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اصفهان آماده استقبال از جشنواره فیلم فجر 

ورزشاقتصاداستاناجتماعجهان نما کامیابى نیا: به بیرانوند مى گوییم حسین تهى!خواب جدید براى یارانه بگیرانهمدردى مردم اصفهان با جامعه آتش نشانعدالت جنسیتى از سیاست هاى واالى اسالم استتئورى نامزد پوششى، بى خود است

سال آینده هم
 سربازى فروخته مى شود
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در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

رمال فضاى مجازى در گلپایگان دستگیر شدموبایل به دستان؛پیامد ضعف فرهنگسازى در رسانه 
تالش افراد «موبایل به دست» براى ثبت رویدادهاى ویژه مانند حادثه 
ساختمان پالسکو تهران با واکنش منفى مسئوالن، گروه هاى مرجع 
مانند هنرمندان و سیاستمداران در شبکه هاى اجتماعى و خبرى همراه 
شده اما یکى از دالیل بروز این ولع، تهییج برآمده از فضاى نوین رسانه اى 
است.پدیده «شهروند-خبرنگار» که در عصر نوین رسانه هاى مجازى 

به عنوان راهکارى براى همنشینى بیشتر با افکار عمومى ...

پلیس فتاى گلپایگان در عملیاتى ویژه از کالهبردارى هاى میلیاردى 
رمال جوان که از طریق شــبکه هاى اجتماعى کاربرانى را در داخل و 
خارج از کشور اغفال کرده بود پرده برداشت.سرهنگ حسین بساطى 
فرمانده انتظامى شهرستان گلپایگان اظهار داشت: مأموران پلیس فتاى 
شهرستان گلپایگان مطلع شدند فردى با هویت معلوم از طریق راه اندازى 

یک شبکه در فضاى مجازى... پیشنهاد تمدید طرح جریمه ریالى سربازى در الیحه بودجه سال 96
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حادثه «پالسکو»؛ شاید وقتى دیگر در اصفهان

خانه اى ویرانه به وسعت 
دل یک شاعر!

اینجا خانه  سراینده  شــعر «از خون جوانان وطن 
الله دمیده» است، شــعرى که هنوز هم براى 
آیین هاى مناســبتى از رادیو و تلویزیون پخش 
مى شــود و خواننــدگان بنامى نیــز آن را اجرا 

کرده اند، اما...

در مقابل فداکارى 
آتش نشانان

باید سر تعظیم
فرود آوریم

چاره اى جزگرفتن 
تصمیمات دردناك 

نداریم

 بودجه پیشنهادى سال 1396 شهردارى شاهین شهر
 تقدیم شوراى اسالمى شهر شد

یک قرن تا صاحب خانه شدن!

فقط جنازه پلى اکریل باقى مانده است
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آگهى مناقصه عمومى

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  جواد جمالى- شهردار زرین شهر  

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1395 
خود در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات خط انتقال آب فضاى 
سبز پارك کوهستان زرین شــهر با اعتبار اولیه 3/800/000/000 
ریال از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد 
شرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى مورخ 95/11/7 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

نوبت دوم

بلیت 16 فیلم از فردا پیش فروش مى شود

حادثه «حادثه « طن 
اى 
ش 
جرا 

شهر
2
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  مبارزه اى سخت
  در انتظار کریم 

   آگهى مزایده عمومى 

محمد شرفا- شهردار مبارکه  محمد شرفا- شهردار مبارکه  

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

شرایط متقاضیان: 
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط 

ب) توانائى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى به مبلغ 20/000/000 ریال بابت سپرده شرکت در 
مزایده بحساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا چکهاى تضمینى، 

مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.) 
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031) 

مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال 
تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى تا روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: تا روز پنجشنبه مورخ 1395/11/14 تا پایان وقت ادارى 
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/11/16 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است. 
 شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

نوبت دوم

مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسى (ماهیانه- ریال)مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

95/2256اجاره پارکینگ شهداى ایرانپور1
1395/09/1530/000/00036



0202جهان نماجهان نما 2858یک شنبه  3  بهمن ماه 

رئیس جمهــورى صبح دیروز پــس از حضور در محل 
حادثه ساختمان پالسکو و بررسى وضعیت امداد و نجات 
در این منطقه گفت: همه ما در مقابل این فداکارى هاى 

امدادگران و آتش نشانان باید سر تعظیم فرود آوریم.
به گزارش ایرنا، حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى پــس از بازدید در جمع خبرنــگاران افزود: این 
درس و هشدارى براى همه مسئوالن است تا در چنین 
مواردى و در زمینه حقوق شهروندى برنامه ریزى هاى 

الزم انجام شود. 
وى با تجلیل از تــالش امدادگران بخش هاى مختلف 
گفت: امدادگران تالش ستودنى را براى نجات جان افراد 

زیر آوار مانده آغاز کرده اند.  
وى افــزود: جانباختــگان این حادثه نیــز در دل مردم 
براى همیشــه جاودانه مى مانند زیرا براى نجات مردم 
رفتند و خود را به آتــش زدند و از خدا مــى خواهیم به 
آنان اجر دهد و به خانواده هاى عظیم الشــأن آنان صبر 

عنایت کند. 
روحانى گفت: همچنین بخــش تأمین اجتماعى باید به 
فوریت به مسئله کارگرانى که در شب عید در این حادثه 
بیکار شده اند ، کمک کند.  وى افزود: همچنین بیمه ها 
باید سریعاً به بیمه شدگان کمک کنند و همچنین آنهایى 

که بیمه نیستند از طرق دیگر کمک و امداد شوند. 

مشــاور رئیس جمهور با اشــاره به اینکه مردم و نظام 
جمهورى اسالمى در چند سال آینده با مشکالت بزرگى 
مواجه خواهند شــد و هرکدام از این چالش ها ظرفیت 
تبدیل شدن به بحران براى اداره کشور را دارد، خاطرنشان 
کرد: در ســال هاى اخیر همزمانى با تراکم چالش ها در 
طول تاریخ جمهورى اســالمى بى سابقه بوده است که 
از جمله مى توان به چالش هــاى اقتصادى و اجتماعى 
در زمینه کمبود آب، مسائل محیط زیستى، کمبود منابع 
مالى دولت، ورشکســتگى صندوق هاى بازنشستگى، 

مشکالت بانک ها و... اشاره کرد.
به گــزارش ایســنا، محمدعلى نجفى گفــت: از دیگر 

چالش هاى امروز جامعه فساد اقتصادى، اعتیاد، حاشیه 
نشینى، زنان سرپرســت خانوار و... است و همچنین در 
آینده نیز با مشکالتى روبه رو خواهیم بود که چالش هایى 

را پیش روى اداره کشور نشان مى دهد.
وى افزود : براى رسیدن به راه حل مشکالت و اجراى آنها 
در جهت نجات جامعه و عبور از تنگناها باید عزم و اراده 

ملى و اجماع ارکان مختلف کشور را داشته باشیم.
نجفى گفت: در ســال هاى آینده چــاره اى جز اتخاذ 
تصمیمات بزرگ و دردناك براى کشــور نداریم و براى 
رســیدن به این تصمیمات مهم به درك و تفاهم ملى و 

اجماع نظرات نیازمندیم.

در مقابل فداکارى آتش نشانان 
باید سر تعظیم فرود آوریم

چاره اى جزگرفتن تصمیمات 
دردناك نداریم

ممانعت از سخنرانى 
مشاور هاشمى در کرج

غالمعلى رجایى مشـاور آیت ا...هاشمى رفسنجانى 
در یادداشـتى بـراى انتخـاب نوشـت: «دیـروز بـه 
مجمع رفتـم. جلسـه اى بـود با دوسـتان همـکار و 
مشـاورین. فضـاى کار در مجمـع بعـد از هاشـمى 
بزرگ، سـخت و تلخ و سنگین شده اسـت. دوستى 
پس از ختم جلسه مجمع را به همین دلیل ترك کرد 
و رفـت. فضـاي خیلـى غمـزده اى  اسـت و نـو بـه 
نـو مسـائلى پیـش مى آیـد و چیزهایى مى شـنویم 
حجت االسـالم  مى شـود.  تـازه  داغمـان  کـه 
والمسـلمین رسـتگارى از مشـاوران هاشـمى 
عزیـز کـه سـخنران مشـهور مسـلط و قهـارى 
اسـت، در روز مراسـم هفتم بـه دعوت امـام جمعه 
محمدشـهر کرج بـراى سـخنرانى رفتـه و عده اى 
تنـدرو با تهدیـد امـام جمعه کـه میزبـان وى بوده، 
مانـع سـخنرانى رسـتگارى شـده اند. کج فهمـى 
تا به کجا؟ اظهارات سخیف آن شاعر بى انصاف، که 
خوش ندارم نامش را ببرم و از ساحت مقدس شعر و 
شاعرى جز کسب و نفع  شخصى نمى شناسد، از دفن 
هاشـمى در جوار مقتدایـش امام(ره) چنان سـوخته 
که گفتـه، حاال معلوم شـد سـاخت ضریح اشـرافى 
به چه دلیل بوده اسـت! شـهادت مى دهـم تا اندکى 
قبـل از ظهر روز دوشـنبه - یعنـى روز قبـل از دفن 
- معلـوم نبـود هاشـمى در قم دفـن مى شـود یا در 

تهران.»

مقصران حادثه پالسکو 
چه کسانى هستند؟

   ایسنا | روزنامه جمهورى اسالمى نوشت: 
مهـم نیسـت االن مالک سـاختمان پالسـکو کدام 
فرد یا نهـاد اسـت ولى هرکـس و هرجا که هسـت 
معلـوم مى شـود از رانت قدرتـى برخوردار بـوده که 
بـراى حـدود ده اخطار رسـمى شـهردارى قدرتمند 
مرکـز مملکـت پشـیزى ارزش قائـل نبوده اسـت.
آقایان الزم نیسـت زحمت طاقت فرسـاى استعفا یا 
عذرخواهـى را بکشـند. حداقل براى مـردم توضیح 
دهنـد آنانـى کـه بـه تذکـرات توجـه نمى کردنـد
 کى هسـتند و چرا حاال بابت این حادثـه تلخ و ملى 

معرفى و مجازات نمى شوند؟

پیشنهاد جالب درباره آینده 
ساختمان پالسکو 

   خبر آنالین | «بـا توجه بـه فـداکارى آتش 
نشـانان، محل سـاختمان مخروبـه پالسـکو بعد از 
این حـوادث و حل بحران به سـازمان آتش نشـانى 
و خدمـات ایمنى تهـران واگذار شـود تا مسـئولین 
بدانند حتـى یک لحظه هم نباید تهـران را فراموش 

کرد.»
 این پیشنهادى بود که ابوالفضل حسن بیگى مشاور 
رئیس سابق ستاد کل نیروهاى مسلح و نایب رئیس 
فعلى کمیسیون امنیت ملى مجلس شوراى اسالمى 

مطرح کرد.
حسـن بیگـى بـا بیـان اینکه بـه احتـرام شـهداى 
آتـش نشـان، مـى تـوان در محـل سـاختمان 
پالسـکو نمادى را بـه عنوان فـداکارى و ایثـار این 
آتـش نشـان ها سـاخت، افـزود: سـاخت ایـن نماد 
مى توانـد کارى کنـد تا همـواره حادثه پالسـکو به 
عنوان یک هشـدار و زنگ خطر جدى جلوى چشم 

مسئوالن باشد.

یک سخنرانى پر از دروغ
پایگاه اینترنتى    باشگاه خبرنگاران جوان |
روزنامه گاردین در گزارشى به تحلیل سخنرانى «دونالد 
ترامپ » رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف پرداخت 
و نوشت: «ترامپ در روز تحلیف خود پیام روشنى را به 
همگان انتقـال داد،انتقال قدرت مسـالمت آمیز در 20 
ژانویه نشان دهنده  اتحاد در آمریکاست و ترامپ براى 

نابودى این اتحاد آمده است.»
نگارنده گزارش در ادامه نوشـت: «سـخنرانى ترامپ، 
تلخ، پیش پا افتـاده و پر از دروغ بود. سـخنان وى پر از 
خشم و تحقیر سیاست ها و نظام آمریکا بود. نخستین 

سخنرانى اش خام و بى شرمانه بود. »

توئیتر

صادق زیباکالم چند روز قبل از فوت آیت ا... هاشــمى 
باخبرآنالین به گفتگو نشست و درباره موضوعات مختلف 
با وى گفتگو کرد. بخش هایى از گفتگوى این تحلیلگر و 
استاد علوم سیاسى دانشگاه تهران را در ادامه مى خوانید:

   اگر حمایت رهبرى اصالحات شــامل ســیدمحمد 
خاتمى و اکبر هاشمى رفسنجانى نبود روحانى دو میلیون 
رأى بیشتر نمى آورد. معتقدم در اردیبهشت 96 هم همین 
حالت است. ما چاره اى جز این نداریم که قرص و محکم 
پشــت روحانى بایســتیم، این فقط روحانى نیست که 
محتاج اصالح طلبان است بلکه اصالح طلبان نیز محتاج 

روحانى هستند.
   نامزد پوششى، تئورى بى خودى است. سر تئورى بى 
خودى که نباید بنشینیم و بحث کنیم. اصًال معنى ندارد.

   آقاى عارف در مجلس دهم نشــان داد که توانایى 
مدیریت سیاسى ندارد، حاال فرض کنیم رئیس جمهور 
شود چقدر مى تواند منشــأ تغییرات باشد. جواب روشن 
است خیلى کم. آقایان عارف ها حتى نتوانستند مدیریت 

یک کمیسیون را به دست بگیرند.
   حاکمیت اجازه نمى دهد اصالح طلبان نامزد مستقل 
وارد میدان کنند حتى اگر پزشکیان یا على مطهرى باشند. 
االن درباره عارف هم شک دارم که بپذیرند خیلى جدى 

بیاید و رئیس جمهور شود.
   اصولگرایان از طریق این سازوکار انتخاباتى مى توانند 
به نامزدى واحد برسند. شــانس قالیباف از همه بیشتر 
است. حاال نمى دانم ســعید جلیلى به نفع قالیباف کنار 
مى رود یا خیر ولى در کل فــرق نمى کند. اصولگرایان 
فقط یک شانس داشتند و او هم محمود احمدى نژاد بود. 

اصولگرایان بعد از محمود احمدى نژاد یتیم شدند.
   روحانى با پا و دست بســته پیروز انتخابات ریاست 
جمهورى مى شــود حاال هر کدام از شــخصیت هاى 
اصولگرا نامزد ائتالف شود فرقى نمى کند، چه قالیباف 
باشــد چه ســعید جلیلى یا عزت ا... ضرغامى، روحانى 
او را شکســت مى دهد چون معتقدم اصولگرایان هیچ 

محبوبیتى ندارند.

   اگر جلیلى، مهرداد بذرپاش و این تیپ افراد بیایند رأى 
روحانى دوباره باال مى رود اما در عین حال رأى روحانى 
دیگر به 19 میلیون نخواهد رسید. فقط اگر احمدى نژاد 
مى آمد رأى روحانى تکان مى خورد ولى بدون احمدى 

نژاد رأى روحانى حدود 15 میلیون رأى خواهد بود.
   قالیباف شش هفت میلیون رأى مى آورد بنابراین از 
آنجاکه آراء روحانى از نصف به عالوه یک بیشتر مى شود، 

رئیس جمهور بعدى خواهد بود.
   خیلى از کسانى که مى خواهند به سعید جلیلى رأى 

بدهند و نگاه او را تأیید مــى کنند، آقاى قالیباف را قبول 
ندارند چون تفاوتى بین قالیباف و روحانى قائل نیستند. 
معتقدند قالیبــاف هم خیلى از کارهاى ســازش کارانه 
روحانى را خواهد کــرد بنابراین اگر قالیباف نامزد اصلى 
اصولگرایان بشــود، برخى از پایدارى هــا و تندروها در 
انتخابات شرکت مى کنند اما رأى سفید به داخل صندوق 

مى اندازند.
   آقاى توکلــى وقتى توتال آمد به دادســتان انقالب 
شکایت کرد که «بیا این توتال را بگیریم، بزنیم، ببنیدیم، 

وزیر نفت فالن است» اما دو سه روز بعد قرارداد گردن 
کلفتى با گازپروم روسیه بسته شد یک کالم آقاى توکلى 
چیزى نگفت. یعنى اینقدر او در قبال قرارداد با روس ها 
ســکوت کرد که آدم فکر مى کند گازپروم براى روسیه 
نیست بلکه شرکتى تحت اختیار کمیته امداد است تا عواید 
قرارداد صرف کارهاى عام المنفعه شود. تفاوت بین توتال 
و گازپروم روسیه وجود دارد، توتال فرانسه آمده ایران را 
تاراج کند اما گازپروم آمد تا کارهاى سازندگى و عمران 

در ایران انجام دهد.

سخنگوى شرکت هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
(ایران ایر) مى گوید، در هیچیک از بندهاى قرارداد 
خرید صد فرونــد هواپیما از ایربــاس به ممنوعیت 
سرویس دهى و پرواز برخى از افراد با این هواپیماها 

در مسیرهاى داخلى و بین المللى اشاره نشده است.
شــاهرخ نوش آبادى در گفتگو با ایرنــا، ضمن رد
شایعه هایى که در این باره در برخى تارنماها منتشر 
شده اســت، تأکید کرد: همه هموطنان مى توانند 
از این هواپیماها در مســیرهاى داخلــى و خارجى 

استفاده کنند.
ســخنگوى ایران ایر گفت: در نخســتین پرواز این 
هواپیما با معرفى بنیاد شهید انقالب اسالمى ایران 
بیش از 190 نفر از خانواده محترم شــهدا به مشهد 
اعزام شدند و هم اکنون این هواپیما در سرویس هاى 

داخلى ایران ایر به شهرهاى مختلف پرواز مى کند.
نوش آبادى افزود:  ممنوع بودن پرواز این هواپیماها در 
مسیرهاى بین المللى کذب است. در قرارداد ایران ایر 
با ایرباس به ممنوع الخروج بودن این هواپیماها اشاره 
نشده و تمام بندهاى این قرارداد منطبق با مقررات

بین المللى منعقد شده است.

