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پس  که  چنان  است؛  آدمی  به  تعالی  و  تبارک 
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َ
َعّل نَسَن 

ْ
ال خلق  اْلُقْرَءاَن  َم 

َ
َعّل ْحَماُن  الّرَ

تعلیم  را  قرآن  رحمان،  خداوند   )4-1 )الرحمن، 
فرمود، انسان را آفرید و به او »بیان« آموخت.

تا  حیوانی  حد  از  را  انسان  جایگاه  ویژگی،  دو  این 
مؤمنان)ع(  امیر  است.  داده  ارتقا  جانشینی خداوند 
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آگهی تجدید مزایده عمومی 

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حق بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری فوالدشهر را از طریق 
مزایده عمومی به شرکتهای معتبر و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز سه شنبه تاریخ 

95/12/24 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

آگهی تجدید مناقصه 

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از طریق 

مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی 

از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/12/24 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر
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یادداشتسرمقاله  

در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
ــان  ــدار اصفه ــه فرمان ــع و معارف ــم تودی مراس
اظهــار داشــت: بنــده جــز خیــر از آقــای کفیــل 
چیــزی ندیــدم. هیــچ یــک از مســئوالن و 
سیاســیون اســتان اصفهــان از ایــن تغییــر در 
ایــن زمــان راضــی نبودنــد و اینکــه مصلحتــی 
دیدنــد امیــدوارم خیــر باشــد و از طــرف همــه 

از کفیــل تشــکر می کنــم.
 6 کــه گفتــه شــد  همان طــور  افــزود:  وی 
انتخابــات اخیــر بــدون هیــچ ســروصدایی 
ــان رابطــه  ــدار ســابق اصفه ــزار شــد. فرمان برگ
خوبــی را میــان کشــاورزان و مســئوالن ایجــاد 
 کــرد و هیــچ نقصــی در کار ایشــان نبــود 
و بنــده شــهادت می دهــم کــه بــه جــز انجــام 

و اطاعــت از قانــون بــه هیــچ چیــز نظــر 
نداشــتند.

امــام جمعــه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: کفیــل 
عیــن اعتــدال را در مســائل مختلــف در پیــش 
ــد.  ــم زدن ــه ه ــن کار را ب ــا ای ــود؛ ام ــه ب گرفت
رضوانــی هــم بهتریــن گزینــه بــرای جایگزینــی 
زمــان  در  تعریــف  ولــی  بــوده ،  ایشــان 
مســئولیت نیســت و بایــد از ایشــان عمــل 
ــدار  ــات نزدیــک اســت و فرمان ــم؛ انتخاب ببینی
ســابق بایــد تجربیــات خــود را در اختیــار 

ــذارد. ــی بگ رضوان
وی بــا اشــاره بــه ســخنی از حضــرت علــی)ع( 
تصریــح کــرد: هــر  کــس چیــزی از امــور 
 مســلمین را قــرار اســت سرپرســتی کنــد 
ــه  ــدد، ب ــردم ببن ــر روی م ــش را ب و درب اتاق
ــا  ــت ت ــد اس ــت خداون ــم در لعن ــورت دائ ص

ــد. ــاز کن ــردم ب ــرای م ــه درب را ب ــی ک زمان
ــه  ــی ک ــد کس ــز فرمودن ــادق)ع( نی ــام ص  ام
متولــی کار مــردم شــده و درب را بــرای مــردم 
ــن  ــه ای ــرده ک ــب ک ــد واج ــذارد، خداون ــاز گ ب
فــرد در روز قیامــت تــرس و وحشــتی نداشــته 

ــنیم ــد. تس باش

عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره به منشــور 
روحانیــت امــام خمینی)ره(گفــت: امــام بــر اســاس ایــن 
منشــور روحانیــت را بــه دو دســته تقســیم کردنــد کــه یــک 
دســته از آن هــا شــامل روحانیــت متحجــر و یــک دســته 

نیــز روحانیــت لیبرالــی و آمریکاپرســت هســتند.
ــه اینکــه امــروز ضعف هــای  ــا اشــاره ب ــم پورازغــدی ب رحی
آمریــکا بــا روی کار آمــدن رئیس جمهــور جدیــد ایــن 
کشــور در حــال آشــکار شــدن اســت، تصریــح کــرد: ترامــپ 
ــت  ــالی اس ــش پوش ــک ارت ــکا ی ــش آمری ــه ارت ــه ک  گفت
ــه  ــوری حمل ــچ کش ــه هی ــی ب ــور واقع ــه ط ــد ب و نمی توان
ــک  ــیده و ی ــور پوس ــن کش ــز ای ــه چی ــع هم ــد و در واق کن

ــت.  ــته اس ــور ورشکس کش
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره بــه 
مســتکبران  بدعهدی هــای  از  نمونــه ای  برجــام  اینکــه 
بــه  صددرصــد  مــا  خاطرنشــان کــرد:  آمریکاســت،  و 
ــه  ــا ب ــل آن ه ــا در مقاب ــم؛ ام ــل کرده ای ــود عم ــدات خ تعه
تعهــدات خــود عمــل نکرده انــد و حتــی رئیس جمهــور 
ــه  ــا ب ــق اص ــن تواف ــه ای ــد ک ــور می گوی ــن کش ــد ای جدی
ــش از دو  ــز بی ــته نی ــال گذش ــه س ــدارد. البت ــی ن ــا ربط م
ــت  ــه نف ــد و االن هــم ک ــا را خوردن ــای م ــارد از پول ه میلی
می فروشــیم، نمی گذارنــد یــک دالر وارد کشــور شــود.

ــدات  ــه تعه ــه هم ــا ب ــه م ــی ک ــرد: در حال ــح ک وی تصری
خــود عمــل کرده ایــم، ولــی بــاز هــم دشــمن مــا را تحقیــر 

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن نتیج ــد و ای ــن می کن ــرده و توهی ک
مــا از تجربیاتــی کــه داشــته ایم، درس عبــرت نگرفته ایــم.

عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
هــر کــس بــه لبخنــد دشــمن اعتنــا کنــد و از صحبــت یــا 
ــا وابســته  ــد ســاده لوح، احمــق ی ــا آن هــا دم بزن آشــتی ب
اســت، بیــان کــرد: منطــق نظــام ســرمایه داری غــرب 
مبتنــی بــر منطــق قارونــی اســت. البتــه ایــن حــرف 
 شــامل ســرمایه دارانی کــه در راســتای تولیــد علــم، قــدرت 
و اشــتغال فعالیــت می کننــد، نمی شــود؛ چــرا کــه این هــا 
ــروع  ــا مش ــال آن ه ــتند و م ــبیل هللا هس ــی س ــد ف  مجاه
و حــال اســت. رحیــم پورازغــدی بــا بیــان اینکــه کســانی 
کــه از آشــتی بــا جهــان دم می زننــد از نظــر امــام خمینــی 
بیمــار روانــی هســتند، تصریــح کــرد: حــرف مــا ایــن اســت 
ــدس را و  ــرائیل ق ــایه اس ــر س ــم زی ــا می توانی ــا م ــه آی ک
زیــر ســایه آل ســعود بیــت هللا حــرام و زیــر ســایه صــدام 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــارت کنیــم. وی ب ــی را زی ــای معل کرب
ــق  ــرورت تحق ــر ض ــاب ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــی ک در حال
ــه  ــم ک ــا می بینی ــد، ام ــد می کنن ــی تاکی ــاد مقاومت اقتص
دســتگاه های اداری و دســتگاه های حاکمیتــی درســت 
ــر  ــر 200 نف ــرد: اگ ــح ک ــد، تصری ــل می کنن ــر آن عم مغای
ــوزه  ــه در ح ــیم ک ــته باش ــح داش ــص صال ــروی متخص نی
صــادرات، واردات و تولیــد در کنــار هــم باشــند، قطعــا 

ــنیم ــود. تس ــرف می ش ــکات برط ــیاری از مش بس

محمدباقــر نوبخــت در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
بــا اعــام ایــن خبــر کــه بــه دلیــل بررســی بودجــه، جلســه 
ــده  ــکیل ش ــه تش ــه و بودج ــازمان برنام ــه در س ــن هفت ای
اســت، اظهــار کــرد: طــی ســال های ۹2 تــا ســال ۹6 میــزان 
ــه  ــارات صورت گرفت ــم اظه ــت علی رغ ــه دول ــش بودج افزای
بودجــه چیــزی جــز  رو  ایــن  از  نبــوده؛  زیــاد  بســیار 

ــت. ــا نیس ــارف و درآمده ــی مص پیش بین
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینه هــای جــاری در دولــت 
ــزود:  ــت، اف ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد افزای ــم ۵۹ درص یازده
تملــک  و  درصــد   6۱ دولــت  در  عمرانــی  هزینه هــای 
دارایی هــای مالــی ۸2 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.

ــرار  ــره ق ــز مذاک ــت می ــا پش ــرد: م ــان ک ــت خاطرنش نوبخ
ــد  ــاری بای ــای ج ــم در هزینه ه ــی معتقدی ــم، ول می گیری
بخشــی را بــه بحــث امنیتــی و دفاعــی اختصــاص دهیــم؛ 
از ایــن رو در ایــن راســتا اقدامــات الزم را انجــام می دهیــم.

ــت  ــور گفــت: یکــی از چالش هــای دول معــاون رئیس جمه
ــت  ــزام دول ــزرگ نظــام اداری کشــور و ال وجــود ســازمان ب
ــورم  ــرخ ت ــه تناســب ن ــه افزایــش هزینه هــای پرســنلی ب ب

اســت.
نوبخــت افــزود: همچنیــن تعهــدات دولــت در زمینــه 
پرداخــت یارانه هــا٬ خریدهــای تضمینــی و انبــوه طرح هــای 
عمرانــی ناتمــام، از دیگــر چالش هایــی اســت کــه دولــت بــا 
آن روبــه رو اســت؛ البتــه مــا در ایــن بخش هــا رویکردهــای 

موفقــی چــون خودکفایــی در گنــدم را داشــته ایــم.
ســخنگوی دولــت دربــاره سیاســت های دولــت دربــاره 
ــود را در  ــه خ ــا وظیف ــرد: م ــار ک ــر اظه ــط فق ــش خ کاه
ــد  ــورم  ۱2 درص ــرخ ت ــق ن ــا طب ــش حقوق ه ــت افزای جه
انجــام می دهیــم. معــاون رئیس جمهــور دربــاره گــران 
ــر  ــرد: ب ــد ک ــال ۹6 تاکی ــرژی در س ــای ان ــدن حامل ه ش
اســاس تبصــره ۱۴ مجلــس بایــد ایــن موضــوع را تصویــب 
ــای  ــش قیمت ه ــرای افزای ــی ب ــا بنای ــم فع ــا ه ــرد و م نک

حامل هــای انــرژی نداریــم.
ــت از  ــی دول ــارد تومان ــت ۱/۴ میلی ــاره برداش ــت درب نوبخ
صنــدوق توســعه ملــی افــزود: ایــن موضــوع یــک محاســبه 
جابه جایــی اشــتباه بانــک مرکــزی بــوده و اصــا برداشــتی 
صــورت نگرفتــه اســت. وی دربــاره روابــط ایــران و عربســتان 
تصریــح کــرد: موضــع جمهــوری اســامی نســبت بــه 
اقدامــات عربســتان در یمــن و ســوریه مشــخص اســت و 
ــن اقدامــات خــود پاســخ دهــد.  ــرای ای ــد ب عربســتان بای
معــاون رئیس جمهــور دربــاره وجــود افــراد دوتابعیتــی 
ــت:  ــه دادســتان کل کشــور گف ــه نام ــا توجــه ب ــت ب در دول
ــمی  ــع رس ــوع مرج ــن موض ــات در ای ــع وزارت اطاع موض
اســت. نوبخــت دربــاره پرونــده حقوق هــای نجومــی گفــت: 
ایــن پرونــده در دیــوان محاســبات و قــوه قضائیــه در حــال 
ــاره  ــد درب ــی بای ــتگاه قضای ــن رو دس ــت؛ از ای ــی اس بررس

ــد. ایــن موضــوع اعــام نظــر کن

گفــت:  دفــاع  وزیــر 
ــی  ــروز دریای ــک ک موش
رزمایــش  در  نصیــر 
نیــروی   ۹۵ والیــت 
دریایــی ارتــش رونمایــی 

شــد. 
ــان  ســردار حســین دهق
گفــت:  دفــاع  وزیــر 
موشــک  جدیدتریــن 
ایــران  دریایــی  کــروز 
در  »نصیــر«  نــام  بــا 
رزمایــش نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 

گرفــت. قــرار  بهره بــرداری  مــورد  موفقیــت  بــا 
ــای  ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف ــه وزی ــاس آنچ ــر اس  ب
ــزرگ  ــش ب ــان رزمای ــت: در جری ــرده اس ــام ک ــلح اع مس
نیــروی دریایــی ارتــش کــه بــا نــام والیــت ۹۵ در آب هــای 
برگــزاری اســت، جدیدتریــن  جنــوب کشــور در حــال 
موشــک کــروز دریایــی ســاخت وزارت دفــاع  بــا نــام 
ــت  ــدف اصاب ــه ه ــت ب ــا موفقی ــد و ب ــاپ ش ــر« پرت  »نصی
ــاع  و پشــتیبانی  ــی وزرات دف ــات دفاع ــرد. ســتاد تبلیغ ک

نیروهــای مســلح

ــیج  ــازمان بس ــس س ــرور، رئی ــین غیب پ ــردار غامحس س
مســتضعفین، بــا تســلیت شــهادت حضــرت فاطمــه)س( 
ــا اقتضــای  ــا بیــان اینکــه برنامه هــای مــا بایــد مطابــق ب ب
انقــاب پیــش بــرود، گفــت: راه مانــدگاری و تــداوم انقــاب 
و حفــظ دســتاوردهای آن، »اســتحکام درونی نظام« اســت 
و اگــر بــه ایــن مهــم پرداختــه شــود، تهدیــدات حوزه هــای 

ــاب اســامی دور می شــود. ــف از انق مختل
ــی از  ــام، یک ــی نظ ــتحکام درون ــاد اس ــزود: در ایج وی اف
ــای  ــت نیروه ــدف تربی ــا ه ــازی ب ــم کادرس ــات مه اقدام

ــت. ــاب اس ــراز انق ط
غیب پــرور بــا بیــان اینکــه مســاجد کانــون جوشــان انقــاب 
ــن  ــوده و هســتند، گفــت: رســالت بســیج در ای اســامی ب

ــی مســاجد اســت. عرصــه، احیاکــردن نقش آفرین
ــه اقدامــات و برنامه هــای ســال  ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
۹6 ســازمان بســیج مســتضعفین اظهــار داشــت: اقدامــات 
ــرار  ــده بســیج ق ــای ســال آین ــی در رأس برنامه ه اجتماع

دارد. 
ــاب بایســتیم  ــای انق ــا پ ــر م ــرد: اگ ــح ک ــرور تصری غیب پ
ــته  ــی داش ــادی و انقاب ــت جه ــاش و هم ــن راه ت و در ای
ــم  ــی خواهی ــت اله ــور قطــع مشــمول رحم ــه ط باشــیم، ب

ــارس شــد. ف

امام جمعه اصفهان:

هیچ یک از مسئوالن و سیاسیون اصفهان به تغییر فرماندار راضی نبودند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

برجام، نمونه ای از بدعهدی های مستکبران و آمریکاست 

سخنگوی دولت:

بنا نداریم قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم

سردار دهقان خبر داد: 

 رونمایی از »نصیر« 

جدیدترین موشک کروز ایرانی 

سردار غیب پرور:

 اقدامات اجتماعی در رأس 

برنامه های سال آینده بسیج قرار دارد

حتما بخوانید!
موفقیت های نظام را باید بدون... سه شنبه  10  اسفندماه   21395
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پژوهشگر  و  استاددانشگاه
دکتر محمدجواد قاسمی

 
ــن عملکــرد انســان  ــن و متداول تری ــار کم نظیرتری گفت
ــری  ــه به کارگی ــی ک ــف، ازآنجای ــن وص ــا ای ــت. ب اس
ــر  ــت، کمت ــان اس ــی و آس ــی، طبیع ــیار معمول آن بس

ــم. ــوان آن را در می یابی ــدرت و ت ق
گفتــار گرانقدرتریــن ابــزارِ در اختیــار انســان اســت؛ امــا 

از بیشــتر کاربردهــای آن غافــل هســتیم. 
ــان در  ــر اســاس محاســبه ای حــدود ۴2 درصــد زم ب
ــی  ــراد معمول ــادی توســط اف ــای ارتباطــی ع مراوده ه
از طریــق گــوش کــردن و 32 درصــد در صحبــت کــردن 
ــدن  ــه خوان ــی اســت ک ــن در حال صــرف می شــود؛ ای
۱۵ درصــد و نوشــتن 11 درصــد زمــان را بــه خــود 

اختصــاص می دهــد. 
ــه  ــردم ب ــان م ــل می ــر متقاب ــترین تأثی ــن بیش بنابرای
گفتــار و شــنیدار بســتگی دارد و کمتریــن آن بــه 
ــی  ــایل ارتباط ــترش وس ــر آن گس ــزون ب ــتار. اف نوش
ــواره  ــون، ماه ــو و تلویزی ــراه، رادی ــن هم ــون تلف همچ
ــای  ــتر جنبه ه ــه بیش ــی – ک ــایل ارتباط ــر وس و دیگ
تأثیــر  ایــن  بــر   - دارنــد  شــنیداری  و  گفتــاری 

ینــد. می افزا
ــیله  ــب، وس ــاع و ترغی ــوان اقن ــه عن ــن ب ــخن گفت س
خویــش  حقــوق  از  دفــاع  دیگــران،  بــا   ارتبــاط 
ــر و  ــم و مؤث ــای مه ــات و انجمن ه ــرکت در جلس ش
ــران، دارای  ــه دیگ ــبت ب ــودت نس ــت و م ــراز محب اب
نتایــج ســودمند، زیبــا و شــفابخش )terpatic( بــوده 
ــه فــردی را ایفــا  و در زندگــی انســان نقــش منحصرب

می کنــد.
ــار از زمــان طفولیــت شــروع می شــود و عملکــرد  گفت
ــارت  ــت. مه ــه انسان هاس ــار دوطرف ــی از کل رفت اصل
ــت  ــال و دریاف ــر، انتق ــد خب ــان، تولی ــتفاده از زب اس
ــه عقایــد  )reception(، تنظیــم اطاعــات و پاســخ ب

ــاری الزم اســت.  ــاط گفت ــک ارتب ــرای ی مــردم، ب
ــته  ــه گاه در رش ــم ک ــات مه ــی از موضوع ــروزه یک ام
ــه صــورت مســتقل  ــار ســازمانی و گاه ب ــت رفت مدیری
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و در دانشــگاه های بعضــی از 
کشــورها بــه عنــوان یــک رشــته تحصیلــی تخصصــی 

ــت. ــاری اس ــاط گفت ــود، ارتب ــس می ش تدری
آیــا تاکنــون بــا خــود اندیشــیده ایم روزانــه چــه زمانــی 
ــران  ــا دیگ ــاری ب ــاط گفت ــن و ارتب ــخن گفت ــه س را ب
ــازی  ــرای بهینه س ــون ب ــا تاکن ــم؟ آی ــپری می کنی س
ــه  ــا ب ــم؟ آی ــی دیده ای ــاری، آموزش ــاط گفت ــن ارتب ای
نــوع بیــان واژگان می اندیشــیم؟ آیــا بــه پیامــد بیــان 

ــم؟ واژگان خــود توجــه داری
ســخن گاهــی از حملــه و یــورش کارگرتــر، از شمشــیر 
ــر و گاه  ــز خوب ت ــر، از همــه چی ــر نافذت ــر، از تی برنده ت
بدتــر، از همــه چیــز زیباتــر و گاه زشــت تر، از بهتریــن 
 اعمــال و گاه از بدتریــن اعمــال، کلیــد هــر خوبــی 
و بــدی و منشــأ بیشــترین خطاهــا و گناهــان بــه 

می آیــد. شــمار 
ای زبان هم آتش و هم خرمنی  
چند این آتش در این خرمن زنی
ای زبان هم گنج بی پایان تویی  
 ای زبان هم رنج بی درمان تویی

حکایتــی از بزرگمهــر نقــل شــده کــه در پاســخ پادشــاه 
ــو  ــن عض ــن و بدتری ــود بهتری ــیده ب ــی از او پرس وقت
گوســفند کــدام اســت، پاســخ داده اســت زبــان 
ــرای  ــی ب ــال خوب ــن حکایــت، شــاهد مث گوســفند. ای

ــن موضــوع اســت. ای
بــه  گاه  علیه الســام  معصومیــن  بیــان  در  زبــان 
و ســگ  عقــور  بــه کلــب  و گاه  بدخــو  درنــده ای 
 گیرنــده و تیــری کــه بــه خطــا مــی رود تشــبیه شــده 

است. 
نکته ای کان جست ناگه از زبان                      

 همچو تیری دان که جست آن از کمان
)اللهم سدد السنتنا بالصواب و الحکمه(

شأن و جایگاه فاطمه)س(                                                                                                         

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــا  ــا و بنیه ــا و َبعله ــة و أبیه ــی فاطم ــّل عل ــّم ص  »الّله
و السّر المستودع فیها بعدد ما احاط به علُمک«

ــش  ــاق و من ــی،  اخ ــبک زندگ ــا و س ــاد، زوای ــان ابع  بی
و ســیره معصومیــن)ع(، به ویــژه حضــرت صّدیقــه 
کبــری، فاطمــه زهــراء)س(، دارای آثــار و برکاتــی اســت 
 کــه از جملــه آنــان تفکــر و اندیشــه، عبرت آمــوزی

تقویــت ایمــان، الگــو گرفتــن، درس وحــدت، ریشــه یابی 
ــا  ــاط ب و حــل مشــکات، احیــای دیــن و ایمــان، ارتب

بــزرگان و درس دینــداری و تقواســت.
جایــگاه و مقامــات دختــر مکــّرم پیامبــر اعظــم)ص( 
ــزول  ــروردگار از ن ــزد پ ــرا)س( ن ــه زه ــرت فاطم حض
ــوره  ــوّدت و س ــه م ــه، آی ــه مباهل ــر، آی ــه تطهی »آیـــ

ــد.  ــت می آی ــه دس ــر« ب کوث
ــه  ــر گون ــر از ه ــه تطهی ــق آی ــر طب ــه ب ــخصیتی ک ش
ــر، منبــع  ــر طبــق ســوره کوث ــزه اســت و ب ناپاکــی، من

ــراوان(. ــر )ارزش ف ــر کثی ــداق خی و مص
 همچنیــن بــر طبــق داســتان مباهلــه، حضــور در 
ــر مکــّرم حضــرت مّحمــد  ــار پــدر بزرگــوارش پیامب کن
مصطفــی)ص( شــوهرش، حضــرت علــّی مرتضــی)ع( 
فرزنــدان ارجمنــدش، َحَسنین)علیهماالســام(، اتمــام 
و مخالفــان  رهبــر مســیحیان  بــه  الهــی   حجــت 

شد.
هم اکنــون نزدیــک بــه هــزار و چهارصــد ســال از بــرکات 
ــا  ــذرد و میلیون ه ــرت می گ ــودی آن حض ــار وج و آث
ــخصیت  ــتمداد از ش ــا اس ــبانه روز ب ــر ش ــان در ه انس
معنــوی آن بزرگــوار بــه پیشــگاه خداونــد، توســل 
ــش  ــه برکت ــد و ب ــت را می یابن ــد و راه هدای می جوین
مقــرب درگاه الهــی می شــوند و دنیــا و آخرتشــان 

آبــاد می شــود. 
ــه)س(  ــرت فاطم ــگاه حض ــاره جای ــر)ص( درب پیامب
ــد:  ــد؛ چنانچــه فرمودن ــری دارن ــا و بی نظی ــر زیب تعابی
یعنــی  نســاء العاَلمین«؛  ســّیدة  »فاطمــة]س[ 
ــت.  ــان اس ــوان جه ــن بان ــه، بهتری ــرم[ فاطم ]دخت

ــّی«.  ــة عل ــّز البرّی ــة أع ــد: »فاطم ــن فرمودن همچنی
یعنــی فاطمــه]س[ عزیزتریــن آفریــدگان خداونــد 
ــة  ــا َبضع ــد: »اّنه ــور فرمودن ــن اســت. همین ط ــزد م ن
مّنــی او َشــجعة مّنــی«. یعنــی فاطمــة]س[ پــاره تــِن 

ــت.  ــن اس ــود م ــی از وج و بخش
ــد: »اّنمــا  ــر صــادق)ع( فرمودن ــاره امــام جعف در این ب
ــا.«  ــن معرفته ــوا ع ــق ُفطم ــة ألن الخل ــّمیت فاطم ُس
یعنــی همانــا فاطمــه نامیــده شــده اســت، زیــرا 
ــوان  ــام او نات ــم مق ــات از درک و فه ــردم و مخلوق  م

هستند. 
ــت  ــه)س( خدم ــرگاه فاطم ــد: »ه ــلمه می گوی اّم س
رســول خــدا)ص( می رســید، پیامبر)ص( برمی خاســت 
و دختــرش را می بوســید و بــه او خوشــامد می گفــت، 
ــود می نشــاند...  ــت و در جــای خ دســتش را می گرف
راز خــود را بــا او در میــان می گذاشــت و در انجــام 

ــرد.« ــا او مشــورت می ک ــا ب کاره
ــان  ــل بی ــر قاب ــی غی ــب کماالت ــه صاح آری، ام االئم
ــه  ــا را شــناخت و ب ــد آن ه ــه بای و شــمارش اســت ک
ســبک زندگــی و کمــاالت و اخــاق و ســیره اش پیونــد 
خــورد و الگــو گرفــت کــه ایــن مناســب ترین راه 

ــت. ــی اس ــانی و اله ــال انس ــعادت و کم س

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

فرماندار سابق اصفهان: 

موفقیت های نظام را باید بدون لکنت 

بیان کرد 
ــدار  ــه فرمان ــع و معارف ــن تودی ــل در آئی فضــل هللا کفی
اصفهــان اظهــار داشــت: در ســوره عصــر آمــده انســان 
تنهــا در صورتــی کــه عمــر خــود را ســرمایه گذاری 
 کــرده و بــه ایمــان و عمــل صالــح تبدیــل کنــد 
از خســارت در امــان اســت؛ در غیــر ایــن صــورت 

خســارتی ســنگین داشــته اســت.
وی گفــت: موفقیــت یــک دولــت در خدمــت بــه 
ــی اســت؛ دور ان ســپری  ــت نظــام دین ــردم، موفقی م
و  مــردم  در  امیــد  ایجــاد  آثــار  امــا  می شــود، 

موفقیت هــا را بایــد بــدون لکنــت بیــان کنیــم.
ایــن  در  کــرد:  بیــان  اصفهــان  ســابق  فرمانــدار 
انتخابــات  بــا دوســتان دولــت اصاحــات کار کردیــم، 
دســت بــه ترکیــب آن نزدیــم و یــک نیــرو هــم 
فرمانــداری  داخلــی  بــه کارشناســان  و  نیاوردیــم 
ــهادت  ــه ش ــات ب ــن 6 انتخاب ــم؛ در ای ــاد کردی اعتم
مختلــف  سیاســی  ســایق  وجــود  بــا  دوســتان 
کردیــم  برگــزار  را  انتخابــات   آرامش تریــن   بــا 
و کار حرفــه ای و بــه دور از سیاســت زدگی صــورت 

ــم. دادی
ــت  ــه کارهاس ــن هم ــت رک ــوع امنی ــت: موض  وی گف
و امــروز بــه برکــت نظــام والیــی و بــه برکــت وجــود 
ــی و  ــای نظام ــاب، وجــود نیروه ــم انق ــر معظ رهب
انتظامــی و حضــور فعــال مــردم در صحنــه بیشــترین 

ــم. ــت را داری امنی
لــرزش  اگــر تــب کنــد، کشــور دچــار   اصفهــان 
می شــود و در ایــن مقطــع تاریخــی مــا امنیــت 

همــراه بــا آرامــش را در شــهر داریــم. تســنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

سال آینده دولت، بدهکارتر می شود
بــا  محمــود بهمنــی   
ــی  ــه پیش بین ــاره ب اش
میلیــارد  هــزار   ۴۴
تومــان اوراق قرضــه در 
الیحــه بودجــه ســال 
ــت:  ــار داش ــده،  اظه آین
یکــی از راه هایــی کــه 
بیشــتر  بــه  منجــر 
ــت  ــدن دول ــکار ش بده
ــت. ــارکت اس ــا مش ــه ی ــار اوراق قرض ــود، انتش می ش

 وی افــزود: غالبــا اوراق مشــارکت دولتــی و سیســتم 
بانکــی در سررســید خودشــان پرداخــت نشــده و بــه 
ــه  ــود. اینک ــه می ش ــت اضاف ــته  دول ــای گذش بدهی ه
امــروز شــاهد بدهی هــای بیشــتر از 700هــزار میلیــارد 
ــئله  ــن مس ــی از همی ــتیم، ناش ــت هس ــی دول تومان

اســت.
از  ناشــی  بدهی هــا  تمــام  تاکیــد کــرد:  بهمنــی   
ــر  ــت. اگ ــا نیس ــات بانک ه ــا تخلف ــت ی اضافه برداش
ــد و آن را  ــوز بگیرن ــار اوراق مج ــرای انتش ــا ب بانک ه
پرداخــت نکننــد، در حقیقــت نوعی دور زدن تســهیات 
را انجــام داده انــد؛ چــرا کــه بــرای دریافــت تســهیات و 
اســتقراض نیازمنــد مجــوز مجلــس هســتند؛ امــا اگــر 
ــی اوراق مشــارکت را در سررســید  ــک شــرکت دولت ی
اضافــه  معوقــات  حســاب  بــه  نکنــد،  پرداخــت 

می شــود. 
مالــی  بنیــه  موجــب می شــود  اوراق  ایــن  غالبــا 
ــهیات  ــد تس ــر نتوانن ــود و دیگ ــف ش ــا تضعی بانک ه
ــه بخــش  ــام تســهیات ب ــت هــم تم ــد. در نهای بدهن

دولتــی گرایــش پیــدا می کنــد.
 عضــو کمیســیون اقتصــادی ادامــه داد: وقتــی دولــت 
ــه،  ــت جریم ــری از پرداخ ــر خب ــود، دیگ ــکار ش بده
ــن  ــت! در ای ــم نیس ــول ه ــل پ ــی اص ــا حت ــود ی س
 صــورت بدیهــی اســت کــه فعالیت هــای اجرایــی 

ــد. ــد ش ــف خواه متوق
ــا  ــدن بانک ه ــکار ش ــورت بده ــر در ص ــوی دیگ  از س
ــر  ــه تاخی ــد 3۴ درصــد جریم ــزی بای ــک مرک ــه بان ب
ــدم  ــر ع ــاوه ب ــی ع ــد؛ یعن ــی بده ــت بده در پرداخ
پرداخــت درآمــد، بایــد جریمــه نیــز پرداخــت کنــد کــه 
در ایــن صــورت وضعیــت بانک هــا بــه هــم می ریــزد. 

