر اساس قیمت کارشناسی با شرایط زیر اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/12/17 

به شهرداری ورنامخواست مراجعه نمایند.

الف( متقاضیان می بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفا 

ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به میزان 5% قیمت کارشناسی واریز نقدی به حساب 3100003486007 

قیمت  و  )الف(  پاکت  در   1395/12/21 مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  ورنامخواست  شهرداری  نام  به 

پیشنهادی خود را در پاکت )ب( به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری تحویل نمایند.

ب( پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/12/22 در جلسه کمیسیون عالی معامالت 

که در محل شهرداری تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.

ج( برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد. 

د( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

ه( پرداخت هزینه های کارشناسی آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال دفترخانه 

دارایی و عوارض و... به عهده برنده مزایده خواهد بود.

ی( به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یافاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

شماره تماس شهرداری 52251030

جالل ربیعی - شهردار ورنامخواست

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

شهرداری ورنامخواست

نوبت اول