زیباکالم همچنان روحانى را شانس برتر انتخابات سال 96 مى داند:

تئورى نامزد پوششى، بى خود است
ممنوعیت پرواز برخى 

افراد با ایرباس هاى جدید 
صحت ندارد

یادگار امام(ره) در مجمع عمومى انجمن اسالمى پزشکى 
ایران روایت خود از ویژگى هاى خاص آیت ا... هاشمى چون 
ریاکار نبودن، شجاع بودن، خوش بین بودن و... را بیان کرد.

به گزارش انتخاب، آیت ا... سید حسن خمینى در بیست و 
چهارمین مجمع عمومى انجمن اسالمى جامعه پزشکى 
اظهار داشت: «یک روز در اوج حوادث بعد از 88، یک خطیب 
در تلویزیون تندترین سخنان را نسبت به شخص ایشان گفته 
بود. بعد از ظهر در جلسه دانشگاه آزاد ایشان را دیدم؛ گفتند 
آن خطیب را بعد از سخنرانى دیدم؛ گفتم به روى او آوردید؟ 
گفتند نه. گفتم او چیزى گفت؟ گفتند نه! ایشــان ظرفیت 
روحى بسیار باالیى داشت و من مى توانم به جرأت بگویم 
این ظرفیت روحى، هاشمى را نسبت به سیاستمداران دیگر 

ممتاز کرده بود که مى توانست سکوت کند و حرف نزند.»
سید حسن خمینى اظهار داشت: «آقاى هاشمى بسیار خوش 
بین به خدا بود و نکته اى که من از ایشان درس گرفتم این 
بود که به فهم مردم اعتماد داشت. در جلسه اى با ایشان بودم 
که تلخ ترین جلسه عمر من تا حاال بود. چون من احساس 
کردم شاید ایشان حالش بد شود با هم به منزل برگشتیم. من 
بخاطر نگرانى از حال ایشان گفتم در منزل کسى هست؟ 
گفتند نه؛ تنها هســتم. گفتم مى خواهید من هم بیایم تا 
چاى بخوریم و صحبت کنیم؟ گفتند نه من خوابم مى آید؛ 

خاطراتم را مى نویسم و مى خوابم.»
وى ادامه داد: «آقاى هاشمى از معدود افراد در آن سن و سال 

بود که در شبکه هاى اجتماعى فعالیت داشت. ایشان زود 
مى خوابید و زود بیدار مى شــد و با اینکه این مقدار با هم 
صحبت مى کردیم یک بار به من نگفت بیدار مى شــوم 
نماز بخوانم و حتى اشاره هم نکرد.من بعداً از خانواده و بچه 
هایشان شنیدم که ایشان بعد از بیدار شدن قرآن و نماز مى 
خوانده است. من از ایشان پرســیدم چه زمانى از اینترنت 
استفاده مى کنید؟ گفت صبح قبل از رفتن به دفتر این کار را 
انجام مى دهم. از هرچه در موردش مى گفتند مطلع بود اما 

غصه نمى خورد و برایش مهم نبود.»
سید حســن خمینى گفت: «یکى دیگر از امتیازات آقاى 
هاشمى تقدم منافع ملى بر شخصى بود. اولین بار از ابوى 
شنیدم و بعد دیدم همینطور است. انتخابات سال 92 که ردش 
کردند، البته من حدس زده بودم، دوشنبه شب مطلع شدم و 
روز سه شنبه به دفتر ایشان زنگ زدم و ناهار رفتم دیدم آقاى 
هاشمى از نظر روحى بسیار سرحال بود مثل اینکه به چیزى 
که مى خواست رسیده بود.» وى تأکید کرد: «واقعاً خوشحال 
بود و گفت نمى دانم این حجم انتظار از من را چطور برآورده 
کنم. مهم این بود که غیر از یکى دو نفر به اتفاق همه به او 
گفتند این حیثیت به وجود آمده را خرج کسى نکن. ایشان 
مى دانست که دارد با سرمایه به دست آمده بعد از انتخابات 
سال هاى 84 و 88 و این همه فشار چه کار مى کند و منافع 
ملى را بر منافع شخصى ترجیح داد و البته خدا هم به ایشان 

کمک کرد.» 

خاطرات سیدحسن خمینى 
از آیت ا... هاشمى رفسنجانى

امام جمعــه قزوین در خطبه هاى نمــاز جمعه تصریح 
کرد: حادثه ریزش ســاختمان پالســکو در تهران که 
طى آن عده اى از افراد جهادگر مجروح شدند یا دعوت

 حق را لبیک گفتنــد، حادثه اى هشــدار دهنده و تأثر 
برانگیز بود.

به گــزارش نامه نیوز، آیــت ا... عبدالکریــم عابدینى 
افزود: این ساختمان قبل از انقالب توسط آمریکایى ها 
ساخته شــده بود و از اســتحکام آن خیلى هم تعریف
مى کردند، مانند ســایر کارهایى کــه انجام مى دهند،
 مى بینیم کــه نه به ســاختمان آمریکایى مى شــود
 اعتماد کرد نه به سیاســت، نه به امضاى آمریکایى ها؛ 
تاکنون نیــز مــا از آمریکا تنهــا خیانــت و بدقولى 

دیده ایم.

امام جمعه قزوین اظهار داشــت : این ســاختمان که 
فروریخت و خسارت هاى مالى و جانى زیادى به تهران 
وارد کرد 15 طبقه بود، در حالى که ساختمان هاى بلندتر 
از این نیز در تهران وجود دارد که قبل از انقالب ساخته 
شده است، این حادثه هشــدارى براى سایر شهرها و 
تهران اســت و نیاز به پیش بینى و پیشگیرى را نشان 

مى دهد.
وى خاطرنشــان کــرد: مســئوالن بارهــا هشــدار
 داده بودنــد کــه این ســاختمان ایمن نیســت ولى
 با این حال شــاهد بى اعتنایى به هشدارها بودیم، اگر 
زلزله اى اتفاق بیافتد دیگر یک ســاختمان نیست باید 
مقدمات را فراهم کنیم تــا از چنین حوادثى جلوگیرى 

کنیم.

به ساختمان 
آمریکایى 
هم نمى شود 
اعتماد کرد 

امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه ساختمان 
پالسکو را آمریکایى ها ساخته بودند:

   خبر آنالین | آتش سوزى در ساختمان هاى بلند مرتبه یکى از دشوارترین حوادث 
شهرى براى آتش نشان هاست که هر روز بیشتر مى شــود. ساختمان پالسکو که اولین 
ساختمان مرتفع و مدرن ایران شناخته مى شود در یک آتش سوزى با خاك یکسان شد اما 
کشورهاى دیگر جهان چه تجهیزات و امکانات آتش نشانى براى مقابله با چنین حوادثى 

دارند؟
   طی ســال هاي اخیر و با افزایش ســاختمان هاي مرتفع و آســمانخراش ها استفاده از 
هلیکوپترهاي آتش نشانی هر روز فراگیر تر می شود. به عنوان نمونه ژاپن از چند سال قبل براي 
مقابله با آتش سوزي در برج ها از بالگردهاي یوروکوپتر ئى سى225 سوپر پوما استفاده می کند. 
این هلیکوپتر توانایی حمل حداقل هفت آتش نشان را با تجهیزات کامل دارد و همچنین با 
استفاده از تجهیزات آتش نشانی این شرکت می تواند از فاصله دور از کانون آتش و به صورت 

هوایی و با دقت باال کانون آتش را هدف قرار دهد.بوم یا لوله7/5متري این هلیکوپتر که قابلیت 
حرکت دارد می تواند آب یا فوم را با فشار باال در طبقات پمپاژ کند. همچنین بالگردهاى اینچنینی 
می توانند آتش نشانان را به پشت بام محل آتش سوزي برسانند تا این افراد فداکار مجبور نباشند از 
راه پله ها یا آسانسورهاي خطرناك که هر لحظه احتمال حادثه در آنها وجود دارد استفاده کنند.

   عالوه بر بالگردهــاي آتش نشــانی در تجهیزات جدیــد اســتفاده از روبات ها در 
آتش سوزي هاي مرتفع بسیار مرسوم و معمولی است. این تجهیزات روباتیک در طبقات 
ایمن نصب می شوند و می توانند ضمن حرکات لوله اطفاي حریق خود را به طبقات مرتفع 
که امکان دسترسی به آنها بسیار مشکل است برسانند. دوربین این تجهیزات تصاویر با 
کیفیت باال را براي آتش نشان ها ارسال می کند و آنها می توانند موقعیت و وضعیت آتش را 

بهتر تشخیص دهند. 
   استفاده از «پهپاد آتش نشان» هم در بسیارى از کشورهاى جهان مرسوم است. استفاده 
از پهپادها در عملیات هاى امدادى چند سالى است که مورد توجه نهادهاى مختلف امدادى 
در دنیا قرار گرفته است. امروزه شرکت هاى مختلفى به طراحى و فروش این پهپادها به 
نهادهاى امدادى اقدام کرده اند. پهپادهاي به کار گرفته شــده در آتش نشانی نیویورك 
هرکدام 85 هزار دالر قیمت دارند که به صورت ویژه براي مأموریت  هاي آتش نشانی طراحی 
شده اند. این پهپادهاي با دوربین هاي حرارتی و مادون قرمز اطالعات بسیار مهمی را حتی 
از میان دود بسیار غلیظ و شعله هاي آتش براي کنترل  و اطفاي حریق از باال ارسال می کنند 

تا آتش نشان ها به مناطق خطرناك وارد نشوند.
    مقامات امارات سال 2015 براي مقابله با آتش سوزي در ساختمان هاي مرتفع براي 
سازمان آتشن شانی خود(مشهور به دفاع شهري در امارات) جت پک خریداري کرده اند. 
این قرارداد با شرکت هوایی مارتین به امضا رسیده و قرار است 20 جت پک تحویل نیروهاي 
آتشنشانی در دبی شود. جت پک در واقع یک وسیله پرواز شخصی است که فرد می تواند با 
آن بدون نیاز به باند پرواز کند. جت پک هاي خریداري شده با تجهیزات آتش نشانی می توانند 
آتش نشان ها را به ارتفاع 914 متري از سطح زمین برسانند. آتش نشان می تواند با سرعت 

74 کیلومتر بر ساعت پرواز کند.

همه تجهیزات جهانى که آتش نشان هاى پالسکو نداشتند!
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نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم با انتقاد از فراهم 
نبودن امکان مشارکت سیاسى و عدم بهره مندى از در 
اختیار گرفتن پســت هاى مدیریتى، بر اهمیت عدالت 
جنسیتى به عنوان یکى از سیاســت هاى واالى اسالم 
تأکید کــرد و گفت: درصورتى که مى خواهیم توســعه 
متوازن و پایدار داشته باشیم، الزم است به توانایى هاى 

زنان به عنوان نیمى از جمعیت جامعه توجه کنیم.
طیبه سیاوشى شــاه عنایتى در گفتگو با ایلنا با اشاره به 
اهمیت تصویب برخى مواد برنامه ششم توسعه در مسیر 
مرتفع کردن مشکالت حوزه زنان، تصویب ماده 116 را 
اتفاقى مثبت در این روند ارزیابى کرد و گفت: نکته حائز 

اهمیت این است که از این پس، سیاستگذارى ها نسبت  به 
استفاده از توانمندى هاى زنان با رویکرد عدالت جنسیتى 

در چارچوب تعالیم اسالم خواهد بود.
نایب رئیس فراکســیون زنان مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر اهمیت بحث عدالت جنســیتى یادآور شــد: 
به عنوان نمونه زنان حدود 60 درصــد آموزش عالى را 
به خود اختصاص داده و بیش از نیمــى از ورودى هاى 
دانشگاه ها در سراسر کشور را زنان تشکیل مى دهند اما 
به این نسبت از  امکان مشارکت در فعالیت هاى سیاسى و 
اقتصادى و در اختیار گرفتن پست هاى مدیریتى بهره مند 

نیستند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: دوهزار و300نفر 
از شهروندان تهرانى در روزهاى پنج شنبه و جمعه براى 

کمک به مصدومان حادثه پالسکو خون اهدا کردند.
مرتضى طباطبایــى در گفتگو با خبرنــگار ایرنا با ابراز 
همدرى به مناســبت شــهادت جمعى از آتش نشانان 
فداکار و دیگر هموطنان در حادثه ســاختمان پالسکو، 
افزود: مردم نوعدوست تهران مانند همیشه بعد از وقوع 
این حادثه غم انگیز با مراجعه خودجوش به مراکز انتقال 

خون به کمک مصدومان و نیازمندان به خون شتافتند.
وى خاطر نشان کرد: در مجموع دوهزار و700 نفر از مردم 
تهران در دو روز اول براى اهداى خون به مراکز انتقال 

خون مراجعه کردند که دوهزارو300نفر موفق به اهداى 
خون شدند.

طباطبایى ادامه داد: در روز پنج شنبه یکهزارو 791 تن به 
مرکز اهداى خون تهران مراجعه کردند که یکهزارو 458 

تن موفق به اهداى خون شدند.
وى افزود: در روز جمعه هم 925 تن به مرکز انتقال خون 
وصال و نارمــک مراجعه کردند کــه 727 تن موفق به 

اهداى خون شدند.
مدیرکل انتقال خون اســتان تهران گفت: این استقبال 
مردمى براى اهــداى خــون در حالى انجام شــد که 

ذخایرخون به اندازه کافى موجود بود. 

2300 نفر در تهران 
طى دو روز خون اهدا کردند

عدالت جنسیتى از 
سیاست هاى واالى اسالم است

گالیه از بنیاد شهید
سید رضا خوشزاد مدیرعامل سابق سازمان آتش نشانى 
تهران با گالیه اى از بنیاد شهید گفت: «متأسفانه بنیاد 
شـهید، آتش نشـانان را "شـهید" نمى دانـد. نیروهاى 
نظامى اگر حتـى در سـفر غیرعملیاتى هـم در بین دو 
شهر کشته شوند شهید محسوب مى شوند اما با اینکه 
در این سـال ها ما الیحه اى در این باره به شوراى شهر 
هم داده ایم اما همچنان بنیاد شهید، آتش نشانان را جزو 
شهدا ندانسته و آنها را از حقوق شهید برخوردار نمى داند. 
ایـن موضوع بـراى همـه آتش نشـانان ایران اسـت و 
نمى دانم چرا به آن توجهى نمى شود. در این راه، رسانه ها 
نیز باید کمک کنند تا به امید خدا عزیزان آتش نشان نیز 
که جان خود را در راه نجات مردم مى دهند جزو شـهدا 

محسوب شوند.»

شرایط خجالت آور... 
وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکى با اشـاره به 
حادثـه تأسـفبار آتش سـوزى و فروریختن سـاختمان 
پالسکو گفت: متأسفانه ما در کشور گرفتار رودربایستى 
و فساد هسـتیم و تا زمانى که این دو عامل وجود دارد، 

چنین حوادثى باز هم تکرار مى شود.
سیدحسـن قاضى زاده هاشمى اظهار داشـت:  ما هنوز 
در حوزه مسئولیت خودمان از این بحران به آن بحران 
مى رویم. به طورى که هنوز حادثه «حله» تمام نشده، 
حادثه برخورد قطار رخ مى دهد و بعـد هم بحران هاى 
دیگر و امـروز هم ریزش سـاختمان پالسـکو.  بر این 
اسـاس امیدوارم به خودمان بیاییم و قوانین درسـت و 

مؤثر را تصویب و اجرا کنیم.
وزیر بهداشت با انتقاد از خودزنى جامعه پزشکى، افزود: 
ما اصًال توقع نداریم خدمات نظام سالمت ایران مانند 
سوئیس و سـوئد باشـد اما باید توجه کرد که انقالب ما 
دو انگیزه داشت؛ اول برپایى اخالق و دوم ایجاد رفاه و 
آسـایش براى مردم. حـال باید ببینیم که شـرایط مان 
به چه صورت اسـت. باید بدانیم که واقعًا شـرایط مان 

خجالت آور است.

بانوان طلبه در میدان طالق 
رئیس مرکز تخصصى حقوق و قضاى اسـالمى حوزه 
علمیه قم گفت: آمار طالق در جامعه نگران کننده است 
و باید دانش آموختگان حوزه هاى علمیه در جهت مقابله 

با این آسیب به میدان بیایند.
حجت االسـالم عباس رفعتى افزود:حوزه هاى علمیه 
تأثیـر فراوانـى در جهـت کاهش آمـار طـالق دارند و 
به ویژه بانوان طلبه مى توانند در راستاى حل اختالفات 

خانوادگى نقشى مهم ایفا کنند.
وى تصریح کرد: خوشبختانه حوزه هاى علمیه خواهران 
در عرصه هاى مختلف به پیشـرفت هاى قابل توجهى 

رسیده است.
رئیس مرکز تخصصى حقوق و قضاى اسـالمى حوزه 
علمیه قم یادآور شد: خواهران طلبه اى که در حوزه هاى 
علمیه به تحصیل پرداخته اند باید این علوم دینى را به 
جامعه عرضه بدارند که در این باره در جهت ایجاد مراکز 

تخصصى و آموزش هاى الزم باید اهتمام شود.

