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تشکیل ۱۹۶ پرونده تخلف انتخاباتیاخبار روز
 غالمحسین محسنی اژه ای در صدودوازدهمین نشست خبری خود 
 با خبرنگاران با اشاره به نزدیک بودن روز برگزاری انتخابات گفت: 

تا به حال ۱۹۶ پرونده قضایی تشکیل شده که بیشتر مربوط به 
 انتخابات شوراست. همچنین ۸۰۰ مورد هم به عنوان تذکر 

و پیشگیری از سوی ستاد پیشگیری از جرائم...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

گره گشاست حضور مردم، 
عناصر آسیب زا در انتخابات

قدرت و ثروت
اســالمی  انقــالب  دوران  و  برهه هــا  تمــام  در 
به ویــژه در انتخابــات، بایــد قــدرت و ثــروت به 

ــرد؛   گی ــرار  ــه ق ــورد توج ــیب زا م ــر آس ــوان دو عنص عن
بالهــای  توانســته  تاریــخ  طــول  در  کــه  عناصــری 
بزرگــی را بــر ســر ملت هــا بیــاورد و بــه قیمــت جــاه 
کنــد   و مــال عــده ای انــدک، اجتمــاع بزرگــی را نابــود 
و از پیشــرفت و توســعه مــادی و معنــوی بــازدارد؛ 
ایــن امــر موجــب عقب ماندگــی امت هــا و ملت هــای 
به ویــژه  دینــی  فرهنــگ  در  اســت؛  شــده  زیــادی 
و  شــده  نگرانــی  ابــراز  ثــروت  و  قــدرت  پیونــد  از 
ایــن  و  اســت  شــده  داشــته  حــذر  بــر  آن  از  جامعــه 
بــودن  ک  خطرنــا و  دو  ایــن  آســیب زایی  نشــان 
اســت  پیــش  در  کــه  انتخاباتــی  در   آن هاســت. 
و مــردم بایــد به انتخاب اعضای شــوراهای اســالمی 
بپردازنــد  مســتقل  رأی  بــا  کشــور  رئیس جمهــور   و 
و بــدون هرگونــه فشــار یــا تبلیــغ دروغیــن و آزاد رأی 
قــدرت اصحــاب  جمــع  در  کســانی  نبایــد   دهنــد، 
کــه بــر رأی مــردم تأثیــر    و ثــروت در فکــر ایــن باشــند 

بگذارند ...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کشور: رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از معلمان سراسر 

کشور حفظ شود کنند تا ابّهت و مصونیت  همه در انتخابات شرکت 

 دکتر طغیانی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان، در گفت وگو با کیمیای وطن:

دولت ها معموال برنامه 
اقتصادی خاصی ندارند

صفحه 3

؟ع؟ و روز جوان مبارک باد ت عیل اک�ب سالروز والدت ح�ض

كــه  مــی خـــواهم  شــــما  از  متواضـــعانه  مــن   
حتی االمــكان در انتخــاب اشــخاص با هم موافقت 
نماییــد؛ اشــخاصی اســامی، متعهــد و غیرمنحرف 

از صــراط مســتقیم الهــی را در نظــر بگیریــد.
بــه  متعهــد  كــه  كنیــد  انتخــاب  را  افــرادی 

و  شــرقـــی  ]باشـــند[،  اســــام 
غربــی نباشــند؛ بلکــه بــر صــراط 

و   انســانیت  مســتقیم 
باشــند. اســامیت 

نه شرقی، نه غربیپای درس امام ؟ق؟

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظم انقــاب اســامی، روز 
ــا هــزاران نفــر از معلمــان سراســر کشــور،  گذشــته در دیــدار ب
ــق در  ــم و تحقی ــی عل ــاخت اصل ــرورش را زیرس ــوزش و پ آم
کشــور دانســتند و بــا تأکیــد بــر لــزوم اهتمــام جدی مســئوالن 
بــرای اجرایــی کــردن ســند تحــول آمــوزش و پــرورش،  گفتنــد: 
وظیفــه آمــوزش و پــرورش تربیــت نســلی »باایمــان، وفــادار 
مســئولیت پذیر، دارای اعتمادبه نفــس، مبتکــر، راســتگو، شــجاع 
باحیــا، اهــل تفکــر و اندیشــه، عاشــق کشــور و نظــام و مــردم و 

دوســتدار مصالــح کشــور« اســت.
 رهبــر معظــم انقــاب اسـامـــی همچنیــن انتخابــات را 
ــی  ــده از اندیشــه مردم ســاالری دین ــی و برآم ــی حیات موضوع
در نظــام جمهــوری اســامی دانســتند و تأکیــد کردنــد: حضــور 
ــات ۲۹  ــف سیاســی در انتخاب ــا ســایق مختل ــردم، ب ــه م هم
ــت و مصونیــت کشــور  ــدار، ابّه اردیبهشــت، ضامــن حفــظ اقت
اســت و بــا چنیــن حضــوری دشــمن هرگــز نخواهــد توانســت 

ــران انجــام دهــد. ــت ای ــل مل ــچ غلطــی در مقاب هی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا گرامیداشــت یــاد شــهید آیــت هللا 
مطهــری، آن معلــم شــهید را آمــوزگاری واقعــی در گفتــار، رفتــار 
ــور  ــر و کش ــمنان بش ــد: دش ــد و افزودن ــی خواندن ــبک زندگ و س
ــوار  ــای آن بزرگ ــا کتاب ه ــد؛ ام ــا گرفتن ــان را از م ــام، ایش و اس
پرورش دهنــده ذهــن و هدایت کننــده بــه  ســوی معــارف اســامی 

اســت و بایــد از ایــن آثــار ارزشــمند حداکثــر اســتفاده را کــرد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی ســپس بــا اشــاره بــه اهمیــت 
و جایــگاه معلــم گفتنــد: قــدرت، اعتبــار و آبــروی کشــور بیــش 
ــان  ــت و معلم ــانی اس ــروی انس ــه نی ــته ب ــز وابس ــر چی از ه

ــده و نیــروی انســانی آن هســتند. ســازنده نســل آین
ــت  ــأن و منزل ــتن ش ــدر دانس ــزوم ق ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
ــرای  ــردن ب ــه ک ــد: هزین ــه گفتن ــم آن در جامع ــم و تکری معل
ــرا همان طــور  ــت اســت؛ زی ــف مســئوالن و دول ــم از وظای معل
کــه بارهــا گفتــه ام هزینــه کــردن بــرای معلــم در واقــع 

اســت. ســرمایه گذاری 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی انجــام مســئولیت بــزرگ 
تربیــت نســل آینــده را نیازمنــد افزایــش آمادگی هــای معلمــان 
ــد  ــه مســئوالن تأکی ــن اســاس ب ــر همی ــد: ب دانســتند و گفتن
می کنیــم دانشــگاه فرهنگیــان را کــه تولیدکننــده معلــم اســت 
و اهمیــت فراوانــی دارد، جــدی بگیرنــد و هــر چــه می تواننــد 

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــرای آن س ب
ایشــان بــا اشــاره بــه نقــش برجســته معلــم در ترویــج اخــاق 
ــد:  ــان کردن ــوزان خاطرنش ــوب در دانش آم ــای خ و خصلت ه
معلــِم منیع الطبــع، صبــور متدیــن و متیــن، ایــن خصوصیــات 

ــد. ــه دانش آمــوزان منتقــل می کن ــار خــود ب ــا رفت را ب
ــان را  ــه ای اســتفاده سیاســی از معلم ــت هللا خامن حضــرت آی
ــال های  ــد: از س ــتند و گفتن ــم دانس ــأن معل ــا ش ــارض ب در تع
ــان  ــتند از معلم ــد داش ــه قص ــانی ک ــه کس ــواره ب ــه ۶۰ هم ده
ــزار سیاســی اســتفاده کننــد، اعتــراض داشــتم؛ چــرا  ماننــد اب
ــد آن را  ــم همچــون الماســی قیمتــی اســت کــه نبای کــه معل

ــرار داد. بازیچــه ق
ــودن  ــک ب ــه نزدی ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــران  ــرای جب ــد: ب ــان گفتن ــادی از معلم بازنشســتگی جمــع زی
کمبــود معلــم بایــد ظرفیــت دانشــگاه های معلم پــرور افزایــش 
ــرای جــذب معلمــان قــرار  ــد و مراکــز مســئول، ضوابطــی ب یاب
دهنــد تــا افــراد بــدون حســاب وارد آمــوزش و پــرورش نشــوند.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی آموزش و پــرورش را زیرســاخت 
اصلــی علــم و تحقیــق در کشــور دانســتند و گفتنــد: اگــر 
آمــوزش و پــرورش بــر اســاس برنامه هــا و سیاســت های 

ــی  ــق غن ــم و تحقی ــد، کشــور از لحــاظ عل ــح حرکــت کن صحی
خواهــد شــد؛ امــا اگــر چنانچــه آمــوزش و پــرورش بــه حــال 
ــورد و  ــد خ ــه خواه ــاخت لطم ــن زیرس ــود، ای ــا ش ــود ره خ

ــود. ــد ب ــبه خواه ــل محاس ــی از آن، غیرقاب ــای ناش ضرره
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه وظیفــه 
ــان  ــت، خاطرنش ــل اس ــک نس ــت ی ــرورش تربی ــوزش و پ آم
کردنــد: آمــوزش و پــرورش بایــد تربیــت نســلی باایمــان 
وفــادار، مســئولیت پذیر دارای اعتمادبه نفــس، مبتکــر، راســتگو 
ــر و اندیشــه، عاشــق کشــور و نظــام  ــا، اهــل فک  شــجاع باحی
و مــردم و دوســتدار مصالــح کشــور را هــدف اصلــی خــود قــرار 

. هد د
ــا اراده  ــد: الزمــه اینکــه نســلی محکــم قــوی، ب ایشــان افزودن
مبتکــر، پیشــرو و فعــال تربیــت شــود، آن اســت کــه آمــوزش 
و پــرورش زمینــه مناســب را بــرای معلــم، دانش آمــوز، اولیــا و 

طراحــان و نویســندگان کتاب هــای درس فراهــم آورد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا هشــدار درخصــوص جریانــی 
 کــه بــه دنبــال از بیــن بــردن جایــگاه و ارزش آمــوزش 
و پــرورش و ســلب اعتمــاد از ایــن دســتگاه بســیار مهــم اســت 
ــت  ــان از خــارج از کشــور هدای ــن جری ــد: ای خاطرنشــان کردن
می شــود و تنهــا راه مقابلــه بــا آن برطــرف کــردن نقــاط ضعــف 

آمــوزش و پــرورش و زمینه هــای نفــوذ اســت.
از اشــکاالت آمــوزش   حضــرت آیــت هللا خامنــه ای یکــی 
ــد:  ــد و گفتن ــگاه گرایی« خواندن ــاری »دانش ــرورش را بیم و پ
دانشــگاه گرایی، یــک تفکــر غلــط و خطایــی اســت کــه 
ــا  ــه ت ــط مدرس ــه محی ــدای ورود ب ــایه آن از ابت ــفانه س متأس
پایــان تحصیــات در آمــوزش و پــرورش بــر ســر دانش آمــوزان 

ســنگینی می کنــد.
فــوری  نیازهــای  کشــور  در  خاطرنشــان کردنــد:   ایشــان 
و ضــروری غیرمرتبــط بــا تحصیــات دانشــگاهی بســیار 
زیــاد اســت و بــر همیــن اســاس، بنــده سال هاســت کــه بــر 
ــه ای و  ــی و حرف ــز فن ــه هنرســتان ها و مراک ــه ب موضــوع توج

ــد دارم. ــا، تأکی ــت آن ه تقوی
ــادی  ــراد زی ــه اف ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــه ای  ــی و حرف ــز فن ــتان ها و مراک ــل در هنرس ــا تحصی ــه ب ک
و فراگیــری مهارت هــای مختلــف، اکنــون صاحــب شــغل 
ــور  ــی کش ــای مل ــراد را ثروت ه ــن اف ــتند، ای ــی هس و زندگ
دانســتند و افزودنــد: مــا نیازمنــد علــم و تحقیــق و پیشــرفت 
ــا نیســت کــه  ــن معن ــن موضــوع بدی ــا ای علمــی هســتیم؛ ام
همــه دانش آمــوزان، بایــد هــدف خــود را دانشــگاه قــرار دهنــد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــه موضــوع ســند تحــول آمــوزش 

ــی نشــدن  ــاد از اجرای ــا انتق ــد و ب ــز اشــاره کردن ــرورش نی و پ
ایــن ســند بــا وجــود گذشــت چندیــن ســال از ابــاغ آن گفتنــد: 
چــرا ســند تحــول آمــوزش و پــرورش تــا بــه حــال عملیاتــی 
ــدن  ــاده ش ــر آم ــد منتظ ــی بای ــه زمان ــا چ ــت؟ ت ــده اس نش

نظام نامه هــای ســند تحــول بــود؟

 ایشــان افزودنــد: مــن بــه  طــور جــدی از وزیــر محتــرم 
ــند  ــدن س ــی ش ــوع اجرای ــه موض ــم ک ــئوالن می خواه و مس
ــد  ــرورش نیازمن ــوزش و پ ــرا آم ــد؛ زی ــری کنن ــول را پیگی تح

ــت. ــری اس ــرات ظاه ــه دور از تغیی ــی و ب ــول عمق تح
موضــوع  بــه  همچنیــن  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 

پذیــرش ســند ۲۰۳۰ ســازمان ملــل و یونســکو از جانــب دولــت 
ــد:  ــوع گفتن ــن موض ــدید از ای ــاد ش ــا انتق ــد و ب ــاره کردن اش
ایــن ســند و امثــال آن، مــواردی نیســتند کــه جمهــوری 
ــند  ــن س ــای ای ــود و امض ــا ش ــلیم آن ه ــران تس ــامی ای  اس
و اجــرای بی ســر و صــدای آن قطعــا مجــاز نیســت و بــه 

دســتگاه های مســئول نیــز اعــام شــده اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: بــه چــه مناســبت 
ــوذ  ــت نف ــه تح ــی ک ــاح بین الملل ــه اصط ــه ب ــک مجموع ی
ــد  ــق می ده ــود ح ــه خ ــرار دارد، ب ــز ق ــزرگ نی ــای ب قدرت ه
کــه بــرای ملت هایــی بــا تاریــخ و فرهنــگ و تمــدن گوناگــون 

ــد. تکلیــف معیــن کن
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اصــل ایــن کار غلــط اســت 
ــد  ــل کار نمی توانی ــا اص ــه ب ــر چنانچ ــد: اگ ــان کردن خاطرنش
مخالفــت کنیــد، صراحتــا اعــام کنیــد کــه جمهــوری اســامی 
ــرورش، دارای اســناد باالدســتی  ــه آمــوزش و پ ــران در زمین ای

ــدارد. ــند ن ــن س ــه ای ــی ب ــت و احتیاج اس
ــی  ــواری عال ــه از ش ــا گای ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــرد  ــت می ک ــد مراقب ــن شــورا بای ــد: ای ــی گفتن ــاب فرهنگ  انق
ــه  ــرود ک ــش ب ــی پی ــا جای ــه کار ت ــی داد ک ــازه م ــد اج و نبای

ــویم. ــری از آن ش ــه جلوگی ــور ب ــا مجب ــون م اکن

ــوری  ــا جمه ــد: اینج ــد کردن ــه ای تأکی ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی ایــران اســت و در ایــن کشــور مبنــا، اســام و قــرآن 
ــوب  ــی معی ــبک زندگ ــه س ــت ک ــی نیس ــا، جای ــت؛ اینج اس
و ویرانگــر و فاســد غربــی بتوانــد اعمــال نفــوذ کنــد. در 
ــا  ــندی، معن ــن س ــرش چنی ــامی پذی ــوری اس ــام جمه  نظ

ندارد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی ســپس بــا اشــاره بــه انتخابــات 
ــامی را  ــوری اس ــام جمه ــات در نظ ــت ماه، انتخاب ۲۹ اردیبهش
یــک موضوع حیاتی و بســیار ارزشــمند دانســتند و خاطرنشــان 
ــده از  ــامی، برآم ــوری اس ــام جمه ــات در نظ ــد: انتخاب کردن
اســام اســت و اینگونــه نیســت کــه »جمهــوری« بــه »اســام« 
ــری از  ــروز اث ــود، ام ــات نب ــر انتخاب الصــاق شــده باشــد و اگ

ــد. ــی نمی مان ــران باق ــامی ای ــوری اس جمه
در  مــردم  عظیــم  حضــور  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــش  ــت بخ ــات را مصونی ــژه انتخاب ــف به وی ــای مختل عرصه ه
کشــور و حافــظ منافــع ملــت و موجــب ابّهــت نظــام در چشــم 

ــتند. ــمنان دانس دش
ایشــان بــا یــادآوری نمونــه ای تاریخــی از اقــدام یکــی از 
 دولت هــای اروپایــی در متهــم کــردن رئیس جمهــور ایــران 
و احضــار وی بــه دادگاه، در اوایــل دهــه هفتــاد افزودنــد: 
ــت  ــا آن دول ــی ب ــط نزدیک ــت رواب ــور وق ــه رئیس جمه ــا آنک ب
 داشــت، امــا همــان دولــت اروپایــی او را متهــم و احضــار کــرد 
ــی  ــت اروپای ــینی آن دول ــث عقب نش ــه باع ــی ک ــا عامل و تنه
ــمن  ــن دش ــرد؛ بنابرای ــت ک ــه دریاف ــود ک ــی ای ب ــد، تودهن ش

ــدارد. ــت ن ــت و آن دول ــن دول ــت و ای ــمن اس دش
ــه دشــمن  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاب اســامی ب ــر معظــم انق رهب
ــت  ــد ریخ ــود را خواه ــر خ ــد زه ــه بتوان ــی ک ــر موقعیت  در ه
ــا  ــد: تنه ــرد، افزودن ــد ک ــم نخواه ــا را ه ــه لفاظی ه و ماحظ
ــردم در  ــور م ــمن، حض ــمنِی دش ــار دش ــل اظه ــع در مقاب مان
صحنــه اســت؛ زیــرا ابّهــت یــک کشــور ۸۰ میلیونــی بــا نیــروی 
ــوان، در دل  ــا ج ــوش و دارای میلیون ه ــوی و باه ــانی ق انس

ــد. ــاد می کن ــرس ایج ــمن ت دش
ــم  ــر می خواهی ــد: اگ ــد کردن ــه ای تأکی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ابّهــت و اقتــدار نظــام جمهــوری اســامی حفــظ شــود و 
مصونیــت آن باقــی بمانــد بایــد همــه در انتخابــات شــرکت کنند.

ــود  ــی ش ــات کوتاه ــه در انتخاب ــر چنانچ ــد: اگ ــان افزودن  ایش
و عواملــی زمینه ســاز یــأس مــردم شــوند، قطعــا کشــور لطمــه 
ــه ســهیم  ــن لطم ــه در ای ــم ک ــردی ه ــر ف ــورد و ه ــد خ خواه

ــود. باشــد در پیشــگاه پــروردگار مســئول خواهــد ب
ســایق  بــه  اشــاره  بــا  اســامی  انقــاب  معظــم   رهبــر 
ــاوت در  ــای متف ــف سیاســی و گرایش ه ــای مختل و دیدگاه ه
انتخــاب کاندیداهــا خاطرنشــان کردنــد: در انتخابــات هــر کــس 
ــوع  ــا موض ــد؛ ام ــندد، رأی می ده ــه بپس ــزدی ک ــر نام ــه ه ب
اصلــی و مهــم، حضــور همــه مــردم در پــای صندوق هــای رأی 
ــام  ــام و نظ ــاع از اس ــاده دف ــه آم ــد ک ــان دهن ــا نش ــت ت اس

هســتند و مصونیــت کشــور را حفــظ خواهنــد کــرد.
ــف  ــه لط ــر ب ــد: اگ ــد کردن ــه ای تأکی ــت هللا خامن ــرت آی حض
 خداونــد، ایــن همــت و اراده در مــردم، بــا همیــن شــدت 
و ابّهــت ادامــه پیــدا کنــد، دشــمن هرگــز نخواهــد توانســت در 

مقابــل ملــت ایــران غلطــی انجــام دهــد.
ــاه  ــه م ــاره ب ــا اش ــن ب ــه ای همچنی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــرای  ــعبان ب ــه ش ــت نیم ــتفاده از فرص ــزوم اس ــعبان و ل ش
مناجــات و نزدیکــی بــه خداونــد گفتنــد: مــاه شــعبان، مــاه دعا 
و توســل و مقدمــه مــاه مبــارک رمضــان اســت و در ادعیــه آن 

ــت روشــن شــده اســت. ــای ســعادت و هدای راه ه

،،
 دانشــگاه گرایی، یــک تفکــر غلــط 
متأســفانه  کــه  اســت  خطایــی  و 
ســایه آن از ابتــدای ورود بــه محیــط 
تحصیــات  پایــان  تــا  مدرســه 
ســر  بــر  پــرورش  و  آمــوزش  در 
می کنــد. ســنگینی  دانش آمــوزان 

،،
ایــران  اســامی  جمهــوری  اینجــا 
مبنــا   کشــور  ایــن  در  و  اســت 
اینجــا   اســت؛  قــرآن  و  اســام 
جایــی نیســت کــه ســبک زندگــی 
معیــوب و ویرانگــر و فاســد غربــی 

کنــد. نفــوذ  اعمــال  بتوانــد 
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عناصر آسیب زا در انتخابات

قدرت و ثروت                                         
ادامه از صفحه یک: 

و پارلمان هــای شــهری و روســتایی و ریاســت جمهــوری 
را متمایــل بــه خــود کننــد؛ امــروز آثــار نامیمــون پیونــد 
اربــاب قــدرت و ثــروت متأســفانه بــه چشــم می خــورد؛ 
شــاهدیم کــه اصحــاب قــدرت چگونــه از اصحــاب ثــروت 
حمایــت می کننــد؛ در جلســات آن هــا شــرکت می کننــد، 
ــای  ــد، در میهمانی ه ــه تســهیالت و … می کنن ــه ب توصی
پــرزرق و بــرق و تجملــی و ... شــرکت می کننــد؛ از 
طرفــی همیــن اصحــاب ثــروت در همایش هــا و.... 
شــرکت کــرده و تــاج گل هــا و … هدیــه می کننــد و بــه 
گــردن صاحبــان قــدرت می آویزنــد و …  . این هــا و 
اعمــال نفــوذ قدرتمنــدان و ثروتمنــدان همــه غیــر از آن 

ــز)ره( خواســته اند.  ــام عزی ــه ام ــزی اســت ک چی
ــدارش  ــور فرمان ــی از حض ــالم حت ــی علیه الس ــام عل ام
در میهمانــی تشــریفاتی یــک ســرمایه دار کــه البتــه 
ــه آن  ــران می شــوند ک ــه نگ ــوده، آن گون ــم نب ــن ه بی دی

را می نویســند. تکان دهنــده  نامــه 
ــاب  ــد انتخ ــی بای ــد: کس ــی)ره( می فرماین ــام خمین  ام
ــادی را  ــردم ع ــای م ــا و محرومیت ه ــه »درده ــود ک ش

لمــس کــرده باشــد.« 
کســی کــه عمــری را در نــاز و نعمــت گذرانــده، نمی توانــد 
کمبودهــای مــردم عــادی روســتا و نقــاط محروم نشــین 
شــهری را درک کنــد و بــه وظیفــه نمایندگــی خــود عمــل 
کنــد؛ لــذا پــس از رأی مــردم، بــه دنبــال کارهــای 
شــخصی و ... اســت. بیشــتر بــا کســانی مرتبــط اســت 
ــردم  ــا م ــی ب ــد. وقت ــان بوده ان ــا ایش ــته ب ــه در گذش ک
ــر  ــوق آن قش ــد حق ــه می توان ــد چگون ــیده نباش دردکش
ــه تعبیــر امــام)ره(، صاحبــان اصلــی  عظیــم و موثــر و ب
ــروت  ــدرت و ث ــان ق ــر صاحب ــد. اگ ــال کن ــالب را دنب انق
یــا وابســتگان آنــان بــه کرســی های شــورا یــا قــوه 
ــه  ــی ب ــز خوش خدمت ــز ج ــد، هرگ ــت یابن ــه دس مجری
صاحبــان قــدرت و ثــروت و انگیزه هایــی کــه از آن 
منتفــع شــده اند، کاری از آنــان برنمی آیــد و دلشــان 
بــا حامیانشــان خواهــد بــود تــا مــردم؛ لــذا بایــد رفــت 
و آمدهــای کســانی را کــه فــردا می خواهنــد نامــزد 
ــد  ــت؛ بای ــر گرف ــر نظ ــت زی ــه دق ــوند، ب ــات ش انتخاب
ــن و انقــالب  ــه دی ــد ب ــی، تعه ــی و مبارزات ســوابق انقالب
منفعت طلبــی  از  دوری  بــودن،  مــردم  بــا  والیــت،  و 
شــخصی، خانوادگــی و گروهــی و نیــز ثروت انــدوزی 
عملگرایــی و ســوابق کاری نامزدهــا را بــه دقــت مطالعــه 
ــرف  ــدان منح ــته از قدرتمن ــه چشم بس ــرادی ک ــرد. اف ک
و اشــرافگرایان حمایــت کردنــد و می کننــد، افــرادی 
نظــر  بــه  بی توجــه  و  منحــرف  جریان هــای  از  کــه 
ــد و …  ــرده و می کنن ــت ک ــز حمای ــری عزی ــارک رهب مب
ــیب  ــراز و نش ــای پرف ــن روزه ــد در ای ــا نمی توانن این ه
ــرد  ــا ک ــا را ره ــد آن ه ــد؛ بای ــزل ببرن ــه من ــالم ب ــار س  ب
و بــه افــرادی روی آورد کــه زر و زور و قــدرت و ثــروت را 
 نبیننــد و مخلصانــه بــرای خلــق خــدا، بــرای محرومــان 
و مســتضعفان، بــرای پابرهنــگان و بــرای صاحبــان 
ــان  ــر عزیزم ــر رهب ــد و از اوام ــالب کار می کنن ــی انق اصل
یــک لحظــه و یــک میلیمتــر فاصلــه نداشــته و ندارنــد. 
دقــت کنیــم ایــن نــدا و فریــاد و هشــدار رهبــر بزرگــوار 

ــد:  ــه فرمودن اســت ک
ــروت نزدیــک  ــان قــدرت و ث ــه صاحب »اگــر کســی ... ب
شــود، خــدا از ایــن کار بســیار زشــت نمی گــذرد و انتقــام 
ــت؛  ــد گذاش ــر خواه ــت او اث ــر سرنوش ــا ب ــی حتم اله
ــر  ــم اث ــه ه ــر جامع ــا ب ــه کاره ــه این گون ــن اینک ضم

منفــی می گــذارد.«
 معظم لــه خطــر ورود افــراد نفــوذی یــا وابســتگان 
بــه جریان هــای انحرافــی قــدرت و ثــروت را بــرای 
ــزد  ــری گوش ــای تصمیم گی ــت آوردن جایگاه ه ــه دس ب
ــت.  ــدی گرف ــدار را ج ــن هش ــد ای ــه بای ــد ک می فرماین
عــده ای بــا اســتفاده از موقعیــت خــود و ثــروت دیگــران 
ــد  ــتند؛ بای ــری هس ــز تصمیم گی ــه مراک ــر ورود ب در فک
ــا اســتفاده  ــی کــه ب ــود؛ همــان اصحــاب قدرت مراقــب ب
از فرصــت قــدرت بــه ثروت انــدوزی روی آوردنــد و 
مشــکالت زیــادی را بــه وجــود آوردنــد، درصــدد هســتند 
ــن  ــکل ممک ــر ش ــه ه ــان را ب ــراه خودش ــراد هم ــا اف ت
ــیار  ــد هوش ــه بای ــد؛ جامع ــهری کنن ــورای ش ــی ش راه
باشــد؛ البتــه و صــد البتــه کــه هســت؛ بصیــرت مــردم 
قطعــا از تشــکیل پارلمان هایــی بــا ترکیــب اصحــاب 
قــدرت و ثــروت، جلوگیــری می کنــد و شــوراها و دولتــی 
را تشــکیل خواهــد داد کــه بــه واقــع، خــادم ملــت باشــد.

