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6- تحمیل سازش با جنگ نرم
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پنج ساله  نتیجه حکومت  ببینید  که  بود  این  کوفه 
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از بین رفت...
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جدى در جامعه شود ...

کامل در انتخابات تامین امنیت 
در صفحه سیاست )2( بخوانید

گروهی لیگ قهرمانان آسیا  در دور سوم مرحله 
روی داد

 جشن پیروزی ذوب آهن 
در تاشکند

صفحه 6

گروه   موفقیت شرکت های 
فوالد مبارکه در فرآیند ارزیابی 

جایزه تعالی سازمانی
صفحه 8

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

 رئیس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط  زیست استان اصفهان 
کرد: کیمیای وطن عنوان  گفت وگو با  در 

افزایش 3/2 برابری روزهای سالم اصفهان
صفحه 3

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

س: ر
عک

 || 

  نصب تندیس آیت اهلل عالمه 
 محمدباقر مجلسی در اصفهان   

صفحه 4

  شهدا عامل عزت، آزادی
 استقالل و امنیت کشور   صفحه 8

  سخنگوی دولت: منتقدان کیلویی 
صحبت نکنند   صفحه 2

  درخواست رئیس کمیسیون امنیت 
 ملی مجلس از هیئت نظارت: 

ارزیابی موارد نقض برجام   صفحه 2

ویژه های امروز

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

روزنامه کثیراالنتشار   || چهارشنبه  25  اسفندماه 1395  ||  16 جمادی الثانی 1438  ||  15 مارس 2017  ||  شماره 394  ||  سال سوم  ||   قیمت: 700 تومان

استاد و پژوهشگر دانشگاه
   دکتر محمدجواد قاسمی

کرد: کید  وزیر اطالعات در اصفهان تا

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین)ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

236.000.000 4.704.167.209 جاری
عملیات مدیریت بهره برداری، بهره برداری شبکه 
فاضالب، خدمات عمومی و خدمات مشترکین 

منطقه جلگه 
96-1-3

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/1/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/1/20

دریافت اسناد: سایت اینترنِتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8 - 031

)داخلی 388(

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

کیمیای وطن با دکتر غالمرضا  گفت وگوی 
عسکری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی:

| بایدها و نبایدهای تغذیه ای 
در نوروز   صفحه 4



یادداشتسرمقاله 

ــار  ــروژه کاشــت ۴ هــزار هکت ــه پ مراســم افتتاحی
ریزگردهــای  کانــون  بحرانی تریــن  در  نهــال 
غالمحســین  ســردار  حضــور  بــا  خوزســتان 
غیب پــرور رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین 
وزیــر جهــاد کشــاورزی، اســتاندار، فرمانــده ســپاه 
و جمعــی از مســئوالن ایــن اســتان، برخــی از 
معاونــان بســیج و فرماندهــان ســپاه های اســتانی 
و جمعــی از بســیجیان در بیابان هــای اطــراف 

ــد. ــزار ش ــواز برگ اه
ــان  ــن بی ــم ضم ــن مراس ــرور در ای ــردار غیب پ س
ــالمی  ــام اس ــه نظ ــتان ب ــردم خوزس ــات م خدم
اظهــار داشــت: خدمــت بــه مــردم خوزســتان    

ــت. ــیج اس ــق بس ــار و توفی ــه افتخ مای
وی بــا اشــاره بــه مناطــق بیابانــی خوزســتان 
ــار  ــزار هکت ــار از ۱۲۷۰ ه ــزار هکت ــزود: ۳۴۰ ه اف
ــه  ــت ک ــی اس ــتان، بحران ــی خوزس ــه بیابان منطق
ــد  ــتان نیازمن ــن اس ــردم ای ــه م ــاری ب ــا ی طبیعت

ــت.  ــی اس ــزم مل ع
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین عــزم ملی را 
نیازمنــد اقــدام بســیجی و روحیه جهادی دانســت 
و تصریــح کــرد: همــه ایــران بــه خوزســتان قهرمان 
مدیــون اســت و بســیج هیــچ گاه مردم خوزســتان 
را تنهــا نخواهــد گذاشــت کــه مردمانــش نجیــب، 

شــریف و مهمان نــواز هســتند.
وی انتخــاب زمیــن و تعیین مــکان را در نهال کاری 

خوزســتان وظیفــه اســتانداری دانســت و افــزود: 
نهــال کاری توســط بســیجیان، نیازمندی هایــی 
ــد  ــه بای ــال دارد ک ــوع نه ــال و ن ــه نه ــد تهی مانن
ــوع  ــن موض ــد. ای ــتمر باش ــان مس ــت درخت کاش

ــرد.  ــرار گی ــد مــورد توجــه مســئوالن ق بای
ســردار غیب پــرور ۴ هــزار هکتــار نهــال کاری را 
مرحلــه نخســت مجاهــدت بســیجیان اعــالم 
ــرای  ــاده باشــد ب ــت آم ــر دول ــرد: اگ ــح ک و تصری
ــار  ــزار هکت ــال کاری در ۳۰ ه ــاده نه ــال ۹۶ آم س
ــن  ــه یقی ــه ب از بیابان هــای خوزســتان هســتیم ک
بایــد تمهیــدات آن از ســوی دولــت محتــرم تامین 

ــود. ــتیبانی ش و پش
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در همیــن 
بــا  مبــارزه  قطعــا  کــرد:  تصریــح  خصــوص 
ــن  ــوده و ریخت ــال نب ــط کاشــت نه ــا، فق ریزگرده
ــا  ــه ب ــری ک ــدد دیگ ــات متع ــنگ ریزه و اقدام س
محیــط زیســت ســازگاری دارد، بایــد پیاده ســازی 
ــرد:  ــرور خاطرنشــان ک و اجــرا شود.ســردار غیب پ
دســتان تمــام بســیجیان عزیــز را می بوســم 
و عــرض می کنــم ایــن نهــال کاری، جهــاد در 
میــدان مجاهــدت  روزی  اگــر  و  راه خداســت 
امــروز صحنــه  بــود،  در خاکریزهــای دفاعــی 
ــا  ــن بیابان ه ــی در ای ــت اله ــا نی ــدت را ب مجاه
پهــن می کنیــم کــه بــه یقیــن خداونــد نیــز برکــت 

می دهــد. مهــر

جهانگیــرى  اســحاق 
گفــت: موضــوع همایش 
مهــم  بســیار  مســئله 
ــرایط  ــور و ش ــراى کش ب
فعلــى جامعــه اســت؛ 
و  صلــح  فاکتــور  ســه 
بخشــش و رضایــت اگــر 
ــد  ــد، مى توان ــق یاب تحق
ــود. ــه ش ــدى در جامع ــکالت ج ــروز مش ــع از ب مان

ــوان  ــه عن ــرد: ب ــه خاطرنشــان ک ــرى در ادام جهانگی
ــچ  ــیدم هی ــه رس ــن نتیج ــه ای ــى ب ــئول اجرای مس
ــدون  ــا توســعه و تحــول بزرگــى، ب ــط ب برنامــه مرتب
ــر  ــگ صب ــرا نیســت. فرهن ــل اج ــر قاب ــگ صب فرهن
پیش زمینــه هــر برنامــه و تحولــى اســت. وجــه 
ــت.  ــعه اس ــگ توس ــه فرهن ــعه، وج ــر توس ــب ب غال
ــه  ــد ب ــود، امی ــم ش ــى ک ــرمایه اجتماع ــا س ــر ج ه
ــى  ــده و مشــارکت میــان مــردم و نهاد هــاى مدن آین
کاهــش مى یابــد و ســرمایه گذارى اقتصــادى مــورد 
ــى  ــرمایه گذارى اجتماع ــرد. س ــرار مى گی ــالل ق اخت
در توســعه کشــور نقــش بســزایى دارد؛ اگــر بخواهیــم 
ــرمایه  ــم، س ــه کنی ــى توج ــرمایه هاى مختلف ــه س ب

اجتماعــى مهم تریــن آن هاســت.
ــا در  ــم کــه  نه تنه ــه ســویى بروی ــد ب وى افــزود: بای
فرهنــگ آشــکار، بلکــه در فرهنــگ پنهــان بــه جــاى 
خشــونت و کینــه بخشــش و محبــت جایگزیــن 
کنیــم و بــه جــاى انتقام جویــى، بخشــش جایگزیــن 
 کنیــم؛ ایــن کار بــزرگ تنهــا از دســت حکومــت 
و رســانه برنمی آیــد؛ ایــن کار بــزرگ بــه همــه 
ــم  ــاد بگیری ــى ی ــد از کودک ــه بای ــتگى دارد؛ هم بس
ــم. ــم کار کنی ــار ه ــم و در کن ــل کنی ــر را تحم یکدیگ
ــا  ــت. ب ــارکتى اس ــر مش ــه داد: صب ــرى ادام جهانگی
ــکالت  ــل مش ــت ح ــر فرص ــل یکدیگ ــر و تحم صب
ــث  ــن بح ــم؛ در همی ــود مى آوری ــه وج ــور را ب کش
اقتصــاد مقاومتــى یــک عــده برداشــت دارنــد 
را  و ســختى ها  بکشــد  دیــوارى  اقتصــاد  یعنــى 
ــاى  ــه معن ــا ب ــت در اینج ــى مقاوم ــد؛ ول ــل کن تحم
فرصت هــاى بیشــتر اســت؛ بــه معنــاى ایــن اســت 
ــا ظرفیت هــاى اجتماعــى، آســایش و امنیــت  کــه ب
ــم  ــاد کنی ــى ایج ــاد مقاومت ــو اقتص ــردم را در پرت  م
و گام هــاى ســخت را از مقابــل جامعــه برداریــم. 
ــب  ــان غال ــه گفتم ــه ب ــق اســت ک ــى موف ــر زمان صب

ــنا ــود. ایس ــل ش تبدی

عالءالدیــن بروجــردی دربــاره نقــض برجــام از ســوی دولــت 
ــورمان در  ــروری کش ــدام ض ــر و اق ــای اخی ــکا در ماه ه آمری
حــال حاضــر اظهــار داشــت: در مقابــل مــا، ۶ کشــور بــا هــم 
امضاکننــده برجــام هســتند و اگــر کشــوری ماننــد آمریــکا 
ــی  ــیر انحراف ــک مس ــا ی ــد، طبیعت ــام باش ــده برج نقض کنن
ــرف  ــور ط ــران و ۶ کش ــور )ای ــت کش ــیر هف ــارج از مس خ

ــه اســت. ــل( را در پیــش گرفت مقاب
ــورها  ــر کش ــه دیگ ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــزود: ای وی اف
ماننــد چیــن، روســیه و بعضــی از کشــورهای اروپایــی برجــام 

ــد. ــرا نمی کنن را اج
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: مــا نیــز معتقدیــم 
ــود؛  ــد ب ــده برجــام نخواه ــوری اســالمی نقض کنن ــه جمه ک
امــا قطعــا آمریــکا در ایــن میــان مقصــر اســت و حرکــت او 

ــرار دارد. ــر کشــورها ق ــت دیگ ــورد مخالف م
تبعــات  تمــام  صورت مســئله  تأکیــد کــرد:  بروجــردی 
ــد  ــه خــودش برخواه ــام ب ــض برج ــکا در نق ــات آمری اقدام
گشــت؛ بنابرایــن ایــن مســئله نیازمنــد یــک تصمیم گیــری 

ــت. ــی اس ــت مل ــی امنی ــورای عال ــطح ش در س
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مطابــق بنــد دوم فرمــان 
ــا  ــام، آی ــرای برج ــرای اج ــالب ب ــم انق ــر معظ مشــروط رهب

از  برجــام  اجــرای  نبایــد 
حــال  در  ایــران  ســوی 
حاضــر متوقــف شــود، اظهار 
داشــت: برجــام هــم در آغاز 
ــره و  ــیر مذاک ــم در مس و ه
هــم در تصمیم گیــری نهایــی 
بــه عهــده شــورای عالــی 
ــوده اســت؛  ــی ب امنیــت مل

ورود مجلــس نیــز بــا دســتور و نظــر مقــام معظــم رهبــری 
در مقطعــی صــورت گرفــت و مجلــس نظــرات خــود را اعــالم 

ــرد. ک
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: بــه همیــن دلیــل 
هیئــت نظــارت بــر اجــرای برجــام در شــورای عالــی امنیــت 
ملــی تشــکیل شــد، نــه در مجلــس؛ بــر ایــن اســاس رصــد 
کــردن میــزان تخلفــات و اینکــه آیــا بــه مرحلــه ای رســیده ایم 
کــه اجــرای برجــام را متوقــف کنیــم، قطعــا بــر عهــده ایــن 
ــد  ــر بای ــال حاض ــا در ح ــت: قطع ــردی گف ــت. بروج شوراس
ایــن ارزیابــی صــورت بگیــرد کــه آیــا برجــام نقــض شــده یــا 
خیــر؛ ایــن انتظــاری اســت کــه افــکار عمومــی نیــز از هیئــت 

نظــارت بــر اجــرای برجــام دارنــد. مهــر

نصــرهللا  حجت االســالم 
ــار  ــه انتش ــاره ب ــا اش ــر ب پژمان ف
نفــوس،  سرشــماری  نتایــج 
را  آن  جمعیتــی  بخــش  آمــار 
ــرای کارشناســان  ــی ب ــورد نگران م
خوانــد و گفــت: تنــزل نــرخ رشــد 
ــه ســود نظــام  ــت کشــور ب جمعی

نیســت. اســالمی 
نتایــج  تحلیــل  در  هشــداردهنده  گزاره هــای  از  وی 
سرشــماری ســخن گفــت و بــا اشــاره بــه کاهــش نــرخ 
 رشــد جمعیــت از ۱.۲۹ در ســال ۹۰ بــه ۱.۲۴ در ســال ۹5 
ــرد:  ــه ۳.۳، خاطرنشــان ک ــا از ۳.5 ب ــداد اعضــای خانواره و تع
گــروه ســنی ۲5 تــا ۲۹ ســال بــا ســیر کاهشــی و گــروه ســنی ۳۰ 

ســال بــه بــاال بــا رونــد افزایشــی مواجــه بــوده اســت.
ــت  ــنی جمعی ــن س ــه میانگی ــه ک ــن نکت ــر ای ــا ذک ــر ب پژمان ف
ــه  ــال ۹۰ ب ــال در س ــوس از ۲۷ س ــماری نف ــق سرش ــی طب ایران
۳۰ ســال در ســال ۹5 رســیده و ایرانیــان ۳ ســال پیــر شــده اند،  
ــن 5  ــد در ای ــا تک فرزن ــد ی ــدون فرزن ــای ب ــت: خانواده ه گف

ــش داشــته اســت. ســال ۲ درصــد افزای
ــری از  ــش دیگ ــس در بخ ــی مجل ــیون فرهنگ ــس کمیس رئی
ــور  ــت در کش ــران جمعی ــه بح ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــخنانش ب س
بــا ایــن رونــد بــه جایــی خواهــد رســید کــه قابــل عــالج 
ــدی  ــئله را ج ــن مس ــت ای ــت خواس ــس و دول ــت، از مجل  نیس

بگیرند. ایسنا

ــو  ــدی، عضـ ــدی زاهــ محمدمهـ
ــی  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ضمــن اشــاره بــه تغییــرات اخیــر 
کــه  کشــور  دانشــگاه های  در 
انجــام  علــوم  وزارت  ســوی  از 
ــر در  ــرات اخی ــت: تغیی ــده، گف ش
دانشــگاه های کشــور صددرصــد 

سیاســی اســت.
ــه جــای  ــه ب ــرده ک ــردی را ایجــاد ک ــت رویک ــه داد: دول وی ادام
ارائــه گــزارش و پاســخگویی بــه مطالبــات مــردم در زمینــه 
ــه کار  ــه آن هــا داده اســت ادبیــات جدیــدی را ب قول هایــی کــه ب

می بــرد.
اســالمی  شــورای  مجلــس  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
ــار  ــه ای رفت ــه گون ــت ب ــد، دول ــات جدی خاطرنشــان کــرد: در ادبی
کــرده اســت کــه انــگار مــردم فهــم، درک و شــعور جــدی ندارنــد. 
ــه  ــی ب ــت؛ یعن ــد اس ــردم ب ــا م ــردن ب ــت ک ــات صحب ــن ادبی ای
جــای ارائــه گــزارش و پاســخگویی بــه مــردم، آن هــا را حوالــه بــه 
ــه در شــأن  ــد ک ــی می کن ــی، جهنمــی و عــذاب اله ــات منقل ادبی

ــت.  ــت نیس دول
ــه  ــک ب ــردم را تحری ــار م ــن رفت ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب زاه
موضع گیــری دربــاره دولــت می کنــد، اظهــار داشــت: دولــت 
 بــه جــای ایــن ادبیــات بایــد خــود را خــادم ملــت، ســرباز نظــام 
و انقــالب بدانــد؛ نــه اینکــه از ادبیاتــی اســتفاده کنــد کــه مــردم 

ــارس ــا نیســت. ف ــت م ــن در شــأن مل ــد. ای ــزی نمی فهمن چی

سردار غیب پرور: 

خدمت به مردم خوزستان، افتخار بسیج است

معاون اول رئیس جمهور:

باید یاد بگیریم در کنار هم کار کنیم

درخواست رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از هیئت نظارت:

ارزیابی موارد نقض برجام

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

 نتایج سرشماری نفوس 

در حوزه جمعیتی کشور، نگران کننده است 

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

 تغییرات اخیر در دانشگاه های کشور 

صددرصد سیاسی است

حتما بخوانید!
چهارشنبه  25  اسفندماه   21395 رأی گیری الکترونیکی در شعبات ...

ـــمـــاره  394  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 نمونه هایی از جنگ نرم دشمنان 

در تاریخ اسالم )2(                                       

ادامه از صفحه یک: 

استاد و پژوهشگر دانشگاه
دکتر محمدجواد قاسمی

کنــونازنظــراقتصــادیعقــبماندهایــد؟ در ایــن مســائل چــه  وا
کســی مقصــر بــود؟ اگــر علــی علیه الســالم از اول بــا مــا صلــح 
ــد  ــزی می ش ــه خونری ــد، ن ــع می ش ــی واق ــه جنگ ــرد، ن می ک
ــان  ــه ایــن همــه زن ــه ایــن بدبختی هــا بــه وجــود می آمــد، ن ن
ــن  ــه ای ــم و ن ــای یتی ــه بچه ه ــن هم ــه ای ــدند، ن ــوه می ش بی
ــد...  ــار می آم ــه ب ــادی ب ــای اقتص ــا و عقب ماندگی ه خرابی ه
ــراق آن  ــه ع ــل جامع ــات را در داخ ــن تبلیغ ــه ای ــال معاوی عّم
 روز کــه تابــع امیرالمؤمنیــن)ع( بودنــد، پخــش می کردنــد 
ــورش  ــه ش ــوراندند و زمین ــرت می ش ــه آن حض ــردم را علی  و م
ــن  ــه ای از ای ــروز نمون ــا ام ــد. آی ــری را فراهــم می کردن و بی مه
تبلیغــات وجــود نــدارد؟ چقــدر در ایــن روزنامه هــا می خوانیــد 
ــگ  ــدس ســره جن ــام ق ــح خرمشــهر ام ــس از فت ــر پ ــه اگ ک
را متوقــف کــرده بــود، مشــکالت امــروز را نداشــتیم. بــا اینکــه 
بارهــا ایــن مســائل حالجــی شــده و بــه بهتریــن وجــه جــواب 
ــا را  ــان حرف ه ــاز هم ــد ب ــه شــرم ندارن داده شــده، کســانی ک
تکــرار می کننــد. همــان سیاســتی را دارنــد کــه معاویــه داشــت. 
ــود کــه اگــر یــک حــرف غلطــی کــه  ــه ایــن ب سیاســت معاوی
غلــط بودنــش ماننــد آفتــاب هــم روشــن باشــد، زیــاد تکــرار 
ــا  ــد. این ه ــول می کنن ــردم قب ــد و م ــم جــا می افت ــد، کم ک کنن

ــد.   ــازی می کنن ــن سیاســت را ب هــم درســت همی
7- کوبیدن ارزش ها به صورت مستقیم

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــمنان ب ــی دش ــه گاه ــت ک ــن اس ــگفت ای ش
ارزش هــا و مقدســات بــه صــورت مســتقیم علیــه یــاران حــق  
ــا  ــان ت ــه و پنه ــه در لفاف ــد، ن ــه راه می اندازن ــی ب ــگ روان جن
ــد؛ اول اینکــه خــود  ــال کنن ــه ایــن وســیله ســه هــدف را دنب ب
ــب آن  ــه صاح ــد. دوم اینک ــدس را بکوبن ــر مق آن ارزش و ام
ارزش را بکوبنــد. ســوم اینکــه بیدارگــری را متوقــف کننــد؛ بــرای 
ــر خــود  ــی پیامب ــا تظاهــرات و جنــگ روان ــوط ب ــه قــوم ل  نمون
ــند، در  ــاک باش ــد پ ــه می خواهن ــوان اینک ــا عن ــاران او را ب و ی
ــد:  ــاره می فرمای ــن ب ــرآن در ای ــاختند. ق ــزوی س ــه من جامع
ــُروَن«  »قاُلــوا َأْخرُِجــوا آَل ُلــوٍط ِمــْن َقْرَیِتکـُـْم ِإنَُّهــْم ُأنــاٌس َیَتَطهَّ
)نمــل:5۶( »بــه یکدیگــر گفتنــد خانــدان لــوط را از شــهر 
و دیــار خــود بیــرون کنیــد کــه این هــا افــرادى پاکدامــن 
هســتند.« امــروزه شــاهدیم کــه بســیاری از انســان های پــاک 
را کــه بــا انحرافــات مخالفــت می کننــد، بــا عناوینــی همچــون 
حزب اللهــی، بســیجی و مأمــوران نظــام منــزوی ســاخته و مانع 
ــال  ــان دنب ــدف را همزم ــه ه ــا س ــوند ت ــا می ش ــت آن ه فعالی
 کننــد؛ هــم حــزب هللا و بســیج و مدافــع نظــام الهــی را بکوبنــد 
و هــم فــرد حزب اللهــی و بســیجی را و هــم فریضــه مقــدس 

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در جامعــه نابــود کننــد.
 8-شعار زندگی، نه جنگ 

ــن  ــعار حس ــگ « و ش ــه جن ــی، ن ــعار »زندگ ــه ش ــگفت اینک ش
ــش«  ــش العی ــعار »العی ــا ش ــاَل« ی ــد: »ال قت ــا مانن بصری ه
زندگــی، زندگــی، همــواره شــعار مشــترک گــروه ازنفس افتــادگان 
دنیاپرســت در مقابلــه بــا انبیــا و امامــان معصــوم علیهم الســالم 
ــد  ــا فرامی خواندن ــا طاغوت ه ــه ســازش ب ــا را ب ــه آن ه ــوده ک ب
و بــه عنــوان افراطــی، تنــدرو، خشــونت طلب و جنگ طلــب 

معرفــی می کردنــد. 
ــن  ــن و دورتری ــن، منفورتری ــالم بدتری ــان علیه الس ــر مؤمن امی
فرقــه از فرقه هــای منحــرف در اســالم را ســامری هایی دانســته 
کــه شــعار مخالــف جنــگ ســرداده و خواهــان تســلیم در برابــر 

دشــمن هســتند.  
 9- صلح طلبی منافقانه

در جنــگ روانــی جبهه باطــل، همــواره مظلومان و خشــونت طلبان 
و ظالمــان، طرفــداران صلــح معرفــی شــده اند؛ بــرای نمونــه در 
کربــال و شــام، امــام حســین علیه الســالم را »خارجــی« یعنــی 
خشــونت طلبی کــه علیــه خلیفــه خــروج کــرده اســت معرفــی 
ــز  ــروزه نی ــن  می نامیدند.ام ــد را امیرالمؤمنی ــد و یزی می کردن
ــوم  ــردم مظل ــه، م ــان خودباخت ــی و غرب گرای جهانخــواران غرب
و فقیــر یمــن، ســوریه، فلســطین، بحریــن، عــراق، نیجریــه، و 
ــق در  ــه ح ــگان جبه ــتمدیدگان و پابرهن ــان و  س ــه مظلوم هم
جهــان را تروریســم، ضــد حقــوق بشــر، مخالــف آزادی، نابودگــر 
ــرده  ــی ک ــی معرف ــه مدن ــی و جامع ــد دموکراس ــه، ض  اندیش
و اســرائیل، عربســتان، آمریــکا  و اروپــا را مهــد تمــدن، صلــح 
ــالح های  ــف س ــر، مخال ــوق بش ــی، حق ــتی، دموکراس و دوس
ــد. غربی هایــی کــه خــود منشــأ همــه  کشــتار جمعــی می دانن
ــواع  ــع صــدور ان جنگ هــا و خشــونت ها در عصــر حاضــر و منب
ــودی نســل بشــر هســتند،  ــرای ناب ــواد مخــدر ب ســالح ها و م
ــم  ــیر ) آن ه ــا شمش ــط ب ــه فق ــونت ک ــن خش ــالم را دی اس
ــده  ــه و در آین ــش رفت ــالم( پی ــی علیه الس ــام عل ــیر ام شمش
پیــش مــی رود، معرفــی می کننــد؛ در صورتــی کــه حتــی یــک 
ــر  ــد ذک ــخ نمی توانن ــود در تاری ــای خ ــات ادع ــرای اثب ــورد ب م
ــی  ــالم کس ــن علیهم الس ــی از معصومی ــا زور، یک ــه ب ــد ک کنن
را بــه اســالم فراخوانــده باشــند. امــام خمینــی)ره(، امــام 
ــب  خوبی هــا را آغازگــر جنــگ و صــدام و اربابانــش را صلح طل
دانســته  تمــدن  و  پیشــرفت  عامــل  را  اروپــا  و  آمریــکا   و 
 و اســتقالل و بی نیــازی از آن هــا را انــزوا و افراطی گــری معرفــی 

می کنند. 
ــه  ــروش هم ــد ف ــواره قص ــل «، هم ــل، تعام ــعار »تعام ــا ش ب
ــه  ــا نقشــه ای ب ــد و هــر روز ب ــع کشــور را دارن ــا و مناف ارزش ه
ــرات  ــک روز مذاک ــد؛ ی ــا برمی خیزن ــا و ارزش ه ــگ باوره جن
ــور  ــر و کش ــر رهب ــمن را ب ــر دش ــه در براب ــتابزده و منفعالن ش
ــگام  ــد و روزی دیگــر، هن ــد و جشــن می گیرن تحمیــل می کنن
ــی  ــر معرف ــر را مقص ــروه رهب ــان گ ــرات، هم ــی در مذاک ناکام

می کننــد.
10- سقوط افراد شاخص جبهه حق

شــگفتی دردنــاک دیگــر ایــن اســت کــه برخــی از پیشکســوتان 
ــوند   ــراف می ش ــقوط و انح ــار س ــاگاه دچ ــه ن ــق ب ــه ح جبه
ــد  ــران می کنن ــود وی ــت خ ــا دس ــود را ب ــد خ ــته عزتمن گذش
بــه اردوگاه باطــل می پیوندنــد و بــه عاملــی بــرای جنــگ 
ــه در  ــا چ ــتر فتنه ه ــوند. در بیش ــل می ش ــمن تبدی ــی دش روان
ــران  ــر در ای ــای اخی ــه در فتنه ه ــالم و چ ــدر اس ــای ص فتنه ه
ــار هســتیم. در ایــران ایــن  شــاهد ایــن حادثــه عجیــب و غم ب
ــکا  ــر آمری ــم مــرگ ب ــا از اول اشــتباه کردی ــد م ــروه می گوین گ
ــان  ــم و از مظلوم ــه جاسوســی را گرفتی ــم، الن و اســرائیل گفتی
ــا آمریــکا صلــح می کردیــم  حمایــت کردیــم. مــا از اول بایــد ب