تعطیلى یالثارات
 با چند کیلو آلبالو 

در پى اعـالم خبر تعطیلـى نشـریه یالثارات از سـوى 
مدیران این نشریه، مانى حقیقى کارگردان فیلم «چند 
کیلو آلبالو»  در خصوص اینکه آیا این تعطیلى ارتباطى 
با شکایت او از این نشریه دارد، گفت: «شکایت من علیه 
نویسنده و مدیر مسئول این نشریه مبنى بر افترا کماکان 
در شعبه دوم دادیارى دادسراى رسانه در حال رسیدگى 
است، متهمان پرونده با قرار تأمین کیفرى آزاد هستند و 
خبر تعطیلى این نشریه تأثیرى در روند پیگیرى شکایت 

من از افترازنندگان نخواهد داشت.»
پیش از این مانى حقیقى در پى انتشـار متنى در نشریه 
یالثارات از این نشریه شکایت کرده بود. متن منتشر شده 
درباره مناسبات مانى حقیقى، ترانه علیدوستى و اصغر 
فرهادى، جنجال هاى زیادى را در پى داشت. از بین این 
سه سینماگر، مانى حقیقى موضوع را از طریق شکایت 
در دادگاه دنبال کرده اسـت.روزهاى گذشته در خبرها 
به نقـل از روابط عمومـى هفته نامه یالثارات الح سـین، 
ارگان جمعیت انصار حزب ا... در اطالعیه اى آمد که این 
هفته نامه به دلیل آنچه «لزوم بازتوانى  مجدد» عنوان 

شد تا اطالع ثانوى چاپ و منتشر نمى  شود.

چرك نویس

  ایسنا| اینجا خانه  ســراینده  شــعر «از خون 
جوانان وطن الله دمیده» اســت، شعرى که هنوز هم 
براى آیین هاى مناســبتى از رادیو و تلویزیون پخش 
مى شود و خوانندگان بنامى نیز آن را اجرا کرده اند، اما...

«ابوالقاسم عارف قزوینى» شاعر و تصنیف ساز پرآوازه  
قزوینى که تصنیف هاى ملى و ارزشــمندش همراه با 
موسیقى منتشر شد و در طول عمرش از 1259 تا 1312 
شمسى، با سرودن تصنیف هاى مختلف، تأثیر زیادى در 
روزهاى پرآشوب جامعه داشت و در همین سال ها نیز 
هنرمندان ایرانى این شعر را در قالب هاى مختلف اجرا 
کردند،  حاال خانه اش به عنوان تنها یادگار باقیمانده از 
او این روزها، اوج بى مهرى را نسبت به خود و صاحبش 

مى بیند.
الهام حاجى ملکى دبیر انجمن دوســتداران یادمان ها 
و کارشــناس مرمت بناها و بافت هاى تاریخى درباره  
آخرین وضعیت خانه  «عارف قزوینى» به ایسنا مى گوید: 
در مواجهه بــا خانه  «عارف قزوینى» بــا آنچه روبه رو 
شدیم نه خانه یک شــاعر، که فقط یک ویرانه  کوچک 
بود. آسیب ها و تخریب هایى که این خانه با دو اتاق، یک 
زیرزمین، یک مطبخ و سرویس بهداشتى با آن مواجه 
بود، به حدى اســت که امروز دیگر هیچ نشانى از خانه  

یک شاعر ملى در خود ندارد.
او وجود این نشــانه ها را عاملى بــراى باورپذیرى این 
نکته مى داند کــه «عارف قزوینى» از ســال ها پیش 
شــاعرى گمنام بوده اســت و ادامه مى دهد: اداره کل 

میراث فرهنگى قزوین سال 1379 نقشه  این خانه را با 
هدف ثبت در فهرست آثار ملى تهیه کرد و آن را در سال 
1384 به شماره 12904در فهرست آثار ملى ایران ثبت

 کرد.
وى تأکید مى کنــد: در زمان ثبت ایــن خانه تاریخى، 
این مکان تقریبــًا همه  عناصر خانه را در خود داشــته 
است، اما متأسفانه تنها چیزى که امروز از این بنا وجود 
دارد، تنها یک اتاق و یک زیرزمین است، این در حالى 
اســت که چند سال پیش شــهردارى دیوار اصلى این 
خانه را براى تعریض معبر تخریب کرد اما خوشبختانه 
بــا ممانعــت مالــک از عقب نشــینى آن جلوگیرى

 شده است.
این کارشــناس مرمت بناها و بافت هــاى تاریخى در 
ادامه این پرســش ها را مطرح مى کند که چه عواملى 
باعث شده که خانه  یک شخصیت ملى بدون دغدغه از 
تخریب آن در چنین وضعیتى باشد؟ و چگونه است که 
مسئوالن و صاحبنظران شهرى و حتى کشورى هیچ 
تالشــى براى حفاظت از این میراث ارزشمند به عمل 

نمى آورند؟
حاجى ملکى با بیان اینکه خانــه  «عارف قزوینى» در 
تملک بخش خصوصى اســت نه وارثان این شــاعر؛ 
مى گوید: به نظر مى رســد چون مالــکان امروزى این 
خانه  تاریخى جزو ورثه  «عارف قزوینى» نیســتند به 
اندازه اى که باید دغدغه   نگهدارى و حفاظت از میراث 

ملى را ندارند.

نفوذ جریانات ســرد شــمالى از بعد از ظهر جمعه سبب 
تشدید بارش در سواحل شــمالى و شمال شرق کشور 
و کاهش دما در این مناطق شــده که تا دوشــنبه ادامه 

خواهد داشت.
براساس تحلیل نقشه هاى هواشناسى و بررسى خروجى 
مدل ها، به ســبب وجود جریانات مرطــوب جنوبى و 
همراهى آن با جریانات تراز میانــى، رگبار باران، گاهى 
رعد و برق و وزش باد شدید موقت در جنوب شرق، شرق 

و جنوب رخ مى دهد.

امروز یک شنبه در نیمه شرقى هرمزگان و برخى نقاط 
استان هاى کرمان، فارس و نیمه شمالى خراسان جنوبى 

شاهد بارش باران خواهیم بود. 
از روز جمعه به ســبب گذر امواج تــراز میانى، در برخى 
استان هاى واقع در شــمال غرب و دامنه هاى شمالى و 
جنوبى البرز شــاهد بارش هاى پراکنده اى بودیم که با 
تقویت ایــن جریانات، بارش در این نواحــى به ویژه در 
سواحل غربى و مرکزى خزر و دامنه هاى البرز مرکزى 
تقویت شده و  این وضعیت به تناوب تا روز یک شنبه در 

این مناطق ادامه دارد.
ازبعد از ظهر جمعه با نفوذ جریانات سرد شمالى، تشدید 
بارش در سواحل شمالى و شمال شرق و کاهش دما در 
نوار شمالى به ویژه در شمال شرق رخ داده که کاهش دما 

تا روز دوشنبه نیز تداوم دارد.
میانگین بارندگى کل کشور از ابتداى سال زراعى تا 23 
دى ماه امســال 50/1 میلیمتر ثبت شد، میزان بارش در 
سال گذشته در این بازه زمانى 124/9 میلیمتر بود بنابراین 

بارش سال جارى 40 درصد بارش سال گذشته است.

  ایرنا | تالش افراد «موبایل به دســت» براى ثبت رویدادهاى ویژه مانند حادثه 
ساختمان پالسکو تهران با واکنش منفى مسئوالن، گروه هاى مرجع مانند هنرمندان و 
سیاستمداران در شبکه هاى اجتماعى و خبرى همراه شده اما یکى از دالیل بروز این ولع، 

تهییج برآمده از فضاى نوین رسانه اى است.
پدیده «شهروند-خبرنگار» که در عصر نوین رسانه هاى مجازى به عنوان راهکارى براى 
همنشینى بیشتر با افکار عمومى و دریافت تازه ترین خبرها و سوژه یابى ها تلقى مى شود، 
دلیلى مى شود براى تقالى هر یک از کاربران این شبکه ها براى ضبط و ثبت مهمترین 

رویدادها که ارزش هاى خبرى گسترده اى دارند.
فارغ از عقب افتادگى هاى خبرى یا انعکاس ناقص اخبار در رسانه هاى رسمى که حس 
کنجکاوى مردم را ارضا نمى کند، هنگامى که از مخاطب خواســته مى شود فیلم ها و 
عکس هاى خود را براى یک شــبکه خبرى یا صفحه مجازى بفرستد تا با نام وى روى 
خروجى قرار گیرد، انگیزه اى نیرومند در وى براى گرفتن اطالعات «از هر راه ممکن» 

پدید مى آید. 
البته رســانه هاى مجازى 

مى تواننــد در نقش هاى 
آگاهــى رســانى، ایجاد 
همدردى، هشداردهى 
و بســیج افکار عمومى 
براى امدادرســانى- 
ماننــد اهــداى خون 
براى کمک به آسیب 
دیدگان حادثه ســى 
ام دى ماه ســاختمان 

ظاهــر  پالســکو- 
شــوند اما گاهى برخى فعاالن 

شــبکه هاى مجازى تصور مى کنند بــا بارگذارى 
تصاویر اختصاصى دوربین تلفن هاى همراه خود در این شبکه ها، امکان بازنشر گسترده 

اى مى یابند که در شرایط عادى از آن بى بهره اند. 
این زمان است که تأثیر مخفى رسانه ها در تهییج مردم براى ثبت برخى صحنه ها آن هم 
در شرایط نامناسب پدیدار مى شود؛ به ویژه آنکه در این زمینه و جوانب آن فرهنگسازى 
چندانى از ســوى نهادهاى دخیل صورت نگرفته اســت؛ جالب اینکه رسانه ها یکى از 

مهمترین نهادهاى فرهنگساز نیز به شمار مى روند!
تالش فراوان افرادى که نگاه عقالنى، انسانى و دلسوزانه به رویدادهاى اجتماعى را کنار 
مى گذارند و بدون اولویت دهى به مسائل، با وجود همه اخطارها و حتى خطرهاى جانى، تلفن 
همراه خود را به سوى صحنه هاى دلخراش یک تصادف، نزاع خیابانى، شلیک ضدهوایى، 
آتش سوزى یا ریزش ساختمان پالسکو نشانه مى روند، مى تواند به عملکرد گروه هاى 

خدمت رسان خدشه وارد کند و چه بسا سبب آسیب هاى جبران ناپذیر جانى و مالى شود.
بروز چنین کژکارکردهاى رفتارى براى اســتفاده از وســایل ارتباطى و تبدیل فرصت 
ها به تهدیدها، شــاید بیش از همــه به کوتاهــى نهادهاى فرهنگســاز و همچنین 

گســترش فناورى هــاى نوین موبایلــى و تهییج 
دیگر رســانه ها براى دریافــت اطالعات از همه شــهروندان 

بازمى گردد. 

به دنبال پیشــنهاد تمدید طرح جریمه ریالى سربازى 
در الیحه بودجه سال 96، به نظر مى رسد این طرح در 

سال آینده هم اجرایى شود.
به گزارش جام جم آنالین، مســئله سربازى و استفاده 
از معافیت هاى مختلف، همچنین استفاده از معافیت 
سربازى با پرداخت جریمه همواره از موارد مهم مورد 
سئوال مشموالن ســربازى بوده اســت. حاال هم با 
پیشنهاد دولت در تمدید طرح جریمه ریالى سربازى در 
الیحه سال آینده به نظر مى رسد باید منتظر تأیید این 

طرح از سوى مجلس هم باشیم.
هرچند سردار ابراهیم کریمى جانشین رئیس سازمان 
وظیفه عمومى ناجا معتقد اســت این طــرح «معلوم 
نیست حتمًا اجرایى شــود چرا که به تصویب مجلس 
نیاز دارد و ستاد کل نیروهاى مسلح هم باید نظر خود 
در این خصوص را اعالم کند». اما از سوى مجلس به 
نظر مى رسد که قضیه حل شــده است چراکه روح ا... 
بابایى دبیر کمیســیون اجتماعى مجلس در این رابطه 
مى گوید: «موضوع جریمه ریالى ســربازى از آنجایى 
که منبع درآمدى براى نظام اســت مــى تواند طرح 

سودمندى باشد.»

سربازى را بفروشیم، حقوق سربازان را 
بهتر کنیم 

یکى از دغدغه هاى خرید سربازى در سال هاى ابتدایى 
این طرح تبعیض نهفته در آن بــود. به این مفهوم که 
بسیارى از منتقدان این طرح به این واسطه که بسیارى 
از لحاظ مالى توان خرید ســربازى را ندارند به تبعیض 
در این طرح اعتراض کردند. اگرچه چند سالى این طرح 
متوقف شد اما با شکل و شمایلى دیگر در سال گذشته 
در الیحه بودجه هم دیده شــد. استقبال مشموالن از 
این طرح در سال گذشته دلیلى شد تا دولت در الیحه 

پیشنهادى در ســال آینده هم پیشــنهاد تمدید آن را 
داشته باشد. اما دبیر کمیسیون اجتماعى مجلس درباره 
موضوعى که در این میان کمتر دیده شده است معتقد 
است که دولت و نیروهاى مســلح در کنار درآمدزایى 
این طرح به وضع سربازان هم بپردازند تا انگیزه هاى 
مشموالن براى ســربازى بیشتر شــود. او مى گوید: 
«به باور من دولت باید براى کســانى که به سربازى 
مى روند حقوق هاى بهتــر و باالترى درنظر بگیرد. به 
اینصورت که جریمه ریالى ســربازى را از زیر دیپلم تا 
مقطع دکترا تعیین کند تا بسیارى از اقشارى که قدرت 
خرید ســربازى را دارند با صرف هزینه هاى مصوب 
این ســربازى را بخرند اما دولت و نیروهاى مسلح در 
کنار درآمد جریمه هاى سربازى حقوق سربازان را هم 

بهتر کند.»

قیمت ســربازى در الیحه دولت چقدر 
است؟

دولت در الیحه بودجه سال آینده شرایطى تقریبًا برابر 
با آنچه در قانون بودجه امسال و همچنین سال گذشته 
براى خرید جریمه سربازى مشموالن تعیین کرده بود، 

قرار داده است.
براساس بند ب تبصره (111) الیحه بودجه سال آینده، 
دولت این مجوز را دارد تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه 
عمومى را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت 
جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان 

سال 1396 معاف کند.
بر اســاس این تبصره میزان جریمه مشموالن غایب 
براى صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرك 
تحصیلى از این قرار اســت؛ مشــموالن زیر دیپلم ده 
میلیون تومان، دیپلم 15 میلیــون تومان، فوق دیپلم 
20 میلیون تومان، لیســانس 25میلیون تومان، فوق 

لیسانس 30 میلیون تومان،  دکترا پزشکى 35 میلیون 
تومان، دکترا غیرپزشکى 40 میلیون تومان و پزشکان 
متخصص و باالتر تا 50 میلیون تومان باید براى خرید 

جریمه بپردازند.
این در حالى اســت که به ازاى هرسال غیبت مازاد بر 
هشت ســال 100 درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه و 
مدت غیبت بیش از شش ماه یکسال محسوب مى شود. 
همچنین براى مشــموالن متأهــل 5 درصد و براى 
مشموالن داراى فرزند به ازاى هر فرزند 5 درصد از 

مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.

درآمد دولت از  فروش سربازى چقدر 
است؟

رقم هاى پیشــنهادى براى جریمه ریالى سربازى یا 
همان خرید سربازى از سوى ســتاد نیروهاى مسلح 
تعیین مى شود و ســپس مجلس شــوراى اسالمى 
پیشــنهادهاى خود را روى آن اعالم مى کند. هرچه 
هســت به نظر نمى رسد که در ســال آینده هم رقم 
پیشنهادى دولت براى خرید سربازى با سال گذشته 
تفاوت کند. هرچند امســال به نظر مى رســد براى 
کمتر شدن تبعیض نوع دریافت این جریمه از سوى 
دولت به صورت قســطى هم باشــد. فارغ از همه 
این موارد اما رقمى که دولت در بودجه ســال آینده 
از ســوى جریمه ریالى ســربازان تعیین کرده چقدر 

است؟
علیرضا رحیمى عضو کمیسیون امنیت ملى وسیاست 
خارجى مجلس در این رابطه مى گوید: «در این الیحه 
حدود هزار میلیــارد تومان از محــل درآمدى خرید 
غیبت ســربازى پیش بینى شده از ســویى دیگر نیز 
بخشــى از معوقات ســال 95 نیز به این مبلغ اضافه 

مى شود.»

پیشنهاد تمدید طرح جریمه ریالى سربازى در الیحه بودجه سال 96

سال آینده هم سربازى فروخته مى شود

کاهش دما تا فردا ادامه داردخانه اى ویرانه به وسعت دل یک شاعر!

س ى ص س ر ى
دم را ارضا نمى کند، هنگامى که از مخاطب خواســته مى شود فیلم ها و 
ود را براى یک شــبکه خبرى یا صفحه مجازىبفرستد تا با نام وىروى

گیرد، انگیزه اى نیرومند در وى براى گرفتن اطالعات «از هر راه ممکن» 

ىازى  هاى مج
ر نقش هاى 
ـانى، ایجاد 
شداردهى 
ر عمومى 
ســانى- 
ى خون 
ه آسیب 
ه ســى 
ـاختمان 

ظاهــر 
هى برخى فعاالن 

 مجازى تصور مى کنند بــا بارگذارى 
صى دوربین تلفن هاى همراه خود در این شبکه ها، امکان بازنشر گسترده 

ه در شرایط عادى از آن بى بهره اند. 
 که تأثیر مخفى رسانه ها در تهییج مردم براى ثبت برخى صحنه ها آن هم 
سب پدیدار مى شود؛ به ویژه آنکه در این زمینه و جوانب آن فرهنگسازى 
وى نهادهاى دخیل صورت نگرفته اســت؛ جالب اینکه رسانه ها یکى از 

گســترشفناورى هــاى نوین موبایلــىو تهییج
دیگر رســانه ها براى دریافــت اطالعات از همه شــهروندان 

بازمى گردد. 