دانشــجو

علــی الریجانــی بــا ابــراز تســلیت بــه مناســبت 
ــهدا  ــا ش ــت: قطع ــه گف ــای فاطمی ــیدن روزه فرارس
ــی  ــب فاطم ــروان صــادق مکت ــواده شــهدا، ره و خان
هســتند و بــرای ســپاه پاســداران ایــن منزلــت 
جایــگاه و منزلــت مهمــی اســت و از ابتــدای پیــروزی 
ــخت  ــرایط س ــروز ش ــه ب ــه ب ــا توج ــز ب ــاب نی  انق

سپاه بر اساس ضروریات تشکیل شد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: یکــی 
از مســائل و دالیــل تشــکیل ســپاه پاســداران، مســئله 
ــس از  ــای پ ــی از نگرانی ه ــرا یک ــود؛ زی ــت ب حفاظ
ــا  ــه آن ه ــود ک ــاب ب ــران انق ــت رهب ــاب، وضعی انق
ــه  ــد؛ ب ــه مســئله حفاظــت نبودن ــل ب در آن دوران قائ
ــرور از ســوی  طــوری کــه حتــی پــس از انجــام دو ت
گروهــک فرقــان، مشــخص شــد کــه ایــن گروهــک 
ــن  ــا ای ــت و م ــری اس ــهید مطه ــرور ش ــال ت ــه دنب ب
ــا شــهید  ــاندیم؛ ام ــاع ایشــان رس ــه اط مســئله را ب
مطهــری مســئله حفاظــت از خــود را قبــول نکــرد؛ از 

ــه مســئله حفاظــت از  ــور شــد ک ــن رو نظــام مجب ای
ــد. ــاری کن ــراد را اجب اف

وی بــا بیــان اینکــه نیروهــای ســپاه پاســداران 
بهتریــن افــراد و صــادق بــه آرمان هــای انقــاب بــوده 
ــاز  ــداران از آغ ــپاه پاس ــا س ــت: انصاف ــتند، گف و هس
انقــاب در مســئله حفاظــت از مقامــات بســیار خــوب 
عمــل کــرد و ایــن مســئله موجــب شــد کــه مــا کمتــر 

ــرور در کشــور باشــیم. ــروز ت شــاهد ب
الریجانــی ادامــه داد: تصاویــر و اســامی شــهدا نشــان 
ــی  ــای مکتب ــپاه، نیروه ــای س ــه نیروه ــد ک می ده
ــه  ــور ب ــی مأم ــر حت ــتند و اگ ــف هس ــر ک ــان ب و ج

حفاظــت در مجلــس نیــز باشــند، از دفــاع از مکتــب و 
ــد. ــت برنمی دارن ــر دس ــای دیگ ــام در موقعیت ه نظ

ــه  ــرد ک ــام ک ــامی اع ــوری اس ــه داد: جمه وی ادام
بــه دولــت و مــردم عــراق و ســوریه بــرای مقابلــه بــا 
تروریســت ها کمــک می کنــد؛ چــون تفکــر ایــران بــر 
ــن مســئله موجــب  ــب اســتوار اســت و ای ــه مکت پای
ــن  ــیاری در ای ــتاوردهای بس ــج و دس ــه نتای ــد ک ش

عرصــه بــه وجــود آیــد.
الریجانــی بــا اشــاره بــه جایــگاه واالی خانــواده شــهدا 
افــزود: جایــگاه شــهدا و خانــواده شــهدا بســیار 
واالســت و مقــام آن هــا در بهشــت بریــن قــرار دارد. 
ــاز  ــهدا نی ــواده ش ــهدا و خان ــت ش ــن کرام ــه ای ــا ب م
ــث  ــهدا باع ــا ش ــم و قطع ــود بیایی ــه خ ــا ب ــم ت داری

ــتند. ــامی هس ــام اس ــار نظ ــزت و افتخ ع
وی تصریــح کــرد: بــه طــور حتــم ایــن مســئله 
ــام  ــه نظ ــه در مجموع ــت ک ــرای ماس ــار ب ــک افتخ ی
حرکت هــا و تفکــرات شــهادت طلبی و مجاهــدت 
وجــود دارد و ایــن عرصــه بســیار دارای اهمیــت 

ــت ــه مل ــت. خان اس

ــار داشــت: موضــوع مفاســد اقتصــادی  ــزی اظه  عزی
و چگونگــی جلوگیــری از آن بــه یکــی از دغدغه هــای 

مهــم و اصلــی کشــور تبدیــل شــده اســت.
عزیــزی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در بســیاری از 

کشــورهای در حــال توســعه به ویــژه کشــور مــا فســاد 
هزینه هــای اقتصادی سیاســی ســنگینی بــه بــار 
ــث  ــادی باع ــاد اقتص ــرد: فس ــوان ک ــت، عن آورده اس

ــد توســعه اقتصــادی می شــود و توانایــی  کنــدی رون
نهادهــا و دســتگاه ها را در ارائــه خدمــات مــورد نیــاز 

ــد.  ــش می ده ــهروندان کاه ش
ــاوه  ــادی ع ــاد اقتص ــه فس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــر دامــن زدن بــه شــکاف طبقاتــی، تاش هــای 
انجام شــده بــرای مبــارزه بــا فقــر را نیــز بی اثــر 
می کنــد، یــادآور شــد: مقــام معظــم رهبــری در 

آذرمــاه ســال ۹3 بــا اعــام نارضایتــی از رونــد 
ــا آن تأکیــد فرمودنــد  ــا فســاد بــر مقابلــه ب مبــارزه ب
ــل  ــد ســال قب ــه چن ــاده ای خــود ک ــان ۸ م و در فرم
ابــاغ کــرده بودنــد، مبــارزه بــا فســاد را مهــم دانســته 

ــد.  بودن
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــده در بخ ــن نماین ای
تصریــح کــرد: بخشــی از آنچــه رهبــر معظــم انقــاب 
ــن  ــد، ای ــاره کرده ان ــه آن اش ــاده ای ب ــان ۸ م در فرم
اســت کــه بــه یقیــن بــا آغــاز مبــارزه جــدی بــا فســاد 
اقتصــادی و مالــی، فریادهــا و نعره هــای مخالــف بــا 
ــد در  ــن مخالفت هــا را نبای ــد خواهــد شــد؛ ای آن بلن

عــزم راســخ تردیــد بیفکنــد. 
اینکــه رهبــر  بــه  اشــاره  بــا  عزیــزی همچنیــن 
ــد  ــود تأکی ــان خ ــری از فرم ــش دیگ ــاب در بخ انق
ــی در عیــن  ــد قاطــع، ول ــت بای ــه عدال ــد ضرب کرده ان
حــال دقیــق و ظریــف باشــد، گفــت: در ادامــه 
ــای  ــت بخش ه ــده اس ــاده ای آم ــان ۸ م ــن فرم ای
ــکاری  ــا هم ــد ب ــوه بای ــه ق ــی در س ــف نظارت مختل
ــی و  ــردش مال ــیب در گ ــار آس ــاط دچ ــه نق صمیمان
ــد و  ــایی کنن ــتی شناس ــه درس ــور را ب ــادی کش اقتص
 در امــر مبــارزه بــا فســاد نبایــد هیــچ تبعیضــی دیــده

شود.

نکتــه دیگــر شــعاری برخــورد کــردن مبــارزه بــا 
مفاســد اقتصــادی اســت. کمــا اینکــه در پــاره ای 
مواقــع بــرای مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی تنهــا 
بــه نصــب پوســتر و تابلوهــای تبلیغاتــی بســنده 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــم اســت اینک ــا آنچــه مه می شــود. ام
ــاز دارد. فــارس ــی نی ــی و همگان ــه عــزم مل فســاد ب

رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن   حجت االســام 
در نشســت اعضــای مجمــع عمومــی بانــک مرکــزی 
ــال  ــه س ــول س ــزی در ط ــک مرک ــرد: بان ــح ک تصری
ــام داده  ــمندی را انج ــات ارزش ــته اقدام ــم گذش و نی
ــاد  ــرای ایج ــاش ب ــا ت ــن آن ه ــی از مهم تری ــه یک ک
ــا اشــاره  ــی ب ــی در کشــور اســت. روحان ــاط مال انضب
ــی در مجمــوع باعــث ایجــاد  ــاط مال ــه اینکــه انضب ب
ثبــات در اقتصــاد کشــور می شــود، گفــت: زمانــی کــه 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی از رونــد کاهشــی 
بــا  می تواننــد  باشــند،  داشــته  اطمینــان  تــورم 

ــد و آن هــا را  ــه فعالیت هــای خــود بپردازن آرامــش ب
ــد. ــترش دهن گس

 رئیس  جمهــور ســاماندهی امــور بانک هــا و تقویــت 
نظــارت بــر سیســتم بانکــی را یکــی از مســئولیت های 
ــا  ــوان کــرد و افــزود: بایــد ب مهــم بانــک مرکــزی عن
ــم  ــا گام برداری ــر بانک ه ــارت ب ــه نظ ــدرت در زمین ق
و شــجاعانه و بــدون ماحظــه نظــارت دقیــق بــر 
ــاد  ــا انتق ــی ب ــه انجــام برســانیم. روحان بانک هــا را ب
از هــر گونــه نبــود شــفافیت در سیســتم بانکــی گفــت: 
ــا گســترش  متأســفانه در طــول ســال های گذشــته ب

فعالیــت بانک هــای خصوصــی و بعضــی مؤسســات 
ــه  ــترش یافت ــفافیت ها گس ــود ش ــی نب ــی، بعض مال
ــام  ــه انج ــری آراســته ب ــزرگ در ظاه ــادهای ب و فس
رســیده کــه بایــد بــا قــدرت بــا آن هــا برخــورد شــود. 
رئیس  جمهــور بــا بیــان تأکیــدات مقــام معظــم 
رهبــری در راســتای برخــورد جــدی بــا تخلفــات 
بانکــی گفــت: متأســفانه نظــارت ضعیــف بــر بانک هــا 
از لحــاظ  بانک هــای کشــور  تــا  باعــث می شــود 
ــکال  ــار اش ــی دچ ــی و پول ــط مال ــوب و ضواب چارچ
بین المللــی  روش هــای  و  شــیوه ها  از  و  شــوند 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه بگیرن فاصل
اینکــه بتوانیــم بــا دنیــا ارتبــاط برقــرار کنیــم سیســتم 
بانکــی بایــد بــه روز شــود و اطاعاتــش شــفاف باشــد. 
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ــعه  ــی و توس ــان در کارآفرین ــگاه زن ــی جای ــش مل  همای
پایــدار بــا رویکــرد نقــش زنــان در تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی بــا حضــور شــهیندخت مــوالوردی، معــاون 
رئیس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده، در اصفهــان آغــاز 

ــرد.  ــه کار ک ب
بهینــه کاوی تجربیــات زنــان موفــق در حــوزه     
اقتصــادی و کارآفرینــی، مهم تریــن هــدف همایــش

ــن  ــان، در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــوان ات ــور بان ــاون ام مع
ــان موفــق در  ــه کاوی تجربیــات زن همایــش رویکــرد بهین
حــوزه اقتصــادی و کارآفرینــی بــا هــدف شناســایی زنــان 
ــش  ــن همای ــدف ای ــن ه ــان را مهم تری ــد در اصفه توانمن
ــن  ــان کارآفری ــی زن ــت: معرف ــان داش ــرد و بی ــوان ک  عن
 و تجربیــات آنــان بــه عنــوان الگوهــای موفــق در عرصه کار 
ــق در  ــن موف ــان کارآفری ــات زن ــادل تجربی ــی، تب و زندگ
ــی  ــگ نقش آفرین ــعه فرهن ــج و توس ــی، تروی ــطح مل س
اقتصــادی  توســعه  بــه  راســتای دســتیابی  در   زنــان 
و اجتماعــی پایــدار، اســتفاده بهینــه از توانایــی زنــان 
در حوزه هــای مختلــف، کمــک بــه ایجــاد شــبکه ای 
ــطح  ــن در س ــان کارآفری ــان زن ــی می ــی و ارتباط اطالعات
ملــی، منطقــه ای و جهانــی و ترغیــب بانــوان کشــور بــرای 
حضــور در فعالیت هــای کارآفرینــی در ســطح ملــی و 

بین المللــی از اهــداف ایــن همایــش اســت. 
ــایی  ــرای شناس ــالش ب ــه داد: ت ــب ادام ــرا اخوان نس  زه
و معرفــی زنــان موفــق اصفهــان و معرفــی جایــگاه آنان در 
توســعه و پیشــرفت اقتصــاد کشــور از دیگــر اهــداف ایــن 

نشســت اســت. 
بــرای  بایــد مشــارکت همه جانبــه زنــان  افــزود:  وی 
افزایــش توانمنــدی زیــاد شــود و زنــان در حوزه هــای 

تصمیم گیــری مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند. 
   نقش محوری زنان در بحث اقتصاد مقاومتی 

ــش  ــن همای ــای ای ــی از محوره ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
بحــث اقتصــاد مقاومتــی اســت، گفــت: زنــان، طالیــه داران 
در  می تواننــد  و  هســتند  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق 
مدیریــت اقتصــادی خانــواده در بحــث اقتصــاد مقاومتــی 

ــند.  ــته باش ــوری داش ــش مح ــد نق و تولی
معــاون امــور بانــوان اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان گفت: 
حوزه هــای  در  بســیاری  ظرفیت هــای  اصفهــان  شــهر 
مختلــف از جملــه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی دارد؛ 
بنابرایــن می توانــد فرصــت و بســترهای مناســبی را بــرای 
حضــور بیشــتر زنــان در حوزه هــای مختلــف فراهــم آورد.

ــر  ــال های اخی ــرد: در س ــادآوری ک ــب ی ــرا اخوان نس زه
نبــوغ زنــان و نقــش برجســته و ســازنده آن هــا در 
ــوده و  ــان ب ــی نمای ــی و خارج ــاد داخل ــای اقتص صحنه ه
بــر ایــن اســاس می تــوان بــا معرفــی قابلیت هــای زنــان 

ــگاه  ــان در حــوزه کســب و کار، جای و تجــارب ارزشــمند آن
واقعــی آنــان را تثبیــت و بــه اعتــالی کمــی و کیفــی 

ــرد. ــک ک ــه کم جامع
 وی تاکیــد کــرد: بــر اســاس آخریــن سرشــماری نفــوس 
از جمعیــت حــدود 5 میلیــون و 200 هــزار نفــری اســتان 

اصفهــان حــدود 2 میلیــون و 560 هــزار نفــر را زنــان 
تشــکیل می دهنــد. در همیــن زمینــه نیــز هم اکنــون 
بیــش از 65 درصــد آمــار جمعیتــی ورود بــه دانشــگاه های 

ــد. ــکیل می دهن ــان تش ــور را زن کش
ــق  ــک تحقی ــاس ی ــر اس ــت: ب ــار داش ــب اظه  اخوان نس
علمــی، بیــش از 11 درصــد زنــان ایــران از نظــر اقتصــادی 
ــه  ــت آن هــا در زمین ــه 44 درصــد فعالی ــال هســتند ک فع

ــی اســت. ــه خدمات ــدی و 56 درصــد در زمین تولی
    اقتصــاد مقاومتــی پیــاده نشــود، پیشــرفت در کار 

نیســت
 در ادامــه زهــرا ســعیدی، نماینــده مــردم مبارکــه در 
ــان  ــه ســهم 100 درصــدی زن مجلــس شــورای اســالمی ب
در اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد و گفــت: مهم تریــن ویژگــی 
ــن  ــان در ای ــش زن ــت و نق ــه آفرینی اس ــان، حماس ایرانی

حماســه آفرینی آشــکار اســت. 
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای اســالمی بــه 
فرمــان جهــاد اقتصــادی کــه توســط مقــام معظــم رهبــری 
داده شــده، اشــاره کــرد و افــزود: تــا اقتصــاد مقاومتــی بــه 
معنــای واقعــی پیــاده نشــود، جامعــه پیشــرفت نخواهــد 

کــرد. 
ســعیدی بــه ســهم 100 درصــدی زنــان در اقتصــاد کشــور 
ــه را  ــی از جامع ــا نیم ــان نه تنه ــت: زن ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــی نیمــی دیگــر از جامع ــد، بلکــه مرب تشــکیل می دهن
هســتند و از ایــن جهــت در تمــام اقتصــاد نقــش مهمــی 
ــاوری  ــه خودب ــت روحی ــا تقوی ــد ب ــد و بای ــا می کنن  را ایف
و امیــد و انگیــزه در ایــن بخــش از جامعــه، نشــاط 
اســالمی را تقویــت کــرد تــا بــه فردایــی بهتــر دســت یابیم.

درهمایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار مطرح شد:

زنان، طالیه داران تحقق اقتصاد مقاومتی 
هستند

وزیــر نیــرو از توقــف برنامــه بــرای احــداث بیــش از 
50 ســد خبــر داد و گفــت: در راســتای تجدیــد نظــر 
ــه شــرایط اقلیمــی  ــا توجــه ب فعالیت هــای ســازه ای آب ب
ــا احــداث بیــش از 50 ســد مخالفــت  و اجتماعــی فعــال ب

اولیــن  در  چیت چیــان  حمیــد  کردیــم. 
کنفرانــس بین المللــی تغییــر اقلیــم بــا 
اشــاره بــه تهدیداتــی کــه هم اکنــون بــه 
دلیــل تغییــر اقلیــم در زیســت نســل حاضــر 
و نســل های آینــده ایجــاد کــرده، گفــت: 
ــره  ــای ک ــه ای، گرم ــای گلخان ــار گازه انتش
ــه  ــی را ب ــای طبیع ــن و ذوب یخچال ه زمی

ــب  ــیالب های مهی ــوع س ــاهد وق ــا ش ــته و م ــراه داش  هم
و توفان هــای بســیار شــدید و مشــکالت پیوســته و پایــدار 
در نقــاط مختلــف کــره زمیــن هســتیم. وزیــر نیــرو با اشــاره 
بــه برنامه هــای پیش بینی شــده بــرای توســعه کاربــرد 
انرژی هــای تجدیدپذیــر خاطرنشــان کــرد: تــا ســال 20۳0 

منابــع  از  ساخته شــده  نیروگاه هــای  ظرفیــت  میــزان 
تجدیدپذیــر بــه ۷500 مــگاوات در کشــور می رســد کــه 
هم اکنــون حرکــت را شــروع کرده ایــم؛ اگرچــه راضی کننــده 
نیســت، امــا رشــد خوبــی را دارد. وی افــزود: امســال بــرای 
نخســتین بــار بهره بــرداری از نیروگاه هــای 
مگاواتــی  ظرفیت هــای  بــا  خورشــیدی 
داشــته ایم کــه می تــوان بــه نیروگاه هــای 
اراک بــا ظرفیــت یــک مــگاوات، دو نیــروگاه در 
همــدان بــا ظرفیــت ۷ مــگاوات و یک نیــروگاه 
ــاره  ــگاوات اش ــت 10 م ــا ظرفی ــان ب در اصفه
کــرد. بــه گفتــه وی، نیــروگاه خورشــیدی 
ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــای آین ــان در روزه اصفه

وی از اعــالم مناقصــه بــرای بهره بــرداری و ســاخت نیــروگاه 
ــرد  ــاره ک ــز اش ــگاوات نی ــت 250 م ــا ظرفی ــیدی ب  خورش
و گفــت: در همیــن حــال امســال نیــروگاه بــادی بــا 
ــنا ــد. ایس ــرداری می رس ــه بهره ب ــگاوات ب ــت 55 م ظرفی

درصــد   ۹0 معتقدنــد  مســئوالن  برخــی  حالی کــه  در 
ــای  ــتفاده از روش ه ــل اس ــه دلی ــه ای، ب ــوالت گلخان محص
ــا  ــتند ام ــالم هس ــات، س ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــک ب بیولوژی
دربــاره نــوع ســموم و ســالمت ایــن محصــوالت نگرانی هــای 

ــه در  ــب توج ــه جال ــود دارد. نکت ــدی وج ج
ــئوالن  ــرا مس ــه اخی ــت ک ــه آن اس ــن زمین ای
دربــاره  وزارت جهــاد کشــاورزی  مختلــف 
اســتفاده  مــورد  آفت کش هــای  وضعیــت 
در کشــور اظهــار نارضایتــی کــرده و بحــث 
ایــن  بــودن  قدیمــی  و  تنــوع  نداشــتن 
ــن  ــد. در همی ــرح می کنن ــوالت را مط محص

ــه عبــاس کشــاورز، معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد  زمین
ــرد:  ــوان ک ــش عن ــک همای ــل در ی ــدی قب ــاورزی، چن کش
ــت  ــول نیس ــل قب ــدان قاب ــه چن ــن زمین ــا در ای ــت م  وضعی
و محصوالتمــان تنــوع الزم را ندارنــد؛ ایــن مســئله همــه مــا 
ــد.  ــدی وارد می کن ــیب های ج ــرد و آس ــؤال می ب ــر س را زی

وی خطــاب بــه تولیدکننــدگان و واردکننــدگان ســموم افــزود: 
بایــد بــرای هــر عامــل خســارت زا ۳ تــا 5 آفت کــش در نظــر 
گرفتــه شــود؛ ضمــن اینکــه بایــد کمــک کنیــم طــی مدتــی 
محــدود، جایگزین هــای مناســبی بــرای آفت کش هــای 
ــا بیــان اینکــه  پرخطــر پیــدا کنیــم. کشــاورز ب
دربــاره تولیــدات گلخانــه ای بســیار نگــران 
ــم  ــر ه ــه اگ ــن زمین ــزود: در ای ــتیم، اف هس
ــر  ــی خب ــه دار از آن ب ــم، گلخان ــوژی داری تکنول
اســت و ایــن تکنولوژی هــا در اختیــار او قــرار 
نــدارد. وی اضافــه کــرد: دربــاره بســیاری 
در  را  مــا  تولیــدات  کــه  بیماری هایــی  از 
ــرای  ــد، ســیکل و روش مناســب ب ــد می کن ــا تهدی گلخانه ه
ــق آخریــن آمــار رســمی  ــم. گفتنــی اســت طب ــارزه نداری مب
ــدود 10  ــور ح ــای کش ــطح گلخانه ه ــال ۹4 س ــان س ــا پای ت
هــزار هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان ۷25۳ هکتــار آن بــه 

ــر ــود. مه ــوط می ش ــی مرب ــبزی و صیف ــوالت س محص

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان در یازدهمیــن 
ــوان کــرد: اقتصــاد کشــور  ــر اســتان عن ــان برت ــل از کارآفرین جشــنواره تجلی
بایــد از اقتصــاد متکــی از منابــع گــذر کنــد و بــه اقتصــاد متکــی بــر دانــش و 

ــی برســد.  اقتصــاد مقاومت
ــالغ وزارت  ــاس اب ــر اس ــرد: ب ــان ک ــش بی ــن همای ــد در ای ــن نیرومن محس
ــتان  ــطح اس ــان در دو س ــل از کارآفرین ــی تجلی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــان  ــار 10 جشــنواره کارآفرین ــه آم ــا اشــاره ب و کشــور انجــام می شــود. وی ب
برتــر در دوره هــای گذشــته خاطرنشــان کــرد: در دوره هــای پیشــین ۳ هــزار 
کارآفریــن در ســطح اســتان انتخــاب شــدند کــه از ایــن میــزان 20 کارآفریــن 

بــه ســطح کشــوری راه یافتنــد. 
نیرومنــد در ادامــه بــا بیــان اینکــه کارآفرینــان بایــد الگو باشــند، بیان داشــت: 
در حــال حاضــر شــرایط بــه گونــه ای نیســت کــه دولــت ســرمایه گذاری کــرده 
ــزرگ تولیــدی ایجــاد کنــد و جوینــدگان کار مشــغول شــوند؛  و واحدهــای ب

بلکــه در ایــن فضــا کارآفرینــان بایــد وارد میــدان شــوند.
ــه  ــوط ب ــتان مرب ــکاری اس ــرخ بی ــد ن ــه ۳5 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
تحصیلکــردگان دانشگاه هاســت، گفــت: طــی 10 ســال آینــده نــرخ بیــکاری 

ــد.  ــد می رس ــه ۹0 درص ــردگان زن ب تحصیلک
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر بیشــتر متقاضیــان 
ــتان  ــکاری اس ــرخ بی ــد ن ــت: ۳5 درص ــتند، گف ــرده هس ــراد تحصیلک کار اف

ــن ــه تحصیلکــردگان دانشــگاهی اســت. اقتصــاد آنالی ــوط ب مرب

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: صیانــت از ارزش پــول ملــی و ثبــات در بازار 
ارز در حالــی حاصــل شــد کــه در ســال گذشــته بــه دلیــل افــت شــدید قیمــت 

نفــت، درآمدهــای ارزی کشــور بــه شــدت محــدود شــده بود. 
ولــی هللا ســیف گفــت: در طــول یــازده ماهــه ســال 1۳۹5 معــادل ۸5.1 هــزار 
میلیــارد ریــال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه بیــش از ۸۹۳ هــزار نفــر 
از متقاضیــان پرداخــت شــده کــه نســبت بــه حجــم ایــن تســهیالت در ســال 

1۳۹4 )24.6 هــزار میلیــارد ریــال( 246 درصــد رشــد داشــته اســت. 
ــک  ــز بان ــداری متمرک ــامانه بانک ــل س ــدازی کام ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــیف ب س
مرکــزی )نســیم( تصریــح کــرد: بــا هــدف ســاماندهی حســاب های دولتــی 
و بهبــود شــفافیت مبــادالت مالــی دولــت، ســامانه بانکــداری متمرکــز بانــک 
ــده  ــرداری ش ــاده بهره ب ــی و آم ــل طراح ــال قب ــه در س ــیم( ک ــزی )نس مرک
بــود، پیاده ســازی شــد و امیــد مــی رود کــه پــس از برقــراری پوشــش کامــل 
ــارج  ــا و مخ ــق درآمده ــش دقی ــرای پای ــبی ب ــه مناس ــامانه، زمین ــن س ای
ــم شــود. در حــال حاضــر  ــان فراه ــوق کارکن ــه پرداخــت حق ــت از جمل دول
ــرورش در  ــوزش و پ ــان وزارت آم ــر کارکن ــون نف ــش از 1.5 میلی ــوق بی حق
چارچــوب ایــن ســامانه پرداخــت می شــود. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
مــرور تحــوالت اقتصــادی کشــور حاکــی از آن اســت کــه علی رغــم شــرایط و 
مشــکالت موجــود، مهــار تــورم بــه خوبــی صــورت گرفتــه و رشــد اقتصــادی 
در مســیر مناســبی قــرار دارد؛ لیکــن رشــد نقدینگــی زیــاد اســت و ضــرورت 
دارد تــا انضبــاط پولــی و مالــی بــا جدیــت تمــام تــداوم یابــد. بانــک مرکــزی

ــم گذشــته حــدود 45 درصــد  قیمــت گوشــت قرمــز طــی یک ســال و نی
افزایــش قیمــت داشــته و حضــور ایــن کاالی اساســی در ســبد مصــرف 
ــت  ــانات قیم ــه نوس ــی ب ــود. نگاه ــر می ش ــر روز کم رنگ ت ــا ه خانواره
گوشــت قرمــز گوســفندی نشــان می دهــد قیمــت ایــن مــاده پروتئینــی از 
اواخــر شــهریورماه ســال ۹4 تــا اســفند ۹5 بــا حــدود 45 درصــد افزایــش 
ــن  ــرم رســیده اســت. قیمــت ای ــان در هــر کیلوگ ــه حــدود ۳۹ هزارتوم ب
مــاده پروتئینــی اواخــر شــهریورماه پارســال حــدود 2۷ هزارتومــان در هــر 
ــان  ــه حــدود ۳۹ هزارتوم ــم در حــال حاضــر ب ــن رق ــه ای ــود ک کیلوگــرم ب
رســیده اســت. همیــن رشــد قیمــت موجــب شــده کــه حضــور ایــن مــاده 
پروتئینــی در ســبد مصــرف خانوارهــا کم رنــگ شــود. اگرچــه طــی یکســال 
و نیــم گذشــته بــازار گوشــت قرمــز، در بعضــی مواقــع بــا کاهــش نســبی 
قیمــت مواجــه بــود، امــا رونــد کلــی قیمــت در ایــن مــدت افزایشــی بــوده 
ــروز  ــوری دی ــه رئیس جهم ــی اســت ک ــن رشــد قیمــت در حال اســت. ای
ــل  ــه دلی ــانه ها را ب ــات ۹6، رس ــان انتخاب ــع مجری ــخنانی در جم ــی س ط
پرداختــن بــه مســئله گرانــی گوشــت مــورد تمســخر قــرار داد. در همیــن 
ــیاری از  ــت بس ــزی، قیم ــک مرک ــمی بان ــای رس ــق گزارش ه ــال، طب ح
کاالهــای اساســی طــی یــک ســال گذشــته بــا افزایــش جالــب توجهــی 
ــج ۳1.5  ــن مــدت قیمــت برن ــه طــوری کــه در ای ــوده اســت؛ ب ــه رو ب روب
ــش  ــد افزای ــازه 26.۸ درص ــای ت ــد، میوه ه ــات 1۹.۹ درص ــد، حبوب درص

داشــته اســت. خبــر فارســی

گذر از اقتصاد متکی بر منابع

اعالم نتایج اولیه سرشماری
رئیــس مرکــز آمــار ایــران از اعــالم نتایــج اولیــه سرشــماری نفــوس و مســکن ۹۵ در دهــم اســفندماه خبــر 

داد.