ویژگی های جوان                                  
میــالد مســعود حضــرت  بــا  08 شــعبان مصــادف 
علی اکبــر بــه نــام جــوان نامگــذاری شــده اســت. 
ــان  ــژه جوان ــه همــه مســلمانان، به وی ــز را ب ــن روز عزی ای
ــم. دوران  ــت می گویی ــک و تهنی ــا نشــاط تبری ــز و ب عزی
نوجوانــی و جوانــی، دوران حســاس و سرنوشت ســاز 
ــن دوران  ــت. در ای ــرد اس ــخصیت ف ــده ش و تعیین کنن
غــرور، هیجــان، احساســات، شــهوت، ناپختگــی عقلــی 
و... بــر شــخص ســایه می افکنــد. چیــزی کــه می توانــد 
ایــن احساســات را در مســیر هدایــت و هیجــان و غــرور 
را در طریــق مثبــت قــرار دهــد و شــهوت را مشــروع کنــد 
ــن)ع(  ــث معصومی ــرآن و احادی ــی ق ــی، یعن ــون اله قان

اســت.
قــرآن کریــم و روایــات اســالمی بــه دوره حســاس 
نوجوانــی و جوانــی عمر انســان اهمیــت ویــژه ای داده اند. 
چنــان کــه حضــرت امــام صــادق)ع( بــه یکــی از یــاران 
ــان؛  ــه جوان ــه ب ــاد توج ــو ب ــر ت ــد: ب ــش می فرماین خوی
زیــرا آنــان بــه هــر کار خیــر از دیگــران پیشــتازتر هســتند. 
همچنیــن قــرآن و روایــات بــا طــرح الگوهایــی از جوانان 
ــان اصحــاب کهــف و بعضــی از  ــد جوان شایســته، همانن
پیامبــران جــوان الهــی و یــادآوری بعضــی از داســتان ها 
و نــکات اخالقــی و تربیتــی، ســیمای جــوان شایســته را 

ــد.  ــیم می کنن ترس
پیامبــر اســالم)ص( یکــی از شــاخص های جوانــان 
می کننــد  معرفــی  تقــوا  رعایــت  و  پرهیــزکاری   را  
و می فرماینــد: یــک جــوان شایســته از نظــر قــرآن، 
کســی اســت کــه تقــوا و پرهیــزکاری را پیشــه می کنــد. 
همچنیــن پیامبــر اکــرم)ص( می فرماینــد: خداونــد 
متعــال بــه وجــود جــوان عبادت پیشــه )و بــا تقــوا( بــر 
فرشــتگان می نــازد و می فرمایــد: »ایــن بنــده  مــرا 
بنگریــد کــه بــه خاطــر مــن از هــوای نفــس خــود دســت 

ــت. ــیده اس کش
یــک شــاخص هــم، عدالت طلبــی و حمایــت از مظلومــان 
اســت؛ از آنجــا کــه جــوان هنــوز در نابرابری هــای محیــط 
غــرق نشــده و بــه آن خــو نگرفتــه و بــه آن آلــوده نشــده 
صفــت عدالت طلبــی و حمایــت از مظلومــان در او بیشــتر 
ــدام  ــئولیت و اق ــرش مس ــذا در پذی ــد و ل ــی می یاب تجل

بــه نفــع مظلومــان پیشــتاز خواهــد بــود. 
و  تحــرک  تــالش،  و  دوره کوشــش  جوانــی،  دوران   
نشــاط اســت. قــرآن کریــم  حضــرت موســی)ع( 
تالشــگر  فعــال،  جــوان  یــک  الگــوی  و  ســمبل   را 
ســرمایه  بــدون  می کنــد کــه  معرفــی  پرتحــرک   و 
ــرت  ــرای حض ــش، ب ــالش و کوش ــا ت ــی ب ــروت، ول و ث
ــس از انتخــاب همســر و تشــکیل  ــرد و پ شــعیب کار ک
ــر(  ــود )مص ــهر خ ــه ش ــراوان ب ــروت ف ــا ث ــواده، ب خان
بازگشــت. بنابرایــن، یــک جــوان باید بــا اراده و پشــتکاری 
ــراز و  ــا و ف ــد و از بحران ه ــخ بکوش ــی راس ــوی و عزم ق

ــد.  ــور کن ــه ســالمت عب فرودهــای زندگــی ب
ــه  ــعار ب ــه دور از ش ــه ب ــت ک ــئوالن اس ــر مس ــروز ب  ام
ــوان  ــند. ج ــان باش ــژه جوان ــه و به وی ــاط جامع ــر نش فک
پرانــرژی نیازمنــد فرصــت اشــتغال و کار و تــالش و رشــد 
و پیشــرفت اســت. بــا کار و تــالش و نشــاط برگرفتــه از 
فعالیــت اســت کــه اســتعداد نهفتــه در جوانــان شــکوفا 
می شــود؛ بنابرایــن بایــد کاندیداهــا شــفاف بگوینــد 

ــد. ــه ای دارن ــه برنام ــان چ ــرای جوان ب

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

موسوی  الرگانی:

مردم نباید فریب شعارهای انتخاباتی را 

بخورند
دوم  مناظــره  دربــاره  موســوی  الرگانــی  ناصــر  ســید 
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد: مناظــره دوم 
آثــار بیشــتری داشــت؛ منتهــا مشــکل ایــن بــود کــه برخــی 
ــری  ــؤاالت مج ــه س ــد و ب ــی می کردن ــا فرافکن کاندیداه

مناظــره جــواب نامربــوط می دادنــد.
وی افــزود: بعضــی از نظــرات کاندیداهــا بــرای مــردم شــاید 
خیلــی پســندیده نبــود؛ بــرای مثــال بحــث برجــام و نتایــج 
ــرادران  ــرفت های ب ــد و پیش ــرح نش ــتی مط ــه درس آن ب
ســپاه و بســیج و ارتــش کــه توانســتند ایــران را از انــزوای 

نظامــی خــارج کننــد، نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: درخصــوص قاچــاق کاال، رهبــری، کاالی قاچــاق 
را حــرام شــرعی دانســته اند؛ محموله هــای لبــاس کــه 
ــه  ــه اشــتغال ضرب ــه ایــن شــکل وارد کشــور می شــود، ب ب
می زنــد و صنعــت نســاجی مــا را کــه 10 هــزار ســال قدمــت 

ــد.  ــود می کن دارد، ناب
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســالمی 
تاکیــد کــرد کــه مــردم نبایــد فریــب ایــن شــعارهای 

ــنا ــد. ایس ــی را بخورن انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان: 

 شورای نگهبان بر تبلیغات کاندیداها 

در فضای مجازی نظارت دارد 
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان، بــا بیــان 
اینکــه تاکنــون مراحــل اجرایــی و نظــارت بــر انتخابــات آینــده 
بــه خوبــی پیــش رفتــه، گفــت: بــرای صیانــت از آرای مــردم 
وظیفــه قانونــی داریــم و قانــون، معیــار شــورای نگهبــان برای 

نظــارت بــر انتخابــات اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وظایــف هیئت هــای نظــارت بــر انتخابــات 
مجلــس خبــرگان و شــورای اســالمی بــا انتخابــات ریاســت 
ــس  ــات مجال ــزود: در انتخاب ــت، اف ــاوت اس ــوری متف  جمه
ــه  ــارت، وظیف ــای نظ ــالمی، هیئت ه ــورای اس ــرگان و ش خب
نظــارت بــر عملکــرد هیئت هــای اجرایــی را در بررســی 
ــوری  ــت  جمه ــات ریاس ــا در انتخاب ــد؛ ام ــا دارن صالحیت ه
بررســی صالحیت هــا در خــود شــورای نگهبــان و توســط 

ــرد. ــورت می گی ــورا ص ــن ش ــای ای اعض
ســخنگوی شــورای نگهبــان اظهــار داشــت: در انتخابــات 
ریاســت  جمهــوری، شــورای نگهبــان بــر همــه مراحــل 
انتخابــات از جملــه چــاپ تعرفه هــا و توزیــع صندوق هــا 
نظــارت دارد و همــه مراحــل اجرایــی ایــن انتخابــات همــراه 

ــت.  ــارت اس ــا نظ ب
ــر  ــون ب ــاس قان ــر اس ــان ب ــورای نگهب ــت: ش ــی گف کدخدای

ــر دارد. ــع و مؤث ــارت جام ــات نظ ــل انتخاب ــام مراح تم
وی افــزود: در قانــون انتخابــات، ضعف هــا و محدودیت هایــی 
وجــود دارد کــه تعریــف نشــدن تبلیغــات انتخاباتــی از جملــه 
ــه تبلیغــات انتخاباتــی  ــون نســبت ب ایــن ضعف هاســت؛ قان

ســاکت اســت. 
ــون  ــم قان ــدوار بودی ــزود: امی ــان اف ســخنگوی شــورای نگهب
جامــع انتخابــات در مجلــس شــورای اســالمی بررســی          
و دولــت در ایــن زمینــه اقــدام کنــد؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد.

کدخدایــی گفــت: بعضــی از تخلفــات در انتخابــات بــه قــوه  
ــن  ــه ای ــرای رســیدگی ب ــوه ب ــن ق ــردد و ای ــه بازمی گ قضائی
ــکیل  ــتادی را تش ــات س ــوع تبلیغ ــه موض ــات از جمل تخلف
ــه  ــوط ب ــز مرب ــات نی ــات انتخاب ــی از تخلف ــت. برخ داده اس
شــورای نگهبــان اســت و ایــن شــورا اگــر تبلیغــات غیرواقعی 
گســترده و تأثیرگــذار بــر نتیجــه انتخابــات باشــد، می توانــد 
ــت  ــا هیئ ــان ب ــورای نگهب ــت: ش ــد. وی گف ــی کن آن را بررس
کارشناســی بــر فضــای مجــازی نظــارت دارد و اگــر تبلیغــات 
در ایــن فضــا در انتخابــات تأثیرگــذار باشــد، شــورای نگهبــان 
ــات  ــر تبلیغ ــه داد: اگ ــی ادام ــود. کدخدای ــه آن وارد می ش ب
بــه گونــه ای باشــد کــه در سرنوشــت انتخابــات تاثیــر بگــذارد 
و تبلیغــات غیرواقعــی باشــد، شــورای نگهبــان می توانــد بــه 

موضــوع بپــردازد. تســنیم

ــن  ــی از مهم تری ــک یک ــی، بی ش ــت خارج سیاس
ریاســت  کاندیداهــای  برنامه هــای  بخش هــای 
نظــر  بــه  می دهــد.  تشــکیل  را   96 جمهــوری 
می رســد دیــدگاه نامزدهــای ایــن دوره از انتخابــات 
به ویــژه در بحــث برجــام و ارتبــاط بــا غــرب در 
ــته  ــرار داش ــر ق ــا یکدیگ ــال ب ــام و کم ــل تم تقاب

ــد. باش
    قالیباف: اولویت ما، دیپلماسی اقتصادی 

تقابــل بــا آمریــکا بــه خــودی خــود ارزش نیســت؛ 
همان طــور کــه ائتــالف و کرنــش کــردن نمی توانــد 
ــگاه  ــان دو ن ــن هم ــد؛ ای ــن کن ــا را تامی ــع م مناف
ــگاه  ــد همــان ن افراطــی و تفریطــی اســت. مــا بای
ــاط،  ــه را داشــته باشــیم. ارتب ــی واقع بینان آرمانگرای
ــا  ــا دولت ه ــو چــه ب ــره و گفت وگ ــی، مذاک هماهنگ
ــر  ــرورت اجتناب ناپذی ــک ض ــا، ی ــا ملت ه ــه ب و چ
اســت. بایــد دقــت کنیــم کــه در حــوزه دیپلماســی 
بــه  هــم  قــدرت،  دیپلماســی  بــه  هــم  بایــد 
ــه دیپلماســی عمومــی  دیپلماســی مذاکــره، هــم ب
و هــم بــه دیپلماســی اقتصــادی توجــه کنیــم.

دولــت مــردم، در سیاســت خارجــی خود در شــرایط 
موجــود، اولویــت را بــه دیپلماســی اقتصــادی داده 

اســت.
ــه  ــا هم ــل ب ــی: تعام ــام رئیس     حجت االس

ــت اصــل عــزت  ــا رعای کشــورها ب
بــا همــه  ایجــاب می کنــد  عــزت و مصلحــت 
بــه  نــگاه  و  باشــیم  داشــته  تعامــل  نیروهــا 
تجربیــات دیگــران را نیــز مــورد توجــه قــرار دهیــم؛ 
بــود  و درون نگــر خواهــد  بــرون زا  مــا   برنامــه 
ــود  ــی وج ــادی و اجتماع ــات اقتص ــا ارتباط و قطع

دارد. 
ــد  ــه کاری خواه ــا در برنام ــرب حتم ــا غ ــل ب تعام
بــود بــه جــز بــا اســرائیل کــه رژیــم غاصــب اســت. 
ــا همــه کشــورها تعامــل  ــت اصــل عــزت ب ــا رعای ب

ــم داشــت.  خواهی
االن مســائل دیپلماســی بایــد متاثــر از مســئله 
اقتصــادی، فقــر و بیــکاری کــه مســائل مهــم کشــور 

هســتند، باشــد.

اقتــدار  و  داخلــی  انســجام  جهانگیــری:     
اقتصــادی 

خارجــی  سیاســت  اولویت هــای  مهم تریــن 
جمهــوری اســالمی ایــران، توســعه روابــط بــا 
در  اســت.  مســلمان  و کشــورهای  همســایگان 
ــه از  ــتیم ک ــن هس ــد ای ــی نیازمن ــت خارج سیاس
تمــام ظرفیتــی کــه در کشــور وجــود دارد، اســتفاده 
کنیــم. وزارت خارجــه بــه عنــوان یــک مرکــز اصلــی 
ــر  ــط خارجــی کشــور ب ــم رواب کــه مســئولیت تنظی
عهــده اش اســت، بایــد بــر اســاس جهتگیری هایــی 
کــه ایــن جهتگیری هــا مرتبــط بــا امنیــت و منافــع 
ملــی ایــران اســت در سیاســت و راهبــرد خارجــی 

ــد. ــران عمــل کن ای
مهم تریــن قــدرت نــرم جمهــوری اســالمی انســجام 
ــور  ــدار کش ــاد و اقت ــدرت اقتص ــور و ق ــی کش داخل

اســت.
    هاشمی طبا: از دشنام گویی دست برداریم

طبیعــی اســت کــه نگهــداری شــأن جمهــوری 
ــات  ــو و ارتباط ــک س ــا از ی ــه دنی ــالمی در هم اس
ــوری اســالمی  ــت جمه ــن دول حســنه و تعامــل بی
ــه رســمیت شــناخته  ــا دولت هــای دیگــری کــه ب ب
شــده اند، در تمــام زمینه هــا مدنظــر اســت. مــا 
بایــد از هرزه گویــی، دشــنام گویی و گفتــن کلمــات 
و انجــام حرکاتــی کــه فقــط دل خودمــان را خنــک 

ــم. ــتنداری کنی ــاب و خویش ــد، اجتن می کن
ــزت  ــظ ع ــا حف ــه ب ــم ک ــا همســایگانی داری  طبیعت
و بــا اقتــدار خــود بایــد بــا آن هــا در تعامــل باشــیم. 
فرهنــگ ارتباطــی بایــد بــر اســاس آنچــه در تاریــخ 

اســالم و آموزه هــای اســالم گفتــه شــده، باشــد.
ــرم  ــتفاده از اه ــی: اس ــام روحان     حجت االس

سیاســت خارجــه
اســاس سیاســت خارجــه بایــد در راســتای تأمیــن 
ــر  ــران باشــد و اگ ــی ای ــت مل ــی و امنی ــع مل مناف
سیاســت خارجــی قــادر بــود تأمیــن منافــع ملــی را 
تضمیــن کنــد و کشــور را در راه توســعه و گســترش 
قــرار دهــد و بــه ســخن ســاده تر هزینه هــا را 
کاهــش و ســودها را افزایــش دهــد، ایــن سیاســت 

خارجــی مطلــوب خواهــد بــود. 
در دولــت یازدهــم از روز اول از اهــرم سیاســت 
خارجــه اســتفاده شــد؛ ســال ها بــود کــه ایــن 
اهــرم کنــار گذاشــته شــده بــود و از آن بــه خوبــی 

نمی شــد. اســتفاده 
در ایــن مذاکــرات هســته ای بــا دولت هــای 6گانــه 
و قدرتمنــد توانســتیم حــق خــود را بــه کرســی 

ــرد.   ــاور نمی ک ــی ب ــه کس ــانیم؛ آنچ بنش
ــف  ــرات تل ــان را در مذاک ــلیم: وقتم     میرس

ــم کردی
نیســت  ایــن  ایــن  فقــط  خارجــی  سیاســت 
ــرای  ــم و ب ــرکت کردی ــام ش ــم در برج ــه بگویی ک
ــم. ۴  ــت گذراندی ــال وق ــه س ــا س ــرات دو ت مذاک
ســال وقــت کشــور مــا تلــف  شــده و حقــوق اصلــی 
کــه مــا بــا همســایگانمان داشــتیم، احقــاق نشــده 

ــت. اس
بایــد توجــه کنیــم بــه اینکــه در دنیــا دنبــال 
ــال  ــه دنب ــچ گاه ب ــتیم و هی ــم و هس ــح بوده ای صل
ــا از  ــده و م ــاوز ش ــا تج ــه م ــم. ب ــاوز نبوده ای تج
ــر  ــا ب ــا بن ــال م ــم؛ در عین ح ــاع کرده ای ــود دف خ
 قانــون اساســی مان همــواره مدافــع محرومــان 
 و مســتضعفان جهــان بوده ایــم و خواهیــم بــود 
و در ایــن زمینــه از هیــچ کوشــش و فعالیتــی دریــغ 

ــم کرد. نخواهی

روی خط انتخابات

نگاه دیپلماتیک 6 نامزد ریاست  جمهوری 

همزمــان بــا ســالروز تاســیس بســیج ســازندگی بــه 
فرمــان تاریخــی امــام خامنــه ای، همایــش »قــرآن مجســم 
ــران  ــادی منتظ ــه جه ــت جبه ــال خدم ــت 15 س پاسداش

ــه  خورشــید« در 129 روســتای محــروم کشــور در محــل الن
ــد. ــزار ش ــکا برگ ــی آمری ــابق جاسوس س

ــل از    رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین ضمــن تجلی
ــات شــایانی  ــه خدم ــران خورشــید ک ــادی منتظ ــه جه جبه
را انجــام داده اســت، گفــت: ایــن توانمنــدی و ظرفیــت 
ــادی  ــای جه ــت گروه ه ــا هم ــه ب ــود دارد ک ــور وج در کش
ــا شــوند. ــده ره روســتاهای محــروم از دام مشــکالت عدی

ــق  ــدی در مناط ــای تولی ــاد قطب ه ــر ایج ــد ب ــا تاکی  وی ب
مختلــف گفــت: بســیج بنــا دارد در ۴06 منطقــه کشــور 

ــن  ــا ای ــد ت ــدی آن هــا کمــک کن ــای تولی ــا مزای متناســب ب
قطب هــای تولیــدی شــکل یابنــد.

ــت  ــا گذش ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب ــرور در ادام ــردار غیب پ  س
ــه  ــت ک ــا نیس ــردم م ــق م ــالمی ح ــالب اس ــه از انق ۴ ده
در بعضــی مناطــق محرومیــت وجــود داشــته باشــد، 
اظهــار داشــت: بســیج در ســال های پیــش در حــوزه 
محرومیت زدایــی کارهــای فراوانــی انجــام داده اســت؛ امــا 

ــت. ــی نیس ــن کاف ای
ــا بیــان اینکــه بســیج آمــاده اســت بــا هــر دســتگاه   وی ب

برمــی دارد  قــدم  محرومیت زدایــی  بــرای  دولتــی کــه 
ــرای حــل مشــکالت مختلــف  ــد، گفــت: مــا ب همــکاری کن
جامعــه آمــاده هــر گونــه همــکاری بــا دولــت هســتیم. در 
کشــور مــا همــه امکانــات اعــم از پــول و نیــروی انســانی، 
وســایل کار و امکانــات هســت؛ فقــط بایــد عــزم را جــزم و 

ــا مشــکالت کشــور حــل شــود. ــرد ت اراده ک
 ســردار غالمحســین غیب پــرور ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه 
درخصــوص  خبرنــگاران  جمــع  در  خورشــید  منتظــران 
ــر اســرائیل«  ــاره شــعار »مــرگ ب ــارات مطرح شــده درب اظه
بــر  »مــرگ  شــعار  دوربــرد گفــت:  موشــک های  روی 
اســرائیل« بــر روی موشــک مگــر کار بــدی اســت؛ اساســا 

ــجو ــت. دانش ــای ماس ــزو آرمان ه ــرائیل ج ــو اس مح
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صدودوازدهمیــن  در  اژه ای  محســنی  غالمحســین 
نشســت خبــری خــود بــا 
بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران 
ــزاری  ــودن روز برگ ــک ب نزدی
انتخابــات گفــت: تــا بــه حــال 
196 پرونــده قضایــی تشــکیل 
شــده کــه بیشــتر مربــوط 
شوراســت.  انتخابــات  بــه 
همچنیــن ۸00 مــورد هــم بــه 

عنــوان تذکــر و پیشــگیری از ســوی ســتاد پیشــگیری 
ــی مطــرح شــده اســت. ــم و تخلفــات انتخابات از جرائ

دربــاره  انجام شــده  صحبت هــای  درخصــوص  وی 
ــر  ــر وزی ــاک دخت ــه پوش ــه محمول ــوم ب ــده موس پرون
ــارات  ــه اظه ــه ب ــا توج ــت: ب ــروروش گف ــوزش و پ آم
اولیــه، دادســرای لواســان اعــالم می کنــد کــه قاچــاق 

ــت. ــرات اس ــه تعزی ــوط ب مرب
 پــس از گذشــت چهــار روز پرونــده بــه تعزیــرات 
در ۴۸ســاعت  هــم  تعزیــرات  و  می شــود  ارســال 
ــده  ــم بن ــی ه ــت قبل ــد. در نشس ــادر می کن ــم ص حک
ــد  ــه بای ــردم ک ــالم ک ــدادم و اع ــل ن ــات مفص توضیح
بحــث  دولــت  در  موضــوع  ایــن  شــود.  بررســی 
 می شــود و وزیــر دادگســتری گفتــه بنــده را نقــد 

می کنند.
ایــن  کــرد:  تصریــح  قضــا  دســتگاه  ســخنگوی 
اتهامــات مربــوط بــه یــک شــرکت اســت. ایــن 
شــرکت بــه نــام آمیتیــس، طــراوت و کودکــی در 
ــت ــرورش ثب ــوزش و پ ــر آم ــم وزی ــه اس ــال 9۳ ب  س

 می شود.
ــن شــرکت  ــت ای ــزود: حــوزه فعالی محســنی اژه ای اف
ــوجات  ــاک و منس ــه پوش ــی و ن ــی و مهندس دوم، فن
شــرکت  بــا کارت  وزیــر  دختــر  بنابرایــن  اســت؛ 

خودشــان محمولــه ای وارد نکردنــد.

محســنی اژه ای افــزود: گــزارش دیگــری بــه دادســتانی 
و  ارســـال شـــده  تهــــران 
مباحثــی مطــرح اســت مبنی 
ــگام  ــر هن ــا وزی ــه آی ــر اینک ب
داشــتن تصــدی دیگــر، حــق 
ــی  ــری و مدیرعامل هیئت مدی
مــاه کــه  آبــان   از  دارد؟  را 
ــه  ــا ب ــدند ت ــر ش ــان وزی ایش
هیئت مدیــره  جــزو  امــروز 

شـــرکت بازرگانـــی بــــوده اســت.
وی ادامــه داد: ســوال دوم ایــن اســت کــه چــرا ایــن 
شــرکتی کــه نمایندگــی دارد از اســم شــرکت دیگــری 
اســتفاده کــرده اســت؟ شــرکتی کــه حــوزه فعالیتــش 
پوشــاک نیســت چطــور توانســته ایــن محمولــه را وارد 
ــی  ــرکت بررس ــد کارت ش ــگام واردات بای ــد؟ در هن کن

می شــد.
محســنی اژه ای تصریــح کــرد: بــر اســاس ایــن مــوارد، 
پرونــده دیگــری در ایــن رابطــه تشــکیل شــده اســت.

اخیــر  ســخنان  بــه  فضــا  دســتگاه  ســخنگوی 
تصریــح کــرد:  و  اشــاره  مناظــرات  در  جهانگیــری 
ــوده  ــی ب ــردم کامــال قانون ــه مــن اعــالم ک ســخنانی ک
ــود کــه  اســت. آقــای پورمحمــدی هــم اعــالم کــرده ب
ــؤال  ــوده و س ــن واردات ب ــزو دقیق تری ــن واردات ج ای
اینجاســت کــه اگــر ایــن جــزو دقیق ترین هاســت 

پــس واردات چطــور اســت؟
وی اظهــار داشــت: اگــر حکــم برائــت صــادر شــد، طبــق 
قانــون دادســتان می توانــد اعتــراض کنــد و پرونــده ای 

هــم تشــکیل شــده اســت.
اعــالم  خصــوص  در  فضــا  دســتگاه  ســخنگوی 
موضــوع  ایــن  مســئوالن گفــت:  دارایــی  میــزان 
ــرای مســئوالن ارســال  ــه ب  دفترچــه مشــخصی دارد ک

می شود. راه دانا

احســان قاضــی زاده  هاشــمی دربــاره مناظــرات گفــت: بــه حــول 
خواســت  بــه  و  الهــی  قــوه  و 
مــردم مناظــرات را برگــزار کردیــم. 
ــه  ــا ک ــی تقاضاه ــم بعض علی رغ
مناظــرات ضبطــی باشــد، امــا 
بــه خواســت مــردم مناظــرات 
 بــه صــورت زنــده برگــزار شــد 
و می شــود؛ بیــن ایــن مناظــرات 
ــود دارد  ــت وج ــه فرص ــک هفت ی
ــری  ــدرت تصمیم گی ــردم ق ــا م ت

ــد. ــه را انتخــاب کنن داشــته باشــند و بهتریــن گزین
قاضــی زاده  هاشــمی ادامــه داد: یــک مناظــره باقــی مانــده 
ــات  ــود و موضوع ــزار می ش ــت ماه برگ ــه 22 اردیبهش ــه جمع ک
آن اقتصــادی اســت. دلیــل انتخــاب ایــن موضــوع ایــن اســت 
کــه در نظرســنجی های مراکــز معتبــر، بیشــترین مطالبــات 
مــردم موضوعــات اقتصــادی بــود. مــا نزدیک تریــن جمعــه بــه 
ــاص  ــردم اختص ــوع م ــن موض ــا اولویت تری ــه ب ــات را ب انتخاب

ــم. داده ای
او بــا بیــان اینکــه ایــن مناظــرات قوانینــی دارنــد، گفت: مــا در هر 
دو مناظــره جلســات و صحبت هایــی را بــا نامزدهــای انتخاباتــی 
ــورت  ــه ص ــم ب ــات ه ــه انتخاب ــوط ب ــن مرب ــته ایم و قوانی داش
ــت.  ــده اس ــه ش ــزد گفت ــش نام ــرای ش ــوری ب ــوب و حض مکت
در هــر مناظــره اعضــای کمیســیون حضــور دارنــد و اگــر نکاتــی 

ــد.  ــالم می کنن ــود داشــته باشــد، اع وج
ــت  ــات ریاس ــات انتخاب ــر تبلیغ ــارت ب ــیون نظ ــس کمیس رئی
جمهــوری اظهــار کــرد: غیــر از مناظــرات هــر نامــزد 555 دقیقــه 
ــن  ــی دارد و ای ــه رادیوی ــه برنام ــی و 550 دقیق ــه تلویزیون برنام

ــود. ــد ب ــا خواه ــی آن ه ــرای معرف ــری ب ــان بی نظی زم
او دربــاره تخلفــات مناظــره دوم گفــت:  شــکایت یــک نامــزد بــه 
کمیســیون بررســی تبلیغات رســیده اســت؛ شــکایت او دو محور 

دارد و در حــال بررســی اســت. ایســنا

ــه و  ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس ــان مال، عض ــزت هللا یوسـفیـ عـ
محاســبات، درخصــوص اینکــه  
»برخــی کاندیداهــا بــه جــای 
ــردم  ــش های م ــه پرس ــخ ب پاس
ــی  متاســفانه وارد فضــای هیجان
و حتــی مســائل غیرمرتبــط بــا 
ســوال می شــوند«، بیــان داشــت: 
بــرای  افــراد  بهتریــن  مــردم 
 شناســایی کاندیداهــای خــوب 

ــخ  ــچ پاس ــا هی ــی کاندیداه ــد برخ ــه می بینن ــرا ک ــتند؛ چ هس
ــد   ــت پرســش ها نمی دهن ــردم باب ــه م ــده ای ب ــق و قانع کنن دقی

ــد. ــی می پردازن ــط و غیرواقع ــات غیرمرتب ــان موضوع ــه بی و ب
ــردم  ــواالت م ــه س ــد ب ــا بای ــه کاندیداه ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
و خواســته های آن هــا پاســخ دهنــد، نــه اینکــه بــه بیانیــه خواندن 
مشــغول باشــند یــا اینکــه بــه مســائل و درگیری هــای دوجانبــه 
ــا  ــد راهکاره ــا بای ــت: کاندیداه ــوند، گف ــغول ش ــی مش  و جناح
و  اساســی  مشــکالت  حــل  بــرای  را  خــود  برنامه هــای  و 
 اصلــی کشــور مطــرح کننــد و درصــدد اصــالح مشــکالت 

برآیند.
عضــو کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات بــا تاکید بــر اینکه 
بایــد بــرای مناظــره ســوم بــه کاندیداهــا تذکــر جــدی داده شــود 
ــد و از  ــه خــارج از مباحــث مدنظــر مســئله ای را مطــرح نکنن ک
حاشــیه ها بپرهیزنــد، افــزود: مــردم مطمئنــا شــاهد این مســائل 
هســتند و بــه خوبــی تشــخیص می دهنــد کــه کــدام کاندیداهــا 
مســیر حاشــیه ای و غیرمرتبــط در پیــش گرفته انــد و بــدون 
 شــک در انتخــاب فــرد مدنظــر خــود نیــز بــه آن توجــه خواهنــد
 داشــت.وی تصریــح کــرد: نباید اقدامــات و کارهایی صــورت گیرد 
 کــه مــردم در انتخــاب خود از فضــای عاقالنه و منطقی دور شــوند 
ــاب  ــرای انتخ ــی را ب ــی و غیرواقع ــای هیجان ــا فض و کاندیداه
مــردم بــا ایجــاد فضــای حاشــیه ای بــه وجــود آورد. خانــه ملــت

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

تشکیل ۱۹۶ پرونده تخلف انتخاباتی

رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات:

 شکایت یکی از نامزدها از مناظره دوم 

در حال بررسی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

 برخی کاندیداها 

پاسخ قانع کننده ای به مردم نمی دهند 

ــر اســاس  ــات کشــور گفــت: ب دبیــر ســتاد انتخاب
ــذ  ــعب اخ ــداد ش ــی تع ــای اجرای ــالم هیئت ه اع
ریاســت  دوره  دوازدهمیــن  انتخابــات  در  رأی 
جمهــوری، پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی 
شــهر و روســتا و نخســتین میــان دوره ای دهمیــن 
دوره مجلــس شــورای اســالمی، حــدود 6۳ هــزار 

ــود.  ــد ب ــور خواه ــر کش ــعبه در سراس و 500 ش
علــی پورعلــی مطلــق گفــت: بــرای انتخابــات 
ریاســت جمهــوری در هــر شــعبه دو صنــدوق 
اخــذ رأی خواهیــم داشــت. وی گفــت: انتخابــات 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در 1۴2 شــهر 
ــورت  ــه ص ــذ رأی ب ــعبه اخ ــزار و 752 ش ــا 9 ه ب

تمام الکترونیکــی خواهــد بــود. میــزان

ــن در  ــده ورامی ــینی، نماین ــوی  حس ــین نق ــید حس س
مجلــس شــورای اســالمی، بــا اشــاره بــه مباحــث 
مطرح شــده در مناظــره 6 کاندیــدای ریاســت  جمهــوری 
گفــت: مناظــره ای کــه روز جمعــه )15 اردیبهشــت( 