موبایل به دستان؛ موبایل به دستان؛ 
پیامد ضعف فرهنگسازى پیامد ضعف فرهنگسازى 

در رسانه در رسانه 

5کى 35 میلیون 
مان و پزشکان

 باید براى خرید 

ل غیبت مازاد بر
مه پایه اضافه و 
حسوب مى شود. 
5 درصد و براى 
5ند 5 درصد از 

بازى چقدر 

یالى سربازى یا 
یروهاى مسلح

ـوراى اسالمى 
 مى کند. هرچه
ل آینده هم رقم 
با سال گذشته 
 رســد براى 
ریمه از سوى 
 فارغ از همه 
ســال آینده 
ن کرده چقدر 

 ملى وسیاست 
 «در این الیحه 
 درآمدى خرید 
ــویى دیگر نیز 
ین مبلغ اضافه 
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مرکز رشد اقمارى در
دهاقان راه اندازى مى شود 

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد دهاقان گفت: 
مجوز راه اندازى مرکز رشد اقمارى این واحد براساس 
بخشــنامه معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد 
اســالمى و تأیید دبیر هیئت امناى دانشــگاه آزاد 

اسالمى استان اصفهان صادر شد.
احمدرضا یلمه ها گفت: پس از صدور مجوز راه اندازى 
مرکز رشد اقمارى واحد دهاقان، این واحد اقدام به 

عقد تفاهمنامه با مرکز رشد واحد اصفهان کرد.
وى افــزود: با انجام ایــن مهم، جــذب و پذیرش 
ایده هاى فناورانه در سطح منطقه، میزبانى و انجام 
سمینارهاى علمى تخصصى، برگزارى کارگاه هاى 
آموزشى ترویجى، توانمندسازى، برگزارى نمایشگاه 
و جشنواره هایى با محوریت فعالیت هاى مرکز رشد، 
تبادل تجربیات، دانش و اطالعات، خدمات مرتبط با 
توسعه، رشد و ارتقاى واحدهاى فناور، مقدور و میسر 

خواهد شد.

راه اندازى فازهاى دوم و سوم 
باغ رضوان

کفیــل فرمانداراصفهــان بااشــاره بــه تنــوع
 آرامســتان ها ى قدیمى اصفهان اظهارداشــت: 
براى یکپارچه سازى و هماهنگى در خصوص دفن 
اموات نیاز به یک ســازماندهى بود که با همکارى 
فرماندارى، پزشــکى قانونى و دیگر دستگاه ها ى 

مربوطه اقدامات خوب و مطلوبى رخ داده است.
وى تصریح کرد: با اســتقرار شــعبه اى از پزشکى 
قانونى در محل آرامســتان و تشــریح اولیه متوفى 
دیگر نیاز به مراجعه به پزشــکى قانونى نیســت و 
براى تســهیل در امور بعضى از برنامه هاى قانونى 
اقدامات در خود محل باغ رضوان انجام مى شــود 
و ایــن خدمات رســانى کمک شــایانى در رفت و 
آمد و صرفه  جویــى در وقت شــهروندان خواهد

کرد.
 وى با اشــاره به راه اندازى فازهاى دوم و سوم باغ 
رضوان و پیشروى پروژه هاى قسمت هاى مختلف 
گفت: نیاز مردم  در همه شــئون برطرف شــده و با 
شــرایطى که در آرامســتان باغ رضوان ایجاد شده 

کمترین نگرانى را از این آرامستان داریم.

استعدادیابى نوجوانان 
در 10 رشته

جشــنواره همگانى اســتعدادیابى ورزشى با حضور 
نوجوانان دختر و پسر هشــت تا 11 سال در اصفهان 

آغاز شد.
در این جشنواره استعدادیابى در رشته هاى بسکتبال، 
تکواندو، تنیس روى میز، دو و میدانى، شمشیربازى، 
شــنا، والیبال، وزنه بردارى، ووشو و هندبال صورت 

گرفت.
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در این 
برنامه اظهار داشــت: این برنامه اولین برنامه براى 
استعدادیابى نوجوانان است تا بتوانیم آینده قهرمانان 
المپیک و مسابقات جوانان را از بین آنها انتخاب کنیم.
محمد سلطان حســینى افزود: امیدواریم در آینده نه 
چندان دور قهرمان هاى المپیــک فراوانى را تقدیم 

کنیم .

800 برنامه در دهه فجر 
در برخوار اجرا مى شود

مسئول شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى برخوار 
گفت: امسال بیش از 800 برنامه در سطح شهرستان 

برخوار اجرا مى شود.
مرتضى داورى افزود: به مناسبت فرا رسیدن سى و 
هشتمین سالگرد پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى، 
در شهرســتان برخوار 21 کمیته اصلى و شش ستاد 

فرعى تشکیل شده است .
وى با بیان اینکه دهه فجر فرصت مغتنمى براى تبیین 
ارزش  هاى انقالب اسالمى به نســل جوان است، 
افزود: بزرگداشــت پیروزى انقالب اسالمى هرچه 
پرشورتر برگزار شــود، مى  تواند زمینه  ساز افزایش 

اقتدار نظام باشد.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: از سال 94 
تاکنون، آمار جرائم در این استان کاهش یافته است.

احمد خسروى وفا تصریح کرد: آمار پرونده هاى تشکیل 
شده در سال 94 تا 9 ماهه امسال در مقاسیه با سال هاى 
گذشته نشان مى دهد که آمار جرائم از جمله سرقت در 

استان اصفهان به صورت چشمگیر کاهش یافته است. 
وى در خصوص پرونده هاى طالق نیز گفت: با تالش 
همکاران در بخش هاى مختلف از جمله محاکم خانواده 
و شوراهاى حل اختالف 21 درصد از پرونده هاى طالق 

توافقى به صلح و سازش منتهى شده است.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهــان در ادامه به 

گســترش فضاى مجازى و تأثیر آنها بر جرائم اشــاره 
کرد و افزود: شــبکه هاى اجتماعى و فضاى ســایبرى 
هماننــد شمشــیر و تیــغ دولبــه، فوایــد و مضراتى

 دارد.
وى، اقدامات سلبى صرف در مقابله با خطرات و جرائم 
حوزه فضاى ســایبرى را کافى ندانست و افزود: اطالع 
رسانى دقیق با نگاه پیشــگیرانه، بارگذارى فرهنگى و 
ایجاد جاذبه هاى خاص و زیبا متناسب با فضاى مجازى 
و سایبرى و همچنین فعال تر شدن نهادهاى فرهنگى 
از جمله راهکارهاى مدیریت صحیح این حوزه به شمار 

مى رود.

مدیــر مرکز کنتــرل ترافیــک شــهردارى اصفهان 
گفت: تاکنــون 64 ســامانه ثبت تخلف ســرعت در 
بزرگراه هــا و معابر اصلى شــهر اصفهان ثبت شــده

 است.
همایون یزدان پناه اظهار داشــت: نظر به حساســیت 
وضعیت ترافیک درون شهر، این دوربین ها 24 ساعته 

عبور و مرور را آنالین کنترل و ثبت مى کند.
وى با اشــاره به اینکه تاکنون 64 ســامانه ثبت تخلف 
سرعت با 105 دوربین در بزرگراه ها و معابر اصلى شهر 
اصفهان راه اندازى شده اســت، ادامه داد: تا اوایل سال 
آینده این تعداد به 104 ســامانه با 185 دوربین افزایش 

پیدا خواهد کرد.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه همچنین دوربیــن هاي ثبت تخلف در مســیر
 اتوبوس هاي تندرو در خیابان جی نصب  شــده است، 
ادامه داد: در حال حاضر 40 ســامانه ثبت تخلف عبور از 
چراغ قرمز و توقف روى خطوط عابر پیاده در تقاطع هاي 

شهر نصب شده است.
وى اعــالم کــرد: 20 هــزار تومــان جریمــه براى 
توقــف بــر روى خطــوط عابرپیــاده و 200 هــزار 
تومان بــراى عبور از چــراغ قرمز در نظر گرفته شــده 

است.

آمار جرائم در اصفهان 
کاهش یافت

نصب 64 سامانه ثبت تخلف 
سرعت در بزرگراه ها و معابر 

معاون آمــوزش ابتدایى اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: همه باور داریم که آموزش ابتدایى 
زیربناى توسعه پایدار و رکن اصلى در نظام تعلیم و تربیت 
است و اگر قرار است در مسیر توسعه گام برداریم، راهى 

آرامش بخش تر از آموزش ابتدایى وجود ندارد.
شهین جوانى در نهمین جشــنواره برترین هاى دوره 
ابتدایى اســتان اصفهان اظهار داشت: باور جهانى این 
است که دوره ابتدایى را محور توسعه پایدار اعالم کرده 
اند.وى افزود: در حال حاضر هزینه هایى که در آموزش 
ابتدایى مى شود، نوعى ســرمایه گذارى است که نتایج 
آن را مى توان در آینده مشــاهده کرد بنابراین نقش و 
اهمیت فعالیت معلمان کامًال مشهود است چراکه  قرار 
اســت دانش آموزانى را تربیت کنند که مسئولیت هاى 
مختلفى را در آینده کشور بر عهده بگیرند.جوانى با تأکید 
بر اینکه براى ایجاد تحول نیازمند تغییر هستیم، عنوان 

کرد: اینگونه از تغییرات را باید ابتدا از خود شروع کنیم تا 
بلکه بتوانیم در روند رشد کودکانمان تأثیرگذار باشیم. 

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان اضافه کرد: ما به عنــوان متولیان امر تعلیم و 
تربیت در دوره ابتدایى باید تغییر نگرش را در خود ایجاد 
کنیم بنابراین در حال حاضر نباید تنها به ساحت علمى 
توجه کنیم، بلکه باید به شش ساحت دیگر نیز بپردازیم.

وى ادامــه داد: برنامه طرح تعالــى و تدبیر در آموزش 
ابتدایى چیزى نیست مگر اینکه شما برنامه ریزى کنید 
و طبق آن برنامه حرکت کنیــد و پس از آن نیز اقدام به 

خود ارزیابى کنید.
جوانى افــزود: مدیران مــدارس باید ضمــن توجه به 
ساحت هاى شش گانه، از یک مدرسه صرف آموزشى به 
مولد سرمایه اجتماعى تبدیل شوند و رفاقت هاى جمعى 

را در میان دانش آموزان نهادینه کنند.

شهردار محمدآباد گفت: طبق آخرین آمار 450 قطعه مرغ 
در شهر محمدآباد به دلیل درگیرى با آنفلوآنزاى فوق حاد 

پرندگان معدوم شده اند.
محمدمهدى نصر اصفهانى در خصوص شیوع آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در شــهر محمدآباد اظهار داشــت: 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در یکى از خانه هاى شهر 

محمدآباد مشاهده شده است.
وى افزود: پس از آزمایش هایى که توسط اداره دامپزشکى 
کشور در تهران اتفاق افتاد، نوع بیمارى مشخص شد و 
سریعاً در شهر محمدآباد کمیته بحران به صورت بخشى 
تشکیل شــد، کلیه نیروهاى شــهردارى این منطقه به 

صورت آماده باش در آمدند.
شهردار محمدآباد تأکید کرد: قطعه مرغ هایى که درگیر 
آنفلوآنزاى فوق حاده پرندگان شــده بودند توســط تیم 
مجرب معدوم شدند، تیم بعدى که سم زدا بود به کانون 
بحران ورود پیدا کرده و محل آلودگــى این بیمارى را 
پاکســازى مى کند و در شــرایط فعلى اوضاع پرندگان 

موجود در شهر محمدآباد بسیار خوب است.
نصر اصفهانى بیان کرد: طبق آخرین آمار رقمى بالغ بر 
450 قطعه مرغ در شــهر محمدآباد به دلیل درگیرى با 

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان معدوم شده اند.

جمال نوروز باقرى 

ساختمان پالسکو در تهران آتش گرفت. آتش نشانان 
و عده اى از مردم کشــته شــدند و به جزاین چندخبر، 
خبردیگرى نیست؛ لطفاً مسئوالن خود را نگران نکنند...! 
علــت اصلى آتش ســوزى مجتمع پالســکو، قدیمى 
بودن ســازه و همینطور عدم رســیدگى و تجهیز آن به 
وسایل ایمنى، کهنه و فرسوده بودن سیمکشى برق این 
ساختمان و حتى آبدهى زیاد آتش نشانان به ساختمان 
پالســکو که موجب انفجار و تخریب آن شــده، اعالم 
گردیده است. اما باز یک ســئوال در این میان بى پاسخ 
مى ماند؛ مالکانى که این ســاختمان را به ارث برده اند 
کجاى این حادثه قرار دارند؟ و آیا اصًال آنها ســهمى در 

روى دادن این حادثه دارند؟
مجتمع هاى تجارى وساختمان هاى فرسوده زیادى در 
استان اصفهان قرار دارد که مانند پالسکو در خطر ریزش 
ویا آتش سوزى قرار دارند اما چه اقداماتى براى رفع خطر 
احتمالى صورت گرفته است؟ اگر بخواهیم یک آمار کلى 
بگیریم، مالکیت درصد قابل توجهى از این مراکز تجارى 
و یا ساختمان هاى فرســوده در اصفهان، دولتى یا نیمه 
دولتى اســت که زیر نظر ارگان هــاى مربوطه فعالیت

 مى کنند و جزو اموال منقول آنها به حساب مى آیند.
به همین علت است که هرچه کسبه و افرادى که در این 
گونه مراکز فعالیت اقتصادى و تجارى انجام مى دهند 
و یا حتى سازمان هاى متولى نســبت به خطرات پیش 
آمده هشدار بدهند بى فایده است زیرا این هشدارها در 
بروکراسى هاى ادارى گم خواهد شد. واگذارى این گونه 
مراکز نیز جاى تأمل وتعقل بیشتر دارد و بیشتر شبیه این 

جیب به آن جیب کردن است. 
فهرســت بلند باالیى دراصفهان وجود دارد که نشــان 
مى دهد اگرساختمان پالســکو درتهران آتش گرفت، 
در اصفهان نیز مى تواند اتفاق مشــابهى بیافتد. اماکن  
فرسوده در محله هاى قدیمى که بعضًا امداد رسانى به 
آنها در مواقع خطر با وجود انبوده کوچه ها و بازارچه هاى 

قدیمى غیر ممکن خواهد بود، کم نیستند؛ مراکز تجارى 
که عمر آنها دیگر به سر آمده و فردى براى رفع خطرهاى 
احتمالى آن هیچ اقدامى نمى کنــد. به چند نمونه از این 
اخبار دقت کنید که مى تواند حادثه پالسکو را در اصفهان 

تکرار کند:
■آتش سوزى یک باب مغازه پوشاك واقع در طبقه دوم 
پاساژ جواهر در میدان انقالب اصفهان(زمان این حادثه 
سه شنبه 1395/10/28 بود یعنى دوروز مانده به حادثه 

پالسکوتهران).
■حریق کارگاه صنعتى در میــدان امام(ره)(زمان این 
حادثه جمعه 5 آذر 1395یعنى یک ماه و بیست وپنج روز 

مانده به حادثه پالسکو در تهران).
■آتش ســوزى انبار ابزار و یــراق آالت در خیابان امام 
خمینى (ره) اصفهان؛با توجه به حساســیت این حریق، 
همجوارى با منازل مسکونى و نیز دود و شعله زیاد ناشى 
از آن بالفاصله تیم هاى عملیاتى مهار و از سرایت آتش 

به دیگر نقاط جلوگیرى شد.(زمان این حادثه جمعه 14 
آبان 1395 یعنى دو ماه و 16 روز مانده به حادثه پالسکو 

در تهران).
از این حوادث کم نیستند و اگر بخواهیم کمى به عقب تر 

برگردیم باید به این حوادث نیز اشاره کرد: 
■آتش سوزى در هتل عباسى و بازار هنر اصفهان. 

■آتش در دل مدرســه چهار باغ و فروریختن بخشى از 
کاشى هاى گنبد در دو حجره این مدرسه.

■آتش سوزى انبار مسجد حکیم اصفهان. 
■آتش ســوزى در طبقــه دوم مجموعه سیتى ســنتر 

اصفهان. 
وشاید وقتى دیگر حادثه پالسکو در اصفهان هم تکرار 

شود اگر کسى رسیدگى نکند.

حادثه «پالسکو»؛ شاید وقتى دیگر در اصفهان

آخرین آمار تلفات آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان 

آموزش ابتدایى رکن اصلى در نظام تعلیم و تربیت است

شــهروندان اصفهان جمعه شــب بــا حضور در
 ایستگاه هاى آتش نشانى سطح شهر با جامعه آتش 

نشانى تهران و کشور ابراز همدردى کردند.
به گزارش فارس، غروب جمعه جمعى از شهروندان 
اصفهانى با حضور در ایستگاه هاى آتش نشانى این 
شهر به ویژه ایستگاه شماره یک و ستاد فرماندهى 
آتش نشــانى اصفهان بــه آتش نشــانان فداکار 
شــاخه هاى گل اهدا کردند و در غم از دست دادن 

آتش نشانان شهید شمع افروختند.
پنج شنبه شــب نیز شــهروندان اصفهانى به قصد 
همدردى با آتش نشانان و نیز خانواده آتش نشانان 
شهید و گرفتار شده در زیر آوار به ایستگاه هاى آتش 
نشانى و خدمات ایمنى این شهر مراجعه و با روشن 
کردن شمع به مقام شامخ شهداى آتش نشان اداى 

احترام کردند. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشــاره به اینکه تجهیزات شــهر اصفهان به 
عنوان شــهر معین تهران در مواقع بحران مطرح است، 
گفت: تجهیزات سازمان آتش نشانى اصفهان جوابگوى 
جانشینى براى تهران نیست و باید سازمان به تجهیزات 

الزم مجهز  شود.
بهزاد بزرگزاد در گفتگو با  ایمنا اظهار داشت: سازمان آتش 
نشانى اصفهان آمادگى خود را براى اعزام نیروهاى کمکى 
به تهران جهت کمک به حادثه دیدگان ساختمان پالسکو 

اعالم کرده اند.
وى افزود: البته طى تماس تلفنى، سازمان آتش نشانى 
تهران اعالم کرد که تجهیزات و نیروهاى تهران کافى 
اســت و در صورت نیاز از نیروهــا و تجهیزات اصفهان 
استفاده خواهد کرد.مدیرعامل ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى با اشاره به اینکه تجهیزات شهر 

اصفهان به عنوان شهر معین استان تهران در مواقع بحران 
مطرح اســت، ادامه داد: این در حالى است که تجهیزات 
سازمان آتش نشانى اصفهان جوابگوى جانشینى براى 
تهران نیست و باید ســازمان به تجهیزات الزم مجهز 
شود.بزرگزاد خاطرنشان کرد: حادثه تهران، آتش سوزى 
تنها یک ساختمان است و آتش نشانى تهران با هزارو500 
نیرو و تجهیزات مى تواند آن را کنترل کند اما اگر یک شهر 
درگیر حادثه شود نیاز به ادوات و تجهیزات بسیارى داریم.