در قاب تصویر

گوشت از سبد خانوار پر کشیده۸۹۳ هزار نفر وام ازدواج گرفتند

حتما بخوانید!
۸۹۳3 هزار نفر وام ازدواج گرفتند سه شنبه   10  اسفندماه  1۳۹5

ـــمـــاره ۳۸2 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع مونوپاد در بازار  )ریال(

مونوپاد حرفه ای یانتنگ 
22۸۸

مونوپاد با شاتر بلوتوث 
C1۸۸ یانتنگ

450,000

سه پایه حرفه ای 
یانتنگ

۳70,000

مونوپاد گاندوکالسیک 
2015

۳70,000

 مونوپاد حرفه ای 
یانتنگ 12۸۸

۳25,000

 Yi مونوپاد شیائومی
Sport

460,000

شاتر بلوتوث مونوپاد 
یانتنگ

50,000

۳60,000

 بی خبری برخی مسئوالن 

از وضعیت بازار پرتقال
برخــی  کــه  حالــی  در 
تولیــد  پرتقــال  مســئوالن 
ــازار  ــم ب ــرای تنظی داخــل را ب
مناســب  عیــد  شــب 
بــازار،  واقعیــت  می داننــد، 
عکــس ایــن مطلــب را ثابــت 

می کند. 
شــورای  مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس 
ــازار  ــم ب ــرای تنظی ــل را ب ــد داخ ــال تولی ــالمی، پرتق اس
ــا  ــت ت ــئوالن خواس ــد و از مس ــی خوان ــد کاف ــب عی ش
در واردات پرتقــال تجدیدنظــر کننــد. ایــن در حالــی 
ــئول در  ــام مس ــن مق ــد ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس
ــال  ــازار پرتق ــت ب ــالمی از وضعی ــورای اس ــس ش مجل
 کیفیــت و قیمــت پرتقالــی کــه در بــازار عرضــه می شــود

کامال بی خبر است. 
ــه در حــال  ــی از آن اســت ک ــی حاک بررســی های میدان
حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم پرتقــال جنــوب کــه کیفیــت 
خوبــی دارد، در بــازار بــه بیــش از 10 هــزار تومــان رســیده 
ــری  و کیفیــت پرتقال هــای شــمالی کــه قیمــت پایین ت
 دارنــد، نامطلــوب اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش

پرتقال هایــی کــه کیلویــی بیــن 4 تــا 5 هــزار تومــان بــه 
ــوردار  ــت الزم برخ ــوند، از کیفی ــه می ش ــتریان عرض مش
ــا  ــوان از آن ه ــتند و نمی ت ــرف نیس ــل مص ــوده و قاب نب
ــی  ــرد. در پ ــتفاده ک ــد اس ــب عی ــرف ش ــرای مص را ب
ــای  ــه باغ ه ــه ب ــز امســال و آســیبی ک ســرمازدگی پایی
ــن  ــد ای ــال تولی ــات شــمال کشــور وارد شــد، پرتق مرکب
منطقــه آســیب بســیار زیــادی دیــد و بــه همیــن دلیــل 
قــرار اســت بــرای مصــارف شــب عیــد، عــالوه بــر توزیــع 
ــی از  ــای واردات ــی، پرتقال ه ــت داخل ــول باکیفی محص

مصــر و ترکیــه نیــز توزیــع شــود. مهــر

رونمایی از اسکناس جدید ۱۰ هزار ریالی
پنجاه وششــمین  برگــزاری  جریــان  در  دوشــنبه  روز 
حضــور  بــا  و  مرکــزی  بانــک  عمومــی  مجمــع 
جدیــد  تومانــی   1000 اســکناس  از  رئیس جمهــور 

شــد. رونمایــی 
اســکناس های جدیــد 1000 تومانــی کــه بــا حضــور 
رئیس جمهــور، رئیــس کل بانــک مرکــزی و وزیــر 
ــزی  ــک مرک ــی بان ــع عموم ــیه مجم ــاد در حاش اقتص
ــه  ــاپ هم ــته، چ ــاپ برجس ــده دارای چ ــی ش رونمای
ــی  ــخ امنیت ــتفاده از ن ــی، اس ــورت خط ــه ص ــوش ب نق
ــی  ــل مخف ــر مکم ــاپ تصوی ــکناس و چ ــت اس در پش

ــت.  اس
ــگاه  ــش آرام ــی دارای نق ــد 1000 تومان ــکناس جدی اس
ــه  ــی ک ــرح قبل ــا ط ــز ب ــر نی ــن نظ ــوده و از ای ــظ ب حاف

ــت. ــاوت اس ــود، متف ــد ب ــوه دماون ــر ک دارای تصوی
 رئیس جمهــور در جریــان رونمایــی از ایــن اســکناس در 
یادداشــتی عنــوان کــرده اســت کــه »امیــدوارم انتشــار 
ــب  ــدی و ذوق مناس ــا هنرمن ــه ب ــد ک ــکناس جدی اس
انجــام گرفتــه، مایــه خیــر و برکــت بــرای کشــور 

ــا ــد.« ایرن ــران باش ــان ای عزیزم

افشاگری رئیس اتحادیه مشاوران امالک
ــالک  ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی ــی، رئی ــام عقبای حس
ــالک و  ــگاه ام ــن نمایش ــری در چهارمی ــت خب در نشس
ــه  ــودال و مــالکان ب مســتغالت گفــت: بعضــی افــراد فئ
ــکن  ــن مس ــالم ک ــون و اع ــرو تلویزی ــد ب ــن می گوین م
ــی مــن  ــرد؛ ول ــق بگی ــازار رون ــن ب ــا ای گــران می شــود ت
نمی توانــم ایــن کار را بکنــم؛ بلکــه بایــد آنچــه را در کــف 
بــازار اتفــاق می افتــد، بگویــم. از طــرف دیگــر وقتــی بــازار 
ــه رشــد اســت نبایــد بگویــم راکــد اســت.  مســکن رو ب
وی افــزود: هــر چقــدر بتوانیــم در شــاخص قیمــت، 
ــازی  ــای مج ــا رویکرده ــکال ب ــی، تکنی ــای علم نهاده
عنــوان کنترل کننــده  بــه  خــودش  باشــیم  داشــته 
عمــل  مســکن  قیمــت  افزایــش  افسارگســیختگی 
می کنــد. بــرای مثــال شــاخص قیمتــی کــه ســایت های 
ــرا  ــت اج ــت قابلی ــن اس ــد، ممک ــه می کنن ــالک ارائ ام
نداشــته باشــد، امــا می توانــد بــر افــکار عمومــی بســیار 

ــد.  ــر باش مؤث
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک اظهــار کــرد: ســال ۹5 
ــود مســکن اســت و ســال ۹6 مســکن  ــان دوران رک پای
ــرا سررســید تســهیالت فرامی رســد.  ــق می گیــرد؛ زی رون
همچنیــن اگــر دولــت نــرخ ســود بانکــی را کنتــرل  کنــد 
ــدای  ــازار مســکن در ابت ــی اصــالح  شــود، ب ــام پول و نظ
تابســتان بــه رونــق می رســد؛ در غیــر ایــن صــورت اوایــل 

ــم شــد. ایســنا ــق خواهی تابســتان وارد دوران پیش رون

واگذاری مدیریت منابع آب به مردم
ــران  ــاق ای ــاورزی و آب ات ــات کش ــز مطالع ــس مرک رئی
اتــاق  و  نیــرو  وزارت  بیــن  موافقت نامــه ای  گفــت: 
بازرگانــی ایــران بــه امضــا رســیده اس کــه بــر اســاس 
آن مدیریــت منابــع آب بــه صــورت تدریجــی بــه بخــش 

خصوصــی واگــذار می شــود.
ــه  ــن موافقتنام ــزود: ای ــریعتمدار اف ــین ش  محمدحس
ــور  ــی آب در کش ــران کنون ــت بح ــه مدیری ــد ب می توان
کمــک کنــد و بــرای آینــده مدیریــت منابــع آب در کشــور 
راهگشــا باشــد. وی توضیــح داد: در حــال حاضــر تمــام 
مدیریــت منابــع آب در دســت دولــت اســت. از زمانــی 
ــته  ــار گذاش ــت آب کن ــردم از مدیری ــج م ــه تدری ــه ب ک
شــدند و دولــت حاکــم بــر منابــع آب شــد، بــا مشــکالت 
و چالش هایــی همچــون بحــران کنونــی آب نیــز روبــه رو 
شــدیم. وی ادامــه داد: پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه 
بــا اجــرای ایــن طــرح بــه تدریــج کارهــای مــازاد از وزارت 
نیــرو بــه مــردم و بخــش خصوصــی منتقــل می شــود. 
 او گفــت: در گذشــته مدیریــت آب در هــر روســتا 
ــه بهتریــن شــکل و  و منطقــه ای توســط خــود اهالــی ب
ــه صــورت می گرفــت؛  ــا بیشــترین عدالــت ســر حق آب ب
حــاال هــم امکان پذیــر اســت؛ عــالوه بــر اینکــه هزینــه ای 

هــم بــرای دولــت و کشــور نــدارد. اتــاق ایــران

 مدیر نظارت بر بازرسی اصناف استان اصفهان 
عنوان کرد:

جوالن کاالهای قاچاق در بازار
جــواد محمــدی فشــارکی، مدیر 
نظــارت بــر بازرســی اصنــاف 
ــه  ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان، ب
در  قاچــاق   جــوالن کاالهــای 
ــرای  ــی ب ــد بزرگ ــه تهدی ــازار ک  ب
تولیــد داخــل اســت و فعالیــت 
در  قاچاقچیــان  ســازمان یافته 
کشــور گفــت: متاســفانه باندهــای بــزرگ قاچــاق بــه صــورت 
ســازمان یافته از طریــق مرزهــای زمینــی، دریایــی و هوایــی 
اقــدام بــه ورود کاالی قاچــاق می کننــد. ایــن گروه هــا حتــی 
ــراد نفــوذی در بعضــی از مجموعه هــا و  جــاده پاک کــن و اف

ادارات دولتی دارند. 
ــرد  ــاره ک ــش اش ــمی کف ــون دالر واردات رس ــه ۷ میلی  وی ب
و افــزود: 4۸0 میلیــون دالر آن کفــش قاچــاق اســت و بایــد 
تاکیــد کنــم ۹۸ درصــد کفش هــای اســپرت موجــود در بــازار 

قاچــاق هســتند. ایمنــا

توقف ساخت ۱۷۵ هزار واحد مسکن مهر
قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه نبــودن 
متقاضــی بــرای واحدهــای مســکن مهــر، از طــرح تشــویقی 

ــر داد.  ــکل خب ــن مش ــع ای ــرای رف ــت ب دول
ــزار  ــون و 200 ه ــوع 2 میلی ــت: از مجم ــادی گف ــر مهرآب اصغ
ــل  ــای عام ــا بانک ه ــه ب ــور ک ــر در کش ــکن مه ــد مس واح
ــون  ــک میلی ــاخت ی ــون س ــد، تاکن ــارکت دارن ــرارداد مش  ق

و ۹۳0 هزار واحد به پایان رسیده است. 
ــزار  ــزود: حــدود 2۷0 ه ــر راه و شهرســازی اف ــام وزی قائم مق
ــه ســاخت حــدود یک صــد و ۷5 هــزار  ــده ک واحــد باقی مان

واحــد، معــادل 65 درصــد آن متوقــف اســت.
ــن  ــی از ای ــاخت بخش ــف س ــت توق ــزود: عل ــادی اف  مهرآب
ــت. ــی اس ــازنده و متقاض ــی س ــات حقوق ــا، اختالف واحده

 او افــزود: بخــش دیگــری از واحدهــا، متقاضــی و بــه دنبــال 
ــازنده  ــرمایه س ــدک س ــا ان ــط ب ــدارد و فق ــهم آورده ن  آن س

و تسهیالت بانکی پیش رفته است.
 قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی از طــرح تشــویقی دولــت 
بــرای رفــع ایــن مشــکل خبــر داد. مهرآبــادی افــزود: بــرای 
متقاضیــان ایــن واحدهــا، چــه حقیقــی و چه حقوقــی، دولت 

همــه شــرایط را حــذف کــرده اســت. صداوســیما

حمایت از مصرف کنندگان خودرو
توســعه  و سیاســت های  »اهــداف  دوم ســند  ویرایــش 
ــب  ــه تصوی ــال 1۳۹۳ ب ــق 1404« س ــودرو در اف ــت خ صنع
ــدن و  ــت، مع ــودرو در وزارت صنع ــتگذاری خ ــورای سیاس ش

ــد.  ــالغ ش ــازان اب ــه خودروس ــید و ب ــارت رس تج
در ایــن ســند، راهکارهــای رســیدن بــه اهــداف ســند 
ــت  چشــم انداز بیســت ســاله توســعه کشــور در حــوزه صنع

خــودرو و قطعــه، پیش بینــی شــده اســت. 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــند وزارت صنع ــن س ــی از ای در بخش
مکلــف بــه اقداماتــی بــرای حمایــت از مصرف کننــدگان 

ــت.  ــده اس ــودرو ش خ
ــت  ــون حمای ــرای قان ــر اج ــارت ب ــن و نظ ــارکت در تدوی مش
ــات  ــن اقدام ــه ای ــودرو از جمل ــدگان خ ــوق مصرف کنن از حق
ــه  ــل امســال اصالحی ــی شــده و اوای ــه اجرای ــه البت اســت ک
ــت  ــت دول ــب هیئ ــه تصوی ــون ب ــن قان ــی ای آیین نامــه اجرای
بــه  رییس جمهــوری  اول  معــاون  ســوی  از  و  رســیده 

ــد.  ــالغ ش ــودرو اب ــدگان خ ــازان و واردکنن خودروس
ــده  ــاز و واردکنن ــرکت های خودروس ــرد ش ــر عملک ــارت ب نظ
خــودرو در حوزه هــای کیفیــت، خدمــات فــروش و خدمــات 
پــس از فــروش خــودرو بــر اســاس ضوابــط ابالغــی، از دیگــر 
ــت از  ــرای حمای ــف وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب وظای
ــش  ــم و بی ــه ک ــت ک ــودرو اس ــدگان خ ــوق مصرف کنن حق

ــرد.  ــورت می گی ص
عــالوه بــر ایــن اقدامــات بــر اســاس ســند اهــداف و 
سیاســت های توســعه صنعــت خــودرو در افــق 1404، وزارت 
ــر عملکــرد  ــه نظــارت ب ــف ب صنعــت، معــدن و تجــارت مکل
ــه  ــیدگی ب ــودرو و رس ــتریان خ ــنجی از مش ــتم نظرس سیس

ــا ــت. ایمن ــتریان اس ــکایت مش ش

وزیر نیرو خبر داد:

نیروگاه خورشیدی اصفهان به بهره برداری می رسد

استفاده از سموم خطرناک

پیدا و پنهان آفت کشی در کشاورزی ایران
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حتما بخوانید!
اقدامات کمیته فرهنگ شهروندی ...

ــدن ۲۸۰  ــک ش ــاری از خش ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــر داد. ــن اســتان خب ــات در ای قن

قاســم ســلیمانی دشــتکی در دیــدار بــا رئیس هواشناســی 
ــال  ــات در چهارمح ــه ۲۸۰ قن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب کش
داشــت: کاهــش  اظهــار  بختیــاری خشــک شــده،  و 
ایجــاد مشــکالت  اســتان موجــب  ایــن  در  بارش هــا 
مختلــف در بخــش منابــع آب و کشــاورزی شــده اســت. 
ــبب  ــم س ــر اقلی ــارش و تغیی ــش ب ــرد: کاه ــوان ک وی عن
ــای اســتان  شــده اســت بســیاری از چشــمه ها و قنات ه
خشــک شــده و بســیاری دیگــر نیــز بــا کاهــش آب 

ــوند. ــه رو ش روب
    خشــکی یک ســوم قنات هــای اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری
حــدود  داد:  ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــه  ــاری ب یک ســوم قنات هــای اســتان چهارمحــال و بختی
ــده  ــک ش ــا، خش ــش بارش ه ــالی و کاه ــت خشکس عل

ــت. اس
آبخــوان داری  پروژه هــای  اجــرای  کــرد:  تاکیــد  وی    
ــه بیشــتر  ــورد توج ــد م ــن اســتان بای ــزداری در ای و آبخی

ــرد. ــرار گی ق
    افت آب های زیرزمینی

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
افــت آب هــای زیرزمینــی موجــب فرونشســت زمیــن در 
ــا  ــرد: کاهــش بارش ه ــوان ک ــاط شــده، عن بســیاری از نق
ــن اســتان خســارات  بســیاری در  ــرف در ای ــه صــورت ب ب

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــع آب ایج ــش مناب ــش کاه بخ

وی از کاهــش 3۰ متــری ســطح آب هــای زیرزمینــی 
ــطح  ــش س ــل کاه ــه دلی ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب در اس
آب هــای زیرزمینــی، غلظــت نیتــرات در چاه هــا افزایــش 

ــه اســت.  یافت
چهارمحــال  ســهم  کــرد:  اظهــار  دشــتکی   ســلیمانی 
و بختیــاری از حوضــه زاینــده رود ۲3۸ میلیــون متــر 

ــت آب  ــوز برداش ــا مج ــه تنه ــی ک ــت؛ در حال ــب اس مکع
ــت. ــده اس ــادر ش ــب ص ــر معک ــون مت ــرای ۲1۸ میلی ب

    ایجاد ۱۰ هزار شغل
ــاد 1۰  ــاری از ایج ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــن اس همچنی

ــر داد.  ــن اســتان خب ــزار شــغل در ای ه
ــاد  ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــم س قاس
ــن اســتان  ــم در ای ــت یازده ــی دول ــداف اصل شــغل از اه
ــش از 1۰  ــاری بی ــال ج ــرد: در س ــوان ک ــت، عن ــوده اس ب

ــت. ــده اس ــاد ش ــتان ایج ــن اس ــغل در ای ــزار ش ه
ــای  ــده در بخش ه ــغل های ایجادش ــرد: ش ــوان ک  وی عن
مختلــف صنعتــی، گردشــگری، صنایــع دســتی، کشــاورزی 

و... بــوده اســت.
    جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
هم اکنــون بــه دنبــال جــذب ســرمایه گذاری داخلــی 
و خارجــی در ســطح اســتان هســتیم، ادامــه داد: بــا 
افزایــش ســرمایه گذاری در اســتان، اشــتغال افزایــش 

بــد.  می یا
وی ادامــه داد: ایــن اســتان ظرفیت هــای و پتانســیل های 
صنعــت جملــه  از  مختلــف  بخش هــای  در   زیــادی 
کشــاورزی و گردشــگری دارد کــه بایــد مــورد توجــه بیشــتر 

ــرار گیرد.  ق
ــون  ــرد: هم اکن ــد ک ــاری تاکی اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــده  ــی ش ــتان کلنگ زن ــن اس ــی در ای ــای مختلف پروژه ه
کــه بــا بهره بــرداری از آن هــا زمینــه توســعه بیشــتر اســتان 

ــود. ــم می ش فراه

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری 
خشک شد
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شهرداری اصفهان
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در جلســه »بررســی اقدامــات 
شــهروندی  فرهنــگ  کمیتــه 
بــا  اصفهــان« کــه  شــهرداری 
در  شــهری  مدیــران  حضــور 
اســتانداری اصفهــان و بــا هــدف 
ــاره  ــان درب ــهرداری اصفه ــات ش ــریح اقدام ــی و تش هماهنگ
منشــور حقــوق شــهروندی برگــزار شــد، مدیــر امــور اجتماعــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــارکت های مردم و مش
اقدامــات شــهرداری اصفهــان در راســتای اجــرای مفــاد منشــور 
ــط  ــا محی ــاط شــهروندان ب ــه اصــالح ارتب ــوق شــهروندی ب حق
 شــهری، اصــالح ارتبــاط شــهروندان نســبت بــه یکدیگــر 
و اصــالح ارتبــاط شــهروندان بــا مدیریــت شــهری اشــاره کــرد. 
مســعود مهدویان فــر گفــت: اقدامــات اخیــر ایــن کمیتــه 
ــد  ــرح شــهروندی، تأکی ــای شــاد و مف ــه آموزش ه شــامل ارائ
بــر آمــوزش دانش آمــوزان رده هــای ســنی مختلــف، تبلیغــات 
 شــهری گســترده بــا محوریــت مباحــث آموزشــی، خلــق 
و ایجــاد رســانه های جدیــد و تولیــد و توزیــع ده هــا جلــد کتــاب 
آموزشــی اســت. وی همچنیــن از پیشــنهاد برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی بــرای ســایر شــهرداری های اســتان اصفهــان، توزیــع 
محصــوالت شــهرداری اصفهــان در حــوزه مباحث شــهروندی در 

ســایر شهرســتان ها و کالن شــهرهای کشــور خبــرداد.

کسب رتبه دوم اردستان در باسوادی

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان گفــت: ایــن شهرســتان 
ــه  ــان را ب ــه دوم باســوادی در اســتان اصفه ــق شــده رتب موف
خــود اختصــاص دهــد. عیســی شــفیعی افــزود: طبــق آمــار 
ــر از  ــا 65 نف ــوزان، تنه ــام دانش آم ــان ثبت ن ــده در زم اخذش

ــتند. ــواد هس ــا بی س ــواده آن ه خان
ــده  ــواد ثبت ش ــر بی س ــداد 65 نف ــه از تع ــان اینک ــا بی  وی ب
ــتند  ــال هس ــا 49 س ــنی 1۰ ت ــر در رده س ــامانه، 35 نف در س
تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 15 نفــر تمایــل بــه باســواد شــدن 
ندارنــد. مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان خاطرنشــان کرد: 
از فروردین مــاه ســال 1396 کالس آموزشــی بــرای ایــن گــروه 
تشــکیل می شــود. عیســی شــفیعی افــزود: طبق سرشــماری 
ســال 1395 در مجمــوع 3 درصــد جمعیــت شهرســتان 
ــش از 5۰  ــنی بی ــا در رده س ــد آن ه ــود و ۲ درص ــواد ب بی س
ــالش  ــوزی ت ــتای علم آم ــزود: در راس ــتند. وی اف ــال هس س
ــا، مســئله بی ســوادی در  ــر ارگان ه ــکاری دیگ ــا هم ــم ب داری

شهرســتان را بــه صفــر برســانیم.