ــد. ــل می ش ــکالتمان ح ــه مش ــا هم ت

دین و محبت                                   

                                                       A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــورد  ــالم م ــن اس ــن مبی ــه در دی ــی ک ــی از مباحث یک
ــد  ــالم تاکی ــت. اس ــت اس ــه، محب ــرار گرفت ــه ق توج
دارد مســلمانان بــا مهــر و محبــت بــا هــم رفتــار 
 کننــد و رحمــت در بیــن جامعــه اســالمی جــاری 
و ســاری باشــد؛ »رحمــاء بینهــم«، یــک دســتور 
 قرآنــی اســت؛ امــا ایــن محبــت بایــد در راســتای رشــد 
و تکامــل باشــد؛ زیــرا اســالم برنامــه تکامــل و تعالــى 
ــا و اســاس ایــن برنامــه و ایــن  انســان اســت. زیربن
مکتــب، محبــت اســت. مســئله محبــت بــه انــدازه اى 
ــرفت  ــراى پیش ــالم ب ــه اس ــى ک ــق برنامه های در تحق
ــد اســت کــه  ــى کــرده، مفی جامعــه انســانى پیش بین
پیشــوایان دیــن آن را اســاس و پایــه، بلکــه خــوِد دین 
فرمودنــد:  علیه الســالم  صــادق  امــام  دانســته اند. 
»َهــل الّدیــن إالّ الُحــّب«؛ آیــا دیــن بــه جــز محّبــت 
علیه الســالم  باقــر  امــام  و  اســت؟!  مهــرورزى  و 
فرمودنــد: »الّدیــُن هــَو الُحــبُّ َو الُحــبُّ ُهــو الّدیــن.« 
دیــن، همــان محبــت و محبــت، همــان دیــن اســت. 
پایــه اصلــی دیــن در محبــت خداســت؛ بــر ایــن مبنــا 
کــه خــدا را دوســت داشــته بــاش تــا او تــو را دوســت 
ِبُعونـِـی ُیْحِبْبکُْم  ــوَن الّلــه  َفاتَّ بــدارد؛ »ُقــْل ِإْن کُْنُتــْم ُتِحبُّ
الّلــُه َوَیْغِفــْر َلکـُـْم ُذُنوَبکـُـْم َوالّلــه  َغُفــوٌر َرِحیــٌم.« »بگــو: 
ــد  ــروى کنی ــن پی ــد، از م ــت داری ــدا را دوس ــر خ اگ
ــان  ــدارد، و گناهانت ــت ب ــما را دوس ــز ش ــدا نی ــا خ ت
اســت.«  مهربــان  آمرزنــده  خــدا  و  راببخشــاید 
خدایــى را کــه دیــن معرفــى مى کنــد، باالتریــن 
مرتبــه محبــت و مهــرورزى را نســبت بــه موجــودات، 
ــه  ــى ک ــن صفت ــن رو اولی ــژه انســان ها دارد. از ای به وی
مســلمان ها در جملــه اى کــه همیشــه و هــر روز بارهــا 
ــه در  ــد، بلک ــرار کنن ــا موظــف هســتند آن را تک و باره
ابتــداى هــر کالم و هــر کارى بــه زبــان آورنــد، صفــت 
مهربانــى و مهــرورزى او نســبت بــه موجــودات عالــم 

و انســان اســت. 
ــه الرحمــن الرحیــم« کــه برنامــه  در کلمــه »بســم الّل
افتتاحیــه تمــام مســلمانان اســت، پــس از نــام خــدا 
ــه  ــد گفت ــم بای ــان و رحی ــت رحم ــه، دو صف ــى الّل یعن
شــود و همیشــه محبــت او مــورد توجــه باشــد؛ زیــرا 
 او مهربان تریــن مهربانــان اســت و همیــن لطــف 
موجــودات،  بــه  بلکــه  انســان ها  بــه  مهربانــى  و 
عامــل خلقــت آنــان و گســتردن نظــام هســتى شــده 
ــَعْت  ــى َوِس ــت: »َو َرْحَمت ــده اس ــرآن آم ــت. در ق اس

کُلَّ َشــىء.«
و بعــد از مرحلــه خلقــت مى بینیــم خداونــد منــان 
همان طــور کــه خــود نســبت بــه موجــودات و مخلوقات 
از  دارد،  انســان ها محبــت  آن هــا  رأس  در  و  خــود 
ــر  ــه همدیگ ــبت ب ــه نس ــت ک ــته اس ــان ها خواس انس
هــم بــا محبــت باشــند و روزبــه روز بــر محبــت خــود 

ــد.  ــران بیفزاین ــه دیگ ــبت ب نس
ــرار دادن  ــاى ق ــى از حکمت ه ــت یک ــوان گف شــاید بت
ــد  ــن باش ــادر همی ــدر و م ــک پ ــان ها از ی ــل انس نس
ــه  ــاس عالق ــر احس ــه یکدیگ ــبت ب ــان ها نس ــه انس ک
ــود  ــر خ ــرادر و خواه ــر را ب ــد و همدیگ ــت کنن و محب

ــد. بدانن
مکتــب همــه انبیــاى الهــى از آدم تــا خاتــم بــر محــور 
ــا شــده و پایــگاه اصلــى حکومــت  و پایــه محبــت، بن
اســالمى، عشــق و عالقــه مــردم نســبت بــه پیشــوایان 
ــوایان  ــت و پیش ــالمى اس ــت اس ــران ام ــى و رهب دین
ــا  بــزرگ و معصــوم اســالم نیــز بــراى اینکــه مــردم ب
 شــیرینى محبــت، زندگــى و جامعــه خــود را شــیرین 
و پــر از محبــت و عشــق و عالقــه کننــد و از بــرکات این 
ــد  ــدادادى بهره من ــزرگ خ ــت ب ــى و نعم ــت اله صف
شــوند، مــردم را بــه محبــت و مهــرورزى فراخوانــده و 

راه و روش آن را عمــال بــه مــردم نشــان دادنــد.
ــال  ــد متع ــد از خداون ــواران بع ــز آن بزرگ ــل نی در عم
ــه موجــودات دیگــر  ــن انســان ها نســبت ب مهربان تری
ــر  ــه خاط ــه ب ــى ک ــا جای ــد؛ ت ــان ها بودن ــژه انس به وی
ــز  ــه چی ــان از هم ــه آن ــق ب ــردم و عش ــه م ــت ب محب
ــه  ــه را ب ــراد جامع ــا اف ــتند ت ــود گذش ــان خ ــى ج حت

ــانند.  ــدى برس ــعادت اب س
دربــاره پیامبــر در قــرآن مى خوانیــم: »َو مــا َاْرَســْلناَک اِالّ 
َرحمــًة لِْلعاَلمیــن« و ایــن بایــد شــیوه همه مســلمانان 
ــل  ــل وحــدت و وحــدت، عام ــت، عام ــا محب باشــد ت
رشــد و تکامــل و پیشــرفت و اقتــدار جامعــه اســالمی 

شــود.

خبر سیاسی 

 سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور:

 رأی گیری الکترونیکی در شعبات 

با کمتر از هزار رأی انجام می شود
فرهــاد تجــری گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت برپایــی ۱۰ 
ــرم کشــور  ــدوق رأی الکترونیــک توســط وزارت محت هــزار صن
درخواســت کرده ایــم ایــن صندوق هــا فقــط در شــهرهایی 
عملیاتــی شــود کــه ظرفیــت کرســی شــوراها در آن ۷ و ۹ 
ــر انتخابــات  نفــر اســت. ســخنگوی هیئــت مرکــزی نظــارت ب
ــه اینکــه مجموعــا ۱۳۲  ــا اشــاره ب شــوراهای اســالمی کشــور ب
شــهر بــا تعــداد کرســی ۷ عضــو و ۳۴ شــهر بــا تعــداد کرســی 
۹ عضــو در کل کشــور وجــود دارد، افــزود: در جلســه ای کــه بــا 
وزارت محتــرم کشــور داشــتیم، مقــرر شــد بــا توجــه بــه تعــداد 
محــدود صندوق هــای الکترونیکــی، در تعــداد متناســبی از 
ایــن شــهرها امــکان رأی گیــری الکترونیکــی فراهــم شــود؛ بــه 
طــوری کــه در هــر شــعبه اخــذ رأی دســت کم ۳ و حداکثــر 5 

ــود. ــی ش ــی پیش بین ــدوق الکترونیک صن
تجــری همچنیــن تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه تجربــه جدیــدی 
ــتیم  ــاهد آن هس ــی ش ــات الکترونیک ــزاری انتخاب ــه در برگ ک
مقــرر شــد صندوق هــا در شــعباتی عملیاتــی شــود کــه 
پیش بینــی رأی مأخــوذه بیــش از یــک هــزار رأی نباشــد. مهــر

ــن  ــت، در آخری ــر نوبخــت، ســخنگوی دول محمدباق
نشســت خبــری خــود در ســال ۹5 اظهــار داشــت: از 

ــه ۲۴ هــزار و ١٣٣  ــون ب ابتــدای ســال جــاری تاکن
ــا  ــهیالت ب ــط، تس ــک و متوس ــدی کوچ ــد تولی واح

اعتبــاری حــدود ۱۶ هــزار و ۷۴۷ میلیــارد تومــان بــه 
عنــوان ســرمایه در گــردش داده شــده اســت.

ــر اســاس آخریــن گــزارش  وی افــزود: همچنیــن ب
ــارد  ــا ٢١ اســفندماه، حــدود ٢٣ هــزار و ۶۷5 میلی ت
ــده و از ٢١  ــت ش ــی پرداخ ــارات عمران ــان اعتب توم
ــان  ــارد توم ــزار و 5۰۰ میلی ــون، ٨ ه ــفندماه تاکن اس
ــان  ــا پای ــه ت ــی ک ــای نیمه تمام ــه طرح ه ــار ب اعتب
ــد رســید، تخصیــص  ــان خواهن ــه پای ــت ب ــن دول ای

ــت. ــده اس ــت ش داده و پرداخ
نوبخــت ادامــه داد: از پاییــز ٩٢ تــا ۹5 تعــداد ٢ 
میلیــون و ٢٣٢ هــزار و ۳۴۶ نفــر بــه جمعیــت 
ــز  ــداد نی ــن تع ــه از ای ــزوده شــدند ک ــای کار اف جوی
تعــداد ١ میلیــون و 5۰5 هــزار و ٨١٣ بــه تعــداد 
شــاغالن کشــور افــزوده شــدند و تعــداد ۷۲۶ هــزار 
و 5۳۳ هــزار نفــر هــم نتواســتند کار مدنظرشــان را 
ــزار  ــدود ٣ ه ــاری ح ــال ۹۶ اعتب ــد. از س ــدا کنن پی
ــری حقــوق  ــرای رفــع نابراب ــارد تومــان ب و ۴۰۰ میلی

ــد. ــد ش ــه خواه ــت و هزین ــتگان پرداخ بازنشس
ســخنگوی دولــت در واکنش بــه انتقــادات صورت گرفته 
بــه دولــت گفــت: هیــچ اشــکالی نیســت و منتقــدان 
ــد؛  ــش کنن ــد چال ــی می توانن ــر موضوع ــت در ه دول

ــود  ــالم می ش ــا اع ــمی قانون ــار رس ــی آم ــا وقت منته
همیــن جــوری کلــی گفتــن کــه ایــن نیســت، جــز 

ــد. ــز دیگــری را حــل نمی کن ــای شــبهه چی الق
وی افــزود: اکنــون وقتــی می گوییــم رشــد اقتصادی 
ایــن عــدد اســت، می توانیــد ســوال کنیــد ایــن عــدد 
 محصــول کــدام اقــدام اســت و مــا هــم بایــد آمــار 
کلــی  همین طــوری  بگوییــم؛  رقــم  و  عــدد   و 
نمی رســد  نظــر  بــه  زدن کــه  و کیلویــی حــرف 
 چنیــن عــددی باشــد، ایــن حرف هــا جــواب علمــی 
و کارشناســی نیســت، آن هــم نســبت بــه آمارهــای 

رســمی دولــت.
نوبخــت درخصــوص بعضــی اخبــار مبنــی بــر ارســال 
نامــه روحانــی بــه امیــر کویــت گفــت: از نامــه 

ــدارم. ــری ن ــت خب ــر کوی ــه امی ــی ب روحان
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه برخــی بــا 
ــد  ــات می گوین ــای انتخاب ــی روزه ــه نزدیک ــه ب توج
ــت  ــر پرداخ ــا ٣ براب ــدی را ٢ ت ــه نق ــوان یاران می ت
ــا امــکان تحقــق ایــن موضــوع وجــود دارد  کــرد، آی
ــن  ــد؛ ای ــالف می گوین ــا خ ــت: حتم ــر،  گف ــا خی ی
حرف هــا القــای شــبهه و تشــویش اذهــان عمومــی 

اســت. فــارس

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه، طــی  گفت وگویــی 
اظهــار داشــت: نشســت مشــترک وزارت خارجــه بــا 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، شــرایط 
ــا از نظــرات کارشناســی اعضــای  ــرد ت ــی را فراهــم ک خوب
کمیســیون اقتصــادی مجلــس برخــوردار شــویم و زمینــه 

ــود. ــم ش ــا فراه ــت همکاری ه ــرای تقوی ب
ــی  ــن جلســه مشــترک، پیشــنهاد اجرای ــزود: در ای  وی اف
کمیســیون  عضــو  نماینــدگان  ســوی  از  عملیاتــی  و 
ــا  تشــکیل کمیتــه مشــترک وزارت  اقتصــادی در رابطــه ب
خارجــه و ایــن کمیســیون در راســتای پیگیــری تعهــدات 
ــن  ــعه و همچنی ــم توس ــه شش ــوزه برنام ــف در ح مختل

اقتصــاد  حــوزه  در  خارجــه  وزارت  وظایــف  پیگیــری 
ــد. ــرح ش ــی مط مقاومت

ــی کــردن  ــت ارزیاب ــا مثب ــن ب ــر امــور خارجــه همچنی وزی
برگــزاری نشســت مشــترک وزارت خارجــه بــا کمیســیون 
ــرد: در  ــح ک ــالمی  تصری ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
ایــن نشســت مشــترک معاونــان وزارت خارجــه، گزارشــی 
ــرای تســهیل  درخصــوص اقدامــات وزارت امــور خارجــه ب
ــدگان  ــه نماین ــا کشــورهای خارجــی ب ــط اقتصــادی ب رواب

ارائــه شــد. 
غیردیپلماتیــک  نامه هــای  تاثیــر  درخصــوص   ظریــف 
ــر شــأن جمهــوری اســالمی گفــت: طبیعــت  و تأثیــر آن ب
ــئونات در  ــی از ش ــد بعض ــاب می کن ــک ایج کار دیپلماتی
ایــن حــوزه رعایــت شــود و زمانــی کــه خــارج از شــئونات 
کاری انجــام شــود، بیانگــر ایــن اســت کــه روابــط خارجــی 
ــوع  ــا موض ــت ت ــی اس ــت داخل ــوع سیاس ــتر موض بیش

امنیــت ملــی. خانــه ملــت

ــه  ــاره ب ــا اش ــوی ب ــود عل ــید محم ــالم س حجت االس
ــرد: ســالمت  ــار ک ــات اظه ــت و انتخاب دو محــور امنی
و امنیــت، نعماتــی اســت کــه مــردم قــدر آن را 
ــت  ــت را از دس ــن دو نعم ــه ای ــد ک ــد و بع نمی دانن
می دهنــد تــازه قــدر آن هــا را می داننــد. امــروز ایــران 
ــوردار  ــی برخ ــت بی بدیل ــت امنی ــا از نعم ــالمی م اس
ــات  ــه بی ثب ــورهای منطق ــه کش ــی ک ــت؛ در حال  اس
و ناامــن هســتند؛ امنیــت حاکــم بــر جمهــوری 
ــه  ــن وظیف ــه ای ــت و البت ــردم اس ــق م ــالمی، ح اس
نظــام اســت تــا امنیــت را بــرای مــردم فراهــم ســازد.

وزیــر اطالعــات گفــت: وظیفــه سیســتم حکومتــی در 
حکومــت اســالمی، برقــراری امنیــت در کنــار آرامــش 
و ســرور اســت؛ اگــر امنیــت باشــد ولــی لبخنــد بــر 

ــت در  ــرکات امنی ــرات و ب ــد، خی ــردم نباش ــان م لب
جامعــه نیــز اثــر نخواهــد کــرد. 

علــوی متذکــر شــد: وزارت اطالعــات بــا بنیــه علمــی 
پیــش  در  را  ســخت افزاری  رویکــرد  ایــن  زیــاد 
ــر  ــرای بگی ــی را ب ــتگاه اطالعات ــت؛ دس ــد گرف  نخواه
و ببنــد درســت نکرده انــد، بلکــه ایــن دســتگاه بــرای 
آن ســاخته شــده کــه ریشــه های ناامنــی را بســوزاند 

ــد بحران هــا را مدیریــت کنــد. و بتوان
وزیــر اطالعــات تصریــح کــرد: بهترین و معجزه آســاترین 
ــور  ــی اخالق مح ــالم، کار اطالعات ــی در اس کار اطالعات

اســت؛ چــرا کــه راه پیشــرفت در مســیر اخالقــی 
امنیــت  نمی توانیــم  خوداجتهــادی  بــا  اســت؛ 
بیــن  از  را  جامعــه  فعــاالن سیاســی  و  نخبــگان 
ــی  ــردم در فضای ــر م ــت: اگ ــوان داش ــم. وی عن ببری
 آرام بتواننــد نفــس بکشــند بــرای مــا ارزشــمند اســت 
و مــردم نیــز در ایــن صــورت بــا مــا همــراه خواهنــد 
شــد؛ تیمــی کــه می خواســت در فــارس جنایــت کنــد 
و در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن فاجعــه بیافرینــد، توســط 

ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( دســتگیر شــد.
ــه  ــی ک ــا جای ــات ت ــت: در انتخاب ــات گف ــر اطالع وزی

کــرد  خواهیــم  مدیریــت  را  تخریب هــا  بتوانیــم 
و امنیــت کامــل را ایجــاد می کنیــم. امســال دو 
انتخابــات مهــم در پیــش داریــم کــه اگــر حواســمان 
ــه و ســونامی در جامعــه ایجــاد خواهــد  نباشــد، زلزل

شــد. 
ــه ای رفتــار کنیــم کــه  ــه گون وی اضافــه کــرد: بایــد ب
زلزلــه ای در انتخابــات بــه وجــود نیایــد؛ بــا جلوگیــری 
ــوان  ــودن مســیر می ت ــا و در چارچــوب ب از تخریب ه

انتخابــات خوبــی برگــزار کــرد. 
علــوی اظهــار داشــت: امیــدوارم خداونــد متعــال بــه 
مــا توفیــق دهــد تــا بــا تدابیــر مقــام معظــم رهبــری 
ــک  ــا ی ــالب م ــرای انق ــا ب ــزار شــود ت ــی برگ انتخابات

ســرمایه اجتماعــی باشــد. فــارس
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زندگــی شــهری و افزایــش جمعیــت و صنعتی شــدن جوامع 
ــت محیطی از  ــای زیس ــش آلودگی ه ــث افزای ــروزی باع ام
جملــه انتشــار آالینده هــا در هــوا، افزایــش دمــا و تغییــرات 
ــش  ــف بخ ــی از وظای ــت. یک ــده اس ــی ش ــرایط اقلیم ش
ــتان  ــت اس ــط  زیس ــت محی ــگاه های اداره کل حفاظ آزمایش
اصفهــان نیــز پایــش، رصــد و کنتــرل شــاخص کیفــی هــوا 
همچنیــن پیگیــری برنامه هــای مختلــف مرتبــط بــا کاهــش 
ــی  ــت کیف ــی وضعی ــتای بررس ــت. در راس ــی هواس آلودگ
هــوای اصفهــان گفت وگویــی داشــتیم بــا رئیــس اداره امــور 
آزمایشــگاه های حفاظــت محیــط  زیســت اســتان اصفهــان 

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ک
تصویببرنامههایملیبرایهشتکالنشهر    

ــای  ــب برنامه ه ــه تصوی ــاره ب ــن اش ــان ضم ــک صادقی باب
ــن  ــت از تدوی ــت دول ــرای هشــت کالن شــهر در هیئ ــی ب مل
برنامــه اســتانی کاهــش آلودگــی هــوا تحــت عنــوان 
ــه در  ــان« ک ــوای اصفه ــت ه ــرل کیفی ــع کنت ــه جام »برنام
بهمن مــاه 1392 بــا همــکاری اســتانداری، اداره کل حفاظــت 

محیــط  زیســت و دانشــگاه های اســتان تهیــه شــد، خبــر داد 
و گفــت: ایــن برنامــه از ابتــدای ســال 93 بــا هــدف افزایــش 
روزهــای ســالم و ارتقــای کیفیــت هــوا در محــدوده مرکــزی 
اصفهــان، عملیاتــی و ســال 92 بــه  عنــوان مبنــای عملکــرد 

برنامــه در نظــر گرفتــه شــد.
ــداد روزهــای ســالم  ــش تع ــد افزای ــرد: رون ــح ک   وی تصری
ــه   ــا 95 ب ــای ناســالم از ســال 92 ت ــداد روزه و کاهــش تع
ــوق  ــات ف ــر اســاس اطالع ــه داشــته و ب طــور مســتمر ادام
تعــداد روزهــای ســالم در 10 ماهــه نخســت ســال 93 
نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال 92 بــه میــزان 153 
ــه ســال 93 و ســال  درصــد، همچنیــن ســال 94 نســبت ب
95 نســبت بــه ســال 94 نیــز بــه میــزان 18 درصــد افزایــش 

را نشــان می دهــد.
    کاهش3/8برابریروزهایناسالم

ایــن کارشــناس از کاهــش 37 درصــدی مجمــوع روزهــای 
ــال 92  ــه س ــبت ب ــال 93 نس ــالم س ــیار ناس ــالم و بس ناس
ــال 94  ــا در س ــن روزه ــدی ای ــش 26 درص ــن کاه همچنی
ــه ســال 93 خبــر داد و افــزود: ســال 95 نســبت  نســبت ب
ــز 44 درصــد کاهــش را  ــدت مشــابه ســال 1394 نی ــه م ب

نشــان می دهــد. بــه  عبــارت  دیگــر از زمــان اجــرای برنامــه 
ــون  ــال 93( تاکن ــدای س ــوا )ابت ــی ه ــرل کیف ــع کنت جام
تعــداد روزهــای ســالم حــدود 3/2 برابــر افزایــش و مجموع 
روزهــای ناســالم و بســیار ناســالم طــی ایــن مــدت حــدود 

ــر کاهــش داشــته اســت.  3/8 براب
رئیــس اداره امــور آزمایشــگاه های حفاظــت محیــط  زیســت 
ــدی  ــش 20 درص ــه افزای ــاره ب ــن اش ــان ضم ــتان اصفه اس
ــه شــرایط خــاص  ــا توجــه ب روزهــای ســالم ســال 1392 ب
ســال مذکــور گفــت: تعــداد روزهــای ســالم 10 ماهــه 
نخســت ســال 95 نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال مبنــا 

ــش داشــته اســت. ــر افزای ــش از ســه براب )ســال 92( بی
    اقداماتانجامشده

صادقیــان یکــی از ســه اقــدام انجام شــده در جهــت کاهــش 

ــون را حــذف مصــرف ســوخت  ــوا از 1393 تاکن ــی ه آلودگ
ــروگاه مجــاور  ــع )نفــت کــوره( از چرخــه مصــرف دو نی مای
شــهر اصفهــان کــه در ســال 92 بیــش از 80 درصــد ســوخت 
آن هــا مــازوت )نفــت کــوره( بــوده اســت، عنــوان کــرد کــه 
ــتن  ــن داش ــرف و همچنی ــاد مص ــم زی ــه حج ــه ب ــا توج ب
ــم  ــار حج ــد و انتش ــث تولی ــرد باع ــادی از گوگ ــد زی درص
ــردی و ذرات  ــات گوگ ــه ترکیب ــا از جمل ــی از آالینده ه فراوان
ــاک( می شــده اند.  ــی )از آالینده هــای خطرن ــق میکرون معل
وی اقــدام مؤثــر دیگــر را تبدیــل ســوخت یــورو 2 بــه یــورو 
ــات  ــن و ترکیب ــزان بنزی ــش می ــث کاه ــه باع ــت ک 4 دانس
آروماتیــک در ســوخت بنزیــن می شــود؛ همچنیــن بــه 
ــای  ــی خودروه ــل مصرف ــوخت گازوئی ــت س ــای کیفی ارتق

ــرد.  ــی درون شــهری اشــاره ک دیزل
رئیــس اداره امــور آزمایشــگاه های حفاظــت محیــط  زیســت 
اســتان اصفهــان در کنــار ایــن اقدامــات بــه موضــوع احیــا 
ــوزش  ــوع آم ــی، موض ــل عموم ــاوگان حمل ونق ــعه ن و توس
ــات  ــن اقدام ــه ای ــزود: هم ــرد و اف و اطالع رســانی اشــاره ک
باعــث شــد تــا شــاهد تأثیــرات مثبــت در کاهــش آلودگــی 
ــان خاطرنشــان  ــان باشــیم. صادقی ــوای کالن شــهر اصفه ه
ســاخت: گرچــه افزایــش روزهــای ســالم از اهــداف برنامــه 
ــا اقدامــات انجام شــده  ــود و ب ــرل کیفــی هــوا ب جامــع کنت
در حــد قابــل قبولــی بــه هــدف مزبــور رســیدیم، ولــی قطعــا 
هــدف ایــده آل مــا افزایــش تعــداد روزهــای پــاک و کاهــش 
روزهــای ناســالم باقی مانــده اســت کــه امیدواریــم بــا اجرای 
کامــل برنامــه موجــود و تدویــن و اجــرای برنامه هــای جدید 
میان مــدت و بلندمــدت بــا افــق 10 تــا 20 ســاله بتوانیــم در 

رســیدن بــه ایــن هــدف موفــق باشــیم.

