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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

امیــر ســرتیپ احمدرضــا پوردســتان، جانشــین 
فرمانــده کل ارتــش، بــا بیــان اینکــه ارتــش وظیفــه 
ــت  ــار مل ــرایط در کن ــر ش ــا در ه ــد ت ــود می دان خ
ــگ  ــرایط جن ــش در ش ــت: ارت ــار داش ــد، اظه باش
ــد  ــداری کن ــت و پاس ــا حراس ــه دارد از مرزه  وظیف
و در شــرایط بحران هــای طبیعــی نیــز متناســب 
بــا تصمیمــات شــورای تأمیــن اســتان ها بــرای 
ــد. ــد ش ــل خواه ــردم وارد عم ــه م ــانی ب کمک رس

ــه  ــا توج ــت: ب ــش گف ــده کل ارت ــین فرمان   جانش
بــه آمادگی هایــی کــه در ارتــش، ســپاه و ســایر 
نیروهــای مســلح وجــود دارد، نیروهــای مســلح در 
هیــچ شــرایطی غافلگیــر نمی شــوند و اگــر تهدیــدی 
بخواهــد خودنمایــی کنــد، قطعــا تهدیدکننــده از کرده 
خــود پشــیمان خواهــد شــد. وی در ادامــه برگــزاری 
رزمایش هــا را متناســب بــا رصــد تهدیــدات و ایجــاد 
ظرفیت هــای دفاعــی متناســب بــا آن هــا دانســت و 
بیــان کــرد: مــا یــک رونــد درخصــوص رزمایش هــا 
داشــتیم کــه از نیــروی زمینــی آغــاز شــد و پــس از 
آن نیــروی هوایــی و پدافنــد هوایــی، رزمایش هــای 
ــش  ــز رزمای ــون نی ــد. هم اکن ــزار کردن ــود را برگ خ
ــدار ۱۰  ــا م ــران و ت ــواحل مک ــی در س ــروی دریای نی
درجــه و اقیانــوس هنــد در حــال برگــزاری اســت.

 امیــر ســرتیپ پوردســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 
متناســب  را  تاکتیک هایمــان  و  تکنیک هــا  مــا 
ــم  ــرا درخواهی ــه اج ــا ب ــدات در رزمایش ه ــا تهدی ب
ــا  ــن رزمایش ه ــزاری ای ــدف از برگ ــت: ه آورد، گف
هشــدار بــه کســانی اســت کــه خیــال خــام تجــاوز 
ــن رزمایش هــا  ــن در ای ــد. همچنی ــران را دارن ــه ای ب
آمادگــی یگان هــا و تجهیــزات جدیــدی را کــه از 
صنعــت دفاعــی گرفته ایــم نیــز، مــورد بررســی قــرار 

دانشــجو می دهیــم. 

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، در جلســه 
شــورای عالــی آب بــا تاکیــد بــر اهمیــت تأمیــن آب شــرب 
مــورد نیــاز مــردم شــهر شــیراز گفــت: شــیراز شــهری 
پرجمعیــت و مهــم اســت. بایــد بــرای تأمیــن منابــع مالــی 
مــورد نیــاز در جهــت تأمیــن آب شــرب ایــن مرکــز اســتان 

ــود. ــزی ش برنامه ری
ــردم  ــه مشــکالت م ــا اشــاره ب ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
اســتان سیســتان و بلوچســتان و وجــود محرومیــت در ایــن 
ــز  ــد از مرک ــفانه 3۰ درص ــرد: متاس ــان ک ــتان، خاطرنش اس
اســتان سیســتان و بلوچســتان فاقد شــبکه آبرســانی اســت 
و بایــد بــا اســتفاده از راهکارهــای مختلــف، دغدغــه مــردم 

زاهــدان درخصــوص شــبکه آبرســانی را مرتفــع ســازیم.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــاع  ــور دف ــان کش ــراوان از کی ــای ف ــود محرومیت ه ــا وج ب
ــا  ــد، از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور خواســت ب می کنن
ــرده  ــزار ک ــه ای برگ ــتان جلس ــتان و بلوچس ــتاندار سیس اس
ــل  ــتان و ح ــتاهای اس ــعه روس ــرای توس ــی ب و راهکارهای

ــد. ــدا کنن ــردم روســتاها پی ــه م مشــکل آبرســانی ب
ــده از  ــزارش ارائه ش ــه گ ــاره ب ــا اش ــن ب ــری همچنی جهانگی
ــای  ــائل تاالب ه ــوص مس ــارس درخص ــتاندار ف ــوی اس س
ــا حضــور  ــر نیــرو خواســت جلســه ای ب ایــن اســتان از وزی
وزیــر جهــاد کشــاورزی، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت و نماینــده ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور برگــزار 

ــای تاالب هــای  ــرای حفاظــت و احی ــد و پیشــنهاداتی ب کنن
مهــم کشــور ارائــه دهنــد.

ــده  ــزارش نماین ــه گ ــس از ارائ ــور پ ــاون اول رئیس جمه مع
وزارت نیــرو دربــاره بارش هــای اخیــر و ۱ میلیــارد و 4۰۰ 
میلیــون متــر مکعــب حجــم ذخیــره آب در پشــت ســدها که 
ظــرف یــک هفتــه بارندگــی ایجــاد شــد، گفــت: کســانی کــه 
ــد،  ــی می کنن ــه احــداث ســدها در کشــور کم لطف نســبت ب
حــاال بایــد ببیننــد کــه اگــر ایــن ســدها نبــود چــه خســاراتی 
بــه اقصــی نقــاط کشــور وارد می شــد. پایــگاه اطالع رســانی 

ریاســت جمهــوری

ــه  ــا اشــاره ب ــدگان مجلــس عــراق ب برخــی از نماین
ســفر روز گذشــته عادل الجبیــر، وزیــر خارجــه 
 عربســتان، بــه بغــداد بــه آن واکنــش نشــان 

دادند.
نماینــدگان مجلــس  بین النهریــن،  بــه گــزارش 
ــته  ــفر روز گذش ــاره س ــر درب ــار نظ ــه اظه ــراق ب ع
عادل الجبیــر وزیــر خارجــه ســعودی، بــه عــراق 

پرداختنــد.

دولــت  ائتــالف  نماینــده  المولــی،  حیــدر 
امــور  در  ســعودی ها  گفــت:  عــراق،   قانــون 
خــود  مرزهــای  گشــودن  بــا  عــراق   داخلــی 
پــول  ارســال  نیــز  و  تروریســت ها  روی  بــه 
 بــرای قاتــالن و جنایتــکاران، دخالــت آشــکاری 

دارند.
 وی افــزود: ایــران بــا حمایــت از دولــت عــراق 
ــی  ــای امنیت ــلیحاتی از نیروه ــت تس ــز حمای و نی
ــه عــراق کمــک کــرده و موضــع  از ۱4 ســال قبــل ب
ایــن کشــور هرگــز قابــل قیــاس بــا موضــع بعضــی 

کشــورها نیســت.
از ســوی دیگــر خالــد االســدی، یکــی دیگــر از 
ــر  ــفر وزی ــزود: س ــراق، اف ــس ع ــدگان مجل نماین
ــان دو  ــط می ــود رواب ــرای بهب ــراق ب ــه ع ســعودی ب

ــت. ــی نیس ــور کاف کش
ــتار  ــر خواس ــعودی ها اگ ــرد: س ــد ک ــدی تاکی االس
هســتند،  عــراق  بــا  عــادی  و  خــوب  روابــط 
 بایــد سیاســت خــود را در قبــال عــراق تغییــر

 دهند.
شــایان ذکــر اســت کــه عادل الجبیــر، وزیــر خارجــه 
ــادی  ــدر العب ــا حی ــراق ب ــه ع عربســتان، در ســفر ب
ــه  ــر خارج ــری وزی ــم الجعف ــت وزیر و ابراهی نخس

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــراق دی ع

ــر  ــادار ســیاری گفــت: ســاخت ناوشــکن ب امیــر دری
ــال  ــوا در س ــم کل ق ــده معظ ــر فرمان ــاس تدبی اس
۱376 در نیــروی دریایــی آغــاز و نخســتین ناوشــکن 
ایــران بــه نــام »جمــاران« در 3۰ بهمــن ســال ۱388 

ــه نیــروی دریایــی ارتــش الحــاق شــد.  ب
ــد  ــد بتوانن ــکن ها بای ــه ناوش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
باشــند،  داشــته  حضــور  دریــا  در  مــاه  چندیــن 
افــزود: ناوگــروه چهــل و چهــارم نیــروی دریایــی کــه 
ــت  ــهر« اس ــد« و »بوش ــکن »الون ــکل از ناوش متش
ــپری  ــود را س ــوردی خ ــن روز دریان ــدو پنجاهمی ص

می کنــد.
جمهــوری  ارتــش  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
توانمنــدی  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  اســالمی 
فعلــی ناشــی از تدبیــر فرمانــده معظــم کل قــوا 
اســت جوانــان کشــور  همــه  آمــدن  پــای کار   و 
و  علــم  و  داخلــی  تــوان  بــر  تکیــه  گفــت: 
بــدون  کشــور  دانشــگاه های  و  جوانــان  دانــش 
موفقیت هــا  ایــن  موجــب  بیگانــگان  بــه   نیــاز 

می شود.
وی افــزود: ســاخت این ناوشــکن ها بــا طراحی جدید 
 انجــام شــده و حاصــل مهندســی معکــوس نیســت 
و کشــورهای محــدودی فنــاوری ســاخت ناوشــکن را 
دارنــد. در شــرایط تحریــم، رســیدن بــه باالتریــن قلــه 

خوشــایند اســت. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تــوان دفاعــی بــرای برقــراری 
امنیــت کشــور الزم اســت، افــزود: دشــمنان مــا 
عالقمنــد نیســتند توانمنــد باشــیم و اهــداف انقــالب 
را  اســالمی  جمهــوری  و  آزادی  اســتقالل،  یعنــی 
 دنبــال کنیــم؛ آن هــا در پــی تســلیم شــدن مــا 

هستند.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش ادامــه داد: رزمایــش 
مــا خطــری بــرای هیــچ کشــوری نــدارد و ایــن 
ــش  ــن رزمای ــم؛ ای ــالم می کنی ــما اع ــوع را رس موض
ــود و  ــزار می ش ــان برگ ــه خودم ــوط ب ــه مرب در منطق

ــت.  ــخص اس ــز مش ــداف آن نی اه
 وی بــر لــزوم پیشــرفت ســواحل مکــران در راســتای 
ــزود:  ــد کــرد و اف ــری تأکی ــام معظــم رهب ــر مق تدابی
ــواحل  ــارس و س ــج ف ــزر، خلی ــای خ ــواحل دری س
مکــران هــر کــدام ارزش دارنــد؛ امــا ســواحل مکــران 
ــرا طــول و موقعیــت ســاحل  ــژه ای دارد؛ زی ارزش وی
و شــرایط عمــق دریــا مناســب اســت و مســتقیم بــه 

ــان وصــل هســتیم. ــای آزاد جه دری
ــای ارتــش جمهــوری اســالمی  ــده نیــروی دری فرمان
جدیــد  ناوشــکن  آینــده  ســال  افــزود:  ایــران 
بــه  بیشــتر  و عظمــت  ویژگی هــای جدیدتــر  بــا 

ایســنا می رســد.  بهره بــرداری 

جانشین فرمانده کل ارتش:

تهدیدکنندهراپشیمانمیکنیم

معاون اول رئیس جمهور:

لزومارائهبرنامهبرایحفاظتواحیایتاالبهایمهمکشور

کنایهنمایندگانمجلسعراقبهعربستاندربارهایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

پیشرفتهترینناوشکنساختایرانبهزودیعملیاتیمیشود

حتما بخوانید!
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سنگینوشیرین

ادامه از صفحه یک: 
ــا  ــن م ــا ســربلندی از بی ــدّرس ب ــه م ــک ک ــد: »این و فرمودن
ــی  ــش سیاس ــی و بین ــاد روح ــه ابع ــت ک ــر ماس ــت، ب  رف
و اعتقــادی او را هــر چــه بهتــر بشناســیم؛ زیــرا کــه او زنــده 
و الگــوی تمامــی مبــارزان اســت.« و در انتخــاب نماینــدگان 
بــه ملــت ایــران ســفارش فرمودنــد کــه: »ســعی کنیــد مثــل 
مرحــوم مــدرس را انتخــاب کنیــد؛ البتــه مثــل مــدرس کــه به 
ایــن زودی هــا پیــدا نمی شــود، شــاید آحــادی مثــل مــدرس 

باشــند.« 
ــش  ــوش و دان ــتن ه ــر داش ــالوه ب ــدرس ع ــهید م آری، ش
 سرشــار دینــی و اجتماعــی و دارا بــودن مقــام اجتهــاد 
ــاالت انســانی  ــه کم ــش را ب ــوی، وجــود خوی ــت و تق و عدال
او کــه منــادی حــق  بــود.  آراســته   و فضایــل اخالقــی 
و عدالــت و آزادی و اســتقالل بــود بــا هرگونــه تبعیــض نــاروا 
و امتیازطلبی هــای غیرقانونــی بــه شــدت مخالفــت می کــرد.

ــوده و  ــام ب ــاص و ع ــزد خ ــتی وی زبان ــت و ساده زیس قناع
ــد. ــی می ده ــخ آن را گواه تاری

  اجتنــاب از کینــه ورزی، شــهامت و شــجاعت، قاطعیــت 
و تدبیــر، تیزبینــی و دوراندیشــی، مناعــت طبــع و عــزت 
نفــس، صبــر و اســتقامت، ظلم ســتیزی و ظالم گریــزی 
ــی  ــداری، بزرگ ــاط، قانونم ــم و انضب ــع، نظ ــالص و تواض اخ
ــگ  ــه فرهن ــی ب ــور، بی اعتنائ ــرای کش ــتقالل خواهی ب و اس
 مزورانــه اســتعمارگران و بیگانــگان، رســیدگی بــه محرومــان 
و مســتمندان، داشــتن ســعه صــدر و حســن تدبیــر و صداقت 
در رفتــار و گفتــار، بعضــی از صفــات برجســته ایــن مــرد الهــی 

و نماینــده ملــت ایــران در مجلــس شــورا بود.
ــر داوطلبــان واجــب    دقــت در ایــن معیارهــا، اول از همــه ب
ــرای  ــد ب ــدگان بای ــپس انتخاب کنن ــت و س ــمند اس و ارزش
ــود  ــام می ش ــا انج ــه ثبت نام ه ــاال ک ــت از ح ــاب درس انتخ
ــار  ــردار و گفت ــار و ک ــا در رفت ــن معیاره ــت وجوی ای در جس

ــد. ــن را انتخــاب کنن ــد برتری ــا بتوانن ــان باشــند ت داوطلب
از مهــم تریــن وظیفــه وکالی ملــت، اهتمــام جــدی به اســالم 
و ارزش هــای الهــی و معنــوی آن اســت؛ آنــان تحــت هیــچ 
شــرایطی نمی تواننــد از ایــن وظیفــه مهــم ســرباز زننــد. ایــن 
ویژگــی را بایــد داوطلــب در خــود ببینــد و بعــد بــرای ثبت نــام 

و عرضــه خــود بــه جامعــه اقــدام کنــد. 
التــزام  ضــرورت  دربــاره  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
ــان  ــه آن ــاب ب ــالم خط ــتورات اس ــه دس ــدگان ب ــی نماین عمل
مجلــس  در  طرح هایــی کــه  اســت  »الزم  می فرماینــد: 
ــا  ــا احــکام مقدســه اســالم نباشــد و ب ــف ب می گــذرد، مخال
کمــال قــدرت، بــا پیشــنهادهای مخالــف بــا شــرع مقــدس 
ــود ــرح ش ــت ط ــی و غفل ــت از روی ناآگاه ــن اس ــه ممک  ک
ــار  ــموم و گفت ــای مس ــد و از قلم ه ــت نمائی ــدیدا مخالف ش
منحرفیــن هراســی نداشــته باشــید و ســخط خالــق را بــرای 
ــادر را  ــر و ق ــد قاه ــد و خداون ــل نکنی ــوق تحصی رضــای مخل

ــد.«  حاضــر و ناظــر بدانی
ایشــان در وصیت نامــه خویــش نیــز بــه نماینــدگان ســفارش 
ــا کمــال حســن  می کننــد: »از همــه نماینــدگان خواســتارم ب
ــته - از  ــدای نخواس ــن - خ ــه قوانی ــند ک ــا باش ــت کوش نی
اســالم منحــرف نباشــد و همــه بــه اســالم و احــکام آســمانی 
آن وفــادار باشــید تــا بــه ســعادت دنیــا و آخــرت نائــل آیید.« 
و بــه مــردم نیــز توصیــه فرمودنــد کــه: »مــردم شــجاع ایــران 
ــه  ــد ب ــه متعب ــد ک ــی رای دهی ــه نمایندگان ــام ب ــت تم ــا دق ب

اســالم و وفــادار بــه مــردم باشــند.«
ــی و ایســتادگی  ــز از تجمل گرای ــداری، پرهی ــد امانت ــه بای البت
ــز  ــان را نی ــواران و زیاده خواه ــتمگران و رانت خ ــل س در مقاب
ــه  ــع همه جانب ــه در توزی ــت را ن ــب عدال ــرد. داوطل ــه ک  اضاف
و متــوازن فقــر، بلکــه بایــد در توزیــع متناســب ثــروت 
بدانــد، تعریفــی جامــع و دقیــق از منافــع ملــی داشــته باشــد 
ــی  ــی و گروه ــخصی و حزب ــع ش ــر مناف ــی را ب ــع مل و مناف
ــوده  ــاس ب ــی حس ــائل فرهنگ ــاره مس ــد، درب ــح ده  ترجی
و از آن شــناخت داشــته باشــد، بــه اقدامــات ســلبی، در امــور 
ــن  ــات را آخری ــه اقدام ــد و این گون ــد نباش ــی معتق فرهنگ
مرحلــه در برخــورد بــا پدیده هــای فرهنگــی بدانــد. همچنیــن 
منبــع تامیــن و ریزهزینه هــای ســتاد انتخاباتــی اش را شــفاف 
بــه مــردم اعــالم کــرده و در واقــع هزینه هــای انتخابــات را از 

راه حــالل تأمیــن کنــد.
ــم  ــی علیه الســالم اشــاره می کنی ــش عل ــه فرمای ــان ب در پای
کــه فرمودنــد: »و ان عملــک لیــس لــک بطعمــة ولکنــه فــی 

عنقــک امانــة.«
  همانــا ایــن مســئولیت و پســت تــو، برایــت طعمــه نیســت 
ــه  ــری[؛ بلک ــره گی ــت به ــع خــود و اطرافیان ــه نف ــه از آن ب ]ک

امانتــی بــر عهــده توســت.
اگــر نماینــدگان مجلــس در ســمت نمایندگــی از امانــت مردم 
بــه نحــو شایســته پاســداری کننــد و اختیاراتــی را کــه ملــت 
ــور  ــی کش ــن و آبادان ــالی دی ــپرده اند، در راه اعت ــان س ــه آن ب
بــه کار گیرنــد، بــدون تردیــد رضایــت خــدا و خلــق و اعتمــاد 
ــئولیت  ــن مس ــت آورده و ای ــه دس ــود ب ــرای خ ــوم را ب عم

بســیار ســنگین را شــیرین خواهنــد کــرد.

منحصربهفرد
ســخن از ابعــاد مختلــف زندگــی حضــرت فاطمــه)س( 
ــوان شــد.  ــون پیشــین مــواردی عن ــاره در مت اســت. در این ب
بی شــک حضــرت فاطمــه زهــرا علیهاالســالم در زندگــى 
 خــود داراى ویژگى هــای خاصــى بودنــد کــه قابــل شــمارش 
و بیــان در چنــد نوشــته کوتــاه نیســت؛ امــا بــه قــول معــروف: 
آب دریــا را اگــر نتــوان کشــید   هــم بــه قدر تشــنگی باید چشــید 
ــور  ــت او از ن ــرت خلق ــرد آن حض ــای منحصربه ف از ویژگى ه
خداســت. امــام صــادق)ع( از پیامبــر)ص( روایــت مى کننــد 
ــرد  ــق ک ــود خل ــور خ ــه را از ن ــل فاطم ــد عزوج ــه: خداون  ک
ــه مشــتق شــده  ــام فاطم ــد. ن ــه آدم را بیافرین ــش از آنک پی
ــتور  ــر)ص( دس ــه پیامب ــد ب ــت. خداون ــد اس ــام خداون از ن
مى دهــد کــه چهــل روز در خلــوت، شــب ها بــه عبــادت 
بپــردازد و روزهــا را روزه بگیــرد و پــس از اتمــام ایــن مــدت 

بــراى او طعــام بهشــتى مى فرســتد. 
ویژگــی  منحصربه فــرد دیگــر صدیقــه طاهــره)ع( تکلــم 
کــردن او در رحــم بــا مــادر عزیــزش بــود کــه او را در 
ــرت  ــى آن حض ــومین ویژگ ــى داد. س ــلى م ــختی ها تس س
اینکــه بــه هنــگام تولــدش برتریــن زنــان قابلــه اش   بودنــد و 
پــس از تولــد نــور وجــودش تمــام خانه هــاى مکــه را روشــن 
کــرد و او را بــا آب کوثــر شست وشــو دادنــد؛ او لــب بــه ســخن 
ــدا  ــر خ ــدرم پیامب ــت و پ ــز هللا نیس ــى ج ــه خدای ــود ک  گش
از  پــس  امامــان  فرزندانــم  و  او  جانشــین  شــوهرم  و 
 او هســتند. همچنیــن در روایــت آمــده کــه حورالعیــن 
و بهشــتیان یکدیگــر را در والدت آن حضــرت بشــارت دادنــد و 

جشــن میــالد گرفتند. 
ــت.  ــان اس ــم دیگرش ــی مه ــرت ویژگ ــمانى حض ازدواج آس
ــده اى  ــى! ع ــا عل ــد: ی ــى)ع( فرمودن ــه عل ــر )ص( ب پیامب
ســرزنش کردنــد  فاطمــه  ازدواج  دربــاره  مــرا  مــردم   از 
و گفتنــد: او را بــه مــرد فقیــرى دادى. بــه آنــان گفتــم: مــن 
ــد واســطه  ــاوردم؛ بلکــه خداون ــه همســرى علــى در نی او را ب
ــى را  ــر عل ــد: اگ ــد مى فرمای ــا خداون ــود. همان ــن ازدواج ب ای
نیافریــده بــودم، بــراى دختــرت فاطمــه بــر روى زمیــن از آدم 

تاکنــون کفــو و همتایــى نبــود. 
از پیامبــر اکــرم)ص( دربــاره مهریــه فاطمــه در آســمان ســؤال 
شــد. حضــرت فرمــود: مهریــه اش در آســمان خمــس زمیــن 
اســت و هــر کــس در آن راه رود و نســبت بــه او و شــوهرش 
و فرزندانــش کینــه داشــته باشــد، تــا روز قیامــت بــه صــورت 
ــم و  ــی مه ــز ویژگ ــن نی ــت. ای ــه اس ــر آن راه برفت ــرام ب ح

ــه)س( اســت. ــرد حضــرت فاطم منحصربه ف
ــم  ــی مه ــک ویژگ ــوان ی ــه عن ــد ب از عصمــت فاطمــه)ع( بای
دیگــر یــاد کــرد؛ زیــرا او  تنهــا زن معصــوم اســالم اســت کــه 
آیــه قــرآن دربــاره اش )و اهــل بیــت)ع(( نــازل شــده اســت. 
ــت و  ــل البی ــس اه ــم الرج ــب عنک ــد هللا الیذه ــا یری »انم

ــرا.« ــم تطهی ــر ک یطه
 در معصــوم بــودن او همیــن بــس کــه خداونــد بــه واســطه 
خشــم او خشــمگین و بــه واســطه رضــاى او راضــى مى شــود 
ــن  ــش از ای ــه بی ــرد فاطم ــای منحصربه ف ــه ویژگی ه و البت

اســت.