اخبارکوتاه

 کاشت صد هزار گونه گل 

در بوستان های شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحیدوطنخواهانشاهینشهر

حمیدرضــا فدایــی، مدیــر عامــل 
فضــای  و  پارک هــا  ســازمان 
ســبز شــهرداری شاهین شــهر 
 1396 نــوروز  بــرای  گفــت: 
ــه گل در  ــزار گون ــد ه ــدود ص ح
بوســتان ها و فضــای ســبز ســطح شــهر توســط ایــن ســازمان 

ــد.  ــد ش ــته خواه کاش
ــهر  ــطح ش ــکاری در س ــی از گل ــت: بخش ــه گف وی در ادام
شــروع شــده اســت؛ کاشــت گل در ســطح شــهر عــالوه 
بــر ایجــاد طــراوت و شــادابی، در روحیــه شــهروندان و 
ــارک  ــدود 9۰ پ ــی دارد. ح ــرات فراوان ــوروزی اث ــان ن میهمان
محلــه ای در شاهین شــهر بــه میــزان ۲5۰ هکتــار وجــود دارد 
ــرای هــر شــهروند  و در حــال حاضــر ســرانه فضــای ســبز ب

شاهین شــهری حــدود 1۷ متــر مربــع اســت. 
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
شاهین شــهر ادامــه داد: امســال بوســتان شــهید همــت 
بوســتان گل ســرخ  فــاز دوم  ردانی پــور،  محلــه شــهید 
ــاهین  ــگری تفریحی ش ــه گردش ــاز اول مجموع ــس و ف گلدی
بــه فضــای ســبز شــهر اضافــه شــده اســت. فدایــی افــزود: 
حــدود ۷ هــزار اصلــه نهــال مثمر رایــگان در روز درختــکاری در 
بیــن شــهروندان شاهین شــهری توزیــع خواهــد شــد و ایــن 
اقــدام در راســتای ترویــج فرهنــگ درختــکاری و نیــز کاهــش 

ــرد. ــورت می گی ــوا ص ــی ه آلودگ

لغو و انحالل مجوز »پژوهشگاه شاخص پژوه«
وزارت علــوم در نامــه ای مجــوز پژوهشــگاه شــاخص پژوه 
را لغــو و انحــالل آن را اعــالم کــرد. در متــن ایــن نامــه 
ــز نظــارت  ــی از مرک ــه مســتندات دریافت ــت ب ــا عنای ــده ب آم
ــی کل  ــازمان بازرس ــات س ــی، مکاتب ــوزش عال ــی آم و ارزیاب
کشــور و بررســی های بــه عمــل آمــده و بــر اســاس مصوبــه 
جلســه شــماره ۸95 شــورای گســترش آمــوزش عالــی 
مــورخ 95/1۲/1، بدیــن وســیله ضمــن لغــو مجــوز، انحــالل 
پژوهشــگاه مهندســی بحران هــای طبیعــی شــاخص پژوه 

اعــالم می شــود. 
فعالیــت پژوهشــگاه خصوصــی شــاخص پژوه از ســال 1391 
بــا قــراردادی بیــن رئیــس وقــت دانشــگاه اصفهــان و رئیــس 
ایــن مؤسســه آغــاز شــد. مهم تریــن قــرارداد بیــن دانشــگاه 
و ایــن مؤسســه، مشــارکتی مدنــی بــود کــه در ســال 9۲ امضا 
شــد تــا زمینــی در اختیــار ایــن مؤسســه قــرار داده شــود و بــا 
ســاخت چهــار بلــوک بــه مســاحت 63۰۰ متــر بــرای 3۰ ســال 

در دانشــگاه اصفهــان فعالیــت کنــد. وزارت علــوم

اخبارکوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنهتسلیمیکاشان

تأمیــن اعتبــار بخشــی از پروژه هــای نیمه تمــام عمــران 
روســتایی منطقــه کاشــان و آران و بیــدگل از محــل وجــوه 
ــی  ــون بودجــه ســال 1395 اجرای ــد )و( تبصــره )6( قان بن

شــد.
 دکتــر ســاداتی نژاد، نماینــده مــردم کاشــان 
و آران و بیــدگل، بــا اشــاره بــه مطلــب 
ــا  ــاری ب ــال ج ــت: در س ــار داش ــوق اظه ف
بــر  عــالوه  انجام شــده  پیگیری هــای 
ــه از محــل  ــارات جــاری دهیاری هــا ک اعتب
اعتبــارات ســوخت و مالیــات بــر ارزش 

افــزوده اســت، از محــل بنــد )و( تبصــره )6( قانــون بودجــه 
ــه  ــای منطق ــرای دهیاری ه ــی ب ــز اعتبارات ــال 1395 نی س

ــد. ــذب ش ج
افــزود: بخــش عمــده اعتبــار جذب شــده بــرای   وی 
تجهیــز  و  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکمیــل  بــه  کمــک 

پروژه هــای  نیــاز،  مــورد  ماشــین آالت  بــه  دهیاری هــا 
بهســازی  گردشــگری،  زیرســاخت  اجــرای   عمرانــی، 

و توسعه معابر روستایی است. 
ــارات جذب شــده  ــات اعتب ــه جزئی ــا اشــاره ب ســاداتی نژاد ب
و  آران  و  کاشــان  شهرســتان های  دهیاری هــای  بــرای 
 بیــدگل گفــت: بــرای روســتای حســین آباد 
ابوزیدآبــاد یک دســـتگاه خودروی آتش نشــانی 
بــرای  و  تومـــان  میلیـــون   ۲۰۰ ارزش  بــه 
ــترک ــان، اس ــزگ، جوین ــره، ال ــتاهای تج  روس
ــدام  ــر ک ــنارود، ه ــف و حس ــاج، باریکرس تتم
مبلــغ تقریبــی ۲۰ میلیــون تومــان جــذب شــد. 
نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در 
پایــان ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت هزینه کــرد اعتبــار 
ــه در محــل پروژه هــای مربوطــه خاطرنشــان  تخصیص یافت
کــرد: بخشــداری ها، فرمانداری هــا و دفاتــر امــور روســتایی 
و شــوراهای اســتانداری ها موظــف هســتند بــر اجــرای 
ــق داشــته باشــند. ــا نظــارت  دقی مناســب و کامــل پروژه ه

تأمین اعتبار تعدادی از پروژه های دهیاری های کاشان و آران و بیدگل
اســتاندار کرمــان گفــت: بایــد بپذیریــم وضعیــت موجــود 
ــده اســت.  اســتان در بخــش کشــاورزی بســیار نگران کنن
علیرضــا رزم حســینی در همایــش تجلیــل از تولیدکننــدگان 
برتــر بخــش کشــاورزی و مراســم رونمایــی از طــرح 
تجمیــع مدیریــت فنــی در واحدهــای تولیــدی کشــاورزی 

اســتان کرمــان اظهــار کــرد: خدا را شــاکریم 
ــی  ــت فن ــازی مدیری ــده یکپارچه س ــه ای ک
واحدهــای تولیــدی کشــاورزی کــه قبــال هم 
در قانــون تصویــب شــده، اما مغفــول مانده 
ــه همــت کشــاورزان اســتان  ــود، امــروز ب ب
ــرداری  ــه دلیــل بهره ب عملیاتــی می شــود؛ ب
از ایــن طــرح در روزهــای فاطمیــه، نــام آن 

ــم.  ــر« می گذاری را »کوث
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز، روزی مهــم بــرای اســتان 
کرمــان اســت، افــزود: حــدود چهــار مــاه پیــش بازدیــدی 
از باغ هــای کشــاورزی زرنــد تــا انــار انجــام شــد و تصمیــم 
گرفتیــم در حوزه هــای تخصصــی کشــاورزی از افــراد 

ــرده و  ــتفاده ک ــی اس ــش خصوص ــه بخ ــد و باتجرب کاربل
ــرای هــر محصــول در اســتان ایجــاد  شــورای تخصصــی ب

کنیــم. 
ــی  ــوراهای تخصص ــون ش ــرد: هم اکن ــان ک ــینی بی رزم حس
پســته، خرمــا، زراعــت و ... در جنــوب و شــمال ایجاد شــده 
ــان کار  ــتان کرم ــم در اس ــروز می خواهی و ام
ــد  ــه بای ــم؛ ضمــن اینک ــدی انجــام دهی جدی
بپذیریــم وضعیــت موجــود اســتان در بخــش 
اســت.  نگران کننــده  بســیار  کشــاورزی 
ــتان  ــا اس ــرد: م ــح ک ــان تصری ــتاندار کرم اس
ــم  ــر اقلی ــم و تغیی ــی داری خشکســال و کم آب
اتفاقــی جــدی اســت کــه در اســتان کرمــان 
رخ داده و در کشــور نیــز اتفــاق می افتــد؛ مــا بــه آب و 
خــاک لطمــه زده ایــم و بهــره وری کشــاورزی در حــد صفــر 
ــه  ــا ب ــم؛ ام ــم می کنی ــان ه ــا زی ــی جاه ــت و در بعض اس
ــم راندمــان  ــان وآشــکار فکــر می کنی ــل یارانه هــای پنه دلی

ــم. ایســنا داری

درشهر

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 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.

1-رای شماره 3۷69 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی ربیعی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

3 صادره از گلپایگان در دو و سه هفتم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  )به 

شرح دفتر الکترونیک امالک به شماره 1395۲۰3۰۲۰1۰۰۰36۲6( پالک3۲ فرعی از ۷ اصلی  واقع در بخش ۲ گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

۲-رای شماره 33۷5- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نبی ساسانی   فرزند محمد  علی  بشماره 

شناسنامه 4  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۲۸.54 مترمربع مجزی شده از پالک ۷ فرعی 

از ۲19  اصلی واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

3-رای شماره ۷5۷5- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا سلطان حسینی  فرزند سید محمود  بشماره 

شناسنامه 343  صادره از گلپایگان و آقای علی شهنازی فرزند علی اکبر به شناسنامه 14 صادره از گلپایگان بالسویه 

در ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت 1۸5.۷۲ مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از  پالک5۲6 فرعی از  1 اصلی 

واقع دربخش ۲ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.

4-رای شماره 3۰6۰- تصرفات مالکانه بالمعارض خانم غیدا کامیاب فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه۷۰44 صادره 

از قم در ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 1۷5.۸۲ مترمربع مجزی شده از  پالک ۲۷9 اصلی  واقع دربخش 

1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

5-رای شماره 3336 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ریاضتی   فرزند محمد ابراهیم  بشماره 

شناسنامه 159۷۲ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 165.3۷مترمربع مجزی شده از  پالک 

۲16 فرعی از 1۸۷۰  اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

6-رای شماره 5356 و 5355 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی ناصری  فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 36 صادره از گلپایگان در چهاردانگ مشاع وآقای حسین عظیمی فرزند محمد کاظم به شماره شناسنامه 

1۲3 صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در آن  به مساحت 

۲64.39 مترمربع مجزی شده از پالک 3514   اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

۷-رای شماره 5396- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اصغر قنبری   فرزند علی  بشماره شناسنامه 5۸صادره 

ازالیگودرز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۰4.۷9 مترمربع مجزی شده از پالک  4۷4  اصلی واقع دربخش 1 

خریداری ازمالک رسمی  محرز گردیده است.

۸-رای شماره 5395- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی خوبرو  فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 14 

صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 53۸.۰۸ مترمربع مجزی شده از پالک 44۲6   اصلی 

واقع دربخش 1خریداری از مالک  رسمی محرز گردیده است.

9-رای شماره 539۸- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد میرمحمدی  فرزند سید محمد رضا 

بشماره شناسنامه 4۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۰5.۰4 مترمربع مجزی شده از پالک 

۲3 فرعی از4۸۰  اصلی واقع در بخش1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۰-رای شماره 54۰۰- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا غفوری فرزند علی محمد  بشماره شناسنامه 655 

صادره از گوگد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 15۲.۸4  مترمربع مجزی شده از پالک ۲۲۷۲    اصلی 

واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

11-رای شماره 5399 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سیف اله زین الدینی فرزند ذبیح اله بشماره 

شناسنامه 15۷6 صادره از خوانسار در  شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  143.۰۷ مترمربع مجزی شده از 

پالک 4۰۲۰  اصلی واقع دربخش 1خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۲-رای شماره 5394-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مختار یاوری  فرزند  حسین بشماره شناسنامه 

9۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰4.۸6مترمربع مجزی شده از پالک 4 فرعی از 

4۸5 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

آقای محمد مسلمی  فرزند علی بشماره شناسنامه  13- رای شماره 5349-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

1۰9صادره از گوگد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲56.34 مترمربع مجزی شده از پالک ۷13 فرعی از 6 

اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

14- رای شماره 416۲- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد هاشمی فرزند یوسف بشماره شناسنامه 1151 

صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۷۰.91  مترمربع مجزی شده از پالک 441۷ اصلی 

واقع دربخش 1خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی محرز گردیده است.

15- رای شماره ۲6۲۰- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو سلطانی فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه 

496 صادره از الیگودرز  در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲35.۰9 مترمربع مجزی شده از پالک 16 فرعی از 

4۸۸ اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

16- رای شماره  5136- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کامران کاظمی فرد  فرزند اصغر  بشماره شناسنامه 

1۲1۰۰۲54۸5  صادره از گلپایگان  درششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  که به انضمام پالک ۲9۰۰/6  تشکیل یک 

واحد را می دهد به مساحت 6۷.۷1 مترمربع مجزی شده از پالک  ۲ فرعی از   ۲9۰۰ اصلی واقع دربخش 1 خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۷- رای شماره 513۸- تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسین نصیری  فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۲ صادره 

از گلپایگان در ششدانگ  یک باب عمارت به مساحت 14۸.3۰مترمربع مجزی شده از پالک  143۸فرعی از 6 اصلی 

واقع دربخش 4  گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۸- رای شماره 5133- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم ناعمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 56۸ 

صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 15۰.۷۰ مترمربع مجزی شده از  پالک 4۰۲۸  اصلی واقع 

دربخش 1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

19- رای شماره 563۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا  حاجی هاشمی فرزند محمد علی بشماره 

شناسنامه ۲۸۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت3۰.65 مترمربع مجزی شده از پالک 3343  

اصلی  واقع در بخش1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

۲۰- رای شماره 5635- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا رهبری  فرزند حسین   بشماره شناسنامه 

15936  صادره از گلپایگان درششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۸3.41  مترمربع مجزی شده از پالک  14 فرعی 

از ۲394 اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  تقی  محمد  فرزند  نوبخت   ابوالفضل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -  1۲11 رای شماره    -۲1

شناسنامه 1۸۲۲1صادره از گلپایگان در   ششدانگ  یک باب عمارت به مساحت ۲۷۰.۰۸ مترمربع واقع شده بر روی 

قسمتی از  پالک 1۷35 اصلی واقع دربخش 1 خریداری مع الواسطه از  مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره شناسنامه  رضا   فرزند  فروغی  مریم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  رای شماره 5۲54-   -۲۲

۲6صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲۰۸.۸5مترمربع بر روی قسمتی از   پالک1 فرعی از 1  

اصلی واقع در بخش ۲ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  آقا   حسن  فرزند  جدیدی  مجتبی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -5415 شماره  رای   -۲3

شناسنامه۲91  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۸۷.69مترمربع مجزی شده از پالک 

146 و 14۷ فرعی از 4 اصلی واقع دربخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

۲4- رای شماره 5411- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود صالحی فرزند مرتضی   بشماره شناسنامه 

11۲ صادره از گلپایگان در ششدانگ اعیانی یکباب خانه بدون قدر السهم از عرصه )عرصه موقوفه و متعلق به اوقاف 

است( به مساحت ۷1.1۰ مترمربع مجزی شده از پالک 4 اصلی واقع دربخش 3  ثبت گلپایگان.

۲5- رای شماره 5431- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نوروزی فرزند عباس   بشماره شناسنامه 

13۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۲4.۷3 مترمربع مجزی شده از پالک 1344 

فرعی از 5  اصلی واقع دربخش 4 خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.

۲6- رای شماره 1۷61- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسداله کندری   فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 145 

صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 5۰.14مترمربع مجزی شده از  پالک  11۲5 فرعی از 6 اصلی 

واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

۲۷- رای شماره 53۸۸-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم اکرمی فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 

۸۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164.۷۲ مترمربع مجزی شده از پالک1۰ فرعی از 1۰۲6 

اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. 

۲۸- رای شماره 53۸۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باقر اکرمی  فرزند محمد علی  بشماره 

شناسنامه 651۲صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت31۲.1۰ مترمربع مجزی شده از  پالک  

3۰۰ فرعی از 5  اصلی واقع در بخش 4 خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.

۲9- رای شماره 54۰9- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا آقا شاهی  فرزند علی بشماره شناسنامه  ۲۲ 

صادره از گلپایگان درششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۸5.۲۸ مترمربع مجزی شده از پالک 463فرعی از 1  اصلی  

واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

3۰- رای شماره ۲614- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید قانونی فرزند نگهدار بشماره شناسنامه 1۰ 

صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰3.۷9 مترمربع مجزی شده از پالک   ۲۸3فرعی از 3  

اصلی واقع در بخش ۲خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

31- رای شماره 54۲۸ و 54۲9- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر قانونی  فرزند  محمد مهدی 

بشماره شناسنامه ۲صادره از گلپایگان در چهار دانگ مشاع و خانم سارا قانونی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1۷3۰۲ 

صادره از گلپایگان در دودانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲5.۲۲ مترمربع مجزی شده از پالک 

۷۰6 فرعی از ۲  اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

3۲- رای شماره 53۸9- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل ثابتی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

6 صادره از گلپایگان  درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 315.۲1  مترمربع مجزی شده از پالک1445فرعی از 5 

اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

33- رای شماره 541۰-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد فراست فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

۲۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۸4.45 مترمربع مجزی شده از پالک 535 فرعی 

از 1 اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .

اعجازی  فرزند اسماعیل  بشماره  ابوالفضل  آقای  34- رای شماره 5435- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

شناسنامه 1۰ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۲43.۲5 مترمربع مجزی شده از پالک 

۷۰6 فرعی از ۲ اصلی  واقع در بخش ۲خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

35- رای شماره 5413- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا پاشا  فرزند مهدی بشماره شناسنامه 

1۰  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت14۸.4۷ مترمربع مجزی شده از پالک 3۸1فرعی از  1  اصلی  واقع در 

بخش۲خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

36- رای شماره 5414- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر غالمی  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 

1۰4۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۲4.53 مترمربع مجزی شده از پالک۲۲۷۲ 

اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  ابوطالب  فرزند  فروغی   احسان  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -54۲۷ شماره  3۷-رای 

شناسنامه15۲4 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 15۸.4۰مترمربع مجزی شده از پالک 

4۰41   اصلی  واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

3۸- رای شماره 543۰- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نوروزی   فرزند عباس بشماره شناسنامه 

13۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۸5.45  مترمربع مجزی شده از پالک 1344 

فرعی از 5  اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

39-رای شماره 54۰6 و 54۰۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا توکل  فرزند محمد کاظم بشماره 

شناسنامه ۲64 صادره از گلپایگان در سه  دانگ مشاع و محمد رضا محسنی  فرزند عبدالجواد بشماره شناسنامه 41 

صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۲4.1۰   مترمربع مجزی شده از پالک 

4۷   اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

4۰-رای شماره 5439 و 543۸ - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول موسوی فرزند یداله به شماره 

شناسنامه 551 صادره از الیگودرز در سه دانگ مشاع و  آقای سید هادی موسوی فرزند سید محمود  بشماره شناسنامه 

۸صادره از الیگودرز در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۲6.۷۲ مترمربع مجزی شده از پالک 

1 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش ۲ ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  رضا  فرزند  بخت    خوب  سعید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲۲۷۲ شماره  41-رای 

شناسنامه1۲1۰۰139۲4  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196.36 مترمربع مجزی شده از 

پالک 4۲4۷ اصلی  واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

4۲-رای شماره 5433 و 5434 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی شاهپری فرزند رضا  بشماره 

شناسنامه 5 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خانم گوهر شکوری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 4۰ 

صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 616.۲۲ مترمربع مجزی شده از  

پالک ۸34 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  آقامحمد  فرزند  شایسته  خانم  صغرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شماره 539۷-  43-رای 

شناسنامه 9۷ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب انبار به مساحت ۸۷/5۰ مترمربع مجزی شده از پالک1۲61 

فرعی از 6 اصلی  واقع در بخش 4 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

44-رای شماره 543۲- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی رجبی  فرزند یداله  بشماره شناسنامه ۲  

صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۲9/۰5 مترمربع مجزی شده از پالک 345 فرعی از 1  اصلی 

واقع در بخش ۲ گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

45-رای شماره 5449- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی گودرزی فرزند رضا بشماره شناسنامه 16  

صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در آن به مساحت 1۷۷/95 مترمربع مجزی 

شده از پالک۲34 فرعی از 1 اصلی واقع دربخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

46-رای شماره 5416 و 541۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شوکت اکرمی فرزند حسن   بشماره 

شناسنامه4  صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع و آقای مرتضی اکرمی فرزند علی   بشماره شناسنامه4341  صادره از 

گلپایگان در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۸۰.4۸  مترمربع مجزی شده از پالک ۲9۸ 

فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

4۷-رای شماره 54۷3  و 54۷۲ و 54۷1 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز سروری فرزند صادق  

بشماره شناسنامه۲4۸5  صادره از تهران  در سه دانگ مشاع و آقای علی اصغر سروری فرزند علی جان بشماره 

اله به شماره  شناسنامه3۸44  صادره از تهران   در یک دانگ و نیم  مشاع  و خانم مژگان سروری فرزند فضل 

شناسنامه 45 صادره از گلپایگان نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 311.۸۰ 

مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از  پالک شماره 9۲4 فرعی از 5  اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.

4۸-رای شماره 591۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اخالقی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۲۰  

صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت19.۷3مترمربع مجزی شده از پالک 6 فرعی از 3۰۸9اصلی 

واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

بشماره  عبدالجواد   فرزند  جنتی  اصغر  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲۸69 شماره  49-رای 

شناسنامه۸  صادره از گلپایگان در ششدانگ کارخانه تولید روغن ماشین به مساحت4455.۲5 مترمربع مجزی شده 

از پالک  69 اصلی واقع در بخش 5 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

5۰-رای شماره ۲۸۸1- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر جنتی  فرزندعبدالجواد بشماره شناسنامه 

۸  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت34۸3.۲۷ مترمربع مجزی شده از پالک  69 اصلی 

واقع در بخش 5  گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/1۲/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/1۲/۲5

 مهدی صادقی وصفی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان    م الف /654

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسلم داوری دولت آبادی فرزند صمد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 

شده است که سند مالکیت به شماره چاپی 3۸1۷۷9 الف ۸۲ بمیزان سه دانگ و سه ربع از یک دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه پالک 11۲/۲۰۸ واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که در صفحه ۲۰۲ دفتر ۲ ذیل ثبت شماره ۲63 

به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور 

المثنی سند مالکیت نموده است طبق ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 

معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معاملع تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار : 1395/1۲/1۰ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:11۰4 /3۷/۰5/الف/م به تاریخ 95/1۲/۰۷

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 31۰3 فرعی مفروز شده از پالک 1154۸ اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقایان محمدعلی رفائی و مصطفی بدخشیان و خانمها فاطمه بدخشیان و 

اقدس بدخشیان فرزندان صفرعلی و فضل اله و جواد در جریان ثبت است و رای شماره های 13956۰3۰۲۰۲۷۰۰999۰ 

و 13956۰3۰۲۰۲۷۰1۰۰۰۰ و 13956۰3۰۲۰۲۷۰۰9994 و13956۰3۰۲۰۲۷۰۰999۷مورخ 95/۰۸/۰9  از طرف هیات حل 

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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/1/16  روز چهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

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

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

و طبق ماده ۸6 آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/1۲/1۰

 شماره :3۷955/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 3۰۲1 فرعی مفروز شده از پالک 1154۸ اصلی واقع در بخش 

و رای شماره  ثبت است  نوروزی فرزند محمد در جریان  آقای قدمعلی  بنام  ثبتی  پرونده  ثبت اصفهان که طبق   5

13956۰3۰۲۰۲۷۰۲۷556 مورخ 94/11/15  از طرف هیات حل 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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/1/1۷  روز پنج شنبه   

ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 

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

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 

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

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

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

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1395/1۲/1۰ 

شماره :3۸۲69/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

ابراز نگرانی استاندار کرمان از وضعیت کشاورزی استان
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حتما بخوانید!
سرمایه های تئاتر رو به زوال هستند

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ســرانجام پــس از همــه حواشــی پیش آمــده بــار 
ــان  ــینمایی جه ــز س ــن جوای ــی از مهم تری ــر یک دیگ
بــه ایــران رســید و نــام کشــورمان بــا زحمــات 
فرهــادی و گروهــش در جهــان طنین انــداز شــد. 
ــازی  ــری فیلمس ــان هن ــر جری ــه از نظ ــکار اگرچ اس
 باارزش تریــن جایــزه دنیــای فیلمســازی نیســت 
ــن  ــن و برلی ــه جشــنواره هایی همچــون ک و نســبت ب
در جایــگاه پایین تــری قــرار می گیــرد، امــا اگــر 
ــانه ها را  ــگاه رس ــده و ن ــداد بینن ــی، تع ــکار عموم اف
در نظــر بگیریــم، بــدون شــک اســکار مهم تریــن 

ــت.  ــان اس ــینمایی جه ــنواره س جش
رفتارهــای  دلیــل  بــه  امــا  هشــتاد ونهم  اســکار 
عجیــب و غریــب دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
جدیــد آمریــکا، بیــش از همــه اســکارهای دهه هــای 
اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفــت. انتخــاب ترامــپ بــه 
عنــوان رئیس جمهــور و رابطــه نه چنــدان خــوب او 
ــی حاشیه ســاز  ــدازه کاف ــه ان ــکا ب ــدان آمری ــا هنرمن ب
و  او  مهاجرتــی  ضــد  قوانیــن  اعــام  امــا  بــود؛ 
ــی  ــی و قوم ــای دین ــاره اقلیت ه ــش درب صحبت های
آمریــکا، خشــم شــدید جامعــه هنــری آمریــکا را بــه 
ــه در هــر جشــنواره ای  ــه ای ک ــه گون ــال داشــت؛ ب دنب
ــه  ــز ب ــدگان جوای ــای برن ــادی از صحبت ه ــش زی بخ
ــه  ــی ک ــت و زمان ــاص داش ــپ اختص ــاد از ترام انتق
صحبــت از بزرگ تریــن جشــنواره هنــری آمریــکا 

ــاد از  ــرای انتق ــا ب ــن فض ــک بهتری ــدون ش ــد، ب باش
رئیس جمهــوری جنجالــی آمریــکا بــه دســت خواهــد 
ــن  ــتفاده را از ای ــت اس ــم نهای ــدان ه ــد و هنرمن آم

فضــای به وجودآمــده کردنــد.
نیامدنــش  کــه  هنرمندانــی  مهم تریــن  از  یکــی 
شــد خبرســاز  اخیــر  هفته هــای  در  اســکار   بــه 
کشــورمان  شایســته  فیلمســاز  فرهــادی،   اصغــر 

ــی  ــم جدای ــرای فیل ــال 2012 )ب ــکار س ــده اس و برن
نــادر از ســیمین(، بــود. فرهــادی پــس از اعــام 
ــم  ــرای فیل ــرای اســکار ســال 2017 )ب ــزدی اش ب نام
 فروشــنده( اعــام کــرد در دفــاع از مــردم ایــران 
ــی  ــن ضــد مهاجرت ــا قوانی ــه ب ــر مســلمانانی ک و دیگ
ترامــپ از ورود بــه خــاک آمریــکا محــروم شــده 
بودنــد، در مراســم اســکار شــرکت نخواهــد کــرد. 

 ایــن اقــدام فرهــادی، نه تنهــا اســتقبال مــردم ایــران 
و دیگــر مســلمانان جهــان را بــه دنبــال داشــت، بلکــه 
ــدان جهــان  ــه شــدت از ســوی فیلمســازان و هنرمن ب
مــورد ســتایش قــرار گرفــت. فرهــادی امــا بــه همیــن 
هــم قناعــت نکــرد و بــرای مراســم اســکار دو نماینــده 
ــه  ــود ب ــن ب ــخی روش ــه پاس ــرد ک ــی ک ــژه را معرف وی
رفتارهــای نژادپرســتانه ترامــپ. پرفســور نــادری، یکــی 
دانشــمندان مطــرح جهــان و از مدیــران اســبق ناســا و 
کســی کــه یــک ســیارک بــه نــام او ثبــت شــده اســت 
ــی  ــگر فضای ــتین زن گردش ــاری، نخس ــه انص و انوش
و کارآفریــن برتــر ســال 2000 آمریــکا، دو نماینــده 

فرهــادی بــرای شــرکت در مراســم اســکار بودنــد. 
ــرای  ــان ب ــم خارجی زب ــن فیل ــت اســکار بهتری در نهای
ــار بــه کارگــردان شایســته کشــورمان تعلــق  دومیــن ب
گرفــت. پیــام فرهــادی پــس از دریافــت اســکار 
کــه توســط انوشــه انصــاری قرائــت شــد، پــر بــود از 
پیــام صلــح و دوســتی و نفــرت از تفرقــه و دشــمنی. 
فرهــادی بــه روشــنی پیــام مــردم ایــران را بــه گــوش 
جهانیــان رســاند؛ پیامــی کــه می گویــد مــا مردمانــی 
هســتیم صلح جــو کــه خواســتار جهانــی بهتــر و 
امن تــر بــرای همــه هســتیم. مــا نیــز بــه نوبــه خــود 
ایــن موفقیــت را بــه فرهــادی و همــه هنرمنــدان 
و  می گوییــم  تبریــک  فروشــنده  فیلــم  خــوب 
ــال های  ــران در س ــینمای ای ــت س ــم موفقی امیدواری
ــت  ــا موفقی ــواره ب ــران هم ــام ای ــه دار و ن ــده ادام آین

ــد. ــن باش عجی

ــل«  ــه گل و بلب ــی »محل ــه نمایش ــدی در مجموع ــر عب - اکب
کــه در نــوروز روی آنتــن شــبکه دو مــی رود، بــه ایفــای نقــش 
می پــردازد. »محلــه گل و بلبــل 2«، مجموعــه ای نمایشــی 
احمــد  آقاجــان زاده، کارگردانــی  تهیه کنندگــی مســلم  بــه 
ــو  ــش عم ــی در نق ــوش فرضیای ــازی داری ــعلی پور، ب درویش
پورنــگ و نویســندگی محمــد درویشــعلی پور هــر روز ســاعت 

ــی رود. ــبکه دو م ــن ش 1۹ روی آنت
 - تصویــری از عبــاس کیارســتمی، کارگــردان سرشــناس 
ــز  ــدای جوای ــان مراســم اه ــران، در جری ــد ســینمای ای و فقی

ــد. ــش ش ــکار 2017 پخ اس
- قطعــه »زنــدان« بــا شــعری از موالنــا و خوانندگــی محســن 

چاوشــی منتشــر شــد.
- محمــد منتشــری، خواننــده پیشکســوت موســیقی ایرانــی 
ــار  ــه از آث ــوم خــود را برگرفت ــن آلب ــده تازه تری ــل ســال آین اوای
ــه  ــانی، روان ــاری و عمادخراس ــر به ــون علی اصغ ــتادانی چ اس

ــد. ــیقی می کن ــازار موس ب
- محســن محسنی نســب، کارگــردان »چشــم اژدهــا«، از 
ــا  ــتان و ب ــال ۹۶ در گرجس ــاه س ــم در تیرم ــن فیل ــاخت ای س

ــر داد. ــی خب ــی ورزش موضوع
- در شــرایطی مجلــد پنجــم »تــام گیتــس« بــا ترجمــه آتوســا 
صالحــی راهــی بــازار شــده کــه ایــن مترجــم همچنان مشــغول 

ترجمــه مجلدهــای بعــد ایــن اثــر لیــز پیشــون اســت.
ــیان در  ــا درمیش ــاخته رض ــوری« س ــینمایی »النت ــم س - فیل
ــم  ــن فیل ــزه بهتری ــی خــود، جای ــن حضــور بین الملل جدیدتری
ــب  ــتانبول را کس ــتقل اس ــم مس ــنواره فیل ــانزدهمین جش ش

کــرد.
ــا اضافــه شــدن  ــم »آســتیگمات« ب - فهرســت بازیگــران فیل

ــد. ــل ش ــر تکمی ــادی حجازی ف ه
ــی  ــته ُدن ــش« نوش ــدری و ارباب ــا و ق ــاب »ژاک قض - - کت
دیــدرو بــا ترجمــه مینــو مشــیری بــا شــمارگان 1100 جلــد در 

ــد. ــر ش ــان منتش ــزار توم ــت 27 ه ــه و قیم ۳۵۹ صفح
- محمــد نیک بیــن، تهیه کننــده فیلــم »ملــی و راه هــای 
نرفتــه اش«، معتقــد اســت بهتریــن زمــان بــرای اکــران ایــن 

ــد فطــر اســت. ــی عی ــه میان ــی تهمین ــه کارگردان ــم ب فیل
- فیلــم مســتند »ســفر ســهراب« از تولیــدات مرکــز گســترش 
ــی  ــد عبداله ــی امی ــه کارگردان ــی ب ــتند و تجرب ــینمای مس س
ــرده  ــادا روی پ ــکا و کان ــتند« آمری ــب های مس ــه »ش در برنام

مــی رود.
ــاهزاده  ــن »ش ــارک توای ــرح م ــر مط ــازه ای از اث ــه ت  - ترجم
و بینــوا« منتشــر شــد. »شــاهزاده و بینــوا« اثــر مــارک توایــن 
در زمــره کاســیک های خواندنــی بــا ترجمــه محمدرضــا ملکــی 

از ســوی انتشــارات پیدایــش منتشــر شــده اســت.
ــی.ام.  ــته »ج ــکل ک« نوش ــه مای ــی و زمان ــاب »زندگ - کت
ــازار نشــر شــد.  ــه ب ــو مشــیری روان ــا ترجمــه مین کوتســیا« ب
ایــن کتــاب در 221 صفحــه و بــا قیمــت 1۶ هــزار تومــان عرضــه 

می شــود.