 رئیس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط  زیست استان اصفهان 

در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

افزایش 3/2 برابری روزهای سالم اصفهان

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا انتقــاد از تبلیــغ 
کاالهــای خارجــی در اتوبوس هــای شــهری گفــت: تقریبــا 
مشــابه همــه کاالهــای خارجــی در کشــور تولیــد می شــود. 
محمدرضــا نعمــت زاده بــا بیــان اینکــه اشــتغال مهم تریــن 
بحــث در امــور اقتصــادی اســت، گفــت: بــا وجــود جوانــان 

بــا  اشــتغال جــز  تحصیلکــرده مســئله 
اعتمــاد بــه نیروهــای جــوان و مســتعد 

کشــور حــل نمی شــود. 
ــی  ــاس خارج ــغ اجن ــاد از تبلی ــا انتق وی ب
بــر روی اتوبوس هــای درون شــهری افــزود: 
ــان کار  ــی خواه ــه از طرف ــت ک ــرم آور اس ش
ــتیم  ــان هس ــرای جوان ــتغال ب ــاد اش  و ایج

ــغ کاالی خارجــی  ــا تبلی ــای م ــر اتوبوس ه و از طــرف دیگ
ــد.  ــام می دهن را انج

ــن  ــه ای ــه داد: البت ــارت ادام ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
مســئله در تلویزیــون مــا کــه ملــی اســت، قطــع شــد؛ چــرا 
کــه طــی چندیــن جلســه ایــن مســئله را مطــرح کردیــم     

ــد.  ــت می کنن ــم رعای ــا ه و آن ه
ــابه  ــت مش ــوان گف ــا می ت ــرد: تقریب ــه ک ــت زاده اضاف نعم
تولیــد  داخــل کشــور  در  را  مصرفــی  همــه کاالهــای 
ــی را در  ــد کاالی خارج ــرا بای ــال چ ــن ح ــم؛ در ای می کنی
دســتگاه های دولتــی و نیمه دولتــی و عمومــی تبلیــغ 
کنیــم؟ ایــن نشــان می دهــد کــه هنــوز 
ــود دارد.  ــور وج ــی در کش ــکالت فرهنگ مش
وی بــا بیــان اینکــه در اروپــا نمی بینیــم کــه 
کاالی مــا را روی اتوبوس هــا تبلیــغ کننــد 
ــد، افــزود: امــا  چــرا کــه آن هــا تعصــب دارن
ــن تبلیغــات  ــا افتخــار ای مــا در کشــورمان ب
را انجــام می دهیــم. نعمــت زاده در ادامــه بــا 
ــا در وزارت  ــه خانم ه ــازمانی ک ــت های س ــه پس ــاره ب اش
صنعــت،   معــدن و تجــارت آن هــا را احــراز کرده انــد، اظهــار 
ــت  ــا 81 پس ــم جمع ــت یازده ــدت دول ــول م ــرد: در ط ک
ســازمانی و مســئولیت در ســطوح بــاال بــه خانم هــا محــول 

شــده اســت. مهــر

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از همــکاری فائــو بــا 
کشــورمان بــرای کاهــش تنــش آبــی موجــود خبــر داد و 
گفــت: در حــال رد و بــدل پروتکل هــا و انعقــاد قــرارداد در 

ــه هســتیم.  ــن زمین ای
علی مــراد اکبــری دربــاره همکاری هــای ایــران و فائــو 

ــرای  ــی و اج ــای آب ــش تنش ه ــرای کاه ب
طــرح ابتــکار آب منطقــه ای ایــن ســازمان، 
ــدود  ــز ح ــتا نی ــن راس ــت: در ای ــار داش اظه
ــئوالن  ــا مس ــه ای ب ــش جلس ــه پی دو هفت
ــردن  ــدل ک ــال رد و ب ــتی؛ در ح ــو داش فائ
قراردادهایــی  و  هســتیم  پروتکل هایــی 
ــا تالش هــا  منعقــد می کنیــم کــه بتوانیــم ب

ــم.  ــل کنی ــران را ح ــن بح ــه ای ای ــای منطق و کمک ه
وی اضافــه کــرد: همچنیــن اخیــرا جلســه ای بــا مدیــر کل 
محیــط زیســت اتحادیــه اروپــا داشــتیم و آنجــا پیشــنهاد 
دادیــم بــا توجــه بــه اینکــه در حــدود یــک میلیــون هکتــار 
ــی  ــات اجرای ــه، عملی ــن زمین ــا در ای ــور م ــی کش  از اراض

و زیربنایــی در حــال انجــام اســت، ایــران بــه عنــوان 
پایلــوت کار انتخــاب شــود و فائــو بــه مــا کمــک  بالعــوض 
ــا بتوانیــم هــم در کشــور کار را ادامــه دهیــم، هــم  ــد ت کن

ــه باشــیم.  ــرای منطق ــی ب پایلوت
ــه ایــن پرســش کــه در  ــر جهــاد کشــاورزی ب معــاون وزی
حــال حاضــر تفاهم نامــه امضــا کرده ایــد یــا 
اجــرای ایــن اقدامــات بــه طــور جــدی آغــاز 
شــده اســت، گفــت: بحث هایــی در ایــن 
ــده  ــکیل ش ــی تش ــام و کارگروه ــه انج زمین
ــای  ــروه راهکاره ــن کارگ ــت ای ــرار اس ــه ق ک
الزم را پیــدا کننــد تــا مــا بتوانیــم آن را 

ــم.  ــی کنی عملیات
 گفتنــی اســت طــی ســال های اخیــر، یکــی از جدی تریــن 
ــا آن مواجــه شــده، بحــث  ــا ب ــی کــه کشــور م چالش های
کمبــود آب اســت. بحــران آب مشــکالت زیــادی را بــرای 
ــن  ــم، ای ــر می روی ــه جلوت ــر چ ــرده و ه ــاد ک ــور ایج کش

ــن ــود. اقتصادآنالی ــر  می ش ــز عمیق ت ــران نی بح

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهاناصفهان

ــل  ــد داخ ــات تولی ــتفاده از قطع ــا اس ــولزر ب ــای س ــرد توربین ه ــازی کارک ــور بهینه س ــه منظ ب
ــه  ــق منطق ــزار دقی ــد اب ــش توســط کارشناســان واح ــاوراء بنف دســتگاه آشــکارکننده اشــعه م

ــد.  ــاخته ش ــان س اصفه
ــه  ــق منطق ــزار دقی ــرات اب ــداری و تعمی ــد نگه ــس واح ــور، رئی ــدر پ ــر حی ــدس علی اکب  مهن
ــط  ــارون توس ــه م ــی از منطق ــام دریافت ــت خ ــده نف ــش عم ــت: بخ ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ــا توجــه بــه اهمیــت  توربین هــای ســولزر بــه پاالیشــگاه اصفهــان رســید و ارســال می شــود؛ ب
ــگیری از  ــن پیش ــق و همچنی ــتارت های موف ــام و اس ــت خ ــن نف ــدار و ایم ــال پای ــظ انتق حف
توقف هــای ناخواســته توربین هــا، طــی ســال های اخیــر بــا اتصــال کلیــه مراکــز انتقــال نفــت 

بــه شــبکه گاز کشــور، خــوراک مصرفــی ایــن توربین هــا از نفــت خــام بــه نفــت گاز و گاز تغییــر 
یافــت. وی افــزود: پــس از ایــن تغییــر ســوخت مصرفــی توربین هــا، بــا طــول مــوج پاییــن گاز 
مایــع روبــه رو شــدیم؛ زیــرا بــر اســاس دیــد اشــعه مــاوراء بنفــش )UV(، نورهــای ساطع شــده 
ــاق  ــن اتف ــی ای ــتند و در پ ــر داش ــر 400 نانومت ــی زی ــول موج ــوده و ط ــی نب ــا مرئ از توربین ه
ــه آشکارســازی شــعله ایــن ســوخت از طریــق سنســور  ــادر ب فتوترانزیســتورها و فتوســل ها ق
فتورزیســتنس نبودنــد. در ادامــه غالمحســین ابوالفتحــی، تکنســین ارشــد ابــزار دقیــق، طــراح 
ــا کار تحقیقــی و مطالعــات علمــی از طریــق  و ســازنده ایــن قطعــات، گفــت: دســتگاه فــوق ب
مهندســی معکــوس طــی 5 مــاه فعالیــت مهندســان داخلــی انجــام پذیرفتــه و بــا اجــرای آن 
پیش بینــی می شــود صرفه جویــی ارزی در حــدود یک ســوم هزینــه واردات دســتگاه را در 

پــی داشــته باشــد.

بــا وجــود بارش هــای پاییــز و زمســتان گذشــته، وضعیــت خشکســالی در 
ــر اســاس آمــار  ــه  طــوری  کــه ب ــان ادامــه دارد؛ ب ــه وســیعی از کشــور همچن پهن
بارش هــای کشــور، از ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون 150 میلیمتــر بــارش در 
کشــور رخ داده کــه در مقایســه بــا دوره بلندمــدت 6 درصــد و در قیــاس بــا مــدت 
مشــابه پارســال 4 درصــد کاهــش یافتــه اســت. از شــش حوضــه اصلــی کشــور 
ــوده  ــرو ب ــا روب ــا کاهــش بارش ه ــا دوره درازمــدت ب ــار حوضــه در مقایســه ب چه
ــد.  ــه کرده ان ــی بیشــتر از متوســط بلندمــدت را تجرب ــا دو حوضــه بارش های و تنه
ــان 6  ــای عم ــارس و دری ــج ف ــه خلی ــد، حوض ــزر 5 درص ــه خ ــن حوض همچنی
ــرزی شــرق 27 درصــد  ــه 17 درصــد و حوضــه م درصــد، حوضــه دریاچــه ارومی
کاهــش در مقایســه بــا دوره درازمــدت داشــته اند. همچنیــن دو حوضــه مرکــزی 
بــا 4 درصــد و حوضــه قرقــون بــا 11 درصــد تنهــا حوضه هــای بــا افزایــش بــارش 
ــه از 31  ــد ک ــان می ده ــور نش ــتان های کش ــارش اس ــار ب ــی آم ــد. بررس بوده ان
اســتان کشــور، 21 اســتان بارش هایــی منفــی در مقایســه بــا درازمــدت را تجربــه 

کرده انــد و اســتان های مهمــی ماننــد خوزســتان، ایــالم، اصفهــان و کردســتان بــه 
ــه رو هســتند.  ــا 50، 37، 18 و 25 درصــد کاهــش روب ترتیــب ب

همچنیــن اســتان کرمانشــاه بــا 37 درصــد کاهــش بــارش و کهگیلویــه و بویراحمد 
بــا 37 درصــد کاهــش بــارش در قیــاس بــا دوره بلندمــدت در وضعیــت مناســبی 
بــه لحــاظ بارش هــا قــرار ندارنــد. از ســوی دیگــر بــه دلیــل کاهــش بارش هــا در 
فــالت مرکــزی ورودی آب بــه ســدهای کشــور نیــز دچــار افــت محسوســی شــده 
و ورودی آب بــه ســدی ماننــد ســد درودزن شــیراز کــه تأمین کننــده آب شــرب 
شــهر شــیراز شــناخته شــده نســبت بــه ســال گذشــته 44 درصــد کاهــش و ســد 

ســفیدرود 52 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ــت آب  ــل مدیری ــه دلی ــور ب ــدهای کش ــه س ــدید ورودی ب ــش ش ــود کاه ــا وج ب
ــوده و در  ــب ب ــر مکع ــارد مت ــدها 25.9 میلی ــت س ــدها، آب پش ــی از س خروج
ــی کــه از ســال  ــا آب وضعیتــی مشــابه ســال گذشــته قــرار دارد و تــالش شــده ت

ــرود. ایســنا ــود، از دســت ن ــره شــده ب گذشــته ذخی

ــاوگان  ــمند ن ــامانه هوش ــدازی س ــاده ای از راه ان ــل ج ــازمان حمل ونق ــار س ــر آم ــر کل دفت مدی
اتوبوســرانی خبــر داد. جــواد هدایتــی در نشســت رونمایــی از ســامانه هوشــمند نــاوگان 
 اتوبوســرانی گفــت: ســاالنه حــدود 16 هــزار و 500 نفــر کشــته در تصادفــات معابــر درون شــهری 
ــوادث  ــی از ح ــیب های ناش ــال آس ــر س ــود و ه ــت می ش ــور ثب ــای کش ــهری راه ه و برون ش
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را  ب ــص داخل ــد ناخال ــای تولی ــد از هزینه ه ــدود 7 درص ــی ح رانندگ
می دهــد. مدیــر کل دفتــر آمــار، ایمنــی و ترافیــک ســازمان حمل ونقــل جــاده ای کشــور ادامــه 
داد: بــرای حفــظ ســرمایه های مملکــت و خانواده هــا بایــد بــه بحــث ایمنــی پرداختــه شــود و در 
همیــن راســتا، تــالش بــر ایــن اســت تــا بــا همــکاری شــرکت هایی کــه در ایــن زمینــه فعالیــت 
می کننــد، ایمنــی خانواده هــای ایرانــی را ارتقــا دهیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســامانه بــه 
نوعــی جــزو خدمــات پــس از فــروش بــه  حســاب می آیــد، اضافــه کــرد: یکــی از بزرگ تریــن 
مشــکالت در حــوزه حمــل و نقــل و راهــداری، ایــن بــود کــه ارتبــاط بیــن خودروســاز و صاحــب 
خــودرو در حیــن فرآینــد بهره بــرداری قطــع می شــد؛ ایــن قطــع ارتبــاط باعــث می شــد 

خودورســاز و بهره بــردار از مشــکالت احتمالــی خــودرو باخبــر نشــوند و ایــن موضــوع هزینه هــای 
ــاده ای  ــل ج ــناس حمل ونق ــن کارش ــت. ای ــراه داش ــه هم ــا ب ــر دوی آن ه ــرای ه ــی را ب هنگفت
ــتند؛  ــی هس ــد دائم ــل درآم ــی مح ــه عموم ــایل نقلی ــا و وس ــرد: اتوبوس ه ــه ک ــه اضاف در ادام
ــه  ــان ممکــن و پیــش از آنکــه هزین ــن زم ــات تعمیرگاهــی در کوتاه تری پــس الزم اســت خدم
ــد  ــاره سیســتم جدی ــی درب ــه شــود. هدایت ــد، ارائ ــل کن ــه صاحــب خــودور تحمی ســنگینی را ب
ــام  ــرای تم ــکان را ب ــن ام ــامانه ای ــن س ــری از ای ــت: بهره گی ــرانی گف ــاوگان اتوبوس ــمند ن هوش
ذی نفعــان حــوزه حمل ونقــل فراهــم مــی آورد کــه تمــام اطالعــات را چــه نــوع از ســخت افزاری 
ــوع وضعیــت روحــی راننــده  ــوع نرم افــزاری ماننــد ن ماننــد، مشــکالت فنــی خــودرو و چــه از ن
)پرخاشــگر، آرام، عصبانــی( بــه آن هــا انتقــال دهــد. وی تصریــح کــرد: ایــن سیســتم می توانــد 
در اختیــار تمــام ناوگان هــا قــرار گیــرد و بــرای هــر کــدام از آن هــا کارکــردی داشــته باشــد؛ نــوع 
کارکــردی کــه بــرای وزارت بهداشــت دارد، قطعــا بــا نــوع کارکــردی کــه بــرای پلیــس راهــور دارد 

متفــاوت خواهــد بــود. مهــر

استمرار سایه خشکسالی بر سر ایرانساخت آشکارکننده اشعه ماوراء بنفش توربین های سولزر در منطقه اصفهان

رونمایی از سامانه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 394 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

نخستین نوشابه لبنی در ایران تولید شد
ــی  ــگاه صنعت ــمندان دانش دانش
تولیــد  بــه  موفــق  شــریف 
نخســتین نوشــابه لبنــی بــا پایه 
شــیر شــدند. ایــن نوشــابه لبنی 
نوشــابه ها  ســـایر  برخــالف 
اســتخوان ها  تقویــت   باعــث 
و جلوگیــری از پوکــی اســتخوان 
ــی از  ــی تیم ــه همراه ــی ب ــوان ایران ــان ج ــود. محقق می ش
متخصصــان و پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف موفــق 
بــه تولیــد نوشــابه ای بــا پایــه شــیر، بــرای اولیــن بــار در ایران 
شــدند. نوشــابه لبنــی کــه از دهــه 50 میــالدی در اروپــا تولیــد 
ــوئیس  ــور س ــوب کش ــیدنی محب ــود، نوش ــرف می ش و مص
ــگاه  ــگران دانش ــالش پژوهش ــا ت ــول ب ــن محص ــت. ای اس
ــی از  ــران و در یک ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــریف ب ــی ش صنعت
بزرگ تریــن شــرکت های لبنــی بــه تولیــد انبــوه رســیده 
اســت. نوشــابه لبنــی در واقــع نوشــابه ای اســت کــه بــا پایــه 
ــم و  ــان طع ــابه ها هم ــن نوش ــت. ای ــده اس ــد ش ــی تولی لبن
خاصیــت نوشــابه های معمولــی را دارنــد، امــا بــه جــای رنــگ 
ــل از  ــای حاص ــی از طعم دهنده ه ــای مصنوع و طعم دهنده ه
فــرآوری شــیر در آن هــا اســتفاده می شــود؛ بــه ایــن ترتیــب 
ایــن محصــول مضــرات نوشــابه های معمولــی را نــدارد. 
ــی  ــرآورده لبن ــه ف ــل اینک ــه دلی ــن نوشــابه ها ب ــن ای همچنی
هســتند، حــاوی مقادیــری کلســیم، پروتئیــن و امــالح 
بــه جــای  اســید ماســت  از  اســتفاده  اســت.  معدنــی 
اســیدهای مضــر، الکتــوز بــه جــای شــکر، تقویت اســتخوان ها 
ــابه  ــای نوش ــر ویژگی ه ــتخوان ها از دیگ ــی اس ــای پوک ــه ج ب

لبنی است. ایران جیب

 مردم برای واریز سود سهام عدالت 

حساب باز کنند
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی گفــت: مــردم بــرای 
دریافــت ســود ســهام عدالــت بایــد حســاب بانکــی 
ســازمان  فراخــوان  از  پــس  بــه زودی  و  کــرده  بــاز 
خصوصی ســازی شماره حســاب خــود را جهــت واریــز 
ســود بــه مــا اعــالم کننــد. میرعلــی  اشــرف عبدالــه 
پوری حســینی تصریــح کــرد: مرحلــه دوم ســاماندهی 
ســهام عدالــت، توزیــع ســود اســت کــه مقدمــات آن 
 49 بــرای  خصوصی ســازی  ســازمان  فراخــوان  بــرای 
میلیــون نفــر جهــت ارائــه شماره حســاب بــرای واریــز 
ــل شماره حســاب ها  ــا فای ســود در حــال انجــام اســت؛ ام
ــرد  ــرار می گی ــا ق ــار بانک ه ــتی آزمایی در اختی ــرای راس ب
ــت  ــه درســت باشــد، در ســامانه ســهام عدال ــی ک و آن های
ثبــت می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه شــماره تلفن نیــز 

درخواســت می شــود. مهــر

  نابودی کسب وکارهای کوچک 

با ساخت سیتی سنترها
در جلســه کمیســیون مــاده 5 
ایــن هفتــه اســتان اصفهــان 120 
مــورد از مــوارد مربــوط بــه تغییــر 
کاربــری، حــذف و احــداث گــذر 
بررســی  مــورد  شهرســتان   12
قــرار گرفــت. در ایــن جلســه کــه 
ــه  ــی طرف ــت محمدعل ــه ریاس ب
ــور  ــا حض ــتانداری و ب ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
حجت الــه غالمــی، مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان 
ــه  ــوط ب ــوارد مرب ــورد از م ــد، 120 م ــام ش ــا انج ــر اعض و دیگ
تغییــر کاربــری، حــذف و احــداث گــذر مربــوط بــه شــهرهای 
اصفهــان، ســده لنجــان، نجف آبــاد، بوییــن و میاندشــت، 
ــز،  ــر، نطن ــتان، قمص ــرگاب، اردس ــهر، گ ــگان، شاهین ش گلپای
ــاد  آران و بیــدگل و بررســی محــدوده بافــت فرســوده ابوزیدآب
مطــرح شــد و مــورد بررســی قــرار گرفــت. مدیــر کل راه وشهرســازی 
ــای  ــنتر در محله ه ــاخت سیتی س ــت: س ــان گف ــتان اصفه اس
پرترافیــک عــالوه بــر ایجــاد مشــکل ترافیکــی باعــث نابــودی 
کســب وکارهای کوچــک خواهــد شــد و بایــد پیامدهــای 
اجتماعــی آن نیــز در نظــر گرفتــه شــود. حجت الــه غالمــی در 
ادامــه بیــان داشــت: اولویت بنــدی متوجــه امــالک شــخصی 
واقــع در مســیر طرح هاســت، نــه امــالک ناشــی از تفکیــک کــه 
ــن  ــدی ای ــد؛ اولویت بن ــا ندارن ــه بحــث طرح ه ــچ ربطــی ب هی
امــالک توســط هــر شــخصی کــه انجــام شــود، خالف مقــررات 
اســت و امــکان انجــام چنیــن کاری بــرای پالک هایــی کــه از 
یــک تفکیکــی جهــت خدمــات جــدا می شــوند، وجــود نــدارد 
ــون  ــرار دادن اولویت بندی هــای خــالف قان ــا ق ــا مبن ــد ب و نبای

تغییر کاربری اراضی صورت گیرد. ایمنا

 افزایش ۱۸ درصدی استقبال مردم 

از نمایشگاه های بهاره
ــش 18  ــتقبال و افزای ــور از اس ــی رئیس جمه ــاون اجرای مع
ــاره  ــروش به ــه نمایشــگاه های ف ــردم ب ــه م درصــدی مراجع
خبــر داد. محمــد شــریعتمداری افزود: امســال بیــش از 450 
نمایشــگاه عرضه مســتقیم کاال در 207 شهرســتان برگزار شــد 
و اســتقبال مــردم چشــمگیر بــوده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه افزایــش انگیــزه مــردم در ایــن روزهــا ســبب بــر هــم 
ــت:  ــود، گف ــازار می ش ــا در ب ــه و تقاض ــوازن عرض ــوردن ت خ
ــه  ــراه دارد ک ــه هم ــازار ب ــت را در ب ــش قیم ــد افزای ــن رون ای
پــس از برگــزاری جلســه ســتاد تنظیــم بــازار در کشــور بــرای 
راه انــدازی نمایشــگاه فــروش بهــاره و کنتــرل قیمت هــا 
ــه  ــد ب ــاف متعه ــاق اصن ــه داد: ات ــم. وی ادام ــم گرفتی تصمی
ارائــه کاالی بــا کیفیــت و قیمــت مناســب در ایــن نمایشــگاه 

اســت. صداوســیما

همکاری ایران و فائو برای حل بحران آبتبلیغ کاالی خارجی در کشور شرم آور است

آگهی تجدید مناقصه
شماره 95/۸۱05/ص مورخ 95/۱2/22

1-موضوعمناقصه:تکمیل سفت کاری و نازک کاری مسجد مرکز برزن دوم شهر جدید فوالدشهر شامل ساختمان اصلی و 
پایگاه بسیج، محوطه و دیوار محوطه از طریق تهاتر حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده با 

اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر با تعیین و تشخیص شرکت عمران و به قیمت کارشناسی 

روز و پرداخت مابقی یا به صورت نقدی و یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمی در صورت تخصیص صورت می گیرد.

2-مناقصهگزار:شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
به  مراجعه  از طریق  و  مورخ 96/1/7  اداری  وقت  پایان  تا  تاریخ 95/12/25  از  اسنادمناقصه: 3-مهلتومحلدریافت
پایگاه اینترنتی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر - میدان ولی عصر، تلفن: 0315-2630161-5

4-محلوزمانتسلیمپیشنهادقیمتوتاریخگشایشآن:زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 96/1/19 
و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 96/1/20 می باشد.

5-مبلغبرآورد:پنج میلیارد و سیصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار و نهصد و چهار)5.374.434.904(
ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی سال 95. 

6-میزانسپردهشرکتدرفرآیندارجاعکار:مبلغ دویست و شصت و هشت میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار و هفتصد 
و پنجاه )268.721.750( ریال.

7-نوعسپردهشرکتدرفرآیندارجاعکار:1-ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر 
بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2-فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک 

ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

8-مدارکموردنیازجهتدریافتاسنادبهصورتحضوری:ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت دریافت کننده اسناد.
تذکر:داشتن حداقل پایه پنج در هر دو رشته ساختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات )گواهینامه صالحیت سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی( جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر مالف32047

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

خطــوط تلفــن همــراه، یکــی از پرکاربردتریــن خطوط 
تلفنــی حــال حاضــر اســت و تقریبــا همــه افــراد از 

همــه اقشــار جامعــه از آن اســتفاده می کننــد. 
ــم  ــا خان ــوط ب ــن خط ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
ــس اداره مشــتریان  ــی، رئی ــدس فرشــته صبای مهن
ســیار شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، بــه 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل 

گفت وگوســت. ایــن 
کالهبرداریازطریقپیامک    

ــق  ــی از طری ــع پیامک های ــی مواق ــفانه بعض متاس
ــا  ــال و در آن ه ــترکان ارس ــه مش ــودجو ب ــراد س اف
عنــوان می شــود جایــزه ای را دریافــت کرده انــد. 
ایــن افــراد از مشــترک می خواهنــد کــه مشــخصات 

ــد و پــس از  ــی و شــخصی خــود را ارســال کنن مال
ــود. ــی می ش ــترک خال ــاب مش ــن کار حس ای

ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــترکان ای ــه مش ــا ب ــه م  توصی
از  اول  پیامک هایــی،  چنیــن  دریافــت  محــض 
درســتی آن از طریــق مخابــرات یــا پلیــس اطمینــان 

ــد. ــل کنن حاص
    خطدائمی

ــزار و  ــر 166 ه ــال حاض ــی در ح ــط دائم ــت خ قیم
ــال  ــد در ح ــترکان می توانن ــت. مش ــان اس 800 توم
حاضــر ایــن خطــوط را بــه صــورت اقســاط دریافــت 
کننــد. در ایــن حالــت مشــترک 46 هــزار و 800 
تومــان را نقــد و بقیــه را در اقســاط 36 ماهــه 

می پــردازد.
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ـــمـــاره 394  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
برخورد جدی با تکدیگری اتباع بیگانه

ــه ضــرورت همبســتگی  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــاون اســتاندار ی مع
مدیریتــی  خدماتــی،  دســتگاه های  تمــام  همــکاری  و 
ــه  ــر ب ــه بهت ــر چ ــات ه ــه خدم ــتای ارائ ــی در راس و اجرای
مســافران نــوروزی، از آمادگــی کامــل اســتان بــرای میزبانــی 

ــر داد.  ــد خب ــوروزی در عی ــافران ن مس
ــی  ــتاد اجرای ــت س ــینی در نشس ــیدمحمدرضا سیدحس س
ــی خدمــات  ــزد از مســئوالن اجرای خدمــات ســفر اســتان ی
ــات جــاده ای  ــرای کاهــش تصادف ســفر اســتان خواســت ب
اقدامــات الزم و مؤثــر، به ویــژه در حــوزه  اطالع رســانی و 
آگاه ســازی مــردم انجــام دهنــد. وی ســاماندهی بهتــر 
ــم را از ســوی اداره کل میــراث  ــه خدمــات در بافــت قدی ارائ
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان و فرمانــداری 
خدمــات  اجرایــی  مســئوالن  از  و  شــد  خواســتار  یــزد 
ســفر خواســت بــه کنتــرل ترافیــک خیابان هــای امــام 
ــوروز توجــه ویــژه کننــد. خمینــی)ره(، قیــام و کاشــانی در ن

    اقدامات ترافیکی
ــن  ــزد همچنی ــی اســتاندار ی ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
نحــوی  بــه  ترافیکــی  اقدامــات  خواســت  مســئوالن  از 
ــردد مــردم  ــالل در ت ــا موجــب اخت طراحــی و اجــرا شــود ت

ــوروز نشــود. ایــن مقــام مســئول وجــود پارکینگ هــای  در ن
ساخته شــده در خیابــان قیــام را نیــاز بــه اطالع رســانی 
بیشــتر دانســت و خواســتار نصــب تابلــو بــرای اطالع رســانی 
آدرس پارکینگ هــا بــه گردشــگران، مســافران نــوروزی و 

ــد. ــهروندان ش ش
ــت  ــتقرار هف ــدارک و اس ــن از ت ــت همچنی ــن نشس  در ای
 ایســتگاه ســالمت ویــژه نــوروز در سراســر اســتان خبــر داده 
و اعــالم شــد همــه  بیمارســتان های اســتان و داروخانه هــای 
شــبانه روزی آمــاده خدمات رســانی بــه مــردم هســتند 
ــز  ــاص نی ــای خ ــن داروه ــز تأمی ــذا و دارو نی ــوزه  غ و در ح

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
    فعالیت 47 پایگاه اورژانس در استان ویژه نوروز

ــای  ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــن رئی همچنی
ــه آمادگــی کامــل اســتان یــزد  ــا اشــاره ب پزشــکی اســتان ب
بــرای ارائــه خدمــات بــه مســافران نــوروزی از فعالیــت 47 
ــر  ــوروز خب ــژه ن ــزد وی ــگاه اورژانــس در ســطح اســتان ی پای

داد. 
دکتــر احمــد دهقــان بــا اشــاره بــه آمادگــی کامــل اورژانــس 
ــوروز،  ــد ن ــتان در عی ــات اس ــداد و عملی ــای ام 115 و تیم ه

ــر  ــس در سراس ــگاه اورژان ــوع 42 پای ــرد: از مجم ــار ک اظه
ــهری  ــگاه ش ــاده ای، 15 پای ــگاه ج ــداد 27 پای ــتان، تع  اس
 62 از  بهره منــدی  بــا  روســتایی  جــاده ای  پایــگاه   4 و 
دســتگاه آمبوالنــس، یــک اتوبــوس آمبوالنــس، یــک بالگــرد 
ــد.  ــر می برن ــه س ــل ب ــاش کام ــین در آماده ب و 256 تکنس
ــس  ــار، اورژان ــتین ب ــرای نخس ــوروز 96 ب ــزود: در ن وی اف
ــاال، در حــوادث  ــا تــوان فنــی و عملیاتــی ب هوایــی اســتان ب
ــه  ــه، خدمات رســانی ب ــروز حادث ترافیکــی دســته جمعی و ب
ــوع 10  ــون از مجم ــد و تاکن ــام می ده ــیب دیدگان را انج آس
مأموریــت اورژانــس هوایــی اســتان، تعــداد 16 مصــدوم بــه 

ــزد منتقــل شــدند. ــی شــهر ی مراکــز درمان
ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک  رئی
اســتان خاطرنشــان کــرد: از روز 29 اســفندماه در هفــت نقطه 
اســتان شــامل عقــدا، ربــاط پشــت بــادام، مســجد حضــرت 
ابوالفضــل)ع( مهریــز، مســجد حضــرت ابوالفضــل)ع( بافــق 

ــیر  ــوه، دهش ــم، ابرک ــل)ع( خات ــرت ابوالفض ــجد حض  مس
ــا حضــور کارشــناس حــوزه  ــزد ایســتگاه های ســالمت ب و ی
ســالمت و نیروهــای پیش بیمارســتانی بــا هــدف راهنمایــی 
ــتقر  ــاز مس ــورد نی ــات م ــه خدم ــوروزی و ارائ ــافران ن مس

می شــوند.
    سالمت و محیط زیست

دبیــر اجرایــی کمیتــه بهداشــت، ســالمت و محیــط زیســت 
نــوروز 96 گفــت: شــهروندان و مســافران نــوروزی می تواننــد 
هــر گونــه تخلــف یــا شــکایت از واحدهــای بهداشــت، درمــان 
ــه صــورت 24 ســاعته مطــرح  ــا تلفــن 190 ب غــذا و دارو را ب
کننــد. دهقــان تصریــح کــرد: واحــد EOC دانشــگاه مســتقر 
در مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
بــه عنــوان دبیرخانــه اجرایــی کمیتــه ســالمت نــوروزی 
ــتان در  ــط اس ــازمان های ذی رب ــی س ــده و تمام ــن ش تعیی

ــد. ــن مرکــز همــکاری می کنن ــا ای ــوروز ب طــول ن

معاون استاندار یزد خبر داد:

 آمادگی کامل یزد 
برای استقبال از مسافران نوروزی

فرماندار اردستان:

نباید از برکت مسجدها در زمینه فرهنگی 

غفلت کنیم

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

گفــت:  اردســـتان  فرمانـــدار 
دشــمن  فرهنگــی  تهدیــدات 
ــه جامعــه  آســیب های جــدی ب
ــا انجــام کار  وارد کــرده و بایــد ب
ــرد.  ــه ک ــا آن مقابل ــی ب فرهنگ
علیرضــا غیــور در مراســم بزرگداشــت بیســت وچهارمین 
ســال تشــکیل کانــون فرهنگی هنــری مســاجد در محــل 
ســالن اجتماعــات اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اردســتان 
افــزود: جامعــه امــروزی درگیــر آســیب های فــراوان از ناحیــه 

ــت.  ــی اس ــه فرهنگ ــمن در عرص ــدات دش تهدی
وی بــا بیــان اینکــه نبایــد از آثــار و برکــت مســجدها در زمینــه 
فرهنگــی غفلــت کنیــم، تصریــح کــرد: بایــد تمــام تالشــمان 
ــان در  ــان و نوجوان ــور جوان ــه حض ــم و زمین ــه کار بگیری را ب
مســجدها را کــه محل هــای انسان ســاز هســتند، فراهــم 
ــه اینکــه یکــی از جاذبه هــای مهــم  ــا اشــاره ب کنیــم. غیــور ب
ــای  ــاد کانون ه ــته، ایج ــال های گذش ــان در س ــذب جوان ج
فرهنگی هنــری مســاجد اســت، خاطرنشــان کــرد: الزم اســت 
ضمــن تــالش بیشــتر بــرای حضــور جوانــان در ایــن ارتبــاط 
ــح  ــتان تصری ــدار اردس ــم. فرمان ــام دهی ــی انج آسیب شناس
کــرد: اداره ورزش و جوانــان می توانــد بــا توســعه ورزش هــای 

مختلــف، گام مهمــی در ایــن تعامــل داشــته باشــد.