اخبار سیاسی 

خبر کوتاه 

وزارت اطالعات:

خودکشی»میرقوامی«

ارتباطیباوزارتاطالعاتندارد
یــک مقــام مســئول در وزارت اطالعــات هرگونــه ارتبــاط بیــن 
ــه را  ــن وزارتخان ــا ای ــی« ب ــی میرقوام ــس لباب ــوت »مهدی ف
ــای  ــی ها و رصده ــاس بررس ــر اس ــت: ب ــرد و گف ــب ک تکذی
اطالعاتــی، وی در تاریــخ 7 بهمــن بــه علــت بعضــی مشــکالت 
ــئول  ــام مس ــک مق ــت. ی ــرده اس ــی ک ــی، خودکش خانوادگ
ــس  ــوت »مهدی ــن ف ــاط بی ــه ارتب ــات هرگون در وزارت اطالع
ــرد و  ــب ک ــه را تکذی ــن وزارتخان ــا ای ــی« ب ــی میرقوام لباب
اطالعاتــی رصدهــای  و  بررســی ها  اســاس  بــر   گفــت: 

مشــکالت  بعضــی  علــت  بــه  بهمــن   7 تاریــخ  در  وی 
خانوادگــی، خودکشــی کــرده اســت. وی در همیــن خصــوص 
گفــت: در تاریــخ 5 اســفند مصــادف بــا روز مهنــدس، اخباری 
دربــاره فــوت مهنــدس مهدیــس لبابــی میرقوامــی، یکــی از 
شــهروندان اســتان کرمانشــاه و دانشــجوی کارشناســی ارشــد 
ــوران اداره کل  ــاوز مام ــت تج ــه عل ــز ب ــهند تبری ــگاه س دانش
ــته  ــای وابس ــبکه ها و خبرگزاری ه ــاه در ش ــات کرمانش اطالع
بــه معانــدان و ضدانقــالب منتشــر شــد. ایــن مقــام مســئول 
ــا  ــار ی ــتگیری، احض ــابقه دس ــه س ــرده هیچ گون ــزود: نامب اف
بازداشــت در وزارت اطالعــات و اداره کل اطالعــات کرمانشــاه 
ــه  ــی های صورت گرفت ــاس بررس ــر اس ــت. ب ــته اس  را نداش
و رصدهــای اطالعاتــی، »لبابــی میرقوامــی« در تاریــخ 7 
بهمــن امســال بــه علــت بعضــی مشــکالت خانوادگــی 
ــه  ــزود: ب ــئول اف ــام مس ــن مق ــت. ای ــرده اس ــی ک خودکش
ــبکه های  ــازی های ش ــازی ها و خبرس ــد فضاس ــر می رس نظ
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــا نظ ــت ب ــور ضدی ــه منظ ــد ب  معان
ــه نهادهــای مقــدس در کشــورمان  و بدبیــن کــردن مــردم ب

باشــد. فــارس

رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

برداشتازصندوقتوسعهبرایآبرسانی

بهروستاهاباموافقترهبریاست
ــئله  ــه مس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــی گف ــی الریجان عل
ــه  ــد ک ــازه دادن ــد و اج ــت دارن ــتاها عنای ــه روس ــانی ب آبرس
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــت از صن ــوع برداش ــه موض ــس ب مجل
بــرای آبرســانی بــه روســتاها بپــردازد. وی درخصــوص 
برداشــت از محــل صنــدوق توســعه ملــی گفــت: ایــن مــوارد 
ــه  ــه روســتاها ب ــاری تحــت فشــار و آبرســانی ب ــژه آبی به وی
ــد  ــرح ش ــری مط ــم رهب ــام معظ ــا مق ــی ب ــورت اجمال  ص
و مقــام معظــم رهبــری بــه مســئله آبرســانی بــه روســتاها 
عنایــت دارنــد ًو اجــازه دادنــد کــه در مجلــس بــه آن بپــردازد.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: نبایــد ایــراد 
قانــون اساســی بــه برداشــت از محــل صنــدوق توســعه ملــی 
بــرای اهدافــی هماننــد آبیــاری تحــت فشــار و آبرســانی بــه 
ــری  ــام معظــم رهب ــا مق ــه شــود؛ چــرا کــه ب روســتاها گرفت

درایــن خصــوص صحبــت شــده اســت. مهــر

با اتمام رسیدگی مجلس به درآمدهای الیحه بودجه

سقفدرآمدهایدولتدرسال۹۶

تعیینشد
ــس شــورای اســالمی بررســی بخش هــای  ــدگان مجل نماین
ــب  ــدی الیحــه بودجــه ســال ۱396 کل کشــور را تصوی درآم

کردنــد. 
ــه  ــدی الیح ــش درآم ــه بخ ــس ب ــیدگی مجل ــان رس ــا پای ب
بودجــه ســال ۱396، ســید امیرحســین قاضــی زاده  هاشــمی 
عضــو هیئت رئیســه مجلــس، ســقف درآمدهــا را بــه شــرح  

زیــر قرائــت کــرد:
ــا  ــاظ درآمده ــت از لح ــی دول ــه عموم ــع بودج ــف- مناب  ال
و واگــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی بالــغ بــر 3 
میلیــون و 983 هــزار و 833 میلیــارد و 335 میلیــون ریــال 

شــامل:
ــزار و 52۱  ــون و 467 ه ــر 3 میلی ــغ ب ــی بال ــع عموم ۱. مناب

ــان ــارد توم میلی
2. درآمــد اختصاصــی وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتــی 
ــال ــون ری ــارد و 335 میلی ــزار و 3۱2 میلی ــر 5۱6 ه ــغ ب بال

رحیم صفــوی،  یحیــی  ســید  دکتــر  سرلشــکر 
ــوا و عضــو  ــم کل ق ــی معظ ــژه فرمانده دســتیار وی
ــالمی و  ــالب اس ــوزه انق ــای م ــت امن ــی هیئ حقیق
دفــاع مقــدس، گفــت: دفــاع مقــدس باعــث بقــای 
هویــت و اســتقالل کشــورمان شــد و محصــول ایــن 
حماســه بــزرگ در مقیــاس جهانــی بــه وجــود 
آمــدن مکتــب مقاومــت اســت کــه هم اکنــون 
ــان  ــود را نش ــن خ ــن و یم ــراق بحری ــوریه، ع در س
ــر  ــه ب ــا تکی ــل مســلمان ب ــدوارم مل می دهــد و امی
ــوم را آزاد  ــت فلســطین مظل ــب مقاوم ــن مکت همی

ــد. کنن
ــاره  ــدس، عص ــاع مق ــای دف ــزود: باغ موزه ه وی اف
فرهنــگ مقاومــت هســتند کــه گنجینــه دفــاع 
ــای آن  ــن و فضیلت ه ــه مضامی ــا هم ــدس را ب مق

بــه نمایــش می گذارنــد.
ــر  ــت: اگ ــدس گف ــاع مق ــده دوران دف ــن فرمان ای
حضــرت  بی نظیــر  رهبــری  بتواننــد  باغ موزه هــا 
امــام)ره( و رزم شــجاعانه، صحنه هــای افتخارآمیــز 
عبــور از رودهــا و هورهــا و دشــت های تفتیــده 
خوزســتان و ارتفاعــات ســر بــه فلــک کشــیده غــرب 

کشــور و حماســه های بــدر و خیبــر و والفجــر 8 
را در ســپهر جهانــی معرفــی کننــد، نقطــه عطفــی در 

راســتای ایجــاد تمــدن جدیــد اســالمی خواهــد بود. 
ــوا  ــاری و محت ــه داد: معم ــوی ادام ــکر صف سرلش
ــا  ــا، ارزش ه ــال پیام ه ــذار در انتق ــه تأثیرگ  دو مؤلف
دفــاع  باغ موزه هــای  و  هســتند  احساســات  و 
مقــدس بایــد بــرای تقویــت و طراحــی هدفمنــد هر 
ــه دارد؛  ــده دو جنب ــد. هــر پدی ــه تــالش کنن دو مقول
ــاختاری  ــه س ــری جنب ــی و دیگ ــه ادراک ــک جنب ی
و بایــد در طراحــی باغ موزه هــای دفــاع مقــدس 
ــب  ــایی و مناس ــم، شناس ــل فه ــه قاب ــر دو جنب ه
ــا مســائل فرهنگــی ارزشــی، روحیــات و عواطــف  ب
ملــت مــا باشــد. وی افــزود: هنــر معمــاران، طراحــان 
و ایده پــردازان باغ موزه هــای دفــاع مقــدس ایــن 
اســت کــه پیــام نهفتــه دفــاع مقــدس را بــه مخاطــب 
تأثیرگــذاری  و  ادراک  بهتریــن  و  منتقــل کــرده 
چــرا کــه  ایجــاد کننــد؛  مخاطــب  ذهــن  در  را 
ــت  ــده هوی ــدس پیونددهن ــاع مق ــای دف باغ موزه ه
ــته و  ــل های گذش ــی نس ــالمی و مل ــای اس ارزش ه

ــنا ــتند. ایس ــده هس ــل های آین نس

ســردار حســین ســالمی، جانشــین فرمانــده کل ســپاه 
بــا تســلیت روزهــای شــهادت حضــرت فاطمــه)س( 
از علمــا و روحانیــون بــه عنــوان پرچمــداران فضیلــت 
جامعــه یــاد کــرد و بــا بیــان اینکــه دامنه هــای تأثیــر 
انقــالب اســالمی فراتــر از تصــور و ادراک ماســت 
ــالب اســالمی  ــه انق ــت ک ــن حقیق ــار داشــت: ای اظه
ــوز  ــاره اســالم در عصــر ظهــور اســت، هن احیــای دوب

آن طــور کــه بایــد درک نشــده اســت.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــپاه ب ــده کل س ــین فرمان جانش
ــه  ــالم را ب ــه اس ــود ک ــدی ب ــالمی فرآین ــالب اس انق
عرصــه حیــات سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و همــه 
ــت  ــت: حقیق ــرد، گف ــان ها وارد ک ــی انس ارکان زندگ
اســالم در متــن انقــالب و جامعــه اســالمی جــاری و 

ــی تبدیــل شــد. ــه الگویــی عمل ب
ــوی  ــر ق ــده ای اگ ــر پدی ــه ه ــان اینک ــا بی ــالمی ب س
ــمن  ــت: دش ــت، گف ــدگار نیس ــم مان ــد در عال نباش
ــق  ــا در منط ــه دارد؛ ام ــف نگ ــا را ضعی ــد م می خواه
ــرد و در  ــف را نمی پذی ــال ضع ــد متع ــرآن، خداون ق
فضــای نابرابــری قــدرت، مؤمنــان را یــاری می کنــد.

قــوام ســاختار  و  قــدرت  اســتحکام  افــزود:   وی 
و ســاختمان یــک حاکمیــت، موضــوع مهمــی اســت 
ــدان  ــان را می ــن مؤمن ــوت یافت ــا راه ق ــد تنه و خداون

جهــاد عنــوان فرمــوده  اســت.
ــان  ــروز جه ــزود: ام ــده کل ســپاه اف جانشــین فرمان
اســالم، قلــب آتــش جهانــی اســت و زندگــی کــردن 
امــن در چنیــن فضایــی چیــزی جــز نصــرت و 

ــت. ــدی نیس ــکار خداون ــت آش حمای
در  مــا  حقایقــی کــه  اینکــه  بیــان  بــا  ســالمی 
گذشــته می گفتیــم امــروز توســط دشــمنان مــا 
بــه شــکل های دیگــری بیــان می شــود، گفــت: 
ــت  ــه توانس ــود ک ــن ب ــالب ای ــر انق ــن هن بزرگ تری

ــردی خــارج  ــزرگ را از پناهگاه هــای راهب دشــمنان ب
و بــه ســطوح عملیاتــی وارد کنــد.

وی افــزود: رژیــم صهیونیســتی امــروز بــرای در امــان 
مانــدن از ســاختار قــدرت شــکل گرفته در باریکــه 
ــا  ــد ب ــای بلن ــیدن دیواره ــز کش ــاره ای ج ــزه، چ غ

سیســتم های پیشــرفته امنیتــی نــدارد و کســانی کــه 
ــد  ــال می کردن ــا بحــر را دنب روزی اســتراتژی بحــر ت
دســت وپا  زندگــی  و  مــرگ  بیــن  باریکــه ای  در 

می زننــد.
ــا بیــان اینکــه جهــاد  جانشــین فرمانــده کل ســپاه ب
ــان داشــته  ــان ادامــه دارد، اظهــار کــرد: اطمین همچن

ــلمانان راه  ــع مس ــه نف ــه ب ــر موازن ــا تغیی ــید ت باش
بــا نشــاطی  انقالبیــون  نمانــده و  باقــی  زیــادی 
بــه  نزدیــک شــدن  در حــال  از جهــاد  برگرفتــه 

افق هــای روشــن هســتند. فــارس

حســن روحانــی در مجمــع ملــی ســالمت کــه 
ــزار  ــران برگ ــای رازی ته ــز همایش ه ــروز در مرک دی
ــت  ــز اهمی شــد، ســالمت را یکــی از موضوعــات حائ
ــه اینکــه مســئوالن  ــا اشــاره ب در کشــور برشــمرد و ب
ــالمت، مســئولیت ســنگین   بخــش بهداشــت و س
ــی  ــد، گفــت: مجمــع مل ــر دوش دارن و مقدســی را ب
ســالمت، راهنمــای خوبــی بــرای ماســت و معنــای آن 
ایــن اســت کــه اول ســالمت فــرای درمــان و مهم تــر 
 و مقــدم بــر درمــان بــوده و دوم ســالمت، ارگان 

جایــگاه و نهــادی خــاص نداشــته و بــه قشــری 
اشــاره  بــا  ندارد.رئیس جمهــور  تعلــق  خــاص 
ــه  ــاز ب ــور نی ــه در کش ــتر از آنک ــا بیش ــه م ــه اینک ب
منــزل داشــته باشــیم، بــه مســکن کــه محــل 
ســکونت و آرامــش اســت، نیــاز داریــم، گفــت: 
ــک  ــا نزدی ــان ب ــه انس ــت ک ــدان معناس ــکن ب مس
باعــث  و  گرفتــه  آرام  قلبــش  آن  بــه  شــدن 
ــکن ــدا از مس ــالمت ابت ــود و س ــش روح او ش  آرام

غــذا و هــوای تنفس شــده، شــروع می شــود.وی 

اظهــار داشــت: اگــر بانــوان مــا کــه در حــال عبــور در 
خیابان هــا هســتند از ســوی انســان های الابالــی آزار 
ــه و روح  ــن رفت ــا از بی ــد، آرامــش آن ه کالمــی ببینن
آنــان مــورد آزار قــرار می گیرد.روحانــی ترافیــک و بوق 
زدن خودروهــا را یکــی دیگــر از عوامــل از بیــن رفتــن 
ســالمت در جامعــه دانســت و گفــت: ایــن ســروصدا 
و شــلوغی بــر ســالمت روح و روان مــردم تأثیرگــذار 
اســت.رئیس جمهوری بــا تأکیــد بــر ضــرورت تبــادل 
مختلــف بخش هــای  در  دیگــران  بــا   تجربیــات 
ــه در  ــت ک ــط زیس ــا و محی ــئله ریزگرده ــت: مس گف
خوزســتان مشــکالت فراوانــی را بــرای مــردم فــداکار 
ــل و  ــد ح ــرده، بای ــاد ک ــه ایج ــن منطق ــرزدار ای و م

فصــل شــود. ایســنا

جانشین فرمانده کل سپاه:

صهیونیستهادرباریکهایبینمرگوزندگیدستوپامیزنند

رئیس جمهور:

مسئولیتبخشبهداشتوسالمت،سنگینومقدساست

دستیار ویژه فرماندهی معظم کل قوا:
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

ــورس اوراق  ــور در ب ــرکت های کش ــن ش ــی از برتری گلچین
بهــادار تهــران پذیرفتــه شــده اند. بــه جرئــت می تــوان 
 گفــت فــوالد مبارکــه از گل هــای سرســبد ایــن بــازار اســت 
شــرکت های  جــزو  مبارکــه،  فــوالد  آنجایــی کــه  از  و 
ــی  ــورس اســت و حــرکات شــرکت های بزرگ ــت ب پرجمعی
ــده  ــیار تعیین کنن ــورس بس ــازار ب ــرکت در ب ــن ش ــد ای مانن
ــدازه  ــان ان ــه هم ــرکت ها ب ــن ش ــت ای ــی اس ــت، بدیه اس

بزرگی شــان تأثیــر بزرگــی نیــز در بــازار دارنــد.
    رشد ۵۳ درصدی سود سهام

ــرکت  ــی ش ــادی و مال ــاون اقتص ــادری، مع ــین ن امیرحس
ــر  ــود ه ــدی س ــد ۵۳ درص ــان از رش ــه اصفه ــوالد مبارک ف
ــر  ــد ه ــی درآم ــن پیش بین ــه در اولی ــوالد مبارک ــهم ف س
ــورت  ــه ص ــه 1۳9۵/12/20 ب ــی ب ــی منته ــال مال ــهم س س
ــادری در همیــن  حسابرسی نشــده خبــر داد. امیرحســین ن
خصــوص گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه بــا ســرمایه ۷۵000 
ــد  ــا ۵۳ درص ــود را ب ــهم خ ــر س ــود ه ــال، س ــارد ری میلی
ــغ  ــی ســال 9۵ مبل ــن پیش بین ــه آخری افزایــش نســبت ب

2۵۳ ریــال اعــام کــرده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــدار  ــرای ســال 9۶، مق ــن ب ــه همچنی ــوالد مبارک شــرکت ف
۶ میلیــون و 9۷9 هــزار تــن فــروش انــواع محصــول را بــه 
ــرده  ــی ک ــال پیش بین ــارد ری ــزار و 9۳۷ میلی ارزش 119 ه
ــه مقــدار فــروش محصــول در  کــه ایــن میــزان، نســبت ب
ــن  ــد. همچنی ــان می ده ــد را نش ــد رش ــال 9۵، 11 درص س
ــی ارزش فــروش محصــوالت در ســال 9۶، رشــد  پیش بین

21 درصــدی را نشــان می دهــد.
    ثبات قیمت های فروش

معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
ــی  ــل اصل ــوان عام ــه عن ــوالت ب ــروش محص ــت ف از قیم
ــرد: در  ــدواری ک ــار امی ــاد و اظه ــودآوری ی ــر س ــذار ب اثرگ
ــی  ــدوده فعل ــروش در مح ــای ف ــات قیمت ه ــورت ثب ص
چشــم انداز ســودآوری شــرکت در ســال آتــی بســیار 

ــت. ــن اس روش
    بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره ۵

وی درخصــوص دیگــر علــل اصلــی رشــد فــروش شــرکت 
ــری  ــرداری از ماشــین ریخته گ ــه بهره ب ــا توجــه ب ــزود: ب اف
شــماره ۵ در ســال جــاری و اضافــه شــدن محصــوالت ایــن 

ــد  ــدار تولی ــی، مق ــال آت ــوالت در س ــبد محص ــه س ــط ب  خ
و فــروش در بودجــه ســال 9۶ نســبت بــه ســال 9۵ افزایش 
ــن  ــر تأمی ــرکت ب ــز ش ــه تمرک ــن اینک ــت. ضم ــه اس یافت
محصــول مــورد نیــاز مشــتریان داخلــی و حفــظ مشــتریان 
خارجــی نیــز از دیگــر عوامــل اثرگــذار بــر ایــن مهــم اســت؛ 
بــه طــوری کــه ۷۶ درصــد میــزان فــروش پیش بینی شــده 
بــرای مشــتریان داخلــی و 2۴ درصــد از کل فــروش بــرای 

صــادرات در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
نــادری بــا بیــان اینکــه پیش بینــی شــرکت بــرای ســال 9۶ 
دســتیابی بــه ســود خالــص 1۸ هــزار و 991 میلیــارد ریــال 
پــس از کســر کلیــه هزینه هاســت، ادامــه داد: ایــن میــزان 

ســود نســبت بــه ســال 9۵، رشــدی بــه میــزان ۵۳ درصدی 
ــد. را نشــان می ده

    امکان افزایش سودآوری
معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه افــزود: یکــی از 
ــه ای  ــی بودج ــال 1۳9۶، پیش بین ــه س ــارز بودج ــکات ب ن
بــه میــزان 10 هــزار و 100 میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل 
طرح هــای توســعه اســت کــه در صــورت بهره بــرداری 
ــعه  ــه توس ــور از جمل ــعه های مذک ــت توس ــل ظرفی و تکمی
گندله ســازی ســنگان، امــکان افزایــش ســودآوری از محــل 
طرح هــای نامبــرده بــرای مجموعــه فــوالد مبارکــه بــه 

ــد. ــد آم ــود خواه وج

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

 رشد ۵۳ درصدی سود هر سهم 
فوالد مبارکه

ــود  ــه خ ــد ب ــب عی ــوی ش ــگ و ب ــازار رن ــه ب ــی ک در حال
گرفتــه اســت، مدیــر کل بازرســی و امــور قاچــاق ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان از اجــرای 
طــرح نظارتــی ویــژه نــوروز 1۳9۶ در سراســر کشــور خبــر 
داد. داریــوش بهنــود قاســمی بــا اشــاره بــه زمــان اجــرای 

ــت:  ــد گف ــازار شــب عی ــر ب طــرح نظــارت ب
طــرح نظارتــی پایــش بــازار کاال و خدمــات 
ویــژه نــوروز از 01 اســفندماه همزمــان در 
سراســر کشــور آغــار شــده و تــا پایــان 
ــه  ــور ادام ــر کش ــن 1۳9۶ در سراس فروردی

ــت.  ــد داش خواه
وی افــزود: کنتــرل و نظــارت بــر بــازار کاالها 

ــی  ــوزه بازرس ــرورت در ح ــک ض ــوان ی ــه عن ــات ب و خدم
ــدگان در  ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ــازمان حمای س
طــول ســال مدنظــر بــوده و طبــق روال هــر ســاله بــا توجــه 
ــال  ــی س ــای پایان ــردم در روزه ــای م ــش تقاض ــه افزای ب
تشــدید می شــود. مدیــر کل بازرســی و امــور قاچــاق 

تولیدکننــدگان  و  از مصرف کننــدگان  ســازمان حمایــت 
اهــداف اجــرای ایــن طــرح را در کشــور، تأمیــن کاالهــای 
اساســی و مــورد نیــاز مــردم، کنتــرل و نظــارت بــر وضعیت 
ــاد  ــع، ایج ــن و توزی ــات در مراحــل تأمی ــازار کاال و خدم ب
بســتر مناســب بــرای تأمیــن و توزیــع مایحتــاج عمومــی 
 جلوگیــری از بعضــی تخلفــات احتمالــی 
و رســیدگی فــوری و دقیــق و کارشناســی 
مردمــی  گزارش هــای  و  شــکایات  بــه 
ــا اشــاره  ــن ب ــرد. قاســمی همچنی ــوان ک عن
در  ســازمانی  بیــن  همکاری هــای  بــه 
ــه منظــور ایجــاد  ــوان کــرد: ب ــن طــرح عن ای
هم افزایــی بــا ســازمان های صنعــت، معــدن 
و تجــارت و اجــرای دقیق تــر ایــن طــرح، کارگروهــی 
متشــکل از اصنــاف و ســایر دســتگاه های ذی ربــط مســئول 
برنامه ریــزی و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای نظــارت و پایــش 
مؤثــر و بهنــگام بــر فرآینــد تأمیــن و توزیــع کاال و خدمــات 

ــنا ــده اند. ایس ــردم ش ــه م ــب ب ــت مناس ــا قیم ب

ــه ســبد معیشــت کارگــران امــروز دوشــنبه  حداقــل هزین
در کارگــروه تخصصــی مــزد بــا توافــق نماینــدگان کارگــری 
ــس  ــرانجام پ ــود. س ــن می ش ــت تعیی ــی و دول کارفرمای
ــرکای  ــن ش ــزد بی ــتاد م ــه س ــن جلس ــکیل چندی از تش
اجتماعــی، یعنــی نماینــدگان کارگــری، کارفرمایــی و دولــت 

اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت  در 
قــرار اســت در جلســه امــروز ایــن کارگــروه 
 هزینــه ســبد معیشــت کارگــران تعییــن 
و نهایــی شــود. واقعــی شــدن هزینــه ســبد 
معیشــت، یکــی از مهم تریــن درخواســت ها 
و شــروط گروه هــای کارگــری بــرای تعییــن 
مــزد ســاالنه اســت؛ چــرا کــه پیــش از 

ــه  ــه هزین ــه ب ــدون توج ــزد ب ــل م ــال حداق ــر س ــن، ه ای
معیشــت کارگــران تعییــن می شــد. بــر اســاس مــاده ۴1 
قانــون کار، در حالــی کــه تــورم و معیشــت بایــد دو معیــار 
ــد  ــرار گیرن ــران ق ــاالنه کارگ ــتمزد س ــل دس ــن حداق  تعیی
تاکنــون نرخ هــای دســتمزد بــدون توجــه بــه هزینــه 

معیشــت زندگــی کارگــران و بــر اســاس چانه زنــی تعییــن 
می شــد. امســال بــرای نخســتین بــار، پیــش از ورود بــه 
موضــوع دســتمزد، شــرکای اجتماعــی عــزم خــود را بــرای 
تعییــن اقــام و هزینه هــای ســبد معیشــت کارگــران 
 جــزم کردنــد تــا دربــاره هزینــه ســبد معیشــت بــه توافــق 

برسند. 
در جلســه هفتــه گذشــته ایــن کارگــروه قــرار 
شــد هــر یــک از ســه ضلــع دولــت، کارگــران 
ــبات الزم  ــی و محاس ــا بررس ــان ب کارفرمای
ــت  ــبد معیش ــود از س ــنهادی خ ــرخ پیش ن
ارائــه  را در جلســه )دوشــنبه 9 اســفند( 
ــد  ــزارش، برآین ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب دهن
ــه ســبد معیشــت  ــری از هزین ــای کارگ محاســبات گروه ه
ــون و ۳00  ــا ۳ میلی ــان ت ــزار توم ــون و ۶00 ه ــن 2 میلی بی
 هــزار تومــان بــرآورد شــده اســت. حــال بایــد منتظــر مانــد 
و دیــد کــه در جلســه امــروز ســه طــرف بــر ســر چــه نرخــی 

بــا هــم توافــق می کننــد. مهــر

حتما بخوانید!
3یک گام تا تأیید دستمزد سال 96 دوشنبه   09  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 381 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 اقتصاد در صدر دالیل 

ازدواج نکردن جوانان
بــر اســاس طــرح آمارگیــری از 
ــی  ــوار ایران ــی خان ــار فرهنگ رفت
ــران  ــار ای ــز آم ــط مرک ــه توس ک
انجــام شــده اســت، مهم تریــن 
معضــل ازدواج جوانــان از دیدگاه 
بیشــتر  و  ســاله   1۸ افــراد 
شــهری، بــه ترتیــب بیــکاری بــا 
۷۴ درصــد، نداشــتن شــغل دائــم بــا ۵۴.۴ درصــد، مشــکل 
تهیــه مســکن بــا ۵۴.1 درصــد، وضــع نامناســب مالــی 
ــدا نشــدن فــرد مناســب ۳0.۳  سرپرســت ۳۳.۵ درصــد، پی
درصــد و مســئولیت ناپذیری جوانــان 20.۸ درصــد بــوده 
اســت. طــرح آمارگیــری از فعالیت هــا و رفتارهــای فرهنگــی 
ــوار یکــی از طرح هــای آمــاری جدیــد مرکــز آمــار ایــران  خان
ــه  ــوط ب ــات مرب ــار و اطاع ــه آم ــدف تهی ــا ه ــه ب ــت ک اس
کشــور  خانوارهــای  فرهنگــی  رفتارهــای  و   فعالیت هــا 
و اســتفاده از نتایــج آن در برنامه ریزی هــای فرهنگــی کشــور 
بــرای اولیــن بــار در ســال 1۳9۳ و ســپس در ســال 1۳9۴ بــه 