ــت. ــی داش ــوه مختلف ــائل و وج ــد، مس ــزار ش برگ
ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م نماین
کاندیداهــای دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت  جمهوری 
 بایــد در مناظــرات، برنامه هــای خــود را ارائــه کننــد 
و از دادن شــعار بپرهیزنــد و نبایــد انشــایی را کــه 
ــد  ــع نمی توانن ــی مواق ــی در بعض ــده و حت ــته ش نوش
تپــق  می زننــد، بخواننــد. وی  از رو بخواننــد و  را  آن 
ــه مهمــی  ــدا نکت ــوال 6 کاندی ــالم ام ــه اع ــان اینک ــا بی ب
اســت، گفــت: ایــن نکتــه اجــرای قانــون اساســی 
ــت  ــه مل ــه ب ــد و صادقان ــدا بیاین ــد 6 کاندی ــت و بای  اس

بگویند. فارس

ــی  ــژاد در گردهمای ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
ــتان  ــتان های اس ــوال شهرس ــت اح ــای ادارات ثب رؤس
ــد در  ــوال بای ــت اح ــان ثب ــرد: کارکن ــار ک ــان اظه اصفه
رونــد انتخابــات، بی طرفانــه عمــل کننــد؛ بنابرایــن 
اگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه یــک نفــر از دیگــران 
ــی خــود  ــگاه حقیق ــد در جای ــر اســت، می توانن اصلح ت

ــد. ــدام کنن در جهــت معرفــی او اق
ــز  ــرگ در مراک ــد و م ــت تول ــت: ثب ــوان داش وی عن
اســتان ها بــه ســهولت انجــام می شــود کــه بایــد 
بــر ثبــت تولــد و مــرگ در مناطــق دور افتــاده نظــارت 
ــه  ــن زمین ــات در ای ــادا در انتخاب ــا مب کامــل داشــت ت
ــر  ــی دفت ــط عموم ــرد. رواب ــورت گی ــتفاده ص سوء اس

ــان ــه اصفه ــام جمع ام

بــا  مجلــس،  نماینــده  ســعیدی،  محمداســماعیل 
ــا  ــوی کاندیداه ــردن از س ــب ک ــه »تخری ــر اینک ــد ب تاکی
ــت:  ــم نیســت«، گف ــه مصلحــت ه ــدارد و ب ــه ای ن نتیج
حــل  بــرای  را  خــود  برنامه هــای  بایــد  کاندیداهــا 
مشــکالت ارائــه دهنــد؛ امــا متاســفانه این گونــه نیســت 
ــر  ــب یکدیگ ــرای تخری ــائلی ب ــرح مس ــال ط ــه دنب  و ب

هستند. 
محمداســماعیل ســعیدی اظهــار کــرد: یکــی از مشــکالتی 
ــه امــروز داشــته ایم ایــن اســت کــه  ــا ب کــه از گذشــته ت
متاســفانه کاندیداهــای ریاســت جمهــوری بــه جــای 
اینکــه برنامه هــای خــود را دربــاره حــل معضــالت کشــور 
بــه مــردم ارائــه کننــد، بیشــتر بــه دنبــال طــرح مســائلی 
بــرای تخریــب یکدیگــر هســتند. مــردم متوجــه هســتند 
ــت؛  ــب رف ــمت تخری ــه س ــد ب ــن نبای ــد بنابرای و می بینن

ــدارد. مهــر تخریــب نتیجــه ای ن

دبیر ستاد انتخابات کشور:

 ۶3 هزار و 500 شعبه اخذ رأی 

برای انتخابات تعیین شد 

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی مجلس:

کاندیداها اموال خود را اعالم کنند
امام جمعه اصفهان تأکید کرد:

نظارت ثبت احوال برای جلوگیری از 

سوءاستفاده های انتخاباتی

سعیدی، نماینده مجلس:

تخریب به مصلحت کشور نیست



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اقتصاد

اقتصــاد، یکــی از مهم تریــن مســائل یــک کشــور اســت. 
بنــا بــر اهمیــت بســیار موضــوع، رهبــری معظــم انقــاب 
امســال را هــم بــا کلیــد واژه اقتصــاد مقاومتــی آغــاز و 
آن را »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« نامگــذاری 

کردنــد. 
ــام  ــه دانشــگاه ام ــی، دانش آموخت ــدی طغیان ــر مه دکت
ــت  ــو هیئ ــادی و عض ــوم اقتص ــتاد عل ــادق)ع(، اس ص
علمــی دانشــگاه اصفهــان، در رابطــه بــا اقتصــاد کشــور 

ــی دارد. ــرات جالب نظ
    تعریف ساده ای از اقتصاد ارائه دهید.

ــا موضوعــات  ــراد اقتصــاد را ب ــات برخــی اف گاهــی اوق
آن می شناســند؛ یعنــی تــا اســم اقتصــاد می آیــد، 
ــکاری  ــورم، رکــود و بی ــک، تجــارت، ت ــول، بان ــاد پ ــه ی ب
عبــور  درک  ایــن  از  قــدری  اگــر  امــا  می افتنــد؛ 
ســاده تری  زبــان  بــه  باشــیم،  علمی تــر  و  کنیــم 
ــه  ــص بهین ــی تخصی ــاد یعن ــم اقتص ــم بگویی می توانی
منابــع؛ منابعــی کــه بــه وفــور یافــت نمی شــوند و 
ــر  ــت و عم ــن آن وق ــه معروف تری ــتند ک ــاب هس  کمی
ماســت. کل ایــن دانــش مربــوط بــه ایــن اســت 

ــن  ــه ای ــع ب ــم را راج ــن تصمی ــد بهتری ــه بای ــه چگون ک
موضوعــات گرفــت.

   وابستگی به نفت را چطور ارزیابی می کنید؟ 
از وابســته  از 17 ســال اســت کــه رهبــری  بیــش 
نبــودن بــه نفــت ســخن می گوینــد و برخــی مســئوالن 
ایــن کار را نشــدنی و برخــی هــم دشــوار می داننــد. 
ــت  ــت. نف ــواری اس ــت کار دش ــه نف ــودن ب ــته نب وابس
 بــرای اقتصــاد و دولــت، درآمــدی بــدون زحمــت 

است. 
شــما بــرای اینکــه مالیــات از کســی بگیریــد، بایــد تولید 
ــا مالیاتــی بــه وجــود آیــد. اگــر  رونــق داشــته باشــد ت
نتوانیــد مالیــات بگیریــد یــا ســاختار مالیاتــی معیوبــی 
ــران  ــاد ای ــد اقتص ــا 40 درص ــه عم ــید ک ــته باش داش
طبــق اظهــارات مســئوالن، مالیــات پرداخــت نمی کننــد، 
از  نمی دهنــد،  مالیاتــی  ولــی  می کننــد،  یعنــی کار 
کجــا بایــد درآمــدی را کــه می خواهیــم بــرای آمــوزش 
ــودش  ــه خ ــی ک ــزرگ دولت ــه ب ــن بدن ــت و ای و بهداش
 بــه خاطــر نفــت بــه وجــود آمــده اســت، تأمیــن 

کنیم؟ 
ــه  ــت ک ــت اس ــروش نف ــن راه، ف ــن و راحت تری بهتری
ــروش  ــه ف ــود و 60 دالر ب ــتخراج ش ــه اس 10 دالر هزین

بــرود. برنامه ریــزی زیــادی می خواهــد کــه ایــن منبــع 
را نادیــده گرفــت و بــه فکــر منابــع دیگــری بــود. رهبــری 
همیشــه می گوینــد پــول نفــت را خــرج ســرمایه گذاری 
ــا ایــن پــول  بکنیــد، نــه هزینه هــای جــاری؛ بگذاریــد ب
ــد از  ــاری را بای ــای ج ــود. هزینه ه ــاد ش ــرمایه ایج س

مالیــات تأمیــن کــرد.
    در کشــور مــا مالیــات چنیــن ظرفیتــی را ایجــاد 

کــرده اســت؟
بتوانــد  کــه  نــدارد  ظرفیــت  آنقــدر  مــا  مالیــات 
تأمیــن کنــد؛  را  دولــت  حتــی هزینه هــای جــاری 
نبــوده کــه سیســتم  بــرای دولت هــا مهــم  چــون 
ــان  ــرای خودش ــی ب ــد. مخارج ــاح کنن ــی را اص مالیات
ایــن  مالیــات کفــاف  پــول  درســت کرده انــد کــه 
وابســته  نفــت  پــول  بــه  و  نمی دهــد  را   مخــارج 

شده اند.

ــد  ــد می کنی ــم تأیی ــما ه ــرات، ش ــن تعبی ــا ای     ب
کــه اقتصــاد کشــور مــا بیمــار اســت؟

ــان  ــد درم ــت و بای ــار اس ــا بیم ــاد م ــا اقتص ــه، حتم بل
ــود. ش

    اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد در راســتای 
اقتصــاد مقاومتــی را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

قضــاوت مــن نشــان می دهــد کــه در ایــن دولــت 
قدم هــای جــدی بــرای اصــاح ســاختارهای اقتصــادی 

برداشــته نشــده اســت.
    پــس دولــت برنامــه خــاص اقتصــادی نداشــته 

اســت؟
ــد و  ــی ندارن ــه خاص ــران برنام ــوال در ای ــا معم دولت ه
ــی نیســت کــه حزبــی  ــد. سیســتم حزب روی کار می آین
ــد. شــما  ــه داشــته باشــد و روی کار بیای ســال ها برنام
دولــت فعلــی را مثــال زدیــد. مگــر دولــت قبلــی 
برنامــه ای داشــت؟ مگــر دولــت قبل تــر هــم برنامــه ای 
داشــت؟ این گونــه نبــود کــه فکــری در زمینــه اداره 
کشــور وجــود داشــته باشــد و بــه خروجــی هــم 
ــد.  ــی کنن ــا را عمل ــد خروجی ه ــد و بیاین ــیده باش رس
ــا  ــه ب ــع داشــته باشــیم ک ــراد توق ــد از اف ــا اصــا نبای م
برنامــه منســجمی وارد میــدان شــوند؛ ولــی توقــع 
مــی رود برنامــه ای تدویــن کننــد تــا در ســال های آینــده 
ــا  ــی نرم افزاره ــود. معرف ــام ش ــان انج ــت خودش ریاس
ــوان حــل مشــکل  ــه عن ــد ب ــه خدمــات را نبای و این گون
ــت  ــی در دول ــای جزئ ــرد. برنامه ه ــی ک ــاد معرف اقتص
فعلــی بــوده، ولــی آن طــور کــه بایــد و شــاید نــه نتیجــه 

ــت. ــوده اس ــع ب ــه جام ــه برنام داده و ن

دکتر طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در گفت وگو با کیمیای وطن:

دولت ها معموال برنامه اقتصادی خاصی ندارند

معــاون توســعه ســرمایه گذاری های صنعتــی ایــدرو 
معتقــد اســت کــه قیمــت خــودرو در ایــران نســبت بــه 

کشــورهای تولیــدی و صنعتــی گــران نیســت. 
وی همچنیــن از توقــف تولیــد بعضــی خودروها در ســال 
1۳۹7 در صــورت عــدم تطبیــق بــا ۸۳ مــورد اســتاندارد 

تعییــن شــده و تغییــر پلت فــرم خبــر داد. 
فــرداد دلیــری در پاســخ بــه اینکــه ســال 
ــاره  ــی درب ــای مختلف ــته صحبت ه گذش
توقــف خــط تولیــد پرایــد و پــژو 40۵ 
مطــرح شــد، امــا در نهایــت ایــن مســئله 
عملــی نشــد و مســئوالن تصمیــم گرفتنــد 
تــا دی مــاه ســال 1۳۹7 ایــن فرصــت را در 

ــا در صــورت تغییــر  اختیــار خودروســازان قــرار دهنــد ت
ــه ۸۳  ــورد ب ــتانداردها از ۵۲ م ــش اس ــرم و افزای پلت ف
مــورد، خودروهــای مدنظــر بــه حیاتشــان ادامــه دهنــد 
عنــوان کــرد: اینکــه بتــوان ســطح اســتانداردها را چــه در 
بخــش آالیندگی هــا، مصــرف ســوخت و اســتانداردهای 

ایمنــی افزایــش داد، مســئله ای اســت کــه توســط 
ســازمان ملــی اســتاندارد تدویــن شــده و وزارت صنعت، 
ــن سیاســت ها  ــری از ای ــدن و تجــارت بخــش دیگ مع

ــد.  ــن می کن را تعیی
دلیــری بــا بیــان اینکــه خودروســازان ایرانــی نســبت بــه 
ــازانی  ــا خودروس ــود در دنی ــت موج وضعی
کوچــک تلقــی مـی شـــوند، گفــت: در 
ــت ممکــن هــر  ــن حال بیشــترین و بهتری
ــاالنه 700  ــی س ــازان ایران ــک از خودروس ی
ــی  ــد؛ در حال ــد می کنن ــودرو تولی ــزار خ ه
ــش  ــی بی ــزرگ جهان ــرکت های ب ــه ش ک
از ۳ میلیــون خــودرو طــی یکســال تولیــد 
ــه از  ــی درآمدهایشــان باالســت ک ــه میزان ــد و ب می کنن
ــد؛  ــق و توســعه خــود برمی آین ــای تحقی ــس هزینه ه پ
بنابرایــن اگــر نتوانیــم تحقیــق و توســعه را در دســتور کار 
ــه رو شــرکت های خارجــی  قــرار دهیــم، مجبوریــم دنبال

باشــیم. ایســنا

بررســی نــرخ بیــکاری از ســال 7۵ تــا ۹۵ نشــان می دهــد 
 پــس از ثبــت نــرخ تک رقمــی بیــکاری در ســال 7۵ 
دیگــر اقتصــاد ایــران نــرخ بیــکاری تک رقمــی را بــه خــود 
ــا در  ــه و تقاض ــن عرض ــب بی ــود تناس ــت. نب ــده اس ندی
بــازار کار امــروز منجــر بــه بــروز بحــران بیــکاری در کشــور 

ــکاری  ــار بی ــه آم ــی ب ــت؛ نگاه ــده اس ش
ــدی  ــر تایی ــود ُمه ــر خ ــه اخی ــی دو ده ط
بــر ایــن ادعاســت. مــرور نــرخ بیــکاری در 
ــم  ــه رغ ــد ب ــان می ده ــر نش ــه اخی دو ده
ــرای  ــعه ای ب ــای توس ــذاری برنامه ه هدفگ
کاهــش نــرخ بیــکاری و حتــی پیش بینــی 
تحقــق نــرخ بیــکاری 7 درصــدی در برنامــه 

ــکاری در  ــی« بی ــرخ »تک رقم ــن ن ــعه، آخری ــم توس پنج
ــه  ــا ب ــد و ت ــت ش ــد ثب ــرخ ۹.1 درص ــا ن ــال 1۳7۵ و ب س
امــروز بــا گذشــت ۲0 ســال، نــرخ بیــکاری کشــور همــواره 
دو رقمــی بــوده اســت! ایــن در حالــی اســت کــه در 
ــی  ــال 1۳7۳، پیش بین ــوب س ــعه مص ــه دوم توس برنام

ــه  ــود وزارت کار و امــور اجتماعــی وقــت نســبت ب شــده ب
ــه  ــد ب ایجــاد 660 هــزار فرصــت شــغلی ارزان قیمــت جدی
ــروی کار کشــور و کاهــش  ــت از اشــتغال نی منظــور حمای
نــرخ بیــکاری اقــدام کنــد؛ اگــر دولت هــا تــا چهــار ســال 
گذشــته هــم ســاالنه بــرای حــدود 600 هــزار نفــر اشــتغال 
ــه  ــخگویی ب ــکان پاس ــد، ام ــاد می کردن ایج
تقاضــای اشــتغال ســاالنه وجــود داشــت. 
بــه هــر روی نــرخ پاییــن رشــد ســرمایه گذاری 
بهــره وری و رشــد اقتصــادی بــه یک بــاره 
ــای  ــی از تقاض ــم انبوه ــا حج ــازار کار را ب ب
ــوان  ــا عن ــروز ب ــا ام ــرد ت ــه ک ــغل مواج ش
یــاد  آن  از  بیــکار«  انباشــت   »جمعیــت 

شود. 
در شــرایطی کــه ســاالنه اشــتغال 600 هــزار نفر می توانســت 
بیــن عرضــه و تقاضــای بــازار کار تعــادل ایجــاد کنــد؛ امــا 
ــه ســاالنه حــدود  ــازار کار ب ــه نیــاز ب ــرای پاســخ ب امــروز ب

یــک میلیــون شــغل نیــاز اســت! مهــر

یکــی از برنامه هــای در دســت اجــرا کــه می توانــد تاثیــرات مثبتــی در 
ــه از ایــن مایــه حیــات داشــته باشــد،  کاهــش بحــران آب و اســتفاده بهین
ــایر  ــبز و س ــای س ــاری فض ــتفاده از آن در آبی ــاران و اس ــازی آب ب جداس
ــط  ــده توس ــه ش ــر گرفت ــدات در نظ ــاس تمهی ــر اس ــه ب ــت ک ــات اس خدم
شــرکت آب  و فاضــاب و شــهرداری، برنامه ریزی هــای خوبــی در ایــن راســتا 
صــورت گرفتــه اســت. حمیدرضــا جانبــاز، مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب 
و فاضــاب کشــور، بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده بــرای جداســازی آب 
بــاران اظهــار کــرد: ســال گذشــته تکلیفــی در قانــون بهینه ســازی آب شــرب 
توســط مجلــس تصویــب شــد کــه بــر اســاس آن در شــهرهایی کــه بیــش از 

ــد، جداســازی صــورت گیــرد.  ــاران در ســال دارن ۲۵0 میلیمتــر ب
وی اظهــار کــرد: بــه  طــور مثــال قــرار شــد در تهــران بــا همــکاری وزارت نیرو و 
وزارت راه و شهرســازی ســامانه های جمــع آوری و بعــد اســتفاده از آب بــاران 

بــرای فضــای ســبز و ســایر مصــارف بــه وجــود آیــد. 
ــا  ــرد: ب ــوان ک ــه عن ــن زمین ــه همــکاری شــهرداری در ای ــا اشــاره ب ــاز ب جانب
همــکاری شــهرداری و ســازمان نظــام مهندســی، تدابیــر الزم بــرای اجــرای 
ایــن طــرح انجــام شــده اســت؛ چــرا کــه بایــد در ساخت وســازهای جدیــد 
ایــن موضــوع لحــاظ شــود. مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
ــن  ــام مهندســی ای ــد ســازمان نظ ــون بای ــق قان ــه طب ــان اینک ــا بی کشــور ب
مســئله را در ساخت وســازهای خــود ببینــد، ادامــه داد: بی شــک شــهرداری 
ــی ــر فارس ــد. خب ــان باش ــیار کمک رس ــن کار بس ــام ای ــرای انج ــد ب می توان

رصــد قیمت هــای جهانــی غــذا توســط ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ملــل 
متحــد )فائــو( نشــان می دهــد کــه بهــای مــواد غذایــی در مــاه آوریــل )1۲ 
فروردیــن تــا 1۲ اردیبهشــت 1۳۹6( بــه دلیــل پیش بینی هــا دربــاره فراوانــی 

عرضــه بســیاری از کاالهــای اساســی، بــا رونــد نزولــی مواجــه شــد. 
طبــق اعــام نمایندگــی ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( 
ــاه  ــو در م ــی فائ ــواد غذای ــای م ــاخص به ــران، ش ــامی ای ــوری اس در جمه
آوریــل بــه رقــم متوســط 16۸ واحــد رســید کــه نســبت بــه مــاه مــارس 1.۸ 
درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. بــا ایــن وجــود رقــم یادشــده هنــوز هــم 
ــت.  ــده اس ــبه ش ــادی محاس ــته می ــال گذش ــطح س ــر از س ــد باالت 10 درص
ــادی  ــده می ــاد ش ــاه ی ــت در م ــد اف ــا ۹.1 درص ــکر ب ــای ش ــاخص به ش
بیشــترین کاهــش را نشــان داد. عرضــه گســترده صــادرات از برزیــل و تــداوم 
ــن افــت قیمــت گــزارش شــده  ــی واردات، دلیــل ای کاهــش تقاضــای جهان
ــی  ــل و در پ ــاه آوری ــز در م ــو نی ــی فائ ــن نبات ــای روغ ــاخص به ــت. ش اس
ــد  ــاره رش ــا درب ــز پیش بینی ه ــم و نی ــن پال ــرای روغ ــف ب ــای ضعی تقاض
جهشــی کشــت و برداشــت ســویا در آمریــکای شــمالی و جنوبــی، بــا افــت 
ــت  ــم ثاب ــز، علی رغ ــدم نی ــت گن ــش قیم ــد. کاه ــه ش ــدی مواج ۳.۹ درص
ــاخص  ــدن ش ــن آم ــه پایی ــر ب ــج، منج ــی برن ــای بین الملل ــدن قیمت ه مان
بهــای غــات بــه میــزان 1.۲ درصــد شــد. بــر اســاس گــزارش فائــو، شــاخص 
بهــای لبنیــات نیــز در پــی ورود نیمکــره شــمالی بــه فصــل اوج تولیــد، ۳.۳ 

ــب ــت. ایران جی ــش یاف ــد کاه درص

مدیــر کل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی 
ســازمان توســعه تجــارت در پاســخ بــه اظهــارات تولیدکننــدگان زعفــران مبنــی 
بــر اینکــه اگــر زعفــران چیــن بــه بــار بنشــیند، بایــد فاتحــه زعفــران ایرانــی را 
ــه   ــرای ایــران ب ــد، گفــت: بعیــد می دانیــم چنیــن موضوعــی تهدیــدی ب خوان
شــمار رود. محمــود بــازاری اظهــار کــرد: درخصــوص زعفــران و دشــواری هایی 
کــه ممکــن اســت در مســیر صــادرات ایــن محصــول بــه کشــورهایی ماننــد 
هنــد وجــود داشــته باشــد، بایــد گفــت کــه کشــورهایی ماننــد هنــد و چیــن 
در بحث هــای تعرفــه ای هماننــد مــا شــرایط و مــوارد خــاص خــود را در نظــر 
ــب  ــتگذاری مناس ــا سیاس ــم ب ــاش داری ــا ت ــه م ــور ک ــد و همان ط می گیرن
ــام  ــوردی را انج ــن برخ ــز چنی ــا نی ــم، آن ه ــت کنی ــل حمای ــدات داخ از تولی
ــران یــک موضــوع خــاص اســت کــه  ــه زعف ــار کــرد: البت ــد. وی اظه می دهن
ــه  ــق ب ــا متعل ــق دنی ــا ۹7 درصــد ظرفیــت مطل در حــال حاضــر حــدود ۹6 ت
 ایــران اســت؛ بدیــن ترتیــب ایــران در رتبــه اول صادرکننــدگان زعفران قــرار دارد 
و این گونــه نیســت کــه ایــن شــرایط بــه راحتــی از بیــن بــرود. وی ادامــه داد: 
اکنــون فضایــی پیــش آمــده کــه بعضــی بازارهــا بــا محدودیــت حضــور تجــار 
ایرانــی مواجــه شــده اند و در ایــن میــان در بعضــی مــوارد افغانســتان نقــش 
ــام  ــرای تم ــف ب ــای مختل ــد در حوزه ه ــد. تولی ــا می کن ــط را ایف ــه واس حلق
کشــورهایی کــه شــرایط و امــکان آن را داشــته باشــند، نوعــی حــق بــه شــمار 
مــی رود؛ امــا بــه هــر صــورت مــا در تولیــد زغفــران بــا ســهم بــاالی ۹۵ درصــد 

بــازار، رتبــه اول صــادرات را بــه خــود اختصــاص داده ایــم. اقتصادآنایــن

جداسازی آب باران برای آبیاری فضای سبز کشور

لزوم افزایش تولید پنبه
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت جهــان در دهه هــای آینــده و پیش بینــی کاهــش عرضــه پنبــه، تولیــد 

ایــن محصــول در کشــور بایــد افزایــش یابــد.
 عکس: ایران میثاق

در قاب تصویر

زعفران چینی برای ایران مشکل ساز نمی شودادامه روند کاهشی قیمت جهانی مواد غذایی
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 هزینه باالی صدور سند محضری 

در معامالت خودرو
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران 
بــا  اتومبیــل  فروشــندگان  و 
ــه  ــودن هزین ــاال ب ــه ب ــاره ب اش
در  محضــری  ســند  صــدور 
معامــات خــودرو گفــت: بــرای 
حــل ایــن مشــکل در حــال 
ــس  ــس و پلی ــا مجل ــی ب رایزن
راهــور هســتیم. ســعید مؤتمنــی اظهــار داشــت: تــا ســال ۸۵ 
مشــکلی در زمینــه صــدور ســند خودروهــا و جابه جایــی 
خــودرو نداشــتیم و تعویــض پــاک بــا هزینــه کمــی انجــام 
می شــد. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر افزایــش هزینــه 
ــندگان  ــرای فروش ــکاتی ب ــاد مش ــث ایج ــند باع ــدور س  ص
و خریــداران خــودرو در بــازار شــده، افــزود: هزینــه ســند زدن 
در محضــر بــرای خودرویــی ماننــد لندکــروز ۵ میلیــون تومــان 
ــن خــودرو  ــی کــه نمایشــگاه دار در فــروش ای اســت؛ در حال
ســود یــک میلیــون تومانــی را کاســب می شــود و بــه همیــن 
دلیــل اگــر بخواهــد در زمــان خریــد خــودرو از صاحــب 
اولــش، تغییــر نــام و صــدور ســند انجــام دهــد، بــا توجــه بــه 
بــاال بــودن هزینــه ســند زدن، ایــن کار بــرای او صرفــه 

اقتصادی نخواهد داشت. 
وی بــا اشــاره بــه نامه نگاری هــای انجام شــده از ســوی 
ــا پلیــس راهــور گفــت: از پلیــس  اتحادیــه نمایشــگاه داران ب
خواســتیم تــا معامــات مربــوط بــه خریــد و فــروش خــودرو 

ثبــت شــود و هزینــه محضــری نیــز کاهــش یابــد. 
ــه صــدور ســند در  ــودن هزین ــاال ب ــرد: ب ــح ک ــی تصری مؤتمن
محضــر باعــث شــده کــه تعویــض پــاک خــودرو بــا تأخیــر 
انجــام شــود و در همیــن مــدت ممکــن اســت تخلفاتــی بــه 
نــام صاحــب پــاک ثبــت شــود و مشــکاتی را بــرای او بــه 
همــراه داشــته باشــد؛ در حالــی کــه اگــر هزینــه صــدور ســند 
ــد، پــاک خــودرو ســریع تغییــر خواهــد کــرد و  کاهــش یاب

دیگــر مســئولیتی متوجــه فروشــنده نیســت. فــارس

پایان بی برقی در 2 هزار و 152 روستا
در ســه ســال گذشــته پــروژه برق رســانی روســتایی بــه 
ــه بیــش از  ــوار تکمیــل شــد و ب روســتاهای بیــش از 10 خان
۲ هــزار و 1۵۲ روســتا بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۳۲ هــزار خانــوار 
ــه  ــان هزین ــارد توم ــدود 1۲۸ میلی ــه ح ــد ک ــانی ش برق رس

ــت.  داش
بــا تکمیــل ایــن طــرح تعــداد روســتاهای دارای بــرق  کشــور 
ــه 4.۳  ــک ب ــی نزدی ــا جمعیت ــزار و 7۹۳ روســتا ب ــه ۵6 ه ب

ــوار رســیده اســت.  میلیــون خان
ولی الدیــن مصلحتــی شــربیانی، مجــری طــرح برق رســانی 
روســتایی توانیــر، بــا اشــاره بــه ســختی ها و مشــکات پیــش 
ــوار در  ــاالی 10 خان ــتاهای ب ــه روس ــانی ب ــر برق رس رو در ام
کشــور گفــت: بخــش بزرگــی از روســتاهای بــاالی 10 خانــوار 
ــی  ــا دسترس ــور و ب ــق صعب العب ــده در مناط ــانی ش برق رس
بســیار ســخت قــرار داشــتند و همیــن امــر نیــز باعــث شــد 
ــه  ــا هــم ســختی های کار و عملیــات اجرایــی برق رســانی ب ت
ــرای  ــای اج ــم هزینه ه ــود و ه ــدان ش ــتاها دوچن ــن روس ای

عملیــات نیــز افزایــش یابــد. 
مصلحتــی بــا اشــاره بــه برق رســانی بــه عشــایر گفــت: حــدود 
۲ ســال بــا عشــایر بــرای برق رســانی بــه آن هــا جلســه برگــزار 
کردیــم و بــرآورد شــد کــه حــدود ۳4 هــزار خانــوار عشــایری 
بی بــرق هســتند؛ بــرای آن هــا نیروگاه هــای ســبک ۳00 

واحــد ســاعتی بــا قابلیــت حمــل طراحــی شــد. 
ــرای  ــوت ب ــورت پایل ــه ص ــرح ب ــن ط ــدا ای ــزود: ابت وی اف
ــد؛  ــرا ش ــاری اج ــال و بختی ــایر در چهارمح ــته عش ۵0 دس
ــوز  ــرح هن ــن ط ــردن ای ــر ک ــه گی ــرای هم ــفانه ب ــا متأس ام
ــا  ــره ب ــق مذاک ــد از طری ــه می بای ــود دارد ک ــکاتی وج مش

دســتگاه های نظارتــی رفــع شــود. ایســنا

گوشی هواوی Lite P10 وارد بازار ایران شد
پــس از گذشــت مــدت زمــان اندکــی از رونمایــی رســمی پــی 
ــد  ــان رده جدی ــی 10 الیــت می ــی 10 پــاس، هــوآوی پ 10 و پ
و قدرتمنــدش را بی ســر و صــدا معرفــی کــرد. پــی 10 الیــت 
شــباهت زیــادی بــه بــرادر بزرگ تــرش پــی 10 دارد و صفحــه  

نمایــش آن کمــی نســبت بــه پــی 10 بزرگ تــر اســت. 
ایــن گوشــی بی شــک یکــی از بهتریــن و مقــرون بــه 
صرفه تریــن میان رده هــای هــوآوی اســت کــه می توانــد 

ــد.  ــرف کن ــر را برط ــره کارب ــای روزم ــام نیازه تم
خوشــبختانه پــی 10 الیــت از همــان ابتــدای ورودش بــه بــازار 
ــد یکــی  ــه فــروش می رســد و می توان ــا قیمــت مناســبی ب ب
ــا  ــمند ب ــی هوش ــد گوش ــت خری ــب جه ــای مناس از گزینه ه

بودجــه 1 میلیــون تومــان باشــد. 
ــن گوشــی در  ــاه از ورود ای ــا دو م ــک ت ــا گذشــت ی ــه ب البت
ــا  ــد شــاهد افــت قیمــت آن )حــدود 100 ت ــازار احتمــاال بای ب

ــیم.  ــان( باش ــزار توم ۲00 ه
پــی 10 الیــت چهــار رنــگ متفــاوت شــامل ســفید، مشــکی، 
ــه  ــا ب ــام رنگ ه ــر تم ــال حاض ــه در ح ــی دارد ک ــی و آب طای

ــا ــه فــروش می رســد. ایتن ــران ب ــازار ای ــی در ب جــز آب

 افزایش تولید هم 

حریف قیمت سیب زمینی نشد
بــا وجــود اینکــه بــه گفتــه مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــای  ــود طــی روزه ــرار ب ــای بخــش خصوصــی ق و اتحادیه ه
گذشــته قیمــت ســیب زمینی در بــازار ناشــی از ورود محصــول 
ــاده و  ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــد، ام ــته باش ــش داش ــد کاه جدی
همچنــان قیمــت گذشــته آن بــر جــای خــود باقــی اســت. 