وى اظهار داشــت: مدیریت بحران یک پازل است و از 
اجزاى کوچک تشکیل شده که اگر هر کدام سر جاى خود 

قرار نگیرد، بحران به درستى مدیریت نمى شود.
وى اضافه کرد: باید مباحث قبل از ســاخت و ســاز در 
زمان طراحى موارد، مــورد ارزیابى قرار گیــرد در واقع 
باید ایمنى ســاخت و ســازها قبل از ســاخت کنترل

 شود.

امام جمعه اصفهان گفت: آتش نشانان در این حادثه 
جزو ایثارگران بودند چراکه خــود را براى آرامش 

دیگران به سختى انداختند.
به گزارش مهر، آیت ا... سید یوسف طباطبایى  نژاد 
در خطبه هاى نماز جمعه اصفهان با اشاره به حادثه 
آتش سوزى در ساختمان پالسکوى تهران، اظهار 
داشت: آتش نشــانان در این حادثه جزو ایثارگران 
بودند چراکه خود را براى آرامش دیگران به سختى 

انداختند.
وى ادامه داد: خداوند همه اینها را شهید به حساب 
مى آورد چراکه براســاس روایات افرادى که غرق

 مى شوند یا ســاختمانى روى آنها خراب مى شود 
شهید به شمار مى آیند. 

همدردى مردم اصفهان با 
جامعه آتش نشان

آتش نشانان حادثه 
پالسکو ایثارگر هستند

در صورت نیاز تهران نیروهاى اصفهان اعزام مى شوند

,,

مجتمع هاى تجارى 
وساختمان هاى 
فرسوده زیادى 
در استان اصفهان 
قرار دارد که مانند 
پالسکو در خطر 
ریزش ویا آتش 
سوزى قرار دارند 
اما چه اقداماتى 
براى رفع خطر 
احتمالى صورت 
گرفته است

پیرو آگهى مورخ 1395/9/25 مندرج در روزنامه نصف جهان، بدینوسیله 
از کلیه مدیران محترم واحدهاى منطقه مستقر در شهرستان خمینى شهر 
جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات هاى 
حل اختالف شهرستان خمینى شهر دعوت به عمل مى آید تا در صورت 
تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان 
درخواست کتبى خود را همراه با مستندات و مدارك موید شرایط مندرج در 
تبصره هاى ماده 11 آئین نامه مصوب 87/9/2 مقام محترم وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى (به شرح زیر) کتبا به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
شهرستان خمینى شهر تسلیم و سپس جهت راى گیرى در زمان و مکان 

زیر حضور بهم رسانند:
 مکان: سالن اجتماعات بصیرت واقع در شهرارى خمینى شهر

زمان: روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 ساعت 10 صبح
صرفا  منطقه  در  مذکور  هاى  کارگاه  از  هریک   :  11 ماده   2 تبصره 
مى توانند یک نفر از مدیران خود را براى شرکت در مجمع مدیران معرفى 

نماید.

 تبصره 3 ماده 11 : موسسات دولتى، موسسات یا نهاد هاى عمومى غیر 
دولتى و شرکتهاى دولتى چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از 
خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده نمایند الزم است باالترین 
مقام دستگاه یا مدیر عامل یا یکى از اعضا هیات مدیره را به منظور 

شرکت در مجمع کتبا معرفى نمایند.
اسامى نامزدهاى واحد شرایط:

رضایى- غالمرضا  خانى-  مسعود  ترابى-  محمدتقى  استاد-  حمدرضا  م
عبدالرضا زهتابچه-  رضا صالحى- حسینعلى فتوحى- سید رسول موسوى- 

قاسمعلى مشهدى زاده 
راى دهندگان مى توانند به حداکثر 3 نفر از افراد فوق راى دهند.

منظور از مدیران واحدهاى منظقه، اعضاى هیات مدیره و مدیران عامل 
یا مدیران مسئول کارگاه هاى مشمول قانون کار که داراى شخصیت 

حقوقى هستند، مى باشند.
*** تذکر: هر فرد فقط مى تواند نماینده یک واحد 

حقوقى باشد.

آگهى انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف 
شهرستان خمینى شهر

م الف: 18838 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان خمینى شهر



استاناستان 2858یک شنبه  3 بهمن  ماه 0505

احسان قائم مقامى در 
منزل صالح قربانى

مدتى پیش صالح قربانى کــودك توانخواه (معلول) 
اصفهانى که عالقه زیادى به شطرنج دارد، مدتى در 
کالس هاى هیئت شطرنج اصفهان شرکت کرد اما در 
ادامه مشکالتى بر سر راه او به وجود آمد که پدر این 

کودك را وادار به گالیه در رسانه ها کرد.
این کودك اصفهانى آرزو داشت احسان قائم مقامى 
استاد بزرگ شطرنج کشورمان را ببیند و با او شطرنج 
بازى کند. حاال خبر رسیده قائم مقامى براى برآورده 
کــردن آرزوى صالح، به همراه مهــرداد پهلوان زاده 
رئیس فدراسیون شــطرنج به اصفهان سفر کرده و 

مهمان صالح شده  است.

  پلمب 43 واحد صنفی
رئیس پلیس امنیت عمومی استان از بازدید و نظارت 
پلیس بر واحدهاي صنفی و پلمــب 43 واحد صنفی 
متخلف به دلیل نداشــتن پروانه کسب و عدم رعایت 
مقررات مربوطه در شــهر اصفهان خبر داد.سرهنگ 
اکبرعاصمی گفت: در راستاي ارتقاى امنیت اجتماعی 
و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت و 
کنترل بر اصناف در شهر اصفهان توسط مأمورین اداره 
نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.وى بیان داشت: تعداد 
43 واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و 
عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و براي 112 

واحد صنفی اخطاریه پلمب صادر شده است.

خبر

مدیر عامل سازمان پسماند شــهردارى اصفهان گفت: 
روزانه 50 تن پسماند خشک در اصفهان جمع آورى مى 
شود که معادل جلوگیرى از قطع 800 اصله درخت است.

امیر حسین کمیلى اظهار داشــت: با تفکیک زباله ها در 
خانه ضمن برخوردارى از هواى پاك، محیط زیســتى 

سالم خواهیم داشت.
وى از خانواده ها خواست با دســته بندى زباله ها به سه 
قسمت تر، خشک و خطرناك، به داشتن محیط زیست 
سالم و هواى پاك یارى برسانند و افزود: با تفکیک زباله 

ها در مبدأ مى توان صرفه جویى در هزینه ها داشت.
مدیرعامل سازمان پسماند شــهردارى اصفهان با بیان 

اینکه براى برخوردارى از هواى پاك باید از فضاى سبز و 
درختان حفاظت کرد، اظهار داشت: الزمه برخوردارى از 

فضاى سبز و درختان، کاهش تولید پسماند است.
وى با بیان اینکه روزانه 50 تن پســماند خشک شامل 
کاغذ و مقوا جمع آورى مى شــود، ادامه داد :جمع آورى 
این میزان پســماند از قطع 800 اصله درخت جلوگیرى 

مى کند.
کمیلى اعالم کرد: در صورتى که فرهنگ جداســازى 
پســماند خشــک از تر در خانواده ها شــکل بگیرد از 
صــرف هزینه بســیار براى جداســازى پیشــگیرى

 مى شود.

نماینده مردم فریدن در مجلس شــوراى اســالمى از 
اختصاص 22 میلیارد تومان بودجــه براى ادامه احداث 

راه آهن اصفهان-خوزستان خبر داد.
اکبر ترکى اظهار داشت: در بودجه سال 96 ردیف هایى به 
این منظور اختصاص داده شده که براساس آنچه پیگیرى 
شد تاکنون مبلغ 22 میلیارد تومان در سال 96 تخصیص 

داده شده است.
وى افزود: مجلس و دولت به دنبال این هستند که خطوط 
مواصالت ریلى را افزایــش داده و تقویت کنند بنابراین 
امیدواریم در سال 96 بیشتر از این بودجه قرار داده شود 

چرا که هم به نفع دولت و هم به سود مردم است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بویین 
میاندشت در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به خطرات 
و هزینه هاى حمل و نقل جاده اى گفت: اگر خطوط ریلى 

تقویت شوند همه مردم از آن منتفع مى شوند.
وى ادامه داد: خط راه آهن اصفهان- خوزستان به ویژه 
براى مناطق غربى اســتان اصفهــان از جمله فریدن، 
بویین میاندشت، تیران و کرون، خمینى شهر، نجف آباد 
و اصفهان و حتى سایر استان ها از جمله استان لرستان 

مناسب است.
ترکى گفت: 22 میلیارد تومان فقط مى تواند بخشــى از 

پروژه را در سال 96 پیش ببرد.

تزریق 22 میلیاردى به پروژه 
راه آهن اصفهان- خوزستان

روزانه 50 تن پسماند خشک 
جمع آورى مى شود

معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اســتان اصفهان گفت: 16 فیلم سى و 
پنجمین جشــنواره فیلم فجــر از 14 تا 21 بهمن 
در سینماهاى ســاحل و فلســطین به روى پرده 
مى رود و پیش فروش بلیت هــاى آن از 4 بهمن  در 

cinogram.com آغاز مى شود.

پرویز طاهرى با اشــاره به فــروش اینترنتى بلیت 
فیلم هاى ایــن جشــنواره افــزود: پیش فروش 
بلیت هاى سى و پنجمین جشــنواره فیلم فجر در 
شهرســتان ها از ســاعت 8 صبح 4 بهمن ماه آغاز 
مى شود و ساعت 24 پنج شنبه 7 بهمن ماه به پایان 

خواهد رسید.
معاون فرهنگى و هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان با اشاره به اینکه دستگاه ها 
و نهادهــاى متقاضى خرید بلیت هاى جشــنواره 
الزم اســت زودتر اقدام کنند، خاطرنشــان کرد: 
عالقه مندان امسال مى توانند بلیت هاى خریدارى 
شــده خود را در نرم افزار تلفن همراه خود مشاهده 
کنند اما بــراى دیدن فیلم ها همراه داشــتن بلیت 

کاغذى الزامى خواهد بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه بعد از پیگیرى هاى بسیار زیاد، 20 میلیارد تومان به 
پلى اکریل تزریق شد، گفت: در حالى که معاون رئیس 
جمهور براى پرداخت 20 میلیارد دوم قول رسمى داد اما 

هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
زهرا ســعیدى با اشــاره به آخرین وضعیت شــرکت 
پلى اکریل اظهار داشــت: برخى مواضــع، پیگیرى ها و 
رفتارها به جاى اداره شدن به وسیله بروکراسى باید شامل 
دستورات جهادى و انقالبى باشد، دو هزار و 300کارگر 
در حال بیکار شدن هستند و چه بهانه اى مى تواند وجود 
داشته باشد براى اینکه مشــکل این شرکت را برطرف 

نکنیم.
وى با بیان اینکه آنچه بنده دیدم جنازه این شرکت بود، 
افزود: ما براى برطرف شــدن مشکل پلى اکریل قانون 
حمایت از صنایع را مطرح کردیــم، بعد از پیگیرى هاى 
بسیار زیاد 20 میلیارد تومان به شــرکت تزریق شد، در 
ادامه براى 20 میلیــارد تومان دوم پیگیــرى کردیم و 
در حالى که نوبخت معاون رئیس جمهور قول رســمى 
داد که این مبلغ پرداخت شــود هنوز این اتفاق صورت 

نگرفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
تصریح کرد: در طول بررسى برنامه ششم، من یک روز 
در میان از نوبخت موضوع را پیگیرى مى کردم و مرتب 
مى پرسیدم که چه زمانى 20 میلیارد دوم را واریز مى کنید، 

اما االن مى گویند به دنبال وام هستند.
وى با بیان اینکه پیگیرى با نمایندگان اما اجرا با دولت 

است، گفت: آخرین اقدام بنده طرح سئوال از وزیر صنعت 
در مورد همین رفتارهایى است که مى بینیم، باید در مقابل 

پیگیرى ها در نهایت اقدام و عمل را شاهد باشیم.
سعیدى افزود: زمانى دســتور گرفتیم که این کار انجام 
شود پس باید انجام شود، پول واریز شده و حقوق کارگران 
پرداخت شود، بنده از حقوق دولت دفاع نمى کنم بلکه از 

حقوق کارگرانى دفاع مى کنم که سال ها جوانى خود را 
براى کار در این شرکت گذاشته اند اما  هفت ماه است که 

حقوق نگرفته اند. 
وى خاطرنشان کرد: یک ســوم صنایع نساجى ایران به 
این شرکت وابسته هســتند و تعطیلى آن یعنى وابسته 
شدن به بیگانه، چرا این شــرکت با 700 میلیارد تومان 

بدهى در حال از بین رفتن است، وقتى موضوع را پیگیرى 
مى کنیم، بخش خصوصى مى گوید سهام واگذار نشده و 
زمانى که از دولت پیگیرى مى کنیم مى گوید مربوط به 
من نیســت، به هر حال در تالش هستیم تا این شرکت 
احیا شود اما نمى دانیم در این پرونده چه کسى را باید به 

زیر سئوال ببریم.

فقط جنازه پلى اکریل باقى مانده است

,,

یک سوم صنایع 
نساجى ایران به 
این شرکت وابسته 
هستند و تعطیلى آن 
یعنى وابسته شدن به 
بیگانه، چرا این شرکت 
با 700 میلیارد تومان 
بدهى در حال از بین 
رفتن است

ابالغ  وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به  آقایان : 1- مجید ایزدى فرزند عزیزاله 2- محمد ایزدى فرزند غالمرضا 
3- على على اکبرى فرزند حسین کالسه پرونده: 951104 وقت رسیدگى: 1396/1/14 ساعت 9 خواهان: پست 
بانک اصفهان با وکالت علیرضا مرادى خوانده: 1- مجید ایزدى فرزند عزیزاله 2- محمد ایزدى فرزند غالمرضا 
3- على على اکبرى فرزند حسین  به خواسته: مطالبه مبلغ تسهیالت به شماره 92030478563 خواهان دادخواستى 
تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر 
و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رسیدگى و تصمیم 

مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 964 دادگاه عمومى بخش باغبهادران/10/1163
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- فاطمه ایزدى فرزند ولى اله 2- معصومه ایزدى فرزند عزیزاله 3- ولى اله 
ایزدى فرزند عیدى محمد کالسه پرونده: 951110 وقت رسیدگى: 1396/1/16 ساعت 11 خواهان: پست بانک 
اصفهان با وکالت علیرضا مرادى خوانده: 1- فاطمه ایزدى فرزند ولى اله 2- معصومه ایزدى فرزند عزیزاله 3- ولى 
اله ایزدى فرزند عیدى محمد به  خواسته: مطالبه مبلغ تسهیالت به شماره 92091128975 خواهان دادخواستى 
تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر 
و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رسیدگى و تصمیم 

مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 958 دادگاه عمومى بخش باغبهادران/10/1164
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759101310 شماره پرونده: 9509983759100993 شماره بایگانى شعبه: 950999 
خواهان: آقاى رضا رفیعى علوى علویجه فرزند سید قدرت اله با وکالت آقاى حمید پارسى پور فرزند سهراب به 
نشانى شاهین شهر بلوار شریعتى پالك 6 جنوبى مجتمع راد واحد 2 کدپســتى 8313633139 خوانده: آقاى 
سجاد تاجمیر ریاحى فرزند عباس به نشانى مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه چک راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست رضا رفیعى علوى علویجه فرزند ســید قدرت اله با وکالت آقاى حمید پارسى پور به طرفیت آقاى 
سجاد تاجمیر ریاحى فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 515157 – 94/4/25 به 
مبلغ 250/000/000 ریال عهده بانک سپه شاهین شهر از حساب جارى شماره 987800281211 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه دادگاه با بررسى محتویات پرونده اصول مستندات در 
ید خواهان گواهى عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه عدم حضور خوانده و ارایه دفاع موجه و قانونى 
خواسته خواهان محمول بر صحت تلقى و مســتندا به مواد 198 ، 519، 502 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و مــواد 311، 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
250/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/800/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 130/000 ریال 
بابت ابطال تمبر و خســارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مى نماید راى 
صادره حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر اســتان اصفهان است.