اجرا در آمده است. ایسنا

 تدارک یک میلیون صندلی قطار 

برای مسافران نوروزی
مدیــر عامــل شــرکت رجــا از آمادگــی ۸۶0 واگــن بــرای ارائــه 
ــک  ــت: از ی ــرداد و گف ــوروزی خب ــافران ن ــه مس ــات ب خدم
ــوروزی  ــفرهای ن ــرای س ــده ب ــی پیش بینی ش ــون صندل میلی
در رجــا، تاکنــون بلیــت 2۳0 هــزار صندلــی پیش فــروش 

شــده اســت. 
محمــد رجبــی ادامــه داد: ســفرهای نــوروز 9۶ را بــا ۳0 واگــن 
نــو و نوسازی شــده آغــاز می کنیــم کــه 12 واگــن آن نــو بــوده 
ــان  ــی بی ــد شــده اند. رجب ــی تولی و توســط شــرکت های داخل
کــرد: روزانــه 1۳۵ رام قطــار در 21 روز پیــک ســفرهای نــوروزی 
ــوروز  ــه در کل ن ــف جابه جــا می شــوند ک در مســیرهای مختل

بــه 2۸00 رام قطــار می رســد. رجــا

سیگنال های مثبت در بازار مسکن
ــازار مســکن حاکــی  ــک مرکــزی از تحــوالت ب ــازه بان ــار ت آم
ــداد  ــاه تع ــه بهمن م ــی ب ــه منته ــه در 11 ماه ــت ک از آن اس
معامــات آپارتمان هــای مســکونی شــهر تهــران بــه مــرز 1۵0 
هــزار واحــد رســیده کــه حــدود ۶.۵ درصــد نســبت بــه همیــن 

دوره در ســال قبــل افزایــش دارد. 
در ایــن مــدت متوســط قیمــت یــک متــر مربــع بنــای واحــد 
مســکونی حــدود ۴ میلیــون و ۳۸0 هــزار تومــان بــوده کــه تــا 

۵.۴ درصــد گــران شــده اســت. بانــک مرکــزی

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان اصفهان:

قیمت گوشت در بازار متعادل می شود
مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد 
ــا  کشــاورزی اســتان اصفهــان ب
تاکیــد بــر اینکــه بــا پایــان 
بــازار  در  قیمت هــا  زمســتان 
می شــود  متعــادل  گوشــت 
ــت  ــد گوش ــزان تولی ــت: می گف
ــزار  ــز اســتان حــدود ۶۷ ه  قرم
و ۵00 تــن اســت کــه ســهم بیشــتری از آن در نیمــه نخســت 
ــه  ــا اشــاره ب ــد می شــود. احمدرضــا اســماعیلی ب ســال تولی
اینکــه اصفهــان یکــی از قطب هــای دامپــروری کشــور اســت 
ــا  ــر ب ــال های اخی ــالی س ــم خشکس ــت: علی رغ ــار داش اظه
تــاش دوچنــدان تولیدکننــدگان و اقدامــات کارشناســی 
ــه  ــیر و رتب ــد ش ــت تولی ــه نخس ــان رتب ــان، اصفه متخصص

چهارم تولید گوشت قرمز را کسب کرده است. ایمنا

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری اصفهان:

:40 درصد مشاغل موجود تا 30 سال آینده 

از بین می رود
مدیــر کل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور کارآفرینــان و توســعه آن 
ــای  ــاس آماره ــر اس ــت: ب ــت، گف ــزی اس ــتلزم برنامه ری مس
بین المللــی طــی ۳0 ســال آینــده، ۴0 درصــد مشــاغل موجــود 
ــنواره  ــن جش ــی در یازدهمی ــن ایروان ــی رود. محس ــن م از بی
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــر اس ــان برت ــل از کارآفرین تجلی
شــرایط ســخت کارآفرینــی در کشــور اظهــار داشــت: کارآفرینان 
و تولیدکننــدگان در شــرایط ســخت بعضــی تحریم هــا و رکــود 

ــد.  ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــیاری دس ــکات بس ــا مش ب
وی بــا بیــان اینکــه مــا در عصــری هســتیم کــه همــه چیــز در 
حــال تغییــر اســت، افــزود: بــه دلیــل نیازهــای جدیــد جامعــه 
مــا  منابــع  و محدودیت هــای  تکنولوژیــک  پیشــرفت های 
ــوده  ــات ب ــاوری اطاع ــه آن فن ــروی محرک ــه نی ــا عصــری ک  ب
و محــور اصلــی آن تحــوالت کارآفرینی اســت، روبه رو هســتیم. 
مدیــر کل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
اصفهــان تصریــح کــرد: بــر اســاس آمارهــای بین المللــی طــی 
۳0 ســال آینــده، ۴0 درصــد از مشــاغل موجــود از بیــن مــی رود.

 وی تاکیــد کــرد: در ایــن شــرایط حضــور کارآفرینــان و 
ــز  ــه وزارت کار نی ــت ک ــزی اس ــتلزم برنامه ری ــعه آن مس توس
اقداماتــی را در ایــن خصــوص آغــاز کــرده اســت. ایروانــی ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه کانــون کارآفرینــان بــه جایــگاه ویــژه خــود 
 دســت یابــد و بعضــی از مــوارد و دســتورکارهای الزم بازنگــری 

شود. ربیع

یک گام تا تأیید دستمزد سال 96نظارت بر بازار شب عید آغاز شد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

رودخانــه زاینــده رود بــه عنــوان بزرگ تریــن جریــان آبــی منطقــه مرکــزی ایــران در 
ــا پدیــده خشکســالی، افزایــش برداشــت و ســوء مدیریت منابــع  ســال های اخیــر ب
ــا خشــکی مواجــه  ــژه در محــل پائین دســت در بیشــتر ماه هــای ســال ب آب و به وی
ــا  ــم ب ــان ه ــه فضــای ســبز شــهر اصفه ــن مســئله ســبب شــده ک ــوده اســت؛ ای ب
شــدت یافتــن خشکســالی هــر روز تحــت تاثیــر قــرار گیــرد و در پــی آن بــا افزایــش 
ــان  ــف درخت ــای مختل ــش آفت ه ــی و افزای ــای زیرزمین ــش آب ه ــا، کاه  ریزگرده

در طـــول یک دهـــه گذشـته یک هزار اصـــله درخت در این شـهر از بیـن بـرود.
    مرگ یک هزار درخت

ــا  مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان در گفت وگــو ب
خبرنــگار کیمیــای وطــن خبــر داد کــه در یــک دهــه گذشــته، بــه دلیــل آســیب های 
ــه درخــت از بیــن رفتــه  ــر یــک هــزار اصل ــغ ب ناشــی از خشکســالی در اصفهــان بال

اســت. 
ــت در  ــه درخ ــزار اصل ــون و ۷00 ه ــه 2 میلی ــه اینک ــاره ب ــلیمانی پوربا اش ــد س احم
ــه  ــار در منطق ــزان 1200 هکت ــن می ــت: از ای ــته، گف ــود داش ــان وج ــهر اصفه کان ش
نــاژوان قــرار دارد کــه 210 هکتــار آن در اختیــار شــهرداری و بقیــه در دســت اشــخاص 
اســت. همچنیــن ۷۵0 هکتــار عرصــه فضــای ســبز در شــرق و یــک هــزار هکتــار نیــز 

در کمربنــد فضــای ســبز شــهر اصفهــان قــرار دارد.
    چاه هایی که خشک شد، فضای سبزی که از بین رفت

ــر  ــون مت ــان را ۵۴ میلی ــهر اصفه ــبز ش ــای س ــاری فض ــرای آبی ــاالنه ب ــاز س وی نی
مکعــب اعــام کــرد و افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه هم اکنــون فقــط ۳۶ 
ــان در دســترس  ــاری فضــای ســبز شــهر اصفه ــرای آبی ــر مکعــب آب ب ــون مت  میلی

ماست. 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــک ش ــتفاده، خش ــورد اس ــاه م ــه چ ــدود 9۶ حلق ــون ح تاکن

ــت.  ــد داش ــه خواه ــز ادام ــان نی ــد همچن ــن رون ــود، ای ــی موج ــرایط بحران ش
ــان در  ــقوط درخت ــکی و س ــی خش ــل اصل ــات، عوام ــی آف ــود بعض ــی و وج کم آب

ــت. ــان اس اصفه
    تغییرات اقلیم از دالیل خشکی درختان

وی تغییــر اقلیــم بــه دنبــال آالینده هــای صنعتــی، گرمــای شــدید، خشــکی 
ــردد  ــتان، ت ــل تابس ــژه در فص ــی، به وی ــتمر کم آب ــترس مس ــا، اس ــه و چاه ه رودخان
 روزانــه یــک میلیــون خــودرو، وجــود ریزگردهــای معلــق در هــوا را کــه از اســتان ها 
و کشــورهای همجــوار وارد می شــود، از دیگــر عوامــل خشــکی زودرس درختــان شــهر 

ــمرد. اصفهان برش
 ســلیمانی پور بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون فقــط حــدود یکصــد درخــت در اصفهــان 
ــزود:  ــت، اف ــده اس ــر نش ــی منج ــیب کس ــه آس ــبختانه ب ــه خوش ــرده ک ــقوط ک س
ــیاری از  ــه در بس ــد؛ بلک ــان رخ نمی ده ــط در اصفه ــان فق ــقوط درخت ــکی و س خش

ــد. ــاق می افت ــن اتف ــز ای ــان نی ــاد و توف ــس از وزش ب ــور پ ــتان های کش اس
     آفت ها

ــا  ــان ب ــهر اصفه ــان ش ــالی، درخت ــم و خشکس ــرات اقلی ــل تغیی ــه دلی ــت: ب وی گف
آفاتــی همچــون آفــت چوبخــوار، سوســک پوســتخوار و بیمــاری باکتریایــی فیتیلــه 
ــن  ــز دام ــان نی ــدن درخت ــوک ش ــکی و پ ــه خش ــه ب ــتند ک ــه هس ــی مواج نارنج

می زنــد. 
ــه دلیــل کمبــود آب، آبیــاری عمقــی صــورت  ســلیمانی پور بیــان کــرد: در اصفهــان ب
ــث  ــر باع ــن ام ــتیم؛ همی ــدک هس ــا آب ان ــان ب ــاری درخت ــه آبی ــار ب ــه و ناچ نگرفت
ــال  ــود و احتم ــه می ش ــر و تن ــه س ــبت ب ــان نس ــه درخت ــکی ریش ــی و خش کوتاه

ــد.  ــش می ده ــال را افزای ــان کهنس ــژه درخت ــان، به وی ــقوط درخت س
ــا خاک هــای  ــال در عمــق کــم ی ــرای کاشــت نه وی گفــت: بسترســازی نادرســت ب
ــوزنی  ــناخته روی س ــل ناش ــی عوام ــود بعض ــی و وج ــای آهک ــه و الیه ه دارای نخال
ــل  ــر عوام ــه دیگ ــز، از جمل ــد نی ــدود می کن ــاه را مس ــای گی ــه روزنه ه ــا ک برگ ه

ــان در ایــن شــهر اســت. خشــک شــدن درخت

کیمیای وطن ایــران در حالــی متهــم بــه دامپینــگ در بــازار جهانــی فــوالد شــده 
ــل  ــه دلی ــد برخــی ب ــام می گوی ــن اته ــا رد ای ــدرو ب ــل ایمی ــت عام ــس هیئ ــه رئی ک
اینکــه نگــران از دســت دادن بــازار خــود هســتند، چنیــن اتهامــی بــه ایــران زده انــد. 
مهــدی کرباســیان، رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو، بــا بیــان اینکــه متاســفانه برخــی 
ــال  ــران س ــت: ای ــار داش ــت آورده، اظه ــه دس ــران ب ــه ای ــتند ک ــازاری هس ــران ب نگ
ــن صــادرات فــوالد داشــته و امســال رکــورد ســال گذشــته را  ــون ت گذشــته ۴ میلی
شکســته اســت؛ بنابرایــن برخــی بــه دلیــل اینکــه بــازار خــود را از دســت می دهنــد 
و از ســویی دیگــر رکــود هــم بــر بــازار جهانــی حاکــم اســت، ایــن بحث هــا را طــرح 
 کرده انــد. در دو ســال گذشــته صــادرات صنعــت فــوالد کشــور افزایــش یافتــه 
و ایــران جایــگاه مناســبی در بازارهــای صادراتــی بــه دســت آورده اســت؛ امــا همیــن 

موضوع دستمایه بعضی کشورها شده تا علیه ایران اقداماتی انجام دهند.
ــازار  ــگ در ب ــه دامپین ــم ب ــران را مته ــا، ای ــه اروپ ــن اســاس، به تازگــی اتحادی ــر ای  ب
ــای ارزان فروختــن قیمــت  ــه معن فــوالد کــرده اســت. دامپینــگ از کلمــه Dump ب

ــروش  ــارت اســت از ف ــه شــده و در اصطــاح، عب ــازار شکســتن گرفت شکســتن و ب
ــد آن کاال  ــی تولی ــه نهای ــر از هزین ــی کمت ــا قیمت ــی ب ــازار خارج ــک ب ــک کاال در ی ی
ــدگان  ــا دیگــر عرضه کنن ــت ب ــت در رقاب ــه منظــور کســب مزی در کشــور فروشــنده ب
همــان کاال. در همیــن ارتبــاط، مهــدی کرباســیان بــا بیــان اینکــه مــا چنیــن 
موضوعــی را قبــول نداریــم، افــزود: ایــن موضــوع درخصــوص یــک محصــول خــاص 
مطــرح شــده اســت؛ در حالــی کــه ایــن صــادرات بــر اســاس ضوابــط بین المللــی بــه 
اروپــا انجــام شــده اســت. رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو بــا اعــام اینکــه متاســفانه 
ــران  ــار داشــت: ای ــه دســت آورده، اظه ــران ب ــه ای ــازاری هســتند ک ــران ب برخــی نگ
ســال گذشــته ۴ میلیــون تــن صــادرات فــوالد داشــته و امســال رکــورد ســال گذشــته 
را شکســته اســت؛ بنابرایــن برخــی بــه دلیــل اینکــه بــازار خــود را از دســت می دهنــد 
و از ســویی دیگــر رکــود هــم بــر بــازار جهانــی حاکــم اســت، ایــن بحث هــا را طــرح 
کرده انــد. معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه مــا بایــد در داخــل 

ــه ایــن بحث هــا دامــن نزنیــم. کشــور توجــه داشــته باشــیم کــه ب

مدیر عامل سازمان فضای سبز شهرداری اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

خشکسالی اصفهان، جان هزار درخت را گرفت

کرباسیان تصریح کرد:

دامپینگ فوالد، یک اتهام واهی است
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حتما بخوانید!
هنر شهدا، ادامه راه انبیا بود

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

در موضــوع ســالمت، مســائل و مشــکالتی وجــود دارد 
شــاید فراتــر از معضــالت بهداشــتی و درمانــی کــه مــردم 
ــن  ــان ممک ــات پنه ــن موضوع ــد؛ ای ــه چشــم می بینن ب
ــد.  ــکالت باش ــیاری از مش ــاس بس ــه و اس ــت پای اس
ــه صــورت  کارگــروه ســالمت بســیج اســتان اصفهــان ب

ــد. ــری می کن ــوارد را پیگی ــن م ــی از ای ــدی بعض ج
    اهمیت سالمت

کمــال حیــدری، رئیس کارگروه ســالمت بســیج اســتان 
اصفهــان، در همیــن رابطــه بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن 
 گفــت: موضــوع ســالمت، مهم تریــن دغدغــه هــر دولــت 
و هــر کشــوری اســت و ایــن مقولــه می توانــد بــه 

شــدت کشــورها را تهدیــد کنــد. 
کمــال حیــدری افــزود: بــه ســبب اهمیــت زیــاد 
ســالمت، کارگــروه ســالمت بســیج جامعــه پزشــکی در 
ــات مقــام معظــم رهبــری )حفظهــم هللا(   راســتای منوی
و دغدغه هایــی کــه ایشــان در ســالمت دارنــد، تشــکیل 
ــتی در  ــا کاس ــر کج ــه ه ــم ک ــه می بینی ــد و همیش ش
ــل  ــا وارد عم ــیجی آنج ــر بس ــد، تفک ــه رخ می ده جامع

ــد.  ــردم می آی ــک م ــه کم ــود و ب می ش

ــه  ــف ب ــار مختل ــدگان اقش ــرد: نماین ــان ک وی خاطرنش
همــراه نخبــگان حــوزه ســالمت، ماهانــه در ایــن کارگروه 
ــا  ــال اولویت ه ــر س ــدای ه ــد و در ابت ــم می آین ــرد ه گ
ــیج  ــف بس ــار مختل ــه اقش ــد و ب ــایی می کنن را شناس
ــل شــوند. ــه یــک گفتمــان تبدی ــا ب ــد ت انتقــال می دهن

    سیاست های جمعیتی
معــاون ســابق بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان ادامــه داد: ســال گذشــته موضوع سیاســت های 
جمعیتــی در دســتور کار ایــن کارگــروه قــرار گرفــت کــه 
ــه ای از  ــود؛ در بره ــم ب ــری ه ــراوان رهب ــد ف ــورد تأکی م
زمــان از پشــت پــرده هدایــت و کاهــش جمعیــت تبلیــغ 

شــد و کشــور رو بــه پیــری رفــت. 
رئیــس کارگــروه ســالمت بســیج اســتان اصفهــان اذعان 
ــم  ــم ندهی ــت ه ــه دس ــت ب ــروزه دس ــر ام ــت: اگ داش
ــده  ــم، در آین ــی کشــور را حــل نکنی و معضــالت جمعیت
ــادی در  ــع زی ــه مناف ــم داشــت ک ــر خواهی کشــوری پی

ــی رود.  ــاره از دســت م ــن ب ای
حیــدری تصریــح کــرد: ایجــاد زیرســاخت های الزم 
امکانــات رفاهــی و طراحــی بســته های تشــویقی بــرای 
افزایــش جمعیــت در راســتای سیاســت های نویــن 
جمعیتــی، از وظایــف دولت هاســت و بســیج تنهــا 

می توانــد کار گفتمان ســازی را اجــرا کنــد؛ از ســوی 
 دیگــر الزم اســت سیاســت های تحصیلــی، اشــتغال 
ــت  ــا رغب ــا زوج ه ــن شــود ت ــی تدوی ــه نوع و مســکن ب

ــند.  ــته باش ــدن داش ــه دار ش ــرای بچ ــتری ب بیش
وی ادامــه داد: اگــر ۸ درصــد جامعــه پیــر و ســالخورده 
ــوش  ــه گ ــور ب ــی آن کش ــر جمعیت ــدای خط ــود، ص ش
بــا  توســعه یافته  کشــورهای  از  بســیاری  می رســد. 
ــش  ــن توســعه را افزای ــری، ای سیاســت های مهاجرپذی
ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــا ب ــور م ــی در کش ــد؛ ول می دهن
ــی  ــه راحت ــی ب ــای دین ــت و ارزش ه ــی و قدم فرهنگ
ــعه  ــرای توس ــترده ای ب ــری گس ــم مهاجرپذی نمی توانی

ــیم.  ــته باش داش
ــان افــزود: مــا در  مشــاور امــور ســالمت شــهردار اصفه

ــی  ــت های جمعیت ــان سیاس ــه گفتم ــتر ب ــیج بیش بس
ــا بــه خوبــی نشــر پیــدا کنــد و از همیــن  می پردازیــم ت
 رو جلســات متعــددی بــا حــوزه علمیــه، آمــوزش 
و پــرورش و شــهرداری انجــام شــد و ســازمان هایی 

ــتند.  ــی داش ــکاری خوب ــوال هم ــت اح ــد ثب مانن
حیــدری در پایــان گفــت: در حــال حاضــر بیــن ۱٫۶ 
تــا ۱٫۸ رشــد جمعیتــی داریــم و وقتــی می توانیــم 
معضــالت را حــل کنیــم کــه رقمــی بیــش از ۲٫۳ داشــته 
باشــیم و جایگزینــی می توانــد باعــث شــود تــا جمعیــت 
ــر  ــم اگ ــی ه ــد؛ از طرف ــرژی بمان ــوان و پران ــواره ج هم
ــرخ ۲٫۳ نرســیم، در آینــده ای نزدیــک مــا را  ــه ایــن ن ب
ــه  ــده ای را ب ــکالت عدی ــرد و مش ــد ک ــر خواه زمین گی

ــراه خواهــد داشــت. هم

رئیس کارگروه سالمت بسیج استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

لزوم افزایش جمعیت 

احداث شهرک صنعتی خصوصی در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

شـــهردار کاشـــان خبـــر داد: 
شــهرک صنعتــی خصوصــی در 
می شــود.  احــداث  کاشــان 

ســید محمــد ناظــم رضــوی 
بــرای  شــهرداری  آمادگــی  از 
تأســیس شــهرک صنعتــی خصوصــی در راســتای رونــق 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــر داد. وی ب ــه خب ــادی منطق ــی و اقتص صنعت
اینکــه کاشــان یکــی از شــهرهای صنعتــی کشــور محســوب 
 می شــود، تصریــح کــرد: در کاشــان هــر روزه شــاهد توســعه 
صنایــع  و  عرصه هــا  در  صنعتــی  فعالیت هــای  رونــق  و 
ــش  ــا افزای ــزود: ب ــان اف ــهردار کاش ــتیم. ش ــف هس مختل
نبــودن فضــای  تقاضــای صاحبــان صنایــع و پاســخگو 
شــهرک های صنعتــی موجــود در منطقــه، شــهرداری کاشــان 
تصمیــم بــه اجــرای پــروژه شــهرک صنعتــی خصوصــی گرفته 

ــت.  اس
ــار  ــن طــرح چه ــرای اجــرای ای ــرد: ب ــان ک ناظــم رضــوی بی
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــهر کاش ــطح ش ــی در س ــه جغرافیای نقط
انجــام  و  بررســی های کارشناســی  از  پــس  شــده کــه 
ــا ادارات و نهادهــای  ــری ب ــات امکان ســنجی و همفک مطالع
مربوطــه و صنعتگــران و کارآفرینــان کاشــانی بــرای جانمایــی 
قطعــی آن اقــدام خواهــد شــد. گفتنــی اســت اعــالم آمادگــی 
ســاخت نمایشــگاه بین المللــی کاشــان از دیگــر برنامه هــای 

شــهرداری اســت.