 تولید ۷۰۰۰ تن قارچ خوراکی 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از تولیــد 
ــر  ــن اســتان خب ــارچ خوراکــی در ای ــن ق بیــش از 7 هــزار ت
ــه اینکــه بیــش از 7 هــزار  ــا اشــاره ب داد. ذبیــح هللا غریــب ب
ــوان  ــده، عن ــد ش ــتان تولی ــن اس ــی در ای ــارچ خوراک ــن ق ت
کــرد: ایــن میــزان قــارچ در ســال جــاری توســط واحدهــای 
تولیــد  اســتان  ایــن  خانگــی  و  قــارچ صنعتــی   تولیــد 

شده اند. 
ــاری از  ــال و بختی ــدی چهارمح ــارچ تولی ــرد: ق ــوان ک وی عن

ــه بازارپســند اســت.  ــوع دکمــه اســت؛ چــرا ک ن
ــد  ــاری تاکی ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش ــر کل جه مدی
ــال  ــتان چهارمح ــوای اس ــی و آب و ه ــرایط اقلیم ــرد: ش  ک
و بختیــاری، مناســب بــرای رویــش قــارچ اســت و واحدهــای 
تولیــد قــارچ ایــن اســتان ســال بــه ســال افزایــش می یابنــد. 
ــد بیشــتر  ــه تولی ــه زمین ــالش هســتم ک ــه داد: در ت وی ادام

قــارچ در ایــن اســتان فراهــم شــود. مهــر

اخبار کوتاه

اعزام بیش از 2۰۰ نفر از دانشجویان کاشان 

به اردوی راهیان نور

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

دانشــجویی  بســیج  مســئول 
ــش  ــت: بی ــان گف ــگاه کاش دانش
و  دانشــجویان  از  نفــر   200 از 
دانشــگاه  ایــن  دانشــگاهیان 
بــه اردوی راهیــان نــور اعــزام 
شــدند. ســعید منصوربیگــی اظهــار داشــت: اردوی راهیــان 
ــور  ــان ن ــرارگاه راهی ــت ق ــه هم ــان ب ــگاه کاش ــور 1395 دانش ن
ــجده گاهی  ــام »س ــا ن ــان، ب ــگاه کاش ــجویی دانش ــیج دانش بس
ــا آخــر ایســتاده ایم«  ــا ت ــا شــعار »م ــه وســعت آســمان« و ب ب
ــزار  ــا 22 اســفندماه جــاری برگ ــخ 18 ت ــه مــدت 5 روز از تاری ب
شــد. وی افــزود: در ایــن اردو دانشــجویان و دانشــگاهیان 
ــور از  ــوب کش ــای جن ــی و یادمان ه ــق عملیات ــگاه از مناط دانش
جملــه دوکوهــه، فکــه، معراج الشــهدای محمودونــد، هویــزه 
ــان  ــهید تندگوی ــان ش ــار، یادم ــه، اروندکن ــد، طالئی ــگاه زی پاس
ــد.  ــد کردن ــلمچه و ... بازدی ــن، ش ــر خی ــاهرخ، نه ــهید ش و ش
دســته جمعی  زیــارت  روایتگــری،  کــرد:  خاطرنشــان   وی 
ــم و کلیــپ، برگــزاری  ــع بســته های فرهنگــی، پخــش فیل توزی
مســابقات فرهنگی هنــری، برگــزاری حلقه هــای مباحثاتــی 
ــی  ــکالت فرهنگ ــات و مش ــول موضوع ــان ح ــخنرانی مبلغ س
اجــرای طــرح دوســت شــهید و ... بعضــی از برنامه هــای 

ــود. ــن اردو ب ــده در ای ــی اجراش ــدد فرهنگ متع

برخورد جدی با تکدیگری اتباع بیگانه
مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر فرهنگ ســازی 
در جامعــه بــرای داشــتن ســالمندی ســالم اظهــار کــرد: رشــد 
ســالمندی در کشــور از 5.3 بــه 8.2 درصــد و در اســتان 
ــان  ــداد ســالمندان کرم ــان 6.8 درصــد اســت. اگرچــه تع کرم
ــا  ــت، ام ــر اس ــور پایین ت ــالمندی در کش ــد س ــن رش از میانگی
پیش بینــی و تــدارک برنامه هــای آموزشــی، آگاه ســازی و 
اطالع رســانی بــرای داشــتن ســالمندی ســالم ضــروری اســت. 
عبــاس صــادق زاده در کارگــروه اجتماعــی اســتان تکدی گــری 
ــار کــرد:  ــزرگ جامعــه دانســت و اظه را یکــی از معضل هــای ب
ــم  ــگیری کنی ــده پیش ــن پدی ــرفت ای ــم از پیش ــا نتوانی ــر م اگ
تکدی گــری بــه آســیب های دیگــری تبدیــل خواهــد شــد کــه 
در بلندمــدت تأثیــر خــود را خواهــد گذاشــت. ایــن مســئول بــا 
ــان گفــت: در  ــاع خارجــی در بیــن متکدی ــه وجــود اتب اشــاره ب
ــه از  ــاع بیگان ــرای حــذف اتب ــی ب ســال های گذشــته روش های
ــش  ــات نتیجه بخ ــن اقدام ــا ای ــده، ام ــام ش ــری انج تکدی گ
نبــوده و در ســال 96 بایــد بــر اســاس درس آموخته هــای قبلــی 
ــه  ــاع بیگان ــری اتب ــا تکدی گ ــم و ب ــوع بپردازی ــن موض ــه ای ب

ــی داشــته باشــیم. ایســنا برخوردهــای قانون

اخبار کوتاه

H.Shariat@eskimia.ir
حامد شریعتیاصفهان 

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان 
اصفهــان بــا خانــواده معظــم شــهدا دیــدار و از آن هــا تجلیــل 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب ک

روســتایی اســتان اصفهــان، در هفتــه ایثــار و 
شــهادت مدیــر عامــل و جمعــی از مســئوالن 
ــتان  ــتایی اس ــالب روس ــرکت آب و فاض ش
ــا حضــور در منــزل شــهید ســید  اصفهــان ب
ــوار  ــادر بزرگ ــدر و م ــا پ ــامع، ب ــر س علی اکب
آن شــهید دیــدار کردنــد و یــاد و خاطــره او را 

گرامــی داشــتند. 
در  اصفهــان  اســتان  آبفــار  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســالمی  جامعــه  امــروز  معنــوی گفــت:  دیــدار   ایــن 
ــی  ــش زندگ ــایش و آرام ــا آس ــه در آن ب ــانی ک ــه کس و هم
ــاک و مجاهــدت هــزاران شــهید  ــد، مرهــون خــون پ می کنن
و جانبــازی اســت کــه در دفــاع از ارزش هــای اســالمی 

ــد.  ــانی کردن جانفش
ــت  ــا در جه ــه م ــالش هم ــزود: ت ــی اف ــین قرائت محمدحس
خدمــت بــه بازمانــدگان خانــواده شــهدا و خدمــت بــه 
 جانبــازان و آزادگان و ایثارگــران وظیفــه اخالقــی، عرفــی 
و دینــی و البتــه کمتریــن کار ممکــن اســت. مهنــدس 
ــه  ــا مای ــن خانواده ه ــت: ای ــار داش ــی اظه قرائت
ــالب اســالمی  ــراث داران انق ــه، می افتخــار جامع
شــمار  بــه  معنــوی کشــور  ســرمایه های  و 
می رونــد و خدمــت بــه آن هــا افتخــاری بســیار 
بــزرگ محســوب می شــود. در ادامــه، پــدر 
ــن  ــز ضم ــرافزار نی ــهید س ــرم آن ش ــادر مک و م
ــارز  ــات ب تشــریح ابعــاد شــخصیتی و خصوصی
ــد.  ــان کردن ــان بی ــد برومندش ــی را از فرزن ــی، خاطرات اخالق
ــجوی  ــامع، دانش ــر س ــید علی اکب ــهید س ــت ش ــی اس گفتن
رشــته مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی شــریف تهــران، در 
تاریــخ 1365/10/20 در ســن 19 ســالگی در عملیــات کربــالی 

ــد. ــل ش ــهادت نائ ــع ش ــه رفی ــه درج 5 ب

دیدار مدیر عامل آبفار استان اصفهان با خانواده شهید سامع

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

اســفندیار تاجمیــری، فرمانــدار برخــوار، در جلســه کارگــروه 
اشــتغال و اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان بــه اهمیــت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــاد مقاومت ــتغال و اقتص ــوع اش موض

ضــرورت  ملــی اشــاره کــرد و گفــت: تمجیــد 
صنــدوق بین المللــی پــول از ایــران بــه 
ــت اقتصــادی و رشــد  ــود وضعی ــل بهب دلی
بیــش از 6 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــات  ــی و ثب ــورم تک رقم ــه ت ــتیابی ب و دس
دولــت  موفقیــت  بیانگــر  ارز،  بــازار  در 
اســت.  اقتصــادی  کالن  عرصه هــای  در 

همچنیــن ایجــاد 700 هــزار شــغل پایــدار در کشــور از 
نقــاط قوتــی اســت کــه علی رغــم وجــود معضــل بیــکاری 
و رکــود می بایــد بــه آن توجــه کــرد. فرمانــدار برخــوار 
بــا اشــاره بــه تالش هــای مدیریتــی اســتان در حــوزه 
اقتصــادی گفــت: اقدامــات اساســی و مدیریــت اســتاندار 

ــه  ــرح و برنام ــدگان ط ــان از تهیه کنن ــه خودش ــرم ک محت
ــق ســتاد  ــد، از طری ــی کشــور بوده ان ــی اقتصــاد مقاومت مل
 تســهیل اســتان منجــر بــه تثبیــت 26 هــزار فرصــت شــغلی 
برخــورداری بیــش از 950 واحــد صنعتــی و تولیــدی از 
ــق  ــت از طری ــی دول ــار حمایت ــان اعتب ــارد توم 730 میلی
ســایت بهین یــاب و کاهــش نــرخ تســهیالت 
ــد  ــدی از 24 درص ــد تولی ــزار واح ــش از ه بی
ــش 36  ــن بخ ــده و در ای ــد ش ــه 18 درص ب
ــدی  ــای تولی ــط واحده ــان توس ــارد توم میلی
ــوار  ــتان برخ ــی در شهرس ــی متقاض و صنعت
ــار  ــوع اعتب ــه 5 درصــد مجم جــذب شــده ک
دریافتــی متقاضیــان اســتان از طریــق ســایت 
ــدی از  ــراز گله من ــن اب ــری ضم ــت. تاجمی ــاب اس بهین ی
ــا  ــروه ب ــن بعضــی از ادارات عضــو کارگ ــف بی ــاط ضعی ارتب
ــتان  ــال شهرس ــدی فع ــی و تولی ــزرگ صنعت ــای ب واحده
خواســتار توجــه بــه ظرفیت هــای محلــی و تقویــت ارتبــاط 

ــد. ــدی ش ــال تولی ــای فع ــا بخش ه ب

در شهر

چهارشنبه  25 اسفندماه   1395اجتماعی
ـــمـــاره 394 ســـــال سوم              ݡسݒ

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ــوروز  ــد ن ــژه در روزهایــی مانن ــواده به وی حفــظ ســالمت خان
مفرح تــر  هــر چــه  برگــزاری  درصــدد  کــه خانواده هــا 
تعطیــالت خــود هســتند، از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت.

بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در الگــوی مصــرف غذایــی خانوار 
ــل  ــه حداق ــی و ب ــرای آگاه ــد، ب ــا رخ می ده ــن روزه در ای
ــه  ــک متخصــص تغذی ــا ی  رســاندن مســائل ناشــی از آن ب
ــر غالمرضــا عســکری  ــی همــراه باشــید. دکت ــم درمان و رژی
در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن اظهــار کــرد: در نــوروز بهتــر 
ــم شــود  ــا تنظی ــد ســایر زمان ه ــی مانن ــه غذای  اســت برنام
و مصــرف آجیــل و مغزهــا بــه عنــوان میان وعــده و در 
مقــدار متعــادل باشــد؛ ولــی می تــوان حجــم مــواد غذایــی 
را در هــر وعــده  اصلــی کاهــش داد؛ به ویــژه شــام را بســیار 
مختصــر میــل کــرد. متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی 
ــه، یکــی از مهم تریــن وعده هــای غذایــی  ادامــه داد: صبحان
اســت کــه بــرای ســالمت و تندرســتی افــراد اهمیــت خاصی 
دارد. افــراد بهتــر اســت در روزهــای تعطیــل، شــب ها زودتــر 
ــد  ــا شــادابی از خــواب برخیزن ــد ب ــا صبــح بتوانن ــد ت  بخوابن
ــیر،  ــان، ش ــبی ن ــر مناس ــامل مقادی ــی ش ــه کامل و صبحان

ــد. ــرف کنن ــردو و ... مص ــر، گ پنی
    زیاده روی در مصرف شیرینی و شکالت

ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
تصریــح کــرد: زیــاده روی در مصــرف شــیرینی و شــکالت در 
ــروز  ــه ب ــد منجــر ب ــد ســایر مواقــع می توان ــوروز هــم مانن ن
ــاده روی  ــودکان زی ــود. در ک ــالمت ش ــرای س ــکالتی ب مش
ــا  ــن روزه ــکالت در ای ــیرینی و ش ــالت، ش ــرف تنق در مص
ــده،  ــل درد مع ــی مث ــکالت گوارش ــروز مش ــث ب ــب باع اغل
ــع از مصــرف  تهــوع و اســتفراغ می شــود؛ ضمــن اینکــه مان
ــداوم  ــه ایــن ترتیــب ت وعده هــای اصلــی غــذا می شــود و ب
ــد  ــالت می توان ــه در تعطی ــه مــدت دو هفت ــت ب ــن وضعی ای
ــا شــود.  ــه آن ه ــروز مشــکالت جــدی در تغذی ــه ب منجــر ب
عســکری ادامــه داد: مشــکل دیگــری کــه در نتیجــه مصــرف 
زیــاده از حــد شــیرینی و شــکالت ممکــن اســت در کــودکان 
ــد  ــر بع ــژه اگ ــی اســت؛ به وی ایجــاد شــود، مشــکالت دندان
ــه بهداشــت دندان هــا و مســواک زدن  ــار مصــرف ب از هــر ب
ــاده روی در  ــز زی ــال نی ــراد بزرگس ــاره اف ــود. درب ــه نش توج
مصــرف می توانــد منجــر بــه مشــکالت گوارشــی و همچنیــن 
ــن  ــه وزن در ای ــی و در نتیجــه اضاف ــرژی دریافت افزایــش ان
روزهــا شــود و دربــاره افــرادی کــه مبتــال بــه قنــد خــون یــا 

ــث  ــرف باع ــاده روی در مص ــتند، زی ــاال هس ــون ب ــی خ چرب
اختــالل در وضعیــت ســالمت آن هــا خواهــد شــد؛ بنابرایــن 
بــرای برخــورداری از تعطیــالت همــراه بــا آرامــش و ســالمتی 
ــا در نظــر  ــن روزه ــی را در ای ــواد غذای ــادل در مصــرف م تع

بگیریــد.
    آجیل

دکتــر عســکری بــا بیــان اینکــه هنــگام خریــد آجیــل بایــد 
ــد  ــا ح ــرد: ت ــان ک ــت، خاطرنش ــه داش ــی آن توج ــه تازگ ب
امــکان از فروشــگاه هایی کــه معتبــر هســتند و اجنــاس بــا 
ــد. از  ــد کنی ــد، خری ــازه عرضــه می کنن کیفیــت مرغــوب و ت
ــا  ــی در آن ه ــانه های کپک زدگ ــه نش ــکباری ک ــد خش خری
ــت  ــر اس ــن بهت ــودداری و همچنی ــود، خ ــاهده می ش مش

ــد. ــاب کنی ــک آن را انتخ ــواع کم نم ان

    میوه خشک
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــر  ــه خاط ــک ب ــای خش ــتفاده از میوه ه ــرای اس ــت: ب گف
داشــته باشــید کــه ارزش تغذیــه ای میوه هــای خشــک بــه 
شــیوه خشــک شــدن آن هــا بســتگی دارد؛ هــر چــه زمــان 
خشــک کــردن بیشــتر باشــد و مــواد خشــک کننده بیشــتری 
اســتفاده شــود؛ از ارزش تغذیــه ای آن هــا کاســته می شــود. 
میوه هــای خشــک بــه نســبت واحــد حجــم کالــری 
ــرای  ــان تر ب ــداری آس ــل نگه ــه دلی ــا ب ــد، ام ــتری دارن بیش

ــتند.  ــب تر هس ــی مناس ــدت طوالن ــتفاده در م اس
ــد  ــه قص ــزی ک ــان عزی ــرد: هموطن ــان ک ــان بی وی در پای
مســافرت دارنــد، بایــد در طــول ســفر دقــت کننــد تــا اصــول 
تغذیــه ای، بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی را رعایــت کننــد.

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر غالمرضا عسکری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی:

بایدها و نبایدهای تغذیه ای در نوروز
 افراط و تفریط ممنوع!

 ورود ۱.۵ میلیون »نوگواهینامه« 

به خیابان های شهر
ــا  ــا ب ــور ناج ــس راه ــس پلی رئی
بیــان اینکــه در 11 ماهــه گذشــته 
ــه  ــه« ب ــون »نوگواهینام 1.5 میلی
تعــداد راننــدگان اضافــه شــده 
ــا  ــوروز امســال ب ــت: ن اســت، گف
نوروزهــای ســال های قبــل تفــاوت 
دارد. ســردار تقــی مهری در مراســم 
ــا  ــش ب ــن رزمای ــت: ای ــوروز 96 گف ــی ن ــش ترافیک ــاز رزمای آغ
هماهنگــی و همــکاری همــه دســتگاه های امــدادی و خدماتــی 
ــام  ــا تم ــکاران ب ــه هم ــزی شــده و هم ــل برنامه ری ــا قب از ماه ه
تــوان از 25 اســفند تــا 14 فروردیــن بــا شــعار »پرهیــز از خطــر 
آرامــش در ســفر« بــرای برقــراری نظــم و انضبــاط ترافیکــی بــه 
ــان اینکــه  ــا بی ــد. رئیــس پلیــس راهــور ناجــا ب ــه آمده ان صحن
نــوروز امســال بــا نوروزهــای ســال های دیگــر تفــاوت دارد 
افــزود: در 11 ماهــه گذشــته قریــب بــه 19 میلیــون خــودرو و 12 
میلیــون موتورســیکلت شــماره گــذاری شــده کــه همیــن شــرایط 
را متفــاوت می کنــد؛ البتــه همــه خدمتگــزاران نیــروی انتظامــی 
و همــه دســتگاه های خدماتــی بــه عنــوان نماینــده دســتگاه های 
خدماتــی ســعی می کننــد تعطیــالت بی خطــری را بــرای شــهروندان 
رقــم بزننــد. وی گفــت: هواشناســی پیش بینــی کــرده کــه 
امســال در نــوروز شــاهد بــارش بــرف و بــاران هســتیم؛ از ایــن 
رو بایــد بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه جــوی، رانندگــی قابــل قبولی 
ــس  ــوران پلی ــه مأم ــم اینک ــه شــود و ه ــدگان ارائ از ســوی رانن
ــدگان  ــه رانن ــا آرامــش را ب ــگ در جاده ه ــا حضــور پررن ــور ب راه

القا کنند. مهر

کودکان را فست فودخور بار نیاوریم
ــی  ــره هوش ــت: به ــه، گف ــناس تغذی ــلیمانی، کارش ــرا س زه
کودکانــی کــه زیــاد فســت فود می خورنــد از هــم ســن و 
ــت  ــرد: فس ــار ک ــلیمانی اظه ــت. س ــر اس ــود کمت ــاالن خ س
فودهــا دارای ارزش غذایــی پاییــن از لحــاظ ویتامیــن، امــالح 
و ســایر مــواد مــورد نیــاز بــدن هســتند. وی ادامــه داد: اگــر 
ــند،  ــته باش ــبی نداش ــه مناس ــی تغذی ــنین کودک ــراد در س اف
بــدون شــک ایــن موضــوع بــر فرآینــد رشــد جســمی و ذهنــی 
ــه افــزود:  ــود. این کارشــناس تغذی آن هــا تاثیرگــذار خواهــد ب
ــه  ــه تغذی ــه کودکانی ک ــودکان نســبت ب ــن ک ــره هوشــی ای به
ــد،  ــی دارن ــذای خانگ ــبزی و غ ــوه، س ــاوی می ــالم تری ح س
کمتــر خواهــد بــود. وی گفــت: رســانه ها، افــکار عمومــی 
و همچنیــن آمــوزش و پــرورش در مــدارس بایــد بــرای 
ــردن از فســت فودها اطــالع رســانی گســترده ای  اســتفاده نک
ــدازه از  ــش از ان ــتفاده بی ــورت اس ــرا در ص ــد؛ زی ــام دهن انج
در  مختلــف  بیماری هــای  بــه  ابتــال  خطــر  فســت فودها 

نســل های آینــده تشــدید می شــود. ایســنا
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 هوشیاری مسئوالن 

در برخورد با مواد مخدر صنعتی
اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی 
 گفــت: روش هــای ســوداگران 
مــواد  مافیایــی  و شــبکه های 
ــه روز شــدن و  مخــدر در حــال ب
تغییــر اســت؛ بنابرایــن بایــد 
رفتارهــای  دربــاره  آگاه ســازی 
اعتیــادآور در دســتور کار مســئوالن 
ــر  ــا تغیی ــوداگران ب ــزود: س ــی اف ــاز منوریان ــرد. بهن ــرار گی ق
اساســی مــواد جدیــد ســعی می کننــد تــا انــواع مــواد مخــدر 
ــای  ــا جلوه ه ــا را ب ــیمیایی و روانگردان ه ــی، ش ــم از صنعت اع
ــه  ــه کهن ــزی ک ــر چی ــرا ه ــروش برســانند؛ زی ــه ف ــری ب تازه ت
می شــود، بــه ناچــار بایــد از بــازار بیــرون بــرود. از ایــن رو بــه 
طــور دائــم ترکیبــات جدیــد همــراه بــا اســامی تــازه روانــه بازار 
ــان  ــان و جوان ــار کــرد: نوجوان مــواد مخــدر می شــود. وی اظه
هــم بنــا بــر مقتضــای جوانــی خــود در جســت وجوی چیزهــای 
تــازه و جدیــد هســتند و یکــی از عوامــل زمینه ســاز اعتیــاد بــه 
مصــرف مــواد مخــدر نیــز کنجــکاوی اســت؛ آنــان بــه دلیــل 
نداشــتن آگاهــی الزم در گــرداب اعتیــاد می افتنــد. منوریانــی 
ــروع  ــم ش ــنین ک ــانی از س ــر اطالع رس ــرد: اگ ــان ک خاطرنش
ــد  ــراه نخواه ــه هم ــدی ب ــوب و مفی ــذاری خ ــود، تاثیرگ نش
داشــت. آمــوزش، یــک راهبــرد اســت و ســایر راهبردهــا هــم 
ــگ  ــای فرهن ــرد: ارتق ــد ک ــد. وی تاکی ــک بیاین ــه کم ــد ب بای
مشــاوره، افزایــش توانمندی هــای نوجوانــان و جوانــان، بحــث 
ــات  ــردن اوق ــی پرک ــا و حت ــازی آن ه ــا و قدرتمندس مهارت ه
فراغــت، از جملــه مهم تریــن وظایفــی اســت کــه بــرای مبــارزه 

اجتماعی با مواد مخدر باید انجام داد. ایرنا

درآمد سازمان انتقال خون، عمومی شد
مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون ضمــن گالیــه از »عمومــی 
ــم  ــت: امیدواری ــازمان گف ــن س ــی ای ــد اختصاص ــدن« درآم ش
بــرای  آینــده  ســال  در  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
تخصیــص مناســب همیــن درآمــد عمومــی اقــدام کنــد. دکتــر 
علی اکبــر پورفتــح هللا افــزود: اگــر می خواهیــم ســازمان انتقــال 
ــد ســازمان  ــد درآم ــی در کشــور داشــته باشــیم، بای خــون پویای
انتقــال خــون اختصاصــی و صــرف توســعه ایــن ســازمان شــود. 
ــت در  ــازمان مدیری ــا س ــال ب ــه دو س ــم اینک ــفانه علی رغ متاس
ایــن بــاره صحبــت کردیــم و تمــام رده هــای ســازمان مدیریــت 
قبــول کردنــد کــه دولــت نبایــد بــه درآمــد ناچیــز ســازمان انتقال 
خــون بــه عنــوان درآمــد خــودش چشــم داشــته باشــد، امــا این 
درآمــد تبدیــل بــه درآمــد اختصاصــی نشــد. وی دربــاره میــزان 
ــارد  ــان 130 میلی ــال خــون گفــت: درآمدم درآمــد ســازمان انتق
تومــان اســت کــه 90 میلیــاردش بــه ســازمان بازمی گــردد و بقیه 

آن درآمــد دولــت اســت. آخریــن خبــر
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گردشــگری  معــاون  موحــد،  رحمانــی   مرتضــی 
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، در رزمایــش 
ترافیکــی نــوروزی گفــت: امســال بــا رویکــرد حفــظ 
ــش  ــی را پی ــای متفاوت ــهروندی برنامه ه ــوق ش حق

ــم. رو داری
ــت  ــا ثب ــال ب ــه امس ــان اینک ــا بی  وی ب
 12 بیــن  در  نــوروز  میــراث  جهانــی 
ــن  ــان ای ــفره مردم ــر س ــر س ــور ب کش
ــزود: در 31  ــود، اف ــم ب ــور خواهی 12 کش
اســتان و 460 شهرســتان در خدمــت 
ــه  ــم در هم ــتیم و امیدواری ــردم هس م

بــه  خدمات رســانی  و  اطالع رســانی  زمینه هــای 
مســافران نــوروزی خدمــات نوینــی ارائــه کنیــم. 
ــراث  ــازمان می ــال س ــزود: امس ــد اف ــی موح رحمان
ــه  ــد ب ــه می توان ــورهایی ک ــه بروش ــا ارائ ــی ب فرهنگ
ســفر بهتــر کمــک کنــد، 31 نــوروزگاه را در 31 مرکــز 