 تقدیر از استادان کمانچه 

در ویژه برنامه »دلنوازان«

کیمیای وطن

برنامــه »دلنــوازان« ویــژه اهالــی 
موســیقی از ســوی دفتــر تخصصــی 
موســیقی ســازمان فرهنگی تفریحی 
برنامه ریــزی  اصفهــان  شــهرداری 
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــده اس ش
عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، رئیــس 
هنرســرای خورشــید بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: برنامــه 
دلنــوازان هــر مــاه و بــه منظــور حمایــت و کشــف اســتعدادهای 
ــار  ــی اظه ــور قربان ــت. منص ــزاری اس ــال برگ ــیقی در ح موس
داشــت: دفتــر تخصصــی موســیقی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــوازان«، هــر مــاه  ــا برگــزاری برنامــه »دلن شــهرداری اصفهــان ب
ــا  ــا هــدف آشــنایی گــوش شــنونده ب ــه معرفــی یــک ســاز ب ب
تک نوازی هــا یــا صــدای خواننــده می پــردازد. وی افــزود: 
هنرســرای خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان در پنجمیــن برنامــه از »دلنــوازان« بــه مــدت دو 
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــه اس ــتادان کمانچ ــان اس ــب میزب ش
ــد  ــان، نوی ــان، احســان حســینی، کاوه معتمدی قهرمــان بهامیری
ــارکی ــکاد فش ــان، چ ــهند اقدامی ــی، س ــام قاض ــری، بهن  مظاه
ذبیح الــه وحیــد، مهــرزاد اعظمی کیــا، مجیــد مظاهــری و 
ــه در  ــه اســتادان کمانچــه هســتند ک ــور از جمل ســیاوش ولی پ
ایــن برنامــه هنرنمایــی می کننــد. رویــس هنرســرای خورشــید 
ادامــه داد: شــبی بــا ســنتورنوازان 14 و 1۵ اســفندماه ســاعت 1۹ 
در محــل هنرســرای خورشــید واقــع در خیابــان کاوه، پــل شــهید 
چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 برگــزار می شــود. قربانــی 
ــا حضــور  خاطرنشــان کــرد: کارگاه آموزشــی ایــن برنامــه نیــز ب
اســتادان بنــام و برجســته برگــزار می شــود. عاقه منــدان بــرای 
ــماره ۳4۵۹۳۵۶0  ــا ش ــد ب ــتر می توانن ــات بیش ــب اطاع کس

تمــاس حاصــل کننــد.

اکران »آن سوی بزرگراه« در اصفهان
ــای  ــه برنامه ه ــه از مجموع ــمین برنام شش کیمیای وطن
»زن و ســینما« روز سه شــنبه 10 اســفندماه در نگارســتان امــام 
خمینــی)ره( برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، در ایــن برنامــه 
فیلــم مســتند »آن ســوی بزرگــراه« ســاخته »ناهیــد رضایــی« 
ــم  ــر مری ــور دکت ــا حض ــس از آن ب ــود و پ ــش داده می ش نمای
برنامه هــای  بررســی می شــود. مجموعــه  و  نقــد  قاســمی 
ــنبه  ــینما« سه ش ــتند »زن و س ــای مس ــد فیلم ه ــش و نق نمای
هــر هفتــه ســاعت 1۶ و ۳0 دقیقــه در ســالن نمایــش نگارســتان 
امــام خمینــی)ره(، برگــزار می شــود کــه حضــور آن بــرای 

عاقمندان آزاد است.

اخبار کوتاه

ــن  ــه ای ــاره قص ــه« درب ــر نمون ــریال »افس ــنده س نویس
ــنت های  ــگ و س ــاره فرهن ــه درب ــرد ک ــان ک ــریال بی س

ــت.  ــی اس ایران
ــا  ــه«، ب ــان عباســی، نویســنده ســریال »افســر نمون پیم
ــی  ــرد: طراح ــوان ک ــریال عن ــن س ــای ای ــه فض ــاره ب اش

جدیــد ایــن قصــه اجــازه مــی داد کــه 
ــن  ــه همی بیشــتر از 1۵ قســمت باشــد و ب
ــد  ــمت تولی ــت در 20 قس ــرار اس ــل ق دلی

ــود. ش
ــل  ــمت کام ــدود 10 قس ــه داد: ح  وی ادام
نوشــته شــده اســت و مــن در حــال نگارش 
10 قســمت دوم ایــن مجموعــه هســتم. 

ایــن نویســنده دربــاره حساســیت های ایــن ســریال 
ــن  ــار کــرد: ای ــردازد، اظه ــه موضــوع دوپینــگ می پ کــه ب
ــق  ــدا تحقی ــود. ابت ــن ب ــرای م ــی ب ــه جالب ســریال تجرب
ــا اصــا بفهمــم مرکــز دوپینــگ ایــران کجاســت   کــردم ت
و در اینترنــت ســرچ می کــردم یــا زنــگ مــی زدم 11۸؛ امــا 

ــم  ــم بگوی ــد. می توان ــه نمی ش ــی ارائ ــا اطاعات ــچ ج هی
تقریبــًا حــدود 12 مرحلــه را طــی کــردم تــا توانســتم مرکــز 

کنتــرل دوپینــگ ایــران را پیــدا کنــم. 
ــا اشــاره بــه فضــای  نویســنده ســریال »افســر نمونــه« ب
ــرل  ــز کنت ــه مرک ــن ب ــرد: پرداخت ــوان ک ــه عن ــن قص ای
ــی  ــگاه خوب ــران کــه اتفاقــا جای دوپینــگ ای
کنتــرل  بین المللــی  آژانــس  نــزد  هــم 
دوپینــگ جهــان دارد، بیشــتر بــرای معرفــی 
اســت؛ چــون کار مــا حــال و هوایی نــوروزی 
دارد و چنــدان قصــد شــوخی بــا ایــن مرکــز 

ــم. را نداری
 وی عنــوان کــرد: ایــن داســتان بیشــتر 
دربــاره تقابــل فرهنگ هــا و بازپــروری ســنت هایی اســت 
کــه ممکــن اســت بســیاری دلیــل آن را نداننــد. البتــه مــا 
در داســتان از نــوروز فراتــر رفته ایــم و از زاویــه دیــد یــک 
نفــر کــه از ایتالیــا وارد ایــران می شــود، بــه فرهنــگ ایــران 

ــی ــر فارس ــم. خب ــگاه کرده ای ــنت ها ن و س

»افسر نمونه« و ماجرای دوپینگ
محمــود عزیــزی بــا اشــاره بــه شــرایط نامناســب تولیــد تئاتر 
ــرمایه های  ــوان س ــه عن ــری ب ــان تئات ــه جوان ــرد ک ــد ک تأکی
ــای الزم رو  ــود حمایت ه ــل نب ــه دلی ــری ب ــه هن ــن عرص ای

ــه زوال هســتند.  ب
محمــود عزیــزی کــه چندیــن ســال اســت در مقــام 

ــه نبــرده  ــر اثــری را روی صحن کارگــردان تئات
ــی  ــت: ط ــت گف ــد و وضعی ــن رون ــاره ای درب
ــار نمایشــی را  ــک ب ــا ی ۹ ســال گذشــته، تنه
بــه صحنــه بــرده ام و همچنــان ایــن وضعیــت 
چندیــن  اینکــه  وجــود  بــا  و  دارد  ادامــه 
نمایشــنامه را مدنظــر دارم، شــرایط بــرای 
ــد  ــردن نمایشــی جدی ــه ب ــه صحن ــد و ب تولی

فراهــم نیســت. وی اظهــار کــرد: مــن نمی توانــم بــرای تولیــد 
نمایــش اسپانســر بیــاورم و در عیــن حــال هــم اگــر بخواهــم 
نمایشــی را بــه صحنــه ببریــم، پــول کافــی نــدارم. از ســوی 
ــاب  دیگــر اگــر بخواهــم تهیه کننــده هــم بیــاورم کــه بایــد ب
ــه همیــن دلیــل تولیــد و  میــل او گــروه را تشــکیل دهــم. ب

اجــرای یــک اثــر نمایشــی در شــرایط فعلــی بســیار ســخت 
اســت.

اداره کل  یــادآور شــد:  تئاتــر  و کارگــردان  بازیگــر  ایــن   
ــدارد  ــول ن ــر پ ــی تئات ــوان متول ــه عن ــی ب ــای نمایش هنره
ــر  ــد تئات ــه تولی ــا وارد پروس ــه اص ــم ک ــدت ه ــاالر وح و ت
ــای  ــا آق ــه ب ــی هــم ک نمی شــود. طــی صحبت
 مرادخانــی، معــاون هنــری وزیــر فرهنــگ 
گفــت  او  داشــتم،  اســامی،  ارشــاد  و 
امکاناتمــان کــم اســت. عزیــزی بــا بیــان اینکه 
نگرانــی و ناراحتــی مــن فقــط بــه دلیــل اجــرا 
ــن  ــرد: م ــد ک ــت، تأکی ــودم نیس ــتن خ نداش
ــه  ــه وارد عرص ــتم ک ــی هس ــران جوان های نگ
ــه  ــاخت هایی ک ــل زیرس ــوند. حداق ــر می ش ــک تئات آکادمی
بخواهــد فراهــم شــود تــا ایــن جوانــان را دلگــرم کنــد، وجــود 
ــه  ــم ک ــا می بین ــی از جوان ه ــع کارهای ــی مواق ــدارد. بعض ن
حیــرت زده ام می کنــد؛ کارهایــی کــه بــدون کمتریــن امکانــات 

ــر ــوند. مه ــرا می ش ــد و اج ــت تولی و حمای

به بهانه دریافت دومین اسکار اصغر فرهادی

درخشش نام ایران در اسکار
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تغذیــه و عــادات خــوردن، همــواره یکــی از معضــات مهــم 
در خانواده هاســت و بســیاری از افــراد در خانواده هایــی 
ــادات و شــیوه های نادرســت  ــه دارای ع ــد ک رشــد می کنن
ــد تحــت  ــه می توان ــال تغذی ــه هســتند. منشــأ اخت تغذی
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــد. ب ــی باش ــل مختلف ــر عوام تأثی
ــاالت  ــن اخت ــی و پرخــوری، از مهم تری بی اشــتهایی عصب

ــت.  ــده اس ــه ای شناخته ش تغذی
ســید مرتضــی صفــوی، متخصــص تغذیــه، نارســایی های 
ــر  ــل مؤث ــن دالی فیزیولوژیکــی و پاتولوژیکــی را از مهم تری
در بــه وجــود آمــدن اختــاالت تغذیــه ای دانســت و گفــت: 
عوامــل فیزیولــوژی بــه شــرایط بدنــی بســتگی دارد؛ ماننــد 
ــاردار اســت اگــر مناســب  ــا ب فــردی کــه در حــال رشــد ی
شــرایط خــود غــذا نخــورد، بــه اختــال در خــوردن دچــار 
ــاری شــود  ــار بیم ــرد دچ ــن اســت ف ــا ممک می شــود؛ ام
یــا در معــرض آســیب قــرار گیــرد و در ایــن صــورت بایــد 
ــن  ــر ای ــه شــود؛ در غی ــا شــرایط موجــود تغذی مناســب ب

صــورت دچــار نارســایی پاتولــوژی خواهــد شــد.
    اختالالت در خوردن و تغذیه

 دکتــر ســید مرتضی صفــوی ادامه داد: اختــاالت در خوردن 
و تغذیــه دو مســئله متفــاوت اســت؛ اگــر فــردی بــه دالیل 
ــذا  ــاری و... غ ــا بیم ــون ی ــای تلویزی ــد تماش ــاص مانن خ
ــی  ــود؛ در صورت ــوردن می ش ــال در خ ــار اخت ــورد، دچ نخ
کــه اختــال در تغذیــه یعنــی فــرد غذایــی را مصــرف کنــد 

کــه ترکیبــات مناســب نداشــته باشــد. 
ــرد:  ــح ک ــوری تصری ــوری و کم خ ــل پرخ ــاره عام وی درب

ایــن مــوارد بــر اثــر ناراحتی هــا و مشــکاتی پدیــد 
ــی و  ــوزه روان ــان در دو ح ــان همزم ــا درم ــه ب ــد ک می آین
برنامــه درســت غذایــی می تــوان آن را درمــان شــود. 
اصفهــان گفــت:  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دانشــیار 
ــون  ــد خ ــذی و قن ــواد مغ ــش م ــاب کاه ــنگی بازت گرس

اســت. وقتــی در بــدن دســتگاه گــوارش بــه مغــز فرمــان 
ــاس  ــرد احس ــذا دارد، ف ــه غ ــاج ب ــدن احتی ــه ب ــد ک ده

می کنــد.  گرســنگی 
اختــاالت خوردن، مشــکات جدی هســتند و بایــد همانند 
هــر بیمــاری دیگری تشــخیص داده شــوند و تحــت درمان 

ــد  ــدا کنن ــه پی ــا ادام ــن وضعیت ه ــر ای ــد. اگ ــرار گیرن  ق
و درمــان نشــوند، می تواننــد در آینــده بــه عــوارض جــدی 

منتهــی شــوند کــه زندگــی را تهدیــد می کننــد.
    نوجوانی، مرحله ظهور اختالالت خوردن

دکتــر صفــوی مرحلــه نوجوانــی را نقطــه ظهــور اختــاالت 
ــراد  ــه، اف ــن مرحل ــرد: در ای ــار ک ــت و اظه ــوردن دانس خ
تفکــر انتزاعــی و درون نگــری پیــدا می کننــد و تصــور 
آن هــا ایــن اســت کــه در کانــون توجــه اطرافیــان هســتند 
و چــون می خواهنــد همیشــه پذیرفتــه شــوند، دچــار 
ــا کم خــوری می شــوند. اضطــراب و در نهایــت پرخــوری ی

وی بــا بیــان اینکــه اعتمادبه نفــس و عــزت نفــس پایین از 
مهم تریــن ویژگی هــای افــراد مبتــا بــه پراشــتهایی اســت 
ــد  ــه نیازهایشــان توجــه نمی کنن ــراد ب ــه اف  گفــت: این گون
و بــه پرخــوری روی می آورنــد؛ امــا در ادامــه چــون نگــران 
چاقــی هســتند، بــه تخلیــه بــه وســیله اســتفراغ اجبــاری 

ــد.  ــت می زنن دس
ــه  ــرد: ب ــان ک ــاری خاطرنش ــن بیم ــان ای ــاره درم وی درب
ــا  ــی ب ــواد غذای ــت م ــراد در دریاف ــن اف ــه ای ــل اینک دلی
ــزان  ــی دقیقــی از می ــد ارزیاب ــرو هســتند، بای اشــکال روب
ــود  ــه کمب ــوادی ک ــن م ــی و همچنی ــواد غذای ــت م دریاف
دارنــد، صــورت گیــرد. بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه 
ــه مشــاوره مشــترک  ــرای درمــان نیــاز ب شــرایط بیمــار، ب
ــا اقدامــات  ــه و روان پزشــک اســت ت ــا متخصــص تغذی ب
درمانــی مناســب هــم در ارتبــاط بــا فعالیت هــای رفتــاری 
و هــم عــادات  غذایــی ایــن افــراد صــورت گیــرد؛ در ایــن 
ــاری  ــی و رفت ــه ای، عادت ــای تغذی ــا حمایت ه ــورت ب ص

ــود. ــرف می ش ــده برط ــود آم ــه وج ــکات ب مش

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:
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جلســه بررســی مــوارد ناایمــن در 
شاهین شــهر بــا حضــور مدیــر 
کل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهــان، شــهرداران نواحــی 1 و 2 
شاهین شــهر و برخــی از معاونــان 
و مدیــران عامــل شــهرداری در شــهرداری شاهین شــهر برگــزار 

شــد. 
ــه از  ــن جلس ــهر، در ای ــهردار شاهین ش ــری، ش ــین امی حس
ــی  ــع و کامل ــزارش جام شــهرداران نواحــی 1 و 2 خواســت گ
 از مــوارد ناایمــن شاهین شــهر شــامل اماکــن عمومــی 
پاســاژها و… تهیــه و تدویــن و اخطارهــای قانونــی بــرای رفــع 

مشــکل بــه آنــان داده شــود.
از  قنــات  رشــته   ۳۵ حــدود  افــزود:  ادامــه  در  وی   
ــادی  ــارات زی ــاله اعتب ــه هرس ــرده ک ــور ک ــهر عب شاهین ش
صــرف مقاوم ســازی و ایمن ســازی آنــان شــده اســت. 
امیــری تصریــح کــرد: ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری شاهین شــهر بــا حــدود نــود نیــروی 
عملیاتــی و تجهیــزات کامــل در برابــر هرگونــه حــوادث 

دارد.  آمادگــی  غیرمترقبــه 
بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر  شیشــه فروش،  منصــور 
اســتانداری اصفهــان، نیــز در ایــن جلســه گفــت: خوشــبختانه 
درخصــوص  مؤثــری  اقدامــات  شاهین شــهر  شــهرداری 
ارائــه خدمــات مناســب و باکیفیــت بــه شــهروندان شــریف 
ــوان  ــه عن ــام داده اســت. شــاهین شــهر ب شاهین شــهر انج
ــن  ــه اســت و در همی ــوادث غیرمترقب ــان در ح ــن اصفه معی
راســتا 1۶ اســفندماه ســال جــاری مانــور حــوادث غیرمترقبــه 

ــد. ــد ش ــرا خواه ــهر اج ــت شاهین ش ــا محوری ب

 خشک شدن یک میلیون هکتار 

از تاالب های کشور
خداکــرم جالــی، رئیــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری کشــور، دربــاره گــرد و غبــار خوزســتان بــا اشــاره 
ــران و خشــک  ــی در ای ــت بیابان ــل وضعی ــه دلی ــه ب ــه اینک ب
شــدن بعضــی تاالب هــا موضــوع گــرد و غبــار تشــدید شــده 
ــار از  اســت، گفــت: طــی 1۵ ســال اخیــر یــک میلیــون هکت
ــای  ــه کانون ه ــل ب ــده و تبدی ــک ش ــور خش ــای کش تاالب ه
اصلــی گــرد و غبــار شــده اســت کــه ایــن موضــوع بــا بحــث 
ــد  ــی تاکی ــی دارد. جال ــاط تنگاتنگ ــع آب ارتب ــت مناب مدیری
کــرد: بــرای کشــورها در زمینــه مهــار کانون هــای گــرد و غبــار 
ــن  ــد واال ای ــته باش ــود داش ــی وج ــف بین الملل ــد تکلی بای
ــد  ــی نخواهن ــارکت خوب ــه مش ــور داوطلبان ــه ط ــورها ب کش

ــر فارســی داشــت. خب
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اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر
وزیــر کشــور از اجــرای طــرح 
ــر  ــادان متجاه ــع آوری معت  جم
و خرده فروشــان در 12 اســتان 
کشــور بــه صــورت پایلــوت از 20 
اســفندماه ســال جــاری تــا آخر 

خرداد ۹۶ خبر داد. 
ــا  ــی ب ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
بیــان اینکــه ایــن طــرح از شــش مــاه قبــل در تهــران اجــرا 
شــد، گفــت: بنــا داریــم ایــن طــرح را از 20 اســفندماه ســال 
ــی  ــور عملیات ــتان کش ــرداد ۹۶ در 12 اس ــر خ ــا آخ ــاری ت ج

کنیــم. 
ــتان   ــن 12 اس ــی ای ــا بررس ــه داد: ب ــی ادام ــی فضل رحمان
حــدود 40 هــزار معتــاد متجاهــر شناســایی شــدند کــه 
ــا را  ــر آن ه ــزار نف ــا ۳0 ه ــه اول 2۵ ت ــم در مرحل ــد داری قص
ــم کــه بحــث  جمــع آوری کنیــم. وی ادامــه داد: در نظــر داری
ــه  ــر را ک ــادان متجاه ــازی معت ــت و توانمندس ــان صیان درم
ــتور کار  ــده اند، در دس ــع آوری ش ــرح جم ــن ط ــان ای در جری
قــرار دهیــم. بــر همیــن اســاس کــه ایــن 12 اســتان پایلــوت 
برنامــه عملیاتــی خــود را تــا آخــر هفتــه جــاری بــه مــا اعــام 
ــع الزم از 20  ــه مناب ــه و تهی ــب برنام ــس از تصوی ــا پ ــد ت کنن

ــاک ــود. تابن ــاز ش ــرای آن آغ ــفندماه اج اس

راه نجاتی برای محیط زیست
ــت از  ــه حفاظ ــه در زمین ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدان ب ــک حقوق ی
محیــط زیســت قانــون بــه حــد کافــی موجــود اســت، گفــت: 
ــع  ــی مناف ــت، یعن ــط زیس ــب محی ــل تخری ــا دالی ــد ب بای

ــرد.  ــه ک ــدرت، مقابل ــتفاده از ق ــروع و سوء اس نامش
کامبیــز نــوروزی در پنــل »حقــوق شــهروندی، محیــط زیســت 
و مســئولیت اجتماعــی«، اظهــار داشــت: تمــام قوانینــی کــه 
ــه آن اشــاره شــده در کشــور وجــود  ــوق شــهروندی ب در حق
ــاره آن  ــه درب ــت ک ــوان یاف ــوردی را می ت ــر م ــت و کمت داش

قانــون نداشــته باشــیم. 
ــن  ــه م ــی ک ــا آنجای ــط زیســت ت ــزود: در حــوزه محی وی اف
اطــاع دارم، مداخــات انســانی شــرایط ناســالم و خطرناکــی 
را بــرای جامعــه ایجــاد کــرده و تنهــا پاســخ مــا بــه وضعیــت 

کنونــی ایــن اســت کــه قانــون رعایــت نشــده اســت. 
نــوروزی گفــت: از تخریــب جنگل هــا آمــار نگران کننــده ای بــه 
گــوش می رســد کــه شــخصا دوســت دارم نادرســت باشــد. 
ــه ۶00 متــر رســیده  ــع آب، عمــق حفــر چــاه ب ــه مناب  در زمین
و ایــن مســئله بــه مفهــوم مکیــدن شــیره زمیــن اســت. همــه 
ــود  ــام می ش ــی انج ــورت غیرقانون ــه ص ــا ب ــائل ی ــن مس ای
ــن  ــت اداری، چنی ــری درس ــک تصمیم گی ــاس ی ــر اس ــا ب ی

شــرایطی رقــم خــورده اســت. 
ــه  ــط زیســت ب ــزود: مســلما ســازمان حفاظــت محی وی اف

ــر ــدارد. مه ــم را ن ــن جرائ ــا ای ــی برخــورد ب ــی توانای تنهای
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ســتاد کل  ســربازی  انســانی  ســرمایه  اداره  جانشــین 
نیروهــای مســلح اعــام کــرد کــه ثبت نــام جریمــه ریالــی 
ــت.  ــد داش ــه خواه ــال ادام ــن روز امس ــا آخری ــربازی ت س
ســردار موســی کمالــی دربــاره اجــرای طــرح جریمــه ریالــی 

ســربازی در ســال  جــاری اظهــار کــرد:  در 
بهره منــدی  بــرای  ثبت نــام  حــال حاضــر 
از جریمــه ریالــی ســربازی بــا شــرایط و 
ــن  ــا آخری ــه دارد و ت ــال ۹۵ ادام ــن س قوانی
ــد  ــه خواه ــز ادام ــاری نی ــال ج روز کاری س
داشــت و بــر ایــن اســاس تمامــی متقاضیــان 
ــه  ــربازی ک ــی س ــه ریال ــدی از جریم بهره من

ــان  ــال از غیبتش ــت س ــت کم هش ــال دس ــان امس ــا پای ت
ــس  ــر پلی ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب  گذشــته باشــد، می توانن
+ 10 درخواســت خــود را ثبــت کننــد. وی اضافــه کــرد: بدیهی 
اســت بــا افــرادی کــه در ســال جــاری ثبت نــام کــرده باشــند 
برابــر مقــررات امســال برخــورد خواهــد شــد. جانشــین اداره 
ــلح  ــای مس ــتاد کل نیروه ــربازی س ــانی س ــرمایه انس س

ــال  ــربازی در س ــی س ــه ریال ــرح جریم ــرای ط ــاره اج درب
۹۶ نیــز خاطرنشــان کــرد: بــا تصویــب نماینــدگان مجلــس 
ایــن طــرح در ســال آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت؛ امــا 
ــن  ــرای تعیی ــوده و ب ــه امســال واجــد شــرایط ب ــرادی ک اف
ــی ســربازی  ــه ریال ــت جریم ــف وضعی تکلی
خــود اقــدام نکرده انــد، در صورتــی کــه ســال 
ــا پرداخــت جریمــه  آینــده قصــد معافیــت ب
ریالــی ســربازی را داشــته باشــند، 10 درصــد 
بــه رقــم جریمه شــان افــزوده خواهــد شــد. 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــردار کمال س
ــی  ــه ریال ــرح جریم ــرای ط ــام ب ــه ثبت ن ک
ســربازی در ســال آینــده از چــه زمانــی آغــاز خواهــد شــد 
گفــت: پــس از طــی کــردن مراحــل اصلــی قانــون بودجــه 
ــن  ــت، ای ــاغ دول ــان و اب ــورای نگهب ــد ش ــال ۹۶ و تأیی س
قانــون اجرایــی خواهــد شــد و احتمــاال از فروردین مــاه 
ــی  ــه ریال ــموالن جریم ــام مش ــه و ثبت ن ــکان مراجع ۹۶ ام

ســربازی فراهــم شــود. ایســنا

نقــش ســازمان های داوطلبــی در خدمــت بــه مــردم در 
ــازمان  ــت و س ــته اس ــوس و برجس ــا ملم ــای دنی ــه ج هم
داوطلبــان هــال احمــر ایــران نیــز تــاش کــرده ایــن نقــش 
مردمــی را بــه بهتریــن شــکل ایفــا کنــد. در حالــی کــه بحــران 

ــه بحــث  ــت هــال احمــر ب بودجــه ای جمعی
داغ رســانه ها تبدیــل شــده، امــا ســازمان 
ــروصدا  ــر آرام و بی س ــال احم ــان ه داوطلب
مشــغول تــدارک برنامه هــای نــوروزی اســت 
تــا بــا کمک هــای خّیــران قلــب هــزاران 
خانــواده نیازمنــد را در شــب عیــد شــاد کنــد، 
در کاهــش حــوادث چهارشنبه ســوری نقــش 

ــداد و  ــب در ام ــکان داوطل ــک پزش ــا کم ــد و ب ــته باش داش
ــات  ــاده ای را نج ــات ج ــان تصادف ــوروزی مصدوم ــات ن نج
ــا  ــام دنی ــه در تم ــران، بلک ــط در ای ــه فق ــان ن ــد. داوطلب ده

ــد. ــت دارن اهمی
 در عیــن حــال، شــبکه بزرگــی از داوطلبــان بــا آمــار بیــش 
ــرخ  ــب  س ــی صلی ــت بین الملل ــن، در نهض ــون ت  از 17 میلی

و هــال احمــر کــه ایــران نیــز عضــوی از آن اســت، فعالیــت 
می کننــد. بی دلیــل نیســت کــه فدراســیون بین المللــی 
جمعیت هــای صلیــب ســرخ و هــال احمــر، داوطلبــان 
ــی  ــتون اصل ــاده تر س ــارت س ــه عب ــی و ب ــتیبان اصل را پش
ــت«،  ــتگان رحم ــده است.»فرش ــت نامی نهض
برنامــه ای داوطلبانــه اســت کــه پیــش از عیــد 
محروم تریــن  و  آســیب پذیرترین  از  نــوروز 
زنــان  همچــون کــودکان،  جامعــه  اقشــار 
ــاران  ــز بیم ــت و نی ــت و بدسرپرس بی سرپرس
هیــچ  پوشــش  تحــت  صعب العــاج کــه 
نهــادی نیســتند، حمایــت مــادی و روانــی 
ســازمان  سرپرســت  اکبــری  مجتبــی  دکتــر  می کنــد. 
ــان  ــا پای ــن ت ــه از 12 بهم ــق برنام ــد: طب ــان، می گوی داوطلب
ــای  ــرای خانواده ه ــروری ب ــای ض ــع آوری کااله ــن، جم بهم
نیازمنــد در خانه هــای داوطلــب انجــام شــد؛ امــا هنــوز خیران 
و نیکــوکاران می تواننــد در مراکــز اســتان و شهرســتان ها 

ــر ــد. مه ــدا کنن ــود را اه ــدی خ ــای غیرنق کمک ه

داوطلبان هالل احمر، نوروز هم خدمت می کنندادامه ثبت نام جریمه ریالی سربازی تا پایان سال

حتما بخوانید!
ادامه ثبت نام جریمه ریالی سربازی ...