قیمــت ســیب زمینی همچنــان روی نــرخ گذشــته ۲۵00 
تومانــی خــود قــرار دارد و بــه گفتــه مغــازه داران و فروشــندگان 
بــازار  بــه  ســیب زمینی گــرگان  گرچــه  تره بــار  و  میــوه 
وارد شــده و وفــور محصــول وجــود دارد، امــا قیمــت آن 
ــی  ــوارد کیلوی ــی م ــی در بعض ــرده و حت ــدا نک ــش پی کاه
ــه بهانــه محصــول جدیــد، گران تــر  ــا ۳00 تومــان نیــز ب ۲00 ت
برایشــان تمــام می شــود. بــا ایــن اوصــاف می تــوان از 
ــد نظــارت  دســتگاه های نظارتــی پرســید کــه اصــوال در فرآین
چــه رویــه ای دنبــال می شــود و چــه اتفاقــی بایــد مشــاهده 
ــه  ــا گرانفروشــان جــدی گرفت ــه نظــارت و برخــورد ب  شــود ک

شود؟ ایسنا

 مدیر کاالی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
خبر داد:

 عرضه ضایعات فلزی شرکت 

پاالیش نفت اصفهان در بورس کاال

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

شــرکت  کاالی  مدیــر 
اصفهــان  نفــت  پاالیــش 
در گفت وگــو بــا کیمیــای 
وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
از ابتــدای هفتــه جــاری 
ــان  ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــزی ش ــات فل ضایع
ایــران عرضــه می شــود،  بــورس کاالی  تــاالر  در 
ــزی  ــات فل ــه ضایع ــه عرض ــتین مرحل ــت: نخس گف
ــی، تیوب هــای  ایــن شــرکت شــامل آهــن آالت ذوب
ــز،  ــوب برن ــز، تی ــای برن ــفال و براده ه ــن دار، س فی
ــوم، ورق  ــیرآالت، آلومینی ــواع ش ــا، ان ــواع لوله ه ان
کربــن اســتیل، بشــکه فلــزی، تکــه کابــل و ... 

ــت.  اس
مجیــد شهســواری افــزود: شــفافیت و ســامت 
ــد  ــدن فرآین ــر ش ــالم، کوتاه ت ــت س ــادی، رقاب اقتص
دغدغه هــای  کاهــش  و  مزایده هــا  رونــد  اداری 
مصرف کننــدگان واقعــی ضایعــات فلــزی در تأمیــن 
قراضــه، از اهــداف اصلــی ایــن شــرکت در پذیــرش 
و عرضــه ضایعــات فلــزی ایــن پاالیشــگاه از طریــق 
بــورس کاالی ایــران اســت؛ چــرا کــه بــورس کاال بــه 
ــه  ــروش این گون ــرای ف ــن ب ــازاری مطمئ ــوان ب عن
محصــوالت بــه شــمار مــی رود و ایــن هــم بــه نفــع 

ــع فروشــندگان اســت.  ــه نف ــداران و هــم ب خری
شهســواری ادامــه داد: از دیگــر مزایــای عرضــه 
ــش  ــران کاه ــورس کاالی ای ــزی در ب ــات فل ضایع
ــرای  ــوالد ب ــد ف ــاالن تولی ــای فع ــذف دغدغه ه و ح
ــت؛  ــود اس ــوالت خ ــد محص ــره تولی ــل زنجی تکمی
چــرا کــه عرضــه مســتمر در مــکان معیــن می توانــد 
در برنامه ریــزی و تصمیم گیــری شــرکت ها مؤثــر 
باشــد؛ مکانیــزم معاماتــی بــورس کاالی ایــران 
می توانــد بــه بــازار قراضــه کشــور سروســامان دهــد 
و مصرف کننــدگان واقعــی از جملــه شــرکت های 
تولیدکننــده آهــن و فــوالد کشــور بــه طــور مســتقیم 
ــت.  ــد داش ــات را خواهن ــن ضایع ــد ای ــکان خری ام
مدیــر کاالی پاالیشــگاه اصفهــان اظهــار داشــت: 
ــود را  ــه خ ــن آالت قراض ــام آه ــگاه تم ــن پاالیش ای
ــه  ــرد و ب ــد ک ــه خواه ــران عرض ــورس کاالی ای در ب
ــروش  ــروش خواهــد رســاند و ســاز و کارهــای ف ف
مــوازی را حــذف خواهیــم کــرد و امیدواریــم ســایر 
ــا  ــن مزای ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب ــرکت های پاالیش ش

ــوند.  ــب ش ــازار ترغی ــن ب ــور در ای ــرای حض ب
شهســواری بیــان داشــت: در صــورت موفقیــت 
ــرکت  ــی ش ــه آت ــات، برنام ــه ضایع ــروش این گون ف
ــایر  ــه س ــت عرض ــان در جه ــت اصفه ــش نف پاالی

ــود. ــد ب ــی خواه ــای ضایعات ــواد و کااله م
 وی بــا بیــان اینکــه شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
بــه عنــوان اولیــن شــرکت پاالیشــی محســوب 
می شــود کــه در تاریــخ دی مــاه ســال ۸۹ اقــدام بــه 
عرضــه محصــوالت خــود در بــورس کاال کــرد، گفــت: 
ــوم  ــار محصــول وکی ــن ب ــرای اولی ــخ ب ــن تاری در ای
ــورس کاال عرضــه شــد و متعاقــب  ــاالر ب ــوم در ت بات
عنــوان  بــه  پاالیشــی  شــرکت های  ســایر  آن 
ــای  ــایر فرآورده ه ــوم و س ــوم بات ــدگان وکی تولیدکنن
نفتــی اقــدام بــه عرضــه محصــوالت خــود در بــورس 

ــد. کردن

 افتتاح تصفیه خانه فاضالب 

در شرکت کشت و دام قیام

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اقتصاد

 مدیــر کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان با اشــاره 
بــه اجــرای فــاز اول تصفیه خانــه فاضــاب شــرکت 
کشــت و دام قیــام کــه بزرگ تریــن مجموعــه 
دامپــروری کشــور محســوب می شــود، گفــت: ایــن 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــت 10 ه ــه دارای ظرفی تصفیه خان
اســت کــه از چنــد حوضچــه ته نشــینی، الگــون 
توانایــی  بــا  و هوادهــی  انوکســیک  بی هــوازی، 
تصفیــه روزانــه 700 متــر مکعــب فاضــاب تشــکیل 

شــده اســت. 
ایــن طــرح  دوم  فــاز  افــزود:  حمیــد ظهرابــی 
شــیمیایی،  تصفیــه  بخش هــای  از  متشــکل 
گندزدایــی، اکسیداســیون پیشــرفته و نیزارهــای 
ــده  ــای آالین ــاق پارامتره ــت انطب ــر ســطحی جه زی
ــده  ــتانداردهای تعیین ش ــا اس ــی ب ــاب خروج پس
ــداری خواهــد شــد.  ــه زودی راه ان زیســت محیطی، ب
وی ادامــه داد: ایــن طــرح می توانــد در تمــام 
واحدهــای دامپــروری کشــور مــورد اســتفاده قــرار 
ــه  ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــای ای ــر مزای ــرد. از دیگ گی
ــق، حــذف همزمــان مــواد  حــذف کامــل مــواد معل
آلــی، نیتــروژن و فســفر و کیفیــت مطلــوب پســاب 

ــرد.  ــاره ک ــده اش تصفیه ش
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان محیــط 
زیســت بــا متخلفــان محیــط زیســت برخــورد قاطع 
ــت  ــه دوم اردیبهش ــزود: درنیم ــت، اف ــد داش خواه
مــاه بــرای مســئول یــک واحــد صنعتــی بــه دلیــل 
ــط  ــد کارشناســان حفاظــت محی ــری از بازدی جلوگی
شهرســتان  رازی  صنعتــی  شــهرک  در  زیســت 

شــهرضا حکــم قضایــی صــادر شــد. 
ظهرابــی تاکیــد کــرد: مســئول ایــن واحــد صنعتــی 
ــن  ــان ای ــد کارشناس ــری از بازدی ــل جلوگی ــه دلی ب
اداره جهــت پایــش زیســت محیطی ایــن واحــد 
ــری از  ــوه جلوگی ــون نح ــاده ۳0 قان ــتناد م ــه اس ب
آلودگــی هــوا بــه مراجــع قضایــی معرفــی و محکوم 
بــه پرداخــت مبلــغ ۵ میلیــون ریــال جــزای نقــدی 

ــدوق دولــت شــد. در حــق صن

تک رقمی شدن نرخ بیکاری، رؤیای 20سالهتوقف تولید بعضی خودروها در سال آینده
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اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تحقــق 
ــی، زمینه ســاز توســعه چهارمحــال و  اقتصــاد مقاومت

ــت.  ــاری اس بختی
ــع  ــع موان قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت رف
تولیــد بــا اشــاره بــه اینکــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
زمینه ســاز توســعه چهارمحــال و بختیــاری اســت 
اظهــار داشــت: بایــد از ظرفیت هــای مختلــف اســتان 
بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ایــن اســتان 

اســتفاده کــرد. 
وی ایجــاد اشــتغال و کاهــش نــرخ بیــکاری را 
مهم تریــن هــدف ســال جــاری عنــوان کــرد و اظهــار 
ــاد  ــق اقتص ــی در تحق ــش مهم ــا نق ــت: بانک ه داش

ــد.  ــتان دارن ــی در اس مقاومت
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: پرداخت 
 تســهیالت و حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی 
و صنعتــی نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال در ایــن 
ــرای توســعه بیشــتر ایــن  ــه ب اســتان داشــته و زمین

اســتان فراهــم شــده اســت. 
ــی مســیر  ــه اقتصــاد مقاومت ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب

ــد،  ــوار می کن ــاری را هم ــال و بختی ــعه چهارمح توس
ــن  ــی در ای ــاد مقاومت ــق اقتص ــت: تحق ــار داش اظه
حــل  را  اســتان  مشــکالت  از  بســیاری  اســتان، 

 . می کنــد
عنــوان کــرد:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــتاوردهای  ــن دس ــکاری از مهم تری ــرخ بی ــش ن کاه
ــت. ــتان اس ــن اس ــی در ای ــاد مقاومت ــق اقتص تحق

    شوراها
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اکنــون شــورای عالــی 
ــس  ــه مجل ــد ب ــت می توانن ــد دول ــتان ها همانن اس
الیحــه ارائــه دهنــد، افــزود: امیدواریــم در آینــده 
بدنــه دولــت کوچــک و بدنــه مــردم جایگزیــن شــود 
و شــوراها بــه عنــوان مجلــس محلــی، فعالیت هــای 

ــد.  خــود را پیــش ببرن
ســلیمانی دشــتکی از تقســیمات کشــوری بــدون 
کارشناســی در گذشــته انتقــاد و تصریــح کــرد: ایــن 
ــم  ــه ه ــور را ب ــت در کش ــه و قومی ــیمات موازن تقس
ــوری  ــیم کش ــک تقس ــی ی ــت کنون ــت و در دول ریخ

ــت.  ــود نداش ــم وج ه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد اســتعدادهای اســتان 
بگیریــم،  دســت کم  را  کشــوری  جایگاه هــای  در 
ــوان کــرد: حضــور نیروهــای اســتانی در مقامــات  عن
ــرای اســتان اســت. ــاالی کشــوری، یــک افتخــار ب ب

    افتتاح چهار پروژه
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
ــت،  ــوالد سفیددش ــاب، ف ــروژه حج ــار پ ــاح چه افتت
دولــت  در  تــاراز  پوشــش دار  ورق  و  جــاده کارون 
ــز  ــن نی ــروژه آب بن-بروج ــرای پ ــت: ب ــم گف یازده
ــب شــده اســت.  ــی تصوی ــارد تومان ــار 193 میلی اعتب
ــغ 85  ــر اســاس مــاده 12 مبل ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــی  ــود، ول ــه ب ــاص یافت ــتان اختص ــه اس ــارد ب میلی
در دیگــر حوادثــی کــه در کشــور اتفــاق افتــاده 
ــردن 70  ــه ک ــزود: چهارخط ــد، اف ــتفاده ش ــود اس ب

درصــد جــاده شــهرکرد - بروجــن - لــردگان، 14 
ــارد  ــک میلی ــار، ی ــت  فش ــاری تح ــار آبی ــزار هکت  ه
ــون تومــان زیرســازی روســتاها، احــداث  و 600 میلی
230 کیلومتــر جــاده، گازرســانی بــه 185 روســتا 
مرمــت آب شــرب 200 روســتا و تأمیــن آب 120 
ــتاها  ــت در روس ــه بهداش ــیس 80 خان ــتا، تأس روس
افتتــاح کارخانــه آهــک هیدراتــی و کارخانــه نــخ 
ــت در  ــات دول ــاخص ترین اقدام ــت از ش هشت بهش

ــت.  ــوده اس ــتان ب اس
اســتاندار بــا اشــاره بــه واریــز 271 میلیــارد تومــان بــه 
ــم  ــت یازده ــتان در دول ــهرداری های اس ــاب ش حس
اظهــار کــرد: در ســال 93 مبلغــی حــدود 90 میلیــارد 
تومــان، ســال 94 مبلغــی حــدود 57 میلیــارد و ســال 
95 مبلغــی حــدود 80 میلیــارد تومــان بــه شــوراهای 

شــهر اســتان پرداخــت شــد. 
ســلیمانی تصریــح کــرد: اعطــای 102 دســتگاه انــواع 
ماشــین آالت، 10 هــزار تــن قیــر رایگان، واگــذاری 300 
ــانی  ــاختمان آتش نش ــاح 29 س ــن، افتت ــار زمی  هکت
و به کارگیــری 200 نیــروی جدیــد شــهرداری از دیگــر 
خدمــات ایــن دولــت بــه شــهرداری های اســتان 

بــود. 
ــه  ــان ب ــارد توم ــه پرداخــت 80 میلی ــا اشــاره ب وی ب
ــتگاه  ــدای 93 دس ــت: اه ــتان گف ــای اس دهیاری ه
ــاده  ــر ج ــازی 230 کیلومت ــین آالت، بهس ــواع ماش  ان
ــات  ــن خدم ــه 185 روســتا از مهم تری و گازرســانی ب
ــر ــوده اســت. مه ــه دهیاری هــای اســتان ب ــت ب دول

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز 
توسعه چهارمحال و بختیاری است

 مدیر عامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان کشور:

  توسعه مراکز فراگیر و سیار روستایی 

گامی اساسی در جهت عدالت فرهنگی است

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 مدیــر عامــل کانــون پــرورش 
نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری 
کشــور در دیــدار بــا اســتاندار 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف اصفه
رهنمـودهـــا و توصیـــه مقــام 
ــون  ــان کان ــر افزایــش تعــداد مخاطب ــی ب ــری مبن معظــم رهب
ــده  ــاد ش ــدارس ایج ــون و م ــز کان ــان مراک ــی می ــاط خوب  ارتب
ــز  ــون نی ــوع کان ــد از فعالیت هــای متن ــوزان می توانن و دانش آم
ــتن  ــا داش ــون ب ــون کان ــزود: هم اکن ــوند. وی اف ــد ش بهره من
ســالن های نمایــش خــوب و مناســب، ســینمای کــودک را در 
ــون  ــدازی کــرده و 60 ســالن در مراکــز کان سراســر کشــور راه ان
ــز  ــه صــورت مناســب تجهی ــودک ب ــژه پخــش فیلم هــای ک وی
ــی از  ــر را یک ــز فراگی ــعه مراک ــان زاده توس ــت. حاجی ــده اس ش
برنامه هایــی دانســت کــه در کانــون بــه صــورت ویــژه پیگیــری 
ــون در  ــر کان ــز فراگی ــون 39 مرک ــه داد: هم اکن می شــود و ادام
 ســطح کشــور بــه خدمت رســانی بــه کــودکان و نوجوانــان نابینــا 
کم بینــا، ناشــنوا، کم شــنوا و کم تــوان جســمی و حرکتــی 
مشــغول هســتند و بــه دنبــال آن هســتیم در برنامــه 5 ســاله 
ــتای  ــری و در راس ــز فرهنگی هن ــی مراک ــار تمام ــون در کن کان
عدالــت فرهنگــی، مراکــز فراگیــر مناســبی نیــز راه انــدازی کنیم. 
وی توســعه مراکــز ســیار روســتایی را دیگــر هــدف مهــم 
در کانــون دانســت و افــزود: در ســه ســال اخیــر تعــداد 
ــه  ــز ب ــده و از 85 مرک ــر ش ــتایی 2 براب ــیار روس ــای س واحده
170 مرکــز رســیده اســت و بــه دنبــال آن هســتیم کــه در جزایــر 
 خلیــج فــارس نیــز مراکــزی داشــته باشــیم تــا همــه کــودکان 

و نوجوانان ایرانی از برنامه های کانون بهره مند شوند. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 700 اجــرای نمایــش توســط 
بــر حمایــت   تریلی تئاتــر ســیار کانــون در ســال گذشــته 
و کمــک جهــت گســترش این گونــه فعالیت هــا به ویــژه در 
ــت:  ــز گف ــان نی ــتاندار اصفه ــرد. اس ــد ک ــروم تاکی ــق مح مناط
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، یکــی از نهادهــای 
مهــم فرهنگــی و هنــری در کشــور اســت کــه می تــوان از 
ظرفیت هــای آن در جهــت گســترش فعالیت هــای متنــوع 

ــرد. ر ــره ب ــان به ــتان اصفه ــری در اس ــی و هن فرهنگ
ســول زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه اســتانداری اصفهــان 
ــد  ــت کن ــون حمای ــف کان ــای مختل ــا از طرح ه ــی دارد ت آمادگ
ــا  ــت خیریه ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــوان ب ــت: می ت ــار داش اظه
فعالیت هــای متنــوع فرهنگــی کانــون پــرورش فکــری را 

به ویــژه در مناطــق روســتایی و محــروم گســترش داد.

گزارش

 آموزش امداد و کمک های اولیه 

به ۴۰۰ نفر در اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر 
ــان  ــا بی ــتان ب ــتان اردس شهرس
ســال  در  نفــر   350 اینکــه 
 95 آمــوزش همگانــی امــداد 
ــد،  ــه را دیده ان و کمک هــای اولی
ــای  ــداد و کمک ه ــوزش ام ــز آم ــر نی ــرد: 400 نف ــح ک تصری

ــد.  ــپری کرده ان ــه را س اولی
ــان  ــا بی ــن ب ــای وط ــا کیمی ــو ب ــی در گفت وگ ــور خان منص
اینکــه جشــنواره المپیــاد جوانه هــا در اردســتان برگــزار شــده 
تصریــح کــرد: برنامــه مربوطــه در قالــب جشــنواره ورزشــی 
ــه  ــور زلزل ــا مان امــدادی در پیش دبســتانی »ســما« همــراه ب

برگــزار شــد. 
ــژه هفتــه هــالل احمــر  وی برگــزاری دوره هــای آموزشــی وی
ــزار و  ــرد: یک ه ــح ک ــت و تصری ــم دانس ــای مه را از برنامه ه
704 نفــر عضــو و داوطلــب جمعیــت هــالل احمــر اردســتان 
هســتند کــه از ایــن تعــداد، 411 داوطلــب فعــال و 216 نفــر 
اعضــا در برنامه هــا و فعالیت هــای هــالل احمــر شــرکت 
ــته 12 دوره  ــال گذش ــه در س ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. خان دارن
دادرس برگــزار شــده، تصریــح کــرد: دادرســان از میــان 
داده  آمــوزش  و  انتخــاب  هشــتم  پایــه  دانش آمــوزان 

می شــوند. 
خانــی بــا بیــان اینکــه مدیریــت بحــران در شهرســتان 
مشــکل  تنهــا  تصریــح کــرد:  اســت،  فعــال  اردســتان 
شهرســتان در حــال حاضــر کمبــود تجهیزاتــی همچــون 

اســت. زنده یــاب  دســتگاه 

 اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ 

در شهرکرد
شــهردار شــهرکرد از اجــرای طــرح تفکیــک زبالــه از مبــدأ در 
ــات  ــت: عملی ــر داد و گف ــز اســتان خب مناطــق شــهری مرک
اجرایــی ایــن طــرح از دهــم خردادمــاه ســال جــاری رســما 
آغــاز می شــود. نــورهللا غالمیــان دهکــردی اظهــار کــرد: 
بــرای اجــرای طــرح تفکیــک زبالــه از مبــدأ کــه بــا مشــارکت 
ــارد  ــش از 6  میلی ــود، بی ــام می ش ــی انج ــش خصوص بخ
ریــال از محــل اعتبــارات شــهرداری اختصــاص یافتــه اســت. 
ــوع  ــر ن ــه را تغیی ــک زبال ــرح تفکی ــرای ط ــدف از اج وی ه
ــماند  ــا پس ــورد ب ــوه برخ ــهروندان در نح ــرش ش ــگاه و نگ ن
زباله هــا برشــمرد و تصریــح کــرد: بهبــود شــرایط بهداشــتی 
زبالــه و حفــظ  تولیــد  از  ناشــی  آلودگی هــای  کاهــش 
 محیــط زیســت از عمــده اهــداف اجرایــی ایــن طــرح

 است. ایسنا

اخبار کوتاه

F.Jalali@eskimia.ir
فاطیما جاللیکیمیای وطن

آران  شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس    
ــرت  ــر حض ــرم مطه ــی ح ــن جزء خوان ــت: آیی ــدگل گف و بی

نمونــه  شــهر  هالل بن علــی)ع(  محمــد 
ــل  ــوان محف ــه عن ــدگل ب ــی آران و بی قرآن
ممتــاز قرآنــی از ســوی شــورای عالــی قــرآن 

ــد.  ــاب ش ــور انتخ کش
 حجـت االســـالم و المســـلمین ولـــی هللا 
ــی  ــت علم ــیزدهمین نشس ــت: س روان گف
ــا  ــم ب ــرآن کری ــی ق ــورای عال ــی ش  تخصص

معرفــی و تجلیــل از شــبکه ها و مراکــز برتــر صداوســیما 
ــارک  ــاه مب ــم م ــرآن کری ــی ق ــل جزءخوان ــش محاف در پخ
ــن  ــرا)س( ای ــینیه الزه ــر در حس ــال اخی ــان در دو س رمض

ــد.  ــزار ش ــورا برگ ش
وی افــزود: در ایــن مراســم، »شــبکه قــرآن و معــارف 

ــرم  ــی ح ــی جزء خوان ــن مل ــده آیی ــش زن ــا پخ ــیما« ب س
نمونــه  محمــد هالل بن علــی)ع( شــهر  مطهــر حضــرت 
قرآنــی آران و بیــدگل در ســال های 1394 و 1395 حائــز 
رتبــه ممتــاز شــد. حجت االســالم و المســلمین ولــی هللا روان 
در ادامــه بیــان کــرد: آســتان مقــدس حضــرت 
ــون   محمــد هالل بن علــی)ع( از ســال 1389 تاکن
از آســتان قــدس رضــوی و حــرم  و پــس 
ــومین  ــوان س ــه  عن ــه)س(، ب ــرت معصوم حض
ــی  ــه جزء خوان ــان برنام ــی، میزب ــکان مذهب م
ــانه  ــده از رس ــش زن ــا پخ ــان ب ــاه رمض ــژه م وی

ــتند.  ــی هس مل
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان آران و بیــدگل 
ــه دلیــل  در ادامــه تصریــح کــرد: شهرســتان آران و بیــدگل ب
فعالیت هــای شــاخص قرآنــی در ســال های اخیــر، از ســوی 
ــور  ــی کش ــه قرآن ــهر نمون ــوان ش ــه  عن ــمی ب ــای رس نهاده

معرفــی شــده اســت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل:

آیین جزء خوانی حرم هالل بن علی)ع(، محفل ممتاز قرآنی کشور شد

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

شاهین شــهر  شهرســتان  فرمانــدار  بصیــری،   علیرضــا 
و میمــه، در آییــن افتتــاح پــروژه عمرانــی روســتای 

جهادآبــاد کــه بــا حضــور امــام جمعــه 
شاهین شــهر و جمعی از مســئوالن شهرستان 
برگــزار شــده بــود، طــی ســخنانی بــا 
بیــان اینکــه ارائــه خدمــات و امکانــات 
همچنیــن  روســتا،  در  شــغل  ایجــاد  و 
احــداث فضاهــای رفاهــی، تفریحــی و 
بــه کاهــش  منجــر  می توانــد  ورزشــی 

ــرد:  ــه شــهر شــود، خاطرنشــان ک مهاجــرت روســتاییان ب
بــا ارائــه راهکارهــای عملیاتــی و تخصیــص اعتبــارات بــرای 
ــوازن  ــوان در مســیر توســعه مت ــی، می ت ــای عمران طرح ه

برداشــت.  روســتاها گام  همه جانبــه  و 
فرمانــدار در ادامــه بــا بیــان اینکــه رشــد و پیشــرفت 

ــر  ــی میس ــای دولت ــر درآمده ــکا ب ــا ات ــا ب ــتاها تنه روس
ــوع  ــه موض ــه ب ــازی، توج ــت: توانمندس ــود، گف ــد ب نخواه
ــی  ــی و محل ــای بوم ــری از ظرفیت ه ــی و بهره گی کارآفرین
توســعه اقتصــادی روســتاها و اشــتغال پایــدار را بــه همــراه 
خواهــد داشــت کــه ایــن مهــم باید در دســتور 
کار شــورای اســالمی روســتاها و دهیــاران 

ــرد.  ــرار گی ق
در قســمتی  فرمانــدار،  بصیــری،  علیرضــا 
دیگــر از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه امــروز 
بارزتریــن ویژگی هــای جمهــوری  از  یکــی 
اســالمی ایــران امنیــت پایــدار و انســجام ملی 
ــات ریاســت  ــه برگــزاری دوازدهمیــن دوره انتخاب اســت، ب
 جمهــوری و پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی شــهر 
و روســتا در 29 اردیبهشــت ســال جــاری اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: حضــور مــردم در پــای صندوق هــای رأی 
پشــتیبان و تضمین کننــده ایــن امنیــت خواهــد بــود.

در شهر

»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 

نمایند و  اقدام  بر طرح دعوی  ارایه گواهی مبنی  به دادگاه صالحه و  به تقدیم دادخواست  فرصت دارند نسبت 

اعتراض  وصول  عدم  و  مهلت  انقضا  در صورت  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  ارایه حکم  به  موکول  ثبت  اقدامات 

 طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1- رای شماره 139560302027004494 مورخ 1395/04/12 مهدی شاه زیدی فرزند عزیزاله  بشماره شناسنامه 

338 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287625274 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9560 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/41 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  رضا   فرزند  پزوه  امینی  زهرا  مورخ  1395/05/26  رای شماره 139560302027006558   -2

485 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291411216 در ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027008773 مورخ 1395/07/13 زهرا روستازاده شیخ یوسفی فرزند کریم بشماره 

شناسنامه 33867 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282266136 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 11582 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/76 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

4- رای شماره 139560302027009002 1395/07/18 خروم  بتول اساسی فرزند عباس بشماره شناسنامه 362 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286461502 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 13056 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  171/13مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027009762 مورخ 1395/08/05  علی عموآقایی خوراسگانی فرزند اسداله بشماره 

شناسنامه 689 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291444106 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 6001 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  172/65مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

6- رای شماره 139560302027012261 مورخ  1395/09/30مرتضی زهریان فرزند رحیم بشماره شناسنامه 44230 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1281539260 در ششدانگ یکباب آپارتمان سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 23 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  303/34مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  اله  سیف  فرزند  جبلی   اکبری  مورخ  1395/09/30علیرضا   139560302027012272 شماره  رای   -7

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659607640 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/24 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی غالمرضا سازش بوزانی .

8- رای شماره 139560302027012306 مورخ 1395/10/01 مرتضی خالوئی خوراسگانی فرزند حسین  بشماره 

شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291347976 در ششدانگ یکباب خانه چهارطبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/28 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین باللی .

9- رای شماره 139560302027012541 مورخ 1395/10/05 سیدمهدی فقیه امامی فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1351 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283608472 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  203/18مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027012828 مورخ  1395/10/09ولی اله غضنفری هرندی فرزند عباسعلی بشماره 

شناسنامه 68 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286375509 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 7803 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  63/12مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی  بنام محی الدین کاشفی .