ــت.  ــرده اس ــدازی ک ــتانی راه ان اس

ــتراحتگاه ها  ــس در اس ــکاری پلی ــا هم ــزود: ب وی اف
اینترنــت رایــگان در اختیــار مســافران نــوروزی فعــال 
خواهــد شــد کــه امیدواریــم مجموعــه ایــن تالش هــا 

موجــب رضایتمنــدی بیشــتر شــهروندان شــود. 
معــاون گردشــگری ســازمان میــراث 
ــز در  ــن 09629 نی ــزود: تلف ــی اف فرهنگ
ــافران  ــت و مس ــهروندان اس ــار ش اختی
می تواننــد بــا تمــاس بــا ایــن ســامانه از 
ــی و نحــوه  تفرجگاه هــا و مراکــز خدمات
ــر شــوند.  ــا خب ــا ب خدمات رســانی آن ه
پایــان گفــت:  در  موحــد  رحمانــی   
چادرهــای میــراث فرهنگــی بــا همــکاری شــهرداری ها 
اســتراحتگاه ها  و  تفرجگاه هــا  همــه  در  پلیــس   و 
و مبــادی ورودی شــهرها مســتقر هســتند و بــا ارائــه 
ــی  ــاعات خوش ــی س ــافرتی و خدمات ــات مس خدم
ــر  ــد زد. خب ــم خواهن ــوروزی رق ــرای مســافران ن را ب

فارســی

تندیــس آیــت هللا محمدباقر مجلســی  کیمیای وطن

معــروف بــه عالمــه مجلســی طراحــی، ســاخته و در 
ــان نصــب شــد.  ــام در اصفه ــن ن ــه همی ــی ب خیابان
ــازی  ــازمان زیباس ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

شــهر اصفهــان، ایــن نمــاد توســط 
اســتاد رضــا قره باغــی طراحــی و اجــرا 

شده است. 
تندیــس آیــت هللا محمدباقــر مجلســی 
ــدود  ــاع ح ــه ارتف ــز و ب ــس برن از جن
3 متــر ســاخته شــده اســت. ایــن 
تندیــس در ابتــدای خیابــان عالمــه 

مجلســی واقــع در مرکــز شــهر اصفهــان کــه مقبــره 
ــب  ــرار دارد، نص ــوارش ق ــدر بزرگ ــه و پ ــن عالم ای
شــد. محمدباقــر مجلســی )1037 ه. ق در اصفهــان 
عالمــه  بــه  معــروف  اصفهــان(  در  ق  ه.   1110  -
ــی، فقیــه شــیعه در دوران  مجلســی و مجلســی ثان
ــوی  ــین صف ــلطان حس ــاه س ــلیمان و ش ــاه س ش

بــود. معروف تریــن اثــر او بحاراالنــوار اســت کــه 
ــرد  ــث را در آن گ ــی از احادی ــه بزرگ ــان مجموع ایش
آورده  اســت. عالمــه مجلســى پـــس از رحلــت پــدر 
بزرگـــوارش، بــه جــاى او در مســجد جامــع اصفهــان  
ــرد. وی از  ــه می ک ــت اقام ــاز جماع نم
زمــان شــاه عبـــاس دوم تــا زمــان شــاه 
ســلطان حســین داراى مقــام و قــدرت 
مطلــق دینــى بــود و تــا آخریــن روزهاى 
حیاتـــش این قــدرت و نفـــوذ همچنان 
رو بــه افزایــش و تعالـــى مى رفــت؛ بــه 
ــالطین  ــب س ــبت از جان ــن مناس همی
ــى ترین  ــه عالـ ــالمى ک ــوان شیخ االس ــوى عنـ صفـ
درجــه روحانیــت در آن عصــر بـــود بــه وى اعطا شــد. 
ــى  ــن و مهم تریــن منصــب دین شیخ االســالم باالتری
ــن  ــریف ای ــگاه ش ــود. آرام ــى در آن عصــر ب و اجرای
ــان  ــق اصفه ــع عتی ــجد جام ــته در مس ــم برجس عال

ــان اســت. ــگاه مومن ــوارش زیارت ــدر بزرگ ــار پ کن

نصب تندیس آیت هللا عالمه محمدباقر مجلسی در اصفهان راه اندازی ۳۱ نوروزگاه در ۳۱ استان

حتما بخوانید!
کودکان را فست فودخور بار نیاوریم
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حتما بخوانید!
برگزاری دومین جشنواره ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

علــی معلــم، یکــی از چهره هــای سرشــناس ســینمای 
ــی را  ــاوری در ســن 54 ســالگی دار فان ــن ناب ــران، در عی ای
ــه  ــود، ب ــر نب ــرای بســیاری باورپذی ــر ب وداع گفــت. ایــن خب
ــای  ــایت »دنی ــمی س ــام رس ــش از اع ــا پی ــه ت ــه ای ک گون
تصویــر«، بســیاری از رســانه ها در انتشــار ایــن خبــر تردیــد 
داشــتند؛ امــا متاســفانه ایــن خبــر تلــخ نیــز ماننــد بســیاری 
ــران را در بهــت  ــخ ســال 95، ســینمای ای ــار تل دیگــر از اخب

ــرد.  فروب
علــی معلــم، هنرمنــدی همــه فــن حریــف بــود کــه از مدیــر 
مســئولی مطبوعــات تــا کارگردانــی، بازیگــری، تهیه کنندگــی 

و حتــی اجــرای تلویزیونــی را در کارنامــه داشــت. 
او هنرمنــدی فعــال و متعهــد بــه ســینما بــود کــه بــا 
تمــام تــوان تــا آخریــن روزهــای زندگــی در ایــن راه 
کوشــید. علــی معلــم در هیئت هــای داوری و انتخــاب 
جشــنواره  بین المللــی فیلــم فجــر )هفــت دوره(، جشــنواره  
ــگ(،  ــد )پیونگ یان ــورهای غیرمتعه ــم کش ــی فیل بین الملل
فیلم هــای  جشــنواره   جــوان،  ســینمای  جشــنواره  
دانشــجویی، جشــنواره  فیلم هــای خانوادگــی، نخســتین 
جشــنواره  فیلــم و کیفیــت، جشــنواره  فیلــم جــوان، جشــنواره 

فیلــم رویــش و جشــنواره بین المللــی فیلــم شــهر )دو 
ــران و  ــی ته ــای ویدئوی ــنواره  فیلم ه ــتین جش دوره(، نخس
جشــنواره  فیلــم زنــان )پرویــن اعتصامــی( عضویــت داشــته 
اســت. او همچنیــن ســه دوره عضویــت در هیئــت انتخــاب 
ــته  ــده داش ــر عه ــکار را ب ــی اس ــرای آکادم ــران ب ــم ای فیل
اســت. معلــم مجــری، تهیه کننــده و پایه گــذار جشــن 
ــظ(  ــس حاف ــر« )تندی ــای تصوی ــینمایی تلویزیونی »دنی س
اســت کــه نخســتین جشــنواره  ســینمایی بخــش خصوصــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــران ب در ای
زندگینامهوفعالیتها    

علــی معلــم ســال 1341 در دامغــان متولــد شــد. در رشــته  
ســینما تحصیــل و در دهــه  شــصت فعالیــت مطبوعاتــی خود 
را آغــاز کــرد. وی در ســال 71 بــا تأســیس ماهنامــه »دنیــای 
تصویــر«، فصــل تــازه ای را در مطبوعــات و رســانه های 
ســینمایی رقــم زد. معلــم کــه بــه واســطه  تولیــد و اجــرای 
ــر«  ــا تصوی ــر«، »از واژه ت ــگ هن ــون »ُجن ــی چ برنامه های
ــرای  ــه چهــره ای شناخته شــده ب »ســینمای اندیشــه« و ...ب
ــینمایی  ــن س ــن جش ــود، اولی ــده ب ــل ش ــان تبدی  مخاطب
و تلویزیونــی خصوصــی ایــران را تأســیس کــرد و »تندیــس 

حافــظ« را بــه منظومــه  ســینمای کشــور افــزود. 
ــانه ها  ــات و رس ــه  مطبوع ــه عرص ــط ب ــم فق ــت معل فعالی

ــه  ــی«، »ازدواج ب ــوکران«، »گاوخون ــد؛ »ش ــدود نمی ش مح
ــق او در  ــات موف ــه تجربی ــی« و »آل« از جمل ــبک ایران س
مقــام تهیه کنندگــی بــود. دریافــت مــدرک دکتــری افتخــاری 
ــز  ــر نی ــگ و هن ــه  فرهن ــش در عرص ــاس فعالیت های ــه پ ب
یکــی دیگــر از عناویــن متعــدد او بــه شــمار می رفــت. او در 
ــای  ــت فیلم ه ــد داش ــود قص ــری خ ــت هن ــن فعالی آخری
»کــورش کبیــر« را بــا مســعود جعفــری جوزانــی و »کنتــس 
ســلما« را بــا همــکاری حســن فتحــی بســازد کــه متاســفانه 

بــه ســرانجام نرســید.

  سکانسپایانیعلیمعلم
مراســم تشــییع پیکــر زنده یــاد علــی معلــم روز چهارشــنبه 
۲5 اســفندماه ســاعت 9 صبــح از جلوی درب خانه ســینمای 

شــماره ۲ واقــع در خیابــان وصــال برگــزار می شــود. 
محــل دفــن ایــن نویســنده، کارگــردان و منتقــد ســینما در 

قطعــه هنرمنــدان اســت. 
همچنیــن مراســم یادبــود زنده یــاد علــی معلــم روز جمعــه 
از ســاعت 1۸ تــا 19 و 30 دقیقــه در مســجد جامــع شــهرک 

ــزار می شــود. ــرب برگ غ

ــوروز، فصــل اول مجموعــه  - شــبکه مســتند ســیما در ن
ــی از  ــس از جدای ــه پ ــون را ک ــی کارکس ــتند جرم مس
ــا فضایــی مشــابه تولیــد شــده  مجموعــه »تخــت گاز« ب
روی آنتــن می فرســتد. »ســفر بــزرگ« از سه شــنبه 
ــه ای، هــر شــب  ــن در 13 قســمت ۶0 دقیق یکــم فروردی
ســاعت ۲0 از شــبکه مســتند ســیما روی آنتــن مــی رود و 

ــود. ــش می ش ــاعت 11 بازپخ ــد س روز بع
- خســرو شــجاع زاده، بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون 

درگذشــت.
- کتــاب »شــهروند شــهرهای داســتانی؛ تحلیــل زندگی و 
آثــار محمدعلــی جمــال زاده« نوشــته حســن میرعابدینــی 
ــا شــمارگان  ــاب در 144 صفحــه ب ــن کت منتشــر شــد. ای
1100 نســخه و قیمــت 1۲ هــزار تومــان در انتشــارات دنیای 

اقتصــاد عرضــه شــده اســت.
ضایعــه ای  نه تنهــا  عبــاس کیارســتمی  درگذشــت   -
ــینمای  ــرای س ــه ب ــران، بلک ــینمای ای ــرای س ــزرگ ب ب
ــواره  ــه هم ــم ک ــن ه ــم ک ــنواره فیل ــود و جش ــان ب جه
یکــی از عاقه منــدان ســینمای کیارســتمی بــوده بــه 
ــش  ــان نمای ــود، میزب ــی خ ــراوان در دوره آت ــال ف احتم
فیلــم تجربــی »۲4 فریــم«، آخریــن ســاخته  کیارســتمی 

ــود. ــد ب خواه
- مهــرداد فریــد، کارگــردان ســینما، دربــاره زمــان اکــران 
فیلــم ســینمایی »دعوت نامــه« گفــت: پــس از نمایــش 
ــا  ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــم در س ــن فیل ای
توجــه بــه واکنش هایــی کــه از ســوی مخاطبــان در 
ســینماها دریافــت کردیــم، تصمیــم گرفتیــم 5 دقیقــه از 

ــاه کنیــم. ــر را کوت ــن اث ای
ــی در  ــی کریم ــاخته نیک ــب« س ــیفت ش ــم »ش - فیل
بــه  زنــان »نظــر  بیســت وچهارمین جشــنواره فیلــم 
دیگــر ســو« )اســگواردی آلتــرووه( در بخــش ســینمای 

درمی آیــد. نمایــش  بــه  بین الملــل 
ــه ای در  ــت« و »خان ــینما نیمک ــی »س ــم ایران - دو فیل
ــینمای  ــی س ــوروم بین الملل ــم« در »ف ــان چهل ویک خیاب

ــد. ــرده می رون ــه« روی پ ــن کلکت نوی
- الهــام پاوه نــژاد، بازیگــر تئاتــر، ســینما و تلویزیــون 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــری« را ب ــه پولش ــنامه »کاف نمایش
بــه شــیوه محیطــی و از 17 فروردین مــاه 9۶ در کافــه 
تریــای ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر روی صحنــه    

می بــرد.
تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره  بیســتمین  نشســت   -
فرهنگــی  کل  مدیــر  حضــور  بــا  ایــران   دانشــگاهی 
ــنواره  ــن دوره از جش ــر ای ــوم و دبی ــی وزارت عل و اجتماع
امــروز ۲3 اســفندماه در ســالن کنفرانــس مجموعــه تئاتــر 

شــهر برگــزار شــد.
- »اد شــیرن«، خواننــده برنــده گرمــی، در فصــل جدیــد 

ســریال »بــازی تــاج و تخــت« ایفــای نقــش می کنــد.

برگزاری دومین جشنواره استعدادیابی 

استندآپ اصفهان

کیمیای وطن

ــنواره  ــن جشـ ــوان دومیــ فراخـــ
خنــــده  پایـــه  اســـتعدادیابی 
»بهتــر  شــعار  بــا  )اســتندآپ( 
ــت  ــوی مدیری ــوید« از س ــده ش دی
ویژه برنامه هــای شــهری ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان اعــام شــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
جشــنواره اســتندآپ کمــدی پایــه خنــده، طرحــی اســتعدادیابی 
ــود کــه ســال گذشــته در اولیــن  ــی ب ــرای شــهروندان اصفهان ب
ســال برگــزاری خــود بــا اســتقبال غیرقابــل انتظــار شــهروندان 
ــی  ــتاده، نوع ــدی ایس ــا کم ــدی ی ــتندآپ کم ــد. اس ــراه ش هم
از کمــدی اســت کــه فــرد بــه وســیله حــرکات بــدن و 
ــید  ــرد. س ــد ک ــرا خواه ــود را اج ــه خ ــز، برنام ــوی طن گفت وگ
ــازمان  ــهری س ــای ش ــر ویژه برنامه ه ــینی، مدی ــم حس ابراهی
خــوب  اســتقبال  از  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
شــهروندان از ایــن جشــنواره در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: 
بــا توجــه بــه قولــی کــه بــه مــردم داده بودیــم، موظــف شــدیم 
امســال هــم ایــن جشــنواره را ادامــه دهیــم. امــا تفــاوت ایــن 
دوره بــا دوره قبــل در ایــن اســت کــه تــاش شــده امســال فراتر 
ــزار  ــن جشــنواره برگ ــر ای ــا ســطحی حرفه ای ت ــل و ب از دوره قب
ــر  ــن دوره خب ــی در ای ــی و آموزش ــای کارگاه ــود. وی از فض ش
داد و گفــت: در ایــن دوره کارگاه هــای بیشــتری آمــاده برگــزاری 
ــس  ــرا را تدری ــیوه های اج ــی زاده کارگاه ش ــر کربای ــت. امی اس
ــندگی را در  ــن و نویس ــاکی دو کارگاه در مت ــا س ــد و رض می کن
اختیــار دارد. عاقه منــدان می تواننــد آثــار خــود را تــا تاریــخ ۲0 
ــرام جشــنواره  ــه صفحــات وب، اینســتاگرام و تلگ ــن ب فروردی

ــد. ارســال کنن

خبر پخش »کاله قرمزی« کذب است
حمیــد مرســی، تهیه کننــده »کاه قرمــزی«، بــا ارائــه یادداشــتی 
دوبــاره خبــر پخــش ایــن مجموعــه در نــوروز 9۶ را تکذیــب کــرد. 
ــر  ــرو خب ــرام پی ــا احت ــده: ب ــت آم ــن یادداش ــی از ای در بخش
منتشرشــده بــه نقــل از مدیــران ارشــد شــبکه ۲ ســیما و اعــام 
ــرم  ــر محت ــط مدی ــات توس ــا جزئی ــزی« ب ــه »کاه قرم برنام
شــبکه ۲ ســیما، جنــاب آقــای جعفــری جلــوه، مبنــی بــر پخش 
»کاه قرمــزی« نــوروز 9۶ در ســاعت ۲0 و اعــام رفــع مشــکات 
ایــن مجموعــه، بدیــن وســیله اعــام می کنــم خبــر پخــش کاه 
قرمــزی در نــوروز 9۶ کــذب محــض اســت. قطعــا در ایــن مقطــع 
زمانــی حــل و فصــل مشــکات ایــن پــروژه در تأمیــن بودجــه 
و دیگــر مــوارد گذشــته در اراده و نیــت مدیــر محتــرم شــبکه ۲ 

ســیما نیســت. خبرفارســی

اخبار کوتاه

ــب  ــران ضمــن تکذی ــی موســیقی نواحــی ای اســتاد جهان
ــد  ــار دیگــر تاکی ــر بســتری شــدنش در بیمارســتان، ب خب
ــک از ادارات  ــچ ی ــه هی ــی ب ــرای دریافــت ریال ــه ب ــرد ک ک

ــد.  ــاس نمی کن ــی التم ــه کس ــی رود و ب ــی نم دولت
اســتاد شــیرمحمد اســپندار کــه طــی روزهــای اخیــر خانــه 

و شــیوه دونلی نــوازی وی در فهرســت آثــار 
ملــی ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی ثبــت شــده اســت، گفــت: 
طــی روزهــای اخیــر تماس هایــی از جانــب 
برخــی دوســتان و آشــنایان داشــتم مبنــی 
بــر اینکــه بنــده در بیمارســتان بســتری 
بــودم و حالــم هــم چنــدان خــوب نیســت؛ 

در حالــی کــه بــه لطــف مهربانی هــای خــدای بــزرگ 
ســالم هســتم و بســتری شــدنم شــایعه ای بیــش نبــود. 
وی بــا اشــاره بــه احــواالت ایــن ســال های خــود در عرصــه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــواره ب ــن هم ــرد: م ــان ک ــتی بی معیش
ــرم  ــاد داشــتم کــه عمــرم و روزی ام را از خــدا می گی اعتق

ــه انســان ها نیســتم.  ــز وابســته ب ــوان نی ــچ عن ــه هی و ب
مــن نمی خواهــم بــه زور از کســی چیــزی یــا پولــی 
بخواهــم؛ بنابرایــن هــر آنچــه در رزق و روزی اســت از 
عنایــات پــروردگار مهربــان اســت کــه تاکنــون مــن را زنــده 

ــه داشــته اســت.  نگ
ــان 1۸0  ــا هم ــن دنی ــن از ای ــق م ــاید ح ش
ــه  ــتان ماهان ــه دوس ــد ک ــی باش ــزار تومان ه
ــوی  ــا از س ــد؛ ام ــت می کنن ــن پرداخ ــه م ب
دیگــر شــیوه دونلی نــوازی و خانــه ام را ثبــت 

ملــی می کننــد. 
ــی را  ــول کارهای ــرای پ ــتم ب ــر می خواس اگ
ــت  ــه دول ــی ک ــان روزهای ــم، هم ــام ده انج
فرانســه از مــن خواســت کــه در آنجــا بمانــم و بــرای 
آن هــا کار کنــم، همــان جــا می مانــدم و پولــم را دریافــت 
ــور  ــه حض ــط ب ــتم و فق ــک وطن پرس ــن ی ــردم. م می ک
ــه  ــن خان ــن بهتری ــرای م ــه ب ــم ک ــر می کن ــی فک در ایران

ــر اســت. مه

فیلــم »مفت آبــاد«، عنــوان نخســتین ســاخته بلنــد 
ــوروز 9۶ در گــروه  ــاش اســت کــه از ن پژمــان تیمورت

ســینمایی هنــر و تجربــه اکــران خواهــد شــد. 
بلنــد  فیلــم  نخســتین  عنــوان  »مفت آبــاد«، 
ســینمایی پژمــان تیمورتــاش در مقــام کارگــردان 

اســت کــه فیلمبــرداری آن اواخــر ســال 
 گذشــته در تهــران بــه پایــان رســید 
ــی  ــل فن ــدن مراح ــی ش ــس از ط و پ

ــد.  ــاده ش ــی آن آم ــخه نهای نس
جــوان  کارگردانــان  از  تیمورتــاش 
ــوزه  ــه در ح ــت ک ــران اس ــینمای ای س
مــردن  از  »قبــل  رمــان  ادبیــات، 

و  درآورده  نــگارش  بــه  را  ببنــد«  را  چشــم هایت 
ســاخت چنــد فیلــم کوتــاه را در کارنامــه خــود دارد. 
 بازیگــر اصلــی این فیلم ســجاد افشــاریان، نویســنده 
و بازیگــر حــوزه تئاتــر اســت کــه بــرای نخســتین بار 
 جلــو دوربیــن یــک کارگــردان ســینمایی رفتــه 

ــینما  ــدی او در س ــور ج ــن حض ــاد« اولی و »مفت آب
محســوب می شــود. 

تهیه کنندگــی ایــن فیلــم بــر عهــده حنیــف ســروری 
اســت و بــه غیــر از بــرزو ارجمنــد، بقیــه بازیگــران از 

ــده اند.  ــاب ش ــا انتخ ــان تئاتری ه می
انجام شــده  برنامه ریزی هــای  طبــق 
روز  فیلــم  ایــن  اکــران  نخســتین 
بــود  خواهــد  اســفند  چهارشــنبه ۲5 
فیلــم  ایــن  عوامــل  اســت  قــرار  و 
ســینمایی در نــوروز در ســینماهای هنــر 
 و تجربــه کنــار مــردم، فیلــم را بــه تماشــا 

بنشینند.
ــد، امیــن اســفندیار  ــرزو ارجمن  ســجاد افشــاریان، ب
ــی  ــا مدن ــوی، دنی ــزه عل محمدرضــا جمشــیدپی، فائ
میــری  نــدا  میــری،  علــی  بیات فــر،   احســان 
ــای  ــه ایف ــم ب ــن فیل ــدی در ای ــین مجی و امیرحس

نقــش پرداخته انــد. ایســنا

مفادآراء
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر 
به شماره شناسنامه ۲915۸کدملی  امیر     مرتضی  آقای   1395/11/30 رای شماره 1395۶030۲0۲3001۶۶۸مورخ 
1۲۸۲۲19111صادره از اصفهان  فرزندماشاء اله    بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/۶0 متر مربع مفروزی 
از پاک شماره 1493- اصلی واقع در بخش 4 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 : 95/1۲/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/1۲/۲5 
شماره : 3۸531/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفادآراء
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای 
شماره 1395۶030۲0۲3001403مورخ 1395/10/30 آقای محسن اشتری فرد به شماره شناسنامه 4۶35۶ کدملی 
1۲۸035۲۸09 صادره از اصفهان  فرزند مرتضی بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲0/۲۲  متر مربع مفروزی 
از پاک شماره ۲ فرعی از ۲۲0۶- اصلی واقع در بخش 4 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 : 95/1۲/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/1۲/۲5 

شماره : 3۸۲۶1/ م الف  امیر حسین صفائی   رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفادآراء

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 
1395۶030۲0۲3001۶49مورخ 1395/11/30 آقای رضا پورجوهری به شماره شناسنامه 11۶5 کدملی 1۲۸۶559979 
صادره از اصفهان  فرزند حسن بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 11۶  متر مربع مفروزی از پاک شماره 

4043- اصلی واقع در بخش 4 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 : 95/1۲/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/1۲/۲5 

شماره : 3۸3۸1/ م الف    امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهیهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیشهرستانگلپایگان

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 اطاع 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 37۶9 - تصرفات مالکانه بامعارض 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 اماک به شماره 1395۲030۲010003۶۲۶( پاک3۲ فرعی از 7 اصلی  واقع در بخش ۲ گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
۲-رای شماره 3375- تصرفات مالکانه بامعارض 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 پاک 7 
فرعی از ۲19  اصلی واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

3-رای شماره 7575- تصرفات مالکانه بامعارض 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 1۸5.7۲ مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از  پاک5۲۶ فرعی از  1 اصلی 

واقع دربخش ۲ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.
4-رای شماره 30۶0- تصرفات مالکانه بامعارض خانم غیدا کامیاب فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه7044 صادره 
از قم در ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 175.۸۲ مترمربع مجزی شده از  پاک ۲79 اصلی  واقع دربخش 

1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
5-رای شماره 333۶ - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین ریاضتی   فرزند محمد ابراهیم  بشماره 
شناسنامه 1597۲ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۶5.37مترمربع مجزی شده از  پاک 

۲1۶ فرعی از 1۸70  اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
۶-رای شماره 535۶ و 5355 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای غامعلی ناصری  فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 3۶ 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 
۲۶4.39 مترمربع مجزی شده از پاک 3514   اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره شناسنامه  فرزند علی   قنبری    اصغر  اقای  بامعارض متقاضی  مالکانه  7-رای شماره 539۶- تصرفات 
5۸صادره ازالیگودرز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104.79 مترمربع مجزی شده از پاک  474  اصلی واقع 

دربخش 1 خریداری ازمالک رسمی  محرز گردیده است.
۸-رای شماره 5395- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی خوبرو  فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 
14 صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 53۸.0۸ مترمربع مجزی شده از پاک 44۲۶   

اصلی واقع دربخش 1خریداری از مالک  رسمی محرز گردیده است.
9-رای شماره 539۸- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سید محمد میرمحمدی  فرزند سید محمد رضا 
بشماره شناسنامه 4۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105.04 مترمربع مجزی شده از پاک 

۲3 فرعی از4۸0  اصلی واقع در بخش1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
10-رای شماره 5400- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا غفوری فرزند علی محمد  بشماره شناسنامه 
۶55 صادره از گوگد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 15۲.۸4  مترمربع مجزی شده از پاک ۲۲7۲    

اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
11-رای شماره 5399 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی  آقای سیف اله زین الدینی فرزند ذبیح اله بشماره 
شناسنامه 157۶ صادره از خوانسار در  شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  143.07 مترمربع مجزی شده از 

پاک 40۲0  اصلی واقع دربخش 1خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
1۲-رای شماره 5394-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مختار یاوری  فرزند  حسین بشماره شناسنامه 
9۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104.۸۶مترمربع مجزی شده از پاک 4 فرعی از 

4۸5 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
13- رای شماره 5349-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد مسلمی  فرزند علی بشماره شناسنامه 
109صادره از گوگد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲5۶.34 مترمربع مجزی شده از پاک 713 فرعی از ۶ 

اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
14- رای شماره 41۶۲- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد هاشمی فرزند یوسف بشماره شناسنامه 
1151 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170.91  مترمربع مجزی شده از پاک 4417 

اصلی واقع دربخش 1خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی محرز گردیده است.
15- رای شماره ۲۶۲0- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای خسرو سلطانی فرزند محمد رضا  بشماره شناسنامه 
49۶ صادره از الیگودرز  در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲35.09 مترمربع مجزی شده از پاک 1۶ فرعی 

از 4۸۸ اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
1۶- رای شماره  513۶- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای کامران کاظمی فرد  فرزند اصغر  بشماره شناسنامه 
1۲100۲54۸5  صادره از گلپایگان  درششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  که به انضمام پاک ۲900/۶  تشکیل یک 
واحد را می دهد به مساحت ۶7.71 مترمربع مجزی شده از پاک  ۲ فرعی از   ۲900 اصلی واقع دربخش 1 خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
17- رای شماره 513۸- تصرفات مالکانه بامعارض آقای حسین نصیری  فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۲ صادره 
از گلپایگان در ششدانگ  یک باب عمارت به مساحت 14۸.30مترمربع مجزی شده از پاک  143۸فرعی از ۶ اصلی 

واقع دربخش 4  گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
1۸- رای شماره 5133- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اعظم ناعمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 5۶۸ 
صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150.70 مترمربع مجزی شده از  پاک 40۲۸  اصلی واقع 

دربخش 1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
19- رای شماره 5۶37- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا  حاجی هاشمی فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه ۲۸۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت30.۶5 مترمربع مجزی شده از پاک 3343  

اصلی  واقع در بخش1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
۲0- رای شماره 5۶35- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا رهبری  فرزند حسین   بشماره شناسنامه 
1593۶  صادره از گلپایگان درششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۲۸3.41  مترمربع مجزی شده از پاک  14 فرعی 

از ۲394 اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
ابوالفضل نوبخت  فرزند محمد تقی بشماره  ۲1- رای شماره  1۲11 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 

شناسنامه 1۸۲۲1صادره از گلپایگان در   ششدانگ  یک باب عمارت به مساحت ۲70.0۸ مترمربع واقع شده بر روی 
قسمتی از  پاک 1735 اصلی واقع دربخش 1 خریداری مع الواسطه از  مالک رسمی محرز گردیده است.