سرمایه های تئاتر رو به زوال هستند
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  زهرا نعمتی، برترین کماندار 

سال ۲۰۱۶ جهان شد
زهــرا نعمتــی، عنــوان برتریــن 
ــال  ــی در س ــدار زن پارالمپیک کمان
ــاص داد.  ــود اختص ــه خ ۲۰۱۶ را ب
ــزه  ــی جای ــی در حال ــرا نعمت زه
برتریــن کمانــدار زن ســال ۲۰۱۶ را 
بــا توجــه بــه رقابت هــای جهانــی 
دریافــت کــرد کــه »آندره شــلبی« 
ــان در  ــول جه ــدار معل ــن کمان ــوان برتری ــه عن ــم ب ــکا ه از آمری
ــر  ــرات ب ــن نف ــاب ای ــرد. انتخ ــدا ک ــت پی ــردان دس ــش م بخ
اســاس نظرســنجی از مــردم و کارشناســان صــورت گرفــت. ۴۳ 
هــزار نفــر در رأی گیــری انتخــاب برتریــن کمانــدار از تاریــخ ۰۱ تــا 
۳۱ دســامبر شــرکت کردنــد. شــلبی در ریــو بــرای نخســتین بــار 
ــرادی  ــد انف ــرد و در کامپون ــرکت ک ــک ش ــای پارالمپی در بازی ه
مــردان بــه مــدال طــا رســید. وی در بازی فینــال مقابــل »آلبرتو 
ســیمونلی« بــه برتــری رســید. نعمتــی کــه چنــد هفتــه قبــل از 
ــق  ــود، موف ــرده ب ــک شــرکت ک ــک در المپی ــای پارالمپی بازی ه
شــد در مــاده ریکــرو انفــرادی بــه دومیــن مــدال طــای 
پارالمپیــک خــود دســت یابــد. وی همچنیــن بــه همــراه ابراهیــم 
رنجبــر، مــدال نقــره ریکــرو تیمــی را هــم کســب کــرد. نعمتی در 
ســال ۲۰۰۳ و پــس از اینکــه دچــار ضایعــه نخاعــی شــد، حضــور 
ــر ایــن  خــود در ورزش پارالمپیکــی را آغــاز کــرد و تمرکــز وی ب

است که الهام بخش زنان در ورزش و زندگی باشد. ایرنا

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان:

 می خواهیم ایران را به بهترین شکل 

نشان دهیم
ــم  ــاش می کنی ــت: ت ــوان گف ــال بان ــی والیب ــم مل ســرمربی تی
بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــیم و ایــران را بــه بهتریــن شــکل 
ــی  ــم مل ــچ، ســرمربی تی ــدا چیچی ــم. مای ممکــن نشــان بدهی
ــان آخریــن تمریــن تیــم ملــی دختــران  ــران، در پای ــال ای والیب
ــی آســیا گفــت:  ــه رقابت هــای قهرمان ــزام ب ــل از اع نوجــوان قب
همــه می دانیــم کــه تیــم ملــی ایــران جــوان و کم تجربــه اســت 
و تمــام توانمــان را تــا اینجــا بــه کار گرفتیــم. پیــش از ایــن قــرار 
بــود مســابقات فروردیــن برگــزار شــود، امــا متاســفانه زمانــش 
ــه داد:  ــچ ادام ــود. چیچی ــاز می ش ــفند آغ ــرد و ۱5 اس ــر ک تغیی
ــا ایــن حــال ایــن رقابت هــا تجربــه خوبــی بــرای تیــم ایــران  ب
اســت؛ چــرا کــه ایــن بازیکنــان بــرای نخســتین بــار در چنیــن 

رقابت هایــی حاضــر می شــوند. 
ــازی  ــت: در ب ــا گف ــن رقابت ه ــران در ای ــان ای ــاره حریف وی درب
افتتاحیــه بایــد بــا چیــن میزبــان رقابــت کنیــم و قطعــا 
تماشــاگران زیــادی بــه ســالن می آینــد. خوشــحالم کــه 

بازیکنــان ایــران ایــن جــو را تجربــه می کننــد. ایســنا

  حمایت نارنجی پوشان 

از بچه های بی سرپرست 
ــای  ــه در روزه ــان ک نارنجی پوش
آماده ســازی  مشــغول  اخیــر 
بــا  رویارویــی  بــرای  خــود 
تبریزی هــای باالنشــین هســتند، 
صحنــه ای  بــا  دوشــنبه  روز 
عجیــب امــا زیبــا در تمریــن 
مواجــه شــدند کــه آن هــا را برای 
ایــن تمریــن شــارژ روحــی کــرد. آن هــا پیــش از آغــاز تمریــن 
تعــدادی کــودک را بــا لباس هــای تیــم خــود در میانــه زمیــن 
دیدنــد کــه ابتــدا بــه نظــر می رســید کــه بازیکنــان تیــم پایــه 
ایــن تیــم باشــند؛ امــا پــس از چنــد دقیقــه بــا نــگاه بــر روی 
لباس هایشــان متوجــه شــدند کــه این ها، کــودکان بی سرپرســت 
مرکــز خیریــه ای هســتند که بــه منظــور حمایت و روحیه بخشــی 
بــه ایــن کــودکان در ســر تمرینــات ایــن تیــم حاضــر شــده اند. 
نکتــه جالــب اینجاســت کــه بازیکنــان ســایپا در ایــن کار خیــر 
ــده  ــر عه ــی را ب ــک سرپرســتی کودک ــر ی ســهیم شــدند و ه

گرفتند. خبر فارسی

۱۲ بازیکن به تیم ملی فوتبال ساحلی 

دعوت شدند
اســامی بازیکنــان دعوت شــده بــه تیــم ملــی فوتبــال 
ــال  ــی فوتب ــای قهرمان ــه رقابت ه ــزام ب ــت اع ــاحلی جه س
ســاحلی آســیا )انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۱۷ باهامــا( اعــام 

شــد. 
ــی  ــی کیان ــری، مصطف ــین اکب ــدزاده، امیرحس ــد احم محم
مســلم مســیگر، محمدعلــی مختــاری، حمیــد بهزادپــور 
بلوک باشــی ناظــم، حســن عبدالهــی، فریــد   ســیدعلی 

و علــی میرشــکاری  پیمــان حســینی، محمــد مــرادی 
۱۲ بازیکــن دعوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی هســتند. 

فوتبــال فدراســیون 

برای کسب خانم گلی تالش می کنم
بازیکــن تیــم فوتبــال آینده ســازان میهــن نجف آبــاد در 
پــی خانــم گلــی در لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان اســت. 
 فــروغ مــوری می گویــد: ۱۶ ســال ســابقه حضــور در فوتبــال 
ــار امســال در پســت  ــرای نخســتین ب و فوتســال را دارم و ب
ــر  ــه ثم ــا ۲۱ گل ب ــته ام ت ــم و توانس ــازی می کن ــوروارد ب ف
برســانم. در ادامــه رقابت هــا تــاش خواهــم کــرد تــا عنــوان 
خانــم گلــی رقابت هــا را کســب کنــم؛ هــر چنــد کــه کار 
ــار گل  ــر اول چه ــا نف ــه ب ــرا ک ــش دارم؛ چ ــختی را در پی س
اختــاف دارم. وی افــزود: دوســت دارم لیــگ برتــر بــا خانــم 

ــوان ــود. ورزش بان ــراه ش ــم هم ــی تی ــن و قهرمان ــی م گل

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

جــدال سرنوشت ســاز تیم هــای دســته یــک کشــور در 
نماینده هــای  برتــری  بــا  قزویــن  و  ارومیــه  شــهرهای 
ــم  ــید و دو تی ــان رس ــه پای ــن ب ــان و قزوی ــته اصفه شایس
ــن  ــپهرالکتریک قزوی ــان و س ــی اصفه ــد هوای ــد پدافن رع
ــفند  ــنبه ۰8 اس ــاعت ۱۶ روز یکش ــدند. س ــری ش ــگ برت  لی
تیم هــای راه یافتــه بــه مرحلــه نیمه نهایــی رقابت هــای 
ــر  ــالن غدی ــان در دو س ــور، همزم ــک کش ــته ی ــگ دس لی
ــم  ــناخت دو تی ــرای ش ــن ب ــی قزوی ــهید بابای ــه و ش ارومی
مرحلــه نهایــی و راه پیداکــرده بــه لیــگ برتــر ســال 9۶ بــه 
ــتان  ــای اس ــری نماینده ه ــا برت ــه ب ــد ک ــم رفتن ــاف ه مص

ــید. ــان رس ــه پای ــن ب ــان و قزوی اصفه
    رعد پدافند هوایی - شهرداری جوان ارومیه

تیــم شــهرداری جــوان ارومیــه در مرحلــه نیمه نهایــی بــرای 
ســومین بــار در خانــه خــود بــه مصــاف رعــد پدافنــد هوایــی 
اصفهــان رفــت کــه ایــن دیــدار بــا نتیجــه ۳ بــر ۲ بــه ســود 
ــه  ــای ارومی ــان رســید. نماینده ه ــه پای ــد ب ــد پدافن ــم رع تی
 و اصفهــان در دو بــازی رفــت و برگشــت بــه یــک بــرد 
و یــک باخــت تــن در داده بودنــد کــه تیــم رعــد پدافنــد بــا 
ــک راه  ــگ دســته ی ــی لی ــدار نهای ــه دی ــری هــم ب ــن برت ای
یافــت و هــم اینکــه مجــوز حضــور در لیــگ برتــر ســال 9۶ 
ــازی  ــه دســت آورد. تیــم شــهرداری جــوان ارومیــه در ب را ب
ــی و برخــورداری از تشــویق  ــاز میزبان ــا وجــود امتی ســوم ب
بی امــان هــواداران و شــرایط روحــی بهتــر نســبت بــه رعــد 
پدافنــد، مقهــور هنرنمایــی و عــزم و اراده خلل ناپذیــر جوانــان 

پرانگیــزه تیــم میهمــان شــد. ایــن تیــم بــه لطــف پاس هــای 
ــان ــل پژوه ــی و فاض ــاد مابهرام ــه فره ــاخته و پرداخت  س

پشــت خط زنــی ســروش معصومــی و محمدامیــن حیــدری 
ــولی ها ــاهین حاج رس ــی ش ــدزاده، کوبندگ ــعود محم  و مس
 محمدصــادق زارع و منصــور رفیعــی یــاران ســرعتی زن
آبشــارهای زهرآگیــن محمــد ســعیدی و معصومــی، حیــدری 
ــی  ــی کادر فن ــی و منطق ــزی اصول ــدزاده و برنامه ری و محم
ــه و  ــا ســرمربی باتجرب ــی بهرامی نی تیــم کــه در رأس آن عل

ــد کارســتان. ــرار دارد، کاری کردن ــش ق بادان
    سپهر الکتریک قزوین - مقاومت مهاباد

 تیــم ســپهر الکتریــک قزویــن نیــز در بــازی ســوم مقتدرانــه 
ــم  ــر ۰ تی ــق شــد ۳ ب ــش موف ــت هواداران و در ســایه حمای
مقاومــت مهابــاد را شکســت دهــد و بــه دیدارهــای پایانــی 

برســد و بــه مصــاف تیــم رعــد پدافنــد بــرود.
 شــایان ذکــر اینکــه بــا راهیابــی تیــم رعــد پدافنــد هوایــی 
ــان  ــال اصفه ــتداران والیب ــر، دوس ــگ برت ــه لی ــان ب اصفه

ــب  ــان، قط ــده ای از اصفه ــور نماین ــاهد حض ــر ش ــار دیگ ب
ــرطی  ــه ش ــود؛ ب ــد ب ــورمان خواهن ــال کش ــام والیب صاحب ن
ــتاندار،  ــای اس ــژه آق ــتانی، به وی ــه اس ــات بلندپای ــه مقام ک
ــی ایــن تیــم  ــرای حمایــت مال در یــک حرکــت بســیجی ب

ــد. ــادر کنن ــدی ص ــتورات مؤک ــی دس نظام
    داوری

ــه  ــازی ارومی ــاوت دو ب ــرای قض ــن داوران ب ــاب بهتری انتخ
ــن  ــاده ای ــیت فوق الع ــت و حساس ــر از اهمی ــن خب و قزوی
ــی، داور خــوب  ــه مرتضــی اکرم ــازی داشــت. در ارومی دو ب
ــدی  ــدی نوی ــوان داور اول و مه ــه عن ــز ب ــی از تبری بین الملل
قضــاوت بــازی حســاس دو تیــم شــهرداری جــوان ارومیــه 
و رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان را بــر عهــده داشــتند و 

ــود.  ــیون ب ــر فدراس ــفقی ناظ ــین ش محمدحس
ــوب  ــدزاده از داوران خ ــوان عاب ــز داور اول کی ــن نی در قزوی
بین المللــی اصفهــان قضــاوت بــازی ســخت و بســیار 
حســاس دو تیــم ســپهرالکتریک قزویــن و مقاومــت مهابــاد 
را بــا کمــک وحیــد پورکاشــیان )پسرحســین پورکاشــیان( از 
تهــران بــر عهــده داشــت و ناظــران احمــد بنــدری و احمــد 
ــی  ــوت بین الملل ــه از داوران پیشکس ــد ک ــژاد بودن دامغانی ن

کشــورمان هســتند.
 روزنامــه کیمیــای وطــن راهیابــی تیــم رعــد پدافنــد هوایــی 
ــود  ــک و صع ــته ی ــگ دس ــی لی ــه پایان ــه مرحل ــان ب اصفه
مقتدرانــه ایــن تیــم جــوان و جنگنــده بــه لیــگ برتــر کشــور 
ــد  ــگاه رع ــل باش ــر عام ــی مدی ــر توکل ــرهنگ دکت ــه س را ب
پدافنــد، کادر فنــی و تک تــک بازیکنــان غیــور تیــم تبریــک 

می گویــد.

صعود رعد پدافند هوایی اصفهان به لیگ برتر والیبال

 پرواز عقابان تیزپرواز رعد

رئیــس فدراســیون فوتبــال عــراق از قطعــی شــدن دیــدار 
ــوس  ــا شــاگردان کارل ــن کشــور ب ــی ای ــم مل دوســتانه تی
ــزار  ــفندماه برگ ــه ۲8 اس ــداری ک ــر داد؛ دی ــی روش خب ک

می شــود. 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــی تی ــای تدارکات ــی دیداره ــو پی درپ لغ

ایــران پیــش از دیدارهــای رســمی مقدماتی 
جــام جهانــی ۲۰۱8، نگرانی هــای زیــادی 
ایجــاد کــرده اســت. ایــن مســئله بــا نزدیک 
ــه دو دیــدار حســاس مقابــل تیــم  شــدن ب
ــر  ــار دیگ ــن ب ــی چی ــم مل ــر و تی ــی قط مل
بــر ســر زبان هــا افتــاده و مشــخص اســت 
کــه تیــم ایــران بایــد قبــل از ایــن مســابقات 

ــی داشــته باشــد.  ــازی تدارکات ــک ب دســت کم ی
ــا چنــد کشــور  ــر ایــن اســاس رایزنی هــای فدراســیون ب ب
از چنــد مــاه قبــل آغــاز شــده بــود کــه بــه نظــر می رســد 
بــازی بــا عــراق در روز شــنبه ۲8 اســفندماه قطعــی اســت. 
ــیون  ــس فدراس ــعود، رئی ــق مس ــاره عبدالخال ــن ب در ای

ــا شــبکه  ــه ب ــی ک ــه ای تلویزیون ــراق، در مصاحب ــال ع فوتب
عراقیــه اســپورت انجــام داد اعــام کــرد فدراســیون ایــران 
بــرای برگــزاری دیــدار تدارکاتــی بــا عــراق در روز ۱۷ مــارچ 

)۲8 اســفند( در تهــران موافقــت کــرده اســت. 
ــازی دو  ــراق ب ــیون ع ــس فدراس ــام رئی ــاس اع ــر اس ب
تیــم بــا نظــر فدراســیون ایــران پشــت 
درهــای بســته برگــزار می شــود کــه بــه 
نظــر می رســد ایــن تصمیــم بــه درخواســت 
کارلــوس کــی روش و بــرای لــو نرفتــن 
ــر و  ــا قط ــازی ب ــل از ب ــای او قب تاکتیک ه

ــت.  ــده اس ــاذ ش ــن اتخ چی
ــه راضــی شنیســل  ــی اســت ک ــن در حال ای
ســرمربی تیــم ملــی عــراق، هــم دیــدار بــا ایــران را تأییــد 

کــرد. 
عــراق در مرحلــه نهایــی مســابقات فوتبــال مقدماتــی 
جــام جهانــی روســیه ۲۰۱8 بــا اســترالیا، ژاپــن، عربســتان 

ــرار دارد. ورزش ۳ ــروه دوم ق ــد در گ ــارات و تایلن ام

ایران- عراق، شب عید پشت درهای بسته
بازیکــن ملی پــوش تیــم تنیــس روی میــز ذوب آهــن بــا ابراز 
ــت:  ــر گف ــگ برت ــش در لی ــای تیم ــندی از پیروزی ه خرس
ــم  ــپری می کنی ــی را س ــیار خوب ــات بس ــبختانه تمرین  خوش
و شــک نکنیــد کــه جــام قهرمانــی را بــه اصفهــان می آوریــم. 
نــدا شهســواری اظهــار کرد: خوشــبختانه امســال لیگ بســیار 

ــا  ــی داشــتیم. ب ــی را از نظــر کیف ــا و خوب پوی
ــی  ــی، انتخاب ــور ایران ــابقات ت ــه مس ــه ب توج
ــداد  ــور شــرکت در ۳ روی ــه منظ ــی ب ــم مل تی
مهــم ســال آینــده، تمامــی بازیکنــان بــا 
روحیــه و آمادگــی کامــل در مســابقات لیــگ 
ــن  ــزود: ذوب آه ــز حضــور داشــتند. وی اف نی
امســال نیــز همچــون ســال های گذشــته 

ــم  ــز تی ــون نی ــدی دارد و تاکن ــوب و قدرتمن ــیار خ ــم بس تی
بــدون شکســت مســابقات بودیــم. درســت اســت کــه تمامــی 
حریفــان را شکســت دادیــم، امــا رقابــت ســنگینی در مرحلــه 
ــت  ــر مثب ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــم داش ــی آف خواهی پل
پخــش مســتقیم رقابت هــای تنیــس روی میــز بانــوان 

گفــت: فکــر می کنــم اولیــن رشــته ورزشــی بانــوان هســتیم 
کــه تاکنــون توانســته در چنــد نوبــت پخش مســتقیم داشــته 
ــراه  ــه هم ــادی ب ــت زی ــرات مثب ــئله تاثی ــن مس ــد؛ ای باش
داشــته و موجــب شــده تــا انگیــزه، روحیــه و اعتمادبه نفــس 
ــد؛ چــرا کــه بیشــتر دیــده می شــوند.  ــان افزایــش یاب بازیکن
از ســوی دیگــر اسپانســرها بــا توجــه بــه 
ــه حضــور و حمایــت از  ایــن مســئله بیشــتر ب
ــوند.  ــب می ش ــته ترغی ــن رش ــکاران ای ورزش
شهســواری شــرکت در ۳ رویــداد ســال آینــده 
را بســیار مهــم خوانــد و تاکیــد کــرد: بــا توجــه 
خــوب  ســرمایه گذاری های  و  حمایــت  بــه 
فدراســیون امیدواریــم بتوانیــم بــا کســب 
نتایــج مطلــوب، قــدردان زحمــات فدراســیون باشــیم. کســب 
ــا  ــرای م ــو ب ــام در مســابقات کشــورهای اســامی در باک مق
بســیار مهــم اســت؛ همچنیــن مســابقات قهرمانــی آســیا در 
چیــن و جهانــی تیمــی و انفــرادی آلمــان، تأثیــر زیــادی بــر 

ــا دارد. ایســنا ــی م ــگ جهان رنکین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک ۳۱۰5 فرعی مفروز شده از پاک ۱۱5۴8 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای مرتضی ناظمی و خانم پروین فراست فرزندان محمد باقر 
مورخ  و ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰5۶8۳    ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰5۶8۰ رای شماره های  و  است  ثبت  جریان  در  و حسین 
95/۰5/۰5  از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۶/۱/۱۶  روز چهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱۳95/۱۲/۱۰
 شماره :۳۷95۷/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک ۳۱۰۴ فرعی مفروز شده از پاک ۱۱5۴8 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم فاطمه صادقی فرزند حسین در جریان ثبت است و رای 
شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰99۰۶ مورخ 95/۰8/۰9 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۶/۱/۱۷  
روز پنج شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آیین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 

سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: ۱۳95/۱۲/۱۰ 

شماره :۳۷9۷۰/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره ۱9/9۶۰  واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام جمیله اکبری فرزند نعمت اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۳9۶/۱/9 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز 

پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار : ۱۳95/۱۲/۱۰ اکبرپور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 3 فرعی از 540 اصلی بخش یک گلپایگان
خانم زیور ربیعی نصرآباد فرزند حسین باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که تمامی دو دانگ مشاع از ششدانگ عمارت پاک 5۴۰/۳  در گلپایگان بخش یک که  در صفحه ۱8۴ 
دفتر 9۳  اماک ذیل ثبت ۱۷۶5۲  بنام زیور ربیعی نصرآباد فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  
سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی 
شماره - مورخ - دفتر – در قبال مبلغ – ریال در رهن – است.نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   از 
بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی 
ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : ۱۳95/۱۲/۱۰ شماره : ۶5۳/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 

لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر 
رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۴۰۳مورخ ۱۳95/۱۰/۳۰ آقای محسن اشتری فرد به شماره شناسنامه ۴۶۳5۶ 
کدملی ۱۲8۰۳5۲8۰9 صادره از اصفهان  فرزند مرتضی بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰/۲۲  متر 
مربع مفروزی از پاک شماره ۲ فرعی از ۲۲۰۶- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 
اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۲/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۲/۲5 
شماره : ۳8۲۶۱/ م الف  امیر حسین صفائی   رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر 
به شماره شناسنامه ۱۱۶5 کدملی  آقای رضا پورجوهری  رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۴9مورخ ۱۳95/۱۱/۳۰ 
۱۲8۶5599۷9 صادره از اصفهان  فرزند حسن بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۶  متر مربع مفروزی 
از پاک شماره ۴۰۴۳- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۲/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۲/۲5 
شماره : ۳8۳8۱/ م الف    امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 95۱۰۱۰۳۷۲۰۷۰۴5۴۶شماره پرونده: 95۰998۳۷۲۱۶۰۰۳۰8 شماره بایگانی شعبه: 95۱8۳۰تاریخ 
تنظیم: ۱۳95/۱۱/۰9 شاکی آقای محسن دالور شکایتی علیه متهم به نام مجید میرلوحی فرزند خلیل دائر بر 
توهین)فحاشی( و ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی شاکی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان گلپایگان   نموده که جهت رسیدگی به شعبه۱۰۱  دادگاه کیفری دو شهر  گلپایگان)جزایی سابق 
(  واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه  95۰998۳۷۲۱۶۰۰۳۰8 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱۳9۶/۰۱/۱9 و ساعت 
۱۰:۳۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۶۰۴/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( – وحید زمانی 
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 95۱۰۱۰۳۷۲۰۷۰۴8۳۰شماره پرونده: 9۳۰998۳۷۲۱۶۰۰8۴5 شماره بایگانی شعبه: 95۰88۷ تاریخ 
تنظیم: ۱۳95/۱۱/۲8 شاکی اداره منابع طبیعی  وآبخیزداری شهرستان گلپایگان با نمایندگی خانم مریم فراست 
اتهام  بر  دائر  شکایتی علیه متهمین ۱-علی احمدی فرزند عباس ۲-سید حسین طباطبایی فرزند سید اصغر 
مباشرت در چرای غیر مجاز تعداد ۲۰۰ راس دام)خارج فصل چرا( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
گلپایگان   نموده که جهت رسیدگی به شعبه۱۰۱  دادگاه کیفری دو شهر  گلپایگان)جزایی سابق (  واقع در گلپایگان 
ارجاع و به کاسه  9۳۰998۳۷۲۱۶۰۰8۴5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱۳9۶/۰۱/۲۳ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۶5۰/م الف

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( – وحید زمانی 
آگهی ابالغ

شماره اباغنامه: 95۱۰۱۰۳۷۲۰۳۱5۷۰۱شماره پرونده: 95۰998۳۷۲۰۳۰۱۰۶۶ شماره بایگانی شعبه: 95۰۱۰۶۶تاریخ 
طبائی  ۲-مهین  نعمتی  احمد  خواندگان  بطرفیت  دادخواستی  خوشخویی  اکبر  خواهان   ۱۳95/۱۱/۲۷ تنظیم: 
۳-مرتضی جوان بخت ۴-ناهید جوان بخت 5-شکوه جوانبخت ۶-حشمت جوانبخت ۷-نوشین جوانبخت فرزند 
جواد به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و انتقال پاک ۴۳۷۲/۱۰9 بخش ۱ و 
پاک 8۲ از ۱۰9/۴۳۷۲ بخش ۱ به انضمام خسارات دادرسی و هزینه های قانونی مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال و دالئل 

و منضمات مدارک )فتوکپی مصدق مبایعه نامه ۲-اتیان سوگند شرعی ۳-استعام از مراجع ذی صاح و تصرفیت 
۳۰ ساله بنده( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان   نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه  95۰998۳۷۲۰۳۰۱۰۶۶ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۱۴/۳۰ و ساعت ۱۱ صبح تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۶۴9/م الف
 منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان-اعظمی