11- رای شماره 139560302027012833 مورخ 1395/10/09 سیدحسن فاطمی  فرزند سید عبدالعلی  بشماره 

شناسنامه 125 صادره از نائین بشماره ملی 1249432553 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 7803 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  62/70مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027013192 مورخ  1395/10/16فریبا صالحی فرزند محمود بشماره شناسنامه 572 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287990045 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

_ فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  166/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

13- رای شماره 139560302027013240 مورخ 16/10/1395 سید قاسم موسوی دهقی فرزند سید حسن بشماره 

شناسنامه 1385 صادره از فریدن بشماره ملی 1159115338 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 192/32 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027013370 مورخ 1395/10/18 اعظم عابدینی پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1813 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291522743 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/17 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139560302027013374 مورخ  1395/10/18عباس عابدینی پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1918 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291628908 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/17 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمد حسین  فرزند  بسحاق  مورخ  1395/10/19محمدتقی   139560302027013408 شماره  رای   -16

شناسنامه 3405 صادره از الیگودرز بشماره ملی 4171561639 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 106/48 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027014483 مورخ 1395/11/06 علی قاسمی ارداجی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291324232 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

8904 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  237/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027014484 مورخ 1395/11/06  حسین زارعی فرزند شکراله بشماره شناسنامه 13  

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291642838 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند کریم  خوراسگانی  یخچالی  یوسف   1395/11/09 مورخ  رای شماره 139560302027014628   -19

شناسنامه 7136 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293436402 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/96 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسن  خوراسگانی  مالکی  مورخ 1395/11/14 محسن   139560302027014950 رای شماره   -20

شناسنامه 505 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291557131 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6624 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/214 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027014951 مورخ 1395/11/14  اسماء فغانی پور فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 

1895 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291628665 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6624 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  214/84مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027015261 مورخ  1395/11/18 بتول السادات میر حسینی خوراسگانی فرزند سید 

عباس بشماره شناسنامه 1646 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285638948 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/66 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

23- رای شماره 139560302027015263 مورخ  1395/11/18ابوالفضل رضایت فرزند مجید بشماره شناسنامه 0 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1271710471 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

3 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  96/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

24- رای شماره 139560302027015422 مورخ  1395/11/19صغری کیاصادق فرزند علی بشماره شناسنامه 1043 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1198907177 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/34 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  قهدریجانی  آقائی  طاهره   1395/11/26 مورخ   139560302027015856 شماره  رای   -25

شناسنامه 2260 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649307695 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 12200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  224/19مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  بهمن  فرزند  نهجیری  رای شماره 139560302027015863 مورخ  1395/11/26غالمرضا عسگری   -26

شناسنامه 765 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284668010 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/43 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 8 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027015865 مورخ  1395/11/28حسین کاله دوزان فرزند حسن بشماره شناسنامه 

52768 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280955708 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  529/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027015866 مورخ  1395/11/28حسین کاله دوزان فرزند حسن بشماره شناسنامه 

بر روی قسمتی  احداثی  یکباب ساختمان  اصفهان بشماره ملی 1280955708 در ششدانگ  از  52768 صادره 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 116/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027015915 مورخ  1395/11/28حسین عابدی زوانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 

71 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283920964 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/82 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027015916 مورخ 1395/11/28  رسول قضاوی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 8651 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283788381 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9446 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027015926 مورخ  1395/11/30سید رسول میر حیدری پیکانی فرزند سید مهدی 

بشماره شناسنامه 50 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649607028 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3744 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

210/14 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  پیکانی  میرحیدری  فاطمه   1395/11/30 مورخ  رای شماره 139560302027015930   -32

شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649608741 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3744 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210/14 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027016008 مورخ 1395/12/01 قمر علی چراغی خیرآبادی فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 799 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1090605064 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226/68 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027016080 مورخ 1395/12/02 غالمعباس پورعالمه فرزند نورعلی بشماره شناسنامه 

387 صادره از دزفول بشماره ملی 2002488363 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  188/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027016081 مورخ  1395/12/02حسین علی ترفع  فرزند اصغر بشماره شناسنامه 42 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286931347 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.

شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  بهرمند  فرخنده   1395/12/02 مورخ   139560302027016082 شماره  رای   -36

196 صادره از برخوار بشماره ملی 5110346844 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 4597 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  124/50مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027016107 مورخ  1395/12/03محمدرضا کردگاری سواردزی فرزند مرتضی بشماره 

شناسنامه 1315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283989603 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 371 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 67/185 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا   فرزند  خوراسگانی  لطیفی  مورخ  1395/12/07عباس  رای شماره 139560302027016325   -38

شناسنامه 8734 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283789213 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6732 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  339/99مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027016333 مورخ 1395/12/07 طاهره آبکار اصفهانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 

از اصفهان بشماره ملی 1281675636 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر  57902 صادره 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027016336 مورخ  1395/12/07هوشنگ کشاورز خوراسگانی  فرزند فرج اله بشماره 

شناسنامه 477 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286416124 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

41- رای شماره 139560302027016387 مورخ  1395/12/08غزاله تصدیقی شاهرضائی فرزند محمدرضا بشماره 

شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270025872 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها 

ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  225/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

42- رای شماره 139560302027016393 مورخ 1395/12/08 وحید تصدیقی شاهرضائی فرزند محمدرضا بشماره 

یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  اصفهان بشماره ملی 1292078561 در چهار  از  شناسنامه 15042 صادره 

باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  225/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027016486 مورخ 1395/12/09 اصغر صادقی فرزند علی بشماره شناسنامه 55 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291332669 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6162 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  202/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027016491 مورخ 1395/12/09 سیف اله باقری باباشیخعلی فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 4721 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292575689 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 2093 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/14 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

45- رای شماره 139560302027016493 مورخ 1395/12/09 طیبه رضائی علی آبادی فرزند سید عباس بشماره 

شناسنامه 9 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609787761 در 20 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

123/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمدعلی  فرزند  زلندی  شبانی  مورخ  1395/12/09سعید   139560302027016496 شماره  رای   -46

شناسنامه 3037 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288199740 در 15 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 123/07مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027016499 مورخ 1395/12/09 لیال مومنی مزده فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 

0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270146327 در 20 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123/07 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  ایزدی  مورخ  1395/12/09مرضیه   139560302027016502 شماره  رای   -48

3886 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288386818 در 15 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت123/07  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

هاشم  فرزند سید  فشارکی  خلیل حسینی  1395/12/09 سید  مورخ   139560302027016520 رای شماره   -49

بشماره شناسنامه 7690 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282858769 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  431/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

هاشم  فرزند سید  فشارکی  مورخ  1395/12/09سید محمد حسینی   139560302027016521 رای شماره   -50

بشماره شناسنامه 251 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290422400 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  431/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

51- رای شماره 139560302027016522 مورخ 1395/12/09 سید مصطفی حسینی فشارکی فرزند سید هاشم 

بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659607535 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  431/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027016559 مورخ  1395/12/10محمدرضا فتحی فرزند حیاتقلی بشماره شناسنامه 

1099 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288914342 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 201/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027016643 مورخ  1395/12/15عباس شهبازی سواردزی فرزند غالمرضا بشماره 

شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291253580 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10281 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 276 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند محمدرضا  مکاریان خوراسگانی  مورخ  1395/12/15 مصطفی  رای شماره 139560302027016650   -54

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1291609989  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 38 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5945 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/50مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

55- رای شماره 139560302027016657 مورخ 1395/12/15 رضا خاصه تراش خوراسگانی فرزند رجبعلی بشماره 

شناسنامه 106 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291256792 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027016659 مورخ  1395/12/15مهدی دادخواه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

3805 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287153984 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  211/58مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

57- رای شماره 139560302027016666 مورخ  1395/12/15علیرضا دادخواه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

1908 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288072767 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 211/58 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.                                                                                        ادامه در صفحه بعد

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه تاکید کرد:

کارآفرینی و بهره گیری از ظرفیت های بومی در روستاها
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حتما بخوانید!
»اعتراف« شهاب حسینی ...

F.Nazerian@eskimia.ir
فرهومند ناظریانگروه فرهنگ

چهاردهمیــن جشــن شــب بازیگــر خانــه تئاتــر شــامگاه شــنبه 
- ۱۶ اردیبهشــت - در ســالن اصلــی تئاتــر شــهر برگــزار شــد و 

برگزیــدگان ایــن دوره معرفــی شــدند. 
ــی در  ــواد انصاف ــرای ج ــا اج ــه ب ــم ک ــن مراس ــدای ای در ابت
نقــش »ســیاه« همــراه بــود، از ســه مدیــر شــهری و نمایشــی 
ــر  ــوزه تئات ــه در ح ــی ک ــرای فعالیت های ــاه ب ــتان کرمانش اس
ــه تئاتــر تقدیــر  ــا اهــدای نشــان ویــژه خان ــد، ب انجــام داده ان
شــد. همچنیــن از گــروه خانــه تئاتــر کاشــان تقدیــر بــه عمــل 

آمــد. 
بخشــی از مراســم شــب بازیگــر در ادامــه بــه تجلیــل از 
پیشکســوتان تئاتــر تهــران و شهرســتان ها اختصــاص داشــت 
ــرگان و  ــی از گ ــی گرگان ــی دیوان ــش از یحی ــن بخ ــه در ای ک
ــی  ــت دیوان ــی اس ــد. گفتن ــر ش ــام تقدی ــره از ای ــی باس عل
ــدن  ــگان مع ــواده جان باخت ــه خان ــود را ب ــزه خ ــی جای گرگان

ــرد. ــدا ک اســتان گلســتان اه
    فردوس کاویانی

پــس از ایــن نوبــت بــه تجلیــل از آذر فخــر و فــردوس کاویانی 
رســید. آذر فخــر کــه در ایــران حضــور نــدارد از طریــق تمــاس 
تلفنــی از دســت اندرکاران جشــنواره تجلیــل کــرد. امــا بخــش 
تأثربرانگیــز جشــنواره، وضعیــت جســمانی فــردوس کاویانــی، 

ــی  ــت و ناراحت ــه ســالن را در به ــود ک ــر پیشکســوت، ب بازیگ
فروبــرد.

    برترین گروه بازیگران
در بخــش برتریــن گــروه بازیگــران، لوح هــای تقدیــر توســط 
اکبــر زنجانپــور بــه گــروه نمایشــی »خانــه ابــری« و »شــلتر« 
بــه کارگردانــی ســیامک احصایــی و حمیــد پــورآذری و امیــن 

میــری اهــدا شــد.
    برگزیدگان بهترین بازیگر زن

ــا حضــور  ــز ب ــن بازیگــر زن جوای در بخــش نامزدهــای بهتری
ــری  ــا قاســمی اهــدا شــد؛ در ایــن بخــش مهشــاد مخب ثری
ــرای  ــامت ب ــه س ــده«، ریحان ــوی گمش ــش »بان ــرای نمای ب
ــر ۱۹۴۴«  ــس اکتب ــران و پاری ــر و دیگ ــه خواه ــش »س نمای
و پانتــه آ پناهی هــا بــرای نمایــش  »نامه هــای عاشــقانه« 

ــی شــدند. معرف
    برگزیدگان بهترین بازیگر مرد

برگزیــدگان برتریــن بازیگــر مــرد نیــز در ادامــه ایــن مراســم 
ــن  ــه ای ــدند. ب ــی ش ــادی معرف ــود دولت آب ــور محم ــا حض ب
ــب  ــای ش ــش »رؤی ــرای نمای ــش ب ــا کی من ــب علیرض ترتی
ــه  ــش »س ــرای نمای ــمی ب ــین هاش ــتان«، افش ــه تابس نیم
خواهــر و دیگــران و پاریــس اکتبــر ۱۹۴۴« و کاظــم ســیاحی 
ــن بخــش  ــده شــدند. در ای ــرای نمایــش »هــاروی« برگزی ب
ــر از  ــی و تقدی ــرام بیضای ــه به ــاره ب ــن اش ــادی ضم دولت آب

او کــه در هــر جــای دنیــا بــه فکــر تئاتــر اســت، گفــت: 
ــت  ــای مملک ــه جوان ه ــودم ک ــه ب ــی گفت ــفندماه در جای اس
مــا فقــط کافــی اســت کــه باشــند؛ همیــن کــه باشــند ایــن 
پوســته کهنــه را دور می اندازنــد. در ادامــه ایــن مراســم جایــزه 
اســتعداد جــوان هــم بــه مرجــان زارعــی بــا حضــور شــمس 

لنگــرودی اهــدا شــد.
    جوایز

 اهــدای جوایــز و اسپانســری جشــن امســال همچــون 
ــه  ــت ب ــه گف ــود ک ــرادی ب ــده محســن م ــر عه ــل ب ســال قب
برگزیــدگان، تقدیرشــدگان و داوران امســال هــم قطعــه 
ــدان  ــم هنرمن ــن مراس ــد داد. در ای ــد خواه ــی در دماون زمین
و مدیرانــی همچــون پرویــز پورحســینی، رضــا کیانیــان، پیــام 

فروتــن، داریــوش اســدزاده، محمــد متوســانی، بهــاره رهنمــا، 
علیرضــا آرا، آناهیتــا همتــی، مهــدی شــفیعی و اصغــر همــت 

حضــور داشــتند.
    حواشی

- بی نظمــی در جشــنواره امســال فراتــر از انتظــار بــود. 
ــی  ــزاد فراهان ــه به ــود ک ــا ب ــا آنج ــم ت ــن مراس ــی ای بی نظم
دبیــر جشــنواره، در بخشــی مجبــور بــه عذرخواهــی از حاضران 
و مهمانــان ویــژه ای شــد کــه جایــی بــرای نشســتن نداشــتند.

در حالــی کــه کــه تعــدادی از اعضــای ســتاد برگــزاری 
ــانه در  ــی رس ــش از اهال ــی پی ــر حت ــه تئات ــن های خان جش
ــد و در دقایقــی دبیــر  ــگاران نشســته بودن ــژه خبرن ردیــف وی

ــود. ــده ب ــی مان ــدون صندل ــنواره ب جش

- نماهنــگ »دبــی« بــه خوانندگــی محســن چاوشــی 
تصویــری  موســیقایی  محصــوالت  تازه تریــن  از 
ــه زودی  ــه ب ــت ک ــانه ای اوج اس ــری رس ــازمان هن س
منتشــر می شــود. ایــن نماهنــگ، مضمونــی اجتماعــی 
حاشــیه  شیخ نشــین های  بــه  انتقــاد  در  دارد کــه 

ــد. ــد ش ــر خواه ــارس منتش ــج ف خلی
ــه  ــه« ب ــت اضافــ ــت در وق ــای »مش - فیلمنامـه هـ
بــا  فخیــم زاده  مهــدی  و کارگردانــی  تهیه کنندگــی 
محــور اجتماعــی )حادثــه ای(، »بــه وقــت شــام« 
کارگردانــی  و  خزاعــی  محمــد  تهیه کنندگــی  بــه 
ــه و  ــوالت منطق ــوع تح ــا موض ــا ب ــم حاتمی کی ابراهی
»بابامــو بگیــر« بــه تهیه کنندگــی و کارگردانــی حســن 
ــت  ــدی( موافق ــی )کم ــور اجتماع ــا مح ــش ب کاربخ
ــد. شــورای ســاخت ســازمان ســینمایی را اخــذ کردن

- محمدرضــا هدایتــی به تازگــی بــه مجموعــه »آرمــان 
ــده  ــام ش ــز انج ــم وی نی ــت گری ــته و تس دو« پیوس
ــی احســان  ــه کارگردان ــان دو« ب اســت. ســریال »آرم
عبدی پــور و تهیه کنندگــی ایــرج محمــدی در حــال 

ســاخت اســت.
ــرد در ســینما«  ــن جنســیت زن و م - ســمینار »تبیی
بــا حضــور و ســخنرانی نرگــس آبیــار و جمعــی از 

اســتادان دانشــگاه در اســپانیا برگــزار می شــود.
- فــرزاد مؤتمــن »سراســر شــب« را بــه تهیه کنندگــی 

جــواد نوروزبیگــی مقابــل دوربیــن می بــرد.
ــرد:  ــار ک ــرداز، اظه ــی، شــاعر و طنزپ - ســعید بیابانک
جعبــه جادویــی تلویزیــون، یکــی از ابزارهــای مهــم در 

گرایــش مــردم بــه ســمت طنــز فاخــر اســت.
ــار  ــادق کرمی ــان ص ــن رم ــام جدیدتری ــم«، ن - »حری
اســت کــه از ســوی انتشــارات نیســتان در ســی امین 
ــده  ــه ش ــران عرض ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل نمایش

اســت.
- زندگینامــه یوهــان کرویــف، اســطوره فوتبــال هلنــد 
کتــاب شــد. »نوبــت مــن« از ســوی نشــر گلگشــت بــا 

قیمــت 20000 تومــان منتشــر شــده اســت.
ــه  ــرآب« ب ــم ســینمایی »ســرو زی ــرداری فیل - فیلمب
کارگردانــی محمدعلــی باشــه آهنگــر در ۴ اســتان 
ــران  ــهرهای ته ــم در ش ــن فیل ــید. ای ــام رس ــه اتم ب
خوزســتان، یــزد و لرســتان فیلمبــرداری شــده اســت.

- کتــاب »ناممکــن ممکــن«، فنــون ترجمــه شــعر از 
نــگاه احمــد پــوری، منتشــر شــد. »ناممکــن ممکــن« 
آرادمــان در ۱50 صفحــه و شــمارگان ۱000  را نشــر 

ــرده اســت. نســخه منتشــر ک
- ارکســتر ملــی ایــران بــه رهبــری فریــدون شــهبازیان 
و خوانندگــی محمــد اصفهانــی تازه تریــن اجــرای 
ــنگ در  ــدن زغال س ــزش مع ــان ری ــه قربانی ــود را ب خ

ــم کــرد. اســتان گلســتان تقدی

اجرای طرح سالمت هنرمندان اصفهان

کیمیای وطن

ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر   
اســامی اســتان اصفهــان از اجرای 
طــرح ســامت هنرمنــدان اصفهــان 
زیبــای  هنرهــای  هنرســتان  در 
اصفهــان خبــر داد. بــه گــزارش 
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــط عموم رواب
ــا  ــی ب ــا ارزان ــلمین حبیب رض ــام و المس ــان، حجت االس اصفه
اعــام ایــن خبــر گفــت: غربالگــری ســامت هنرمنــدان اصفهان 
بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی 
ــای پســران  اســتان اصفهــان در محــل هنرســتان هنرهــای زیب
اصفهــان واقــع در خیابــان شــهید مطهــری)ره( انجــام می شــود. 
ــزود:  ــان اف ــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفه مدی
ــس از  ــات الزم انجــام و پ ــری ســامت معاین در طــرح غربالگ
معاینــات اولیــه، کســانی کــه دارای نشــانه های بیمــاری باشــند 
ــه پزشــک متخصــص ارجــاع داده می شــوند و در شناســنامه  ب
ــا بیــان اینکــه غربالگــری  ــان ثبــت می شــود. وی ب ســامت آن
ــن  ــت: ای ــود، گف ــام می ش ــه انج ــر هفت ــدان ه ــامت هنرمن س
غربالگــری بــا همــکاری مرکــز بهداشــت شــماره 2 اصفهــان بــه 
صــورت یــک روز در هفتــه )پنجشــنبه ها( انجــام خواهــد شــد.

 »اعتراف« شهاب حسینی 

در حضور استاد نصیریان
مجموعــه تئاتــر شــهر، تــاالر اصلــی تئاتــر شــهر خــرداد و تیرمــاه 
ــش  ــا اجــرای نمای ــر ب ــدان تئات ــان عاقه من ســال جــاری میزب
ــینما  ــر س ــینی، بازیگ ــهاب حس ــی ش ــه کارگردان ــراف« ب  »اعت
و تئاتــر خواهــد بــود. در ایــن اثــر نمایشــی کــه بــه تهیه کنندگــی 
ــان،  ــی نصیری ــت، عل ــد رف ــه خواه ــه صحن ــوی ب ــعود صف مس
شــهاب حســینی، مهــدی بجســتانی، پرویــز بزرگــی، نیمــا 
رئیســی، صالــح میرزاآقایــی، غزالــه نظــر، میثــاق زارع، شــهرام 
ابراهیمــی، ایلیــا نصراللهــی، تنــی آواکیــان و عبــاس حســنی بــه 
عنــوان بازیگــر حضــور دارنــد. همچنیــن احمــد ســاعتچیان بــه 
ــد  ــز و مجــری طــرح، مجی ــوان دســتیار کارگــردان، برنامه ری عن
ــاس، مهــدی حســینی  ــه و لب ــوان طــراح صحن ــه عن لیاجــی ب
آهنگســاز و مهســا همتــی مدیــر رســانه ای در ایــن اثــر نمایشــی 
ــهاب  ــور ش ــه حض ــومین تجرب ــراف«، س ــد. »اعت ــور دارن حض
حســینی در حــوزه تئاتــر اســت. او در ســال ۹۱ همــراه بــا احمــد 
ســاعتچیان نمایــش »ماقــات« را در فرهنگســرای نیــاوران 
ــش  ــز در نمای ــال 87 نی ــود و در س ــرده ب ــه ب ــه صحن ــران ب ته
»کرگــدن« بــه کارگردانــی فرهــاد آییــش در تــاالر اصلــی تئاتــر 
شــهر بــه عنــوان بازیگــر حضــور داشــت. شــهاب حســینی کــه به 
ــار  ــوان یکــی از مطرح تریــن بازیگــران ســینمای ایــران در آث عن
متعــددی بــه ایفــای نقــش پرداختــه، نخــل طــای کــن را بــرای 
بــازی در فیلــم ســینمایی »فروشــنده« از آن خــود کــرد. ایســنا

اخبار کوتاه

بهمــن کامیــار، تهیه کننــده »ســد معبــر«، از اکــران 
ایــن فیلــم در عیــد فطــر و از آخریــن وضعیــت دریافــت 
پروانــه نمایــش »مــرداد« بــه کارگردانــی خــودش خبــر 

داد. 
ــاره  ــینما، درب ــردان س ــده و کارگ ــار، تهیه کنن ــن کامی بهم

زمــان اکــران فیلــم ســینمایی »ســد 
ــی  ــن قرای ــی محس ــه کارگردان ــر« ب معب
گفــت: پروانــه نمایــش ایــن اثر ســینمایی 
۶ اردیبهشــت ماه صــادر شــد و در نظــر 
داریــم در عیــد فطــر ایــن فیلــم را بــه 

ــم.  ــش بگذاری نمای
ــم  ــت فیل ــا هدای ــی ب ــزود: به تازگ وی اف

ــن  ــرارداد بســته ایم و ای ــر« ق ــرای پخــش »ســد معب ب
ــر  ــد فط ــراِن عی ــای اک ــده تقاض ــن پخش کنن ــه ای هفت
»ســد معبــر« را بــه شــورای صنفــی نمایــش می دهــد.

ــا عنــوان  ــا اشــاره بــه اثــر دیگــرش ب کامیــار در پایــان ب
»مــرداد« کــه کارگردانــی آن را بــر عهــده دارد، بیــان کــرد: 

ــه نمایــش اســت و در صــورت  ایــن اثــر در انتظــار پروان
ــران  ــاه آن را اک ــم در مهرم ــوز ســعی می کنی صــدور مج
کنیــم؛ البتــه پــس از صــدور پروانــه نمایــش بــه همــراه 
محمــود فــاح تهیه کننــده اثــر بــرای پخــش مذاکراتــی 

ــت.  ــم داش ــا خواهی ــا پخش کننده ه ب
نـــادر  بــاران کوثـــری،  بهــداد،   حامــد 
فــاح، نــگار عابــدی، اکبــر رحمتــی، آوا 
شــریفی، علیرضــا کمالــی، گیتــی قاســمی 
ــینی ــی آقاحس ــودی، مرتض ــام محم  حس
عرفــان ناصــری، امیــر ســفیری، بهــرام 
غامعلــی  میانــی،  علــی  ســروری نژاد، 
محســن  و  طاهــری  فتــح هللا  رضایــی، 

کیایــی بازیگــران اصلــی »ســد معبــر« هســتند.
ــم  ــت: قاس ــده اس ــم آم ــن فیل ــتان ای ــه داس در خاص
ــت  ــاش اس ــهرداری در ت ــر ش ــد معب ــد اداره س کارمن
وضعیــت زندگــی خــود را بهبــود ببخشــد، امــا در ایــن راه 

ــر ــر دارد. مه ــاف نظ ــا نرگــس همســرش اخت ب

»سد معبر« عید فطر اکران می شود
کیمیای وطن مدیــر ویژه برنامه هــای شــهری ســازمان 

فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه 
رونــد برگــزاری جشــنواره اســتندآپ کمــدی، اصفهــان 
ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه پایتخــت طنز کشــور را داراســت. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

شــهرداری اصفهــان، ســید ابراهیم حســینی 
اظهــار داشــت: ســال گذشــته ایــن جشــنواره 
ــی  ــه میزبان ــور ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهان 
برگــزار شــد و اســتعدادهای نیکــو و ویــژه ای 

در آنجا درخشیدند. 
وی افــزود: البتــه اولین جشــنواره در ســطح 

اســتان اصفهــان بــه اجــرا درآمــد؛ امــا بــه دلیــل بازخــورد 
مثبتــی کــه از اجــرا مشــاهده شــد، بــرآن شــدیم تــا 
دومیــن جشــنواره اســتعدادیابی را در ســطح ملــی برگــزار 
ــن جشــنواره  ــز ای ــده نی ــه ســال آین ــم ک ــم و درصددی کنی
بــه میزبانــی اصفهــان و هرچــه بهتــر از ســال های گذشــته 

برگــزار شــود. 
ــر ویژه برنامه هــای شــهری ســازمان فرهنگی تفریحــی  مدی
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه قــوه طنزپــردازی اهالــی 
ــزد  ــان زبان ــز اصفه ــاز طن ــت: از دیرب ــار داش ــان اظه اصفه
و آوازه همــگان بــوده و مــا نیــز بــا برگــزاری چنیــن 
ایــن  بتوانیــم  امیدواریــم  جشــنواره هایی 
ــم؛ چــرا  ــان برگردانی ــه اصفه ــردازی را ب طنزپ
کــه طنزپــردازی در ذات هــر اصفهانــی اســت؛ 
ــا  ــم ت ــتیم کاری کنی ــدد هس ــن درص همچنی
ــز  ــوان پایتخــت طن ــه عن ــان را ب شــهر اصفه

ــد.  کشــور انتخــاب کنن
وی دربــاره آثــار ارســالی بــه دومین جشــنواره 
اســتعدادیابی »پایــه خنــده« بیــان کــرد: بــرای ایــن دوره از 
ــه دســت  ــر اســتندآپ کمــدی ب جشــنواره بیــش از 300 اث
مــا رســید کــه از آن میــان 70 اثــر برگزیــده شــد و در طــی 
7 شــب ایــن افــراد متونــی را کــه از قبــل بــرای دبیرخانــه 
جشــنواره فرســتاده بودنــد، روی صحنــه زنــده اجــرا کردنــد.

58- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶72۹ مورخ ۱3۹5/۱2/۱۶ اصغر مختاری باغ ابریشمی فرزند قربانعلی بشماره 

بر روی قسمتی  احداثی  از فاورجان بشماره ملی ۱۱۱۱۶۱۹23۹ در ششدانگ یکباب خانه  شناسنامه ۱۴ صادره 

از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی ۱520۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۹۶/87مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

5۹- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶73۱ مورخ ۱3۹5/۱2/۱۶ اصغر زمانی سلیمی فرزند علی بشماره شناسنامه ۱ 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2۹۱253۴۶7 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 

_ فرعی از اصلی ۱۱5۱7 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۴7/20مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶0- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶732 مورخ  ۱3۹5/۱2/۱۶ ولی اله زمانی سلیمی  فرزند اصغر بشماره شناسنامه 

3۴5 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2۹33۶۹۱۴۴ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پاک _ فرعی از اصلی ۱۱5۱7 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  250/05مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

۶۱- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶733 مورخ  ۱3۹5/۱2/۱۶محمدرضا مسائلی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 

قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ   ۱282328۱۴۱ ملی  بشماره  اصفهان  از  ۴0۱83 صادره 

از قطعه زمین پاک 8۹۴7 فرعی از اصلی ۱5۱۹۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  2۴/70مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

۶2- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶737 مورخ  ۱3۹5/۱2/۱۶ حجت اله دهقانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 

۹08۱۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۱۹0308۶ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پاک 2 فرعی از اصلی ۱238۴ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  8۹/۶۶مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

۶3- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶7۴8 مورخ ۱3۹5/۱2/۱۶ رحمت اله ربیعی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 

۱5 صادره از شهرضا بشماره ملی ۱۱۹۹585777 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پاک 2۴۹ فرعی از اصلی ۱520۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۴/28مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

۶۴- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶753 مورخ  ۱3۹5/۱2/۱۶مصطفی صفاپور فرزند محمد بشماره شناسنامه 

703۱۶ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۱803۶۹3 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پاک 8 فرعی از اصلی ۱5200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱07/7۱مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  محمد  فرزند  چریانی  جعفری  زینت   ۱3۹5/۱2/۱۶ مورخ   ۱3۹5۶03020270۱۶758 شماره  رای   -۶5

شناسنامه 5۱8 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۴۱28083 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی ۱520۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱3۹/50 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶۶- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶7۶۱ مورخ  ۱3۹5/۱2/۱۶غامرضا اسماعیلی زاده مبارکه فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 8۴۹ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2877۶۱۶۶۶ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی ۱520۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱3۹/50 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶7- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶7۶7 مورخ  ۱3۹5/۱2/۱۶منیر قاسمی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۱280 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۴082075 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پاک ۱50 فرعی از اصلی ۱2۹53 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱3۶/۴5 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

۶8- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶7۶8 مورخ ۱3۹5/۱2/۱۶ اعظم قاسمی گورتی فرزند عباس بشماره شناسنامه 

۱27۹ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۴082083 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک ۱50 فرعی از اصلی ۱2۹53 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱3۶/۴5 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶۹- رای شماره ۱3۹5۶03020270۱۶7۹۹ مورخ ۱3۹5/۱2/۱7 محمد علی زمانی فرزند علی بشماره شناسنامه ۱35 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2۹۱۴۴۹5۴۱ در ششدانگ قطعه زمین محصور و اتاقک متصله احداثی بر روی 

قسمتی از  پاک ۱523۴ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۴3۹/23 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره ۱3۹۶۶03020270000۹۶ مورخ  ۱3۹۶/0۱/0۶مجتبی ترابی پوده فرزند اصغر بشماره شناسنامه 28 

صادره از شهرضا بشماره ملی 5۱2۹۹3۱8۶۶ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پاک ۱25۶8 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱35/0۹مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7۱- رای شماره ۱3۹۶۶03020270000۹8 مورخ ۱3۹۶/0۱/0۶ عفت جابری پوده فرزند حسین بشماره شناسنامه 

8۱ صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5۱2۹8۱27۶۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک ۱25۶8 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱35/0۹مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

72- رای شماره ۱3۹۶۶03020270000۹۹ مورخ۱3۹۶/0۱/0۶  محمد برهانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 23۶3 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2۹۱5۹۹0۹۶ در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پاک ۹۶3۹ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۶۹/۶5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

73- رای شماره ۱3۹۶۶0302027000۱00 مورخ  ۱3۹۶/0۱/0۶اصغر ابراهیمی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 2۶5 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2۹۱۴2037۱ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پاک ۹۶3۹ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱۶۹/۶5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7۴- رای شماره ۱3۹۶۶03020270002۱۱ مورخ  ۱3۹۶/0۱/0۹حسنعلی ترک ترابی فرزند باقر بشماره شناسنامه ۱3۱8 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱287۹۱8۴33 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پاک ۱۱5۱۶ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 3۶۶/75 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غامحسین  فرزند  نژاد  قاسمعلی  مورخ  ۱3۹۶/0۱/۱۴صفا   ۱3۹۶۶030202700023۹ شماره  رای   -75

شناسنامه 3۹ صادره از نائین بشماره ملی ۱2۴۹۹۱58۶۴ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی ۱520۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت۹0/85  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7۶- رای شماره ۱3۹۶۶03020270002۴5 مورخ  ۱3۹۶/0۱/۱۴محمدحسین شفیعی فرزند حسن بشماره شناسنامه 

۱25 صادره از نائین بشماره ملی ۱2۴۹8۹8۶۶8 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی ۱520۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۹0/85مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره ۱3۹۶۶03020270002۶2 مورخ  ۱3۹۶/0۱/۱۴ رضا مویدی نسب فرزند جواد بشماره شناسنامه 752 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2۹0۹۴02۶۶ در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 

3۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۹۴۴/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

78- رای شماره ۱3۹۶۶0302027000۴5۴ مورخ  ۱3۹۶/0۱/۱۶محمدرضا مراثی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 

۱038 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2855۴2037 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پاک ۱52۴3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  23۴/8۱مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

آبادی فرزند مرتضی قلی  ابوالفضل بهمنی حیدر  7۹- رای شماره ۱3۹۶۶03020270005۶8 مورخ  ۱3۹۶/0۱/20 

بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملی 5۶۴۹۶82۱35 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 3۱2۴ فرعی از اصلی ۱5۱۹0 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20۹ مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  روغنی  مورخ  ۱3۹۶/0۱/20براتعلی   ۱3۹۶۶0302027000۶22 شماره  رای   -80

قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   ۱2837۹۶35۱ ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۹۴۴8

به مساحت ۴8/۶ مترمربع. خریداری طی سند اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5   از قطعه زمین پاک ۱523۴ 

 رسمی.