  م الف: 1692 محمدى رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/10/1166
ابالغ راى

شماره پرونده: 95/ 814 ش 4 ح شماره دادنامه: 1118 تاریخ رسیدگى: 95/10/4 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: منوچهر نیرومند – گز – کارخانه اجر میالد خوانده: شرکت کیا خطوط 
افق اسیا به مدیریت على خسروى حاجى آبادى ملک شهر انقالب (مجهول المکان) خواسته : مطالبه 120000000 
ریال بابت چک شماره 770866 و 225244 و 225243 و 225238 و 225242 / عهده بانک صادرات با احتساب 
خسارات و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شعبه به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده از شورا و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 
راى مینماید. راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان منوچهر نیرومند – گز کارخانه اجر میالد بطرفیت خوانده 
شرکت کیا خطوط افق اسیا به مدیریت على خسروى حاجى آبادى ملک شهر خ انقالب (مجهول المکان) به 
خواسته مطالبه 120000000 ریال بابت چک شماره  770866 و 22524 و 225243 و 225238 و 225242 / عهده 
بانک صادرات با احتساب خسارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد 5 فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده 
مطالبه مبلغ 120000000 ریال را تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چکها برگشت 
شده از ناحیه بانک و اینکه خواندگان صادر کننده چکها (خوانده ردیف اول صادره کننده چک شماره 770866 به 
مبلغ 50000000 ریال و خوانده ردیف دوم صادر کننده بقیه چکها به مبلغ 70000000 ریال بوده اند) و در جلسه 
شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده 
است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و 
مستندا به مواد 198- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 50000000 ریال و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 70000000 ریال بابت 
اصل خواسته و  مبلغ 1525000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخصدور چکها لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد راى 
صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1689 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/10/1167
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951089 خواهان سعید شاه سیاه دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت منصور آسترکى 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 95/12/4 ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 32938 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/10/1203
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغیه : 9510103759505364 شماره پرونده: 9509983759500518 شماره بایگانى شعبه: 950526 
خواهان صفرعلى زارع دادخواستى به طرفیت خوانده فاطمه گوجانى پیانى و فرید صفدرى به خواسته اثبات مالکیت 

(مالى) تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان – شاهین شهر ارجاع وبه کالسه 9509983759500518 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1395/12/11 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
فاطمه گوجانى پیانى و فرید صفدرى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 1693  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر/10/1225
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به سکینه اسدى خشوئى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما به 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 762/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/01/19 ساعت 
5/15 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1691 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/1226 /10
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973640701149 شماره پرونده: 9509983640700314 شماره بایگانی شعبه: 950324 
خواهان: آقاى حمید قادرى فرزند نعمت اله به نشانى: زرین شهر- بلوار جانبازان- ك نسیم- بن بست صبا- پ 
330، خوانده: آقاى حمید فتاحیان کلیشادرخى فرزند محمد به نشانى: مجهول المکان، خواسته : اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأى مینماید. رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى حمید قادرى چرمهینى به طرفیت: آقاى حمید فتاحیان 
به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى در دعوى وى بطرفیت خوانده فوق به خواسته مطالبه 
مبلغ سه میلیارد ریال وجه چک نظر به اینکه مدعى اعسار از پرداخت هزینه دادرسى در جهت اثبات ادعاى خود به 
گواهى گواهان استناد نموده و در اجراى دستور دادگاه گواهان را حاضر نموده و نظر به اینکه گواهان به اتفاق و اتحاد 
ضمن اعالم آگاهى از وضعیت مالى و زندگانى خواهان بر  عدم تمکن مالى او براى تادیه هزینه دادرسى در دعواى 
موصوف گواهى داده اند و نظر به اینکه خوانده دعوى در مقام دفاع ایراد و دلیل موجهى در جهت رد ادعاى خواهان 
ارائه ننموده است، و نظر به اینکه دادگاه موجبى براى عدم پذیرش گواهى گواهان مالحظه نمى کند، بنابراین ضمن 
قبول مؤداى گواهى گواهان و در نتیجه ثابت دانستن ادعاى خواهان، مستنداً به مواد 2، 198، 504، 506 و 513 
قانون آئین دادرسى مدنى خواهان را به نحو موقت از ابطال تمامى تمبر هزینه دادرسى در دعواى وى به طرفیت 
خوانده به خواسته مطالبه موضوع پرونده کالسه 950324 معاف مى دارد و مقرر مى دارد چنانچه خواهان به موجب 
رأى قطعى در دعواى اصلى محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسى از او دریافت خواهد شد. رأى 
صادره حضورى و مستنداً به مالك رأى وحدت رویه شماره 662- 29/7/82 دیوان کشور ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان قابل تجدیدنظرخواهى است. م الف: 955 شمس رئیس شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)/10/1230 
اجراییه

به موجب دادنامه شــماره 386/95 مورخ 95/8/17 صادره از شــعبه دوم مجتمع شوراي حل اختالف چادگان 
محکوم علیه آقاى غالمعباس بنیادى فرزند مرادعلى محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
سند رسمى یک دستگاه خودروى وانت نیسان به شماره انتظامى 225 و 68  ایران 24 به نام خواهان به عنوان اصل 
خواسته و نیز پرداخت مبلغ نهصد و هفده هزار و پانصد ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق محکوم له آقاى عزیزاله 
رشیدى فرزند اسداله و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت الزم به ذکر است این اجرائیه ده روز پس از 
ابالغ (انتشار آگهى) به موقع اجرا گذاشته مى شود. در این صورت براى عملیات اجرائى ابالغ یا اخطار دیگرى به 
محکوم علیه الزم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. م الف: 95 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/10/1232
حصر وراثت

محمد سلطانى قمبوانى داراي شناسنامه شماره 146 به شرح دادخواست به کالسه 137/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا سلطانى قمبوانى بشناسنامه 76 در تاریخ 
95/10/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- توران سلطانى 
قمبوانى فرزند ناصرقلى به ش شناسنامه 56 متولد 1346 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 2- محمد سلطانى 
قمبوانى فرزند احمدرضا به ش شناسنامه 146 متولد 1367 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 3- راضیه سلطانى 
قمبوانى فرزند احمدرضا به ش شناسنامه 1- 512004476 متولد 1373 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 4- فاطمه 
سلطانى قمبوانى فرزند احمدرضا به ش شناسنامه 73 متولد 1365 صادره از دهاقان (دختر متوفى) والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/244 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/10/1234
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973763301888 شماره پرونده: 9209983763301513 شماره بایگانى شعبه: 921591 
خواهان: شرکت پارس پلیمر صنعت با وکالت آقاى امین امینى زارع فرزند فریدون و خانم نجمه مومنى الریمى 
به نشانى البرز- کرج- م آزادگان خ برغان – مجتمع ولیعصر- ط 5 واحد 8 خواندگان: 1- بانک تجارت سرپرستى 
اصفهان با وکالت خانم مریم قربانى فر فرزند نصرت اله به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى جنب خیابان 
کاخ سعادت آباد شرقى ساختمان وکال واحد 1 طبقه اول 2- بانک صنعت و معدن سرپرستى اصفهان به نشانى 
اصفهان خ شیخ بهایى سرپرستى بانک صنعت و معدن اصفهان 3- بانک پارسیان شعبه نور بخش اصفهان با 
وکالت خانم بهناز درمیانى بزرگ فرزند سید محمد به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنى 
مجتمع میالد نور طبقه دوم واحد 203 خواسته ها: 1- اعالم ورشکستگى 2- صدور حکم توقف گردشکار: دادگاه با 
مالحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمى آقاى امین امینى زارع و خانم نجمه مومنى 
الریمى به وکالت از شرکت پارس پلیمر صنعت با نمایندگى آقاى مهدى جنتى به طرفیت 1- سرپرستى بانک 
صنعت و معدن اصفهان 2- بانک پارسیان شعبه نور بخش اصفهان با وکالت خانم درمیانى 3- سرپرستى بانک 
تجارت اصفهان با وکالت خانم مریم قربانى فر به خواسته تقاضاى رسیدگى و صدور حکم توقف ( ورشکستگى) با 
تعیین تاریخ توقف و اصدار دادنامه اعالمى ورشکستگى آن دادگاه با مداقه در اوراق مضبوط در پرونده و نظر به اینکه 
جلب نظر کارشناس رسمى در خصوص موضوع ضرورت داشته مستندا به ماده 259 قانون آیین دادرسى مدنى قرار 
ارجاع امر به کارشناسى صادر و اعالم نمود که کارشناس منتخب نیز طى الیحه به شماره 95100900225 نظریه 
خویش را ارئه نموده است که مبین توقف شرکت خواهان در تاریخ 1388/3/9  و  افزون بودن دیون شرکت نسبت 
بر دارایى آن بوده است هرچند خواندگان نسبت به نظریه مزبور اعتراض نموده اند و لیکن نظر به اینکه نظر مزبور 

مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه بوده دادگاه اعتراض آنها را وارد ندانسته است لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق 
الذکر ادعاى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 412 ، 413 ، 415 ، و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگى 
خواهان با تاریخ توقف 1388/3/9 صادر و اعالم مى دارد و ضمنا مستندا به مواد 427 ، 440 قانون ذکر شده آقایان 
1- مظاهر رضائى فرزند عبدالعلى 2- مرتضى اعظمى فرزند محمد مهدى را به ترتیب به عنوان مدیر تصفیه و 
عضو ناظ ر تعیین مى نماید و مستندا به مواد 536 و 537 ، 417 فوق حکم مزبور به طور موقت اجرا خواهد شد ومراتب 
در جراید کثیراالنتشار اعالن چنانچه  شخص یا اشخاصى نسبت به آن اعتراض داشته باشند براى اشخاص مقیم 
ایران ظرف یک ماه و براى اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعالن اعتراض خود را تقدیم نماید. 
راى صادره حضورى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان مى باشد.م الف: 33089 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش میمه/10/1239
حصر وراثت

حسین جانعلى داراي شناسنامه شماره 173 به شرح دادخواست به کالسه 95/50 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن جانعلى بشناسنامه 4428 در تاریخ 95/3/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهناز تقوى فرزند یوسف ش.ش 
120 متولد 1321 صادره از دهاقان (همسر متوفى) 2- على جانعلى فرزند حسن ش.ش 255 متولد 1358 صادره 
از شهرضا (پسر متوفى) 3- ماشاءاله جانعلى فرزند حسن ش.ش 13 متولد 1352 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 
4- آیت اله جانعلى فرزند حسن ش.ش 203 متولد 1349 صادره از دهاقان (پسر متوفى) 5- حجت اله جانعلى فرزند 
حسن ش.ش 187 متولد 1346 (پسر متوفى) 6- حسین جانعلى فرزند حسن ش.ش 174 متولد 1339 صادره از 
دهاقان (پسر متوفى) 7- بتول جانعلى فرزند حسن ش.ش 230 متولد 1342 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 8- 
زهرا جانعلى فرزند حسن ش.ش 25 متولد 1355 صادره از شهرضا (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/246 شعبه دوم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/10/1249
حصر وراثت

حمیدرضا دشتى داراي شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 537/95  ش/2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر دشتى بشناسنامه 124 در تاریخ 1395/6/14  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر به نام هاي: 
1- محمدرضا دشــتى به ش.ش 1 و 2- احمدرضا دشــتى به ش.ش 6 و 3- حمیدرضا دشتى به ش.ش 2 و 
4- محمودرضا دشتى به ش.ش 2013 و چهار دختر به نامهاى: 1- زهرا دشتى به ش.ش 6 و 2- معصومه دشتى 
به ش.ش 1 و 3- اعظم دشتى به ش.ش 2 و 4- محبوبه دشتى به ش.ش 5041 و یک همسر دائمى به نام راضیه 
کامرانى فرزند حســین به ش.ش 1 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 387 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

اردستان/10/1252
حصر وراثت

اقدس رحمانى دهاقانى داراي شناســنامه شماره 53 به شــرح دادخواست به کالســه 139/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهجت عباســى بشناسنامه 237در 
تاریخ 95/7/5  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
اقدس رحمانى دهاقانى فرزنــد یداله به ش.شناســنامه 53 متولد 1324 صــادره از دهاقــان (مادر متوفى) 
2- یدالــه رضاپور فرزنــد عباس به ش.شناســنامه 28 متولــد 1320 صــادره از دهاقان (همســر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 95/245 شــعبه دوم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان دهاقان 

(مجتمع شماره یک) /10/1253
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/323039- 1395/10/27 نظر به اینکه سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 173/1 فرعى از 106  اصلى واقع در بخش یک شهرضا که شماره فرعى به 465 تبدیل شده است ذیل 
ثبت 6255 در صفحه 493 دفتر امالك جلد 87 به نام محمد امیرى فرزند جعفر تحت شماره چاپى مسلسل- ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه/مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره: 33287 مورخه 1360/3/9 
دفترخانه شماره 2 شهرضا سه حبه مشاع از طرف محمد امیرى به فرشته احمدیان فرزند یداله انتقال یافته سپس 
ورثه محمد امیرى با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711163838 مورخه 1395/10/4 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 41051 مورخه 1395/10/2 به گواهى دفترخانه 145 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت سه حبه آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 643  اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/1458
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/322985- 1395/10/27 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 11219 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا که در صفحه 322 دفتر 326 
بنام مرتضى قدیمى ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
950918711189276 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 90610- 95/10/22 
به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 639  

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/1459
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/322689- 1395/10/27 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 1458 
فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 17853 در صفحه 160 دفتر امالك جلد 162 به نام 

عبدالحسین موالئى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند انتقال شماره 56875- 58/10/24 
دفتر سه شهرضا وقف گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 95091871119987 به 
انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 2869- 95/10/25 به گواهى دفترخانه 
اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 640  اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان شهرضا/10/1460
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/322249- 1395/10/26 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 360 
فرعى از 106  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 42729 در صفحه 64 دفتر امالك جلد 282 به نام 
عبدالرسول جاورى شهرضا صادر و بموجب سند شماره 49358- 74/1/27 دفتر چهار شهرضا به محمود عجمى 
انتقال و بموجب سند شماره 93546- 77/4/15 به عفت فرمانى انتقال گردیده سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 950918711182484- 95/10/18 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 90572- 95/10/18 به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائى/سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 637  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/1461
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/322784- 1395/10/27 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه پالك ثبتى شماره 1459 فرعى از 2- اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 17857 در 
صفحه 172 دفتر امالك جلد 162 به نام عبدالحسین موالئى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب 
سند انتقال شماره: 56875- 58/10/24 دفترخانه شماره سه شهرضا وقف گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده: 950918711192956 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
2826- 95/10/25 به گواهى دفترخانه 347 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/

سرقت/سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 641  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/1462
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/322743- 1395/10/27 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 5214 فرعى از 118  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شهرضا ذیل ثبت 90804 که در صفحه 151 
دفتر امالك جلد 522 به نام اعظم سلطانیان ثبت و صادر و تسلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده: 950918711188922- 95/10/23 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره: 41126- 95/10/23 به گواهى دفترخانه 145 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى/ سهل انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 642  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/10/1463
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1395/09/322758- 1395/10/27 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
2346 فرعى از 32  اصلى واقع در بخش یک ثبتى شــهرضا ذیل ثبت 93869 در صفحــه 410 دفتر امالك 
جلد 537 به نام فضل اله مهریار ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شــماره وارده: 950918711192273-95/10/26 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن 
ذیل شماره: به گواهى دفترخانه 303- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/
سرقت/ســهل انگارى مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناي ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شــود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 644  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان

 شهرضا/10/1475
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به هادى عسگرى- على آقازاده دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما 
در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 1125/95 ش 4 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 95/12/9 
ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى 
حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 432 شعبه چهارم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/11/110

اصفهان آماده استقبال از 
جشنواره فیلم فجر

بلیت 16 فیلم از فردا پیش فروش مى شود



0606اقتصاداقتصاد 2858یک شنبه  3 بهمن  ماه 

ویترین

رئیس اتحادیه صنفى مرغداران گوشتى کشور از خرید 
ارزان مرغ سایز با وزن کمتر از 2/5 کیلوگرم در کشور خبر 
داد و گفت: اکنون برخى از واسطه گران و کشتارگاه ها 
مرغ ســایز را هزار ریال ارزان تر از مرغ هاى با وزن باال 

خریدارى مى کنند.
عظیم حجــت افــزود: متأســفانه برخــى دالالن و 
کشتارگاه ها و کسانى که روى نرخ مرغ تأثیرگذار هستند، 
مرغ سایز را با قیمت ارزان تر خریدارى مى کنند که این 
اهرم منفى با اجراى طرح کاهش سن وزن کشتار مرغ 

وزارت جهادکشاورزى مغایرت دارد.
وى با بیان اینکه مســئوالن امر باید بر عوامل مؤثر در 

اجراى طرح کاهش ســن وزن کشــتار مرغ بازنگرى 
کنند،  تصریح کرد: مرغ ســایز به دلیل باالبودن کیفیت 
گوشــت به مراتب به نفع مصرف کننــدگان و از لحاظ 
کاهــش هزینه هــاى تولید بــه نفــع تولیدکنندگان 

است.
حجت افزود: انتظار مى رود کشــتارگاه ها براى حمایت 
از این طرح و عرضه مــرغ با کیفیت تر به بــازار؛ مرغ 
ســایز را با قیمت هاى مناســب ترى از تولیدکنندگان 
خریدارى کنند تــا پرورش دهندگان رغبت بیشــترى 
براى تولیــد مرغ بــا وزن کمتر از دو کیلوگرم داشــته

 باشند.

یک مقام مســئول از انجــام بیش از 31 هــزار پروژه 
به منظور افزایــش تولید نفت ایران در طول یکســال 
گذشــته تاکنون خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از سه 
میلیون بشــکه نفت در مناطق نفت خیــز جنوب تولید

 مى شود.
بیژن عالى پور در تشریح جزئیات افزایش تولید نفت در 
مناطق نفت خیز جنوب به عنوان قطب تولید نفت ایران، 
گفت: هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود سه میلیون 
بشکه نفت خام و صدمیلیون متر مکعب گاز طبیعى در 

این منطقه تولید مى شود.
مدیرعامل شرکت ملى مناطق نفت خیز جنوب با اعالم 

اینکه در شرایط فعلى، حدود 80 درصد نفت و 16 درصد 
گاز تولیدى کشــور از میادین مناطق نفت خیز جنوب 
تأمین مى شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید نفت ما 
از 44 میدان و  60 مخزن بزرگ و کوچک انجام مى شود 
که بخشى از آن به پاالیشگاه هاى داخلى و بخشى دیگر 

به پایانه نفتى خارك ارسال مى شود.
این مقام مســئول به اجراى طرح این شــرکت براى 
افزایش سریع تولید نفت اشاره کرد و افزود: تولید نفت 
خام در کمترین زمان ممکن به حدود سه میلیون بشکه 
در روز رسید و تاکنون استمرار دارد که موجب شگفتى 

بسیارى از کارشناسان داخلى و خارجى شد.