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/۱۱/۲۷  در وقت فوق العاده در جلسه شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده کاسه 
89۱/95 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
با وکالت  بانک مهر اقتصاد  انشاء رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دعوی  به شرح  ذیل مبادرت به 
آقای روح اله خاکی فرزند غامحسین   به طرفیت ۱-حبیب اله جهین ۲-عباسعلی نهادی ۳-فاطمه غامپور 
مفرد ۴-عباس جهین به ترتیب فرزندان ۱-احمد ۲-ماشااله ۳-سیف اله ۴-حبیب اله به خواسته مطالبه وجه 
بخشی از یک  فقره چک با شماره و تاریخ ۰88۴9۶-9۴/8/۲۱ به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون و پانصد و هفتاد 
و هشت هزار و یکصد و سیزده ریال به انضمام  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به 
طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با 
التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان ارائه 
اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98-5۰۲-5۱9و 
5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات دادرسی وفق 
مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سررسید  چک تا 
زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل 
 واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان 

می باشد. 
شماره : 5/۲۲/95/۷۷8/ م الف قاضی شعبه سوم حقوقی   شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

 آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95۱۰۱۰۳۶۲۰۳۱۱8۲8شماره پرونده: 95۰998۳۶۲۰۲۰۰8۳5 شماره بایگانی شعبه: 95۰8۴5 تاریخ 
تنظیم: ۱۳95/۱۲/۰۲ خواهان محمد خالقی آرانی  با وکالت  روح اله خاکی دادخواستی بطرفیت خوانده حسن 
دریس به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بامحل دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل  نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و 
به کاسه  95۰998۳۶۲۰۲۰۰8۳5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۰۲/۰۴ و ساعت ۱۲  تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده حسن دریس و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 5/۲۲/95/۷۷۷/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی آران و بیدگل

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
به موجب ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شماره 9۴۰۲۰۱ مطروحه در اجرای احکام 
شعبه ۷ دادگاه حقوقی اصفهان یک باب مغازه تجاری با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رسد.۱.ملک موضوع مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پاک ۴۷5۰ فرعی از ۳۱ اصلی واقع در بخش ۱۴ اصفهان 
بوده و دارای سند رسمی مالکیت به صورت شش دانگ می باشد. ۲.مالک پاک ثبتی مذکور آقای عبداله توکلی پور 
فرزند علی اکبر می باشد. ۳.آدرس و محل وقوع ملک : اصفهان – خیابان کاوه – شهرک کوثر – خیابان فجر – کوی 
فجر ۳ می باشد . ۴.اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق نظریه کارشناس دادگستری : مساحت مغازه تجاری 
۲۴ متر مربع با ابعاد ۶×۴ متر می باشد که در حد سفتکاری آنهم به صورت ناقض می باشد . دو طرف از دوربندی 
مغازه صورت نپذیرفته که با دیوارهای سفالی و مات سیمان چیده شد و نمای خارجی آن آجرنما گردیده است  و 
هنوز یکی از دیوارهای محصور کننده اجرا نگردیده است . همچنین هنوز درب ورودی مغازه نیز به همراه متعلقات آن 
نصب نگردیده است. بنا دارای اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوک می باشد و بخش اندکی از عملیات تاسیسات 

و برق نیز اجرا گردیده است  که با جمیع عوامل موثر در قضیه ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد و اعام قیمت می گردد.
5.فروش و مزایده از قیمت پایه )۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( شروع و در اجرای ماده ۱۲8 قانون اجرای احکام مدنی برنده 
قانون   ۱۲9 ماده  اجرای  در  مزایده  در  شرکت  متقاضیان  مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ۶. 
اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پایه را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب ۲۱۷/۲9۰۲۱۰۰۰8 
نزد بانک ملی واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به 
پرداخت ما بقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.۷.پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب / برق / گاز و تلفن اعم از 
حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری ) در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای 
بدهیهای مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه به عهده مالک و کلیه 

هزینه های مربوط به تنظیم و صدور سند تابع عرف محل می باشد.  8.پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت ثمن 
معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای مواد ۱۳۴ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار 
منتقل خواهد شد.  9.متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر 
ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند.  ۱۰.زمان 
مزایده روز پنجشنبه مورخ 95/۱۲/۲۶ ساعت ۱۲ و مکان مزایده اجرای احکام شعبه ۷ دادگاه حقوقی اصفهان واقع 

در خیابان نیکبخت می باشد. 
شماره :۳۴9۳۶/م الف رضایی دادورز اجرای احکام شعبه ۷ دادگاه حقوقی اصفهان 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۶8مورخ ۱۳95/۱۱/۳۰ آقای مرتضی امیر    به شماره شناسنامه 
۲9۱58کدملی ۱۲8۲۲۱9۱۱۱صادره از اصفهان  فرزندماشاء اله    بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۱/۶۰ 
متر مربع مفروزی از پاک شماره ۱۴9۳- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/۱۲/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۱۲/۲5 
شماره : ۳85۳۱/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی احضار متهم 
در خصوص اتهام آقایان ۱- مرتضی ابراهیمی فرزند اسداله ۲- مصطفی رهنما فرزند محمد ۳- حسن حفیظی 
۴- محسن دهخدا 5- براتعلی شعبان پور ۶- جواد رهنما ۷- اسماعیل اسحاقی 8- محمد دهقی 9- علی رهنما 
۱۰- محمد اسحاقی ۱۱- مصطفی اسحاقی ۱۲- رسول اسحاقی ۱۳- مجتبی میر لوحی دایر بر نزاع تحت کاسه 
95۱۶۱8 وقت رسیدگی مورخه 9۶/۲/۲۷ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن 
متهمین در راستای ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری بموجب این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ می گردد که 
در تاریخ تعیین شده در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و در برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا 
نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی بمنزله 

اباغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود . 
سادات – رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکایت علیه آقایان داوود کیانی و امید نامی به اتهام مشارکت در سرقت تحت کاسه 95۱۶۳۳ وقت 
رسیدگی مورخه 9۶/۲/۳۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهمین در 
راستای ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری بموجب این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ می گردد که در تاریخ 
تعیین شده در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و در برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت 
به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی بمنزله اباغ 

قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود . 
سادات – رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی ابالغ موضوع ماده 105 آئین نامه اصالحی قانون ثبت)بهاء ثمینه اعیانی(
نظر به اینکه ششدانگ پاک شماره ۲۴۷ فرعی بمساحت ۲۶5۴/5 متر مربع منتزع شده از پاک 5۳۴ اصلی 
واقع در فرتخون بخش نه ثبت اصفهان)باستثناء بهاء ثمینه اعیانی( بنام وراث مرحوم حسن شیخ صراف فرزند 
محمد جعفر در جریان ثبت است و وراث مالک به استناد تبصره های یک و دو ماده ۱۰5 آئین نامه اصاحی قانون 
ثبت بموجب تقاضای وارده بشماره ۲۰۳۳۴۶-۱۳95/۱۱/۴ خواستار واریز بهاء ثمینه اعیانی ملک مزبور به صندوق 
اداره ثبت بنام اکبر و مهدی شیخ صراف دو تن از وراث مرحومه خانم رباب بیگم شیخ صراف همسر مرحوم حسن 
شیخ صراف و حذف عبارت بهاء ثمینه اعیانی را از سند خود نموده اند و اعام داشته اند که اطاعی از محل اقامت 
اقامت نامبردگان و یا احیانا ورثه و قائم مقام قانونی آنان ندارند بنابراین در اجرای تبصره های مذکور اقدامات قانونی 
معمول و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بهاء ثمینه اعیانی ملک مذکور بمبلغ ۳۶۳۶۳۶۴ ریال تعیین 
و طی فیش شماره ۶989۷۴۷5 به صندوق اداره ثبت فاورجان سپرده شده است لذا بموجب این آگهی که یک 
نوبت منتشر خواهد شد به نامبردگان و یا وراث و قائم مقام قانونی آنان اباغ می گردد تا چنانچه مدعی تضیع حقی 
می باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت 
فاورجان ارائه نمایند و در صورتی که ظرف مهلت مذکور گواهی طرح دعوی به اداره ثبت تسلیم نشود این اداره برابر 
مقررات اقدام خواهد نمود و در صورتی که مدعی تضیع حق نباشد با ارائه مدرک شناسایی معتبر جهت دریافت 
سپرده فوق به این اداره مراجعه نمایند بدیهی است در صورت طرح دعوی اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی از 

مراجع ذیصاح قضائی خواهد بود./
شماره:۱۰89/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

به قهرمانی ما شک نکنید
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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 
و  نمایند  اقدام  دعوی  بر طرح  مبنی  ارایه گواهی  و  دادگاه صالحه  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت  دارند  فرصت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
. بود  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند   مقررات 

1- رای شماره 139560302027001728 مورخ 1395/02/14 عزیزاله قاسمی فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 127 
صادره از چادگان بشماره ملی 5759598988 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11820 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 276/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علیرضا  فرزند  خوراسگانی  برکت  احمد  مورخ  1395/08/08   139560302027009832 شماره  رای   -2
شناسنامه 8262 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784408 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 9555 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  152/56مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
3- رای شماره 139560302027010240 مورخ  1395/08/13 اقدس الماسی کوپائی فرزند علی بشماره شناسنامه 
63 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659352944 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 185/79 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
4- رای شماره 139560302027010243 مورخ  1395/08/13عبدالرسول میرزایی فرزند شکراله بشماره شناسنامه 3 
صادره از اصفهان بشماره ملی 5659499643 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  185/79مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند مصطفی  قلی جهانگیری   مرتضی  مورخ  1395/08/22  رای شماره 139560302027010647   -5
شناسنامه 15 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129567463 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 24 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027010652 مورخ  1395/08/22صفرعلی هادیان فرزند علمدار بشماره شناسنامه 3 
صادره از شهرضا بشماره ملی 1199465615 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  98/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7- رای شماره 139560302027011276 مورخ  1395/09/09محمدعلی دری دولت آبادی  فرزند عبداله  بشماره 
شناسنامه 104 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609475334 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 252 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  323/98مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
فرزند خیبر بشماره شناسنامه 951  ناریجان جلیلی  رای شماره 139560302027011412 مورخ 1395/09/14   -8
صادره از لردگان بشماره ملی 4669269259 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
306 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  86/45مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027011501 مورخ  1395/09/15حسن حیدری فرزند رضا بشماره شناسنامه 17855 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283881845 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6468 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت213/76  مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  حسن  فرزند  خوراسگانی  اعتباریان  رسول   1395/09/15 مورخ   139560302027011505 شماره  رای   -10
شناسنامه 1571 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291497218 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6468 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  213/76مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027011511 مورخ  1395/09/15کاوه قائدان  فرزند حسن بشماره شناسنامه 3648 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1292564962 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6468 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  213/76مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027012002 مورخ  1395/09/24 سید علی اکبر مهدویان فرزند سید حسین بشماره 
شناسنامه 1395 صادره از رامسر بشماره ملی 2279184095 در 66 سهم و دو سوم سهم مشاع از 200 سهم 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.
13- رای شماره 139560302027012005 مورخ 1395/09/24 محسن زمانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 3557 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283701448 در 133 سهم و یک سوم سهم مشاع از 200 سهم 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.
14- رای شماره 139560302027012268 مورخ  1395/09/30محمدعلی طغیانی خوراسگانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 6425 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283766019 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 6460 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/19مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027012519 مورخ 1395/10/05 محمودرضا سواری  فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه 
2184 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287104347 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.
اله بشماره  16- رای شماره 139560302027012540 مورخ  1395/10/05فرانک عبداللهی مهابادی فرزند رحمت 
شناسنامه 1223 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284922324 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 257 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  131/16مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027012555 مورخ  1395/10/06علی رئیسی حسن هندوئی فرزند حمزه علی بشماره 
شناسنامه 558 صادره از خان میرزا بشماره ملی 4668819751 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  127/34مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027012562 مورخ  1395/10/06مصطفی جعفریان خوراسگانی فرزند قاسمعلی بشماره 
شناسنامه 13640 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283838151 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 5940 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
19- رای شماره 139560302027012871 مورخ  1395/10/11غالمرضا دره شیری فرزند علی بشماره شناسنامه 675 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286392871 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  229/72مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  شهبازی  مورخ  1395/11/26محترم   139560302027012873 شماره  رای   -20
40738 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280832959 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 229/72 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027013059 مورخ  1395/10/14مسعود سیدی فرزند یدهللا بشماره شناسنامه 7483 
صادره از جیرفت بشماره ملی 3030073858 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اله   فضل  فرزند  دهقانی کلمانی  علیرضا   1395/10/15 مورخ  رای شماره 139560302027013148   -22
شناسنامه 1551 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283991081 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  141/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027013190 مورخ  1395/10/16جواد عابدزاده زواره فرزند حسین بشماره شناسنامه 
5032 صادره از اردستان بشماره ملی 1188937537 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 12550 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  214/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027013329 مورخ  1395/10/18ناصر سلیمانی اصل فرزند رحیم بشماره شناسنامه 
89 صادره از آباده بشماره ملی 2411366302 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  32/14مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
25- رای شماره 139560302027013445 مورخ  1395/10/20محمود عموآقائی خوراسگانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 124 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291287647 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6035 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت220/54  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027013986 مورخ  1395/10/27حسن چنکوک فرزند رضا بشماره شناسنامه 64043 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1281740128 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور و اتاقک 
متصله  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 317/73 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
27- رای شماره 139560302027013988 مورخ  1395/10/27علی چنکوک فرزند رضا بشماره شناسنامه 64042 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1281740136 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور و اتاقک 
متصله  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 317/73 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027013992 مورخ   1395/10/27حسین چنکوک فرزند رضا بشماره شناسنامه 64044 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1281740111 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور و اتاقک 
متصله  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  317/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027013995 مورخ  1395/10/27مهدی چنکوک فرزند علی بشماره شناسنامه 0 صادره 
از اصفهان بشماره ملی 1270836196  در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور و اتاقک متصله  
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 317/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027014345 مورخ 1395/11/04 کریم فروغی ابری فرزند عباس بشماره شناسنامه 
12880 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283830604 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12817 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/71 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027014346 مورخ  1395/11/04علی اکبر فروغی ابری فرزند عباس بشماره شناسنامه 
34 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291312961 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 12817 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  282/71مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
32- رای شماره 139560302027014392 مورخ  1395/11/05اسداله طغیانی خوراسگانی فرزند براتعلی بشماره 
شناسنامه 81 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283975351 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 32/13 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027014404 مورخ 1395/11/05 رمضان دهقانی کلمانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291271201 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10049 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  158/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027014407 مورخ 1395/11/05 فرزاد دهقانی کلمانی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 
1620 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283991772 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10049 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/23 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027014410 مورخ 1395/11/05 فرهاد دهقانی کلمانی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 
54499 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280433078 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10049 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  158/23مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027014440 مورخ  1395/11/06 علی باقری ارزنانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291684816 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک _ فرعی از اصلی 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 288/80 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حسین زارعی دارکی فرزند ابراهیم.
37- رای شماره 139560302027014464 مورخ 1395/11/06 ناصر شاه محمد چهل خانه فرزند محمد بشماره 
شناسنامه - صادره از فریدن بشماره ملی 1150158441 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  108/20مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027014465 مورخ 1395/11/06 علی شاه محمدی چهل خانه  فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 408 صادره از فریدن بشماره ملی 1159914877 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  108/20مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027014702 مورخ  1395/11/10غالمحسین ایگدرباصری فرزند علی بشماره شناسنامه 
7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291869964 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  94/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027014709 مورخ  1395/11/10گل طال شمسی حسن هندوئی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 441 صادره از لردگان بشماره ملی 4668818577 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 9564 و 9565 و 9569 و 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027014725 مورخ 1395/11/11 زهرا کیانی ابری فرزند علی  بشماره شناسنامه 1693 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283645319 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  17/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027014742 مورخ  1395/11/11محمد بخشیانی فرزند علی حسین بشماره شناسنامه 
51 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129699978 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 116/28 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  ابراهیم  محمد  فرزند  سلطانی   جمشید   1395/11/11 مورخ   139560302027014764 شماره  رای   -43
شناسنامه 13 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199526673 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 197 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 243/45 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027014767 مورخ  1395/11/11بتول عطائی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 58 
صادره از شهرضا بشماره ملی 1199557341 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 197 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 243/45 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027014780 مورخ  1395/11/11مجید قادری نسب فرزند مسیب بشماره شناسنامه 
318 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293368873 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 12710 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  224/40مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  سهراب  فرزند  نسب  قادری  هللا  حجت   1395/11/11 مورخ   139560302027014783 شماره  رای   -46
یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  بشماره ملی 1283884496  اصفهان  از  شناسنامه 18155 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12710 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  224/40مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027014784 مورخ 1395/11/11 منصور شمس سوالری فرزند علی بشماره شناسنامه 
237 صادره از اهواز بشماره ملی 1755197543 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 3745 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  253/50مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
48- رای شماره 139560302027014785 مورخ 1395/11/11 گیتی شمس سوالری فرزند رحیم بشماره شناسنامه 
از اهواز بشماره ملی 1750546515 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی  5326 صادره 
قسمتی از قطعه زمین پالک 3745 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 253/50 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اصغر  علی  فرزند  جبلی  ملکیان  مرتضی    1395/11/13 مورخ   139560302027014906 شماره  رای   -49
بر روی  احداثی  یکباب ساختمان  بشماره ملی 5658885590 در ششدانگ  اصفهان  از  شناسنامه 4790 صادره 
قسمتی از قطعه زمین پالک 13059 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/16 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  مهدی  فرزند  خوراسگانی  قضاوی  مورخ  1395/11/18صفورا   139560302027015256 شماره  رای   -50
شناسنامه 391 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291555986 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 6773 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

51- رای شماره 139560302027015259 مورخ  1395/11/18اصغر قطبی قارنه فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
از قطعه  بر روی قسمتی  از اصفهان بشماره ملی 1291897283 در ششدانگ یکباب مرغداری احداثی  1 صادره 
زمین پالک 1 فرعی از اصلی 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2390/43 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  حسین  فرزند  مزرعه   قربانی  مرتضی   1395/11/18 مورخ   139560302027015267 شماره  رای   -52
شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249716489 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  149/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  محمد  سید  فرزند  حسینی  سیدحسین   1395/11/18 مورخ   139560302027015340 شماره  رای   -53
از ششدانگ یکباب خانه  نیم دانگ مشاع  از جرقویه بشماره ملی 5649656691 در یک و  شناسنامه 10 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13105 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

200/70 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027015343 مورخ  1395/11/18سیدحسن حسینی آذرخوارانی  فرزند سید محمد 
بشماره شناسنامه 47 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649662029 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13105 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  200/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027015346 مورخ  1395/11/18سید ابوالفضل حسینی آذرخوارانی فرزند سید محمد 
بشماره شناسنامه 974 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649169837 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13105 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200/70 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027015349 مورخ 1395/11/18 سید مرتضی حسینی آذرخوارانی فرزند سید محمد 
بشماره شناسنامه 467 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287945406 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13105 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  200/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027015462 مورخ 1395/11/20 ولی اله زارعی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 308 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1284003310 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  163/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  جندانی  عابدی  اله  مورخ  1395/11/20روح   139560302027015466 شماره  رای   -58
شناسنامه 6395 صادره از اصفهان بشماره ملی 5658901618 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6916 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  240/90مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
59- رای شماره 139560302027015586 مورخ  1395/11/23امیر حسین عابدی جندانی فرزند پنجعلی بشماره 
شناسنامه 220 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659949525 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6916 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  240/90مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027015589 مورخ  1395/11/23مجتبی عابدی جندانی فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659816886 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6916 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  240/90مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
آزادمنش فرزند مصطفی بشماره شناسنامه  61- رای شماره 139560302027015600 مورخ  1395/11/23محمد 
3161 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286770858 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/66 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027015603 مورخ  1395/11/23محسن آزادمنش فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 
234 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286824915 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت97/66  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027015604 مورخ  1395/11/23مصطفی عباسی  فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 8 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659497705 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9173 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027015618 مورخ  1395/11/23عباس عبداللهی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 344 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291409807 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 9017 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  178/27مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  نهوجی  رحیمی  مورخ  1395/11/23محسن   رای شماره 139560302027015620   -65
از اردستان بشماره ملی 1189901714 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از  شناسنامه 19 صادره 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  106/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027015621 مورخ  1395/11/23اکبر کاکائی نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 421 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291508864 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 6111 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  182/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027015630 مورخ 1395/11/23 حسین آریافر  فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 
یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  نیم  و  در چهار  بشماره ملی 1285450639  اصفهان  از  1439 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  266/45مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
68- رای شماره 139560302027015633 مورخ  1395/11/23 اسداله آریا  فرزند محمد تقی بشماره شناسنامه 
291 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285454413 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/45 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027015667 مورخ 1395/11/24 محمدهادی کاظمی اسفه فرزند سیف اله بشماره 
روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  در ششدانگ  ملی 1950063798  بشماره  ماهشهر  از  صادره  شناسنامه 6282 
قسمتی از قطعه زمین پالک 30 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  239/18مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رحیم  فرزند  خانی  حسن  محمدعلی  مورخ  1395/11/24   139560302027015672 شماره  رای   -70
از  بر روی قسمتی  از بم  بشماره ملی 3111047857 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  شناسنامه 1816 صادره 
قطعه زمین پالک 24و 47 فرعی از اصلی 15316  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  339/71مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027015685 مورخ 1395/11/24 علی مدنی نیا  فرزند حسن بشماره شناسنامه 6451 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282847171 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  129/21مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027015688 مورخ 1395/11/24 مهدی ابوالحسنی کلمه خوزانی  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 160 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291470638 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  150/02مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027015699 مورخ 1395/11/25 عباس اسماعیلی فرزند جعفر  بشماره شناسنامه 
123 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283648903 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8927 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027015703 مورخ  1395/11/25رسول عنایتی کردآبادی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 
1622 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283991799 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  177/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027015708 مورخ 1395/11/25 علی شریفی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 9 
صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملی 6219784073 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی باستثناء بها ثمنیه 
اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1000 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  زاده  علی  حاجی  زهرا   1395/11/25 مورخ   139560302027015737 شماره  رای   -76
شناسنامه 1960 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286924642 در  8/4حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12987 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 303/24 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
77- رای شماره 139560302027015739 مورخ  1395/11/25محمد صلواتی فرزند محمود بشماره شناسنامه 948 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286750482 در 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12987 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  303/24مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
78- رای شماره 139560302027015742 مورخ  1395/11/25علی اصغر عفتی فرزند محمد جان بشماره شناسنامه 
7 صادره از کاشمر بشماره ملی 5729586299 در 5/13 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12987 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  303/24مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
79- رای شماره 139560302027015745 مورخ 1395/11/25 صدیقه صلواتی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 1626 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286315662 در  32/1حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12987 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  303/24مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027015748 مورخ 1395/11/25 ولی اله سلیمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
5666 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293421863 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 202/18 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
81- رای شماره 139560302027015750 مورخ  1395/11/25نصراله سلمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 96 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283996413 در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  208/52مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اسماعیل  فرزند  پزوه  اعتباری  بیگم  ماه  مورخ 1395/11/25  رای شماره 139560302027015755   -82
شناسنامه 63 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291234004 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 288/93 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139560302027015768 مورخ  1395/11/26محمد فرح بخش فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
19 صادره از افوس بشماره ملی 6219849299 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  250/43مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
84- رای شماره 139560302027015816 مورخ 1395/11/26 علیرضا اسماعیلیان فرزند یداله بشماره شناسنامه 
148 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129622367 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/92 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
85- رای شماره 139560302027015821 مورخ  1395/11/26پریسا اسماعیلیان فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271451700 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/92 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  اصفهانی  خشوعی  حمید   1395/11/26 مورخ   139560302027015822 شماره  رای   -86
شناسنامه 1938 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287065422 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
به مساحت  366/68مترمربع.  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلی 15190  از قطعه زمین پالک 126 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
87- رای شماره 139560302027015823 مورخ 1395/11/27 سیدمرتضی هاشمی خوراسگانی فرزند سید علی 
بشماره شناسنامه 10354 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283805413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 5627 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  195/16مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
88- رای شماره 139560302027015832 مورخ 1395/11/27 علی قاسمی  فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1211 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286917212 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان فروشگاه محصوالت 
سایپا  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 852/12 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
89- رای شماره 139560302027015835 مورخ 1395/11/27 رضا قاسمی  فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 839 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286952190 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان فروشگاه محصوالت 
سایپا  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 852/12 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
90- رای شماره 139560302027015838 مورخ 1395/11/27 محمد قاسمی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
فروشگاه  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1287001807 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2659
محصوالت سایپا  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 852/12 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
91- رای شماره 139560302027015841 مورخ  1395/11/27محمود قاسمی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
فروشگاه  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1291086773 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   569
محصوالت سایپا  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 852/12 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
92- رای شماره 139560302027015844 مورخ 1395/11/27 عباسعلی قاسمی فرزند عبدالعظیم بشماره شناسنامه 
فروشگاه  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در  ملی 1189683733  بشماره  اردستان  از  صادره   10
محصوالت سایپا  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 852/12 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علی  محمد  فرزند  کاظمی  مورخ  1395/11/26محمدرضا   139560302027015857 شماره  رای   -93
شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270244825 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 126 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  185/49مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی.