بشماره  علی  جان  فرزند  سندگانی  رفیعی  مورخ  ۱3۹۶/0۱/20علی   ۱3۹۶۶0302027000۶2۴ شماره  رای   -8۱

شناسنامه 83۱ صادره از لردگان بشماره ملی ۶32۹7۶۴۱7۴ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پاک ۹۴0۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱20/۹0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره ۱3۹3۶0302025028587 مورخ  ۱3۹3/۱۱/25 خدیجه شفیعی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱ 

صادره از شهرضا بشماره ملی ۱۱۹۹53۴3۹0 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 

یک اصلی واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۹۴/۱3 مترمربع. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۶/02/03           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۶/02/۱8

رییس منطقه ثبت اسناد واماک شرق اصفهان    حسین هادیزاده«  2۶۹۹/م الف

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

رأی شماره ۴۹83و۴۹8۴-۹5/۱۱/۱۹ هیأت : آقای مهدی ستمکش فرزند علی محمد شماره شناسنامه ۱0۹۴0 و 

خانم منیره رهنما آرانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه ۱00۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۶8 

مترمربع شماره پاک 8528فرعی مجزا از شماره ۱۶57 فرعی از پاک 2۶37 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۶/2/2  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۶/2/۱8

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل  عباس عباس زادگان             

  5/2/۹۶/73 م الف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای 

شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و 

اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت 

به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

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

،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

۱-برابر رای اصاحی شماره ۱3۹5۶03020۱80030۱3 کاسه پرونده ۱3۹2۱۱۴۴020۱8000۹72 آقای حسن محقق 

دولت آبادی فرزند احمد  بشماره شناسنامه ۱0 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  

30.۴8 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 387  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری 

از مالک رسمی آقای حسین داوری دولت آبادی

برابر رای شماره ۱3۹5۶03020۱80028۹۹ کاسه پرونده ۱3۹2۱۱۴۴020۱8000۹7۴ آقای حسن محقق دولت   -2

آبادی فرزند احمد  بشماره شناسنامه ۱0 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  ۱۱.0۶ 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 387  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای حسین داوری دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۶/02/03      

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۶/02/۱8

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:57 /37/05/الف/م به تاریخ ۹5/0۱/2۶

آگهی مزایده
شعبه دوم اجرای احکام شوراهای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده کاسه ۱2۶3/۹5 ش ج ر م له خانم 

زهره محبی نسب علیه محمد جعفری شیروانی  به آدرس اصفهان خ رباط اول خ استاد شهریار ساختمان.....  

۴بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ ۹۹۶۶0000ریال اموال توقیفی به شرح امتیاز  خط تلفن همراه به 

شماره 0۹۱33000۴۶۹ در اصفهان به مبلغ ۹000000 ریال و نه میلیون ریال ارزیابی و اعام می گردد  که مورد اعتراض 

هیچ ازطرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ ۹۶/3/2 در ساعت ۱۱- ۱2 در محل اجرای 

احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار می گردد طالبین شرکت 

در جلسعه مزایده می توانند باواریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل جلسه ی مزایده و ارائه آن فیش به اجرای 

احکام  از اموال بازدید نمایند  پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .

م الف ۱8۹8 اجرای احکام شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک ۶ فرعی مفروز شده از پاک یک فرعی از ۹5۴۴ اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتی بنام آقای عباس کنگازیان فرزند علی در جریان ثبت است و رای 

شماره ۱3۹5۶03020270۱۴۶۱5 مورخه ۹5/۱۱/۹ از طرف هیات حل اختاف  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

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

۹۶/3/22 روز دو شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

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

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین 

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

ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 

نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

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

تاریخ انتشار: ۱3۹۶/02/۱8 

شماره :35۶۶/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک 3۱28 فرعی مفروز شده از پاک 23 فرعی از ۱۱5۴8 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتی بنام خانم مریم پرورش فرزند عباسعلی  در جریان ثبت است 

و رای شماره ۱3۹5۶03020270۱3۹3۴ مورخه ۹5/۱0/2۶ از طرف هیات حل اختاف  موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت  

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

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

۹۶/30/2۱ روز یک شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

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

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین 

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

ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 

نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

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

تاریخ انتشار: ۱3۹۶/02/۱8 شماره :3۱27/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک ۱570 فرعی مفروز شده از پاک 52۹ فرعی از ۱۱5۱۶ اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که  طبق پرونده ثبتی بنام خانم زهره صادقی بابوکانی فرزند قدرت اله   در جریان 

از طرف هیات حل اختاف  موضوع قانون  ثبت است و رای شماره ۱3۹5۶030202700۹2۹۹ مورخه ۹5/7/27 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 

اصفهان نسبت  به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی 

نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/30/22 روز دو شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

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

و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱3۹۶/02/۱8 شماره :382۹/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹203۶0   ک  ۱0۱  متهمان ۱-  بابک احمدی 2- بهنام خسروی  فرزند -  به اتهام 

ایراد ضرب وجرح عمدی  موضوع شکایت نادر جعفرزاده فرزند نعمت اله  مجهول المکان اعام گردیده است  لذا 

در اجرای ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی 

بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد که درتاریخ۹۶/3/۱8 ساعت 8/30  صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه 

انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل 

خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فاورجان رییس

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای محمد ارسطویی به اتهام تغییر کاربری از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 

بواسطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینویله در اجرای ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 

به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انتقاب شهرستان 

برخوار جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۶8/م الف به تاریخ ۹۶/02/۱2

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه ۹۴0230 به آقای نادر طاهری 

علی طاهری حبیب اله طاهری و روز علی طاهری و نبی اله طاهری و زهرا طاهری فرزندان سیف اله  خوانده 

پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعام شده است و خواهان آن منصور فرخی  به خواسته مطالبه وجه در جریان 

رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ ۱3۹۶/05/۱۱ ساعت ۱۱:00 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم 

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

مربوط اعام و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه 

ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 ق ا د دادگاه 

های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/۱۱2/م الف به تاریخ ۹۶/02/۱۶

گزارش کیمیای وطن از چهاردهمین جشن شب بازیگر خانه تئاتر

شب تلخ و شیرین تئاتری ها

اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت طنز کشور را دارد

     ادامه صفحه قبل



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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حتما بخوانید!اجتماعی
خسارت 1۰ هزار میلیارد تومانی ...
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اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

کوتاه از ورزش

اخبار کوتاه

حملههواداراناالهلیبهمهدیرجبزاده
»االهلــی«  تیـــم  هـــواداران   
عربســتان بــا هجــوم بــه صفحه 
ــب زاده  ــدی رج ــتاگرام مه اینس
ــی را پیــش از آغــاز  جنــگ روان
دیــدار دو تیــم شــروع کرده انــد. 
ــروز  ــال ذوب آهــن ام ــم فوتب تی
در دوحــه برابــر االهلی عربســتان 
قــرار خواهــد گرفــت تــا دیــداری حســاس را برابــر ایــن تیــم 
ــر  ــت براب ــدار رف ــه در دی ــب زاده ک ــدی رج ــد. مه ــام ده انج
االهلــی موفــق بــه گلزنــی شــده بــود، پیــش از دیدار برگشــت 
ــرار  ــتانی ق ــازی عربس ــران مج ــه کارب ــدف حمل ــم، ه دو تی
گرفتــه اســت. رجــب زاده در ایــن خصــوص گفت: »از دو شــب 
تــا حــاال هــواداران االهلــی بــه آخریــن پســت صفحــه 
ــی  ــن بی احترام ــه م ــد و ب ــه کرده ان ــن حمل ــتاگرام م اینس
فکــر  ولــی  نمی شــوم؛  عربــی متوجــه  مــن  می کننــد. 
می کنــم فحش هــای بســیار بــدی نوشــته اند. امیــدوارم 
فــردا بتوانیــم بــازی خوبــی برابــر آن هــا انجــام دهیــم و بــه 

مرحله بعد صعود کنیم.« ایسنا

بازیکنانفوتبالساحلیاسترسداشتند
ــاحلی  ــال س ــال و فوتب ــعه فوتس ــی و توس ــه فن ــس کمیت رئی
ــت:  ــاحلی گف ــال س ــی فوتب ــم مل ــرد تی ــد از عملک ــا تمجی ب
ــترس  ــی اس ــل تاهیت ــی مقاب ــات پنالت ــا در ضرب ــان م بازیکن
داشــتند. عبــاس ترابیــان دربــاره شکســت تیــم ملــی فوتبــال 
ســاحلی ایــران مقابــل تاهیتــی و ناکامــی در رســیدن بــه فینال 
 مســابقات جــام جهانــی گفــت: عملکــرد بازیکنــان خــوب بــود 
و مطابــق بــا چیــزی بــود کــه از کادر فنــی ایــده گرفتــه بودنــد. 
ــه  ــان تجرب ــود و بازیکن ــاد ب ــازی زی ــا ایــن حــال اســترس ب ب
ــعه  ــی و توس ــه فن ــس کمیت ــتند. رئی ــت را نداش ــن موقعی ای
ــان  ــرد پیم ــد: عملک ــادآور ش ــاحلی ی ــال س ــال و فوتب فوتس
حســینی در گرفتــن پنالتی هــای حریــف عالــی و شــایان 
تقدیــر بــود؛ ولــی همان طــور کــه گفتــم تجربــه، خــودش را در 
ایــن مواقــع نشــان می دهــد. بــه هــر حــال بایــد ایــن مســیر را 
طــی کنیــم. بــه طــور کلــی عملکــرد تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی 
ــار تیــم  ــوده و همیــن کــه جــزو چه ــی خــوب ب در جــام جهان
برتــر قــرار گرفته ایــم، پیشــرفت خوبــی اســت و بایــد بــه فــال 
نیــک گرفــت. ترابیــان دربــاره انتقاداتــی کــه بــه محمدحســین 
ــات  ــگام ضرب ــران، هن ــی ای ــم مل ــرمربی تی ــی، س میرشمس
ــن  ــک بازیک ــه ی ــی ک ــرد: زمان ــح ک ــی وارد اســت، تصری پنالت
ــم  ــدی ه ــرد، در اوج ناامی ــرار می گی ــی ق ــه پنالت ــت ضرب پش
نگاهــش بــه ســرمربی و کادر فنــی اســت. نقــش یــک مربــی 
ارزنــده خــودش را آنجــا نشــان می دهــد. بــا وجــود اینکــه مــا 
ــه  ــی هســت ک ــی نکات از کار میرشمســی راضــی هســتیم، ول
وی بایــد بیشــتر یــاد بگیــرد و تجربــه بیشــتری کســب کنــد تــا 

تبدیــل بــه یــک مربــی بــزرگ شــود. مهــر

ازدواجدرکشوردوبارهرونقگرفت
مدیــر کل دفتــر ازدواج و تعالــی 
خانــواده وزارت ورزش و جوانــان 
مــوردی  هــزار   ۱۰ افزایــش  از 
ــاه، طــی ســال  ازدواج در هــر م

۹۵ خبر داد. 
ناصــر صبحــی قراملکــی بــا 
وزارت  طرح هــای  بــه  اشــاره 
میــان  در  ازدواج  افزایــش  و جوانــان درخصــوص  ورزش 
جوانــان و ارائــه آگاهی هــای پیــش از ازدواج گفــت: در 
همیــن راســتا طــرح ارائــه آموزش هــای تخصصــی ازدواج بــه 
۷۵۰ هــزار زوج در آســتانه ازدواج بــا مشــارکت ۲۵۰۰ مربــی و 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــواده آغ ــاور ازدواج و خان مش
ــدران،  ــرز، مازن ــل الب ــتان هایی مث ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــن آم ــاه، کمتری ــتان و کرمانش ــمالی، کردس ــان ش خراس
ازدواج را ثبــت کردنــد، تاکیــد کــرد: بــرای آموزش هــای 
ــم.  ــژه ای داری ــه وی ــتان ها برنام ــن اس ــش از ازدواج در ای پی
وزارت ورزش  تعالــی خانــواده  و  ازدواج  دفتــر   مدیــر کل 
و جوانــان اضافــه کــرد: بــا وجــود اینکــه کشــور از نظــر 
ــا در  ــدارد، ام ــرار ن ــبی ق ــت مناس ــاخصه ازدواج در وضعی ش
کل کشــور شــاهد یــک خیــز در افزایــش ازدواج هســتیم کــه 
ایــن موضــوع خــود را در میانگیــن آمــار ماهانــه ازدواج نشــان 

می دهــد. 
صبحــی بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۴ بــه طــور میانگیــن هــر 
مــاه ۵۸ هــزار ازدواج در کل کشــور ثبــت شــده، خاطرنشــان 
کــرد: ایــن آمــار در ســال ۹۵ بــا افزایــش ۱۰ هــزار مــوردی بــه 
ــان دهنده  ــه نش ــید ک ــاه رس ــر م ــزار ازدواج در ه ــم ۶۸ ه رق

افزایــش گرایــش جوانــان بــه ازدواج اســت. خبــر فارســی

راهاندازیچهارپارکتخصصیدرکشور
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در مراســم رونمایــی از دو 
ــدران  ــاوری مازن ــم و فن ــارک عل ــان در پ ــول دانش بنی محص
از راه انــدازی چهــار پــارک تخصصــی در کشــور در آینــده خبــر 

داد. 
دکتــر محمــد فرهــادی در آییــن افتتــاح ســاختمان شــماره 
۲ پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران در ســاری اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر ۳۱ پــارک علــم و فنــاوری کامــا فعــال در کشــور 
فعالیــت می کننــد و ۳ پــارک تخصصــی علــوم انســانی 
ــرف  ــز در ش ــهرداری نی ــارک ش ــکی و پ ــوم پزش ــارک عل پ
ــارک  ــه پ ــام اینک ــا اع ــوم ب ــر عل ــد. وزی ــرار دارن تأســیس ق
ــه داد:  ــرد، ادام ــکل می گی ــده ش ــز در آین ــی ICT نی تخصص
ــی  ــا ۱۵ ســال از معافیــت مالیات ــان ت شــرکت های دانش بنی
برخــوردار هســتند. وی در ادامــه گفــت: همچنیــن پارک هــای 
ــی، تســهیات  ــد از تســهیات گمرک ــاوری می توانن ــم و فن عل
صنــدوق نــوآوری و وام کم بهــره صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 

ــا ــوند. ایرن ــد ش بهره من

غفوراجازهپرشگرفت
ملــی  تیـــم  قطـرپاســـور 
کشــورمان کــه در جریــان 
ــده  ــدوم ش ــر مص ــگ برت لی
بــود، تمرینــات خــود را در 
ــی  ــم مل ــی تی اردوی تدارکات

آغاز کرد. 
حــدود ۵ روز اســت کــه امیر 
ــار  ــوپ خــود را در کن ــا ت ــن ب ــای تمری ــور برنامه ه غف
ــات  ــرده اســت. تمرین ــاز ک ــش آغ ــر هم تیمی های دیگ
ــوب و برطــرف  ــه مــرز مطل ــا زمــان رســیدن ب غفــور ت
شــدن ورم مــچ پایــش، ســبک دنبــال می شــود؛ امــا 
ــت  ــه پش ــی، ب ــم مل ــک تی ــروزی، پزش ــیامک اف س
ــم را  ــک ک ــا ریس ــرش ب ــازه پ ــورمان اج ــط زن کش خ

ــت. کاپ داده اس

چپاروفازدسترسخارجشد
 کاپیتــان تیــم فوتبال ازبکســتان از شــرایط زندگی خود 
در ایــران راضــی نیســت و بنابرایــن بعیــد اســت فصــل 

بعــد در لیــگ برتــر بــازی کنــد. 
ــا اســتقال  ــاالت نیم فصــل ب ــاروف در نقــل و انتق چپ
قــرارداد امضــا کــرد، امــا محرومیــت ایــن باشــگاه از 
فعالیــت در فصــل نقــل و انتقــاالت باعــث شــد او بــه 
صــورت قرضــی یــک نیــم فصــل بــه ســپاهان بــرود. 
نکتــه عجیــب ایــن اســت بــا توجــه بــه اینکــه قــرارداد 
او در زمــان محرومیــت اســتقال بســته شــده، از درجه 
اعتبــار ســاقط اســت. نکتــه ای کــه در ایــن بیــن وجــود 
ــه  ــی ب ــودش تمایل ــاروف خ ــه چپ ــت ک ــن اس دارد ای
ــرای  ــرایط ب ــه ش ــرا ک ــدارد؛ چ ــران ن ــه ای ــت ب بازگش

ــواده اش فراهــم نیســت.  زندگــی خان
باشــگاه ســپاهان در طــول ۳ مــاه حضــور ایــن بازیکــن 
ــن  ــه همی ــد و ب ــه کن ــکن تهی ــرای او مس ــت ب نتوانس
دلیــل او بــا دلخــوری ایــران را تــرک کــرده اســت. نــود

حسنرحیمیخطخورد
محمــد طایــی، ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
بــه جوانــان، حســن  بــرای میــدان دادن  گفــت: 
ــه مســابقات قهرمانــی آســیا و همبســتگی  رحیمــی ب

نمی شــود.  اعــزام  اســامی  کشــورهای 
طایــی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: کادر فنــی 
پــس از همفکــری و کســب مجــوز الزم از شــورای 
فنــی تصمیــم گرفــت بــه دلیــل میــدان دادن بــه 
جوانــان و پشتوانه ســازی از رضــا اطــری و یونــس 
ــه ترتیــب در رقابت هــای قهرمانــی آســیا  سرمســتی ب
و همبســتگی کشــورهای اســامی اســتفاده کنــد. مهــر

»تابآوریاجتماعی«بهفازدومرسید
معــاون رئیس جمهــور در امــور 
زنــان و خانــواده بــا بیــان اینکــه 
تــاب آوری  طــرح  اول  فــاز 
اجتماعــی در ۱۳ اســتان اجــرا 
شــده، گفــت: فــاز دوم ایــن طرح 
نیــز در ســال جــاری در ایــن 
اســتان ها در جهت توانمندســازی 
ــود.  ــرا می ش ــکات اج ــت مش ــور مدیری ــه منظ ــا ب خانواده ه
شــهیندخت مــوالوردی افــزود: تمــام تــاش خــود را می کنیــم 
ــه  ــی ب ــیب های اجتماع ــوزه آس ــود را در ح ــای خ ــا برنامه ه ت
ــاب آوری  ــال حاضــر بحــث ت ــم. در ح ــرا کنی ــی اج صــورت مل
اجتماعــی مطــرح اســت و در ســال جــاری فــاز دوم ایــن طــرح 
ــی  ــاب آوری اجتماع ــه ت ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــرا می کنی را اج
نســخه اجتماعــی اقتصــاد مقاومتــی اســت، گفــت: همان طــور 
کــه اقتصــاد کشــور بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در برابــر 
تکانه هــای بیرونــی و درونــی بتوانــد مقاومــت کنــد، ایــن 
رویکــرد بایــد در حــوزه اجتماعــی و آســیب های اجتماعــی نیــز 
ــل مشــکات  ــرد در مقاب ــم از زن و م ــراد اع ــال شــود و اف  اعم
و حــوادث توانمنــد شــوند. معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان 
ــش  ــت افزای ــوزش در جه ــه آم ــه ارائ ــان اینک ــا بی ــواده ب و خان
ــار  ــود، اظه ــان نمی ش ــه زن ــر ب ــی« منحص ــاب آوری اجتماع »ت
کــرد: الزم اســت تمــام اعضــای خانــواده در برابــر آســیب هایی 
ــواع  ــد و ان ــاب بیاورن ــوند، ت ــا می ش ــه آن مبت ــواده ب ــه خان ک
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــب کنن ــا را کس مهارت ه
مهارت هــای حــل مســئله، »نــه« گفتــن، مهارت هــای ارتباطــی 
ــرد  ــژه زن و م ــواده به وی ــای خان ــن اعض ــر بی ــازنده و مؤث س

اشاره کرد. ایسنا

افزایشبرخوردباتخلفاتحادثهساز

درونشهری
ــورد  ــت: برخ ــا گف ــور ناج ــس راه ــات پلی ــز اجرائی ــس مرک رئی
ــبت  ــور نس ــطح کش ــهری در س ــات درون ش ــوع تخلف ــا مجم ب
ــه ۴ درصــد رشــد  ــک ب ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، نزدی ب
ــت  ــن عل ــت: در بی ــد گف ــی اس ــرهنگ کرم ــت. س ــته اس  داش
تصادفــات بعضــی تخلفــات حائــز اهمیــت بوده انــد که همــکاران 
ــا تخلفــات  اخطاریه نویــس و کارشناســان متخصــص برخــورد ب

۲۰ تخلــف را مهم تــر از بقیــه در نظــر گرفته انــد؛ ایــن تخلفــات در 
حــوزه پلیــس راهــور بــه تخلفــات حادثه ســاز معــروف شــده اند 
ــال  ــدت س ــزود: در م ــوند. وی اف ــی می ش ــره منف ــامل نم و ش
ــر شــده،  ــن، ۳ درصــد کمت ــا تخلفــات حادثه آفری ۹۵ برخــورد ب
امــا ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه کنتــرل و نظــارت پلیــس 
ــه  ــده؛ بلک ــر ش ــدگان کمت ــاز رانن ــات حادثه س ــه تخلف ــبت ب نس
راننــدگان در جاده هــا نســبت بــه ایــن نــوع تخلفــات حســاس تر 

و کمتــر مرتکــب ایــن نــوع تخلفــات شــده اند. پلیــس
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هستی قلندریگروه ورزش

ــاون  ــازاده مع ــا امین ــور علیرض ــا حض ــکوهمند ب ــی ش در آیین
ــان  ــت فرهنگــی و امــور جوان ــی معاون ورزشــی، حســین زیبای
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان، علــی قاســمی رئیــس 
پاســدار  ســرهنگ  اصفهــان،  شــهرداری  ورزش  ســازمان 
پیمان صفــت مدیــر عامــل باشــگاه مقاومــت و مســئول تربیــت 
اســتادان  از  جمعــی  و  صاحب الزمان)عــج(  ســپاه  بدنــی 
و پیشکســوتان فرهیختــه والیبــال زنــان و مــردان اســتان 
اصفهــان، از مــدال آوران والیبــال بانــوان اســتان اصفهــان تجلیل 

شــد.
 در آغــاز ایــن مراســم کــه در ســالن اجتماعــات اداره کل 
راه و مســکن و شهرســازی بــه میزبانــی هیئــت والیبــال 
ــدگار  ــار و مان ــرات پرب ــادآوری خاط ــا ی ــد ب ــزار ش ــتان برگ اس
والیبــال اصفهــان در ســال های گذشــته و ابــراز تاســف از 
ــتان  ــتان گلس ــورت اس ــدن ی ــار مع ــراش و مرگب ــه دلخ  حادث
از حاضــران در ســالن خواســته شــد بــه پاخیزنــد و بــا قرائــت 
فاتحــه بــرای آمــرزش و شــادی روح کارگــران درگذشــته 
دعــا  متعــال  خداونــد  درگاه  بــه  یــورت  معــدن   حادثــه 

کنند.

    من سیاسی نیستم، اجرائی هستم
ــا بیــان اینکــه مــن  تیمــور باجــول، رئیــس هیئــت والیبــال، ب
ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــتم، ب ــی هس ــتم و اجرائ ــی نیس سیاس
پیشــرفت هایی کــه در والیبــال بانــوان حاصــل شــده، گفــت: مــا 
در والیبــال بانــوان دارای بازیکنانــی هســتیم کــه از قابلیت هــای 
ــات  ــد و در کســب افتخــارات کشــوری زحم ــادی برخوردارن زی
زیــادی را متحمــل شــده اند؛ جــا دارد از مربیــان دلســوز و 
ــارات ســهم و  ــن افتخ ــه در کســب ای ــدال آوری ک ــان م بازیکن

ــم.  ــی کنی ــته اند، قدردان ــی داش ــش اساس نق
ــان  ــدا چمانی ــی و ن ــبنم علیخان ــا ش ــاب خانم ه ــول انتخ باج
را بــه عنــوان بهتریــن چهره هــای والیبــال ایــران در ســال 
ــی از  ــر ایران ــوی لژیون ــن بان ــی اولی ــده برهان ۹۵ و حضــور مائ
ــتان(  ــی )بلغارس ــر اروپای ــای معتب ــی از تیم ه ــان در یک اصفه
ــوان  ــال بان ــزود: والیب ــت و اف ــت دانس ــن واقعی ــای ای را گوی
ــی  ــا صادق ــم فریب ــمند خان ــات ارزش ــایه زحم ــان در س اصفه
نایب رئیــس هیئــت در امــور بانــوان، در ســال های اخیــر 
پیشــرفت رو بــه رشــد و جالــب توجهــی داشــته اســت؛ 
ــا  ــا ب ــه نه تنه ــت ک ــی اس ــده بین الملل ــان ارزن ــان از مربی ایش
ــات  ــه توفیق ــی کشــور ب ــم ذوب آهــن در رقابت هــای قهرمان تی
ــاالن،  ــنی نونه ــه در رده س ــد، بلک ــت پیداکردن ــمندی دس ارزش

نوجوانــان و جوانــان مســابقات قهرمانــی کشــور ســال ۹۵ 
ایســتادن بــر باالتریــن ســکوی قهرمانــی را رقــم زده انــد. 
ــی  ــم صادق ــون خان ــارات را مدی ــن افتخ ــب ای ــن کس ــه یقی  ب
و مرهــون زحمــات مربیــان دلســوزی هســتیم کــه بــا اخــاص 
والیبــال  بــا هیئــت  و عاقه منــدی همــکاری مجدانــه ای 
اســتان دارنــد. رئیــس هیئــت والیبــال اســتان تصریــح کــرد: 
در والیبــال اصفهــان زحمتکشــان دلســوز و عاشــقان پاکباختــه 
ــل شــهرت طلبی و  ــه اه ــه ن ــد ک ــود داشــته و دارن ــادی وج زی
ــه  ــی ک ــه آه و چاپلوســی و در روزگاران ــی هســتند و ن خودنمای
بی فرهنگــی در بعضــی از جوامــع ورزشــی رو بــه فزونــی 
ــان وجــود  ــال اصفه ــی در والیب ــان و مردان گذاشــته اســت، زن
دارنــد کــه بــه داشــتن فرهنــگ و اخــاق زبانــزد خــاص و عــام 
هســتند؛ هماننــد خانم هــا: مینــا فتحــی، شــها صفــوی، شــها 
ــده  ــم، فری ــول منتظرالقائ ــش، بت ــی روان بخ ــی پور، گیت شمس
بیجــاری، پروانــه شــریف زاده و... و در بخــش آقایــان: اســتاد 
مهــدی منتظــر، جــال امجــد، محمــد عقیــق، جــواد پــرورش، 

ــناس و... . ــنگ حق ش ــان، هوش ــی ماموری مرتض
بــه مــا آموخته انــد کــه  از دیربــاز  باجــول اضافــه کــرد: 
ــه  ــم و ب ــد ارج نهی ــوتان را بای ــا و پیشکس ــت بزرگ تره حرم
ــذا  ــم؛ ل ــرار دهی ــرام ق ــورد احت ــان را م ــته ای آن ــو شایس نح
ــزرگان  ــی از ب ــه در محضــر جمع ــروز خوشــحال هســتیم ک ام
ــم از  ــال می خواهی ــه والیب ــدر و فرهیخت ــوتان گرانق و پیشکس
تــاش و زحمــات کســانی کــه ارزش تجلیــل دارنــد، قدردانــی 

ــم. کنی
 تیمــور باجــول خاطرنشــان کــرد: برخــاف خانم هــا در بخــش 
مــردان، والیبــال اصفهــان بــه رغــم داشــتن جوانــان مســتعد و 

شایســته، چنــد ســالی اســت کــه از حمایــت اسپانســر محــروم 
مانــده و ازنداشــتن تیمــی در لیــگ برتــر رنــج می بــرد؛ امــا در 
ســال گذشــه بــه همــت واالی مســئوالن دلســوز پدافنــد هوایــی 
اصفهــان و در ســایه غیــرت و تعصــب جوانانــی کــه دوران 
ــا  ــد، ب ــپری می کنن ــادگان س ــن پ ــربازی را در ای ــدس س مق
کســب مقــام نایب قهرمانــی بــار دیگــر مجــوز حضــور در لیــگ 
ــر  ــت اسپانس ــا حمای ــم ب ــه امیدواری ــده ک ــان ش ــر نصیبم  برت
 و افرادخیــر تیــم رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان تقویــت شــود 
و بــا تیمــی قدرتمنــد، در رقابت هــای لیــگ برتــر کشــور مدافــع 

حیثیــت بــر بــاد رفتــه والیبــال نصــف جهــان باشــد.
مربیــان  و  فنــی  کادر  مــدال آور،  خانم هــای  از  پایــان  در 
ــد. ــل ش ــا تجلی ــر و هدای ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــش ب زحمتک
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 برگه هــای تقویــم را کــه ورق بزنیــد، در آن، روز ۱۸ 
اردیبهشــت ماه بــه نــام گروهــی نامگــذاری شــده 
ــی از  ــهم بزرگ ــم س ــی، ه ــی تاریخ ــه در پارادوکس ک
ــه  ــواره ب ــد و هــم هم ــن ســرزمین دارن سرنوشــت ای

ــتند؛  ــود هس ــت خ ــردن سرنوش ــن ک ــال روش دنب
یعنی »روز ملی جوان«. 