۲۲- رای شماره 5۲54- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم فروغی فرزند رضا  بشماره شناسنامه 
۲۶صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲0۸.۸5مترمربع بر روی قسمتی از   پاک1 فرعی از 1  

اصلی واقع در بخش ۲ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  آقا   فرزند حسن  جدیدی  مجتبی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -5415 شماره  رای   -۲3
شناسنامه۲91  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۸7.۶9مترمربع مجزی شده از پاک 

14۶ و 147 فرعی از 4 اصلی واقع دربخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
۲4- رای شماره 5411- تصرفات مالکانه بامعارض 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 71.10 مترمربع مجزی شده از پاک 4 اصلی واقع دربخش 3  ثبت گلپایگان.
۲5- رای شماره 5431- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمود نوروزی فرزند عباس   بشماره شناسنامه 
13۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۲4.73 مترمربع مجزی شده از پاک 1344 

فرعی از 5  اصلی واقع دربخش 4 خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.
۲۶- رای شماره 17۶1- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اسداله کندری   فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 
145 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 50.14مترمربع مجزی شده از  پاک  11۲5 فرعی از 

۶ اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
۲7- رای شماره 53۸۸-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اعظم اکرمی فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 
۸۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۶4.7۲ مترمربع مجزی شده از پاک10 فرعی از 10۲۶ 

اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. 
۲۸- رای شماره 53۸7- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد باقر اکرمی  فرزند محمد علی  بشماره 
شناسنامه ۶51۲صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت31۲.10 مترمربع مجزی شده از  پاک  

300 فرعی از 5  اصلی واقع در بخش 4 خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.
۲9- رای شماره 5409- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا آقا شاهی  فرزند علی بشماره شناسنامه  ۲۲ 
صادره از گلپایگان درششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۸5.۲۸ مترمربع مجزی شده از پاک 4۶3فرعی از 1  اصلی  

واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
30- رای شماره ۲۶14- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مجید قانونی فرزند نگهدار بشماره شناسنامه 10 
صادره از خوانسار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲03.79 مترمربع مجزی شده از پاک   ۲۸3فرعی از 3  

اصلی واقع در بخش ۲خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
31- رای شماره 54۲۸ و 54۲9- تصرفات مالکانه بامعارض 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 1730۲ 
صادره از گلپایگان در دودانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۲5.۲۲ مترمربع مجزی شده از 

پاک 70۶ فرعی از ۲  اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
3۲- رای شماره 53۸9- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالفضل ثابتی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 
۶ صادره از گلپایگان  درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 315.۲1  مترمربع مجزی شده از پاک1445فرعی از 5 

اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
33- رای شماره 5410-تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد فراست فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
۲۸صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۸4.45 مترمربع مجزی شده از پاک 535 فرعی 

از 1 اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .
34- رای شماره 5435- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالفضل اعجازی  فرزند اسماعیل  بشماره 
شناسنامه 10 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۲43.۲5 مترمربع مجزی شده از پاک 

70۶ فرعی از ۲ اصلی  واقع در بخش ۲خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
35- رای شماره 5413- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد رضا پاشا  فرزند مهدی بشماره شناسنامه 
10  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت14۸.47 مترمربع مجزی شده از پاک 3۸1فرعی از  1  اصلی  واقع 

در بخش۲خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  فرزند حسین   غامی   اصغر  علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شماره 5414-  رای   -3۶
شناسنامه 104۸ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۲4.53 مترمربع مجزی شده از 

پاک۲۲7۲ اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
بشماره  ابوطالب  فرزند  فروغی   احسان  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -54۲7 شماره  37-رای 
شناسنامه15۲4 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 15۸.40مترمربع مجزی شده از پاک 

4041   اصلی  واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
3۸- رای شماره 5430- تصرفات مالکانه بامعارض 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 پاک 1344 

فرعی از 5  اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
39-رای شماره 540۶ و 5407- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا توکل  فرزند محمد کاظم بشماره 
شناسنامه ۲۶4 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 ۲۲4.10   مترمربع مجزی شده از پاک 

47   اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
40-رای شماره 5439 و 543۸ - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم بتول موسوی فرزند یداله به شماره 
آقای سید هادی موسوی فرزند سید محمود  بشماره  و   الیگودرز در سه دانگ مشاع  از  شناسنامه 551 صادره 

شناسنامه ۸صادره از الیگودرز در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۲۶.7۲ مترمربع مجزی 
شده از پاک 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  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -۲۲7۲ شماره  41-رای 
شناسنامه1۲100139۲4  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 19۶.3۶ مترمربع مجزی شده از 

پاک 4۲47 اصلی  واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
4۲-رای شماره 5433 و 5434 - تصرفات مالکانه بامعارض 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 40 
صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶1۶.۲۲ مترمربع مجزی شده از  

پاک ۸34 فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
آقامحمد بشماره  43-رای شماره 5397- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم صغرا خانم شایسته فرزند 
شناسنامه 97 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب انبار به مساحت ۸7/50 مترمربع مجزی شده از پاک1۲۶1 

فرعی از ۶ اصلی  واقع در بخش 4 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
44-رای شماره 543۲- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی رجبی  فرزند یداله  بشماره شناسنامه ۲  
صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۲9/05 مترمربع مجزی شده از پاک 345 فرعی از 1  

اصلی واقع در بخش ۲ گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
45-رای شماره 5449- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی گودرزی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1۶  
صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در آن به مساحت 177/95 مترمربع 

مجزی شده از پاک۲34 فرعی از 1 اصلی واقع دربخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
4۶-رای شماره 541۶ و 5417- تصرفات مالکانه بامعارض 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 ۲۸0.4۸  مترمربع مجزی شده از پاک 

۲9۸ فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
47-رای شماره 5473  و 547۲ و 5471 - تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شهناز سروری فرزند صادق  
بشماره شناسنامه۲4۸5  صادره از تهران  در سه دانگ مشاع و آقای علی اصغر سروری فرزند علی جان بشماره 
شناسنامه3۸44  صادره از تهران   در یک دانگ و نیم  مشاع  و خانم مژگان سروری فرزند فضل اله به شماره 
شناسنامه 45 صادره از گلپایگان نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 311.۸0 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از  پاک شماره 9۲4 فرعی از 5  اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری 

از مالک رسمی محرز گردیده است.
4۸-رای شماره 5917- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علیرضا اخاقی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۲0  
صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت19.73مترمربع مجزی شده از پاک ۶ فرعی از 30۸9اصلی 

واقع در بخش 1 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
بشماره  عبدالجواد   فرزند  جنتی  اصغر  علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات   -۲۸۶9 شماره  49-رای 
شناسنامه۸  صادره از گلپایگان در ششدانگ کارخانه تولید روغن ماشین به مساحت4455.۲5 مترمربع مجزی شده 

از پاک  ۶9 اصلی واقع در بخش 5 گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
50-رای شماره ۲۸۸1- تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اصغر جنتی  فرزندعبدالجواد بشماره شناسنامه 
۸  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت34۸3.۲7 مترمربع مجزی شده از پاک  ۶9 اصلی 

واقع در بخش 5  گلپایگان خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/1۲/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/1۲/۲5
 مهدی صادقی وصفی رئیس ثبت اسناد و اماک گلپایگان    م الف /۶54

آگهیابالغ
تاریخ    951۲70 شعبه:  بایگانی  شماره   95099۸035050110۸ پرونده:  شماره   951010035051۲9۲1 اباغیه:  شماره 
تنظیم: 1395/1۲/14 خواهان/ شاکی محمد جان نثاری دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مسعود مهدوی و علی 
رستگاری به خواسته جلب ثالث تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کاسه  95099۸035050110۸ ثبت گردیده که 
المکان بودن خوانده/ متهم و  به علت مجهول  وقت رسیدگی آن 139۶/03/09 و ساعت 10:30تعیین شده است. 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 39594/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-ناصر جالی

آگهیابالغدادخواستوضمائمووقترسیدگیبهخانمراضیهحسنپورجهانآباد
آقای محمود رهنما فرزند حسین  دادخواستی بطرفیت خانم راضیه حسن پور جهان آباد به خواسته مطالبه مبلغ 
۲10/000/000 ریال که به این دادگاه ارجاع وبه کاسه 950۶70 ح1  ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 9۶/۲/1۸ ساعت 10 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده به تقاضای خواهان و دستور 
دادگاه مستندا به ماده  73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی 
خود را اعام و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند این آگهی به 

منزله اباغ قانونی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد. 
شماره :114/ م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان

نگاهی به زندگی و فعالیت های علی معلم

معلمی برای سینما

»مفت آباد« به اکران نوروزی هنر و تجربه رسید هیچ گاه به مسئوالن برای دریافت پول التماس نمی کنم
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ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کی روش تمام بازی های لیگ را ... چهارشنبه  25  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  394 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 »جوانمرد ایران« در سال ۹۵ انتخاب شد 
قهرمــان  محمــودی،  محمــد 
ــی  ــان و مرب ــتی جه ــبق کش اس
تیــم ملــی کشــتی ناشــنوایان، در 
در ســال های  المپیــک  دوره   ۴
بی شــمار  کارهــای  بــا  اخیــر 
از  یکــی  بــه  خیرخواهانــه اش 
محبوب تریــن چهره هــای مردمــی 
تبدیــل شــده اســت. محمــودی کــه ۴۰۰۰ هــزار یتیــم را تحــت 
ــورد  ــمی م ــی مراس ــرار داده، ط ــود ق ــام خ ــش بیت االیت پوش
تجلیــل ورزشــکاران و مســئوالن و وزیــر ورزش قــرار گرفــت. در 
ایــن مراســم ســید حســن خمینــی، دکتــر ســلطانی فر، امیــر 
خــادم، هــادی ســاعی، داورزنــی، میراســماعیلی و جمــع زیادی 
از ورزشــکاران و مســئوالن حضــور داشــتند کــه طــی آن تندیــس 
»جوانمــرد ســال« را بــه محمــد محمــودی، مــرد خوش اخــاق 

ورزش ایران تقدیم کردند. ورزش 3

اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال اعالم شد
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران 23 بازیکــن را بــرای حضور 

در اردوی دو مرحلــه ای تیــم ملــی انتخــاب و معرفــی کرد. 
بــر اســاس برنامه ریــزی ســرمربی تیــم ملــی والیبــال و بــرای 
اینکــه بازیکنــان اســتراحت کامــل و ریــکاوری مناســب بــرای 
ــند،  ــته باش ــال 96 را داش ــابقات س ــات و مس ــروع تمرین ش
ــور  ــا حض ــی دارد ب ــه انتخاب ــه جنب ــه اردو ک ــتین مرحل نخس
ــن  ــاز می شــود. همچنی ــن آغ ــن جــوان از 19 فروردی 1۴ بازیک
ــه را  ــن باتجرب ــران 9 بازیک ــال ای ــی والیب ــم مل ــرمربی تی س
ــی دعــوت کــرده  ــم مل ــه دوم اردوی تی ــرای حضــور در مرحل ب
ــه  ــت ک ــه نخس ــی مرحل ــان دعوت ــدادی از بازیکن ــا تع ــه ب ک
شایســتگی های خــود را بــه ســرمربی اثبــات کننــد، در دومیــن 
مرحلــه تمرینــات خــود را زیــر نظــر کادر فنــی پیگیــری خواهند 
ــم  ــه ای تی ــه اردوی مرحل ــی ب ــان دعوت ــت بازیکن ــرد. فهرس ک

ــه قــرار زیــر اســت: ملــی والیبــال ایــران ب
مرحلــه نخســت شــروع تمرینــات 19 فروردین مــاه: محمدطاهر 
ــی  ــی، مجتب ــا یل ــرا، پوری ــا ق ــال افزون، رض ــاد س وادی، فره
میرزاجان پــور، جــواد معنوی نــژاد، ســعید شــیرود، پوریــا 
ــان(، ســامان  ــی نوجوان ــم مل فیاضــی، مرتضــی شــریفی )تی
ــفیعی و  ــی ش ــی، عل ــعود غام ــاح، مس ــد ف ــزی، محم فائ

ــدری. ــی حی مصطف
مرحلــه دوم شــروع مســابقات 26 فروردین مــاه: ســعید 
ــور  ــاد عبادی پ ــودی، می ــهرام محم ــور، ش ــر غف ــروف، امی مع
فرهــاد قائمــی، فرهــاد نظــری افشــار، ســید محمــد موســوی 

ــدی. ــدی مرن ــی و مه ــادل غام ع
همچنیــن ســلیم چپرلــی، امیــن اســماعیل نژاد و جــواد 
ــیا  ــال آس ــر 23 س ــی زی ــابقات قهرمان ــس از مس ــی پ  کریم
ــه  ــران اضاف ــع ملی پوشــان ای ــه جم ــی ب ــگ جهان ــام لی و اتم

ــال ــد شــد. فدراســیون والیب خواهن

واکنش سازمان لیگ به جنجال مازندران 
ــای  ــزاری رقابت ه ــئول برگ مس
لیــگ یــک می گویــد: رأی کمیته 
انضباطــی مشــخص کننده نتیجه 

نهایی داربی مازندران است. 
دربــاره  محمــودزاده  فریبــرز 
در  روز دوشـــــنبه  اتفاقــــات 
ــم  ــن دو تی ــدران بی ــی مازن درب
خونه به خونــه بابــل و نســاجی قائمشــهر اظهــار کــرد: گــزارش 
ــت ورزشــگاه  ــراری امنی ــازی و داوری و مســئول برق ــر ب ناظ
ــه  ــم و ب ــه کرده ای ــا را صورتجلس ــا آن ه ــیده و م ــا رس ــه م ب
کمیتــه انضباطــی تحویــل دادیــم. در تمــاس تلفنــی ای کــه بــا 
حســن زاده داشــتم، او هــم قــول مســاعد داد کــه بــه دلیــل 
ــدار را صــادر  ــن دی اهمیــت موضــوع در اســرع وقــت رأی ای

ــد.  کن
مســئول برگــزاری رقابت هــای لیــگ یــک در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه از نظــر او چــه کســی در ایــن ماجــرا مقصــر بــوده 
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکه ایــن موضــوع جنبــه حقوقی 
ــا  ــان ب ــا قاضی ــم ت ــار نظــری نکن ــر اســت مــن اظه دارد، بهت

آرامــش رأی خــود را صــدر کننــد. 
او در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا از ایــن پــس 
دیدارهــای خونه به خونــه بابــل در ورزشــگاه هفتــم تیــر 
برگــزار می شــود یــا نــه، بیــان کــرد: مــا منتظــر ایــن هســتیم 
ــت در  ــی اس ــود. گفتن ــادر ش ــی ص ــه انضباط ــه رأی کمیت ک
ــی  ــاگران زخم ــر از تماش ــدار، 57 نف ــن دی ــای ای درگیری ه

ــود شــدند. ن

حضور 4 داور ایرانی در جام جهانی کشتی
ــرای  ــی ب ــار داور ایران ــی کشــتی، چه ــه جهان از ســوی اتحادی
قضــاوت در رقابت هــای جــام جهانــی کشــتی فرنگــی 

ــدند.  ــاب ش انتخ
بــر همیــن اســاس، اردوان صاحــب داور و محمــد مصایی پــور 
بهنــام  و  داور  رضاپــور  بهــروز  و   S1 داوران  عنــوان  بــه 
ــی  ــک بین الملل ــه ی ــوان داور درج ــه عن ــز ب ــیرمحمدی نی ش
رقابت هــای  خواهنــد کــرد.  قضــاوت  رقابت هــا  ایــن  در 
جــام جهانــی کشــتی فرنگــی بــا حضــور 8 کشــور برتــر دنیــا، 
ــادان برگــزار  ــر آب روزهــای 26 و 27 اســفندماه در ســالن کوث

می شــود. فــارس

 ارومیه ملزم به پرداخت 

باقی قرارداد سال ۹4 شد
ــهرداری  ــگاه ش ــال باش ــیون والیب ــی فدراس ــه انضباط کمیت
ارومیــه را ملــزم بــه پرداخــت باقــی قــرارداد ســال 9۴ 
بازیکنــان و کادر فنــی تیــم لیــگ برتــری ایــن باشــگاه کــرد. 

3 ورزش 
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اصغر قلندریسرویس ورزش

فوتبال اصفهان امســال، ســال بســیار بد و ســختی را پشــت 
ــه  ــوالد مبارک ــم در باشــگاه ف ســر گذاشــت؛ از شــرایط حاک
ــا  ــل بازی ه ــروع فص ــتانه ش ــن درآس ــپاهان و ذوب آه  س
و تغییــرات ناگهانــی مدیریــت باشــگاه و ســرمربی ســپاهان 
و جدایــی  ذوب آهــن  فنــی  کادر  در  تغییــر  تــا   گرفتــه 
و آســیب دیدگی بازیکنــان کلیــدی و تاثیرگــذار، همــه و همــه 
حکایــت تلخــی از اتفاقــات ناخوشــایندی دارد کــه امســال 
ــه  ــان شــده اســت. گرچــه در ادام ــال اصفه ــر فوتب گریبانگی
شــرایط دســت کم بــرای سبزپوشــان ذوب آهــن تغییــر کــرد 
ــن ــئوالن ذوب آه ــه مس ــت همه جانب ــا حمای ــم ب ــن تی  و ای

به ویــژه »ســعید آذری«، مدیــر عامــل باشــگاه، در وضعیــت 
ــار  ــر ب ــای اخی ــا در هفته ه ــت ام ــرار گرف ــری ق ــبتا بهت نس
دیگــر دچــار افــت چشــمگیری شــد و بــا باخت هــای 
متوالــی آزرده از ســوم جــدول بــه رده چهــارم جــدول لیــگ 

ــر ســقوط کــرد. برت
ذوبآهن،جایگاهواقعیخودراپیدامیکند    

ــازی منطقــی و اصولــی خــود  ــا ب تیــم فوتبــال ذوب آهــن ب
در دور ســوم مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا و بــرد 
شــیرین 2 بــر ۰ مقابــل تیــم بنیــادکار ازبکســتان، نشــان داد 

ــد.  ــدا می کن ــه ارزش هــای واقعــی خــود را پی ک
ــدار  ــینی در دی ــی حس ــید مجتب ــبزپوش س ــاگردان س ش
ــزار  ــی اش برگ ــگاه اختصاص ــه در ورزش ــادکار ک ــم بنی ــا تی ب
شــد در مصافــی شــرافتمندانه و بــا ارائــه یــک بــازی 
ــروزی بســیار ارزشــمند  ــه پی  منطقــی و تاکتیکــی، موفــق ب

و به واقع مدافع اعتبار و حیثیت فوتبال اصفهان شدند. 
ــه ارزیابــی حریــف پرداخــت  ذوب آهــن 25 دقیقــه اول را ب
ــه خــود  ــه دوخــت. ازبک هــا در خان ــه ضــد حمل و چشــم ب
بــا انــدک تماشــاگری کــه بــه ورزشــگاه آمــده بــود، برخــاف 
تاکتیــک بــازی ذوب آهنی هــا ســعی در بــازی هوایــی 
داشــتند، امــا ذوبی هــا بــا پــرس در میانــه زمیــن و بــا اضافــه 
شــدن مدافعــان کنــاری، اجــازه نفــوذ بــه مهاجمــان حریــف 
را ندادنــد تــا بتواننــد بــا نزدیــک شــدن بــه محوطــه جریمــه 

گلزنــی کننــد. 
ــد  ــا گــذر از کمن در چنیــن شــرایطی مهاجمــان ذوب آهــن ب
ــتند؛  ــی داش ــوب گلزن ــت خ ــد فرص ــادکار چن ــان بنی مدافع
ــی نیمــه اول خطــای  ــه اینکــه در ثانیه هــای پایان مضــاف ب
ــد جابرالثمــری، داور قطــری  ــدا فه ــادکار را ابت ــان بنی مدافع
ــدار اول  ــدن پرچــم خط نگه ــا دی ــا ب ــرد؛ ام ــی اعــام ک پنالت
خــود اعــام آفســاید کــرد تــا نیمــه نخســت بــدون رد و بــدل 

شــدن گلــی بــه پایــان برســد.

    نیمهدوم
ذوب آهــن بــا توجــه بــه بــازی خــوب و منطقــی و پــرس در 
میانــه میــدان، نیمــه اول را درخانــه حریــف خــوب و منطقــی 
بــه پایــان رســاند؛ امــا بــا تغییــر اســتراتژیک در نیمــه دوم 

بهتــر و نســبتا توفانــی بــازی را آغــاز کــرد. 
ذوب آهنی هــا بــا تمرکــز بیشــتر و روی آوری بــه بــازی زمینی 
ــادکار  ــازی، تیــم خسته شــده بنی ــه ب و ســرعت بخشــیدن ب
ــا  ــد؛ ام ــنی کار کنن ــونت را چاش ــا خش ــتوه آورد ت ــه س را ب
کارهــای گروهــی و ترکیبــی شــاگردان مجتبــی حســینی کــه 
ــه را  ــه حمل ــاع ب ــازی از دف ــرژی و ســرعت خــوب و ب ــا ان ب
عالــی بــه کار گرفتنــد، ســرانجام نتیجــه داد و ارســال پــاس 
عمقــی مهــدی مهدی پــور و فــرار عالــی جــری بنگســتون بــا 

ضربــه حساب شــده و دقیــق ایــن بازیکــن باهــوش، گل اول 
ذوب آهــن در دقیقــه 55 را رقــم زد. 

تعویض هــای بنیــادکار در اصــل بــه ســود ذوب آهــن شــد و 
تیمــی کــه بــا دریافــت گل شــیرازه اش بــه هــم ریختــه بــود، 
ــاع  ــا دف ــه 63 ب ــمیرتان در دقیق ــم س ــراج وادی ــس از اخ پ
آشــفته و هراســان بارهــا مرتکــب اشــتباه شــد و در نهایــت 
در ثانیــه پایانــی چهــار دقیقــه وقــت اضافــی مرتکــب خطای 
ــه  ــزی ب ــی تبری ــط مرتض ــا توس ــا ذوبی ه ــد ت ــی ش پنالت
ــا احتســاب ایــن  گل دوم دســت پیــدا بکننــد. ذوب آهــن ب
ــرده اســت؛ 12 گل زده، 2  ــازی ک ــادکار ب ــا بنی ــار ب ــازی 6 ب ب
ــل  ــار در مقاب ــک ب ــا ی ــرده و تنه ــازی را ب ــورده و 5 ب گل خ

ــت. ــت داده اس ــه شکس ــن ب ــادکار ت ــای بنی ازبک ه

دردور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اتفاق افتاد

جشن پیروزی ذوب آهن در تاشکند

جلســه دفــاع جمهــوری اســامی ایــران از گــزارش مقدماتی 
خــود بــه کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت ســازمان 
ملــل متحــد، دوم و ســوم فروردین مــاه ســال 1396 در ژنــو 
ــد شــد  ــزار خواه ــل برگ ــی ســازمان مل ــر اروپای  محــل دفت
و زهــرا نعمتــی بــه عنــوان بانــوی برتــر ورزشــکار پارالمپیــک 

در ایــن جلســه شــرکت خواهــد کــرد. 
زهــرا نعمتــی کــه بــرای ســومین ســال پیاپی 
ــوت می شــود  ــن اجــاس دو روزه دع ــه ای ب
ــی  ــه مل ــه ســایت کمیت ــن خصــوص ب در ای
پارالمپیــک ایــران گفــت: ایــن اجــاس هــر 
ــال  ــن س ــود. م ــزار می ش ــو برگ ــال در ژن س
گذشــته نیــز بــه ایــن نشســت دعــوت شــدم 

کــه بــه دلیــل مســابقات المپیــک و پارالمپیــک نتوانســتم 
شــرکت کنــم؛ امــا امســال قــرار اســت بــه عنــوان ورزشــکار 
پارالمپیــک ایــران در ایــن اجاس حضور داشــته باشــم. وی 
افــزود: شــرکت در ایــن جلســات بــرای مــن افتخــار بزرگــی 
ــورم  ــرای کش ــی ب ــده خوب ــم نماین ــدوارم بتوان ــت و امی اس

ــتین  ــه نخس ــران ب ــک ای ــی پارالمپی ــدار طای ــم. کمان باش
ــت  ــراد دارای معلولی ــوق اف ــیون حق ــورش در کنوانس حض
ــتین  ــرای نخس ــال 2۰1۴ ب ــرد: س ــان ک ــاره و خاطرنش اش
ــراد دارای معلولیــت  ــوق اف ــار در اجــاس کنوانســیون حق ب
شــرکت کــردم کــه بســیار عالــی بــود و موفقیت هــای 

ــم.  ــت آوردی ــه دس ــری ب بی نظی
ــود  ــای خ ــه صحبت ه ــی در ادام ــرا نعمت زه
گفــت: در ســازمان ملــل چندیــن بــار بــه 
عنــوان یــک الگــو بــرای افــراد دارای معلولیــت 
ــه  ــن ب ــرای م ــه ب ــی شــدم ک ــا معرف ــه دنی ب
عنــوان یــک بانــوی ایرانــی باعــث افتخــار بــود. 
وی ادامــه داد: مطمئــن هســتم امســال نیــز 
ــی رقــم خواهــد خــورد و پیام هــای  ــی خوب افتخــارات خیل
ــراد  ــژه اف ــان به وی ــرای مــردم جه ــژه ای ب ــر و وی بســیار مؤث
ــه  ــی ک ــن پیام ــت. مهم تری ــم داش ــت خواهی دارای معلولی
مــن خواهــم داشــت ایــن اســت کــه بهتریــن راه شکســت 

معلولیــت، ورزش اســت. ایســنا

زهرا نعمتی به سازمان ملل می رود
ــا  ــراه ب ــال هم ــال 95، س ــد س ــیون می گوی ــس فدراس رئی

ــود.  ــا ب ــه رده ه ــی در هم ــای مل ــرای تیم ه ــت ب موفقی
ــیون  ــه فدراس ــه هیئت رئیس ــن جلس ــاج در آخری ــدی ت مه
فوتبــال بــا اشــاره بــه شــرایط مطلــوب حاکــم بــر تیــم ملــی 
ــا  ــی ب ــم مل ــرمربی تی ــت: س ــر گف ــا قط ــازی ب ــش از ب پی

توجــه بــه شــرایط مطلــوب تیــم ملــی تمــام 
ــا  بازی هــای لیــگ و باشــگاه های آســیا را ت
آخریــن روز زیــر نظــر داشــته و لیســت خــود 

را بــر همیــن اســاس اعــام خواهــد کــرد. 
ــال  ــال 95 س ــرد: س ــان ک ــه بی وی در ادام
ــی  ــای مل ــرای تیم ه ــت ب ــا موفقی ــراه ب هم
در همــه رده هــا بــود و کســب مجــوز حضــور 

ــان و راهیابــی تیــم  ــان، نوجوان ــرای جوان در جــام جهانــی ب
ملــی فوتبــال ســاحلی بــه جــام جهانــی باهامــا بــا کســب 
قهرمانــی آســیا، کســب موفقیــت فوتســال و عنــوان ســومی 
ــی  ــاش کار گروه ــل ت ــا حاص ــر موفقیت ه ــان و دیگ جه
اجرایــی  عوامــل  و  دپارتمــان  هیئت رئیســه، کمیته هــا، 

ــت.  ــوده اس ــیون ب فدراس
رئیــس فدراســیون فوتبــال بــه برگــزاری لیگ هــای موفــق 
در ســال 95 اشــاره و خاطرنشــان کــرد: برگــزاری لیگ هــای 
ــوب فوتســال،  ــا کیفیــت، نظــم و مدیریــت مطل ــف ب مختل
بانــوان و ســاحلی برگــزار شــد کــه بایــد از عوامــل اجرایــی 
و  تقدیــر  مربوطــه  و کمیته هــای  لیگ هــا 
ــه داوری  ــاش کمیت ــه ت ــاج ب ــرد. ت تشــکر ک
در جوانگرایــی اشــاره کــرد و یــادآور شــد: 
همــکاری خوبــی در ایــن فصــل بیــن رئیــس 
ــه داوران و دپارتمــان داوری وجــود دارد  کمیت
ــد  ــه آمــوزش و ضابطه من و در توجــه کــردن ب
شــدن جوانگرایــی در بخــش داوری کار خوبــی 
ــد توجهــات و دقــت نظــر خــود را افزایــش  آغــاز شــده و بای
رؤســای  بــه  پایــان خاطرنشــان کــرد:  در  وی  دهنــد. 
ــی  ــم در کادر اجرای ــد کرده ای هیئت هــای اســتانی هــم تاکی
و عوامــل اجرایــی خــود بــه جوانگرایــی توجــه و برنامه هــای 