خرید ارزان مرغ سایز 
ازکشتارگاه ها

اجراى 31 هزار پروژه 
براى افزایش تولید نفت

مزایده
شماره آگهى : 139503902133000014 شــماره پرونده: 9000400200400740 بر اساس پرونده اجرائى 
کالسه 9000065 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 395/993 واقع در جوزدان بخش 9 ثبت اصفهان 
به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى آقاى رضا محمدى 
جوزدانى فرزند على که به موجب سند شماره 13000 مورخ 88/7/4 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 183 
اصفهان در رهن مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد اصفهان قرار دارد و برابر نامه شماره 43537 مورخ 90/11/19 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد در صفحه 131 دفتر جلد 12 امالك بخش مربوطه بنام نامبرده 
سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و حدود و مشخصات ششدانگ آن محدود است به: شماال به طول 20/10 متردیوار 
به دیوار باقیمانده پالك 395 ، شرقا در دو قسمت دوم بصورت پخ مى باشد به طول هاى 6/93 متر و 3 متر درب و 
دیواریست به خیابان، جنوبا به طول 18/5 متر درب و دیواریست به خیابان، غربا به طول 11/20 متر دیوار به دیوار 
باقیمانده پالك 395 اصلى و حقوق ارتفاقى ندارد. از ساعت 9 صبح تا 12 روز یکشنبه مورخ 95/11/24 در محل 
اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش 
مى رسد و مورد مزایده از مبلغ هشتصد و سى میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع 
و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى 
و همچنین بدهى هاى مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد درضمن طبق 
گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده بصورت یک واحد مسکونى یک طبقه با حدود اربعه شمال به ملک مجاور، 
شرق به گذر، جنوب به گذر و  غرب به ملک مجاور. مقدار بناى همکف 141 متر و زیرزمین 30 متر مربع از نوع دیوار 
ها آجرى سقف تیرچه بلوك، کف فرش موزائیک و سرامیک آشپزخانه و سرویس بهداشتى و حمام کاشیکارى، 
کابینت آشپزخانه ام دى اف، نماى داخلى پایین سنگ و سرامیک باال سفید کارى و رنگ، نماى بیرونى سرامیک 
دربهاى داخلى چوبى درب و پنجره  هاى بیرونى فلزى و داراى انشعابات آب برق و گاز مى باشد کسانى که مایل به 
خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد جوزدان- خیابان امام خیابان تختى 
کوچه وحدت نبش کوچه شهاب پالك 17 کدپستى 16573- 85851 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 95/11/3 در روزنامه نصف جهان درج و منتشر میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلى 
رسمى باشد روز برگزارى مزایده خواهد بود. تذکر مهم: طبق اعالم اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مساحت 
ششدانگ پالك ثبتى مزبور دویست و هفت متر و هشتاد و یک دسى متر مربع و طبق گزارش ارزیابى کارشناس 
رسمى دادگسترى مساحت فعلى و موجود پالك ثبتى مزبور یکصد و هشتاد و چهار متر و پنجاه دسى متر مى باشد. 

م الف: 3105  اجراى اسناد رسمى نجف آباد/10/1077 
حصر وراثت

آقاى ابوالفضل قیصرى داراى شناسنامه شماره 20به شرح دادخواست به کالسه 95/331 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن قیصرى هسنیجه بشناسنامه 702 در تاریخ 
1395/10/08 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-ابوالفضل 
قیصرى هسنیجه فرزند حسن متولد 1357 به ش ش 20، 2- داود قیصرى هسنیجه فرزند حسن متولد 1348 
ش ش244، 3- حسین قیصرى هسنیجه فرزند حسن متولد 1352 ش ش 6، 4- معصومه قیصرى هسنیجه 
فرزند حسن متولد 1355ش ش 12، 5- صدیقه قیصرى هسنیجه فرزند حسن متولد1350 ش ش 7، 6- فاطمه 
قیصرى هسنیجه فرزند حسن متولد 1350ش ش5، 7- سکینه قیصرى هسنیجه فرزند حسن متولد 1342 ش 
ش 15 (فرزندان متوفى) 8- شــرف صادقى فرزند على متولد 1326 ش ش 22 (همسر متوفى) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت ماهى یک مخرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشرآگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 3131 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف مهر دشت/10/1118
اجراییه

کالسه پرونده: 95/31 شعبه دوم شــوراى حل اختالف مهردشــت موضوع: ابالغ اجرائیه محکوم له: محمد 
میرزائى فرزند حسن ساکن: علویجه- بلوار انقالب- کوثر 2- منزل شخصى محکوم علیه: رضیه غالمى ساکن: 
مجهول المکان محل حضور: شــوراى حل اختالف علویجه واقع در دادگاه عمومى مهردشت خواسته: صدور 
اجرائیه بدین وسیله به موجب درخواست اجراى حکم به شماره 117- 95/5/31 و شماره دادنامه (قطعى شده) 
117- 95/5/31 صادره از این شورا شما محکوم هستید 1- به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه واریزى در 
حق محکوم له 2- خسارت تاخیر تادیه 3- مبلغ بابت هزینه دادرسى و به انضمام مبلغ نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا از تاریخ نشر آگهى 
به مدت ده روز مفاد فوق را به موقع اجرا گذارند 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهید 3- مالى معرفى کنید 
که اجرا حکم و استیفاى محکوم به از آن میسر باشد اگر مالى ندارید صریحاً اعالم نمایید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاى مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراى حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نکنید به صورت خالف واقع از دارایى خود بدهید به نحوى که اجراى تمام یا قسمتى 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس تا محکوم خواهید شد. م الف: 3132 شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف مهردشت(علویجه)/10/1121
مزایده

شماره نامه: 9510113730601187 شماره پرونده: 9209980351401494 شماره بایگانى شعبه: 920285 
در پرونده کالسه 920285  اجرایى و به موجب صادره از شعبه 14 عمومى اصفهان محکوم علیه اجرایى کیان 
ذوب سپاهان با مدیریت على کرباسیون محکوم است به پرداخت 6/229/200/000 ریال بابت محکوم به و 
هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له آقاى وحید کرباسیون و مبلغ 300/000/000 ریال نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت که از طریق اجراي احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناسان 
رسمى و منتخب دادگستري آقایان 1- مهندس حسن شفیعى 2- مهندس مصطفى نجفى 3- مهندس على 
فتوحى 4- مهندس حسن ربانى 5- مهندس مهرداد رضوانى به شرح ذیل ارزیابی گردیده است. الف- سوله به 
مساحت حدود 1677 مترمربع با اسکلت فلزى تیر و ورق سقف پشم و شیشه و ورق رنگى موج دار دیوارها آجرنما 
35 سانتى مترى و ورق رنگى بادبند فلزى و کف خاك کوبیده شده که عرض سوله 21 متر و طول سوله 79 متر 
و ارتفاع در کنار سوله 141000 کیلوگرم و قیمت هر کیلوگرم آهن آالت 13000 ریال و جمعاً 1/833/000/000 
ریال میباشد. ب- بچه سوله به مساحت حدود 530 مترمربع با اسکلت فلزى تیر و ورق سقف پشم شیشه و پلیت 
و دیوارها آجر 35 سانتى مترى دو رو نما و داراى بادبند فلزى که عرض سوله 9/5 متر و طول آن 55 متر و ارتفاع 
8 متر و وزن آهن آالت مصرفى حدود 29000 کیلوگرم که قیمت هر کیلو کیلوگرم 13000 ریال است و جمعًا 
377/000/000 ریال مى باشد ج- ساختمان ادارى با اسکلت فلزى نیمه تمام به مساحت حدود 638 مترمربع که 
فونداسیون و اسکلت آن اجرا شده و وزن آهن آالت حدود 25000 کیلوگرم که قیمت هر کیلو 13000 ریال و جمعًا 
325/000/000 ریال مى باشد د- ساختمان نگهبانى به مساحت 33 مترمربع با سقف تیرچه و بلوك درب خارجى 
آهنى و نما آجرنما مى باشد. که با توجه به جمیع جهات قیمت کل اموال توقیفى 2/535/000/000 ریال ارزیابى 
و با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده از طریق اجراي 
احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 1395/11/20 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد، 
برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس 

به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار می گردد ضمنًا  خریدار می تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/ اموال/ ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3076  اجراي احکام شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقی شهرستان نجف آباد/10/1135
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423723100372 شماره پرونده: 9509983723100477 شماره بایگانی شعبه: 950868 
بموجب شماره دادنامه مربوطه 9509973723101726 محکوم علیه: ناهید خسروى فرزند حسام به نشانى: 
زیباشهر- فخرآباد- روبروى مسجد جامع- منزل محمد احمدى محکوم است به سکونت در منزل محکوم له: 
محمد احمدى سیاه بومى فرزند صفرعلى به نشانى: زیباشهر- فخرآباد- روبروى مسجد جامع- منزل صفرعلى 
احمدى و تمکین از وى و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 95/684 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقی) دادگسترى 

شهرستان مبارکه/10/1137
ابالغ  

شماره ابالغیه: 9510103730206720 شماره پرونده: 9509983730200021 شماره بایگانی شعبه: 950021 
خواهان مصطفى قیصرى نجف آبادى دادخواستى به طرفیت خواندگان قاسم- على- رسول- ایمان- عزت- 
زهرا- زینب- بهجت همگى منتظرى و مصطفى- بتول- طاهره- طیبه- عزت- عفت- عصمت- مرادعلى- 
نصرت همگى حجتى و حسینعلى منتظرى نجف آبادى به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک و انتقال تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 9509983730200021 ثبت گردیده که نسبت به دریافت 
نظریه کارشناسى اخطار شده اند ولى به علت مجهول المکان بودن خوانده عفت حجتى و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن در مهلت مقرر 7 روزه 
از زمان نشر آگهى جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً در این شعبه حاضر شوید. م الف: 

3133 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگسترى شهرستان نجف آباد/10/1148
حصر وراثت

سید محمد موسویان نجف آبادى داراي شناسنامه شماره 1080193596 به شرح دادخواست به کالسه 134/95 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت میرزائیان نجف آبادى 
بشناسنامه 22 در تاریخ 1393/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- سید حامد موسویان نجف آبادى به ش.ش 1619 ، 2- سید محمد موسویان نجف آبادى به ش.ملى 
1080193596 ، 3- فاطمه السادات موســویان نجف آبادى ش.ش 5681 (فرزندان متوفى) 4- سید محسن 
موسویان نجف آبادى ش.ش 22445 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3146 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/1149 /10
حصر وراثت

معصومه اصغرى حصورى داراي شناسنامه شماره 1881 به شرح دادخواست به کالسه 133/95 ش ح 10 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعظیم اصغرى حصورى 
بشناســنامه 4 در تاریخ 95/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- مسعود اصغرى حصورى به ش.ش 930 ، 2- غالمرضا اصغرى به ش.ش 1251 (پسران متوفى) 
3- معصومه اصغرى حصورى به ش.ش 1881 ، 4- محبوبه اصغرى به ش.ش 3735 ، 5- افســانه اصغرى 
حصورى به ش.ش 0-028437-108 ، 6- مرضیه اصغرى حصورى به ش.ش 1-009152-108  (دختران) 
7- اشرف اصغرى حصورى به ش.ش 653 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3142 

شعبه 14 حقوقی  شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1150
ابالغ راي

کالسه پرونده: 675/95 مرجع رسیدگى: شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد، خواهان: داریوش حسین رشید 
به نشانی: نجف آباد- خ کشاورز کوى شمشاد پ6 با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد- خ امام- 
کوى ارشاد- کوچه ش موحدى مجتمع ارشاد 86931- 85166 ، خوانده: مرتضى ازدو به نشانی: مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره هاى 228613- 1395/4/20 و 228614- 95/5/20 جمعاً به مبلغ 
چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال. گردش کار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى شورا: در خصوص دعوى آقاى داریوش حسین رشید با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به 
طرفیت آقاى مرتضى ازدو به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1260/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه 

و وصول مى گردد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. م الف: 3138 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/10/1151 
ابالغ راى

شماره: 1088/95 شماره دادنامه: 1611- 95/10/6 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد 
خواهان: سیروس شکرالهى به آدرس امیرآباد خ بهشتى کوچه خرم شرقى پالك 20/1 خوانده: محمدبهارلو به 
آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرخ ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا در خصوص دعوى آقاى سیروس شکرالهى به طرفیت آقاى محمدبهارلو به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ هفت میلیون ریال به شماره 165455 – 93/8/1 صادر و از بانک ملت و 
خسارات تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرسى نظر به بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشغال ذمه خوانده 
و على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه 
مقرون به صحت تلقى و مســتندا به مواد 198 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 1- خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 
صد و دو هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى 3- پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 93/8/1 لغایت پرداخت در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. 

م الف: 3117 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1152 /10
ابالغ راى

کالسه پرونده: 1089/95 شماره دادنامه: 1618- 95/9/24 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
نجف آباد خواهان: سیروس شکرالهى به آدرس امیرآباد خ بهشتى کوچه خرم فرعى پالك 20/1 خوانده: جمشید 
یوسفى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرخ ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا  در خصوص دعوى آقاى سیروس شکرالهى به طرفیت آقاى جمشید 
یوسفى به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ سه میلیون ریال به شماره 1446/030167/43 مورخ 93/9/1 به 
انضمام هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت پرداخت نظر به بقا اصول مستندات در 
ید خواهان که حکایت از اشغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه 
مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 
198 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 93/9/1 لغایت پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 3116 شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/1153
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/320630- 95/10/22 چون مصطفى جمشیدیان قلعه سفیدى فرزند محمدهادى به استناد 
دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت دو – شصت 
و سوم سهم مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى تا یک ششم سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
شماره پالك 391/1 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 530 دفتر 15 ذیل ثبت 6287 سند مالکیت 
شماره 972380 که بنام وى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است.  نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
(غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 3143 زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/1154 
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى بهروز معتمدى سده دادخواستى به خواسته انتقال 
سند رسمى بطرفیت آقاى محمدعلى صفرى گهنرانى فرزند علیمراد که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و 
به کالسه 190/95 در شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس 
محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 95/11/17 
ساعت 15 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 957 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع ماره یک)/10/1155
ابالغ اجراییه 

شماره: 1074/95 اجرایى- 95/10/25 نظر به اینکه در پرونده کالسه 1074/95 اجراى احکام شوراهاى حل 
اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 539 صادره از شــعبه یک حقوقى محکوم علیه اردشیر 
عوض زاده فرزند رمضانعلى محکوم به الزام به انتقال سند رســمى  خودروى سوارى پراى به شماره انتظامى 
23- 979 ى 37 بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
محکوم له. رأى صادره غیابى و اجراى حکم منوط است به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له میباشد گردیده 
است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد 
تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام 

میگردد. م الف: 970  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/10/1156
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- حسن قاسمى فرزند محمد 2- حسن عسگرى فرزند علیرضا 3- محمد 
قاسمى فرزند حسن کالسه پرونده: 951109 وقت رســیدگى: 1396/1/16 ساعت 10 خواهان: پست بانک 
اصفهان با وکالت علیرضا مرادى خوانده: 1- حسن قاســمى فرزند محمد 2- حسن عسگرى فرزند علیرضا 
3- محمد قاسمى فرزند حسن خواسته: مطالبه مبلغ تسهیالت به شماره 93041527433 خواهان دادخواستى 
تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى 
مراتب یک نوبت در روزنامه  کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رسیدگى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 958 دادگاه عمومى بخش باغبهادران/10/1157

ابالغ  وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به  آقایان : 1- مجتبــى على اکبرى فرزند علــى 2- على على اکبرى 
فرزند حســین کالســه پرونده: 951093 وقت رســیدگى: 1396/1/16 ســاعت 9 خواهان: پســت بانک 
اصفهان با وکالــت علیرضا مرادى خوانده: 1- مجتبــى على اکبرى فرزند على 2- علــى على اکبرى فرزند 
حسین  به خواسته: مطالبه مبلغ تســهیالت به شــماره 92093055297 خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه 
عمومى باغبهادران نموده و جهت رســیدگى به شــعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بــودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرســى 
مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار ایران آگهى مى شــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى 
ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگى حضور بهم رســاند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوســیله 
آگهى الزم شــود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى اســت در صــورت عدم حضور 
در جلســه دادرســى دادگاه غیاباً رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الــف: 959 دادگاه عمومى

 بخش باغبهادران/10/1158
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به 1- محمد رمضانى فرزند على محمد 2- حیدر رضایى فرزند محمود کالسه 
پرونده: 951107 وقت رسیدگى: 1396/1/15 ساعت 9 خواهان: پست بانک اصفهان با وکالت علیرضا مرادى 
خوانده: 1- محمد رمضانى فرزند على محمد 2- حیدر رضایى فرزند محمود خواسته: مطالبه مبلغ تسهیالت 
شماره 93322084234  خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه 
اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه 
بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت 
عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 960 دادگاه عمومى 

بخش باغبهادران/10/1159
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم بــه 1- مرتضى على اکبــرى فرزند على 2- معصومــه ایزدى فرزند 
عزیزاله 3- محمد ایزدى فرزند غالمرضا کالســه پرونده: 951094 وقت رســیدگى: 1396/1/15 ســاعت 
10 خواهان: پســت بانک اصفهان با وکالت علیرضا مــرادى خوانده: 1- مرتضى علــى اکبرى فرزند على 
2- معصومه ایزدى فرزند عزیزاله 3- محمد ایزدى فرزند غالمرضا  خواسته: مطالبه مبلغ تسهیالت به شماره 
92026147196خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده 
از تاریخ نشــر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً 
ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم 
حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 961 دادگاه عمومى 

بخش باغبهادران/10/1160
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- معصومــه ایزدى فرزند عزیزاله2- رضا علــى اکبرى فرزند على 
3- محمد ایزدى فرزند غالمرضا کالســه پرونــده: 951105 وقت رســیدگى: 1396/1/15 ســاعت 11 
خواهان: پســت بانک اصفهان با وکالت علیرضا مرادى خوانده: 1- معصومه ایــزدى فرزند عزیزاله2- رضا 
على اکبرى فرزند علــى 3- محمد ایزدى فرزند غالمرضا خواســته: مطالبه مبلغ تســهیالت به شــماره 
92096613500 خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شــده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور

 دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه 
بعداً ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت 
عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 962 دادگاه عمومى 

بخش باغبهادران/10/1161 
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به  آقایان :  1- رضا على اکبرى فرزند علــى  2- على على اکبرى فرزند 
حسین 3- ولى اله ایزدى فرزند عیدى محمد کالســه پرونده: 951102 وقت رسیدگى: 1396/1/14 ساعت 
9:30 خواهان: پست بانک اصفهان با وکالت علیرضا مرادى خوانده: 1- رضا على اکبرى فرزند على 2- على على 
اکبرى فرزند حسین 3- ولى اله ایزدى فرزند عیدى محمد به خواسته: مطالبه مبلغ وام به شماره 92017788737 
خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه عمومى باغبهادران نموده و جهت رسیدگى به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهى ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند. ضمناً چنانچه بعداً ابالغى بوسیله آگهى 
الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى 
دادگاه غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 963 دادگاه عمومى بخش باغبهادران/10/1162

حصر وراثت
آقاى حمیدرضا ســلطانى نژاد داراى شناســنامه شــماره 1080242902 به شــرح دادخواســت به کالسه 
152/95 ح 10 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان 
نادعلى ســلطانى نژاد بشناســنامه 23415 درتاریخ 95/10/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- حمیدرضا ســلطانى نژاد ش ملــى 1080242902 ، 2- محمد 
ســلطانى نژاد به ش ملى 1080517693 ، 3- مجید ســلطانى نژاد به ش ملى 1080323392 ، 4- محدثه 
ســلطانى نژاد به ش ملى 1080733833(فرزندان متوفى) 5- رقیه ابراهیمى به ش ش 16 (همسر متوفى) 
و متوفى به غیر از نام بــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مذبور 
را در یک نوبت ماهــى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد 
او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى صادرخوا هد شــد. 