ــم رســمی مــا ۱۱ شــعبان کــه ســالروز میــاد  در تقوی
ــام  ــه ن ــت، ب ــر)ع( اس ــرت علی اکب ــعادت حض باس
ــن روز از  ــا در ای روز جــوان نامگــذاری شــده اســت ت
ــادی  ــز ی ــم جمعیــت جــوان کشــورمان نی ــل عظی خی

ــان آمــده باشــد. ــه می ب
    جوان از منظر بزرگان

ــار  ــی را به ــل جوان ــن، فص ــزرگان دی ــه ب ــه و هم  ائم
عمــر آدمــی می داننــد و بــر ایــن مســئله تاکیــد دارنــد 
کــه دوره جوانــی، دوران رســیدن بــه مرتفع تریــن 
ــوان  ــت. ج ــی اس ــن دوران زندگ ــازل و پرفروغ تری من
ــکار  ــن اف ــا چشــیدن بهتری ــد ب ــن دوران می توان در ای
ــان  ــا پای ــی را ت ــای واالی ــت، دریچه ه ــده و خاقی ای
عمــر بــرای خــود بــه ســمت پیشــرفت و تعالــی بــاز 

ــا برعکــس.  کنــد ی
اســترن بــرگ خاقیــت را فکــری نــو و متفــاوت 
ــه  ــد دارد ک ــئله تاکی ــن مس ــر ای ــد و ب ــف می کن تعری
خاقیــت را می تــوان در جوانــان بیشــتر مشــاهده 
ــازه ای را  ــار ت ــت آث ــد اس ــوان عاقه من ــرا ج ــرد؛ زی ک
خلــق کنــد؛ چــه آنکــه او همــه چیــز را جــوان و تــازه 
ــد  ــو می خواه ــار ن ــق آث ــا خل ــد و ب ــاط می بین و پرنش
ــر از خوبی هاســت. ــا پ ــد کــه دنی ــت کن ــه مــردم ثاب ب

 کارشناســان علــوم بالینــی معتقدنــد دوره جوانــی، از 
دوران خــاص و باشــکوه زندگــی اســت بــا ویژگی هایــی 
همچــون کم تجربگــی، ناهشــیاری و خودشــیفتگی 
در  اگــر  خوداتکایــی؛  و  عاطفه منــدی  حق طلبــی، 
ــای  ــکوفایی فرصت ه ــا و ش ــن دوران از موقعیت ه ای
طایــی غفلــت شــود، بحران هــا و پیامدهــای تلــخ آن 

ــه و چشــمگیرتر خواهــد شــد. ــده، پردامن در آین
    اهمیت دوره جوانی

در طــول دوره عمــر آدمــی، دوران نوجوانــی و جوانــی 
 بــه دلیــل ویژگی هــای زیســتی، عاطفــی، روحــی 
و روانــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و نقــش 

ــده ای در زندگــی فــرد و جامعــه دارد.  تعیین کنن
در واقــع ِکشــت اصلــی در ایــن دوران، یعنــی در دوره  

جوانــی صــورت می گیــرد؛ بــه بیــان دیگــر هــر آنچــه 
بــرای ذخیــره ای اخــروی الزم اســت، مهم تریــن 
زمــان انجــام آن در ایــن دوران اســت. در روایــات 
بانشــاط ترین  و  بهتریــن  جوانــی  دوره  اســامی 
ــی  ــت جوان ــت. فرص ــده اس ــف ش ــی تعری دوره  زندگ
بــرای  مناســب  زمینــه ای  و  اســتثنائی  فرصتــی 
برداشــتن گام هــای بلنــد و حرکــت بــه ســوی کمــال 

ــت. ــوب اس مطل
ــت و  ــر اهمی ــود ب ــار خ ــخنان گهرب ــه )ع( در س  ائم
ــرداری کامــل از ایــن دوره طایــی تأکیــد  ــزوم بهره ب ل
»شــیئاِن  فرموده انــد:  علــی)ع(  امــام  کرده انــد؛ 

و  الشــباُب  فقدُهمــا:  َمــن  االّ  َفضَلهمــا  الیعــرُف 
العافیهــة.«»دو چیــز اســت کــه ارزش و قیمــت آن هــا 
ــد، مگــر کســی کــه آن هــا را از دســت داده  را نمی دان
باشــد؛ یکــی جوانــی و دیگــری تندرســتی.« همچنیــن 
ــان شــما کســی  ــن جوان ــد: »بهتری ایشــان می فرماین
اســت کــه شــبیه پیــران رفتــار کنــد و بدتریــن پیــران 
شــما کســی اســت کــه شــبیه جوانــان رفتــار نمایــد.«

شهریارنیز درباره دوره جوانی می گوید:
را  زندگانــی  ره کــردم کــه جویــم  جوانــی شــمع 

را جوانــی  و گــم کــردم  را  زندگانــی  نجســتم 
کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم 

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را
    مشکالت جوانان

شــاید یکــی از عمده تریــن مشــکاتی کــه امــروزه بــر 
ســر راه زندگــی جوانــان خودنمایــی می کنــد، مســئله 
ــل  ــرای ح ــد ب ــه بای ــد ک ــان باش ــتغال آن ازدواج و اش
ایــن موضــوع تدابیــری اندیشــیده شــود تــا ۱۱میلیــون 
جــوان ایرانــی کــه در آســتانه ازدواج هســتند، بتواننــد 
بــا اســتفاده از امکانــات و تســهیات ارزان قیمــت 
ــه دغدغه هــای خــود پایــان  تشــکیل زندگــی داده و ب

دهنــد.
ــوان  ــر ج ــون نف ــش از۷میلی ــان بی ــن می ــه در ای البت
نیــز بیــکار هســتند کــه بــرای رفــع نیازهــای معیشــتی 
خــود نیــاز بــه کار دارنــد و دولــت در ایــن زمینــه 
ــرای  ــادی ب ــع اقتص ــل موان ــا ح ــا ب ــت ت ــف اس موظ

ــد.   ــب بیندیش ــری مناس ــان تدبی ــکات جوان مش

یادداشت کیمیای وطن به مناسبت روز جوان

 جوانی، فرصتی برای رسیدن به کمال

ســرانجام پــس از هفته هــا کشــمکش بــر ســر تمدیــد 
تمدیــد  از  ســپاهان  باشــگاه  کــروات  مربــی  قــرارداد، 

قــراردادش تــا دو فصــل آینــده خبــر داد. 
زالتکــو کرانچــار در دومیــن تجربــه حضــور در ســپاهان 
بــا قــراردادی موقــت و چنــد ماهــه جانشــین عبــدهللا 

بی انگیــزه  تیــم  توانســت  و   ویســی شــد 
ــی  ــه یک ــوب ب ــج خ ــا نتای ــران زده را ب و بح
ــال ۹۶  ــر در س ــگ برت ــوب لی ــای خ از تیم ه
تبدیــل کنــد. در ایــن هفته هــا موضــوع تمدیــد 
قــرارداد ایــن مربــی کــروات و سرشــناس بــه 
یکــی از ســوژه های جنجالــی محافــل خبــری 
نصــف جهــان تبدیــل شــد؛ چــون هیــچ کــدام 

ــه  ــد و ب ــره می رفتن ــات طف ــه ابهام ــخ ب ــرف از پاس از دو ط
ــد.  ــت نمی کردن ــت صحب صراح

ــان  ــه اصفه ــروز ب ــح دی ــروات صب ــرمربی ک ــام س ــر انج س
بازگشــت و در نشســتی بــا رئیــس کارخانه هــای فــوالد 
ــس  ــن رئی ــگاه و همچنی ــر باش ــوان اسپانس ــه عن ــه ب مبارک

ــه  ــک ب ــس از نزدی ــگاه پ ــل باش ــر عام ــره و مدی هیئت مدی
ــه  ــاله ب ــرارداد دو س ــد ق ــرای تمدی ــی ب ــاعت چانه زن دو س

ــید.  ــق رس تواف
مهــدی اخــوان، سرپرســت ســپاهان، در این بــاره گفــت: 
»اینکــه خیــال طرفــداران از وضعیــت کادر فنــی تیــم آســوده 
اســت؛  خوشــحال کننده  مــا  بــرای  شــد، 
ــا  ــی نداشــتیم؛ ام ــم نگران ــا از اول ه چــون م
نگــران  بــه چشــم می دیدیــم کــه آن هــا 
هســتند. بــه هــر حــال روال کار بــرای تمدیــد 
ــرارداد  ــاد ق ــاد آســان نیســت و مف ــرارداد زی ق
ولــی  دارد؛  را  خــود  خــاص  ســختی های 
ــر و  ــا خی ــز ب ــه چی ــه هم ــه ک ــحالیم ک خوش

ــید.«  ــان رس ــه پای ــی ب خوش
ــان ســپاهان و کرانچــار  ــق می ــام رســمی تواف ــا وجــود اع ب
ــا  ــود را امض ــد خ ــرارداد جدی ــوز ق ــروات هن ــی ک ــن مرب ای
نکــرده و قــرار اســت ایــن اتفــاق در مراســم خاصــی انجــام 

شــود. ایســنا

کرانچارباسپاهانقرارداددوسالهبست

ــا  ــی ناج ــس آگاه ــی پلی ــم جنای ــا جرائ ــارزه ب ــاون مب مع
از پرونده هایــی کــه هنــوز عامــل  یــک   گفــت: هیــچ 
نمی شــوند  بایگانــی  نشــده،  آن دســتگیر  عامــان   یــا 
و پرونده هــای معوقــه نیــز تحــت پیگیــری کارآگاهــان قــرار 

دارد. 
ســرهنگ کارآگاه آریــا حاجــی زاده گفــت: 
ــبت  ــال ۹۵ نس ــی در س ــم جنای ــوع جرائ وق
ــش از ۵  ــل، بی ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب
ــن  ــت؛ همچنی ــته اس ــش داش ــد کاه درص
ــور  ــر کش ــی در سراس ــم جنای ــف جرائ کش
ــه مــدت مشــابه   در ســال گذشــته نســبت ب
در ســال ۹۴، حــدود ۷ دهــم درصــد افزایــش 

ــته است.  داش
ــا  ــی ناج ــس آگاه ــی پلی ــم جنای ــا جرائ ــارزه ب ــاون مب مع
از کاهــش ۵/۷ درصــدی ســرقت مســلحانه در ســال 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد   ۹۵ نســبت 
ــلحانه  ــرقت های مس ــتر س ــته بیش ــال گذش ــت: در س و گف
ــه  ــورت گرفت ــارقان ص ــوی س ــدی« از س ــورت »بان ــه ص  ب
ــرقت  ــر س ــرد، نظی ــم خ ــلحانه در جرائ ــرقت های مس و س

گوشــی همــراه، طــا، ســاعت، وجــوه نقــد و… نیــز 
ــور            ــش مأم ــت پوش ــون تح ــگردهایی چ ــیوه و ش ــه ش ب

مســافرکش و ... انجــام شــده اســت. 
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــه مب ــان اینک ــا بی ــی زاده ب ــرهنگ حاج س
ــت  ــرح اس ــا مط ــم در ناج ــت مه ــوان اولوی ــه عن ــن ب خش
ســرقت های  پرونــده  پیگیــری  گفــت: 
ــک  ــل بان ــی، تکمی ــم جنای ــلحانه و جرائ مس
دیگــر  از   … و  افــراد گمشــده  اطاعاتــی 
جرائــم  بــا  مبــارزه  پلیــس  اولویت هــای 
جنایــی آگاهــی ناجــا در ســال جدیــد اســت. 
وی همراهــی و مشــارکت مــردم را زمینه ســاز 
ــت  ــه دانس ــدار در جامع ــت پای ــتقرار امنی اس
هماننــد  پرونده هایــی  کشــف  افــزود:  و 
ــلحانه در  ــل مس ــان، قت ــرج کرم ــته جمعی در فه ــل دس قت
ــر در اراک، دســتگیری  ــل ۶ نف سیســتان و بلوچســتان، قت
بانــد ســارقان ســوپرمارکت ها در تهــران، ســرقت مســلحانه 
خــودروی یکــی از بانک هــا در تهــران و قتــل چهــار نفــر در 
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــم مب ــای مه ــه عملکرده ــاد از جمل خرم آب
جنایــی پلیــس آگاهــی ناجا در ســال گذشــته اســت. ایســنا

کاهشوقوعجرائمجناییدرکشور

در پــی اظهارنظــر مدیــران باشــگاه پرســپولیس و اعــام 
خبــر عقــد قــرارداد بــا ِمنشــا، مهاجــم نیجریــه ای، 
ــت:  ــگاران گف ــا خبرن ــی ب ــا در گفت وگوی ــن منش گادوی
ــن در  ــت.« ای ــته اس ــراردادی نبس ــپولیس ق ــا پرس »ب
حالــی اســت کــه مدیــران باشــگاه پرســپولیس تاکیــد 

دارنــد کــه بــا منشــا قــراردادی زودهنــگام 
امضــا کرده انــد. 

ایــن  برنامه هــای  مدیــر  مهــدی زاده، 
بازیکــن، نیــز حــرف مدیــران پرســپولیس 
را تأییــد می کنــد و می گویــد: قــرارداد 
ــا پرســپولیس امضــا شــده و کار  منشــا ب
ــیده  ــان رس ــه پای ــن ب ــن بازیک ــال ای انتق

ــت.  اس
هنــوز مشــخص نیســت کــه چــرا منشــا ایــن صحبــت 
را مطــرح می کنــد، آن هــم در حالــی کــه  جدیــد 
روزهــای گذشــته در پاســخ بــه تماس هــای خبرنــگاران 
بــه برخــی از آن هــا گفتــه بود پرسپولیســی شــده اســت.

 ایــن مهاجــم نیجریــه ای در روزهــای گذشــته بــا 
پیشــنهادهای اغواکننــده دو تیــم لیــگ برتــری مواجــه 
ــر  ــر س ــت او را ب ــن اس ــئله ممک ــن مس ــده و همی ش
دوراهــی و تردیــد قــرار داده باشــد. گفتنــی اســت 
 وقتــی از او دربــاره حرف هــای مدیــران پرســپولیس 
ــد   ــؤال ش ــش س ــر برنامه های ــه مدی و البت
اگــر قــراردادی  او این طــور پاســخ داد: 
امضــا شــده، پرینــت آن را منتشــر کنیــد. 
ترکاشــوند،  محمدعلــی  رابطــه  ایــن  در 
باشــگاه  انتقــاالت  و  نقــل  مســئول 
پرســپولیس، می گویــد:  مــا قــرارداد منشــا 
را بــا یــک قــرارداد منطقــی امضــا کرده ایــم 
و در ایــن مــورد تردیــدی وجــود نــدارد؛ امــا برخــی افــراد 
بــه دنبــال لغــو ایــن قــرارداد هســتند تــا ایــن بازیکــن 
ــه  ــا ب ــه منش ــی ک ــد؛ در صورت ــری ببرن ــم دیگ ــه تی را ب
صــورت قانونــی بــه پرســپولیس پیوســته و راه برگشــتی 

ــدارد. ورزش ۳ ــود ن ــاره وج ــن ب در ای

ــاوری جمعیــت  ــاون آمــوزش، پژوهــش و فن مع
ــزار  ــه ۱۰ ه ــک ب ــاالنه نزدی ــت: س ــر گف ــال احم ه
میلیــارد تومــان هزینــه حــوادث طبیعــی در کشــور 
ــا را  ــن هزینه ه ــوان ای ــوزش می ت ــا آم ــه ب ــت ک اس

ــش داد.  ــد کاه ــا ۲۵ درص ت
جمال الدینــی  حمیــد  ســید  دکتــر 
ــر  ــال احم ــه ه ــه هفت ــان اینک ــا بی ب
امســال بــا عنــوان »دنیایــی در انتظــار 
صلــح« نامگــذاری شــده، گفــت: صلــح 
از نظــر جمعیــت هــال احمــر تنهــا 
نبــود نــزاع نیســت؛ بلکــه فراهــم کردن 
زمینــه بــرای کمــک بــه همنــوع جهــت 
ــت(  ــدف خلق ــال )ه ــه کم ــیدن ب  رس

است. 
هــال  هفتــه  روزهــای  تمامــی  افــزود:  وی 
نهــاد  ایــن  بــا مأموریت هــای  احمــر متناســب 
ــن: »توانبخشــی  ــا عناوی نامگــذاری شــده اســت؛ ب
حلقــه مکمــل زنجیــره ســامت«، »امدادگــران 
ــی  ــتغال، بالندگ ــد و اش ــح«، »تولی ــتگان صل فرش

و اســتقال«، »داوطلبــان، خادمــان مهــرورزی« 
آمــاده« ایــران  بــه  راهــی   »آمــوزش همگانــی 

»جوانان، جویندگان صلح و سفیران صلح«.
ــه  ــرد ب ــد بالگ ــش ۱۰ فرون ــه افزای ــی ب جمال الدین
نــاوگان امــداد هوایــی جمعیــت هــال احمــر طــی 
۳ ســال گذشــته اشــاره و عنــوان کــرد: 
در حــال حاضــر ۲۴ فرونــد بالگــرد 
ــی  ــداد هوای ــات ام ــه خدم ــکان ارائ ام
را در سراســر کشــور عهــده دار اســت؛ 
ــریع  ــش س ــای واکن ــاوه نیروه ــه ع ب
جمعیــت هــال احمــر نیــز از ۵۰۰ نفــر 
ــدا  ــش پی ــر افزای ــزار و ۵۰۰ نف ــه ۳ ه ب

ــرد.  ــد ک خواه
وی بــا اشــاره بــه انجــام ۴۰ هــزار مأموریــت امــدادی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــته خاطرنش ــال گذش در س
ــر در  ــال احم ــدادی ه ــای ام ــش مأموریت ه افزای
حــوزه کوهســتان، ســیاب و جــاده کــه سرمنشــأ آن 
ــیوه  ــوع و ش ــت، ن ــم و آب و هواس ــرات اقلی تغیی

ــر ــرده اســت. مه ــر ک ــز تغیی امدادرســانی نی

خسارت۱۰هزارمیلیاردتومانیحوادثطبیعیکشور

اظهارنظرعجیبِمنشا،هوادارانقرمزهاراشوکهکرد
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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 

بشماره  فرزند مسلم  مبارکه  اسمعیلیان  اله  نعمت  مورخ1394/04/29   رای شماره 139460302027013626   -1

احداثی  احداثی  بنای  و  زمین  قطعه  در ششدانگ یک  ملی 5649810281  بشماره  مبارکه  از  1 صادره  شناسنامه 

مساحت  305/64مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11801 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی   بر 

خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027004259 مورخ  1395/04/05حسین گودرزیان خوراسگانی فرزند براتعلی بشماره 

شناسنامه 15804 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283861119 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

مساحت  197/86مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8873 اصلی  از  فرعی   1 پالک  زمین  قطعه   از 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  شفیعی  مرضیه   1395/05/26 مورخ   139560302027006592 شماره  رای   -3

3974 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649356688 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 202/31  از قطعه زمین پالک 8452 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4- رای شماره 139560302027006595 مورخ  1395/05/26بهزاد برهانی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 649 

صادره از شهرری بشماره ملی 0492102570 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 8452 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 202/31 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027006689 مورخ 1395/05/30 مجتبی قادریان فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 

قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1281774596 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   67704

به مساحت  201/35مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15201 اصلی  از  فرعی  زمین پالک 280   از قطعه 

خریداری طی سند رسمی.

6- رای شماره 139560302027007096 مورخ 1395/06/07 سیدعباس موسوی زاده فرزند سیدمحمدحسن بشماره 

شناسنامه 1131 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291044795 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1575 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  315/87مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

آبادی فرزند محمود بشماره  7- رای شماره 139560302027009949 مورخ 1395/08/09 مرتضی عباسی دولت 

از ششدانگ یکباب ساختمان  پنج دانگ مشاع  از اصفهان بشماره ملی 1291323449 در  شناسنامه 30 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1575 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027009950 مورخ 1395/08/09 زهرا داودی فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 9366 

روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  از ششدانگ  مشاع  یکدانگ  در   1292486007 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1575 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

9- رای شماره 139560302027011656 مورخ 1395/09/18 احمد خداداده  فرزند علی بشماره شناسنامه 1530 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283990873 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  922/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  الصمد  عبد  فرزند  زارع  شریف  مورخ  1395/09/29عذرا   139560302027012250 شماره  رای   -10

شناسنامه 763 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287519946 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

مترمربع.  به مساحت 207/80  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15201 اصلی  از  فرعی  پالک 280  زمین  قطعه   از 

خریداری طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027012808 مورخ  1395/10/09حسین حاجی علی زاده فرزند عباس بشماره شناسنامه 

59315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281690317 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 273/35 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  زاده  علی  حاجی  مورخ  1395/10/09حمیدرضا   139560302027012809 شماره  رای   -12

یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  در   1292448121 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 5567 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 273/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  زاده   علی  حاجی  مورخ  1395/10/09علیرضا   139560302027012812 شماره  رای   -13

شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1272305341 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

273/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اکبر  علی  فرزند  نیسیانی  شهریاری  مورخ  1395/10/11بتول   139560302027012876 شماره  رای   -14

یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1189821079 ملی  بشماره  اردستان  از  صادره   38 شناسنامه  بشماره 

 خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139560302027012877 مورخ  1395/10/11اصغر کارگر نیسیانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 

بر روی  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  اردستان بشماره ملی 1189783827 در سه  از  9 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  ارداجی   اسماعیلی  مورخ  1395/10/15حسن   139560302027013150 شماره  رای   -16

شناسنامه 298 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284035956 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  169/55مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  فرزند حسن  ابوالفضل حیدری   1395/10/16 مورخ  رای شماره 139560302027013205   -17

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   5659598943 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   7

مترمربع.  مساحت 98/47  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی  پالک 5408  زمین   قطعه 

خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027013422 مورخ  1395/10/19محمود فصیحی دستجردی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649858330 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رجبعلی  فرزند  پورسودرجانی  مورخ  1395/10/27عبدهللا حسن   139560302027014001 رای شماره   -19

شناسنامه 35 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111678626 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 147 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/51 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027014004 مورخ  1395/10/27فخرالسادات شاهچراسودرجانی فرزند کمال بشماره 

شناسنامه 32055 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282249525 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 147 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/51 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027014291 مورخ  1395/11/03 لیال مالئی زردنجانی  فرزند محمود بشماره شناسنامه 

148 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283920069 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 9514 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  133/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسن  آئی خوراسکانی  امین  رای شماره 139560302027014731 مورخ  1395/11/11حمید   -22

شناسنامه 779 صادره از خرمشهر بشماره ملی 1829385992 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6154 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/33 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

غالمعلی  فرزند  خوراسگانی  زاده  مورخ  1395/11/11زهره حسینعلی  شماره 139560302027014732  رای   -23

بشماره شناسنامه 1024 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291479376 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

به مساحت 216/33  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 6154  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  براتعلی  فرزند  نوئی  قلعه  امینی  مورخ 1395/11/18مجید   139560302027015270 شماره  رای   -24

روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1291506977 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   230 شناسنامه 

مساحت  235/93مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9335-9334 پالک  زمین  قطعه  از   قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.

25- رای شماره 139560302027015414 مورخ  1395/11/19حسن شال باف فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 

31331 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282240862 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 302 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

غضنفر  فرزند  محمدآبادی  پور  کاظم  بابک  مورخ  1395/11/24   139560302027015664 شماره  رای   -26

بر روی  احداثی  یکباب خانه  بشماره ملی 1286962791 در ششدانگ  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 340 صادره 

به مساحت 72/53 اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی  پالک 284  زمین  قطعه  از   قسمتی 

 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027015668 مورخ  1395/11/24مهدی ساسانی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 659 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291443800 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6530 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  133/35مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027015692 مورخ 1395/11/25 جمیله عابدان زاده زواره فرزند کاظم بشماره شناسنامه 

169 صادره از اردستان بشماره ملی 1189475881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  198/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمد  فرزند  خوراسگانی  باقریان  احمد   1395/12/03 مورخ   139560302027016125 شماره  رای   -29

خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1291267727 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   73 شناسنامه 

 احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  285/5مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027016130 مورخ 1395/12/03 عصمت مختاری فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 43 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291261044 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 7240 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  285/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027016370 مورخ 1395/12/08 محمد بیشه فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 205 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287416799 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  146/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027016374 مورخ 1395/12/08 عباس رضائیان خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره 

شناسنامه 8717 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283789043 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9904 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  24/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027016425 مورخ 1395/12/08 یوسف کاظمی اسفه فرزند احمد بشماره شناسنامه 

2870 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289713081 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.

فرزند  خوراسگانی  قاسمی  علی  مورخ  1395/12/08محمدرضا   139560302027016443 شماره  رای   -34

از اصفهان بشماره ملی 1291358382 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  بمانعلی بشماره شناسنامه 77 صادره 

مترمربع.   199/88 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5914 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی   بر 

خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027016445 مورخ 1395/12/08 مهناز زارع شریف  فرزند جعفرعلی بشماره شناسنامه 

36518 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282294733 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  226/4مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027016446 مورخ 1395/12/08 محمد عبداللهی  فرزند رسول بشماره شناسنامه 

2734 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288427948 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  226/4مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027016447 مورخ 1395/12/08 وجیهه عبدالهی  فرزند رسول بشماره شناسنامه 

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  یکدانگ  در   1281011101 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   58290

قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  226/4مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027016448 مورخ 1395/12/08 مریم عبدالهی فرزند رسول بشماره شناسنامه 1860 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1288157711 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت  226/4مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15201 اصلی  از  فرعی  زمین پالک 237   از قطعه 

خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027016469 مورخ  1395/12/09 اسماعیل عبدیزدان فرزند حسین بشماره شناسنامه 

89 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293353116 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 183 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  177/59مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027016470 مورخ 1395/12/09 مجتبی عبدیزدان  فرزند حسین بشماره شناسنامه 

از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی  از اصفهان بشماره ملی 1291583092 در دو دانگ مشاع  749 صادره 

از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/59  از قطعه زمین پالک 183 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

41- رای شماره 139560302027016473 مورخ  1395/12/09مهدی عبدیزدان فرزند حسین بشماره شناسنامه 

1704 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291544992 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/59  از قطعه زمین پالک 183 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

42- رای شماره 139560302027016638 مورخ 1395/12/15 سید ناصر طباطبائی پزوه فرزند سید عبدالعظیم 

بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291380043 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  204/33مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027016641 مورخ 1395/12/15 طیبه امینی پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 15828 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283860872 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027016647 مورخ  1395/12/15بهرام پناپوری فرزند قمصور بشماره شناسنامه 139 

صادره از شیراز بشماره ملی 2293723641 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

45- رای شماره 139560302027016776 مورخ 1395/12/16 تینا ترابی فرزند اصغر بشماره شناسنامه - صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1272595544 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت  40/42مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15201 اصلی  از  فرعی  زمین پالک 237  قطعه   از 

خریداری طی سند رسمی.