ــد. کاپ خــود را بازنگــری کنن

آگهیمزایدهپروندههایاجراییکالسه87/4292و88/4397الی88/4399
تمامت ششدانگ اعیانی یکباب کارگاه تحت پاک ثبتی6۴8/197 مجزی شده از پاک 6۴8/۴اصلی واقع در اشترجان 
بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 5۰۰۰ مترمربع به آدرس شهرک صنعتی اشترجان خ چهاردهم پاک 192 که سند 
مالکیت آن قبل از تفکیک در صفحه 1۴9 دفتر 2۰5 اماک بشماره 2۰118 سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات آن 
طبق صورت مجلس تفکیکی شماره 13967-72/12/2 عبارت است از شماال مرزیست به پاک 198 فرعی مجزی شده 
بطول 1۰۰ متر شرقا مرزیست به پاک 2۰9 فرعی مجزی شده بطول 5۰متر جنوبا به مرز پاک 196 فرعی مجزی شده 
بطول 99/7۰ متر غربا مرزیست به خیابان احداثی بطول 5۰ متر و حقوقی ارتفاقی با حق العبور از خیابان ها و جاده های 
احداثی داخل در پاک ۴ اولیه مورد گواهی است و طبق اعام کارشناسان رسمی دادگستری مورد مزایده بصورت یک 
باب کارخانه تولیدی پشم و شیشه در زمینی بمساحت 5۰۰۰ مترمربع بایک سالن تولید بمساحت حدود 21۰۰ مترمربع 
با اسکلت سوله فلزی به ارتفاع متفاوت از 5/5 الی 12 متر با کف پوشی بتن بدنه آجرنما و قسمتی آجر زبره وسیمان 
سیاه که قسمتهای انتهائی سالن بدون دیوار است پنجره ها فلزی وفاقد شیشه و قسمتی از دیوار و پنجره ها با ورق 
پلیت مسدود شده و درب آهنی کامیون رو نصب و قسمتی از سالن گود برداری شده و در این قسمت تاسیسات ولوله 
های مربوطه تعبیه شده و در کنار سوله مذکور یک بچه سوله به مساحت حدود 1۴۰ مترمربع با درپوش فلزی برای 
عبور تاسیسات تعبیه شده است و دفتر نگهبانی در مجاورت درب ورودی بمساحت حدود 7۰ مترمربع برای استراحتگاه 
کارگران در نظر گرفته شده است و قسمت مخازن آن بمساحت حدود 11۰مترمربع در قسمت جنوب شرقی داخل سوله 
انجام شده است و یک سالن رزین بمساحت حدود 8۴مترمربع که بالکن فلزی داخل آن حدود 3۰مترمربع بوده در 
قسمت شمال شرقی محوطه می باشد و سپتینگ بمساحت 2۴ مترمربع در غرب سوله و تسطیح و خاک ریزی کف 
محوطه وجدول گذاری برای باغچه و پیاده رو و دیوار کشی اطراف زمین با دیوار آجر 5 سانتی و بندکشی به ارتفاع متوسط 
2/5 متر با سنگ ازاره در پائین آن و دیوار شمالی آن به ارتفاع حدود 2 متر با آجر زبره اضافه تر از بقیه دیوار ها انجام 
شده و توسط کارشناسی رسمی دادگستری بمبلغ 15/۰5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و برآورد گردیده است ، ملکی شرکت 
شهرکهای صنعتی اصفهان مقیم اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری که برابر اسناد رهنی شماره 81/9/7-1۴985۰ 
و 1۴95۴8-81/7/11  دفترخانه اسناد رسمی 7 اصفهان و 1۰2۴9۴-82/8/21 دفتر 12 اصفهان و 85/8/13-3276  
دفتر 167 اصفهان به نفع بانک صادرات استان اصفهان در قید رهن و وثیقه قرار گرفته و بموجب قرارداد واگذاری شماره 
9125-۰1۴-و- ج – 71/3/5 به اقای حمید یزدخواستی فرزند حسین )بعنوان شریک( واگذار گردیده است بانضمام 
کلیه ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و دستگاهها و اشتراکات موجود در محل اجرای طرح اعم از یکدستگاه 
کوره کوپل ذوب سرباره ساخت کشور روسیه با ظرفیت 2 تن در ساعت با دمای ذوب حداکثر 215۰ درجه سانتیگراد و 
تجهیزات پیرامونی مجهز به سیستم تنظیم فشار و حجم هوای پیش گرم شده بوسیله جکهای بادی که بوسیله تسمه 
نقاله خوراک ریزی شده است و یکدستگاه کوره دست ساز ایرانی با آجر نسوز و مشعل گازی با ظرفیت 2۰۰ کیلو در ساعت 
با حداکثر دمای ذوب 1۴5۰ درجه سانتیگراد با ابعاد 2*3*5متر بانضمام دمنده وجت فن ویکدستگاه تسمه نقاله 6 
متری الستیکی موتوری با عرض 5۰ سانتیمتر ویکدستگاه سیلویک تنی مخصوص خوراک کوره ویکدستگاه کمپرسور 
هوای فشرده با ظرفیت 18 متر مکعب در ساعت و حداکثر فشار 8 بار و قدرت موتور 11۰ کیلووات ساخت کشور آلمان و 
یک عدد مخزن ذخیره هوای فشرده 12 متر مکعبی ساخت شرکت Grabber و یکدستگاه کمپرسور اطریشی 15 بار 
ساخت 198۴ به ظرفیت ۴/75 مترمکعب در ساعت و موتور 6۰ اسب و یک واحد ابگیر کمپرسورها و لوله کشی هوای 
فشرده 13اینچ بطول 8متر بانضمام ولوهای مربوطه و حدود 5۰متر لوله کشی با سایز مختلف به سایر تاسیسات و دو 
عدد مخزن زیرزمینی 7۰ متر مکعبی بانضمام لوله کشی و پمپ ها مخصوص آب سختی گرفته شده و یک عدد واحد 
سختی گیر آب رزینی به ظرفیت 3 متر مکعب ساخت شرکت SAPHYAR مدل SFG- 195 و یکدستگاه راکتور استیل 
دو جداره بانضمام همزن و موتور گیریبکس حلزونی و منبع انبساط گالوانیزه به حجم 1/5 مترمکعب ساخت ایران ویک 
 BLOWER دستگاه دیگ و مشعل آب داغ به ظرفیت 1مترمکعب بانضمام لوله کشی وولوها در سالن رزین ویکدستگاه
به ظرفیت 3۰۰۰ مترمکعب در ساعت با فشار یک بار و قدرت 132 کیلو وات بانضمام ولو و لوله کشی 6 اینج و یکدستگاه 
کولینگ تاوربانضمام سیستم لوله کشی وولوها و یکدستگاه پرس هیدرولیک 2۰تنی بانضمام واحد یونیت هیدرولیک 
و مدار فرمان و سیستم سنکرون جکها بابعاد 1/25 * 5/25 و ارتفاع 2 متر کورس 5۰ سانتیمتر با ۴جک عمل کننده 
از باالوسیستم رانش پشم شیشه و یکدستگاه بویلر روغن داغ 1 مترمکعبی ساخت کاوه کاران با مشعل گازی ایران 
رادیاتور ویکدستگاه کوره با بدنه فلزی و درب ریلی آویزی و کف ریل گذاری شده بمنظور ورود واگن به ظرفیت ۴5۰درجه 
سانتیگراد و یکدستگاه اره ایستاده فلکه ای و نواری برش دهنده فلز و چوب ساخت انگلیس و یکدستگاه اره برقی 
دیسکی )اره آتشی( مستعمل و یکدستگاه جرثقیل سقفی 6 تنی و یک عدد کوره ضایعاتی با دیواره آهنی و آجر نسوز 
درب لوالئی و دارای امتیاز انشعاب گاز صنعتی به ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب با فشار 6۰ پوند و یکدستگاه حفاظت کاتدیگ 
با تجهیزات ساخت آمریکا و سه عدد چاه با تابلو برق مربوطه و لوله کشی اصلی ۴ اینچ و همچنین امتیاز اشتراک آب 
3/۴ اینچ انشعاب از آب شهرک صنعتی با تجهیزات کنتور وویک کلکتور تقسیم آب برای مصرف صنعتی و شرب بانضمام 
3دستگاه پمپ و موتورهای آب سرد با ظرفیت 16۰مترمکعب و لوله کشی های مربوطه و همچنین امتیاز برق 2۰۰ کیلو 
وات با ولتاژ ثانویه با تابلوهای برق فرعی و اصلی اعم از تابلو های توزیع وفرمان و تصحیح و تابلو فرمان PLC به همراه 
مانیتورینگ تاج مربوط به کوره ذوب 2 تن. که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بمبلغ 3/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال،ارزیابی و 
بر آورد گردیده است از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 1396/1/28 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع 
در خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه 18/65۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هجده 
میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال ( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد لذا این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 1395/12/25 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد ضمنا طالبین می توانند یک روز قبل 

از روز مزایده از محل استقرار موارد مزایده ضمن هماهنگی الزم بازدید بعمل آورند.م الف/11۴2
تاریخ انتشار 1395/12/25 تاریخ مزایده 1396/1/28 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبرپورمقدم

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 912۴75 دادیاری 1 متهم اقای حسن رحیمی فرزند عبدالوهاب به اتهام سرقت    موضوع 
شکایت شهرداری فاورجان مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این 
آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه اول  بازپرسی   دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  حاضر و از خود دفاع 
نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. هادی نخجوان نیا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  م الف/11۴7

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی  پاک شماره 1۴/8۰ واقع در موسیان  بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7۰۰۴21۰-1395/9/2 در اجرای قانون تعیین تکلیف 
اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای ذبیح اله موسیانی فرزند حسن  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/1/26 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 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار :1395/12/25 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 
آگهیاحضارمتهم

در خصوص شکایت مهدی مصطفایی و سلب ناز یاوری علیه علیرضا قربانی فرزند سبز علی به اتهام خرید مال 
مسروقه تحت کاسه 95152۰ وقت رسیدگی مورخه 96/2/۴ ساعت 1۰ صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری بموجب این آگهی به متهم فوق الذکر 
اباغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 1۰3 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 1۰3 دادگاه کیفری دو فاورجان

آگهیابالغ
شماره اباغنامه: 951۰1۰3653۴۰879۴شماره پرونده: 95۰9983653۴۰1۴35شماره بایگانی شعبه: 951۴59 تاریخ 
تنظیم: 1395/11/11 خواهان / شاکی زینب السادات هاشمی )موسوی ( فرزند سید حسن  دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم لیا هاشمی و هدی هاشمی هر دو فرزندان سید حسن  به خواسته اثبات نسبت به صدور شناسنامه و 
کارت ملی هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فاورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان  واقع در فاورجان –خیابان ماصدرا – ساختمان دادگستری 
- طبقه اول - اتاق 225 ارجاع و به کاسه  95۰9983653۴۰1۴35ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/5/22 و 
ساعت 1۰:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند.شماره: 
98۰/م الف -منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – خسرو آقایی 

آگهیابالغ
95۰۴86تاریخ  شعبه:  بایگانی  95۰998۰3511۰۰631شماره  پرونده:  951۰1۰365۴۴۰2۰68شماره  اباغنامه:  شماره 
تنظیم: 1395/12/1۰ خواهان صادق جمالی ارمندی فرزند غام عباس   دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی 
هاشم زاده فرزند محمد علی و راضیه بهار لو هوره و احمد عباس نژاد  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
فاورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان  واقع در 
فاورجان –خیابان ماصدرا – ساختمان دادگستری - طبقه اول - اتاق 125 ارجاع و به کاسه  95۰۴86ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/۰2/18 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و 
درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردند.ضمنا جلسه رسیدگی به ادعای اعسار است . مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری 

شهرستان فاورجان – حسین شمس 
ابالغوقترسیدگیبهآقایمصطفیتقیپورفرزندعزیزاله 

بایگانی شعبه :9۴۰9۰7  : 9۴۰99836535۰۰885 شماره  پرونده  : 951۰1۰36535۰6787 شماره  اباغنامه  شماره 
تاریخ تنظیم:1395/11/۰3 نظر به این که خانم سلیمه قنبرزاده فرزند حسین و با وکالت آقای خانم زهرا عابدی 
دادخواستی به طرفیت آقای مصطفی تقی پور فرزند عزیز اله – مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه معوقه 
از مورخ 93/12/18لغایت زمان اجرای حکم مقوم به 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه فرزند مشترک 7 ماهه از زمان تقدیم 
دادخواست مقوم به 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال – نموده که پرونده طی شماره 9۴۰9۰7-ح 3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان 
نشانی خوانده را مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 96/2/3 – ساعت 1۰/3۰صبح می باشد 
لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق . آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت 
رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود و با وصول نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند . این آگهی به منزله اباغ 
وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست. 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان فاورجان – اکبر توکلی
ابالغوقترسیدگیبهآقایمحسنتوکلیفرزندمحمدرضا 

شماره اباغنامه : 951۰1۰36535۰7۴26شماره پرونده : 9۴۰99836535۰۰686 شماره بایگانی شعبه :9۴۰7۰2 تاریخ 
تنظیم:1395/11/28 نظر به این که خانم مریم شبانی فرزند اصغر  دادخواستی به طرفیت آقای محسن توکلی فرزند 
محمد رضا – مبنی بر تقاضای صدور حکم شایسته بر سلب حضانت فرزند مشترک )دختر 7 ساله به نام حدیث ( از 
خوانده واگذاری حضانت به خواهان نموده که پرونده طی شماره 9۴۰7۰2-ح 3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان 
نشانی خوانده را مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 96/2/2۰ – ساعت 9/3۰صبح می باشد 
لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 ق . آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت 
رسیدگی با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود و با وصول نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند . این آگهی به منزله اباغ 

وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان فاورجان – اکبر توکلی

آگهیحذفبهاءثمنیهاعیانی 
بر اساس تقاضای آقای ایرج ناظر فرزند عباس مبنی بر حذف عبارت به استثنا بهاثمنیه اعیانی از تمامت ششدانگ 
پاک 1213۰/8 مورد ثبت صفحه 32۴ دفتر 369 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق / گواهی دفتر اماک 
، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم مریم خاتون آبادی همسر مرحوم مرتضی خاتون آبادی می باشد در اجرای تبصره 
یک ماده 1۰5 اصاحی آیین نامه قانون ثبت کارشناس رسمی دادگستری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 3625۰۰۰۰ ریال 
تعیین نموده که متقاضی فوق الذکر مبلغ مزبور را طی فیش شماره ۰6۰556 مورخ 95/12/3  به صندوق سپرده ثبت 
تودیع نموده و اعام داشته از نشانی مالک بهاء اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطاعی ندارد لذا مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 
شرق اصفهان واقع در خیابان تاالر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه 

گواهی طرح دعوی عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از سند فوق الذکر حذف خواهد شد. 
شماره :۴۰1۰۴/م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

آگهیاحضارمتهم
آقای/ خانم 1-سودابه میهمی 2-هه تاو رستمی فرزند 1-علی 2- فیروز در پرونده شماره 9۴۰162 ب 16 این شعبه 
به اتهام هردو مشارکت در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید.به این وسیله بر اساس ماده 17۴ قانون آئین دادرسی 
کیفری به شما اباغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از 
انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.شماره:39517/م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان

آگهیحذفبهاءثمنیهاعیانی 
بر اساس تقاضای آقای رضا طغیانی فرزند محمود مبنی بر حذف عبارت به استثنا بهاثمنیه اعیانی از سند پاک 
152۰3/۴2 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم حبیبه باقری همسر 
مرحوم حسن باقری که در اجرای تبصره یک ماده 1۰5 اصاحی آیین نامه قانون ثبت کارشناس رسمی دادگستری به 
علت عدم وجود اعیانی تصرفات فوق الذکر را فاقد ثمن اعام نموده و اعام داشته از نشانی مالک و حیات یا ممات 
وی اطاعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می شود تا ذینفع در صورت ادعای  تضییع 
حقی می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این 
اداره تسلیم نماید. در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از سند انتقال متقاضی حذف 

خواهد شد. شماره :۴۰189/م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان
آگهیفقدانسندمالکیت

چون خانم صدیقه بیگیان فرزند علی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 
12278۴ مورخه 1395/12/19 گواهی شده و به تایید دفتر 3۰ اصفهان رسیده مدعی است  که ششدانگ یکباب خانه 
پاک 1۰۴۰8/6 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در صفحه 1۴9 دفتر 138 ذیل شماره 238۴9 بنام خانم صدیقه بیگیان 
فرزند علی ش ش 16 صادره از اصفهان صادر گردیده که چندین فقره بازداشتی داشته که همه رفع اثر گردیده و در 
رهن بازداشت نمی باشد، اعام نموده بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود گردیده لذا درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نموده اند طبق تبصره یک اصاحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهدشد. 

شماره : ۴۰1۴9/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان هادی زاده 
آگهیابالغوقترسیدگیدادخواستوضمائم

آقای حمیدرضا باقری دادخواستی به مبلغ 51/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بطرفیت آقای سامان احمدی که اعام شده مجهول 
المکان است تقدیم وبه کاسه ۴۴8/95 در شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا و بنا به تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار نشر و از نامبرده دعوت در روز پنجشنبه مورخ 
96/2/1۴ ساعت 17 در جلسه شورا حاضر و در همین خال با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
دبیر شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف لنجان

آگهیابالغ
شماره اباغنامه: 951۰1۰3653۴۰7۴89 شماره پرونده: 92۰998۰351۰۰۰۰88 شماره بایگانی شعبه: 931163 تاریخ 
تنظیم: 1395/۰9/3۰ خواهان / شاکی احمد مشهدی خوراسگانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حاج بهروز 
ریگی  به خواسته مطالبه خسارت ناشی از انجام عدم تعهد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فاورجان  
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان  واقع در فاورجان –خیابان 
ماصدرا – ساختمان دادگستری - طبقه اول - اتاق 225 ارجاع و به کاسه  92۰998۰351۰۰۰۰88 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/2/3۰ و ساعت 11:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی حاضر گردند.شماره: 86۴/م الف 
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – خسرو آقایی 

آگهیابالغ
شماره اباغنامه: 951۰1۰3653۴۰8593 شماره پرونده: 95۰9983653۴۰۰78 شماره بایگانی شعبه: 95۰۰8۰ تاریخ 
تنظیم: 1395/11/۰۴ خواهان / شاکی سید هوشنگ شهبازی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد مهدی 
سلطانی فرزند کریم  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک به مبلغ 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و تامین خواسته و 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فاورجان  نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان  واقع در فاورجان –خیابان ماصدرا – ساختمان 
دادگستری - طبقه اول - اتاق 225 ارجاع و به کاسه  95۰9983653۴۰۰78 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/1/29 و ساعت 11:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردند. منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – خسرو آقایی 
آگهیابالغ

شماره اباغنامه: 951۰1۰3653۴۰9۰73 شماره پرونده: 95۰9983653۴۰۰723 شماره بایگانی شعبه: 95۰73۴ تاریخ 
تنظیم: 1395/11/23 خواهان / شاکی راضیه فیلی منفرد فرزند نظر دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجید زارعی 
هفدانی فرزند ناصر با موضوع طاق به دادگستری   شهرستان فاورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
فاورجان به شماره  95۰9983653۴۰۰723 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/5/1۴  و ساعت 1۰:3۰تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – خسرو آقایی 

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 562/95 خواهان مهیاره منوچهری دادخواستی مبنی بر: مطالبه خسارت ناشی از تصادف به 
طرفیت 1-سعید موسوی 2-رقیه اسماعیلی ایرانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/2/2 ساعت  
17:3۰ تعیین و باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید کثیراالنتشار منتشر 
تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیمزایدهپروندهاجرائیکالسه9۵۰۰۰77 
ششدانگ  فوق  اجرائی کاسه  پرونده  موجب  1395به   /12/23 ثبت:  تاریخ  مزایده:1395۰۴3۰212۰۰۰۰۰۰6  شماره 
یکدستگاه آپارتمان مسکونی به پاک ثبتی 1۴۰25 فرعی مجزی شده از پاک 582 اصلی واقع در فوالدشهر بخش 
نه ثبت اصفهان به مساحت ۰۴ /96متر مربع مورد ثبت صفحه 1۰۴ دفتر 296 اماک ذیل شماره38115 به آدرس 
فوالدشهرمحله ب1 ساختمان دنا طبقه سوم متعلق به مرحوم حسن شیرعلی پو که طبق سند رهنی شماره 1369۰-

9۴/11/11 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴12 اصفهان در قبال مبلغ ۴6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن اقای مصطفی زاله گویان 
فرزند مهدی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 52۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پاک فوق بصورت 
یکدستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 96/۰۴ متر مربع با اسکلت بتنی و سقف دال بتنی دیوارها سفید کاری و نقاشی 
شده کف موزائیک دیوارهای آشپزخانه کاشی کاری قدیمی دربهای داخلی چوبی ودربهای خارجی فلزی و سیستم 
گرمایش رادیاتور نمای خارجی از آجر و بتن ودارای سرویسهای بهداشتی و همچنین دارای انشعابات آب وبرق و گاز 
می باشد، پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1396/2/6 در محل اداره ثبت اسناد واماک فاورجان 
واقع در خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی از طریق مزایده به فروش می رسد. و مزایده از مبلغ 52۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)پانصد و بیست میلیون ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا این آگهی یک نوبت در روزنامه 
کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/12/25 منتشر و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار:95/12/25- تاریخ مزایده 1396/2/6 -رئیس واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان اکبر پور مقدم م الف 11۴6

کی روش تمام بازی های لیگ را رصد می کند
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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   رای شماره 139560302027010647 مورخ  1395/08/22 مرتضی   -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.
ناریجان جلیلی فرزند خیبر بشماره شناسنامه 951  8- رای شماره 139560302027011412 مورخ 1395/09/14 
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.
16- رای شماره 139560302027012540 مورخ  1395/10/05فرانک عبداللهی مهابادی فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه 1223 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284922324 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
به مساحت  131/16مترمربع.  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 15201  از  از قطعه زمین پالک 257 فرعی 

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   فرزند فضل  دهقانی کلمانی  علیرضا  مورخ 1395/10/15  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.
شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  چنکوک  مورخ   1395/10/27حسین   139560302027013992 شماره  رای   -28
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.

بشماره  حسن  فرزند  کلمانی  دهقانی  رمضان   1395/11/05 مورخ   139560302027014404 شماره  رای   -33
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
از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 1283884496 در سه دانگ مشاع  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 
از اهواز بشماره ملی 1755197543 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی  237 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.
48- رای شماره 139560302027014785 مورخ 1395/11/11 گیتی شمس سوالری فرزند رحیم بشماره شناسنامه 
5326 صادره از اهواز بشماره ملی 1750546515 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 253/50 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اصغر  علی  فرزند  جبلی  ملکیان  مرتضی  مورخ 1395/11/13   رای شماره 139560302027014906   -49
بر روی  از اصفهان بشماره ملی 5658885590 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی  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 اصفهان بشماره ملی 1291897283 در ششدانگ یکباب مرغداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه  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
شناسنامه 10 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649656691 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.
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.
61- رای شماره 139560302027015600 مورخ  1395/11/23محمد آزادمنش فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 
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.
اکبر بشماره  نهوجی فرزند علی  رای شماره 139560302027015620 مورخ  1395/11/23محسن  رحیمی   -65
شناسنامه 19 صادره از اردستان بشماره ملی 1189901714 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

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 
از ششدانگ یکباب ساختمان  نیم دانگ مشاع  از اصفهان بشماره ملی 1285450639 در چهار و  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  یکباب ساختمان  در ششدانگ  ملی 1950063798  بشماره  ماهشهر  از  شناسنامه 6282 صادره 
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 بم  بشماره ملی 3111047857 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از  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.
بشماره  حیدر  فرزند  کردآبادی  عنایتی  مورخ  1395/11/25رسول   139560302027015703 شماره  رای   -74
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 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  366/68مترمربع.  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  از ششدانگ  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  ملی 1291086773  بشماره  اصفهان  از  صادره   569
به مساحت  از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان  بر روی قسمتی  محصوالت سایپا  احداثی 

 852/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عبدالعظیم  فرزند  قاسمی  عباسعلی   1395/11/27 مورخ   139560302027015844 شماره  رای   -92
یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در  بشماره ملی 1189683733  اردستان  از  10 صادره  شناسنامه 
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.
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  97- رای شماره 139560302027015919 مورخ 1395/11/28 علیرضا خواجه پور نصرآبادی فرزند 
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 رای شماره   -98
روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ  ملی 1286685532  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 673 صادره 
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  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  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  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 10510 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
102- رای شماره 139560302027016018 مورخ  1395/12/01حسن عباسی پائین دروازه  فرزند شعبان بشماره 
از ششدانگ یکباب خانه  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.
103- رای شماره 139560302027016020 مورخ  1395/12/01حلیمه آقا کوچکی ردانی فرزند محمدعلی بشماره 
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  فرزند حسن  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  فرزند حسین  خوراسگانی  چنگانی  جواد   1395/12/02 مورخ  شماره 139560302027016087  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.
110- رای شماره 139560302027015648 مورخ  1395/11/24عبدالمجید شمسی سوالری فرزند امراله بشماره 
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  یوسفی شاتوری  مورخ  1395/11/30طاهره  رای شماره 139560302027015936   -113
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  سه  در   1281892270 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   89536 شناسنامه 
 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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560302012002314 مورخ 95/12/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای اکبر احمدی فرزند امیر قلی   بشماره شناسنامه 189 در یک باب خانه به مساحت 92/29 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 105 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از وراث امیر قلی احمدی  محرز 
گردیده است. لذا 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.
 تاریخ انتشار نوبت اول:95/12/25 

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/1/15 
شماره :518/م الف موسی الرضا امامی رئیس ثبت اسناد و امالک
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-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan:کانالتلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازکیمیای وطن

ــور  ــا حض ــه ب ــازمانی ک ــی س ــش تعال ــن همای در چهاردهمی
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، مدیــر عامــل ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران، رئیــس ســازمان ملــی 
ــر  ــرکت های برت ــب ش ــران منتخ ــی از مدی ــره وری و جمع به
برگــزار شــد، تعــدادی از شــرکت های گــروه فــوالد مبارکــه در 
فرآینــد ارزیابــی جایــزه تعالــی ســازمانی، موفــق بــه کســب 

ــی شــدند.  ــه تعال ــد ب تقدیرنامــه و گواهــی تعه
معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکــه بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان ســازمانی پیشــتاز در 
ــس  ــده تندی ــا شــرکت دارن ــن و تنه ــی ســازمانی و اولی تعال
و ۹۳   ۹۱ در ســال های  تعالــی ســازمانی  جایــزه  زریــن 
از همــان بــدو راه انــدازی، توجــه ویــژه ای در به کارگیــری 
سیســتم های مدیریتــی و رویکردهــای تعالــی بــا الگوبــرداری 
ــر،  ــا داشــته اســت. از ســویی دیگ ــات دنی ــن تجربی از بهتری
 ایفــای نقــش محــوری در توســعه صنعتــی، اقتصــادی 
و اجتماعــی کشــور و ارتقــای ســطح فنــاوری صنعــت فــوالد 
بــه عنــوان ســازمانی جهان تــراز را بــه عنــوان مأموریــت خــود 

برگزیــده اســت. 
فــرزاد ارزانــی ادامــه داد: در ایــن راســتا شــرکت فــوالد 
مبارکــه، مدیریــت و راهبــری تعالــی در گــروه فــوالد مبارکــه را 
اولویــت خــود قــرار داده و در نظــر دارد بــا در اختیــار قــرار دادن 
تجربیــات و ارائــه نقشــه راه تعالــی بــه ایــن شــرکت ها آن هــا 
ــا خــود در مســیر رشــد، بالندگــی و تعالــی قــرار  را همســو ب
ــوالد  ــروه ف ــت شــرکت های گ ــد.  وی درخصــوص موفقی ده
مبارکــه در فرآینــد ایــن ارزیابــی تصریح کــرد: در ابتدای ســال 