94- رای شماره 139560302027015859 مورخ  1395/11/26رضا قاسمی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1481 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291496319 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  47/7مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
95- رای شماره 139560302027015864 مورخ  1395/11/26عفت امینی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 12808 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1283829886 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9476 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  162/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
96- رای شماره 139560302027015867 مورخ  1395/11/28غالم حسین مددی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
1763 صادره از الیگودرز بشماره ملی 4171219310 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  179/27مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بهروز بشماره  فرزند  نصرآبادی  پور  رای شماره 139560302027015919 مورخ 1395/11/28 علیرضا خواجه   -97
شناسنامه 2610 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287142133 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  118/51مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  علی  فرزند  دروازه  پایین  عباسی  مورخ  1395/11/28مرتضی   139560302027015920 شماره  رای   -98
شناسنامه 673 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286685532 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 85/38 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی احترام علی اکبرزاده .
بشماره  تقی  فرزند  فشارکی  جعفری  مورخ  1395/11/30ابوالفضل   139560302027015940 شماره  رای   -99
شناسنامه 318 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291150951 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 340 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
100- رای شماره 139560302027015983 مورخ  1395/11/30غالمرضا آخوندی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1849 صادره از آبادان بشماره ملی 1819386988 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
به مساحت 230/22  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 15190  از  از قطعه زمین پالک 10510 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
101- رای شماره 139560302027015986 مورخ  1395/12/01مصطفی شریف زاده فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
1018 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287801218 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
به مساحت 230/22  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 15190  از  از قطعه زمین پالک 10510 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پائین دروازه  فرزند شعبان بشماره  102- رای شماره 139560302027016018 مورخ  1395/12/01حسن عباسی 
یکباب خانه  از ششدانگ  از اصفهان بشماره ملی 1281584436 در دو دانگ مشاع  شناسنامه 48737 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9177 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان )که منافع 
و حق سکونت مادام الحیوة متعلق به آقای حسن عباسی پائین دروازه و خانم حلیمه آقاکوچکی ردانی است متفقًا 

و منفردًا(  به مساحت  87/77مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ردانی فرزند محمدعلی بشماره  آقا کوچکی  103- رای شماره 139560302027016020 مورخ  1395/12/01حلیمه 
شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291776478 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9177 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان )که منافع و حق 
سکونت مادام الحیوة متعلق به آقای حسن عباسی پائین دروازه و خانم حلیمه آقاکوچکی ردانی است متفقًا و 

منفردًا(  به مساحت  87/77مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  حسن  فرزند  دروازه  پایین  عباسی  مورخ  1395/12/01اعظم   139560302027016025 شماره  رای   -104
شناسنامه 1143 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287019846 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9177 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان )که منافع و حق 
سکونت مادام الحیوة متعلق به آقای حسن عباسی پائین دروازه و خانم حلیمه آقاکوچکی ردانی است متفقًا و 
منفردًا و بدون حق فروش عین مورد ثبت تا زمان حیات نامبردگان(  به مساحت  87/77مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  محمدحسین  فرزند  محمدزاده  فاطمه   1395/12/02 مورخ   139560302027016072 شماره  رای   -105
شناسنامه 2764 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286766877 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 9174 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/63 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  حسین  فرزند  خوراسگانی  چنگانی  جواد   1395/12/02 مورخ   139560302027016087 شماره  رای   -106
شناسنامه 192 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291299009 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 6682 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  238/28مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

107- رای شماره 139560302027016192 مورخ 1395/12/04 غالمرضا زارعی فرزند محمد بشماره شناسنامه 19 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291282270 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 264 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی سیدعبدالرحیم روغنی.
108- رای شماره 139560302027016193 مورخ 1395/12/04 مانیا میرشاهولد  فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 
346 صادره از مالیر بشماره ملی 3341201300 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 297 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  حسین  فرزند  سجزی  محمدی  فاطمه   1395/10/16 مورخ   139560302027013193 شماره  رای   -109
شناسنامه 31 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659535781 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  133/44مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
امراله بشماره  110- رای شماره 139560302027015648 مورخ  1395/11/24عبدالمجید شمسی سوالری فرزند 
شناسنامه 9 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199532312 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 3748 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  199/85مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
111- رای شماره 139560302027015917 مورخ  1395/11/28 محمدرضا میرزائی دم آبی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 2483 صادره از فریدن بشماره ملی 1158974191 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  183/54مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
112- رای شماره 139560302027015937 مورخ 1395/11/30 رسول کیانی ابری فرزند محمد  بشماره شناسنامه 
17037 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283872765 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 76/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباسعلی  فرزند  شاتوری  یوسفی  مورخ  1395/11/30طاهره  رای شماره 139560302027015936   -113
شناسنامه 89536 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281892270 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  76/20مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
114-رای شماره 139560302027013475 مورخ 1395/10/20 لیال جنترانی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 
8769 صادره از اصفهان به شماره ملی 1282870998 در 10 حبه و دو – هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
کارخانه لوله سازی و انبار متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 12984 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
115-رای شماره 139560302027013480 مورخ 1395/10/20 آزاده جنترانی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 
688 صادره از اصفهان به شماره ملی 1290541248 در 10 حبه و دو – هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
کارخانه لوله سازی و انبار متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 12984 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
116-رای شماره 139560302027013483 مورخ 1395/10/20 نرگس جنترانی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 
708 صادره از اصفهان به شماره ملی 1291040560 در 10 حبه و دو – هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
کارخانه لوله سازی و انبار متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 12984 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
117-رای شماره 139560302027013466 مورخ 1395/10/20 مهدی جنترانی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 
0 صادره از اصفهان به شماره ملی 1270519263 در 20 حبه و دو – هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
کارخانه لوله سازی و انبار متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 12984 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
118-رای شماره 139560302027013472 مورخ 1395/10/20 علی جنترانی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 
1803 صادره از اصفهان به شماره ملی 1287359388 در 20 حبه و دو – هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب کارخانه لوله سازی و انبار متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 22 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 12984 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/25
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک  شرق اصفهان    حسین هادیزاده«  

 م الف 38124 م الف
آگهی مفقود شدن سند مالکیت

آقای مظاهر محمدی فرزند مصطفی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ مغازه پالک ثبتی 516/282 واقع در خونسارک  بخش 9 ثبت اصفهان 
بسریال 384204 که در صفحه 53 دفتر 288 امالک ذیل ثبت 36517  به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده و سپس بموجب نامه های 92/603-1392/9/26 شعبه اول دادسرای فالورجان و 930026ح2-

1393/2/4 اجرای احکام فالورجان و 940200-1394/2/10 شعبه اول دادسرای فالورجان و 1394/10/1-940402 
اجرای احکام فالورجان بازداشت می باشد مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این  اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون 

ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.
شماره:1090/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

7اطالعرسانی سه شنبه  10 اسفندماه   1395
ـــمـــاره 382 ســـــال سوم              ݡسݒ



سه شنبه  10  اسفندماه  1395

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها فرمودند: بهترین شما 
کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر 

باشد و ارزشمندترین مردم کسانی هستند که با 
همسرانشان مهربان و نسبت به آن ها بخشنده اند.                            

)دالل االمامه، ص۷۶(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت 

گل  زیبایی که باعث ایست قلبی 

می شود
عضــو  شــادنیا،  شــاهین 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت 
شــهید  پزشــکی  علــوم 
گیــاه  دربــاره  بهشــتی، 
داشــت:  اظهــار  خرزهــره 
بــا  گیاهــی  مســمومیت 
بســیار  خرزهــره  گیــاه 
ــل  ــه  دلی ــود؛ ب ــده می ش ــاد  دی ــت و زی ــایع اس ش

اینکه بیشتر در دسترس شهروندان قرار دارد.
وی ادامــه داد: بســیاری از افــراد ایــن گیاهــان را در 
ــن  ــر ای ــاد ب ــون اعتق ــد؛ چ ــان می کارن باغچه هایش
ــره باعــث می شــود پشــه ها  ــاه خرزه ــه گی اســت ک
ایــن رو مــردم  از  از محیــط منــزل دور شــوند؛ 
ــان  ــای منزلش ــا باغچه ه ــاط ی ــاه را در حی ــن گی ای
ــا و  ــار خیابان ه ــاه را کن ــن گی ــی ای ــد؛ حت می کارن

پارک هــا نیــز مشــاهده می کنیــم.
بیــان  ادامــه  در  سم شناســی  متخصــص  ایــن 
ــم از گل،  ــاه اع ــن گی ــمت های ای ــام قس ــرد: تم ک
دانــه، بــرگ و ســاقه اش حــاوی یــک مــاده ســمی 
ــی  ــذارد؛ اثرات ــر می گ ــب اث ــت قل ــر باف ــه ب اســت ک
شــبیه بــه دارویــی مثــل دیگوکســین کــه می توانــد 
ــات نامنظمــی  ــی و ایجــاد ضربان باعــث ایســت قلب
پــی  در  را  مــرگ  نهایــت   در  و  شــود  قلــب   در 

دارد.
ــتان  ــمومان بیمارس ــی یو مس ــش آی س ــس بخ رئی
لقمــان حکیــم خاطرنشــان کــرد: بــه همیــن دلیــل 
ــان  ــه منزلت ــر در باغچ ــه اگ ــم ک ــه می کنی ــا توصی م
ــد  ــه پارک هــا می روی ــر ب ــا اگ ــد ی ــاه را داری ــن گی  ای
مراقبــت  بســیار  می بینیــد،  را  گیــاه  ایــن  و  و 
فرزندانتــان باشــید؛ چــون ایــن گیــاه گل هــای 

دارد.  قشــنگی 
بــو  را  ایــن گل هــا  باشــید فرزندانتــان  مراقــب 
نکننــد و بــه دهانشــان نبرنــد؛ چــرا کــه ایــن مــاده 
درمــان  و  اســت  و کشــنده  ســمی  فوق العــاده 
شــود  انجــام  آن  بــرای  بایــد  اختصاصــی کــه 
هزینــه  و  اســت  خیلــی گران قیمــت  متأســفانه 
ــان  ــروع درم ــع  ش ــیاری از مواق ــیاری دارد. بس بس
زمــان زیــادی می بــرد و ناخواســته منجــر بــه مــرگ 

افــراد می شــود. تســنیم

 توقیف محموله های 

2 میلیارد و 250 میلیون ریالی برنج قاچاق
ــج  ــن برن ــن از کشــف 66 ت ــی شهرســتان نائی ــده انتظام فرمان
قاچــاق بــه ارزش 2 میلیــارد و 250 میلیــون ریــال و دســتگیری 
ــت:  ــم زاد گف ــادق کاظ ــرهنگ ص ــر داد. س ــی خب ــه قاچاقچ س
مامــوران انتظامی مســتقر در ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید 
ــوری  ــرل خودروهــای عب شــرافت شهرســتان نائیــن حیــن کنت
ــه  ــور ب ــوب کش ــه از جن ــنده ک ــون کش ــتگاه کامی ــه دس ــه س ب
ــا را  ــدند و آن ه ــکوک ش ــد، مش ــت بودن ــران در حرک ــد ته مقص
متوقــف کردنــد. وی ادامــه داد: محموله هــای ایــن ســه خــودرو 
ــود کــه هــر  ــج خارجــی فاقــد مــدارک ثبت شــده گمرکــی ب برن
ســه محمولــه و کامیون هــا توقیــف شــدند. ســرهنگ کاظــم زاد 
ــد،  ــف ش ــج کش ــن برن ــوع 66 ت ــه در مجم ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
افــزود: ارزش محموله هــای کشف شــده توســط کارشناســان 
ــام شــده اســت. ــال اع ــون ری ــارد و 250 میلی مربوطــه 2 میلی

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نائیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
ــی تحویــل  ــه مراجــع قضائ ــده دســتگیر و ب خصــوص ســه رانن
داده شــدند، خاطرنشــان کــرد: ورود کاالهــای خارجــی و قاچــاق 
خســارات جبران ناپذیــری بــه تولیــدات داخلــی کشــور وارد 
می کنــد و زمینــه رکــود و بیــکاری جوانــان را فراهــم می ســازد؛ 
ــاره را از  ــار در این ب ــه اخب از تمــام مــردم تقاضــا می شــود هرگون
طریــق تمــاس بــا تلفــن 110 بــه پلیــس اطــاع دهنــد. پایــگاه 

خبــری پلیــس ایــران

کالهبردار 2 میلیارد ریالی دستگیر شد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان گلپایــگان از دســتگیری فــردی که 
مبلــغ 2 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال از یــک دامــدار کاهبرداری 
کــرده بــود، خبــر داد. ســرهنگ حســین بســاطی گفــت: در پــی 
دریافــت شــکایت یــک دامــدار مبنــی بــر اینکــه فــردی تعــداد 
60 راس دام را بــا یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 2 میلیــارد و 800 
ــد  ــی نق ــک دریافت ــرده و چ ــداری ک ــال از وی خری ــون ری میلی
نشــده بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی 
ــا  ــوران ب ــزود: مام ــت. وی اف ــرار گرف ــگان ق ــتان گلپای شهرس
انجــام کارهــای تخصصــی، موفــق شــدند ایــن فــرد را هنگامــی 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــز ب ــری نی ــدار دیگ ــت از دام ــد داش ــه قص ک
ــام  ــن مق ــد. ای ــتگیر کنن ــایی و دس ــد، شناس ــرداری کن کاهب
انتظامــی بیــان داشــت: ایــن فــرد کاهبــردار کــه غیربومــی بــود 
بــه 2 میلیــارد و 800 میلیــون کاهبــرداری از دامــدار گلپایگانــی 
ــکیل  ــده تش ــوص پرون ــن خص ــت: در ای ــرد. وی گف ــراف ک  اعت
ــی  ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــم جه و مته

تحویــل داده شــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهکیمیای وطن

بی تردیـــد شکرســــتان، یکـــی از محبوب تریـــن و 
ــر  ــی ســال های اخی ــای تلویزیون ــن برنامه ه موفق تری
اســت. در ایــن میــان شکرســتان عروســکی پــس از 
موفقیت هــای انیمیشــن شکرســتان توانســت نقــش 
مهمــی در افزایــش مخاطبــان ایــن مجموعــه داشــته 
ــه  ــا بلک ــا بچه ه ــاال نه تنه ــه ح ــه ای ک ــد. مجموع باش
بســیاری از بزرگســاالن از طرفــداران پــر و پــا قــرص 

ــتند.  آن هس
روزافزونــش  محبوبیــت  و  شکرســتان  موفقیــت 
ــردان  ــور کارگ ــؤاد صفاریان پ ــا ف ــا ب ــد ت ــه ای ش بهان
شکرســتان، بــه گفت وگــو بنشــینیم و نظــرش را 
دربــاره مســائل مختلــف دربــاره شکرســتان و کارهــای 

ــویم. ــا ش ــکی جوی عروس
تهــران  در  متولــد 1355  محمدفــؤاد صفاریان پــور 
ــاه  ــم کوت ــاخت فیل ــا س ــال 1372 ب ــت. او در س اس
ــال 1386  ــا س ــرد و ت ــاز ک ــی را آغ ــاه« کارگردان »تب
ــک  ــن پ ــن آخری ــا عناوی ــاه دیگــری ب فیلم هــای کوت
یــک شــاخه گل، آب آبــی آســمان آبــی، زندگــی و... 

ــاخت.  را س
ــه  ــینمایی »روزی ک ــم س ــال 1375 در فیل وی در س
هــوا ایســتاد« بــه کارگردانــی زنده یــاد نــادر ابراهیمــی 
فعالیــت خــود را بــه عنــوان دســتیار کارگــردان آغــاز 
ــن  ــتیار تدوی ــوان دس ــه عن ــال 1376 ب ــرد. در س ک
بــا خانــم هایــده صفی یــاری در فیلــم »آژانــس 
شیشــه ای« ســاخت ابراهیــم حاتمــی کیــا همــکاری 
زن  »هــزاران  فیلــم  در   1377 ســال  در  نمــود. 
ــور  ــردان حض ــتیار کارگ ــوان دس ــه عن ــن« ب ــل م  مث

داشت. 
 در ســال 76 و 77 در فصــل نامه هــای تابســتانه 
و زمســتانه تولیــد گــروه کــودک شــبکه دو ســیما بــا 
امیــر ســمراتی همــکاری نمــود و در ســال 1378 بــه 
ــه اتفــاق  ــار ســیما ب ــوان برنامه ســاز در شــبکه چه عن
ــور  ــیاوش صفاریان پ ــی س ــود یعن ــوی خ ــرادر دوقل ب

ــرد.  ــاز ک ــی را آغ ــازی تلویزیون برنامه س
قدیمی تریــن  از  یکــی  عنــوان  شــب«  »آســمان 
اســت  نجــوم  حــوزه   در  تلویزیــون  برنامه هــای 
ــده  ــر عه ــی آن را ب ــور کارگردان ــؤاد صفاریان پ ــه ف ک
ــای  ــه  فعالیت ه ــروز در کارنام ــا ام ــت. ت ــته اس داش
همچــون  پرمخاطبــی  تلویزیونــی  برنامه هــای  او 
ــر  ــته، تصوی ــدار بس ــدو، م ــاک، کن ــه، تیک ت خندوان
زندگــی، مــردم ایــران ســام، صبــح بخیــر ایــران و ... 
بــه چشــم می خــورد کــه او بــه عنــوان تهیه کننــده یــا 

ــت. ــرده اس ــش ک ــای نق ــا ایف ــردان در آن ه کارگ
ــتان  ــمت از شکرس ــد قس ــر چن ــال حاض     در ح

ــط شــده اســت؟ ضب
45 قســمت از کار ضبــط شــده و در حــال ضبــط 

هســتیم. بعــدی  قســمت های 
    برنامه ویژه ای برای عید دارید؟

هنــوز برنامه ریــزی ای در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه؛ 
ــه در  ــی را دارد ک ــن آمادگ ــتان ای ــروه شکرس ــا گ ام
صــورت نیــاز ویژه برنامــه ای را بــرای عیــد نــوروز 

ــد. ــاده کن آم
شــخصیت های  آینــده  قســمت های  در    
شــد؟ خواهــد  اضافــه  بــه شکرســتان  جدیــدی 
ــدا  ــب یل ــه ش ــود ک ــر ب ــخصیت کبوت ــن ش ــه؛ اولی بل
ــاز هــم  ــا ب ــه جمــع شکرســتانی ها اضافــه شــد؛ ام ب
ــرور  ــه م ــه ب ــدی در طــول برنام شــخصیت های جدی
ــی  ــد توضیح ــازه دهی ــه اج ــد ک ــد ش ــه خواهن اضاف
غافلگیــر  را  بیننــدگان  تــا  ندهــم  آن هــا   دربــاره 

کند.
ماجراهــای  از  پــس  به ویــژه  روزهــا  ایــن     
در  زیــادی  خندوانــه صحبت هــای  و  جناب خــان 
ــد؛  ــرح ش ــک ها مط ــت عروس ــق مالکی ــا ح ــه ب رابط
عروســک ها  مالکیــت  حــق  دربــاره  شــما  نظــر 

چیســت؟
در خــارج از ایــران بحــث قانــون حــق مالکیــت 
ــل  ــن دلی ــه همی بســیار شــفاف و واضــح اســت و ب
هــم بســیار بــه نــدرت مشــکلی در ایــن زمینــه 
ــت از  ــوال مالکی ــران معم ــا در ای ــد؛ ام ــش می آی پی
ــام داده  ــرمایه گذاری را انج ــه س ــت ک ــی اس آن کس
اســت. در ایــران بــه دلیــل اینکــه ســرمایه گذار تقریبــا 
ــد و  ــار می زن ــه قم ــت ب ــود دس ــردن خ ــه ک ــا هزین ب
ــه او  ــت ب ــب شکس ــام عواق ــت تم ــورت شکس در ص
برخواهــد گشــت، پــس هنــگام موفقیــت هــم تمــام 
ــا  ــه ســرمایه گذار اســت؛ ام ــق ب ــت متعل ــن موفقی ای
ــت؛  ــده اس ــی پیچی ــرایط کم ــان ش ــاره جناب خ درب
زیــرا نمی تــوان نقــش خندوانــه، محمــد بحرانــی 
و شــبکه نســیم را در موفقیــت او نادیــده گرفــت؛ 
زیــرا درســت اســت کــه جناب خــان متعلــق بــه 
»کوچــه مرواریــد« اســت، امــا موفقیتــش را در 
ــن  ــت آورد؛ همی ــه دس ــیم ب ــبکه نس ــه و ش خندوان

 موضــوع هــم چالــش مهــم ایــن شــخصیت محبــوب 
است.

    دباره شکرستان اوضاع چگونه است؟
معنــوی  و  مــادی  حقــوق  تمــام  شکرســتان  در 

صباســت. مرکــز  بــه  متعلــق  عروســک ها 
    بــه عقیــده شــما شــرایط فعلــی رعایــت حقــوق 

معنــوی آثــار مناســب اســت؟
ــدان  ــوی هنرمن ــوق معن ــون حق ــفانه در تلویزی متاس
رعایــت نمی شــود و تلویزیــون مالکیــت تمــام حقــوق 

ــار دارد.  ــا در اختی ــوی برنامه ه ــادی و معن م
بــه عقیــده مــن مــا کم کــم بایــد بــه ســمت رعایــت 
ــک  ــا ی ــم ت ــت کنی ــدان حرک ــوی هنرمن ــوق معن حق
ــرد. ــرای هــر دو طــرف شــکل بگی ــرد ب ــازی برد-ب ب

    آیــا از کار کــردن بــا مرکــز صبــا و شــبکه نســیم 
ــتید؟ راضی هس

ــا  ــز صب ــتم. در مرک ــی هس ــیار راض ــم بس ــد بگوی بای
آقــای مرتضــی شمســی از مدیــران باســابقه و کاربلــد 

ــا  ــه م ــخت ب ــل س ــاید اوای ــه ش ــتند ک ــیما هس س
ــا اعتمــاد کامــل ایشــان  ــا حــاال ب ــد؛ ام اعتمــاد کردن
ــام  ــال انج ــبی در ح ــیار مناس ــد بس ــا رون ــا ب کاره

ــت.  اس
ــر کرمــی هــم  ــاره شــبکه نســیم و مدیریــت دکت درب
بایــد بگویــم آشــنایی مــن بــا ایشــان بــه دوران 

فعالیتــم در شــبکه چهــار برمی گــردد. 
دکتــر کرمــی، یکــی از مدیــران الیــق و شــجاع 
ــای  ــدون شــک موفقیت ه ــه ب ــی اســت ک رســانه مل
ــه  ــان ب ــارت ایش ــاش و جس ــدون ت ــبکه ب ــن ش ای

نمی یافــت. تحقــق  هیچ وجــه 
ــم  ــتان ه ــم شکرس ــت از تی ــن رضای ــا ای     آی

دارد؟ وجــود 
بلــه، قطعــا. شکرســتان یــک محصــول فــردی نیســت 
تهیه کننــده  اســت.  گروهــی  یــک کار  حاصــل  و 
شکرســتان آقــای فرحانــی، یکــی از کاربلدتریــن 

سیماســت.  تهیه کننــدگان 
ــا  ــتم، ام ــراد نیس ــد از اف ــف و تمجی ــل تعری ــن اه م
ســابقه فرحانــی و موفقیت هایــش در برنامه هــای 
مختلــف خــود گویــای ایــن مطلــب اســت؛ از ســوی 
ــام  ــا تم ــه ای ب ــروه حرف ــک گ ــردن ی ــع ک ــر جم دیگ
ــه  احــواالت خــاص حرفه ای هــا کار ســختی اســت ک
تــا بــه حــال در شکرســتان بــه بهتریــن نحــو صــورت 

گرفتــه اســت.
 شکرســتان محصــول تفکــر و تــاش عــده ای از 
ــدوارم  ــه امی ــت ک ــوزه اس ــن ح ــراد در ای ــن اف بهتری
مــردم از آن رضایــت داشــته باشــند و از دیدنــش 

ــد. ــذت ببرن ل
    رضایت مردم؟

شــاید در نــگاه اول برنامه هــای تلویزیــون مــا رایــگان 
باشــد، امــا ایــن برنامه هــا بــا پــول مــردم و از جیــب 
مــردم ســاخته می شــود؛ بنابرایــن حــق مــردم اســت 

کــه خــوراک خــوب دریافــت کننــد. 
مــد  را  موضــوع  ایــن  بایــد  برنامه  ســازان  تمــام 
امیــدوارم روزی مــردم  نظــر خــود قــرار دهنــد. 
ــت  ــدی باشــند و باب ــده برنامه هــای تولی تصمیم گیرن
دریافــت  را  برنامه هــا  بهتریــن  پرداخــت هزینــه، 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــا در شکرس ــاش م ــد. ت کنن
بهتریــن برنامــه را بــا بهتریــن کیفیــت بــه مــردم ارائــه 
کنیــم کــه امیــدوارم توانســته باشــیم رضایــت مــردم 

ــم. ــب کنی را جل
برنامه ریــز  بشــارت،  احســان  از  ویــژه  تشــکر   *
بــدون  ایــن گــزارش  مجموعــه شکرســتان، کــه 

نمی شــد. انجــام  او  تــاش  و  همــکاری 

ـــمـــاره 382 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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زهرانصیریکیمیای وطن

شــهردار اصفهــان در آییــن افتتــاح پروژه هــای منطقــه 7 و 
ســری برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« از ســرعت 
ــرت  ــراز مس ــهرداری اب ــارکتی ش ــای مش ــن پروژه ه گرفت
کــرد و گفــت: در ســال های اخیــر، اجــرای پروژه هــای 
مشــارکتی در شــهر اصفهــان رونــق گرفتــه اســت؛ بــه 
طــوری کــه جــذب ســرمایه گذار بخــش خصوصــی امســال 
نســبت بــه 10 ســال گذشــته 2 برابــر افزایــش یافتــه اســت.    
 مهــدی جمالی نــژاد پــس از ســخنرانی در مراســم روز 
 ملــی مهنــدس در دانشــگاه آزاد اســامی خوراســگان
ــا 5  ــاند ت ــان رس ــهرداری اصفه ــه 7 ش ــه منطق ــود را ب خ
ــاند. ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــه ب ــن منطق ــرای ای ــروژه را ب پ

ــتان  ــاری گلس ــع تج ــروژه مجتم ــراغ 3 پ ــه س ــدا ب او ابت
ــوار  ــه و بل ــر و پیاده روهــای ســطح منطق ســاماندهی معاب
ورودی شــهرک ولیعصــر رفــت و ایــن پروژه هــا را بــه 
ــی  ــات اجرای ــگ عملی ــپس کلن ــاند و س ــرداری رس بهره ب
بوســتان کــوی ولیعصــر و بوســتان مالیــات را بــه زمیــن زد.

    احداث شهرک مبل در اصفهان
جمالی نــژاد بــا حضــور در منطقــه 7 بــه مســائل مختلفــی 
اشــاره کــرد؛ از جملــه بــه احــداث شــهرک مبــل بــا 
مشــارکت بخــش خصوصــی در اصفهــان و گفــت: بــه زودی 
ــن زده  ــه زمی ــان ب ــل در اصفه ــگ احــداث شــهرک مب کلن
می شــود کــه ایــن مســئله رونــق اقتصــادی را در اصفهــان 

ــی دارد.  در پ
وی تاکیــد کــرد: اجــرای چنیــن طرح هایــی نشــان می دهــد 
پروژه هــای  بــه  بــزرگ،  پروژه هــای  کنــار  در  شــهرداری 

ــت. ــرده اس ــه ک ــز توج ــور نی محله مح

ــوردار  ــه 7 کم برخ ــات منطق ــرد: مح ــاره ک ــژاد اش جمالی ن
هســتند؛ بنابرایــن ســعی شــده نیازهــا و ملزومــات شــهر 
ــا  ــر و پیاده روه ــاماندهی معاب ــد س ــات مانن ــن مح  در ای
ــون  ــه تاکن ــود ک ــام ش ــی انج ــای ترافیک ــع گلوگاه ه و رف
ــه شــده  ــارد تومــان هزین ــر 5 میلی ــرای ســاماندهی معاب ب

اســت.
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: بــرای پیاده روســازی خیابــان 
کاوه یــک میلیــارد تومــان و بــرای ســاماندهی بلــوار ورودی 
ــون  ــارد و 300 میلی ــر، 3 میلی ــهرک ولیعص ــان ش و خیاب

تومــان هزینــه شــده اســت.
ــر  ــت وزی ــه درخواس ــات ب ــتان مالی ــداث بوس      اح

ــاد اقتص
 جمالی نــژاد اضافــه کــرد: بــرای اولیــن بــار بــه درخواســت 
 وزیــر اقتصــاد بــرای فرهنگ ســازی پرداخــت مالیــات 
و عــوارض، بوســتانی بــه نــام مالیــات در اصفهــان احــداث 
ــن زده  ــه زمی ــداث آن ب ــگ اح ــروز کلن ــه ام ــود ک  می ش

شد.
وی از احــداث مجتمــع تجــاری گلســتان بــا اعتبــار 3 
میلیــارد تومــان ســخن بــه میــان آورد و گفت: خوشــبختانه 
در ســال های اخیــر اجــرای پروژه هــای مشــارکتی در 
شــهر اصفهــان رونــق گرفتــه اســت؛ بــه طــوری کــه جــذب 
ســرمایه گذار بخــش خصوصــی امســال نســبت بــه 10 

ــه اســت. ــش یافت ــر افزای ســال گذشــته 2 براب
ــزار و  ــزود: بودجــه ســال جــاری 2 ه ــان اف شــهردار اصفه

ــر آن  ــد براب ــه چن ــی شــد ک ــان پیش بین ــارد توم 650 میلی
ــروژه مشــارکتی تعریــف شــده اســت. پ

   در حوزه بازرگانی موفق نبوده ایم
شــهرداری  جنــس  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهردار 
کــه  آنجــا  از  اســت.  شــهروندان  بــه  خدمت رســانی 
شــهرداری در حــوزه اقتصــادی، بازرگانــی و بازاریابــی کمتــر 
ــا را  ــی پروژه ه ــم بعض ــعی کرده ای ــت، س ــوده اس ــق ب موف

بــا مشــارکت بخــش خصوصــی انجــام دهیــم.
ــا  ــان از گردشــگری ت ــوم در اصفه     احــداث دلفیناری

ــتی ــط زیس ــای محی دغدغه ه
وی درخصــوص احــداث دلفیناریــوم اصفهــان گفــت: 
ــوم ــروژه در شــرف انجــام اســت؛ دلفیناری ــن پ  احــداث ای

یکــی از پروژه هایــی اســت کــه بــرای احــداث آن اختــاف 
ســلیقه بیــن محیــط زیســت و حــوزه میــراث و گردشــگری 
وجــود دارد. امــا معتقــد هســتیم کــه در کنــار داشــته های 
میراثــی و فرهنگــی، جاذبه هایــی نیــز در ســطح شــهر 

اصفهــان ایجــاد کنیــم.
ارتقــای  بــرای  دلفیناریــوم  احــداث  داد:  ادامــه  وی 
گردشــگری اصفهــان بســیار اهمیــت دارد؛ امــا بایــد 
دغدغه هــای عاقه منــدان بــه محیــط زیســت را نیــز 

شــنید.
ــاخت های الزم  ــت زیرس ــرد: الزم اس ــان ک ــژاد بی جمالی ن
ــا خانواده هــای  ــم ت ــا کنی ــرای توســعه گردشــگری مهی را ب

بیشــتری بــرای ســفر بــه اصفهــان ترغیــب شــوند.

قطار افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری اصفهان به ایستگاه چهل وهشتم رسید
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