46- رای شماره 139560302027016777 مورخ  1395/12/16النا ترابی فرزند اصغر بشماره شناسنامه - صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1275258662 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

مترمربع.  به مساحت 40/42  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15201 اصلی  از  فرعی  زمین پالک 237  قطعه   از 

خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027016778 مورخ  1395/12/16غالمرضا ترابی فرزند محمد بشماره شناسنامه 5 

روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در  ملی 1199430684  بشماره  از شهرضا  صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  40/42مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027016800 مورخ  1395/12/17 سید مهدی رنجبر هفدانی فرزند سید حسن بشماره 

شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291664661 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/27 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027016804 مورخ  1395/12/17زینت خواجه پورنصرآبادی فرزند غالمحسین بشماره 

شناسنامه 382 صادره از یزد بشماره ملی 4431375627 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/27 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

50- رای شماره 139660302027000154 مورخ 1396/01/08 رسول کاظمیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 13433 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283836084 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

51- رای شماره 139660302027000377 مورخ 1396/01/15پروین شمس فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 1184 

صادره از آبادان بشماره ملی 1819380335 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  184/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139660302027000379 مورخ 1396/01/15لطفعلی دهقان دهقی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 

199 صادره از دهق بشماره ملی 1091903239 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 197/65 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139660302027000385 مورخ  1396/01/15علیرضا خداوردی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

997 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285509821 در ششدانگ قطعه زمین محصور  با  ساختمان متصله  احداثی 

مترمربع.   489/06 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11518 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی   بر 

خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139660302027000528 مورخ  1396/01/19کیارش استیری فرزند عباس بشماره شناسنامه 2545 

صادره از سبزوار بشماره ملی 0793715954 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12812باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عبدالمهدی  فرزند  حقیقی   علی  محمد   1396/01/19 مورخ   139660302027000534 شماره  رای   -55

شناسنامه 32 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129728661 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/22 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 278 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139660302027000535 مورخ 1396/01/19 غالمرضا کیانی ابری فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 

1821 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283647461 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12708 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  210/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

57- رای شماره 139660302027000536 مورخ  1396/01/19حسینعلی مهاجری جرم افشادی فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199475548 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  151/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139660302027000541 مورخ  1396/01/19 پریزاد رحیمی خیادانی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 

اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283836823 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   13507

 احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  279/10مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

59- رای شماره 139660302027000542 مورخ  1396/01/19محسن نوروزی پزوه فرزند حسین بشماره شناسنامه 

قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1283809044 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   10717

مساحت  192/70مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 7897  از  فرعی   200 پالک  زمین  قطعه   از 

خریداری طی سند رسمی.

60- رای شماره 139660302027000559 مورخ 19/01/1396 رضا یزدانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 157 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291305025 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6708 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  172/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

61- رای شماره 139660302027000560 مورخ  1396/01/19اکبر سلمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 51 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1283996006 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11518 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 278 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139660302027000561 مورخ  1396/01/20 نازگل صادقی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 283 

صادره از لردگان بشماره ملی 4668986518 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت160/82  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اسماعیل  فرزند  اسفندارانی  طالبی  مورخ  1396/01/20بتول   139660302027000564 شماره  رای   -63

شناسنامه 346 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286651255 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

مترمربع.   160 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10353 اصلی  از  فرعی   172 پالک  زمین  قطعه   از 

خریداری طی سند رسمی.

64- رای شماره 139660302027000567 مورخ 1396/01/20 محمد جواد جوکار سمسوری فرزند اصغر  بشماره 

بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  بشماره ملی 1291438157 در ششدانگ  اصفهان  از  شناسنامه 95 صادره 

از قطعه زمین پالک 443 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  307/90مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139660302027000571 مورخ  1396/01/20علی اکبر زینلی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 6 

صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659492568 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 193/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139660302027000574 مورخ  1396/01/20 علی اکبر زینلی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

6 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659492568 در ششدانگ یکباب تجاری و مسکونی احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  56/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمد  فرزند  سنجوانمره  محمدی  مورخ  1396/01/20مهدی   139660302027000576 شماره  رای   -67

شناسنامه 18775 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283889684 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 270 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

68- رای شماره 139660302027000577 مورخ  1396/01/20 محمود طغیانی پزوه فرزند حسین بشماره شناسنامه 

2434 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283688999 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  سازش  مورخ  1396/01/20شهناز   139660302027000581 شماره  رای   -69

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1284744833 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   698

از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/43 مترمربع.   قطعه زمین پالک 45716 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره 139660302027000584 مورخ 1396/01/20 سرور زعفرانیان فرزند حسن بشماره شناسنامه 3484 

صادره از اندیمشک بشماره ملی 1930034946 در 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  144/79مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمد  فرزند  ولندانی  همتی  مورخ  1396/01/20عبدالکریم   139660302027000585 شماره  رای   -71

قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1199493937 ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   1 شناسنامه 

مساحت  85/5مترمربع. به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی  پالک 237  زمین  قطعه   از 

 خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  دانشمندخوراسگانی  1396/01/20 محمدرضا  مورخ  رای شماره 139660302027000587   -72

از اصفهان بشماره ملی 1291339418 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی  شناسنامه 212 صادره 

به مساحت 193/05 مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  از قطعه زمین پالک 9564و9565و9569و9570 

خریداری طی سند رسمی.

73- رای شماره 139660302027000590 مورخ 1396/01/20 منصور ثالثی فرزند یداله بشماره شناسنامه 317 صادره 

از شهرضا بشماره ملی 1199104140 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

74- رای شماره 139660302027000594 مورخ 1396/01/20 ندا ناظمی فرزند مسیح اله بشماره شناسنامه 468 

صادره از بروجن بشماره ملی 4650406196 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

75- رای شماره 139660302027000605 مورخ  1396/01/20اعظم مردانی فر فرزند محمود بشماره شناسنامه 2488 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287034292 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.

76- رای شماره 139660302027000618 مورخ  1396/01/20بشیر رحیمی هارونی فرزند شمسعلی بشماره شناسنامه 

3959 صادره از اهواز بشماره ملی 1751080374 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  80/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139660302027000620 مورخ  1396/01/20زهره طغیانی پزوه فرزند یداله بشماره شناسنامه 2357 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283689766 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

62 فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

78- رای شماره 139660302027000623 مورخ  1396/01/20هوشنگ پاکروان فرزند یداله بشماره شناسنامه 191 

صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1141488371 در ششدانگ باغچه مشجر و زمین مزروعی احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  4668/86مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139660302027000632 مورخ  1396/01/21رجبعلی کریمی کردآبادای فرزند رضا بشماره شناسنامه 

34 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291330534 در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 170 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 با قید اینکه منافع آن مادام الحیوة متعلق 

به آقای عباس کریمی کردآبادی میباشد  ثبت اصفهان به مساحت  228/65مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

80- رای شماره 139660302027000633 مورخ  1396/01/21 زهراء ملک احمدی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

319 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287776051 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 170 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 با قید اینکه منافع آن مادام الحیوة متعلق 

به آقای عباس کریمی کردآبادی میباشد  ثبت اصفهان به مساحت 228/65 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

81- رای شماره 139660302027000634 مورخ  1396/01/21 حمیدرضا شفیعی فرزند علی بشماره شناسنامه 162 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287774482 در  146/66سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139660302027000637 مورخ  1396/01/21ثریا بیناء فرزند شعبانعلی بشماره شناسنامه 20 صادره 

از مرغملک بشماره ملی 4622018616 در 73/34 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139660302027000638 مورخ 1396/01/21 احمدرضا اعتباریان فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 

555 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291474587 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6183 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  154/6مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  عبدالعلی  فرزند  اعتباریان  مورخ  1396/01/21مصطفی   139660302027000641 شماره  رای   -84

خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1291613676 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   405 شناسنامه 

 احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6183 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/6 مترمربع.

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  ابری  فروغی  ناصر   1396/01/23 مورخ   139660302027000669 شماره  رای   -85

1156 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283640414 در 100 سهم مشاع از 157 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی 

مساحت  153/72مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   13039 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی   بر 

خریداری طی سند رسمی.

86- رای شماره 139660302027000670 مورخ  1396/01/23مهری مشهدی خوراسگانی فرزند محمدحسین بشماره 

شناسنامه 232 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291382828 در 57 سهم مشاغ از 157 سهم ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13039 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت   153/72مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139660302027000682 مورخ 1396/01/23 فائزه تصاعدیان فرزند مجید بشماره شناسنامه 7583 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1292604281 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

به مساحت 182/95  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 15190  از  از قطعه زمین پالک 2059 فرعی  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  ساکت  مورخ  1396/01/23محبوبه  شماره 139660302027000683  رای   -88

بر  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  از اصفهان بشماره ملی 1281723762 در سه دانگ مشاع  62644 صادره 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت182/95  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  مجید  فرزند  تصاعدیان  فاطمه   1396/01/23 مورخ   139660302027000686 شماره  رای   -89

465 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288457472 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت182/95  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

ابری فرزند محمود بشماره شناسنامه  90- رای شماره 139660302027000851 مورخ 1396/01/29 فاطمه کیانی 

12648 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283236176 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

مترمربع.   200/23 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12574 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی   بر 

خریداری طی سند رسمی.

ابری فرزند حسن بشماره شناسنامه  91- رای شماره 139660302027000853 مورخ 1396/01/29 ناصر کاظمی 

بر  احداثی  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  بشماره ملی 1291361138  اصفهان  از  38 صادره 

مساحت  200/23مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12574 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی   روی 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  دارالضیاره  مورخ  1396/01/29محمد   139660302027000876 شماره  رای   -92

احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  خانه  یکباب  در ششدانگ   1286976413 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   26

مترمربع.   64/76 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   39 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی   بر 

خریداری طی سند رسمی.

93- رای شماره 139660302027001063 مورخ  1396/02/02روح اله محمدی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 

26 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649901449 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

94- رای شماره 139660302027001064 مورخ 1396/02/02 امیرحسین محمدی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 

167 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649980934 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

95- رای شماره 139660302027001065 مورخ  1396/02/02 حسنعلی محمدی فرزند محمد  بشماره شناسنامه 

791 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649496791 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

96- رای شماره 139660302027001066 مورخ  1396/02/02محمد محمدی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 1392 

صادره از جرقویه بشماره ملی 5649503168 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  محمدتقی  فرزند  محدثی  ناهید  مورخ  1396/02/02   139660302027001111 رای شماره   -97

7657 صادره از تهران بشماره ملی 0054296064 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  497/14مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

98- رای شماره 139660302027001268 مورخ 1396/02/06 رسول ابوالحسنی کلمه خوارانی فرزند علی بشماره 

شناسنامه 58 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291437789 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

99- رای شماره 139660302027001282 مورخ  1396/02/06جواد حمامی خوراسگانی فرزند محمد حسین بشماره 

شناسنامه 462 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291487123 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 48 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/15 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

100- رای شماره 139660302027001283 مورخ 1396/02/06 فرهاد حمامی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 

645 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291464360 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 48 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  83/15مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

101- رای شماره 139660302027001286 مورخ  1396/02/06محمد حمامی خوراسگانی فرزند محمد حسین بشماره 

شناسنامه 12731 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283829215 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 48 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

83/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/18                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/02

»رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان     حسین هادیزاده«     4304/م الف

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای محمد قربانی   دادخواستی به خواسته الزام به فک پالک  به طرفیت رضا درخشان به این دادگاه تسلیم که 

به کالسه 95/163 ثبت و برای تاریخ 96/04/07 ساعت 04:45 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه 

خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضرشود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/129/م الف به تاریخ 96/02/16

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای مجید حبیبی   دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت بهزاد فاضلی به این دادگاه تسلیم که به کالسه 96/11 

ثبت و برای تاریخ 96/04/18 ساعت 04:30 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 

المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

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

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

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/128/م الف به تاریخ 96/02/15

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای رضا بهادرانی   دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند خودرو  به طرفیت علیرضا رخ بر به این دادگاه تسلیم 

که به کالسه 96/61 ثبت و برای تاریخ 96/05/01 ساعت 16:30 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه 

خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

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

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

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/129/م الف به تاریخ 96/02/09

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه 930830 به آقای ابراهیم 

جهانگیری و معصومه باقر زاده ومرجان قریشی و عزت زمانی نوک آبادی و عباس باقر زاده و غالمرضا باقرزاده و 

امید باقر زاده و صنم باقر زاده و منور باقر زاده و معصومه باقر زاده و  طاهره باقر زاده و سکینه باقر زاده و اعظم باقر 

زاده و شیرین باقر زاده  خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای مصطفی 

ساالری فرزند محمد باقر با وکالت محمد حسین رجائی و زهرا موحد به خواسته تنفیذ قرار داد مورخ 72/09/16 

و تنفیذ بیع نامه مورخ 74/11/07 و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 1396/04/21 

ساعت 11:00 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 

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

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

این آگهی وفق ماده 73 قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار درج شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1121/م الف به تاریخ 96/02/14

ابالغیه 
شماره ابالغنامه : 9610100353800662 شماره پرونده : 9509980358101141 شماره بایگانی شعبه : 960152   تاریخ 

تنظیم:96/2/6 مشخصات ابالغ شونده حقیقی : سعید مزروعی نشانی مجهول المکان   تاریخ حضور : 96/3/20 

شنبه ساعت 8:00 محل حضور اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 

طبقه 3 اتاق شماره 310  تاریخ حضور 96/3/20 ساعت حضور 8 در خصوص شکایت محمد یوسف جهانگرد علیه  

شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .توجه:پس ازدریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی 

بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد وابالغ بصورت کاغذی درموارد محدود واستثناانجام میشود بنابراین ضروری 

است نسبت به ثبت نام ومشاهده این ابالغیه وابالغیه های آتی ازطریق سامانه اقدام نمایدچنانچه جهت ورود به 

سامانه حساب کاربری )شناسه ورمز(دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 

ودرصورت عدم دسترسی به دفترخدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

م الف 4098   شعبه 112  دادگاه کیفری دوشهر اصفهان)112جزایی سابق(



وضعیت آب و هوا

بارانی

بارانی

ابری

بارانی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

13   ْC

5   ْC

12   ْC

18   ْC

28   ْC

24   ْC

29   ْC

32   ْC

حوادثسالمت

صدای پیوسته زانو نشانه التهاب مفصل
نشــان  اخیــر  مطالعـــات 
مکــرر  دادن  صــدا  می دهــد 
زانــو می توانــد از نشــانه های 
ابتــا بــه آرتریــت )التهــاب 

مفصل( باشد.
ــگام  ــژه هن ــو به وی ــدای زان ص
بلنــد شــدن از زمیــن و انجــام 
حــرکات خــاص ورزشــی تــا انــدازه ای طبیعــی اســت؛ ولــی 
مطالعــات محققــان کالــج پزشــکی بیلــور هوســتون آمریــکا 
نشــان می دهــد کلیــک و صــدا دادن مــداوم زانــو در افــراد 
میانســال، می توانــد نشــانه ابتــا بــه آرتریــت در ســال های 

بعــدی زندگــی باشــد.
آرتریــت )التهــاب مفاصــل( بــه التهــاب دردنــاک در ناحیــه 
ــی  ــن معضات ــه می شــود و یکــی از بزرگ تری مفاصــل گفت
اســت کــه افــراد بــه مــرور زمــان و بــا گذشــت ســن بــا آن 

ــوند.  ــه می ش مواج
ــو  ــی زان ــت در نواح ــی از آرتری ــای ناش ــایع ترین درده ش
لگــن، ســتون فقــرات و دســت دیــده می شــود. ایــن 
ــانه های  ــاهده نش ــال مش ــد احتم ــان می ده ــه نش مطالع
ــکایت  ــو ش ــدای زان ــدام از ص ــه م ــرادی ک ــت در اف آرتری
می کننــد، حــدود 11 درصــد اســت؛ در حالــی کــه ایــن آمــار 
ــدود 4.5  ــد، ح ــدا نمی ده ــان ص ــه زانوهایش ــرادی ک در اف

ــت.  ــد اس درص
ــتخوان ها را  ــا اس ــل ی ــکاک مفاص ــدای اصط ــکان ص پزش
کریپتــوس می نامنــد. ایــن صــدا معمــوال در ناحیــه مفصــل 
ــن  ــود. ای ــنیده می ش ــانه ش ــا و ش ــت و پ ــچ دس ــو، م زان
ــور  ــه ط ــد ب ــوس نمی توان ــد کریپت ــان می ده ــه نش مطالع
قطــع نشــانه آرتریــت باشــد؛ ولــی کریپتــوس مکــرر بایــد 
جــدی گرفتــه و بررســی شــود. عکســبرداری اشــعه ایکــس 
بــرای تشــخیص آرتریــت در افــرادی کــه از کریپتــوس 

ــد، ضــروری اســت. مکــرر شــکایت دارن
آرتریــت  روماتوییــد،  آرتریــت  )آرتــروز(،  اســتئوآرتریت 
ــروه  ــج گ ــرس، پن ــی، ورم مفاصــل پســوریاتیک و نق عفون

عمــده آرتریــت محســوب می شــوند. 
آرتــروز شــایع ترین نــوع آرتریــت اســت. ایــن التهــاب 
مفاصــل  حرکــت  اختــال  و  تــورم  ســبب  دردنــاک 
می شــود و معمــوال در ناحیــه دســت، زانــو، لگــن و ســتون 
 مهره هــا بیشــتر اســت. ســه عامــل اضافــه وزن، ســن 
ــروز  ــروز آرت ــل ب ــن دالی ــل، مهم تری ــیب دیدگی مفاص و آس
 Arthritis Care هســتند. نتایــج ایــن مطالعــه در نشــریه

Research & منتشــر شــده اســت. ایرنــا

 کالهبرداری ۳۰۰ میلیون تومانی 

با فروش مجسمه های زیرخاکی
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان اعضــای 
ــا  ــروش مجســمه های ط ــا ف ــه ب ــره ای را ک ــد ســه نف  بان
تومــان  و زیرخاکــی مبلــغ ۳۰۰ میلیــون و ۶5۰ هــزار 
ــد. ــد، شناســایی و دســتگیر کردن ــرداری کــرده بودن کاهب

ــتان  ــی اس ــده انتظام ــی، فرمان ــا آقاخان ــردار عبدالرض  س
اصفهــان، گفــت: در پــی شــکایت چندیــن شــهروند مبنــی 
بــر اینکــه ســه فــرد بــا فــروش مجســمه های طــا 
مبالغــی را از آن هــا ســرقت کــرده و متــواری شــده اند 
بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتورکار مامــوران 
ــرار  ــان ق ــرداری پلیــس آگاهــی اصفه اداره جعــل و کاهب

ــت. گرف
وی افــزود: در بررســی پلیــس مشــخص شــد ایــن 
ــان  ــون توم ــغ ۲۰۰ میلی ــب مبال ــه ترتی ــر ب ــراد از ۶ نف اف
4۰ میلیــون تومــان، ۲5 میلیــون تومــان، 5۰ میلیــون 
تومــان، ۳۰ میلیــون تومــان و ۲۰ میلیــون تومــان بــا ترفنــد 
فــروش مجســمه های طــا زیــر قیمــت بــازار کاهبــرداری 

کرده انــد.
ســردار آقاخانــی بیــان داشــت: کارآگاهــان تحقیقــات خــود 
را آغــاز کردنــد و موفــق شــدند هر ســه ســارق را شناســایی 
و در یــک عملیــات غافلگیرانــه و ضربتــی دســتگیر کننــد. 
متهمــان هنگامــی کــه بــا مســتندات پلیــس روبه رو شــدند 
بــه کاهبــرداری ۳۰۰ میلیــون  و ۶5۰ هــزار تومانــی اعتــراف 

کردند.
ــکیل  ــده تش ــوص پرون ــن خص ــت: در ای ــار داش  وی اظه
ــه  ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــردار جه ــه کاهب ــر س و ه

مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند.
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
بیشــتر  ابعــاد  زمینــه کشــف  در  پلیــس  تحقیقــات 
اســت،  بررســی  دســت  در  افــراد  ایــن  کاهبــرداری 
ــا شــاکیان  ــرداران طــی تمــاس ب خاطرنشــان کــرد: کاهب
ــی  ــر خاک ــا و زی ــمه ط ــدادی مجس ــد تع ــام می کردن اع
ــند  ــازار می فروش ــت ب ــر قیم ــا را زی ــد و آن ه ــدا کرده ان پی
و پــس از کســب اطمینــان مشــتریان خــود را پــای قــرار 
می کشــاندند و پــس از ضــرب و شــتم، وجــوه نقــد آن هــا 
را می دزدیدنــد و متــواری می شــدند؛ بــه همــه مــردم 
توصیــه می شــود فریــب ایــن افــراد شــیاد و کاهبــردار را 
نخورنــد و بــه تماس هــا و پیامک هــای اغواگرانــه توجهــی 
نکننــد؛ افــرادی کــه از آن هــا بــه ایــن شــیوه کاهبــرداری 
ــع در  ــان واق ــی اصفه ــس آگاه ــه پلی ــد ب ــده می توانن ش

ــر ــد. مه ــه کنن ــه مراجع ــان قائمی خیاب

جّو امنی�ت پاریس در روزهای انتخابات

فرانســه        جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری  بــا  همزمــان 

اســت.  یافتــه  افزایــش  کشــور  ایــن  در  امنیــیت  تدابــری 

دوشنبه  18 اردیبهشت ماه  1396 ـــمـــاره 423     ســـــال سوم                ݡسݒ

امام رضا  ؟ع؟ می فرمایند:
بهترین و ارزنده ترین خصلت ها انجام کارهای 
نیک، رسیدگی به بیچارگان و بر آوردن آرزوی 

آرزومندان است.

-«  حدیث روز   »-
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از  و  انسان هاســت  در  معمــول  رفتــاری  کــردن،  گریــه 
احساســات مختلــف ناشــی می شــود؛ امــا گریــه چــه فوایــدی 

دارد؟
 محققــان دریافته انــد کــه گریــه کــردن می توانــد بــرای جســم 
و روان ســودمند باشــد کــه بــا اولیــن گریــه نــوزاد در زمــان تولــد 

شــروع می شــود. 
    خاصیت سم زدایی از بدن

ــک   ــامل اش ــه ش ــود دارد ک ــک وج ــف اش ــوع مختل ــه ن  س
غیــرارادی،  اشــک مــداوم و اشــک احساســی می شــود. 
ــون  ــی همچ ــم ها را از آلودگی های ــرارادی چش ــک های غی اش

دود و غبــار پــاک می کنــد.
 اشــک های مــداوم چشــم ها را نــرم و آن هــا را در برابــر 
ــد  ــد. اشــک های احساســی هــم فوای عفونت هــا حفــظ می کن
ــک های  ــه اش ــی ک ــد. درحال ــامتی دارن ــرای س ــیاری ب بس

ــی  ــک های احساس ــت، اش ــد آب اس ــاوی ۹۸ درص ــداوم ح م
ــت. ــمی اس ــواد س ــر م ــترس و دیگ ــای اس ــاوی هورمون ه ح

    خاصیت خودتسکین دهندگی
 گریــه کــردن، یکــی از بهتریــن مکانیزم هــا بــرای خــود 
تســکین دهندگی اســت. بررســی ها نشــان می دهــد گریــه 
کــردن سیســتم عصبــی پاراســمپاتیک را فعــال و به آرام شــدن 

ــد. ــک می کن ــدن کم ب
    تسکین درد 

گریــه کــردن بــرای مــدت طوالنــی بــه تولیــد اکسی توســین و 
مخدرهــای درون زا منجــر می شــود. ایــن ماده هــای شــیمیایی 
ــدا  ــکین پی ــرد تس ــی ف ــمی و روح ــد درد جس ــک می کن کم

کنــد.

    جلب حمایت
 اگــر احســاس تنهایــی می کنیــد، گریــه کــردن روشــی اســت 
ــد،  ــان تول ــد. از زم ــما می کن ــاز ش ــه نی ــان را متوج ــه اطرافی ک
گریــه کــردن رفتــار ضمیمــه ای بــوده و کاربــرد آن بــه اشــکال 

مختلــف بــرای جلــب حمایــت دیگــران بــوده  اســت.
    کمک به رهایی از غم و اندوه

ــرد  ــه ف ــم اســت و ب ــودن مه ــن ب ــگام غمگی ــه کــردن هن  گری
کمــک می کنــد تــا بــا واقعیــت روبــه رو شــود و از دســت دادن 

ــرد. ــر بپذی ــا دوســت خــود را راحت ت ــواده ی اعضــای خان
    حفظ تعادل احساسی

 گریــه کــردن گاه بــه دلیــل شــادی، تــرس یا مضطــرب بــودن اتفاق 
می کنــد کــه بــه حفــظ تعــادل احساســی فــرد کمــک می کنــد.

    کمک به تنفس نوزاد
اولیــن گریــه نــوزاد بــه هنــگام تولــد بســیار مهــم اســت. نــوزاد 
داخــل رحــم اکســیژن مــورد نیــاز را از بنــد نــاف دریافــت می کنــد 
و بــه محــض تولــد، بــدن فرآینــد تنفــس را بــه تنهایــی انجــام 
ــوزاد کمــک  ــای ن ــه ریه ه ــه ب ــن گری ــت اولی ــد. در حقیق می ده
ــا زندگــی در جهــان خــارج از رحــم ســازگار شــود. ــا ب می کنــد ت

    کمک به خواب نوزاد
 گریــه کــردن بــه نــوزاد کمــک می کنــد شــب ها خــواب بهتــری 

ــته باشد.  داش
ــده  ــا ناراحت کنن ــاد ی ــی ش ــه اتفاق ــش ب ــردن در واکن ــه ک گری
طبیعــی اســت؛ امــا زیــاده روی در آن از وجــود مشــکلی جــدی 
ــد  ــاد کن ــل ایج ــره تداخ ــت روزم ــر در فعالی ــت دارد و اگ حکای
می توانــد نشــانه ای از افســردگی باشــد؛ در ایــن مواقــع مراجعــه 

ــه متخصــص ضــروری اســت. ایســنا ب

فواید گریه

ــای  ــروزی اســت. راهکاره ــوی ام ــای پرهیاه ــش، گمشــده دنی آرام
ــود: ــنهاد می ش ــه آن پیش ــن ب ــت یافت ــرای دس ــر ب زی

1- جلوی گریه خود را نگیرید و گه گاهی گریه کنید.
۲- دســت کم روزی 15 دقیقــه را در ســکوت بگذرانیــد و بــه نیازهــای 
واقعــی خــود و نیــز چیزهایــی کــه داریــد، فکــر کنیــد. ســکوت، عصاره  
آرامــش اســت؛ بــا زور نمی تــوان آن را ایجــاد کــرد؛ بایــد زمانــی کــه 
ــه  ــا ب ــاعت، تنه ــک س ــت کم روزی ی ــد. دس ــید، آن را بپذیری فرارس

اتاقــی برویــد و در را بــه روی خــود ببندیــد.
ــر گذشــته کاری  ــرای تغیی ــه ب ــد ک ــه خــود می گوین ــراد آرام ب ۳- اف

ــد. ــذت می برن ــی ل ــه زندگ ــر ادام ــگاه از فک ــرد؛ آن ــوان ک نمی ت
4- وقتــی احســاس می کنیــد کــه ســرتان پــر از فکرهــای مختلــف 
ــاک  ــا را پ ــدم زدن، آن ه ــا ق ــی در آن نیســت، ب اســت و جــای خال

کنیــد.
5- اگــر نتوانیــد کســی را ببخشــید، افــکار خشــمگینتان شــما را برای 
ــط خواهــد کــرد. شــاد کــردن دیگــران   ــراد مرتب ــن اف ــا ای همیشــه ب

ــود. ــش می ش ــث آرام باع
ــان  ــه در هم ــه چگون ــد ک ــد؛ ببینی ــودکان بیاموزی ــش را از ک ۶- آرام

ــد. ــذت می برن ــد و ل ــی می کنن ــتند، زندگ ــه هس ــه ای ک لحظ
7- از همــان کــه هســتید، راضــی باشــید؛ در ایــن صــورت احســاس 

ــد. آرامــش بیشــتری می کنی
ــد  ــر خواهی ــه شــما برســد، آرام ت ۸- هــر چــه اکســیژن بیشــتری ب
شــد؛ خــوب اســت در محــل کار و زندگــی خــود گیاهــی نگــه داریــد.
۹- مهــم نیســت کــه بــا شــما مؤدبانــه برخــورد کننــد یــا نــه؛ برخــورد 
ــما  ــی در ش ــاس خوب ــی و احس ــاد آرام ــث ایج ــما، باع ــه  ش مؤدبان

خواهــد شــد.
1۰- ســرعت حرکــت شــما بــا احساســتان رابطــه ای مســتقیم 
ــی  ــد؛ طول ــر کنی ــود را آرام ت ــدن خ ــرکات ب ــد و ح دارد؛ آرام راه بروی
ــرای رســیدن  ــد ب ــد شــد. گاهــی می توانی نمی کشــد کــه آرام خواهی
ــه هیــچ  ــد و ب ــه آرامــش، دراز بکشــید، عضــات خــود را شــل کنی ب

ــد. ــز فکــر نکنی چی
11- بــا حــرکات آرام و صحبــت کــردن شــمرده، احســاس آرامــش را 
بــه جمــع منتقــل کنیــد. آیــا تــا بــه حــال فــرد آرامــی را دیدیــد کــه بــا 

صــدای بلنــد صحبــت کنــد؟
1۲- با شوخ طبعی به آرامش خود کمک کنید.

ــای  ــل دم ــت؛ مث ــش اس ــم آرام ــر مه ــی از عناص ــی، یک 1۳- راحت
ــت. ــش راح ــاس و کف ــت و لب ــی راح ــب، صندل مناس

ــد و خــود را از  ــاز کنی ــار ســاعتتان را ب ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن 14- ه
ــد. ــان نجــات دهی فشــار زم

15- در آوردن کفش ها به کاهش فشار عصبی کمک می کند.
ــه در  ــی ای را ک ــای عصب ــک، تنش ه ــوپ کوچ ــک ت ــردن ی 1۶- فش
ــد. ــی می کن ــده اند، خال ــز ش ــما متمرک ــت های ش ــتان و دس انگش

17- لباس هــای گشــاد و راحــت، باعــث ایجــاد راحتــی و احســاس 
ــود. ــش می ش آرام

ــس  ــا عک ــید و از آن ه ــان را بنویس ــای زندگیت ــای زیب  1۸- لحظه ه
و فیلــم بگیریــد؛ ســپس بیشــتر وقت هــا آن هــا را بــه یــاد آوریــد و 

ــد. ــذت ببری ــد و ل درباره شــان فکــر کنی
1۹- هــوای دریــا، آب شــور و صــدای امــواج، همگــی باعــث آرامــش 
می شــوند؛ مســافرت بــه ســواحل دریــا را فرامــوش نکنیــد. تماشــای 
ــش  ــاد آرام ــما ایج ــا، در ش ــه دری ــدن ب ــره ش ــل خی ــا مث ماهی ه

ــد. ــس می کنن ــنا  و  تنف ــا آرام ش ــرا ماهی ه ــد؛ زی می کن
۲۰- آهســته غــذا خــوردن و جویــدن، باعــث تجدیــد قــوای فکــری و 

احســاس آرامــش خواهــد شــد.

راه های ایجاد آرامش