ــا حضــور تعــدادی از مدیــران   ۹۵ کارگــروه راهبــری تعالــی ب
ــا  ــده شــرکت تشــکیل شــد و ۱۲ شــرکت ب و کارشناســان زب
ــی  ــد ارزیاب ــروه، در فرآین ــن کارگ ــهیلگری ای ــت و تس هدای
جایــزه تعالــی ســازمانی حضــور پیــدا کردنــد و پــس از اجرای 
ــن  ــه، ای ــن اظهارنام ــی و تدوی ــای الزم، خودارزیاب آموزش ه
ــورد  ــازمانی م ــی س ــزه تعال ــان جای ــط ارزیاب ــرکت ها توس ش

ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ارزیاب
معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکــه در ادامــه بــه نتایــج حاصــل 
از ایــن ارزیابــی اشــاره کــرد و گفــت: بــا تــاش شــرکت های 
گــروه فــوالد مبارکــه، در ایــن ارزیابــی ســه شــرکت امیرکبیــر 
ــه دریافــت  ــوکا و صنیــع کاوه تهــران ب کاشــان، حمل ونقــل ت
ارس،  ســیر  آســیا  شــرکت های  و  ســتاره   ۲ تقدیرنامــه 
توکارنــگ فــوالد ســپاهان، صنایــع بــرش ورق فــوالدی، 
بهســازان صنایــع خاورمیانــه، ایریســا، فــوالد هرمــزگان، فــوالد 
ــودروی  ــه و ورق خ ــوالد مبارک ــی ف ــه، مهندس ــنگ مبارک س
چهارمحــال بختیــاری بــه دریافــت گواهــی تعهــد بــه تعالــی 

ــد.  نائــل آمدن
ــران  ــی، مدی ــری تعال ــروه راهب ــای کارگ ــان از اعض وی در پای
عامــل و مدیــران تعالــی و تیم هــای تعالــی شــرکت ها کــه در 
کســب ایــن موفقیــت ایفــای نقــش نمودنــد، قدردانــی کــرد. 
گفتنــی اســت ایــن همایــش بــا موضــوع »تعالــی در خدمــت 
بین المللــی ســازمان  در ســالن همایش هــای  جامعــه« 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه صدا وس
    فــوالد مبارکــه بــا فنــاوری نانــو از جایــگاه باالتــری در 

صنعــت برخــوردار می شــود
ــه همــراه جمعــی از  ــر رضــا اســدی فرد ب ــی اســت دکت گفتن

 کارشناســان ایــن ســتاد در جریــان بازدیــد از خطــوط تولیــد 
و دیــدار بــا مدیــر تحقیــق و توســعه فــوالد مبارکــه بــا اشــاره 
ــاوری  ــد تصریــح کــرد: اســتفاده از فن ــه اهــداف ایــن بازدی ب
نانــو در صنعــت فــوالد می توانــد بــه افزایــش بهــره وری، 
ــتحکم  ــوالت مس ــد محص ــرای تولی ــو ب ــی ن ــودن راه های گش
ــع  ــوص صنای ــی مخص ــایش و خوردگ ــر س ــاوم در براب و مق
خودروســازی و همچنیــن به کارگیــری راهکارهایــی بــرای 
ــرژی  ــره ان ــی و ذخی ــت الکتریک ــا هدای ــد محصــوالت ب تولی
ــرف آب  ــه در مص ــب توج ــی جال ــاد و صرفه جوی ــیار زی بس

منجــر شــود. 
به کارگیــری  بــرای  داد:  ادامــه  در همیــن خصــوص  وی 
ــا  ــن ســتاد از ســال ۹۴ ب ــه، ای ــوالد مبارک ــو در ف ــاوری نان فن
ــران و کارشناســان شــرکت کارگــروه مشــترکی را ایجــاد  مدی
ــوژی را  ــن تکنول ــری ای ــای به کارگی ــد فرصت ه ــا بتوان ــرد ت ک
ــد  ــایی کن ــه شناس ــوالد مبارک ــژه در ف ــوالد به وی ــت ف در صنع
ــددی در  ــا و جلســات متع ــدت همکاری ه ــن م ــه طــی ای ک

ایــن راســتا برگــزار شــد.
    معرفی فناوری نانو

معــاون صنعــت و بــازار ســتاد توســعه فنــاوری نانــو معاونــت 
علمــی ریاســت جمهــوری در معرفــی فنــاوری نانــو بــا اشــاره 
ــت: در  ــا گف ــم در دنی ــن عل ــش ای ــه ای از پیدای ــه تاریخچ ب
حقیقــت نانــو، یــک تکنولــوژی نیســت؛ بلکــه یــک رویکــرد 
جدیــد در علــم تکنولــوژی اســت کــه نــه یــک حــوزه خــاص 
بلکــه همــه حوزه هــای علمــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
ایــن علــم کــه از حــدود ۱۵ تــا ۲۰ ســال اخیــر در دنیــا مطــرح 
ــتم ها  ــواد و سیس ــد م ــد در تولی ــرد جدی ــک رویک ــده، ی ش
ــر انســان  ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای ــی اســت. ب ــاس اتم از مقی
ــم  ــدازه  ات ــه ان ــاس مدنظــر ب ــه مقی ــرل مــواد را ب ــد کنت بتوان
ــون  ــه تاکن ــد ک ــی برس ــه خواص ــد ب ــد، می توان ــک کن نزدی
وجــود نداشــته اســت؛ ایــن خــواص بســیار مطلــوب هســتند 
ــری  ــی بهت ــه کارای ــع و رشــته ها ب ــه صنای ــد در هم و می توانن

کــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره شــد، برســند. 
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از ایــن مــوارد در کشــور مــا نیــز 
ــرکت در  ــدود ۲۰۰ ش ــرد: ح ــح ک ــده، تصری ــازی ش تجاری س
ایــران وجــود دارنــد کــه ۳۳۰ نمونــه از محصــوالت نانــو را در 
ــه  ــه داروهــای ضــد ســرطان و ب ــف از جمل حوزه هــای مختل
ــه  ــا ۸۰ نمون ــا بیــش از ۷۰ ت طــور کلــی در حــوزه بهداشــت ب
 دارو و در حــوزه ســاختمان از جملــه ســرامیک، مصالــح 
و شیشــه های مقــاوم در برابــر انتقــال حــرارت، پروفیل هــای 
درب و پنجــره و محصــوالت کشــاورزی تولیــد کرده انــد. 

اســدی فرد توســعه فنــاوری نانــو در صنایــع بــرای دســتیابی 
ــه بهــره وری بیشــتر، کاهــش هــر چــه بیشــتر هزینه هــای  ب
و  مشــتریان  رضایتمنــدی  افزایــش  همچنیــن  و  تولیــد 
ســتاد  تاش هــای  اصلی تریــن  از  را  مصرف کننــدگان 
فنــاوری نانــو خوانــد و ادامــه داد: در بخــش اول ایــن 
ــاب  ــا انتخ ــع و ب ــرکت ها و صنای ــکاری ش ــا هم ــا ب برنامه ه
جذاب تریــن و امکان پذیرتریــن حوزه هایــی کــه می تــوان 
از فنــاوری نانــو در آن اســتفاده کــرد، کوشــش خواهیــم کــرد 

ــم.  ــم کنی ــرایط را فراه ــن ش ای
ــو  ــاوری نان ــر آن هســتیم کــه اگــر در بخشــی، فن در ادامــه ب
ــا در کشــور تجاری ســازی شــده اســت، آن را در شــرکت  قب
ــود  ــرکت ها وج ــر در ش ــا اگ ــم ی ــازی کنی ــه پیاده س مربوط
نداشــت، آن را بــه تیم هــای تحقیقاتــی بســپاریم تــا بتواننــد 
ــهیل  ــرکت ها تس ــاوری را در ش ــن فن ــتفاده از ای ــرایط اس ش

کننــد. 
 وی بــا تأکیــد بــر اینکــه فنــاوری نانــو در هــر شــرکت 
ــا  ــا ب ــت: مث ــود را دارد، گف ــاص خ ــی خ ــت اثربخش و صنع
اســتفاده از ایــن روش می تــوان بــا اســتفاده از حجــم 
ــید  ــتری رس ــی بیش ــی و اثربخش ــه کارای ــری از دارو ب کمت
ــیب  ــالم آس ــای س ــه بافت ه ــه ب ــرد ک ــم ک ــرایطی فراه و ش
ــرژی  ــتفاده از ان ــزان اس ــه می ــن اینک ــد؛ ضم ــری برس  کمت
و هزینه هــا در ایــن روش بــه شــکل شــایان ماحظــه ای 

ــت. ــول اس ــای معم ــر از روش ه کمت
معــاون صنعــت و بــازار ســتاد توســعه فنــاوری نانــو معاونــت 
ــه  ــوالد مبارک ــرد: در ف ــد ک ــوری تأکی ــت جمه ــی ریاس علم
و  بهــره وری  افزایــش  بخــش  در  زیــادی  ســرفصل های 
ــو  ــوژی نان ــتفاده از تکنول ــا اس ــد ب ــای تولی ــش هزینه ه کاه
وجــود دارد؛ بــرای نمونــه می تــوان در بخــش ورق هــای رنگــی 
ــزان چســبندگی و مقاومــت ســطح ورق،  ــش می ــرای افزای ب
ــه  ــت محیطی ب ــرایط زیس ــود ش ــرف آب و بهب ــش مص کاه

شــرایط بهتــری رســید؛ همان طــور کــه ایــن کار نیــز در کشــور 
مــا تجاری ســازی و وارد بــازار شــده اســت، می تــوان آن را در 

ــرد.  ــازی ک ــه پیاده س ــوالد مبارک ف
ــازار  ــرای تولیــد محصــوالت معمــول ب وی در ادامــه گفــت: ب
ــد  ــت تولی ــی اهمی ــد؛ ول ــود دارن ــادی وج ــدگان زی تولیدکنن
محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال و تولیــد فوالدهــای خــاص 
ــا محدودیــت در تعــداد  مطــرح اســت کــه در ایــن بخــش ب

ــده مواجــه هســتیم.  تولیدکنن
تولیــد  و  بــاال  افــزوده  ارزش  بــا  محصــول  تولیدکننــده 
فوالدهــای خــاص، نه تنهــا بــه جایــگاه باالتــر بلکــه بــه 
رســیدن بــه ســود بیشــتری رهنمــون می شــود و ایــن امــر بــا 
اســتفاده از فنــاوری نانــو امکان پذیــر اســت. در ایــن حالــت 
اســت کــه هــم شــرکت تولیدکننــده و هــم مصرف کننــده کــه 

ــد شــد. ــع خواهن ــان مشــتری باشــد، منتف هم
    کاربرد علم نانو در صنعت فوالد

در همیــن خصــوص شــهرام عباســی، مدیــر تحقیق و توســعه 
ــا  ــم م ــن عل ــری ای ــا به کارگی ــت: ب ــز گف ــه، نی ــوالد مبارک ف
ــک  ــز و کوچ ــیار ری ــاد بس ــا و ابع ــم وارد مقیاس ه می توانی
ــم کــه  مــواد شــویم و خواصــی را در درون آن هــا کشــف کنی
تــا بــه حــال بشــر نتوانســته اســت بــه آن دسترســی داشــته 

باشــد. 
ایــن خــواص در مقیــاس نانــو آنقــدر متحــول می شــوند کــه 
ــی  ــده خودنمای ــکافته ش ــر ذره ش ــی در دل ه ــد آفتاب همانن
می کننــد؛ بــه ایــن معنــی کــه در حــوزه نانــو، مــواد خــواص 
پیــدا می کننــد کــه  کامــا متنــوع و پیچیــده دیگــری 
ــد.  ــرار گیرن ــریت ق ــاه بش ــد و رف ــت رش ــد در خدم می توانن
ــان  ــوالد بی ــت ف ــم در صنع ــن عل ــرد ای ــوص کارب وی درخص
کــرد: صنعــت فــوالد، یکــی از صنایــع اصلــی و مــادر در 
توســعه اقتصــادی، صنعتــی و رفــاه اجتماعــی اســت و 
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــران، ش ــور ای ــه در کش ــی ک از آنجای

عنــوان یکــی از صنایــع محــوری در حــوزه صنعــت و اقتصــاد 
ــت  ــو، معاون ــاوری نان محســوب می شــود، ســتاد توســعه فن
ــد  ــار چن ــرکت را در کن ــن ش ــوری ای ــت جمه ــی ریاس علم
ــد و  ــژه برگزی ــکاران وی ــوان هم ــه عن ــر ب ــزرگ دیگ شــرکت ب
تفاهم نامــه ای از ســوی رئیــس ســتاد نانــو فنــاوری ریاســت 
ــوالد  ــرکت ف ــل ش ــر عام ــبحانی، مدی ــر س ــوری و دکت جمه
مبارکــه، در ایــن راســتا بــه امضــا رســیده کــه طــی آن بعضــی 

زمینه هــای همــکاری پیش بینــی شــده اســت. 
عباســی ادامــه داد: در ایــن جلســه نیــز راهکارهــای دقیق تــر 
فــوالد  بیــن  تعریــف  قابــل  زمینه هــای  موشــکافانه تر  و 
مبارکــه و ایــن نهــاد مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت؛ 
ــا واحدهــای  ــن ســتاد ب ــه ای ضمــن اینکــه اعضــای دبیرخان
مختلــف شــرکت، حوزه هــای قابــل بهبــود و همچنیــن 
ــا مأموریت هــای ســتاد  ــه ب ــوالد مبارک ــط ف واحدهــای ذی رب

ــو آشــنا شــدند. نان
ــش  ــتیم در بخ ــم هس ــا مصم ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
ــرژی،  ــو آب، ان ــش های نان ــو، پوش ــوالت نان ــعه محص توس
محیــط زیســت، افزایــش عمــر قطعــات و تجهیــزات و 
افزایــش عمــر کاری تجهیــزات و همچنیــن معرفــی و توســعه 
بعضــی از مــواد اولیــه مــورد نیــاز صنعــت فــوالد، پروژه هــای 
ــورد  ــوری م ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــا معاون ــترک را ب مش
مطالعــه قــرار دهیــم، افــزود: مطمئنــا از ایــن فرصت اســتفاده 
خواهیــم کــرد و در جهــت تجاری ســازی ایــن فنــاوری و 
ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر بــرای جامعــه و شــرکت فــوالد 

ــت.  ــم داش ــری برخواهی ــای موثرت ــه قدم ه مبارک
مدیــر تحقیــق و توســعه فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: 
ــی  ــای تعال ــون در حوزه ه ــه تاکن ــوالد مبارک ــه ف ــی ک ازآنجای
ــن  ــه یقی ــت، ب ــته اس ــی برداش ــای خوب ــی قدم ه و تحقیقات
می توانــد از ایــن رویکــرد و دانــش جدیــد، حداکثــر بهره بــرداری 

ــد. ــته باش را داش

 موفقیت شرکت های گروه فوالد مبارکه 

در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی سازمانی

در ۲۲ اســفند و مصــادف بــا روز شــهدا  کیمیای وطن

مراســم تکریم و بزرگداشــت شــهدا در مصــای امیرالمؤمنین 
ــا مداحــی   ســتاد شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان همــراه ب
و ســخنرانی برگــزار شــد. در ایــن مراســم مدیــر عامــل 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در روز بزرگداشــت شــهدا بــه 
منظــور تکریــم مــادران و خواهــران شــهدا و نیــز گرامیداشــت 
هفتــه درختــکاری، اقــدام بــه غــرس نهــال در بوســتان 
شــهدای شــرکت کــرد. شــرکت آبفای اســتان اصفهــان در روز 
بزرگداشــت شــهدا بــا حضــور مدیــر عامــل، خانــواده معظــم 
شــهدای شــرکت، جانبــازان، پیشکســوتان جنــگ و شــهادت 
مدیــران و کارکنــان، ایــن روز را بــا مداحــی ذاکــر اهــل بیــت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس هاشــم امین گرامــی داشــتند. مهن
پــدران، مــادران، همســران و فرزنــدان شــهدا حــق ســنگینی 
ــن حــق  ــه ادای ای ــم ک ــد بدانی ــد و بای ــا دارن ــک م ــر تک ت ب
ضــروری اســت، گفــت: در ایــن روز گرامــی بایــد بــه خاطــر 
داشــته باشــیم عــزت، آزادی، اســتقال و امنیــت امروزمــان 
ــن  ــان ای ــام آوران و قهرمان ــداکاری ن ــری و ف ناشــی از ایثارگ
مــرز و بــوم اســت کــه بــا ایثــار جانشــان، عــزت و ســربلندی 
ــزرگ  ــد ب ــد. وی از خداون ــان آوردن ــه ارمغ ــام ب ــرای نظ را ب
بــرای شــهیدان علــو درجــات عالــی و بــرای بازمانــدگان صبــر 
و اســتقامت و بــرای ملــت بــزرگ ایــران عــزت و ســربلندی 

را در سایه پیروی از والیت خواستار شد.
    توسعه سیستم های هوشمند در تأسیسات آبفا

مهنــدس غامــی، معــاون بهره بــرداری شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان، در جمــع مدیــران و مســئوالن بهره بــرداری 
ــا توجــه  ــرداری ب ــاالن حــوزه بهره ب ــردان و فع مناطــق خودگ
ــه حفاظــت و نگهــداری تاسیســات آب و فاضــاب گفــت:  ب
مباحــث پدافنــدی در حفاظــت و نگهــداری از تاسیســات آب 
و فاضــاب بایــد ماننــد همیشــه بــه نحــو مطلــوب در دســتور 
کار قــرار گیــرد؛ چــرا کــه حفاظــت و نگهــداری از تاسیســات 
نقــش موثــری در ارائــه خدمــات پایــدار بــه مشــترکان دارد. 

ــد تدابیــر الزم جهــت رفــع حــوادث و وقــوع بحران هــای  بای
ــع حــوادث در  ــه مواق ــا در این گون ــردد ت ــی لحــاظ گ احتمال

ــود.  ــرف ش ــان برط ــن زم کوتاه تری
ــد  ــات تاکی ــه خدم ــوژی در ارائ ــری از تکنول ــر بهره گی وی ب
کــرد و اظهــار داشــت: توســعه سیســتم های هوشــمند 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــاب از اهمی ــات آب و فاض در تاسیس
ــری -  ــتم تله مت ــری سیس ــه به کارگی ــوی ک ــه نح ــت؛ ب اس
ــدازی ایســتگاه های فشارســنج - اجــرای  تله کنتــرل - راه ان
GIS و به کارگیــری تجهیــزات کنتــرل کیفــی آنایــن بایــد در 

ــد. ــه یاب ــوت ادام ــه ق ــر ب ــورد نظ ــای م بخش ه
    توزیع عادالنه آب

از  یکــی  اصفهــان  اســتان  آبفــای  بهره بــرداری  معــاون 
ــه آب برشــمرد و خاطرنشــان  ــع عادالن ــم را توزی اهــداف مه
ــر توســعه  ــه آب عــاوه ب ــع عادالن ــه منظــور توزی ســاخت: ب
ــف  ــت در کش ــانی، دق ــبکه آبرس ــمند در ش ــتم هوش سیس
نشــت یابی و رفــع آن در کوتاه تریــن زمــان و نیــز جــدا کــردن 
ــع  ــاری فضــای ســبز از آب شــرب، احــداث مناب شــبکه آبی
اســتراتژیک، اســتفاده از تجهیــزات کاهنــده، عــدم واگــذاری 
ــه  ــی ب ــت و کمیت ــر کیفی ــا ه ــدی آب ب ــع تولی ــاه و مناب چ
 متقاضیــان، کنتــوردار کــردن کلیــه منابــع تولیــد و مخــازن آب 
ــی  ــنامه کم ــه شناس ــد، تهی ــی جدی ــفره های آب ــی س  معرف
ــد  ــتان ها بای ــود در شهرس ــای موج ــه چاه ه ــی از کلی و کیف
مــد نظــر فعــاالن ایــن حــوزه قــرار گیــرد تــا آب شــرب بــه 

ــه میــان مــردم توزیــع شــود. صــورت عادالن
    توسعه تاسیسات فاضالب

مهندس غامی توســعه تاسیســات فاضــاب در خدمات رســانی 
بهتــر بــه مــردم و ارتقــای ســطح بهداشــت عمومــی را 

 بســیار مهــم خوانــد و اظهــار داشــت: توســعه، تجهیــز 
و بازســازی تصفیه خانه هــای فاضــاب، امــری ضــروری به نظر 
می رســد کــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در ســال های 
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــی توانس ــای مال ــم تنگناه ــه رق ــر ب اخی
 ظرفیــت بخــش خصوصــی ایــن مهــم را بــه خوبــی انجــام 

دهد.
در  هــم  تصفیــه  فرآینــد  اســت کــه  حالــی  در  ایــن 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــطح اس ــاب در س ــای فاض تصفیه خانه ه
ــوی  ــز شست وش ــرد و نی ــام می گی ــن انج ــای نوی روش ه
ــطح  ــته در س ــورت پیوس ــه ص ــم ب ــاب ه ــبکه های فاض ش

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــتان در دس اس
ــش  ــی در بخ ــی و کیف ــاخص های کم ــه ش ــت: ارائ وی گف
انــرژی در شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، بیانگــر آن اســت 
کــه در ایــن شــاخص ها آبفــای اســتان اصفهــان توانســته بــا 
حــذف راکتیــو و نیــز تجهیــز تاسیســات بــه دیــزل ژنراتــور و 
ــرژی  ــرف ان ــش مص ــاک در کاه ــای پ ــتفاده از انرژی ه اس

موفــق عمــل کنــد.

مهندس امینی، مدیرعامل آبفا استان اصفهان مطرح کرد:

شهدا عامل عزت، آزادی، استقالل و امنیت کشور

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحیدصادقیکیمیای وطن

ــازی«  ــی ب ــی تخصص ــت مرب ــتین دوره کارگاه »تربی  نخس
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــازی س ــی ب ــر تخصص کاری از دفت
شــهرداری اصفهــان بــا برگــزاری جلســات آموزشــی مفاهیــم 
پایــه در ســال ۹۵ در کتابخانــه مرکــزی اصفهــان برگــزار شــد.
در ایــن بخــش از ایــن دوره کــه بــا نــام مربیگــری تخصصــی 
ــری  ــی، دکت ــا حقان ــر فریب ــود، دکت ــناخته می ش ــازی ش ب
بــه  را  تدریــس  پایــه  مفاهیــم  درســی،  برنامه ریــزی 
ــث  ــس مبح ــه تدری ــم پای ــوزش داد. مفاهی ــان آم هنرجوی
مهمــی بــرای آمــوزش و تدریــس کــودکان و افزایــش ســطح 
ــی  ــر حقان ــدگاه دکت ــا دی ــه ب آموزشــی آن هاســت؛ علمــی ک
بی ربــط بــه ایجــاد ارتبــاط و ســبک بــازی کــودکان نیســت.
    معرفــی شــخصی بــرای ایجــاد ارتبــاط، یکــی از 

یخ شــکن  تکنیــک  روش هــای 
در ابتــدای کارگاه ایــن اســتاد دانشــگاه از تمــام اعضــا 
بگوینــد  خــود  هنرهــای  و  تحصیــات  از  تــا   خواســت 
ــان  ــا در می ــر اعض ــا دیگ ــود را ب ــخصی خ ــلیقه های ش و س

ــد.  بگذارن
ایــن فعالیــت یکــی از تکنیک هــای تخصصــی تدریــس بــه 
نــام ice breakers یــا یخ شــکن اســت. یکــی از شــیوه های 
موفــق تدریــس، ایجــاد ارتبــاط اســت کــه بــا توجــه بــه ارتباط 

بیــن دو طــرف بــه صمیمیــت و اعتمــاد خواهــد انجامیــد. 
یخ شــکن روش هــای متفاوتــی نیــز دارد کــه بــه روش 

تدریــس مــدرس مربــوط می شــود.
    فوایــد و نتایــج ایجــاد ارتبــاط بیــن مــدرس                        

تدریــس در  مخاطبــان  و 
ــان خواســته  ــک یخ شــکن از هنرجوی ــی تکنی ــس از معرف پ
شــد بــه مــدت ۲ دقیقــه، دو مــورد از اهــداف و فعالیت هــای 

مقدماتــی کارگاهــی را بیــان کننــد. 
ــن  ــه ای ــج ب ــی، نتای ــداف کارگاه ــن اه ــس از شــناخت ای پ

ــامل در  ــا ش ــن گزینه ه ــد؛ ای ــم ش ــی خت ــه اصل ــد گزین چن
تدریــس بــا مخاطــب آشــنا شــدن، شــناخت اســتعدادهای 
مخاطبــان، آمــوزش تکنیک هــای آمــوزش بــا روش مشــارکت 

ــود. ــن کارگاه ب ــادآوری قوانی و ی
    ارتبــاط و یکسان ســازی دو بخــش اصلــی روش 

ــس ــت تدری درس
در ایــن کارگاه بــه نکته هــای کلیــدی، روش هــا و نوآوری هــا 
ــس  ــی روش درســت تدری ــه شــد و دو بخــش اصل پرداخت

ــوان شــد. ــاط و یکسان ســازی عن ارتب
ــی  ــه معرف ــی ب ــا حقان ــر فریب ــدی کارگاه، دکت در بخــش بع
ــرای تدریــس پرداخــت و گفــت:  ســه مهــارت اصلــی الزم ب
موضــوع در  مهــارت  و  تســلط  شــامل  مهارت هــا   ایــن 

روش های تدریس و هوش هیجانی است.
ــه  ــت ک ــی اس ــی، مهارت ــوش هیجان ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
به تازگــی اصلــی بــرای تدریــس بــه حســاب می آیــد، 
تصریــح کــرد: هــوش هیجانــی شــامل ۴ بخــش اســت؛ ۲ 
بخــش مربــوط بــه خــود اســت و ۲ بخــش دیگــر مربــوط بــه 
فــرد مدنظــر بــوده و بخــش مربــوط بــه خــود، خودآگاهــی و 

ــی، اســت. خودمدیریت
ــاری  ــوان رفت ــا ت ــار ی ــر رفت ــد تغیی ــری فرآین     یادگی

ــه  ــل از تجرب حاص
در ادامــه ایــن کارگاه بــه مفاهیــم یاددهــی و یادگیــری 
پرداختــه شــد. تعریــف یادگیــری را می تــوان این گونــه 
تفســیر کــرد: فرآینــد ایجــاد تغییــر بــه نســبت پایــدار 
ــت و  ــه اس ــل تجرب ــه حاص ــاری ک ــوان رفت ــا ت ــار ی در رفت
ــد آنچــه  ــدن مانن ــی ب ــای موقت ــه حالت ه ــوان آن را ب نمی ت

ــا داروهــا ایجــاد می شــود، نســبت  در بیمــاری، خســتگی ی
 داد.

ــده و  ــن یادگیرن ــل بی ــی تعام ــری یعن ــه یادگی     تجرب
محیــط

ــه  در بخــش مفاهیــم یاددهــی و یادگیــری از مبحــث تجرب
ــه،  ــت؟ تجرب ــه چیس ــد؛ تجرب ــان آم ــه می ــخن ب ــز س نی
ــط اســت.  ــده و محی ــن یادگیرن ــی تعامــل بی ــری یعن یادگی
ــار در  ــر رفت ــر از تغیی ــه غی آنچــه در یادگیــری مهــم اســت ب
شــخص یادگیرنــده، تجربــه حاصــل از ایــن یادگیــری اســت 

ــه وجــود خواهــد آمــد. ــده ب ــرای فــرد یادگیرن کــه ب
از  بخشــی  نیــز  را  آمــوزش  حقانــی  فریبــا  دکتــر 
 یادگیــری دانســت؛ مبحثــی کــه بــا تدریــس تفــاوت

 دارد.
ــرای آســان   آمــوزش، هــر فعالیــت از پیــش تعیین شــده ب
شــدن یادگیــری اســت و تفــاوت عمــده آن بــا تدریــس ایــن 
ــه  ــدارد؛ امــا در مقول ــاز ن ــه مــدرس نی اســت کــه آمــوزش ب

تدریــس بــه حتــم بایــد مــدرس حضــور داشــته باشــد.
بــرای شــرکت در اولیــن دوره کارگاه »تربیــت مربی تخصصی 
ــا افــرادی  بــازی«، تمامــی هنرجویــان تســت گرفتــه شــد ت
ــد، وارد ایــن دوره هــای  کــه تــوان گذرانــدن ایــن دوره را دارن

آموزشــی شــوند. 
ــه  ــته ب ــازی وابس ــی ب ــر تخصص ــط دفت ــه توس ــن دوره ک ای
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــده، 
در کل شــامل ۱۱۰ ســاعت آموزشــی بــوده کــه ۳۰ ســاعت آن 
ــال  ــده آن در س ــش عم ــود و بخ ــزار می ش ــال ۹۵ برگ در س

۹6 انجــام خواهــد شــد.
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