ورک شاپ »من خانواده ام را دوست دارم« 

برگزار شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهاصفهان

خانــه کاریکاتــور حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــا همــکاری 
معاونــت فرهنگــی شــهرداری منطقــه ۸ اصفهــان، ورک شــاپ 

کارتــون »مــن خانــواده ام را دوســت دارم« را برگــزار کــرد. 
ــری اســتان اصفهــان ــط عمومــی حــوزه هن ــه گــزارش رواب  ب

ایــن ورک شــاپ در کنــار مجموعــه برنامــه معاونــت فرهنگــی 
منطقــه ۸ بــا محوریــت موضــوع خانــواده )در حــوزه ســالمت 
جســم و روان( روز جمعــه ۶ اســفندماه در بــاغ نــوش 

ــان برگــزار شــد.  اصفه
ــن  ــون »م ــاپ کارت ــزاری ورک ش ــل برگ ــت حاص ــی اس گفتن
خانــواده ام را دوســت دارم« خلــق ۱۸ اثــر توســط ۱۰ هنرمنــد 
ــی،  ــوره دهقان ــدی، منص ــی اس ــی )عل ــت اصفهان کارتونیس
امیرمالــک  شانه ســاززاده،  محمــود  ســتاریان،  مصطفــی 
ریحانــه  قدرتی پــور،  دخشــید  فتــاح،  ســحر  صالحــی، 

ــود. ــانی( ب ــمانه نیس ــه، س ــن نقی ــان، نگی کریمی

اخبار کوتاه

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار خبر داد:

 اختصاص ۳۶ مدرسه 

برای اسکان مسافران نوروزی در برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

پـــرورش  و  آمـــوزش  مدیـــر 
شهرســتان برخــوار از اختصــاص 
ــتان  ــن شهرس ــه در ای ۳۶ مدرس
بــرای اســکان مســافران نــوروزی 

خبــر داد. 
علــی بابایــی گفــت: بــا توجــه بــه هم جــواری برخــوار بــا 
اســتان اصفهــان، مســافران و گردشــگران زیــادی در نــوروز ۹۵ 
ــود  ــی می ش ــد؛ پیش بین ــکان یافتن ــوار اس ــتان برخ در شهرس
ــر  ــد. وی ب ــش یاب ــوروز ۹۶ افزای ــگران در ن ــن گردش ــمار ای ش
لــزوم برنامه ریــزی بــرای اســتقبال از خانواده هــای فرهنگیــان 
و میهمانــان نــوروزی در تعطیــالت نــوروز تاکیــد کــرد و افــزود: 
ــاط  ــایی نق ــه شناس ــبت ب ــوب نس ــزی مطل ــا برنامه ری ــد ب بای
ــع  ــکالت، موان ــع مش ــته و رف ــال های گذش ــوت س ــف و ق ضع
ــا را  ــوت و نوآوری ه ــاط ق ــدام و نق ــدارس اق ــای م و کمبوده
ــوار  ــرورش شهرســتان برخ ــوزش و پ ــر آم ــم. مدی ــت کنی تقوی
اظهــار داشــت: شهرســتان برخــوار در اســکان مســافران نــوروزی 
در ســال ۹۵ نســبت بــه ســال ۹۰ بیــش از ۴۰ برابر رشــد داشــته 
ــافران  ــذب مس ــز ج ــال نی ــود امس ــی می ش ــت. پیش بین اس
ــرای  ــوروزی در شهرســتان برخــوار افزایــش داشــته باشــد؛ ب ن
رســیدن بــه رشــد ۲۰ درصــدی ســال آتــی نســبت بــه ســال قبل 
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم ــود. مدی ــزی می ش برنامه ری
برخــوار تصریــح کــرد: ســال گذشــته ۳۱ بــاب مدرســه شــامل 
۲۶۵ کالس بــرای اســکان مســافران نــوروزی آمــاده شــد، امــا 
ــرای  ــه ب ــافر، ۳۶ مدرس ــش مس ــی افزای ــا پیش بین ــال ب امس

ــود. ــاده می ش ــوروزی آم ــافران ن ــکان مس اس

 راه اندازی دست کم یک پرواز خارجی 

برای کرمان
مهــدی سیاوشــی، رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق 
بازرگانــی اســتان کرمــان، درخصــوص ایجــاد پروازهــای 
خارجــی در فــرودگاه کرمــان گفــت: در آخریــن جلســه 
بــا حضــور مدیــر کل  کمیســیون طــی هفتــه گذشــته 
ــث  ــا بح ــده آژانس ه ــان و نماین ــتان کرم ــای اس  فرودگاه ه
و قــرار بــر ایــن شــد پیگیــری کنیــم کــه شــرکت هواپیمایــی 
ــن  ــر ای ــذارد؛ در غی ــان بگ ــرای کرم ــرواز خارجــی ب ــان پ ماه
صــورت بــا همــکاری دیگــر شــرکت هایی کــه پــرواز خارجــی 
دارنــد، تــالش می کنیــم دســت کم یــک پــرواز خارجــی 

ــان داشــته باشــیم. ایســنا ــرای کرم ب

اخبار کوتاه

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

حجت االســالم و المســلمین مانــدگاری گفــت: هنــر 
شــهدا ایــن بــود کــه هماننــد اهــل بیــت زندگــی 
می کردنــد بــه ایــن معنــا کــه اهــل بیــت خدایــی بودنــد 

و شــهدا هــم خدایــی زندگــی می کردنــد؛ 
بــر جبهه هــا فضــای  فضــای حاکــم 

ــود.  ــی ب ــی و روحان خدای
بــه گفتــه وی اگــر خواهــان ادامــه راه 
ــل را در  ــج اص ــد پن ــتیم، بای ــهدا هس ش

ــم.  ــرا کنی ــی اج زندگ
ــدگاری  ــلمین مان ــالم و المس حجت االس

ــوان  ــاجد( عن ــدا )مس ــه خ ــا خان ــاط ب ــل اول را ارتب  اص
و بیــان کــرد: بایــد ارتبــاط بــا مســجد بیشــتر شــود؛ چــرا 

کــه ۹۷ درصــد شــهدا از بچه هــای مســجد بودنــد. 
بــه گفتــه وی یکــی از راه هــای مقابلــه بــا تهاجــم 
 فرهنگــی رونــق مســجد و افزایــش جمعیــت نمازخــوان 

در مساجد است. 
ــه نمــاز  ــدگاری اکتفــا ب حجت االســالم و المســلمین مان
ــزود:  ــق مســاجد ندانســت و اف ــا راه رون ــادت را تنه و عب
ــد خدمــات  ــادت، بلکــه بای ــا نمــاز و عب در مســجد نه تنه
مشــاوره، قرض الحســنه و اشــتغال زایی انجــام شــود 
ــر  ــاجد را پررنگ ت ــان در مس ــور جوان و حض
ــل  ــه بعضــی از مســاجد محف ــم؛ چــرا ک کنی
ــذاب ــان ج ــا بی ــد ب ــت و بای ــالمندان اس  س

قابــل فهــم و کاربــردی زمینــه حضــور جوانــان 
را بیشــتر از پیــش فراهــم کنیــم و بنــای 
کارهــای خیــر را بــر محوریــت مســاجد قــرار 

ــم.  دهی
وی ارتبــاط بــا قــرآن )کالم خــدا( را دومیــن اصــل 
بیــان کــرد و گفــت: ارتبــاط بــا قــرآن تنهــا بــه تــالوت آن 
نیســت؛ بلکــه بایــد قــرآن آئین نامــه زندگــی باشــد؛ بایــد 
ــاع از  ــه آن، دف ــل ب ــاب آســمانی، عم ــن کت ــا ای ــس ب ان

ــه بیشــتر شــود. ــر در آن در جامع ــرآن و تدب ق

هنر شهدا، ادامه راه انبیا بود

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهاناصفهان

یازدهمیــن نشســت کارگــروه مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبار 
ابالغــی اســتان بــرای شــعاع ۵۰ کیلومتــری اصفهــان برگزار 
شــد. فضــل هللا کفیــل، فرمانــدار اصفهــان، در ایــن کارگــروه 

بــا اشــاره بــه آالیندگی هــای ناشــی از 
ــرد:  ــان ک ــر خاطرنش ــد آج ــای تولی واحده
از ۳۴۹ واحــد تولیــد آجــر شهرســتان، 
نیــز  بقیــه  شــده؛  تعطیــل  واحــد   ۵۱
آالینده هــای  راســتای کاهــش  در  بایــد 
 زیســت محیطی، ارتقــای کیفیــت تکنولــوژی

ــروج  ــت محیطی، خ ــرایط زیس ــت ش رعای
ــری  ــر کارب ــان و تغیی ــری شــهر اصفه از شــعاع ۵۰ کیلومت

ــد.  اقــدام کنن
وی افــزود: ۹۴ واحــد تولیــد آجــر دارای مجــوز دائمــی تــا 
۶ مــاه آینــده بایــد بــرای اعمــال شــرایط ششــگانه محیــط 

زیســت، اقــدام کننــد. 

ــاز  ــت های غیرمج ــه برداش ــاره ب ــا اش ــان ب ــدار اصفه فرمان
بعضــی کوره هــای آجــر از اراضــی کشــاورزی و منابــع 
ــگیری از  ــرل و پیش ــور کنت ــه منظ ــت: ب ــار داش ــی اظه مل
ــی خــاک  بی نظمی هــای موجــود در برداشــت های غیرقانون
ــی، اداره  ــدون هماهنگــی دســتگاه های تخصصــی و نظارت ب
ــاه  ــدت ۶ م ــه م ــی را ب ــی زمین ــع طبیع مناب
جهــت برداشــت های کوره هــای آجــر تعییــن 
کــرده و پــس از ایــن مــدت در صــورت رعایت 
نکــردن ضوابــط تعیین شــده محیــط زیســت 
بــا واحدهــای متخلــف بــه طــور قانونــی 

برخــورد می شــود.
 کفیــل بــا اشــاره بــه شــرایط ۱۹ واحــد تولیــد 
ــرط  ــه ش ــا ب ــن واحده ــرد: ای ــان ک ــی خاطرنش ــر تونل آج
ــط  ــت اســتانداردهای محی ــب بخــش ســنتی و رعای تخری
زیســت، می تواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد؛ از ایــن 
رو، شــرایط آن هــا توســط اداره محیــط زیســت ظــرف مدت 

ــه می شــود. ۱۰ روز بررســی شــده و نتیجــه آن ارائ

در شهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای علی ساربان  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت حسن رضایی به این دادگاه تسلیم که به 

کالسه ۹۵/۳۷۹ ح۵ ثبت و برای تاریخ ۹۶/۰۲/۱۸ ساعت ۰۶:۰۰ عصر وقت رسیدگی تعیین شده است 

نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 

می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز 

جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۰۹۹/م الف به تاریخ ۹۵/۱۲/۰۵

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای حمید جزی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مصطفی رضایی به این دادگاه تسلیم 

که به کالسه ۹۵/۶۰۴ ح۵ ثبت و برای روز ظرف ۲۰ روز وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه 

خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۰۰/م الف به تاریخ ۹۵/۱۲/۰۱

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای محمدعلی محمد علیان عمادی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت سیاوش احمدی به 

این دادگاه تسلیم که به کالسه ۹۵/۷۷۰ ح۵ ثبت و برای تاریخ ۹۶/۰۳/۰۸ ساعت ۰۵:۳۰ عصر وقت 

رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون 

آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از 

خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۰۷۲/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۲۵

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه ۹۴۰۷۹۲ به 

آقای حشمت اله محمدی فرزند غالمرضا خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده 

است و خواهان آن آقای غالمرضا فرخی نژاد فرزند یداله به خواسته مطالبه وجه در جریان رسیدگی 

می باشد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه  مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ صبح در دادگاه 

شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت 

کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا 

رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط 

ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده ۷۳ قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۰۱۱/م الف به تاریخ ۹۵/۱۲/۰۴

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خواهان : هادی کثیری دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان : آقایان ۱- مهدی دری ۲- 

محمد شریفی ۳- رضا محقق ۴- سید حسن حسینی  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر 

برخوار )۱۰۱ جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۳۷۵۱۸۰۰۳۴۳ 

۹۵۱۳۸۸  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به   -

علت مجهول المکان بودن  خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۰۳/م الف به تاریخ ۹۵/۱۲/۰۷

دادنامه
خواهان : خانم فاطمه احمدی فرزند رمضانعلی با وکالت خانم سمیه قاسم بندی فرزند حسن به 

نشانی دولت آباد بلوار جانبازان روبروی دادگستری دفتر وکالت خوانده : آقای علی جال ساقی فرزند 

علی احمد  به نشانی مجهول المکان خواسته ها : ۱- مطالبه خسارت ۲- اعسار از پرداخت هزینه 

دادرسی ۳- مطالبه مهریه رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم فاطمه احمدی فرزند 

رمضانعلی با وکالت خانم سمیه قاسم بندی به طرفیت خوانده علی جان ساقی فرزند محمد رحیم 

به خواسته مطالبه مهریه به شرح دادخواست با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان فتوکپی 

مصدق عقدنامه عادی که داللت بر علقه زوجیت دایم زوجین دارد به تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ و استشهادیه 

ضمیمه و عدم حضور خوانده علی رغم نشر آگهی در مجموع دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به 

تبره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ و ۱۰۷۸ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی در 

خصوص زمانی که خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی نیز میشود و خوانده معاف از پرداخت 

هزینه نشود حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت صد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و حق 

الوکاله وکیل مطابق تعرفه صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۰۲/م الف به تاریخ  ۹۵/۱۲/۰۷

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه ۹۴۰۰۳۷ به 

خانم فیروزه طاووسی فرزند حسنعلی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است 

و خواهان آن آقای حسن عدالتی نیا فرزند علی با وکالت محمود عدالتی نیا و سید ابراهیم سجادی 

به خواسته فسخ قرارداد به  مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹  و در جریان رسیدگی می باشد  اخطار می نماید 

که برای روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و 

حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 

مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت 

دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی 

وفق ماده ۷۳ قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار درج شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۰۷۳/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۲۶

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: اصغر مرادی با وکالت محمود عدالتی نیا فرزند رضا قلی به نشانی دستگرد- 

خ بسیج میدان موعود روبروی بانک کشاورزی طبقه غوقانی مواد غذایی ولیعصر  محکوم علیهم : 

قصیده باریک رو فرزند اصغر  به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۲۲۶ به 

تاریخ ۹۵/۰۹/۱۷ حوزه برخوار شورای حل اختالف برخوار محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 

۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۱۵۰۰۰ ریال بابت هزینه ی دادرسی و مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال 

حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها نهایت اجرای حکم در حق محکوم له رای 

صادره غیابی است و هزینه ی حق االجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد . ماده ۳۴ قانون اجرای 

احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 

به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 

مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 

نماید.  دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۰۷۴/م الف به تاریخ ۹۵/۱۱/۲۶

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه : ۹۵۱۰۱۰۳۷۵۹۲۰۸۶۵۰ شماره پرونده:۹۵۰۹۹۸۳۷۵۹۲۰۱۳۹۴ شماره بایگانی:۹۵۱۴۲۱

به  دادخواستی  آرامی  واقبال  آرامی  وپروین  آرامی  تنظیم:۹۵/۱۱/۱۱ خواهان /شاکی مهرانگیز  تاریخ 

های  دادگاه  تقدیم  ترکه  تقسیم  خواسته  به  فرجام  وافسون  آرامی  نصراله  متهم   / خوانده  طرفیت 

عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شاهین 

شهر واقع در استان اصفهان – شاهین شهر ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۳۷۵۹۲۰۱۳۹۴ ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۹۶/۳/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده 

متهم و درخواست خواهان / شاکی وبه تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 

تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر ومیمه – حسین قربانی

استان اصفهان – شاهین شهر م الف - ۲۱۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۱۹/۹۵۹  واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به موجب رای شماره ۷۰۰۴۹۳۱-۱۳۹۵/۱۰/۱۶ در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام خانم زهرا دهقان کلیشادی فرزند رمضانعلی در جریان 

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

۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 

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

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

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۹ مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان شماره:۱۰۶۸/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۲۲/۵۴۵  واقع در سودرجان بخش ۹ 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بالسویه به نام آقایان جمال و جالل فرهمند سودرجانی 

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

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

پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۷ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

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

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

۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۹

 اکبرپور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان شماره:۱۰۸۳/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک ۳۲۹۵ فرعی مفروز شده از پالک ۷۸۹۷ اصلی 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای جواد دائی علی کنجوانی فرزند یداله 

از طرف هیات حل  رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۶۷۷۵ مورخ ۹۵/۰۵/۳۱  و  ثبت است  در جریان 

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 

در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه 

تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۱/۱۶  روز چهار 

شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به  اداره  به این 

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

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

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 

شماره :۳۷۵۷۸/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

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

قانون  موضوع  دوم  هیات  رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۵۸۱۲  برابر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای 

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

ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی هدایت کلیشادی فرزند علی 

بشماره شناسنامه ۸۱ صادره از فالورجان درششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 

۴۶/۲۸ متر مربع پالک ۱۹ اصلی واقع در کلیشاد خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی هدایت 

کلیشادی فرزند کاظم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:۹۵/۱۲/۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۱۲/۲۴ 

شماره :۱۰۸۳/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ
نام  خانوادگی:معصومی  نام  طرفین:خواهان:نام:جالل  شورامشخصات  به  دادخواست  برگ 

درب  چهارم  پالک  اختر  بلوار  بویه-  آل  خ  برازنده-  اقامت:اصفهان-خ  محل  آزاد  پدر:عباس شغل: 

تعیین  المکان  آدرس:مجهول  شغل:آزاد  پدر:-   نام  خانوادگی:ابراهیمی  نام  سبزخوانده:نام:صابر 

و   ۳۵۹۹۰۱ بشماره  فقره چک  دو  استرداد  به  و صدور حکم  تقاضای رسیدگی  آن:  بهای  و  خواسته 

دادرسی  و هزینه  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  ایران  الحسنه مهر  بانک قرض  ۳۵۹۹۰۲ عهده 

مقوم بر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. دالئل و منضمات خواسته: کپی از کارت ملی ۲-عند اللزوم شهود اینجانب 

خواهان فوق معروض میدارد که طبق مدارک موجود دو فقره چک بشماره ۳۵۹۹۰۱ و ۳۵۹۹۰۲ نزد 

خوانده محترم داشته ام که ایشان در قبال می بایست مقداری مبل به اینجانب بدهد که متاسفانه نه 

تنها مبل به اینجانب نداده اند بلکه از مسترد نمودن چکها نیز به اینجانب امتناع نموده علیهذا با تقدیم 

این دادخواست و ضمائم پیوستی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به استرداد چکها به انضمام مطلق 

خسارات قانونی و هزینه دادرسی مقوم بر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مورد استدعاست.

شماره:۳۷۶۰۵/م الف دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظرخواهی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۲۳۸ شعبه ۷ شورای حل اختالف اصفهان تجدید نظرخواه غالمعلی 

به  توجه  با  لذا  است،  نموده  نظرخواهی  تجدید  اله گودرزی  قدرت  طرفیت  به  ورنوسفادرانی  بلوری 

مجهول المکان بودن قدرت اله گودرزی برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید 

منتشر تا تجدید نظرخوانده ۱۰ روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ 

صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷۶۲۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظرخواهی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵۱۲۳۹ شعبه ۷ شورای حل اختالف اصفهان تجدید نظرخواه غالمعلی 

بلوری ورنوسفادرانی به طرفیت یوسف خانی- قدرت اله گودرزی تجدید نظرخواهی نموده است، لذا 

با توجه به مجهول المکان بودن یوسف خانی- قدرت اله گودرزی برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 

مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا تجدید نظرخوانده ۱۰ روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در 

اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷۶۲۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظرخواهی
در خصوص پرونده کالسه ۵۷/۹۵ و ۴۷۶/۹۵ و ۶۲۷/۹۵   شعبه ....شورای حل اختالف اصفهان 

زارعی-بهرام کمائی  اصفهانی-حسین  زهرانی  محمد  طرفیت  به  دولتخواه  یونس  نظرخواه  تجدید 

ماده ۷۳  برابر  زهرانی  بودن محمد  المکان  مجهول  به  توجه  با  لذا  است،  نموده  نظرخواهی  تجدید 

قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا تجدید نظرخوانده ۱۰ روز پس از نشر آگهی به 

این شعبه واقع در اصفهان-چهار راه وکال مجتمع شماره ۲ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۷۵۹۷/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۰۰۶  شماره  ابالغنامه:۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۴۱۳۳۸۹  شماره 

نام   -۲ عزت  نام:  حقیقی:۱-  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:۱۳۹۵/۱۱/۳۰  تاریخ  شعبه:۹۵۰۰۰۶ 

خانوادگی:بدیعی ۳- نام پدر: - ۴- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی مهدی 

هفت برادران بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۴۰۱۶۸۲ صادره از این شعبه، به 

پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ میشود.مقتضی است حسب 

ماده ۳۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 

ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.

شماره:۳۷۷۰۳/م الف شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی وقت اجرای قرار تحریریه ترکه
مرجع رسیدگی:شعبه ۱۵ شورای حل اختالف اصفهان

سعادت  حسین  آقای  وکالت  با  سلطانیان  زهرا  دادخواست  موجب  به  نماید  می  اعالم  بدینوسیله 

نوری  حسین  محمد  و  غالمرضا-حدیث-پریوش  و  یزدانی  منور  طرفیت  به  فر  گیتی  مسرور  و 

اختالف  شورای حل  در  مورخ ۹۵/۱۰/۲۸  نوری طی شماره ۱۰۵۳  مرحوم کاظم  ترکه  تحریریه  قرار 

لذا  است  گردیده  تعیین   ۹۶/۱/۱۹ مورخ  عصر   ۵/۳۰ ساعت  قرار  اجرای  وقت  و  صادر  اصفهان 

ترکه  بر  دیگری که حقی  و کسان  متوفی  به  مدیونین  و  بستانکاران  انها،  قانونی  نماینده  یا  ورثه  از 

با  اصفهان  شهرستان  در  واقع  شورا  این  محل  در  مذکور  موعد  در  شود  می  دعوت  دارند  متوفی 

نخواهد قرار  اجرای  مانع  مدعوین  حضور  شوند.عدم  حاضر  ارباب  رحیم  حاج  سجاد-خ  خ   آدرس 

 بود.

شماره:۳۴۲۲۱/م الف دفتر شعبه ۱۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

برگزاری یازدهمین کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار در اصفهان

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
دالیل ضعف سریال های طنز ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــم  ــان چهل ویکــم«، نخســتین فیل ــه ای در خیاب »خان
بلنــد حمیدرضــا قربانــی اســت؛ کارگردانــی کــه ســابقه 
ــیاری از  ــته و بس ــادی را داش ــر فره ــتیاری اصغ دس
ــش  ــادی در فیلم ــینمای فره ــنای س ــای آش نماده

دیــده می شــود.
    داستان

دعــوای دو بــرادر، بحرانــی را در خانــواده ایجــاد 
می کنــد. مــادر ایــن خانــواده و دو عروســش کــه در 
ســه طبقــه یــک خانــه زندگــی می کننــد، ســعی دارند 
ــار مشــکالت پیش آمــده در  ــی ب ــه تنهای هــر کــدام ب

زندگی شــان را بــه دوش بکشــند.
    تحلیل

»خانــه ای در خیابــان چهل ویکــم«، مضمونــی اجتماعــی 
 دارد. ماننــد درام هــای فرهــادی قربانــی هــم ســعی 
کــرده در اولیــن فیلمــش از دل بحــران به وجود آمــده 

در خانــواده بــه روابــط بیــن انســان ها بپــردازد. 
»خانــه ای در خیابــان چهل ویکــم«، فیلــم ســاده 
و جمــع و جــوری اســت. بــا آنکــه گاه ریتــم کار 
کمــی کنــد می شــود، امــا بــه ســختی می شــود 

ــع کار از  ــرد و درواق ــدا ک ــدی را در آن پی ــه  زائ صحن
ــود  ــت خ ــای درس ــد. ارکان درام در ج ــق نمی افت رم
قــرار دارنــد و همیــن امــر بــه باورپذیــری اثــر کمــک 
ــد و آن را از شــلختگی دور می ســازد.  بســزایی می کن
ــای  ــتند. بازی ه ــول  هس ــل قب ــم قاب ــای فیل بازی ه
ــب  ــه مرات ــم ب ــر نوجــوان فیل ســهیال رضــوی و بازیگ

ــه اســت.  ــر از بقی بهت
برخــالف بــازی ایــن دو بازیگــر متاســفانه بــازی علــی 
مصفــا و مهنــاز افشــار چنــدان چنگــی بــه دل نمی زند. 
ــران را  ــف بازیگ ــازی ضعی ــل ب ــوان دلی ــه نمی ت البت
ــی آن هــا در نظــر گرفــت، بلکــه بیــش از همــه  ناتوان
بــه نظــر می رســد کارگــردان انتخــاب چنــدان درســتی 
نداشــته و بیشــتر بــه ایــن فکــر کــرده کــه از چهره های 
ــی کــه اگــر انتخــاب  ــد؛ در حال شــاخص اســتفاده کن
بــود  داده  انجــام  نقش هــا  بــرای   مناســب تری 
بــدون شــک شــاهد فیلــم بهتــری از ایــن کارگــردان 

تازه نفــس ســینما می بودیــم.
    تأثیر شخصیت مادر

شــخصیت مادر )ســهیال رضــوی(، بســیار باثبات اســت 
ــس  ــم فیلمســاز و فیلمنامه نوی ــه گفتی ــه ک و همان گون

ــد.  ــل کرده ان ــق عم ــخصیت پردازی او موف در ش

ــط  ــت و رواب ــواده اس ــن خان ــی ای ــته  اصل ــادر هس م
دیگــر شــخصیت ها، حــول محــور او شــکل می گیــرد 

ــود. ــف می ش و تعری
ــران،  ــر مادرهــای ســینمای ای  شــکوه، برخــالف دیگ
ــورش در  ــه حض ــدارد، بلک ــی ن ــور منفعل ــا حض نه تنه
ــا وجــود  داســتان بســیار مهــم و حیاتــی اســت. او ب
ــی  ــت و منطق ــا درای ــان ب ــده، همچن ــع پیش آم فجای
ــا  ــا بهترین ه ــالش اســت ت ــرد و در ت ــم می گی تصمی

ــواده رقــم بزنــد.  را بــرای خان

بودنــش  خانــه دار  و  خاســتگاه ســنتی   علی رغــم 
مــادر بســیار مثمرثمرتــر از عروس هایــش رفتــار 
ــت تری در  ــات درس ــت تصمیم ــادر اس ــد و ق می کن
مقایســه بــا آن هــا بگیــرد و البتــه احساســات هرگــز 

ــد. ــه نمی کنن ــق او غلب ــر منط ب
خیابــان  در  »خانــه ای  فیلــم  بایــد گفــت  کل  در 
منســجم  و  خوش ســاخت  فیلمــی  چهل ویکــم«، 
ــه  ــردان خوش آتی ــک کارگ ــور ی ــد ظه ــه نوی ــت ک اس

می دهــد. را 

- فیلمبــرداری ســریال »ســّر دلبــران«، جدیدتریــن 
محصــول ســازمان اوج بــه کارگردانــی محمدحســین 

لطیفــی بــه زودی در شــهر یــزد آغــاز می شــود.
- فــروش »خــوب، بــد، جلــف« نخســتین ســاخته 
ســینمایی پیمــان قاســم خانی در ده روز از مــرز ۲ میلیــارد 
ــژاد  ــد فرخ ن ــیدی، حمی ــان جمش ــت. پژم ــان گذش  توم
ــه در  ــی هســتند ک ــر اصل و ســام درخشــانی، ســه بازیگ

ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــف« ب ــد، جل ــوب، ب »خ
شــامل  بهـرنگـــی«  صمـــد  »قصـه هـــای  - کتــاب 
بــرای کــودکان  بهرنگــی   داســتان های کوتــاه صمــد 
و نوجوانــان اســت کــه به تازگــی از ســوی انتشــارات 
ــتین  ــارات نخس ــت. انتش ــده اس ــر ش ــتین منتش نخس
کتــاب »قصه هــای صمــد بهرنگــی« را در قالــب 350 
ــزار  ــت ۲0 ه ــخه و قیم ــمارگان 550 نس ــا ش ــه ب صفح

ــت. ــرده اس ــر ک ــان منتش توم
- در مراســم اهــدای جوایــز ســی ودومین جوایــز ســاالنه 
اســپریت، فیلــم »مهتــاب« ســاخته بــری جنکینــز برنــده 
قاطــع جوایــز شــد و ۶ جایــزه بــه خانــه بــرد. ایــن فیلــم 
ــز  ــب جوای ــه کس ــق ب ــش، موف ــج بخ ــزدی در پن ــا نام ب
همــه ایــن بخش هــا شــد و بــه ایــن ترتیــب بــه عنــوان 
بهتریــن فیلــم بلنــد داســتانی، بهتریــن کارگــردان، بهترین 
فیلمنامــه، بهتریــن تدویــن و بهتریــن فیلمبــرداری جایــزه 

بــرد.
- آریــا عظیمی نــژاد، آهنگســاز و نوازنــده صاحب نــام 
ــد  ــزاری چن ــرای برگ ــدارک ب ــورمان، از ت ــیقی کش موس
کنســرت در ایــران و خــارج از کشــور و پایــان ضبــط 
ــان ســال  ــا پای ــوم موســیقایی گروهــش ت ــن آلب تازه تری

ــر داد. ــاری خب ج
- »هایائــو میازاکــی«، انیمیشن ســاز برجســته ژاپنــی کــه 
ــود، مشــغول ســاخت یــک  اعــالم بازنشســتگی کــرده ب

انیمیشــن بلنــد و جدیــد اســت.
- فرشــته طائرپــور خبــر داد کــه مرحلــه  اصلی فیلمبــرداری 
ــه«  ــه قورباغ ــکی موزیکال »خال ــینمایی عروس ــم س فیل

شــامگاه 7 اســفندماه آغــاز شــد.
- کتــاب »آیه هــای آه، ناگفته هایــی از زندگــی و کار 
فــروغ فرخــزاد« بــا گــردآوری ناصــر صفاریــان پــس از ۱۱ 
ــی  ــای آه، ناگفته های ــاب »آیه ه ــد. کت ــر ش ــال منتش س
از زندگــی و کار فــروغ فرخــزاد« در 37۶ صفحــه بــا 
شــمارگان ۱۱00 نســخه و قیمــت 3۸ هــزار تومــان در 
فرهنــگ نشــر نــو بــا همــکاری نشــر آســیم منتشــر شــده 

اســت.
ــه  ــت ک ــد اس ــی، معتق ــری تلویزیون ــی، مج ــدا ملک - ن
ــه  ــا توســل ب ــه ب ــه ن ــوب کســی اســت ک »مجــری محب
لبــاس، بلکــه بــا تکیــه بــر مهــارت ســواد، گفتــار و بیــان 
ــروزه  ــا متاســفانه ام ــد؛ ام ــد مخاطــب را جــذب کن بتوان

ــت.« ــده اس ــوض ش ــانه ع ــه ای در رس ــای حرف معیاره

 داستان خوانی »سیاوش گلشیری« 

در »آنگاه داستان«

کیمیای وطن

آخریــن برنامــه »آنــگاه داســتان« 
مرکــز  ســوی  از   95 ســال  در 
آفرینش هــای ادبــی قلمســتان ۱0 
اســفندماه در حوضخانه قلمســتان 
گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، 
ــن  ــان ای ــا بی ــی قلمســتان ب ــای ادب ــز آفرینش ه ــس مرک رئی
ــت  ــور تقوی ــه منظ ــتان« ب ــگاه داس ــه »آن ــت: برنام ــب گف مطل
ــارگاه« از  ــی »چه داستان نویســی و در حاشــیه جشــنواره فصل
ســوی دفتــر تخصصــی ادبیــات و زبــان و مرکــز آفرینش هــای 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  قلمســتان  ادبــی 
ــه داد:  ــی ادام ــه رضای ــزی شــده اســت. اله ــان برنامه ری اصفه
ــگاه  ــد داستانشــان در برنامــه »آن ــی کــه تمایــل دارن عالقمندان
ــود را  ــتان خ ــد داس ــود، می توانن ــی ش ــد و بررس ــتان« نق داس
 GHALAMESTANCENTER@ ــرام ــانی تلگ ــق نش از طری
بــرای دفتــر تخصصــی ادبیــات و زبــان و مرکــز آفرینش هــای 
ادبــی قلمســتان ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــد. وی تصریــح کــرد: هشــتمین و آخریــن برنامــه  ارســال کنن
ــز  ــگاه داســتان« در ســال 95، ۱0 اســفندماه از ســوی مرک »آن
آفرینش هــای ادبــی قلمســتان ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــه قلمســتان برگــزار می شــود.  شــهرداری اصفهــان در حوضخان
بــا حضــور »کیهــان  ایــن برنامــه  وی خاطرنشــان کــرد: 
»ســیاوش  داســتانخوانی  و  داســتان نویس  خان جانــی« 
ــده ســوم  ــی« برن ــه صادقان گلشــیری« داســتان نویس و »اله
ــا ۱9  ــاعت ۱۶ ت ــارگاه از س ــتانی چه ــنواره داس ــوم جش گاه س

برگــزار می شــود.

اتفاق بحث برانگیز درباره یک اثر هنری
شــباهت یکــی از آثــار ارائه شــده در نهمیــن جشــنواره هنرهــای 
تجســمی فجــر کــه طوبــای زریــن جشــنواره را از آن خــود کــرد 
بــا اثــر هنرمنــد ترکیــه ای و اعتــراض ایــن هنرمنــد، بحــث کپــی 
در عالــم هنرهــای تجســمی را داغ کــرد. ســال ۲0۱5 اثــری 
ــن  ــد. ای ــه ش ــه ای، ارائ ــد ترکی ــاء، هنرمن ــه  ب ــاکر گوکچ از ش
ــن  ــده نهمی ــانی، برگزی ــم خراس ــر کاظ ــری اث ــا تأثیرپذی روزه
جشــنواره تجســمی فجــر، از ایــن اثــر در صــدر اخبــار هنرهــای 
تجســمی اســت. هنرمنــد ترکیــه ای در صفحــه مجــازی خــود در 
ــادی از  ــای زی ــال کپی ه ــه ح ــا ب اینســتاگرام نوشــته اســت: ت
آثــار خــود در اینترنــت دیــده ام؛ ولــی ایــن اولیــن بــار اســت کــه 
یــک نفــر بــا کپــی یکــی از اینستالیشــن های مــن، برنــده یــک 
جایــزه بین المللــی می شــود. ایــن پذیرفتــه نیســت. امیــدوارم 

هیئــت داوران متوجــه ایــن مســئله باشــد. هنرنامــه

اخبار کوتاه

بــرزو نیک نــژاد دربــاره  علــت ضعــف ســریال های طنــز 
ــده  ــودات زن ــا موج ــر ب ــال حاض ــفانه در ح ــد: متأس می گوی
ــا چــه  ــرد؛ پــس ب ــوان شــوخی ک ــر از انســان هــم نمی ت غی
کســی شــوخی کنیــم؟! بنابرایــن هیــچ راهــی وجــود نــدارد. 
زمانــی کــه شــما ایــن وســیله دفاعــی را از کســی کــه کار طنــز 

آن کار هیــچ  انجــام می دهــد می گیریــد، 
ــدارد. ــوردی ن ــت و بازخ جذابی

ــه  ــا مجموع ــن روزه ــه ای ــژاد ک ــرزو نیک ن  ب
تلویزیــون کارگردانــی  بــرای  را  »پنچــری« 
ــه داد:  ــب ادام ــن مطل ــان ای ــا بی ــد ب می کن
ــی  ــه تلویزیون ــر برنام ــد در ه ــرار باش ــر ق اگ
ــل  ــورد مث ــی بربخ ــه کس ــه ب ــم ک ــدی کنی نق

جامعــه پزشــکان، پرســتاران و...، دیگــر نمی شــود بــه کســی 
ــرد.  ــاد ک اعتم

او دربــاره  مجموعــه »پنچــری« و محتــوای آن معتقــد اســت: 
ــن  ــرده ام قصــه ای ــط ســعی ک ــان آدم هســتم، فق ــن هم م
را  دغدغه مندی مــان  و کمــی  باشــد  به روزتــر  مجموعــه 

بــه جامعــه نزدیک تــر کرده ایــم. کارگــردان »دردســرهای 
عظیــم« دربــاره محتــوای مجموعــه »پنچــری« توضیــح داد: 
ــت؛  ــی ام اس ــریال های قبل ــرم س ــان ف ــه هم ــن مجموع ای
امــا در آن تــالش شــده همزادپنــداری بــا مــردم در کاراکترهــا 
ــه از  ــی را ک ــی آدم های ــع زندگ ــرد. در واق ــکل بگی ــتر ش بیش
جنــس آدم هــای پیرامــون مــا هســتند، رعایت 
ــم؛  ــی نکردی ــر اساس ــچ تغیی ــم و هی می کنی
به روزتــر  قبلــی  بــه کارهــای  نســبت  امــا 

شــده ایم.
هــر  حاضــر  حــال  در  افــزود:   نیک نــژاد   
کارگردانــی بــا فــرم خــود کمــدی کار می کنــد؛ 
بــه عنــوان مثــال مهــران مدیــری یــک مــدل، 
ــر.  ــکلی دیگ ــه ش ــم ب ــن ه ــدل و م ــک م ــاران ی ــا عط رض
ــر  ــا یکدیگ ــا را ب ــن مدل ه ــه ای ــت ک ــتباه اس ــن اش بنابرای
مقایســه کنیــم؛ امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــت،  ــون ماس ــازی در خ ــه طن ــران ک ــرداز ای ــه طنزپ در جامع

ــنا ــت. ایس ــوار اس ــردم دش ــدن م خندان

دالیل ضعف سریال های طنز از زبان برزو نیک نژاد
نویســنده ســریال »پیکســل« دربــاره زمــان پخــش ایــن 
ــی  ــس از ط ــه پ ــرد ک ــان ک ــب بی ــرای مخاط ــریال ب س
مراحــل پــس از تولیــد در بهــار ســال 9۶، ایــن ســریال 

ــود.  ــه می ش ــش و عرض ــان پخ ــرای مخاطب ب
ــل«  ــریال »پیکس ــنده س ــراح و نویس ــا، ط ــد عنق حام

ــل  ــی و مراح ــریال تعامل ــن س ــاره ای درب
فعلــی کار عنــوان کــرد: ایــن ســریال 
پروداکشــن ســنگینی داشــت و جنس کار 
بــه دلیــل تعاملــی بــودن آن ســخت بــود 
و هنــوز زمــان می بــرد تــا مراحــل پــس از 

ــم.  ــد را بگذرانی تولی
ــون  ــریال هم اکن ــن س ــه داد: ای وی ادام

مراحــل تدویــن و صداگــذاری را پشــت ســر می گذرانــد 
کار  دیگــر  ســریال های  مثــل  نمی خواهــم  چــون  و 
ــل  ــا مراح ــم ت ــر می کنی ــود، صب ــش ش ــل پخ نیمه کام
فنــی آن بــه پایــان برســد و از ابتــدای بهــار آینــده بــرای 

ــرد.  ــرار می گی ــازی ق ــای مج ــش در فض پخ

ــن  ــودن ای ــی ب ــاره تعامل ــل« درب ــده »پیکس ــه کنن تهی
ــار  ــب اظه ــرای مخاط ــت آن ب ــزان جذابی ــریال و می س
کــرد: بــا شــکل قصــه ای کــه مــا روایــت می کنیــم 
ــد  ــه می کن ــان را تجرب ــطح هیج ــن س ــب باالتری مخاط
و حتــی از آنجایــی کــه مــن نویســندگی ســریال »قلــب 
یخــی« را بــر عهــده داشــتم، می توانــم 
بگویــم جذابیــت ایــن ســریال بیشــتر 

ــت.  اس
عنقــا اضافــه کــرد: »پیکســل« ســریال 
ــه ای  ــه گون ــت و ب ــری اس ــیار جذاب ت بس
طراحــی شــده کــه مخاطــب هــم می توانــد 
ــرد.  ــذت بب ــم از آن ل ــر شــود و ه غافلگی

ــرای کشــورهای  ــر ب ــن اث ــه ای ــاره دوبل ــان درب وی در پای
منطقــه توضیــح داد: دوبلــه ایــن ســریال در حــال حاضر 
بــرای کشــورهای منطقــه بــه زبان هــای اردو، عربــی 
ــرار اســت در  ــال انجــام و ق ــک، روســی و... در ح تاجی

ایــن کشــورها هــم پخــش و عرضــه شــود. مهــر

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:95099۸03۶۲0007۶9  شماره  ابالغنامه:95۱0۱0035۲705549  شماره 

شعبه:950۶5۱ تاریخ تنظیم:۱395/۱۱/۲5 مهلت حضور:7 نوع علت حضور:ادای توضیح و رسیدگی 

با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر 

اینصورت مطالبق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.مشخصات ابالغ شونده:مرتضی شکراللهی فرزند 

اسماعیل آدرس شعبه رسیدگی کننده:اصفهان-کنار اتوبان شهید خرازی-حد فاصل خیابان آتشگاه 

و میرزا طاهر-مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی توجه:پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق 

قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 

انجام میشود، بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی 

از طریق سامانه اقدام نمایید.چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری)شناسه و رمز( دریافت 

ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به 

دفتر خدمات قضائی به این واحد مراجعه نمایید.شماره:370۲4/م الف 

شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)۱0۱ جزایی سابق(

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   95099۸0350۶000۱۱ پرونده:  شماره   95۱0۱00350۶۱۲7۲4 ابالغنامه:  شماره 

9500۱۱  تاریخ تنظیم: ۱395/۱۱/30 خواهان بانک ملت استان اصفهان دادخواستی بطرفیت خواندگان 

هاجر قاسم پور توتون ساز واله عبدلی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه و الزام به ایفای تعهد)مالی( مبنی بر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ  نموده که جهت رسیدگی 

اتاق شماره  چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲ 

۲۲0 ارجاع و به کالسه  95099۸0350۶000۱۱ ثبت گردیده با توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول 

گردیده به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 377۲۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
آقای ظاهر محمدی فرزند  خواهان خانم مرجان تاجیک فرزند محمد افضل دادخواستی بطرفیت 

محمد به خواسته طالق تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده که به شعبه اول خانواده 

اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهاره ارجاع و به کالسه 950۱97 ثبت و دارای 

وقت رسیدگی ۱39۶/۱/۲۱ ساعت 9 صبح می باشد لذا به جهت مجهول المکان خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.

شماره:3۶۶0۸/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان-جعفر مسلمی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸03۶۲30۱۱۶0شماره  پرونده:  95۱0۱0035۲90۸۱۸5شماره  ابالغنامه:  شماره 

95۱49۲ تاریخ تنظیم: ۱395/۱۲/0۱ شاکی ابوالفضل بهرامی فر شکایتی علیه متهم جمال ابدال فرزند 

علیرضا با موضوع توهین به اشخاص عادی و ایراد جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  

)۱03 جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه  95099۸03۶۲30۱۱۶0ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۱9 و ساعت 0۸:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

انقالب در امور کیفری  و  متهم  و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر 

آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 37۶94/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱03 جزایی 

سابق ( – مهدی نصر اصفهانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95۱5۱4 خواهان پریسا طالبی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

سعید کریمی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۶/۱/۱5 ساعت ۸/00 

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

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

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی ۸۱۶575۶44۱ مجتمع شورای حل 

اختالف اصفهان – شعبه 3۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 3759۶/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   94099۸035۱500۲59: پرونده  :95۱0۱0035۱5۱۱۸۶3شماره  ابالغنامه  شماره 

:940۲۸5 تاریخ تنظیم :۱395/۱۲/0۱ تجدید نظر خواه محمد رضا محسنی دادخواست تجدید نظر از 

حکم صادره به شماره 950997035۱500۲39 در این دادگاه به طرفیت تجدید نظر خواندگان علی اصغر 

حاج حیدری ، فرحناز محسنی، امیر دهقانی و خانم مهری سینائی تقدیم و نامبرده را مجهول المکان 

اعالم نموده است بدینوسیله مراتب در روزنامه کثیر االنتشار درج می گردد تا تجدید نظر خواندگان 

ظرف ۱۲ روز جهت ابالغ تجدید نظر خواهی به وی در این دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست 

تجدید نظر خواهی و ضمائم پیوست به نامبردگان تحویل گردد تا در پاسخ به اعتراض  الیحه دفاعیه 

خود را تقدیم این دادگاه نمایند. 

شماره :37۶9۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱5 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نام و نام خانوادگی : آقای محمد علی پاک سرشت نام پدر: نور علی نشانی : مجهول المکان محل 

حضور شعبه 3 شورای حل اختالف واقع در سجاد اول حاج رحیم ارباب وقت حضور 9۶/۱/۱۶ ساعت 

9 علت حضور در وقت فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید.

شماره :37۶70/م الف  دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:95099۸035090۱0۲۱  شماره   95۱04۶0350900۱5۸: درخواست  شماره 

:95۱۱74 تاریخ تنظیم:۱395/۱۱/۲4 در خصوص دعوی خواهان رحیم زارعی شمس ابادی بطرفیت 

خواندگان علی اکبر سلمانی و مهرسیما و احمد رضا انصاری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 

ملک دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 

۱39۶/۱/۱4 ساعت 09:00 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به 

در خواست خواهان مبنی بر نشر اگهی وقت رسیدگی . دادگاه با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی 

مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار اگهی شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 

اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. شماره :3۶9۶5/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸03۶5۶0۱5۸۱شماره  پرونده:  95۱0۱0035۲90779۱شماره  ابالغنامه:  شماره 

علیه  تیمارتیشکایتی  آزاد  زینت  و  سیستانی  جهانگیر  شکات   ۱395/۱۱/۲۲ تنظیم:  تاریخ   95۱4۱4

متهم سمیرا ناقه با موضوع  اخالل در نظم عمومی و فحاشی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  )۱03 جزایی 

استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع    ) سابق 

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه  95099۸03۶5۶0۱5۸۱ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۲۱ و ساعت 0۸:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و به 

تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  و دستور دادگاه 

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

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی  نشانی کامل خود  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از 

حاضر گردد.

شماره: 3۶5۸۲/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱03 جزایی 

سابق ( – مهدی نصر اصفهانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸03۶340۱035شماره  پرونده:  95۱0۱00354707۶۶5شماره  ابالغنامه:  شماره 

95۱05۲ تاریخ تنظیم: ۱395/۱۲/0۱ شاکی مهدی فرح بخش فرزند حسن دادخواستی به طرفیت 

های  دادگاه  تقدیم  عمدی   جرح  و  ضرب  ایراد  اتهام  به  به  آرمیناک  فرزند  بگرادسیمونیان  متهم 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری دو شهر 

نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع    ) )۱۲۱ جزایی سابق  اصفهان  

وقت  ثبت گردیده که  به کالسه  و  ۲۲5ارجاع  شماره  اتاق   ۲ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 

رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۲۶ و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

متهم و درخواست خواهان / شاکی   و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:377۱۸/م الف  متصدی امور دفتری  دادگاه شعبه ۱۲۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۲۱ 

جزایی سابق ( – مصطفی رمضانی مهر 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸035۱۲007۶۸شماره  پرونده:  95۱0۱0035۱۲۱4۱۱9شماره  ابالغنامه:  شماره 

9509۲7 تاریخ تنظیم: ۱395/۱۲/0۱ خواهان / شاکی صندوق کار افرینی امید )صندوق مهر امام رضا 

( به نمایندگی عبدالصمد شهبازی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حامد ولیخانی و فرشاد 

روحانی و ناهید پور معمار و یداله امینی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 

و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 

اتاق شماره   ۱ نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه  باال – خ شهید  چهارباغ 

۱۲0ارجاع و به کالسه  95099۸035۱۲007۶۸ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۲7 و ساعت 

09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی 

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

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

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 37۶۸۱/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی فاتحی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸035030007۶شماره  پرونده:  95۱0۱00350309۱47شماره  ابالغنامه:  شماره 

به طرفیت خوانده  امیر مالکی  دادخواستی  تنظیم: ۱395/۱0/۲9 خواهان / شاکی  تاریخ   950095

/ متهم داوود شیرانی و مهدی مصری نژاد و مجید کامران  به خواسته جلب ثالث ) مالی منقول 

و غیر منقول (  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 3 

اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه   نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 

95099۸035030007۶ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۲۱ و ساعت ۱0:00تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 33۸۶4/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  94099۸035۸۱005۱9شماره  پرونده:  95۱0۱0035۲9077۸۸شماره  ابالغنامه:  شماره 

95۱4۱۶تاریخ تنظیم: ۱395/۱۱/۲۲ شاکی سعدی خیر پور شهرضا شکایتی علیه متهم کمال ماضی 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  جعل  و  هویتی  اوراق  و  مجعول  اوراق  از  استفاده  موضوع  با 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱03دادگاه کیفری  دو  شهر اصفهان )۱03 جزایی 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع   ) سابق 

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه  94099۸035۸۱005۱9ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۲0 و ساعت 0۸:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  کمال 

ماضی  و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  کمال ماضی پس 

از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 3۶5۸3/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱03 جزایی 

سابق ( – مهدی نصر اصفهانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  پور    کاروان  رضا  محمد  خواهان   ۱0۸5-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 

برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  علمی    رضا  حمید   – نیا  زارع  مرضیه  طرفیت  به  مطالبه  بر 

المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  گردیده  تعیین   ۱7 ساعت   9۶/۱/۲۱ مورخ    ....... روز 

مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  حسب   ، خوانده  بودن 

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

 ۸۱۶575۶44۱ پستی  57- کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب- 

شورای حل اختالف اصفهان- شعبه ۲3 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

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

شد.

شماره : 33009 / م الف  مدیر دفتر شعبه ۲3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸03۶0۲0۱54۸شماره  پرونده:  95۱0۱0035۲907793شماره  ابالغنامه:  شماره 

95۱4۱5تاریخ تنظیم: ۱395/۱۱/۲۲ شاکی مجید  حاجیان شکایتی علیه متهم طاهره عرب فرزند 

محمد علی با موضوع فروش مال غیر به مبلغ ۶۲0 میلیون ریال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱03دادگاه کیفری  دو  شهر اصفهان )۱03 جزایی 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع   ) سابق 

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه  95099۸03۶0۲0۱54۸ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۲۶ و ساعت 0۸:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و به 

تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  طاهره عرب  پس از نشر آگهی 

و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 3۶5۸4/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه ۱03 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱03 جزایی 

سابق ( – مهدی نصر اصفهانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95۱3۶۸خواهان سید دانیال محدث     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت محمد کاظم مجیدی و الهام صالحی پور  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... 

مورخ 9۶/۱/۱۶ساعت ۱0/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  شورای 

حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 349۲4/م الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-749 خواهان مریم ترک ترابی   دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال  

به طرفیت محمد قاسمی و مرتضی رحمانی   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....... مورخ 

بودن خوانده ، حسب  المکان  به مجهول  با عنایت  لذا  9۶/۱/۱۶ ساعت ۱۸:30تعیین گردیده است. 

تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده 

قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور 

جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی ۸۱۶575۶44۱ شورای حل اختالف اصفهان- شعبه ۲3 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ 

قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 349۸۶ / م الف مدیر دفتر شعبه ۲3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95۱439 خواهان جواد جمشیدی دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک   به 

طرفیت ام البنین صادقی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۶/۱/۱۶ 

ساعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی ۸۱۶575۶44۱ 

مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ...... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 37۶95/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نام و نام خانوادگی : سیاوش سپاهی  نام پدر: رضا  نشانی : مجهول المکان محل حضور شعبه ۲ 

شورای حل اختالف اصفهان  واقع در خ سجاد - ارباب وقت حضور 9۶/۱/۱9 ساعت ۸:30 صبح  علت 

حضور مطالبه نفقه : دعوی معصومه سپاهی بطرفیت شما جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید. 

شماره :3۸33۱/م الف  دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

نگاهی به فیلم »خانه ای در خیابان چهل ویکم« ساخته حمیدرضا قربانی

درام مادرانه

»پیکسل« بهار ۹۶ مهمان مخاطبانش می شود

ما
سین

م 
سال

س: 
عک
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حتما بخوانید!

برنز آسیا در دستان رکسانا رازقیان دوشنبه  09  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  381 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

برنز آسیا در دستان رکسانا رازقیان 
رقابت هــای  از  روز  آخریــن  در 
اســالوم  قهرمانــی  قایقرانــی 
آســیا در تایلنــد، رکســانا رازقیان 
موفــق بــه کســب دومیــن مدال 
ــابقات  ــن مس ــود در ای ــز خ برن
شــد. در آخریــن روز از رقابت هــای 
قهرمانــی  اســالوم  قایقرانــی 
ــاده  ــان در م ــانا رازقی ــد، رکس ــک تایلن ــن نای ــیا در ناخ آس
ــی  ــه نیمه نهای ــه مرحل ــی ب ــس از راهیاب ــره پ ــاک یک نف  کای
و فینــال بــرای کســب مــدال بــه مصــاف رقبــای خــود رفــت. 
رازقیــان در ایــن مرحلــه در میان شــرکت کنندگان در رده ســوم 
ایســتاد و مــدال برنــز را از آن خــود کــرد. ایــن دومیــن مــدال 
ــت.  ــز اس ــگ برن ــه رن ــه ب ــت ک ــن رقابت هاس ــان در ای رازقی
ــدال در  ــب ۵ م ــان، صاح ــدال رازقی ــاب م ــا احتس ــران ب ای
مســابقات آســیایی تایلنــد و بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ایــن 
رشــته در بخــش بانــوان صاحــب مــدال شــده اســت. 
همچنیــن قایقرانــان کشــورمان بــرای نخســتین بــار در آســیا 
در مــواد اســالوم آب هــای خروشــان موفــق بــه کســب مــدال 

طا در این بازی ها شده اند. مهر

بازی سختی با تراکتورسازی داریم
ــدار  ــش دی ــد تیم ــایپا می گوی ــال س ــم فوتب ــرمربی تی س

ــازی دارد.  ــل تراکتورس ــختی مقاب س
حســین فرکــی دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای تیــم فوتبــال 
ســایپا اظهــار کــرد: پــس از اینکــه لیــگ بــه مــدت دو هفتــه 
ــل  ــان را ســه روزی تعطی ــم تمریناتم ــا ه ــل شــد، م تعطی
ــا بدنســازی آغــاز کردیــم. چنــد  کردیــم و در ادامــه کار را ب
روزی اســت تمریناتمــان را پیگیــری می کنیــم تــا خودمــان 

را بــرای رویارویــی بــا تراکتورســازی آمــاده کنیــم. 
ــه  ــت ک ــی اس ــیار خوب ــم بس ــازی تی ــزود: تراکتورس وی اف
بــرای قهرمانــی می جنگــد. همــه بازی هــای لیــگ ســخت 
اســت و ایــن بــازی هــم بــرای مــا بســیار ســخت خواهــد 
بــود؛ ولــی مــا بــرای کســب پیــروزی وارد میــدان می شــویم 
ــم.  ــه دهی ــان ادام ــوب خودم ــد خ ــه رون ــم ب و می خواهی
ســرمربی تیــم فوتبــال ســایپا در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه آیــا مهــدی ترابــی بــه تمرینــات ســایپا بــاز گشــته یــا 
ــایپا  ــکان س ــه پزش ــی هایی ک ــس از بررس ــت: پ ــر، گف  خی
ــام  ــن انج ــن بازیک ــای ای ــی روی پ ــم مل ــور تی و همین ط
ــد  ــن نتیجــه رســیدند کــه او می توان ــه ای ــد، همگــی ب دادن
ــات گروهــی حاضــر شــود.  ــوپ شــده و در تمرین ــه ت ــا ب پ
ســرمربی تیــم فوتبــال ســایپا دربــاره عملکــرد چهــار 
ــران در آســیا هــم گفــت: امیدواریــم کــه یکــی  ــده ای نماین
از همیــن نماینــدگان مــا بتواننــد بــه رده هــای بــاال صعــود 
کننــد. کار بســیار ســخت اســت، امــا دور از دســترس 

ــود ــود. ن ــد ب نخواه

 گالیه سعید عبد ولی از مردم و مسئوالن 
دارنــده مــدال برنــز المپیــک بــا 
اینکــه مــردم قــدر  از  گایــه 
مدالــش را ندانســتند، گفــت: 
متاســفانه آن طــور کــه توقــع 
ــا مــن برخــورد نشــد.  داشــتم ب
دربــاره  ولــی  عبــد  ســعید 
آخریــن وضعیــت خــود پــس از 
حضــور در تمرینــات تیــم ملــی کشــتی فرنگــی اظهــار کــرد: 
ــه  ــدم و ب ــک ش ــک وارد اندیمش ــابقات المپی ــس از مس پ
رســانه ها اعــام کــرده بــودم قصــد دارم مدتــی از کشــتی دور 
باشــم و بــه مســافرت بــروم؛ امــا متاســفانه آن طــور کــه توقع 
داشــتم مــردم و مســئوالن پــس از کســب مــدال المپیــک بــا 
ــک را  ــدال المپی ــا ارزش م ــردم ی ــن برخــورد نداشــتند. م م
ــور  ــد. آن ط ــتن می زنن ــه ندانس ــان را ب ــا خودش ــد ی نمی دانن
کــه مــن توقــع داشــتم مــردم شــهرم از مــن اســتقبال نکردند 
و مســئوالن هــم برخــاف قول هایــی کــه داده بودنــد، هیــچ 

کاری برای من انجام ندادند. 
دارنــده مــدال طــای جهــان افــزود: اگــر شــرایطم مناســب 
ــه  ــژه ب ــی، به وی ــام جهان ــت دارم در ج ــی دوس ــد، خیل باش
دلیــل اینکــه در اســتان خوزســتان کــه اســتان خــودم اســت 
برگــزار می شــود، شــرکت کنــم. امــا اگــر بــه لحــاظ بدنــی بــه 
شــرایط مناســب نرســم، کشــتی نخواهــم گرفــت؛ چــرا کــه 
ــه  ــاورم؛ بلک ــم بی ــارزه، ک ــه مب ــس از 2 دقیق ــم پ نمی خواه
ــه  ــم 6 دقیق ــد می خواه ــت دارن ــردم دوس ــه م ــور ک همان ط

بجنگــم. خبــر فارســی

 اعالم اسامی دختران والیبالیست اعزامی 

به قهرمانی آسیا
 ســرمربی تیــم ملــی والیبــال دختــران نوجــوان ایــران 
اســامی 12 بازیکــن اعزامــی بــه رقابت هــای قهرمانــی آســیا 
را اعــام کــرد. زهــرا زاهــدی، زهــرا فیض هللا پــور، بیتــا اعائــی 
ــه  ــی، اله ــرا کریم ــی، زه ــرا صالح ــاالری، زه ــوش س مهرن
حــاج، مونــا آشــفته، بهــار بهرامی نیــا، مریــم حبیبــی، بهــاره 
ســلیمی زاده و آیتــک ســامت، 12 بازیکــن اعزامــی هســتند 
ــن دوره  ــچ انتخــاب کــرده اســت. یازدهمی ــدا چیچی ــه مای ک
ــه  ــان دختــر آســیا از 1۵ اســفند ب ــال نوجوان مســابقات والیب
میزبانــی چیــن آغــاز می شــود. تیــم ملــی والیبــال دختــران 
ــروه  ــگ هم گ ــن و هنگ کن ــای چی ــا تیم ه ــران ب ــوان ای نوج

ــود.  ــن می ش ــی چی ــفندماه راه ــنبه 10 اس ــت و سه ش اس
ــی  ــه عبدالله ــرمربی، فاطم ــوان س ــه عن ــچ ب ــدا چیچی مای
مهســا آراســته و نازنیــن فتح هللا پــور بــه عنــوان مربــی 
ــزور(  ــی )آنالی ــم فرات ــراپ(، مری ــروش )فیزیوت ــاجده س س
ســحر محمدیــاری )ماســاژور( و نازلــی علیایــی )سرپرســت( 

ــال ــیون والیب ــد. فدراس ــی می کنن ــی را همراه ــم مل تی
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ــی از  ــاف حریفان ــه مص ــردا ب ــروز و ف ــران ام ــده ای ۴ نماین
ــاون عربســتان  ــم التع ــد. ۴ تی ــارات می رون عربســتان و ام
الجزیــره امــارات، االهلــی عربســتان و الوحــده امــارات 
حریفــان سرســخت نماینــدگان کشــورمان در مهم تریــن 

ــتند.  ــیا هس ــگاهی آس ــام باش ج
ــف  ــه ۴ حری ــت ب ــم داش ــی خواهی ــزارش نگاه ــن گ در ای

تیم هــای ایرانــی در لیــگ قهرمانــان آســیا.
    التعاون عربستان

ــان آســیا  تیــم فوتبــال اســتقال در چارچــوب لیــگ قهرمان
ــتانتین  ــرود. کونس ــتان ب ــاون عربس ــاف التع ــه مص ــد ب بای
کاســا، ســرمربی رومانیایــی و ۴۴ ســاله تیــم التعــاون 
مایــورکا  تیم هــای  بــرای  بازیگــری  دوران  در  او  اســت. 
ویارئــال، اســپانیول و آلمریــا بــازی کــرده و 6۸ بــازی ملــی 
بــرای کشــورش هــم انجــام داده اســت. او کارش بــه عنــوان 
ــپس  ــرد و س ــاز ک ــا آغ ــم دوم آلمری ــم در تی ــی را ه مرب

ــی شــد. ــر 21 ســال رومان ــم زی ســرمربی تی
 وی همچنین مدتی در اســتوا بخارســت و اســپانیول هم کار 
کــرده اســت. ایــن تیــم بــرای نخســتین بــار اســت کــه راهی 
رقابت هــای آســیایی شــده و طبیعتــا افتخــار آســیایی نــدارد. 

ــم التعــاون  ــی تی ــی و پرتغال ــع میان ــکاردو ماچــادو مداف  ری
مشــهورترین بازیکــن ایــن تیــم اســت. او ســابقه بــازی در 
ــورش را دارد.  ــو کش ــم دوم ماریتیم ــت و تی ــتوا بخارس اس
تیــم التعــاون بــا گذشــت 1۹ هفتــه از لیــگ عربســتان در رده 

ــرار دارد. ششــم ق
    الجزیره امارات

تیــم فوتبــال اســتقال خوزســتان در ادامــه رقابت هــای 
لیــگ قهرمانــان آســیا بــه مصــاف الجزیــره امــارات مــی رود. 
هنــک تــن کاتــه، ســرمربی هلنــدی تیــم الجزیــره امــارات 
ــی  ــی مدت ــلونا و چلس ــل بارس ــی مث ــت. او در تیم های اس
ــت. او  ــرده اس ــرمربیگری ک ــس س ــوده و در آژاک ــتیار ب دس
همچنیــن تجربیاتــی در تیم هــای عربــی حــوزه خلیــج 
فــارس دارد. الجزیــره افتخــارات آســیایی نــدارد. آن هــا تنهــا 
ــج  ــی خلی ــان باشــگاه های عرب ــار در ســال 200۷ قهرم یک ب
ــن  ــی، بهتری ــی مبخــوت، ســتاره امارات ــارس شــده اند. عل ف
بازیکــن ایــن تیــم اســت. او در ســال 201۵ بهتریــن بازیکــن 
لیــگ قهرمانــان آســیا شــد. او بــا 2۳ گل زده بهتریــن گلــزن 
ــا ۵0  ــره ب ــال الجزی ــم فوتب ــارات اســت. تی ــی لیــگ ام فعل
امتیــاز از 1۹ بــازی در صــدر جــدول لیــگ امــارات قــرار دارد.

    االهلی عربستان
ــوم  ــروه س ــوب گ ــران در چارچ ــن ای ــال ذوب آه ــم فوتب تی

رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا بــه مصــاف تیــم االهلــی 
مــی رود. کریســتین گــروس، ســرمربی 62  عربســتان 
ــر  ــتان را ب ــده عربس ــی ج ــت االهل ــی، هدای ــاله سوئیس س
عهــده دارد. او ســابقه هدایــت تیم هایــی مثــل اشــتوتگارت، 
ــق  ــازل موف ــم ب ــا تی ــوئیس را دارد. او ب ــازل س ــام و ب تاتنه
ــی  ــن مرب ــال 200۸، برتری ــده و در س ــام ش ــب ج ــه کس ب
ســوئیس و در ســال 201۵، برتریــن مربــی ســال عربســتان 
شــده اســت. ایــن تیــم در ســال 1۹۸۵ و 2012 موفــق شــده 
فینالیســت لیــگ قهرمانــان آســیا شــود؛ امــا هــر دو بــار در 
کســب عنــوان قهرمانــی نــاکام مانــده اســت. عمــر الســوما، 
بهتریــن و مشــهورترین بازیکــن االهلــی اســت. ایــن بازیکن 
ــت شــده  ــگ کوی ــای گل لی ــار آق ــک ب  2۷ ســاله ســوری ی
ــه دســت   ــار هــم کفــش طــای لیــگ عربســتان را ب و دوب

آورده اســت. تیــم فوتبــال االهلــی بــا ۴0 امتیــاز در رده 
ــت. ــتان اس ــگ عربس ــارم لی چه

    الوحده امارات
تیــم فوتبــال پرســپولیس در دومیــن مصــاف آســیایی 
ــره ــر آگی ــارات اســت. خاوی ــم الوحــده ام ــان تی  خــود مهم

ســرمربی مشــهور مکزیکــی، هدایــت ایــن تیــم را بــر عهــده 
دارد. آگیــره ۵۸ ســاله هدایــت تیم هــای بزرگــی مثــل 
تیــم ملــی مکزیــک، تیــم ملــی ژاپــن و باشــگاه هایی 
ــپانیول را  ــوزا و اس ــد، زاراگ ــو مادری ــونا، اتلتیک ــل اوساس مث
ــی  ــه آرژانتین ــتین تالیابوئ ــت. سباس ــته اس ــده داش ــر عه ب
ــن  ــن بازیک ــم الوحــده اســت. ای ــن تی ــن بازیک معروف تری
۳1 ســاله ســابقه بــازی در اورتــون را هــم دارد. او بــا 1۵ گل 

ــود. ــوب می ش ــش محس ــزن تیم ــن گل زده بهتری

آشنایی با رقبای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

نبرد ایرانی ها با عربستان و امارات

ــد  ــه عق ــبت ب ــود را نس ــکایت خ ــپور ش ــگاه ریزه اس باش
قــرارداد مهــدی طارمــی و پرســپولیس بــه فیفــا ارســال 
کــرده و کمیتــه حــل اختافــات بــه ایــن باشــگاه 
ترکیــه ای مهلتــی بــرای ارائــه مســتندات خــود داده 

ــت.  اس
کمیتــه  رئیــس  وثوق احمــدی،  روزبــه 
تعییــن وضعیــت بازیکنــان فوتبــال ایــران، 
در رابطــه بــا ایــن موضــوع گفــت: باشــگاه 
ریزه اســپور از طارمــی شــکایت داشــته کــه 
ــن باشــگاه  ــا ای ــرارداد ب ــد ق ــا وجــود عق ب
بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده و در ایــن 
ــرده  ــام ب ــز ن ــپولیس نی ــکایت از پرس ش

کــه بــا وجــود قــرارداد ایــن بازیکــن بــا ایــن تیــم بــا او 
ــره داشــته اســت.  مذاک

ــرح  ــا مط ــون در فیف ــکایت اکن ــن ش ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــن ب ــن بازیک ــپولیس و ای ــه وکای پرس ــده و البت ش
ــد  ــام کرده ان ــه اع ــور ک ــتند و آن ط ــل آن هس ــال ح دنب

فیفــا بــه ریزه اســپور مهلتــی اعــام کــرده تــا درخصــوص 
ــه دهــد. وثوق احمــدی  ادعــای خــود مســتنداتش را ارائ
ــورت  ــن در ص ــن بازیک ــه ای ــؤال ک ــن س ــا ای ــه ب در رابط
قــرارداد بــا ریزه اســپور چطــور مجــوز حضــور پرســپولیس 
پرســپولیس  باشــگاه  گفــت:  کــرده،  دریافــت  را 
درخواســت ITC داشــته و طبــق قوانیــن در 
صــورت ارائــه  نکــردن آن، فیفــا بــه صــورت 
اتوماتیــک آن را صــادر می کنــد؛ امــا اکنــون 
ــه  ــپور ب ــگاه ریزه اس ــد باش ــر می رس ــه نظ ب
 دنبــال دریافــت غرامــت از پرســپولیس 
ــکایت  ــن ش ــد و ای ــی باش ــدی طارم و مه
بــه ایــن معنــا نیســت کــه آن هــا خواهــان 

ــم خــود باشــند.  ــن مهاجــم در تی حضــور ای
وی در پایــان درخصــوص اینکــه امــکان دارد ایــن غرامت 
بیــش از مبلغــی باشــد کــه ایــن بازیکــن پیــش از ایــن 
ــن  ــر، گفــت: ای ــا خی ــود ی ــا ریزه اســپور توافــق کــرده ب ب

ــه خــود باشــگاه ریزه اســپور بســتگی دارد. ورزش ۳ ب

درخواست غرامت »ریزه اسپور« از طارمی و پرسپولیس
ــازی  ــش از ب ــری پی ــت خب ــان در نشس ــا منصوری علیرض
اســتقال تهــران بــا التعــاون عربســتان در لیــگ قهرمانــان 
آســیا گفــت: اولیــن بــازی در لیــگ قهرمانــان را بــا نتیجــه 
ــک  ــازی ی ــن ب ــه ای ــی نتیج ــم؛ ول ــروع نکردی ــی ش خوب
شــوک بــه تیــم جوانمــان بــود. بــرای شــروع اولیــن بــازی 

از یــک خــواب عمیــق بیــدار شــدیم.
 وی افــزود: التعــاون را کامــل می شناســیم 
و تمــام مســابقات ایــن تیــم را آنالیــز 
کرده ایــم؛ چــه در بخــش دفــاع و چــه 
چــه  بــازی  از  می دانیــم  حملــه.  در 
می خواهیــم. ســرمربی اســتقال یــادآور 
میزبــان  مــا  نــه  بــازی  ایــن  در  شــد: 

هســتیم و نــه التعــاون. عاقــه داشــتیم در ورزشــگاه 
120 هــزار نفــری خودمــان میزبــان باشــیم کــه شــرایطش 
ــناختش از  ــزان ش ــاره می ــان درب ــد. منصوری ــم نش فراه
تیم هــای عربســتانی و التعــاون تاکیــد کــرد: مــا در 
ــال، الشــباب و االتحــاد را  ــل اله ــی مث عربســتان تیم های

ــیایی  ــهمیه آس ــته س ــاون توانس ــی التع ــیم؛ ول می شناس
بگیــرد. قطعــا ایــن تیــم از دیگــر باشــگاه های عربســتانی 
شــانس بهتــری داشــته کــه ســهمیه گرفتــه اســت. اســم 
التعــاون گمنــام اســت، ولــی از نظــر فوتبالــی، بــازی خوبی 
ــکل دارد  ــاع مش ــط دف ــاون در خ ــد. التع ــام می ده انج
ولــی در خــط حملــه قدرتمنــد اســت. بــه هر 
حــال تیمــی کــه در آســیا نماینــده عربســتان 

ــت. ــی اس ــایان احترام ــم ش ــت، تی اس
ســرمربی اســتقال در پایــان صحبت هایــش 
بــا تشــکر از میزبانــی عمانی هــا گفــت: بایــد 
از فدراســیون فوتبــال عمــان تشــکر ویــژه ای 
داشــته باشــم کــه میزبــان تیم هــای ایرانــی 
در لیــگ قهرمانــان آســیا هســتند. آن هــا امکانــات خوبــی 
ــم در  ــته اند. امیدواری ــران گذاش ــدگان ای ــار نماین در اختی
آینــده اگــر شــرایط و بســتر فراهــم بــود، بتوانیــم میزبــان 
ــات خــوب  ــن ارتباط ــا باشــیم و ای ــرای عمانی ه ــی ب خوب

ادامــه داشــته باشــد. مهــر

باخت به االهلی، شوک بود
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ــه از  ــان ک ــه اصفه ــش جلگ ــال بخ ــابقات فوتس مس
ــورت  ــه ص ــروه ب ــم در ۴ گ ــرکت 1۸ تی ــا ش 2۵ آذر ب
ــود   ــده ب ــزار ش ــاطور برگ ــت ش ــالن بعث  دوره ای در س

با قهرمـــانی تیـــم »برسیـــان« پایان یـافـت. 
ایــن مســابقات همزمــان بــا گرامیداشــت دهــه فجــر 
ــی«  ــواد نجف ــرهنگ ج ــت س ــور »پاسداش ــه منظ و ب

برگــزار شــد. 
امــور  فعــاالن  از  یکــی  نجفــی،  ســرهنگ جــواد 
ــه  ــال در منطق ــش از ۵0 س ــه بی ــت ک کشــاورزی اس
ــن  ــردازد و در بی ــه کشــت وکار می پ ــه ب محــروم جلگ
محبوبیــت  از  جوانــان،  به ویــژه  منطقــه،  اهالــی 
ــر کــه خــود  ــرد خی ــن ف خاصــی برخــوردار اســت. ای
از قهرمانــان مــدال آور شــنا، بســکتبال و فوتبــال 
ســال های ۳۹-۴0 دانشــکده افســری بــوده، بــا همــت 
هزینه هــای  کلیــه  خســتگی ناپذیر  مدیریــت  و  واال 

اجرایــی، اعــم از تهیــه کاپ، مــدال، کفــش و لبــاس 
ــل  ــخصا تقب ــدی را ش ــز نق ــا و جوای ــی، هدای ورزش

ــود. ــرده ب ک
ســرهنگ نجفــی کــه از عاقمنــدان بــه ورزش به ویــژه 
فوتبــال اســت و از خیــران ورزشــیار منطقــه بــه شــمار 
می آیــد، بــا نیــت خیرخواهانــه و بــا هــدف حمایــت و 
تشــویق جوانــان فوتبالیســت منطقــه محــروم بخــش 
ــتی  ــاد دوس ــت، ایج ــات فراغ ــردن اوق ــه و پرک جلگ
و صمیمیــت و سالم ســازی فکــر و جســم و روح 
جوانــان بــا همــکاری اداره ورزش و جوانــان و هیئــت 
فوتبــال شــهر اصفهــان و هیئــت فوتبــال بخــش 
جلگــه و جرقویــه ســفلی، عــاوه بــر توســعه آمــوزش 
ــان  ــان و جوان ــاالن، نوجوان ــه نونه ــال ب ــی فوتب تکنیک
عاقمنــد بــه فراگیــری فوتبــال زیــر نظــر کارشناســان 
ایــن دوره  برگــزاری  بــه  و متخصصــان، مبــادرت 
مســابقات فوتســال کــرد و بــرای هــر چــه باشــکوه تر 

برگــزاری آن ســنگ تمــام گذاشــت. 

شــایان ذکــر اینکــه »ســرهنگ نجفــی« در طــول 
ــد دوره  ــزاری چن ــی برگ ــز بان ــته نی ــال های گذش س
ــام  ــال ج ــر فوتس ــال نظی ــال و فوتس ــابقات فوتب مس
ــادواره شــهدای  ــوان »ی ــوروز ســال 1۳۸۴ تحــت عن ن
روســتای کلیشــاد« و جــام رمضــان 1۳۹۴، چهارمیــن 
نــوروز و »یــادواره  دوره مســابقات فوتبــال جــام 
ــع بخــش جلگــه  شــهدای کلیشــاد رودشــت« از تواب
ــور  ــوی در خ ــی و معن ــای مال ــا حمایت ه ــوده و ب ب
تحســینی در ایــن امــر خیــر مشــارکت فعــال و 

ــت. ــته اس ــترده ای داش گس
    فینال و رده بندی

 در رقابت هــای فوتســال گرامیداشــت دهــه فجــر 
و پاسداشــت ســرهنگ نجفــی، پس از ســپری شــدن 
ــه  ــای مرحل ــزاری بازی ه ــاه و برگ ــه دو م ــک ب نزدی
ــی راه  ــه نیمه نهای ــه مرحل ــر ب ــم برت ــی، ۴ تی مقدمات
ــام  ــه انج ــود را ب ــدری خ ــای ضرب ــد و دیداره یافتن

ــاندند. رس
 در نهایــت تیــم خورچــات کــه می بایــد بــا تیــم 
بهارســتان بــازی رده بنــدی را برگــزار می کــرد، بــه 
ــام ســوم را کســب  ــم بهارســتان مق ــت تی ــل غیب دلی

ــرد. ک
ــیان  ــد و برس ــروه ورزش جاوی ــم گ ــن 2 تی  همچنی
بــرای کســب مقــام قهرمانــی بــه مصــاف هــم رفتنــد 
و یــک بــازی نفســگیر و تماشاگرپســند را بــه نمایــش 
ــر  ــه 2 ب ــا نتیج ــیان ب ــم برس ــت تی ــد؛ درنهای درآوردن
1 بــه پیــروزی دســت یافــت و جــام قهرمانــی را 

ــرد.  تصاحــب ک
تیــم ورزش جاویــد کــه از مدعیــان شایســته قهرمانــی 
بــا  فینــال  بــازی  ثانیه هــای  واپســین  در  بــود 
دریافــت گل دوم شــانس قهرمانــی را از دســت داد و 

نایب قهرمــان شــد.
ــین  ــان: حس ــور آقای ــا حض ــه ب ــال ک ــازی فین  در ب

زیبایــی رئیــس اداره ورزش و جوانــان شــهر اصفهــان 
رضــا دهقــان رئیــس هیئت مدیــره و جعفــر جعفــری 
ــس اداره  ــی رئی ــان، بابای ــال اصفه ــت فوتب ــر هیئ دبی
رئیــس  نظــام زاده  خوراســگان،  جوانــان  و  ورزش 
حبیب الــه  جلگــه،  بخــش  پــرورش  و  آمــوزش 
ــفلی  ــه س ــال جرقوی ــت فوتب ــس هیئ ــفیعی رئی ش
ــد  ــامی هرن ــورای اس ــس ش ــری رئی ــد جعف محم
 و جمعــی از دیگــر مقامــات محلــی برگــزار شــد 
ــه  ــی را ب ــذاب و زیبای ــازی ج ــت ب ــم فینالیس دو تی

ــد.  ــش در آوردن نمای
برســیان  بــرای  زارع  و  حاجــی  بــازی  ایــن   در 
ــد  ــروه ورزشــی جاوی ــم گ ــرای تی ــی ب ــد رجائ و محم

ــد. ــی کردن گلزن
در امــر برگــزاری ایــن مســابقات الیقــی رئیــس 
هیئــت  رئیــس  مؤمنیــان  داوران،  کمیتــه 
فوتبــال بخــش جلگــه، ســعید ناظمــی مســئول 
خالصانــه همــکاری  قاســمی  علــی  و   برگــزاری 

 داشتند. 
بــود   سرپرســت کل مســابقات ســرهنگ نجفــی 
ــی  ــی کاظم ــری، عل ــواد نصی ــا را ج و داوری بازی ه
مجتبــی و مصطفــی امینــی، امیرحســین تاجــری 
رحمت الــه  نظــام زاده،  ســعید حســینی، حســین 
شــجاعی و اســماعیل داســتان پور بــر عهــده داشــتند.

    معرفی تیم قهرمان و تیم نایب قهرمان
تیــم قهرمــان »برســیان« را آقایــان: محمــد نــوروزی 
ســعید  قاســمی،  محســن  زارع،  علــی  و  معیــن 
ــر  ــدی، جــواد حاجــی، امی ســعیدی، محســن کاهی
طبالــی  امیــر  و  عباســی  علی محمــد  صــادق زاده، 
زارع، سرپرســت و  احمــد  و  بودنــد  داده  تشــکیل 

ــود.  ــم ب ــی تی مرب
ــد، »نایب قهرمــان« نیــز  در تیــم گــروه ورزشــی جاوی
آقایــان: امیــد و علــی صادقــی، اکبــر توکلــی، ســجاد 

قاســمی، محمــد رجائــی، حســین بایرامــی، مهــرداد 
داوود  و  حســین کاظمــی  و  اســماعیل  جعفــری، 
صابــری بــازی می کردنــد و مربــی و سرپرســت تیــم 

ــود.  آقــای مجیــد احمــدی ب
در پایــان نیــز ســرهنگ نجفــی طــی ســخنانی از 
ــن  ــزاری ای ــر برگ ــه در ام ــه کســانی ک ــن و کلی مدعوی
ــی  ــکر و قدردان ــد، تش ــرده بودن ــاش ک ــابقات ت مس

ــرد. ک
ــات  ــئوالن از خدم ــات و مس ــور مقام ــا حض ــگاه ب  آن
ــا  ــی ب ــرهنگ نجف ــائبه س ــات بی ش ــمند و زحم ارزش
ــای  ــس و هدای ــای نفی ــر، تابلوه ــوح تقدی ــدای ل اه
جوانــان  و  ورزش  اداره  ســوی  از  ارزشــمندی کــه 
ــدردان  ــی ق ــه و اهال ــش جلگ ــان و بخ ــهر اصفه ش
ــپس  ــد. س ــل آم ــه عم ــل ب ــود، تجلی ــده ب ــه ش تهی
ــاق  ــم اخ ــر، تی ــای برت ــکام تیم ه ــدال و اح  کاپ، م
ــن  ــای ای ــرای بهترین ه ــه ب ــی ک ــن هدایای و همچنی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــل اجرای ــه عوام دوره و کلی

ــود، اهــدا شــد. ب
در ادامــه از همــکاری صمیمانــه جعفــر جعفــری، 
ــک  ــه در طــول نزدی ــان ک ــال اصفه ــت فوتب ــر هیئ دبی
همــکاری  مســابقات  برگــزاری  مــاه  ســه  بــه 
قدردانــی یادبــود  جــام  اهــدای  بــا   داشــتند، 

 شد. 
مهــرداد  رقابت هــا  دوره  ایــن  دروازه بــان  بهتریــن 
ــن  ــابقات حس ــن مس ــزن ای ــن گل ــری و بهتری جعف
رضایــی از تیــم خورچــات، تیــم ســوم، بودنــد کــه بــه 

ــد.  ــت یافتن ــود دس ــام یادب ج
از دیگــر حرکت هــای نمادیــن فرهنگــی ســرهنگ 
مــدال آور  قهرمانــان  از  تجلیــل  نجفــی،  جــواد 
مســابقات رزمــی کشــور بــا اهــدای لباس هــای 
ــک  ــی« و کم ــزار تومان ــد ه ــزه »پانص ــی و جای ورزش
مالــی بــرای احــداث میدان هــای فوتبــال، فوتســال و 
والیبــال در روســتای خورچــات اســت کــه هم اکنــون 

ــت. ــال اجراس در ح

در مسابقات فوتسال پاسداشت سرهنگ نجفی:

جام قهرمانی را »برسیان« تصاحب کرد
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان

 دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
بود . به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر   مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
فرزند  صائب  اله  مورخ  1395/06/18سیدهدایت   139560302027007728 شماره  رای   -1
دانگ  دو  در  ملی 1285630793  بشماره  اصفهان  از  830 صادره  بشماره شناسنامه  سیدحسین 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15259 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/73 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
2- رای شماره 139560302027007731 مورخ 1395/06/18 رسول پیکان پورفرد فرزند محمدعلی 
از  دانگ مشاع  در چهار  ملی 1284245632  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 364 صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15259 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  94/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  کوپائی  آقانوری  مورخ  1395/07/08عصمت   139560302027008543 شماره  رای   -3
از  از قم بشماره ملی 0381510441 در سه دانگ مشاع  حسین بشماره شناسنامه 4106 صادره 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 

اصفهان به مساحت 159/03 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  آقانوری کوپائی  اکبر  مورخ  1395/07/08علی   139560302027008547 شماره  رای   -4
حسن بشماره شناسنامه 135 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659349511 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  159/03مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027008898 مورخ 1395/07/18 نادعلی پرکان بروجنی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 53 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129729277 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6338 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت97/54  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  امینی  رضا  مورخ  1395/07/18   139560302027008931 رای شماره   -6
شناسنامه 476 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291422481 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6910 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027009386 مورخ  1395/07/28قاسم روحانی اصفهانی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 20456 صادره از کربال بشماره ملی 4722377936 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13144 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

169/37 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  کردگاری  رسول   1395/07/29 مورخ   139560302027009428 شماره  رای   -8
بشماره شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291390464 در ششدانگ یکباب آپارتمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 250/01 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی  هاشمی  عباس  مورخ  1395/08/08سید   139560302027009839 شماره  رای   -9
در   1283771950 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   7017 شناسنامه  بشماره  هاشم  سید  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5901 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  262/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027009861 مورخ 1395/08/08 بدریه نصیری فرزند منصور بشماره 
شناسنامه 1003 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209264544 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027009876 مورخ  1395/08/08بختیار نظری فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 33 صادره از شهر کرد بشماره ملی 4621907336 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9162 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  133/22مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  مورخ  1395/08/09مرتضی کردگاری   139560302027009898 شماره  رای   -12
بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291427945 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 260/26 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
13- رای شماره 139560302027009961 مورخ1395/08/09  اشرف نجفی الموسوی فرزند سید 
مهدی بشماره شناسنامه 28914 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282216678 در یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان یک طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8448 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027009966 مورخ  1395/08/09مرتضی سلطان الکتابی فرزند زین 
العابدین بشماره شناسنامه 209 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285356004 در پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان یک طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8448 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139560302027011408 مورخ  1395/09/14محمدرضا شیخی فرزند قاسم علی 
بشماره شناسنامه 23 صادره از بهبهان بشماره ملی 5279786209 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  248/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027011410 مورخ 1395/09/14 قاسمعلی شیخی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 20508 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649524191 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  248/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند علی  رامشه  رای شماره 139560302027011419 مورخ 1395/09/14 حسین حاتمی   -17
بشماره شناسنامه 37204 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282299451 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4390 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 84/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027011475 مورخ 1395/09/15 زهرا سعیدیان فر فرزند قربانعلی 
بشماره شناسنامه 8142 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283783215 در ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9370 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
خانم  و  قدمعلی  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   200 مساحت 

سلطان باقرزاده خوراسگانی.
19- رای شماره 139560302027011494 مورخ 1395/09/15 علیرضا نوری فروشانی فرزند عبداله 
خانه  یکباب  در ششدانگ   0032920199 ملی  بشماره  تهران  از  صادره   60073 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 232/46مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  نعمت  فرزند  سازش  مریم   1395/09/29 مورخ   139560302027012253 شماره  رای   -20
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291413375 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   21 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 99/8مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله اکبری مهردرانی فرزند  21- رای شماره 139560302027012285 مورخ  1395/09/30نعمت 
محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از اردستان بشماره ملی 1189792141 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136/40 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی .
22- رای شماره 139560302027012527 مورخ 1395/10/05 عباس نادری فرزند نادرقلی بشماره 
شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291407121 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه باستثنای بهای یک هشتم اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9395 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/23 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027012532 مورخ  1395/10/05مهناز عطائی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 2166 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288075332 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه باستثنای بهای یک هشتم اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9395 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027012534 مورخ 1395/10/05 رضا مومنی فرزند غضنفر بشماره 
شناسنامه 169 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286550041 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3936 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 121/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند خوشنام  بقال  آل  مورخ  1395/10/05 محمد  رای شماره 139560302027012535   -25
یکباب خانه  در ششدانگ   1289043620 ملی  بشماره  اصفهان  از  1116 صادره  بشماره شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 225 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اعتباریان خوراسگانی فرزند  26- رای شماره 139560302027012650 مورخ  1395/10/07میالد 
و  دانگ  یک  در   1293385281 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2009 شناسنامه  بشماره  حسین 
چهل و هفت - دویست و شصتم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 273/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027012653 مورخ 1395/10/07 علیرضا اعتباریان خوراسگانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 190 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291334017 در  1/7دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  مقتدائی  عزت   1395/10/07 مورخ   139560302027012660 شماره  رای   -28
هاشم بشماره شناسنامه 6928 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283771063 در دو دانگ و یک 
- پنجاه و دوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  273/43مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027012663 مورخ 1395/10/07 فریبا اعتباریان خوراسگانی فرزند 
از اصفهان بشماره ملی 1291406931 در 0/8 دانگ مشاع  حسین بشماره شناسنامه 56 صادره 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027012667 مورخ  1395/10/07فرزانه اعتباریان خوراسگانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 183 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291349650 در  0/1دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی  اعتباریان  محمدرضا   1395/10/07 مورخ   139560302027012671 شماره  رای   -31
از اصفهان بشماره ملی 1291343601 در  0/2دانگ  فرزند حسین بشماره شناسنامه 72 صادره 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 6591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  273/43مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
32- رای شماره 139560302027012680 مورخ  1395/10/07حیدرعلی دانشمند خوراسگانی فرزند 
قنبرعلی بشماره شناسنامه 6034 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283762110 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 187 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  محسنی  صدیقه   1395/10/07 مورخ   139560302027012683 شماره  رای   -33
بشماره شناسنامه 99 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291242295 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 187 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نادرقلی  فرزند  نادری  مورخ  1395/10/08علیرضا   139560302027012749 شماره  رای   -34
از اصفهان بشماره ملی 1291365494 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 175 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 168/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027012764 مورخ  1395/10/08محمود کریمی  فرزند محمدعلی 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291381074 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   78 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6560 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ورنوسفادرانی  اله شاهین  رای شماره 139560302027012773 مورخ  1395/10/08نعمت   -36
در   1140106740 ملی  بشماره  شهر  خمینی  از  صادره   10822 شناسنامه  بشماره  اکبر  علی  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5902 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 249/48 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027012834 مورخ 1395/10/09 غالمعلی قربانی مزرعه فرزند رضا 
خانه  یکباب  در ششدانگ   5659523323 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 142/44 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027013064 مورخ 1395/10/14 علی اصغر فرامرزیان فرزند منصور 
از فارسان بشماره ملی 4679544635 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 101 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  83/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027013128 مورخ 1395/10/15 سیدابراهیم محمدی موسوی فرزند 
سیدموسی بشماره شناسنامه 171 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129404927 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 185/68 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند کریم  نصرآزادانی  خسرو  مورخ  1395/10/18   139560302027013330 شماره  رای   -40
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1290069761 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   37 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 255 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  178/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027013446 مورخ  1395/10/20علی اکبر عباسی فرزند رحیم بشماره 
آباده بشماره ملی 2410454313 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  از  شناسنامه 4633 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  136/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمد  فرزند  یدالهی  مورخ  1395/10/20معصومه   139560302027013448 شماره  رای   -42
از  مشاع  دانگ  دو  در   1287198872 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3122 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 136/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
43- رای شماره 139560302027013527 مورخ 1395/10/20 غالمحسین خانی فرزند محمود 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1283578786 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   928 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  1088/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027013531 مورخ  1395/10/22محمدخانی قهجاورستانی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 1112 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286422477 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 1088/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027013572 مورخ  1395/10/22غالمرضا قابوسی  فرزند جمشید  
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288910061 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   671 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 213/17مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027013641 مورخ 1395/10/23 اکبر زاهدی یگانه فرزند محمدعلی 
یکباب خانه  1286639001 در ششدانگ  اصفهان بشماره ملی  از  بشماره شناسنامه 1972 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027013649 مورخ 1395/10/23 محسن قاسمی کیچی فرزند علی 
یکباب  از کوهپایه بشماره ملی 5659362494 در ششدانگ  اکبر بشماره شناسنامه 55 صادره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15271 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  157/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
48- رای شماره 139560302027013860 مورخ 1395/10/25 محمدرضا قضاوی فرزند قدمعلی 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291298266 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   118 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6484 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 222/82مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
49- رای شماره 139560302027013865 مورخ 1395/10/25 سیدمجتبی آل داود فرزند هادی 
بشماره شناسنامه 107 صادره از خور و بیابانک بشماره ملی 5409736583 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  178/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
50- رای شماره 139560302027013872 مورخ  1395/10/25طاهره ایزدی فرزند علی بشماره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5409685091 ملی  بشماره  بیابانک  و  خور  از  صادره   10493 شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
51- رای شماره 139560302027013973 مورخ  1395/10/27بتول کاظم تابش فرزند غالمعلی 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291738576 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره 
از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت  از قطعه زمین پالک 31 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی 

اصفهان به مساحت 190/37 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
علی  مانده  فرزند  زارعی  رجبعلی  مورخ 1395/11/03  رای شماره 139560302027014298   -52
بشماره شناسنامه 16 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291263152 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1572 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  195/86مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زفره  صادقی  صدیقه   1395/11/04 مورخ   139560302027014323 شماره  رای   -53
مصطفی بشماره شناسنامه 982 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287647472 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 279 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  180/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027014327 مورخ 1395/11/04  اصغر مویدزفره  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 11 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111299692 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 279 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  180/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خیادانی  دهقانی  مورخ  1395/11/04علی   139560302027014334 شماره  رای   -55
از اصفهان بشماره ملی 1283845350 در سه دانگ  حسین  بشماره شناسنامه 14370 صادره 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  147/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027014338 مورخ 1395/11/04 فاطمه خلفی خیادانی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 700 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291511687 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  147/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027014357 مورخ  1395/11/04 احمدرضا همائی بروجنی فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 72 صادره از بروجن بشماره ملی 4650291331 در 120 سهم مشاع 
از 180 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از 
اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
58- رای شماره 139560302027014358 مورخ  1395/11/04حمیدرضا احترامی فرزند ابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 230 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199046043 در 30 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مسعود  فرزند  زاده  ناظم  پیام   1395/11/04 مورخ   139560302027014364 شماره  رای   -59
بشماره شناسنامه 1354 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289697906 در 10 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027014369 مورخ 1395/11/04 پگاه ناظم زاده فرزند مسعود بشماره 
سهم   180 از  مشاع  10 سهم  در   1289602859 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3289 شناسنامه 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027014372 مورخ 1395/11/04 مریم درخشان نیا فرزند رضا بشماره 
از 180 سهم  10 سهم مشاع  در  اصفهان بشماره ملی 1288391358  از  شناسنامه 4340 صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027014373 مورخ  1395/11/04 زهرا سوفسطائی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 1161 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285598318 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  254/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027014391 مورخ  1395/11/04 محمد دارالضیاره  فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286976413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 83 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027014436 مورخ  1395/04/08محمود حجه فروش فرزند رسول 
بشماره شناسنامه 583 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284914909 در ششدانگ یکباب باغ بدون 
اعیانیهای احداثی  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت  1064/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسن  فرزند  طباخیان  فاطمه   1395/11/06 مورخ   139560302027014447 شماره  رای   -65
بشماره شناسنامه 856 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287544673 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 109/03مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027014451 مورخ  1395/11/06محسن شیریان علی آبادی  فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 680 صادره از برخوار بشماره ملی 6609428662 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

240 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027014454 مورخ  1395/11/06 مرتضی شیریان علی آبادی  فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره ملی 6609810222 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

 240/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
68- رای شماره 139560302027014471 مورخ 1395/11/06 کوکب قاسمی جندابه فرزند ابراهیم 
از  مشاع  دانگ  دو  در   5659074677 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   597 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9170 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  210/81مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027014472 مورخ 1395/11/06 محمد احمدی جندابه فرزند عزیزاله 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   5659485448 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   13 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9170 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  210/81مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  قربانیان کردآبادی   مورخ  1395/11/06رضا   139560302027014482 شماره  رای   -70
از اصفهان بشماره ملی 1283985780 در ششدانگ  عبدالمحمد بشماره شناسنامه 1018 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 10240 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  301/93مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027014488 مورخ  1395/11/06محمد اکبری دهقی فرزند هاجی اقا 
بشماره شناسنامه 12 صادره از فریدن بشماره ملی 1159632448 در ششدانگ یکباب ساختمان 
باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت  220/20مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج 

میرزا محمد برادران توتونچی .
اله  نعمت  فرزند  شاهین  مورخ  1395/11/07سعید   139560302027014501 شماره  رای   -72
بشماره شناسنامه 576 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291510435 در ششدانگ یکباب مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9424 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 13/81مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  باقری  اصغر   1395/11/07 مورخ   139560302027014504 شماره  رای   -73
حسین بشماره شناسنامه 733 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291454500 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9620 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 196/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027014537 مورخ 1395/11/07 محسن توکلی اژیه  فرزند حسین 
یکباب  ششدانگ  در   5658893046 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   5536 شناسنامه  بشماره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  162/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027014569 مورخ  1395/11/07 اکبر اتحادی فرزند رحیم بشماره 
شناسنامه 44 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291412433 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12572 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/85 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عباس  فرزند  فر  مردانی  مورخ  1395/11/07محمود   139560302027014570 شماره  رای   -76
بشماره شناسنامه 1418 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286489571 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قاسمعلی  فرزند  حدیدی  زهرا   1395/11/09 مورخ   139560302027014576 شماره  رای   -77
از  مشاع  دانگ  سه  در   1289308810 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   303 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 192 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
78- رای شماره 139560302027014579 مورخ 1395/11/09 همتعلی روان خواه فرزند محمد 
ظاهر بشماره شناسنامه 18 صادره از بروجن بشماره ملی 4650305837 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 192 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
79- رای شماره 139560302027014583 مورخ  1395/11/09فاطمه  شیردره فرزند محمدباقر 
بشماره شناسنامه 1200 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286347769 در دو و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2656 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  290/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  یداله  فرزند  رای شماره 139560302027014584 مورخ 1395/11/09 عباس کلچه   -80
از  مشاع  دانگ  نیم  و  سه  در   1281499242 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   40234 شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2656 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  290/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
81- رای شماره 139560302027014596 مورخ 1395/11/09 حسینعلی احمدی هارونی  فرزند 
امیرحسین بشماره شناسنامه 70 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622015706 در پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12546 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 144/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  هارونی  امینی  قائد  آرزو   09/11/1395 مورخ   139560302027014598 شماره  رای   -82
مرادعلی بشماره شناسنامه 76 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622125323 در یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12546 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  144/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
83- رای شماره 139560302027014601 مورخ 1395/11/09  ربابه جمشیدی حسن آبادی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 15 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649880840 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12594 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  148/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رای شماره 139560302027014605 مورخ  1395/11/09حسین کرمی فرزند علی بشماره   -84

شناسنامه 31 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649895228 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12594 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  148/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
85- رای شماره 139560302027014610 مورخ 1395/11/09 حامد عباسی باوکی  فرزند حسین 
از  مشاع  دانگ  چهار  در  ملی 1288367155  بشماره  اصفهان  از  صادره   1920 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  130/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عباس  فرزند  بوزانی  اخالقی  مورخ  1395/11/09تاج   139560302027014612 شماره  رای   -86
بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291250174 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 130/89 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
87- رای شماره 139560302027014613 مورخ 1395/11/09 مریم سربلوک زاده هرندی فرزند 
محمد باقر بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285672917 در ششدانگ یکباب 
از اصلی 15190 واقع در  از قطعه زمین پالک 43079 فرعی  بر روی قسمتی  ساختمان احداثی 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
88- رای شماره 139560302027014615 مورخ  1395/11/09عباس کنگازیان کنگازی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291504729 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9544 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 119/81 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
89- رای شماره 139560302027014625 مورخ  1395/11/09حسینعلی قدیری پزوه  فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 624 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283913232 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

199/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
آبادی  حاجی  جعفری  ابوالقاسم   1395/11/09 مورخ   139560302027014631 شماره  رای   -90
فرزند رضاعلی بشماره شناسنامه 1122  صادره از اصفهان بشماره ملی 1286690021 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت  94/86مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
91- رای شماره 139560302027014642 مورخ 1395/11/09 حسن اخالقی بوزانی فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه 12567 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827573 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

186/80 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حیدر اخالقی .
دیانتی فرزند صفرعلی  رای شماره 139560302027014668 مورخ  1395/11/10حسینعلی   -92
بشماره شناسنامه 2 صادره از خوانسار بشماره ملی 1229861211 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13052 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 96/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027014671 مورخ  1395/11/10مهری یوسفی  فرزند کرمعلی بشماره 
شناسنامه 3639 صادره از تهران بشماره ملی 0075699397 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  98/58مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عبدالغفور  فرزند  یقینی   مورخ   1395/11/10صدیقه  رای شماره 139560302027014672   -94
بشماره شناسنامه 502 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287796052 در یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عبدالغفور  فرزند  یقینی   مورخ  1395/11/10فاطمه   139560302027014676 شماره  رای   -95
بشماره شناسنامه 1360 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286424951 در یک و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
96- رای شماره 139560302027014679 مورخ  1395/11/10محمد یقینی فرزند عبدالغفور بشماره 
از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه   1286394260 ملی  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 814 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  حیدرآبادی  بهمنی  رضا   1395/11/10 مورخ   139560302027014683 شماره  رای   -97
در ششدانگ  ملی 5649681937  بشماره  اصفهان  از  5 صادره  بشماره شناسنامه  محمدحسین 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
98- رای شماره 139560302027014744 مورخ  1395/11/11سید علی اصغر حجازی دهاقانی 
فرزند سید ضیاءالدین بشماره شناسنامه 1391 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286313317 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  195/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
99- رای شماره 139560302027014748 مورخ  1395/11/11طیبه امین جعفری دهاقانی فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 45 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129590236 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت  195/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مصطفی  فرزند  زاد   زارعی  زهره  مورخ  1395/11/11   139560302027014770 شماره  رای   -100
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291441654 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   445 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 194 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  116/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
101- رای شماره 139560302027014775 مورخ  1395/11/11 قاسم زارعی فرزند یداله بشماره 
شناسنامه 1886 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287829945 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 194 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  116/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
شعبانعلی  فرزند  امینی  مورخ  1395/11/11عزیزاله   139560302027014776 شماره  رای   -102
از  مشاع  دانگ  پنج  در   1287894216 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   627 شناسنامه  بشماره 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 

اصفهان به مساحت  141/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوزانی  قصری  مورخ  1395/11/11طیبه   139560302027014779 شماره  رای   -103
حسین بشماره شناسنامه 1720 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287979671 در یکدانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  141/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
104- رای شماره 139560302027014839 مورخ  1395/11/12فاطمه محمدی زاده فرزند پیر علی 
بشماره شناسنامه 62 صادره از شیراز بشماره ملی 2298820570 در 45 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
105- رای شماره 139560302027014841 مورخ  1395/11/12علی عمرانی فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 11 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129769392 در 90 سهم مشاع از 180 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
106- رای شماره 139560302027014844 مورخ1395/11/12  وحید عمرانی فرزند علی بشماره 
سهم   180 از  مشاع  سهم   45 در   1292902434 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   881 شناسنامه 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
107- رای شماره 139560302027015369 مورخ  1395/11/18 عباس علی دهقانی  فرزند محمد 
از  مشاع  دانگ  دو  در  ملی 5649348545  بشماره  جرقویه  از  صادره   3141 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 295/79 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
108- رای شماره 139560302027015372 مورخ  1395/11/18حسن دهقانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 3515 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649352275 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت  295/79مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027015373 مورخ  1395/11/18غالم علی شفیعی ینگابادی فرزند 
از  دانگ مشاع  دو  در  ملی 5649670870   بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 6 صادره  علی 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  295/79مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
110- رای اصالحی 139560302027008790 مورخ 1395/07/14 با عنایت به فوت آقای حسین 
رای مفروزی شماره 139460302027030692 مورخ 1394/12/22  نیک کار خوراسگانی موضوع 
بدینوسیله مقرر میگردد اقدام در خصوص ادامه عملیات به نام وراث طبق قانون ارث بنام ربابه 
حیدری فرزند رضا بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291260684 همسر متوفی 
نسبت به یک هشتم بهاء اعیانی و فاطمه نیک کار خوراسگانی فرزند متوفی بشماره شناسنامه 
289 صادره از اصفهان در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 8879 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/169 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/09
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 توقیف محموله قاچاق 

4 میلیارد و 500 میلیون ریالی در شهرضا
از کشــف یــک  انتظامــی شهرســتان شــهرضا  فرمانــده 
 محمولــه شــال و روســری قاچــاق بــه ارزش 4 میلیــارد 
ــی  ــد امیرخان ــر داد. ســرهنگ حمی ــال خب ــون ری و 500 میلی
گفــت: مامــوران انتظامــی ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید 
امامــی شهرســتان شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای عبوری 
ــدند  ــکوک ش ــو مش ــنده رن ــون کش ــتگاه کامی ــک دس ــه ی  ب
ــن  ــی از ای ــه داد: در بازرس ــد. وی ادام ــف کردن و آن را متوق
ــواع شــال و روســری قاچــاق  کامیــون تعــداد 250 کیســه ان

ــر گمرکــی کشــف شــد. ــه مــدارک معتب فاقــد هــر گون
محمولــه  ارزش  داشــت:  بیــان  امیرخانــی  ســرهنگ 
ــارد و500  ــه 4 میلی ــان مربوط ــط کارشناس ــده توس کشف ش
میلیــون ریــال اعــام شــد. ایــن مقــام انتظامــی افــزود: در 
ایــن خصــوص راننــده تریلــر دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل 

ــد. ــل داده ش ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــی ب قانون
فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا در پایــان خاطرنشــان 
کــرد: قاچــاق کاال بــه تولیــدات داخلــی کشــور ضربه مســتقیم 
می زنــد؛ بنابرایــن از تمــام مــردم تقاضــا می شــود هــر گونــه 
ــن  ــماره تلف ــق ش ــاق را از طری ــوص کاالی قاچ ــار درخص اخب

110 بــه پلیــس اطــاع دهنــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

توقیف کامیون بنز با 23 تن برنج قاچاق 

در یزد
ســرهنگ حســین رضایــی، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان یــزد 
گفــت: بــا توقیــف یــک دســتگاه کامیــون بنز توســط مامــوران 
ــه  ــاق ب ــی قاچ ــج خارج ــن برن ــتان، 23 ت ــن اس ــس ای پلی

ــال کشــف شــد.  ــارد و 200 میلیــون ری ارزش یــک میلی
ــا  ــارزه ب ســرهنگ حســین رضایــی افــزود: مامــوران اداره مب
ــته  ــزد روز گذش ــتان ی ــی اس ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی قاچ
یــک دســتگاه کامیــون بنــز را کــه از شــرق کشــور عــازم تهــران 

بــود، بــرای بازرســی و بررســی مــدارک متوقــف کردنــد.
رضایــی گفــت: بــا توقیــف ایــن کامیــون و در بازرســی 
ــوز  ــد مج ــاق فاق ــی قاچ ــج خارج ــن برن ــده 23 ت انجام ش
 گمرکــی بــه ارزش یــک میلیــارد و 200 میلیــون ریــال کشــف 
ــس  ــس پلی ــد. رئی ــل داده ش ــتان تحوی ــرگ اس ــه گم و ب
آگاهــی اســتان یــزد ضمــن اشــاره بــه دســتگیری یــک متهم 
در ایــن زمینــه خاطرنشــان کــرد: متهــم بــرای ســیر مراحــل 
قانونــی بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســتان یــزد معرفــی 

شــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

دوشنبه09اسفندماه1395 ـــمـــاره381 ســـــالسومݡسݒ
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 موهایتان حمله قلبی را 

هشدار می دهند
ــی  ــه قلب ــه حمل ــا ک از آنج
اصلــی  دالیــل  از  یکــی 
جهــان  در  مرگ ومیــر 
نشــانه های  اســت 
ــه  ــود دارد ک ــددی وج متع
افــراد می تواننــد از چنــد 
روز قبــل از حملــه قلبــی 
ــژه قلــب  متوجــه وخامــت اوضــاع فیزیکــی و به وی
ــر دانشــمندان نشــان  ــات اخی خــود شــوند. مطالع
داده  کــه حتــی موهــای افــراد نیــز می توانــد یکــی 

از این نشانه های هشداردهنده باشد. 
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بیشــتر تحوالتــی 
ــی از  ــا ردپای ــد، در موه ــاق می افت ــدن اتف ــه در ب ک
ــی از  ــات حاک ــذارد. تحقیق ــای می گ ــر ج ــود ب خ
ــن  ــکات کار و ازدواج و همچنی ــه مش ــت ک آن اس
ــی و  ــه قلب ــر حمل ــد خط ــی می توان ــکات مال مش
ــد.  ــش ده ــی را افزای ــکات قلبی عروق ــایر مش س
ــن  ــه ای ــود ب ــات خ ــی در مطالع ــان کانادای محقق
نتیجــه رســیدند کــه بعضــی تغییــرات در بــدن، 
را  قلبــی  حملــه   می توانــد  موهــا،  در  به ویــژه 

پیش بینــی کنــد. 
اســت  بــدن  هورمون هــای  از  یکــی  کورتیــزول، 
ــح  ــه ترش ــوق کلی ــا ف ــال ی ــده  آدرن ــط غ ــه توس  ک
می شــود. کورتیــزول در جریــان واکنــش بــدن 
ــود؛  ــح می ش ــادی ترش ــطح زی ــترس در س ــه اس ب
بــه دلیــل آنکــه ایــن هورمــون مســئول چنــد 
ــه آن  ــه اســترس در بــدن اســت ب ــوط ب تغییــر مرب
»هورمــون اســترس« گفتــه می شــود. میــزان زیــاد 
ــژه  ــی، به وی ــوارض قلب ــروز ع ــر ب ــر اث ــزول ب کورتی
ســکته قلبــی، می توانــد بــه  راحتــی منجــر بــه 

ــود. ــراد ش ــرگ اف م
ــش  ــه زودی پی ــی را ب ــکته قلب ــد س ــا می توانن موه
ــا  ــع موه ــد. در واق ــر شــود، نشــان دهن ــه دی از آنک
 در هــر مــاه حــدود یــک ســانتیمتر رشــد می کننــد 
و چند ســانتیمتر از رشــد یک تار مو می تواند ســطح 
هورمــون کورتیــزول را نشــان دهــد. ســطح زیــاد این 
ــی اســت.  ــه قلب هورمــون، نشــان دهنده خطــر حمل
بــا اندازه گیــری ســطح ایــن هورمــون از طریــق 
ــی پیشــگیری  ــه قلب ــوان از حمل ــو، می ت ــای م  تاره

کرد. بازده

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

ــر  ــه چت ــای برنام ــی از بخش ه ــردم، یک ــکات م ــه مش ــیدگی ب رس
ــاط اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد تمیــزی، کارشــناس  ارتب

ــش  ــان، در بخ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــی ش ــئول بازاریاب و مس
اینترنــت پرســرعت پاســخگوی ســؤال مشــترکان در ایــن برنامــه 

ــدند. ش
ــن  ــه ای ــد متوج ــا بای ــده؛ از کج ــت ارزان ش ــد اینترن     می گوین

ــد؟ ــوع ش موض
رادیویــی  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  اباغ هــای  بــه  توجــه  بــا 
ــود را ارزان  ــت خ ــه اینترن ــود ک ــرکتی ب ــن ش ــرات، اولی ــرکت مخاب  ش
ــرات  ــق پنل هــای شــرکت مخاب ــد از طری ــا می توانن ــرد. مشــترکان م ک
اســتان اصفهــان ریــز کارکــرد و قیمــت محاسبه شــده اینترنــت خــود را 

ببیننــد و از صحــت ایــن موضــوع مطمئــن شــوند. 
ــدن و  ــی ش ــمت جهان ــه س ــران ب ــرات ای ــت مخاب ــت حرک ــد گف بای

کاهــش قیمت هــا و افزایــش خدمــات و کیفیــت اســت.
ــن اســت و خطــوط  ــدر پایی ــت میمــه این ق     چــرا ســرعت اینترن

تلفــن نویــز دارد؟
شــهر میمــه هــم ماننــد دیگــر شــهرهای اســتان اصفهــان دارای اینترنت 
ــن هم اســتانی گرامــی  ــه نظــر می رســد مشــکل ای پرســرعت اســت. ب

یــک مشــکل مــوردی باشــد و نیــاز بــه بررســی دارد. 
ــت  ــث اف ــاختمان باع ــی درون س ــکات سیم کش ــات مش ــی اوق گاه
را بررســی  اینترنــت می شــود کــه می تــوان آن   کیفیــت ســرعت 

و رفع کرد. 
مشــکل نویــز روی خطــوط تلفــن را هــم می تــوان بــا قــرار دادن 

ــه تلفــن حــل کــرد.  ــیم ورودی ب ــر راه س اســپلیتر )نویزگیــر( س
اگــر بــا همــه ایــن کارهــا مشــکل ســرعت حــل نشــد، ایــن همشــهری 
ــا مراجعــه بــه مرکــز مخابــرات میمــه از همــکاران  گرامــی می تواننــد ب
مــا بخواهنــد کــه مشکلشــان را بــه صــورت مــوردی بررســی کننــد کــه 

ــق حــل می شــود. ان شــاءهللا مشکلشــان از ایــن طری
    نکته:

 هــر قــدر ســرعت اینترنــت بیشــتر باشــد، نویــز افزایــش پیــدا 
می کنــد؛ پــس الزم اســت مشــترکان بــرای تمامــی دســتگاه های 
متصــل بــه خــط تلفــن خــود اســپلیتر نصــب کننــد تــا مشــکلی از ایــن 

ــند. ــته باش ــت نداش باب

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

ــری  ــرد را دچــار تحریک پذی ــی، ف  معمــوال معــده خال
اســت  ممکــن  و  می کنــد  خلق وخــو  تغییــر  و 
ناخواســته بــر ســر دیگــران فریــاد بزنــد. بــرای ایــن 
مشــکل ذهنــی، می توانیــد افــت گلوکــز خــون را مقصر 
 بدانیــد و در واقــع ایــن خشــم واکنشــی بــه اســترس

است.
 گلوکــز بــرای مغــز حکــم ســوخت را دارد؛ وقتــی 
ــال  ــان در ح ــره گلوکزت ــود ذخی ــه می ش ــز متوج مغ
تمــام شــدن اســت، عصبانیــت شــروع می شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه خــوردن میان وعــده 
بافاصلــه مشــکل عصبانیــت بــر اثــر گرســنگی را حــل 
ــه  ــد بازگردانــی گلوکــز ب می کنــد. خــوردن غــذا، فرآین
بــدن را آغــاز می کنــد. هــر از گاهــی داشــتن مشــکل 
ــر اثــر گرســنگی چیــزی اســت طبیعــی؛  عصبانیــت ب
ــن  ــر ای ــه درگی ــب و روزان ــورت مرت ــه ص ــر ب ــا اگ ام
مشــکل باشــید، دیگــر از حالــت عــادی خــارج شــده 

اســت.
خشــم بــر اثــر گرســنگی اگــر روزانــه باشــد، بــه 

معنــای داشــتن مشــکل متابولیــک اســت. 
بــدن جهــت مهیــا کــردن انــرژی بــرای مغــز کار 
ــار  ــب دچ ــر مرت ــدارد. اگ ــش ن ــختی در پی ــاد س زی
ایــن حالــت می شــوید، ممکــن اســت دلیلــش 
ــج  ــد رن ــه قن ــاد ب ــان از اعتی ــه مغزت ــد ک ــن باش  ای

می برد.
ــد ــاده بخوری ــای س ــتر کربوهیدرات ه ــه بیش ــر چ  ه

ــوخت  ــوان س ــه عن ــا را ب ــتر آن ه ــم بیش ــان ه بدنت
بایــد  بهتــر  بــرای کارایــی  بــدن  امــا  می طلبــد؛ 
بــا چندیــن نــوع ســوخت کار کنــد؛ ایــن یعنــی 
دیگــر فقــط روی یــک نــوع مــواد مغــذی تکیــه 
نداریــد و در صــورت نبــود یکــی، از مــوارد دیگــر 
دچــار خشــم  اینکــه  بــدون  می کنیــد،   اســتفاده 

شوید.
میــزان مصــرف کربوهیــدرات را محــدود کنیــد تــا 

بدنتــان بــه ســوزاندن چربــی نیــز عــادت کنــد. 
هرچــه بیشــتر بــه چربــی بــرای ســوخت نیــاز داشــته 
ــاز  ــورد نی ــای م ــم بیشــتر آنزیم ه ــان ه باشــید، بدنت
ــت  ــا گذش ــازد. ب ــا را می س ــتن چربی ه ــرای شکس ب
زمــان، فرآینــد اســتفاده از چربــی ســاده تر می شــود. 
ــت؛  ــه اس ــرف صبحان ــروع، ص ــرای ش ــن کار ب بهتری
خــوردن یــک کیــک یــا شــیرینی بــه همــراه چــای یــا 
قهــوه شــیرین ماننــد مصــرف گلوکــز خالــص اســت. 
ــا کل روز را  ــد ت ــان می کن ــه آماده ت ــه اینک ــر از هم بدت
وابســته بــه کربوهیــدرات باقــی بمانیــد. ســعی کنیــد 
روز خــود را بــرای مثــال بــا املــت ســبزیجات شــروع 
کنیــد؛ بــا ایــن کار پروتئیــن و چربــی خواهیــد ســوزاند 
ــده  ــا وع ــدنتان ت ــنه ش ــال گرس ــدت احتم ــه ش و ب

بعــدی کــم خواهــد شــد. 
ــل  ــه حداق ــه روز ب ــدی را در ادام ــای قن میان وعده ه

ــوز  ــد از م ــوارد می توانی ــن م ــای ای ــه ج ــانید. ب برس
بــادام زمینــی یــا کراکرهــای ســبوس دار  و کــره 
ــود  ــه می ش ــد. توصی ــتفاده کنی ــر اس ــا پنی ــراه ب هم
از میان وعده هایــی اســتفاده کنیــد کــه عــاوه بــر 
کربوهیــدرات، چربــی و پروتئیــن هــم داشــته باشــند. 
ــود  ــر ش ــذا کندت ــوارش غ ــد گ ــک می کن ــن کار کم  ای
ــر  ــد. در آخ ــته باش ــات داش ــز ثب ــان نی ــد خونت و قن
یکــی از مهم تریــن نــکات بــرای تشــخیص عصانیــت 
ــوید  ــه ش ــه متوج ــت ک ــن اس ــنگی ای ــی از گرس ناش
ــد  ــم می کنی ــاس خش ــی احس ــه زمان های ــا چ دقیق
ــد.  ــوق می ده ــمت س ــه آن س ــما را ب ــان ش و مغزت
ــدید  ــم ش ــنگی ه ــه گرس ــم متوج ــگام خش ــر هن اگ
کمــی مکــث کنیــد و ســر کســی کــه نزدیکتــان 
اســت را از بدنــش جــدا نکنیــد! بــه جــای ایــن 
ــا  ــد. ب ــالم بروی ــده س ــک میان وع ــراغ ی ــه س کار ب
ــز  ــده، مغ ــم درســت مع ــرل احساســات و تصمی کنت
خواهنــد  متشــکر  شــما  از  همگــی  عزیزانتــان   و 

بود. سایت دکتر کرمانی

چرا برای برخی خشم و گرسنگی یک معنا دارد؟

گــروه تشــکیات و بهبــود روش هــای شــهرداری اصفهــان 
منابــع  مدیریــت  در  بهــره وری  افزایــش  هــدف   بــا 
ــات  ــان اقدام ــهرداری اصفه ــازمانی ش ــرمایه های س و س
مســتمر و بســیاری را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 
ــان ــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفه  ب
ــال آن  ــه دنب ــت شــهرها و ب ــش جمعی شهرنشــینی، افزای
توســعه شــهرهای کوچــک و بــزرگ، از ویژگی هــای عصــر 
ــکونتگاهی  ــز س ــن مراک ــدار ای ــعه پای ــوده و توس ــر ب حاض
ــت کارآمــد اســت.  ــزی و مدیری در گــرو داشــتن برنامه ری
ــه  ــتند ب ــه هس ــدی ک ــدازه و ُبع ــر ان ــهرها در ه ــروزه ش ام
مدیریــت بهینــه، به کارگیــری تکنیک هــا و روش هــای 
ــهروندان  ــارکت ش ــه مش ــت روحی ــول، تقوی ــود و تح بهب
 جهــت کاهــش مشــکات فرهنگــی، اجتماعــی، خدماتــی 
و همچنیــن ایجــاد آرامــش و آســایش نیازمندنــد؛ از ســوی 
دیگــر گســتردگی وظایــف و خدمــات شــهرداری ها، رشــد 
ــت  ــری از خاقی ــرورت بهره گی ــا و ض ــزون فناوری ه روزاف
ــش  ــت و نق ــهرداری، اهمی ــهر و ش ــکات ش ــل مش در ح
اداری دوچنــدان  را در نظــام  بهبــود روش هــا  اصــاح 

می کنــد. 
ــه خوبــی مشــهود اســت کــه شــهرداری ها در  هم اکنــون ب
ــددی  ــدات متع ــا و تهدی ــا فرصت ه ــان ب ــق اهدافش تحق
تجدیدنظــر  و  اصــاح  بنابرایــن  می شــوند.  روبــه رو 
بــا  انجــام کار  روش هــای  و  در سیســتم ها  پی درپــی 
توجــه بــه پیشــرفت علــم و فنــاوری، امــری اجتناب ناپذیــر 
اســت؛ چراکــه در غیــر ایــن صــورت شــهرداری پاســخگوی 
نیازهــای جامعــه نبــوده و منجــر بــه نارضایتــی شــهروندان 

خواهــد شــد.
ــره وری در  ــود به ــت بهب     پیاده ســازی چرخــه مدیری

قالــب اقتصــاد مقاومتــی
ــود  ــکیات و بهب ــوزش، تش ــر آم ــاس مدی ــن اس ــر همی ب
ــه  ــه مجموع ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــای ش روش ه
فعالیت هــای تحــت مدیریــت خــود و بــا بیــان اینکــه ایــن 
فعالیت هــا مشــتمل بــر دو بخــش کلــی آمــوزش ضمــن 
خدمــت همــکاران شــهرداری و بخــش بهبود روش هاســت 
آموزش هــای  شــامل  آمــوزش  بخــش  کــرد:  اظهــار 
آموزش هــای  طریــق کتــاب،  از  آمــوزش  الکترونیکــی 
ــوده و بخــش  ــق ســمینارها ب حضــوری و آمــوزش از طری
ــود  ــت و بهب ــش مدیری ــامل بخ ــز ش ــا نی ــود روش ه بهب
ــه  ــن ب ــتورکارها و پرداخت ــم دس ــه و تنظی ــا، تهی فرآینده

سیســتم های مدیریــت و کیفیــت می شــود. 
ــا در شــهرداری  ــود روش ه ــداف بهب مرتضــی نصوحــی اه
را افزایــش بهــروه وری، ارائــه خدمــات باکیفیــت، افزایــش 
ــیکل  ــش س ــوع، کاه ــاب رج ــارات ارب ــدی و انتظ رضایتمن
ارائــه خدمــات ظرفیــت  افزایــش  انجــام کار،   زمــان 
حــذف کارهــای مــوازی، کاهــش هزینه هــای باالســری و 
رســیدن بــه حــد مطلــوب و افزایــش رضایتمنــدی کارکنــان 

دانســت. وی ادامــه داد: بی تردیــد هیــچ ســازمانی بــدون 
ــش،  ــورت اثربخ ــه ص ــد ب ــداف نمی توان ــن اه ــیم ای ترس

ــد.  ــی کن ــای خــود را عملیات ماموریت ه
مدیــر آمــوزش، تشــکیات و بهبــود روش هــای شــهرداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــوری، 121  ــاون اول رئیس جمه ــت مع ــه ریاس ــی ب مقاومت
ــه  ــرده ک ــاغ ک ــرای اجــرا در ســال 95 اب ــی را ب ــروژه مل پ
ــی بهــره وری  ــه ســازمان مل ــوط ب یکــی از ایــن مــوارد مرب
بهبــود  بــا عنــوان »اجــرای چرخــه مدیریــت  ایــران 
ــد  ــت، تاکی ــب« اس ــزرگ منتخ ــگاه ب ــره وری در 10 بن به
کــرد: بــا توجــه بــه چشــم انداز شــهرداری اصفهــان در افــق 
1404 و تحقــق هــدف کان افزایــش بهــره وری در مدیریــت 
ــان 1400«  ــه »اصفه ــازمانی در برنام ــرمایه س ــع و س مناب
ــزرگ  ــگاه ب ــی از 10 بن ــوان یک ــه عن ــان ب شــهرداری، اصفه
ــا ســازمان  مذکــور انتخــاب شــده و بــه صــورت تعاملــی ب
ــت  ــه مدیری ــازی چرخ ــال پیاده س ــره وری در ح ــی به مل
بهبــود بهــره وری در قالــب طــرح نظــام یکپارچــه پیشــبرد و 

ــی اســت.  ــش اقتصــاد مقاومت پای
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش ملــی بهبــود 
در سیســتم های مدیریــت شــهری کــه طــی روزهــای 
گذشــته بــا محوریــت شــهرداری تهــران برگــزار شــد، 
ــه  ــش ک ــن همای ــان در ای ــرد: شــهرداری اصفه ــح ک تصری
بــا همــکاری دانشــگاه های تهــران و مجموعــه کان شــهرها 
ــه  ــود در زمین ــات خ ــت و تجربی ــور یاف ــد حض ــزار ش برگ
شــرح وظایــف اصــاح ســاختار ســازمانی و ... را ارائــه داد؛ 
در نهایــت از شــهردار اصفهــان بــه دلیــل اهمیــت دادن بــه 
بهبــود در سیســتم های مدیریتــی در مجموعــه شــهرداری 

تقدیــر شــد.
    96، ســال حرکــت بــه ســمت تعالــی ســازمانی در 

شــهرداری اصفهــان
شــهرداری  روش هــای  بهبــود  و  تشــکیات  مســئول 
ــود در  ــی بهب ــش مل ــه همای ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی اصفه
سیســتم های مدیریــت شــهری کــه طــی روزهــای گذشــته 
در تهــران برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ایــن نخســتین همایش 
در ســطح ملــی ویــژه شــهرداری ها بــود کــه چندیــن 
ــش  ــگاه پای ــا، جای ــود فرآینده ــامل بهب ــی ش ــور اصل  مح
 و ارزیابــی فرآیندها در مدیریت شــهری، ســاختار ســازمانی 

 و بازطراحــی ســازمان های مرتبط با شــهرداری در آن مطرح 
شد. 

ــاس  ــر اس ــدام ب ــت اق ــای در دس ــر کاره ــور از دیگ نداف پ
برنامــه ســند تحــول شــهرداری را پیاده ســازی تعالــی 
عنــوان  تحــت   1400 اصفهــان  برنامــه  در  ســازمانی 
ــم  ــزود: امیدواری ــت و اف ــهرداری دانس ــول ش ــه تح برنام
ــا  ــود ت ــی ش ــازمانی اجرای ــی س ــوع تعال ــال 96 موض س
ســطح  در  نخســتین کان شــهر  اصفهــان،  شــهرداری 
ــت  ــازمانی حرک ــی س ــمت تعال ــه س ــه ب ــد ک ــور باش  کش

می کند.
    ارائــه 105 هــزار نفــر - ســاعت آمــوزش ویــژه 

کارکنــان شــهرداری اصفهــان در ســال 95
ــاره  ــا اش ــه ب ــز در ادام ــهرداری نی ــوزش ش ــناس آم کارش
ــان شــهرداری اصفهــان اظهــار  ــه موضــوع آمــوزش کارکن ب
ــدی از  ــی همچــون بهره من ــوزش اهداف ــوزه آم ــرد: در ح ک
ــن  ــاوری نوی ــدی از فن ــوع شــیوه های آموزشــی، بهره من تن
آموزشــی، افزایــش دامنــه مشــارکت کنندگان فعــال در 
حــوزه آمــوزش و بهره منــدی از مدرســان داخلــی در دســتور 

ــرار دارد.  ــان ق ــهرداری اصفه کار ش
ــی از  ــاری یک ــال ج ــرد: در س ــح ک ــی تصری ــدی کریم مه
مزایــای حــوزه آمــوزش ایــن بــود کــه موفــق بــه افزایــش 
ــی را آمــوزش  ــان خــود شــد و مطالب 50 درصــدی مخاطب

ــود. ــان 1400 ب ــه اصفه ــه در راســتای اهــداف برنام داد ک
حــوزه  ایــن  در  همچنیــن  اصفهــان  داد:  ادامــه  وی   
مدرســان  اطاعــات  جامــع  بانــک  تهیــه  ارائه دهنــده 
کان شــهرها بــود کــه در واقــع ایــن بانــک بتوانــد مدرســان 
شــهرهای مختلــف را بــرای اســتفاده در تمــام کان شــهرها 

ــذارد.  ــتراک بگ ــه اش ب
نفر-ســاعت  تاکنــون 105 هــزار  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ارائــه   95 ســال  در  اصفهــان  شــهرداری  در  آمــوزش 
 شــده اســت، افــزود: ایــن آموزش هــا شــامل 6 هــزار 
ــاعت  ــزار نفر-س ــی، 20 ه ــوزش کتابخوان ــاعت آم نفر-س
آمــوزش نرم افــزاری و رایانــه ای، بیــش از 21 هــزار نفر-ســاعت 
آمــوزش الکترونیکــی، بیــش از 7 هــزار نفر-ســاعت آمــوزش 
دوره هــای اخاقــی و عمومــی و 50 هــزار نفر-ســاعت آموزش 

ــود.  ــق می ش ــا و مناط ــامل معاونت ه ــی ش تخصص
 کریمــی تاکیــد کــرد: حمایــت تحصیلــی از 115 نفــر

ــزاری  ــی، برگ ــه آموزش ــزار گواهینام ــش از 10 ه ــدور بی ص
ــف ــن مختل ــا عناوی ــران ب ــرای مدی ــای آموزشــی ب  دوره ه

ارســال کتــاب بــرای مدیــران و برگــزاری بعضــی دوره هــا به 
صــورت منطقــه ای از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در حــوزه 

آمــوزش شــهرداری برگــزار شــده اســت. 
ــوزه  ــی در ح ــش مهم ــی نق ــه اثربخش ــان اینک ــا بی وی ب
آمــوزش دارد، اضافــه کــرد: بیــش از 70 درصــد دوره هــای 
آموزشــی کــه برگــزار شــده، اثربخشــی الزم بــرای آن حــوزه 

را داشــته اســت. 

از افزایش بهره وری در شهرداری اصفهان تا رضایتمندی شهروندان

 پیاده سازی چرخه مدیریت بهبود بهره وری در قالب اقتصاد مقاومتی
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