م الف: 3219  شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/10/1489

یک قرن تا صاحب خانه شدن!
یک استاد دانشــگاه گفت: حدود33 درصد هزینه هاى 
خانوارهاى ایرانى در حوزه مســکن است و اگر دهک 
پایین بخواهد یک ســوم درآمد خود را براى خرید یک 
خانه 240 میلیونى پس انداز کند باید یک دهه صبر کند.

به گزارش جام جم آنالین، بهروز ملکى در گردهمایى 
مشاوران حرفه اى و اخالق گرا و سامانه هوشمند الونک 
گفت: به طور متوسط ساالنه بازار بورس 25 درصد رشد 
داشته اســت و در رده هاى بعدى، زمین، مسکن و دالر 

بیشترین رشد را داشته اند.
وى با بیان اینکه 33 درصد هزینــه خانوارها مربوط به 
مسکن است،  یادآور شد:  در دهه 70 این عدد حدود 27 
درصد بوده که به مرور زمان افزایش یافته است. در ایران 
در سال 65 بر اساس آمار رسمى حدود 78 درصد مردم 
در خانه هاى ملکى سکونت داشتند که در سال 90 این 

عدد به 62 درصد رسیده است.
اســتاد دانشــگاه تهران بیان کرد:  در ســال 90 تعداد 
مســتأجران به 27 درصد افزایش یافته که این عدد در 

سال 65 حدود 11 درصد بوده است.
ملکى بیان کرد: در سال 95 دهک یک، هشت میلیون 
تومان درآمد خواهد داشــت و  درآمــد دهک ده، 120 
میلیون تومان خواهــد بود. براى خانه دار شــدن این 
دهک ها با این فرض که هیــچ هزینه اى ندارند و تمام 
درآمد خود را براى خرید خانه کنــار مى گذارند، دهک 
یک، 30 ســال زمان مى برد تا یک خانه 240 میلیون 
تومانى را خریدارى کند با این فرض که همه قیمت ها 

ثابت بماند و دهک 10، دو سال زمان مى برد.
وى با بیان اینکه دسترسى به مســکن در ایران بسیار 

سخت است، گفت: اگر خانوار کم درآمد یک سوم درآمد 
خود را براى مسکن کنار بگذارد یک قرن طول مى کشد 
تا بتواند در صورت ثبات قیمت ها صدسال دیگر (سال 

1495) یک خانه را خریدارى کند.

کارشناس مسکن با اشاره به مهمترین عواملى که در بازار 
مسکن تأثیرگذار هستند، گفت: مجموعه اى از عوامل 
ازجمله حجم نقدینگى، نفت، نرخ ســود بانکى، درآمد 

خانوار و... روى قیمت مسکن مؤثر است.

ملکى با بیان اینکه افزایش درآمد نفتى باعث افزایش 
قیمت مســکن مى شود، اظهار داشــت: بیشترین نرخ 
رشد قیمت مسکن در ســال 86 روى داده و پس از آن 

سال هاى 92، 74 و 75 قرار دارند.
وى با بیان اینکه رشد قیمت زمین تقریباً با قیمت مسکن 
همســو حرکت مى کند، افزود: وقتى سود ساخت و ساز 
زیاد مى شــود طبیعتًا تقاضاى افراد بــراى پروانه هاى 
ساختمانى افزایش مى یابد، از سوى دیگر عرضه مسکن 
دو تا 2/5سال است و حجم زیادى از مسکن در سال 92 
وارد بازار شد و مى گوییم بازار مسکن اشباع مى شود. به 
همین دلیل نیز از نیمه تابستان 92 با عرضه باالى مسکن 
در بازار مواجه شدیم که باعث شد قیمت ها افزایش نیابد.

تحلیلگر بازار مســکن گفت: تجربه نشــان مى دهد 
دوره هاى رکود طوالنى تر از دوره هاى رونق مســکن 
بوده است. افت صدور پروانه هاى ساختمانى مقدمه اى 
براى رونق بازار مسکن؛ اوایل رونق زمان خوبى براى 
ورود و پایان رونق زمــان خوبى براى خــروج از بازار 

مسکن است.
وى با یادآورى نیمه اول ســال 92 گذار به دوره رکود 
بود، اظهار داشت: امســال از سه سال گذشته وضعیت 
بازار مسکن بهتر شده و حجم معامالت افزایش یافته و 

قیمت ها اندکى بیشتر شده است.
این استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: وضعیت مسکن 
در سال 96 بهتر از سال 95 خواهد بود و سال 97 بهتر 
از ســال 96 اما این به معنى افزایش قیمت مشابه سال 
86 نیســت و مى توان گفت رونق خوبى در انتظار بازار 

مسکن است.

به گــزارش ایســنا، در ســال هاى اخیــر برخى 
کالهبرداران وارد بازار پیش فروش خودرو شــده و 
با انجام تبلیغات دروغین در زمینه پیش فروش این 
محصول، پول مشتریان را جمع آورى کرده و بدون 
تحویــل دادن خودروهاى فروخته شــده متوارى 

شده اند.
این موضوع باعث شد تا مسئوالن مربوطه در قوانین 
پیش فروش خــودرو تجدیدنظر کــرده و هرگونه 
پیش فروش این محصول را محدود به شرکت هاى 
داراى نمایندگى رســمى خودروســازان داخلى و 

خارجى، کنند.
ایــن اقدام بــا ایــن توجیــه صــورت گرفته که 
نمایندگى هاى رســمى خودروسازان داخلى داراى 
تضامین الزم نزد خودروســازان بوده و همچنین 
نمایندگى هاى رســمى خودروســازان خارجى نیز 
تمــام مجوزهــاى الزم را از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اخذ کرده اند و بنابرایــن، این احتمال که 
خودرو را پیش فــروش کرده و با جمــع آورى پول 
مشــتریان متوارى شوند، وجود نداشــته و یا کمتر

 است.
در این زمینه اخیراً سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان به عنوان بــازوى اجرایى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در کنترل بازار، اطالعیه اى 
صادر و تأکید کرده که اشــخاص حقیقى و حقوقى 
که فاقد نمایندگى رســمى (خودروسازان داخلى و 
خارجى) هستند، به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو 

در قالب روش پیش فروش نیستند.

تبلیغات دروغین براى
پیش فروش خودرو خواب جدید  

براى یارانه بگیران
یک مقام مسـئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
با اشـاره به اینکه در حال حاضر حدود 75 میلیون نفر 
یارانه نقدى دریافت مى کنند، افزود: قرار نیست یارانه 
نقدى به همه مردم پرداخت شود از همین رو از اوایل 
سال گذشته تاکنون چهار میلیون نفر از شمول دریافت 
یارانه نقدى خارج شدند و تا پایان امسال نیز به صورت 

تدریجى یارانه تعدادى از خانوارها قطع مى شود.
احد رستمى افزود: از شهریور ماه امسال شماره همراه 
سرپرستان خانوار شناسایى شده و طى 15 تا 20 روز 
آینده به سرپرستان خانوارى که مشمول حذف یارانه 

نقدى مى شوند پیامک ارسال خواهد شد.

500 هزار شغل ایجاد مى شود
معاون توسـعه کارآفرینى و اشـتغال وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى گفت: پیش بینى مى شـود تا یکسال 
آینده بـراى 500 هزار نفر در صنعت پوشـاك شـغل 

ایجاد شود.
عیسـى منصورى اظهارداشـت: هفـت هـزار نفر در 

صنعت پوشاك کشور فعالیت مى کنند.
وى افزود: با توجه به استقبال خوب جویندگان کار از 
صنعت پوشاك و حمایت هاى طرح توسعه کسب وکار 
پیش بینى مى شود تا یکسال آینده براى 500 هزار نفر 

دیگر در این صنعت شغل ایجاد شود. 
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مصدومیت شدید 
کاپیتان سابق ذوب در لیگ یک

اسـماعیل فرهـادى بازیکن سـابق تیـم ذوب آهن، 
کاپیتان تیم اکسـین البرز در دقایق انتهایى نیمه اول 
مسـابقه تیمش بااسـتقالل اهـواز دچـار مصدومیت 
شدیدى شـد و به بیمارسـتان گلسـتان اهواز منتقل 

گردید.
معین راشـدى مدافع خوزستانى تیم اسـتقالل اهواز 
درباره برخورد با فرهادى اینگونه گفت: «فکر مى کنم 
دقیقه 27-28 بازى بود که توپ را بلند ارسال کردند، 
من و مهدى اسـالمى براى توپ پریدیم و اسماعیل 
فرهادى که بین ما قرار داشـت هم پرید، او در بین ما 
قرار گرفت و فشـار به بدنش آمد و فوراً به بیمارستان 
منتقل شـد، امیدوارم مشـکل این بازیکـن با اخالق 

هرچه زودتر حل شود.»
فرهادى پس از انتقال به بیمارسـتان گلستان توسط 
دکترهاى این بیمارسـتان تحـت نظارت ویـژه قرار 
گرفت و مشخص شد که دچار خونریزى داخلى شده 
و همچنین ُشـش او دچار پارگى شـده و دنده هاى او 

شکسته است.
گفته مى شـود وضعیت فرهادى با حضور به موقع در 

حال بهبودى است.

هت تریک در 
انتقال به بیمارستان!

هفته گذشـته در فوتبـال اصفهـان اتفاق به نسـبت 
عجیبى افتـاد. در جریان دو مسـابقه از هفته هفدهم 
لیـگ برتر کـه چهارشـنبه پیـش تقریبًا همزمـان با 
یکدیگـر در اصفهان و تهـران در حال برگـزارى بود 
یکى از عوامـل هر یـک از تیم هاى اصفهانى سـر از 

بیمارستان در آورد.
اواخر نیمه اول بازى سایپا و ذوب آهن مهران درخشان 
مهر بخاطر تکل خشن بازیکن حریف با آمبوالنس به 
بیمارسـتان انتقال یافت. همـان روز در جریان بازى 
سپاهان و نفت تهران هم عبدا... ویسى به علت افت 
فشار از ورزشگاه نقش جهان به بیمارستان منتقل شد.

یک روز بعـد از این اتفاقات که در جریـان دیدارهاى 
لیگ برتر رخ داد حین بازى تیم هاى استقالل اهواز و 
اکسین البرز از هفته بیستم لیگ دسته اول اسماعیل 
فرهادى هم به شدت از ناحیه قفسه سینه آسیب دید 
تا مهاجم پیشین ذوب آهن پس از سرمربى سپاهان و 
مدافع ذوب آهن، سومین چهره فوتبال اصفهان باشد 
که به دلیل اتفاقى در جریان مسابقه سر از بیمارستان 

در مى آورد.
البته انتقال بازیکن حیـن بازى به بیمارسـتان اتفاق 
نادرى نیسـت بلکه آنچه تا حدودى تازگى داشت بد 

شدن حال سرمربى سپاهان هنگام مسابقه بود.

ویسى 
سپاهان را 800 تایى کرد!

سـپاهان با برد برابر تیم فوتبال نفت تهران در جدول 
ادوارى مسابقات فوتبال لیگ برتر به 802 امتیاز رسید 
تا بعد از اسـتقالل دومین تیـم برتر تاریخ مسـابقات 

فوتبال لیگ برتر باشد.
سـپاهان کـه در دو سـال اخیـر نسـبت بـه تیم هاى 
باالنشـین مسـابقات فوتبـال لیـگ برتر افتـى قابل 
مالحظه داشته است، با این برد موقعیت خود در جدول 
رده بندى مسابقات فوتبال لیگ برتر را تا حدود زیادى 

بهبود بخشید.
بعد از تیم هاى استقالل و سـپاهان، تیم هاى فوتبال 
پرسـپولیس و ذوب آهن در رده هاى بعدى مسابقات 

فوتبال لیگ برتر قرار دارند.

شادى گل ممنوع
هفته هجدهم لیگ برتر امروز وفـردا در حالى برگزار 
مى شـود که جو جامعه متأثر از اتفاق تلـخ فرو ریزى 
سـاختمان پالسـکو و کشته شـدن شـمارى از آتش 
نشانان فداکار اسـت. روزنامه پیروزى پیشنهاد قابل 
توجهى را بیان کرده اسـت. آنها خطـاب به تیم هاى 
لیگ برترى گفتـه اند که بعد از گلزنـى در بازى هاى 
این هفته به احترام شهداى آتش نشان شادى پس از 
گل انجام نشود. پیشنهادى که انتظار مى رود توسط 
بازیکنان و مربیان براى احترام به کشـته شـدگان و 

خانواده هاى آنان رعایت شود. 

تایم اوت

محسن بنگر پس از چهار فصل بازى براى پرسپولیس، 
براى لیگ شــانزدهم تصمیم گرفت بــه تبریز برود و 
پیراهن تراکتورسازى را بر تن کند. آن هم در شرایطى 
که در لیست برانکو قرار نگرفت و دیگر مورد توجه این 
مربى کروات نبود. بنگر در طــول 17 هفته، فقط در دو 
بازى به عنوان بازیکن ثابت در ترکیب تراکتورســازى 
قرار گرفتــه و بیشــتر روى نیمکت نشســته یا روى 

سکو.
بنگر 37 ساله در چهار بازى براى اتالف وقت به زمین 
آمده و از یک تا چهار دقیقه در زمین حاضر شــده. او در 
آخرین بازى تراکتورسازى نیز در غیاب هادى محمدى 

به ترکیب اصلى رسید اما نتوانست مانع از تساوى 2-2  
خانگى تراکتورسازى مقابل نفت آبادان شود.

به نظر مى رسد بنگر که زمانى یکى از بهترین مدافعان 
مرکزى فوتبال ایران محسوب مى شــد به خط پایان 
نزدیک شده و مصدومیت از ناحیه کمر باعث شده تا او 
دیگر نشــانى از آن مدافع آماده و سرحال نداشته باشد. 
بنگر اگر همینطور ادامه بدهد شــاید بیشــتر از قبل به 
خط پایان نزدیک شــود. به خصوص که او دیگر مدافع 
دلخواه امیر قلعه نویى هم نیســت و با توجه به ســن و 
ســال خود کمتر در ترکیب اصلى تراکتورســازى قرار

مى گیرد.

اعتراض تراکتورى ها به برنامه ریزى سازمان لیگ به نفع 
پرسپولیس، در روزهاى گذشته تیتر بسیارى از رسانه ها بود. 
مدیران تراکتورسازى، از همزمان نبودن بازى تیمشان با 
پرسپولیس انتقاد کرده بودند. انتقادى که با توجه به باقى 
ماندن 13 هفته از مسابقات لیگ، منطقى به نظر نمى رسید. 
سئوال اینجاست برنامه فعلى سازمان لیگ تا چه حد به نفع 

پرسپولیس است؟
هفته گذشته تراکتورسازى، قبل از بازى پرسپولیس روبه 
روى صنعت نفت قرار گرفت و پرسپولیسى ها با اطمینان 
از نتیجه این بازى در اهواز به میدان رفتند. هفته قبل  از آن 
هم این اتفاق افتاده بود و بازى تراکتورسازى و استقالل 

خوزستان، قبل از مسابقه پرسپولیس و سایپا برگزار شد. این 
هفته، باز هم این ماجرا تکرار مى شود و بازى تراکتورسازى 
قبل از پرسپولیس است. آخرین بارى که پرسپولیس قبل 
از تراکتورســازى بازى کرد، به هفته آخــر نیم فصل اول 
برمى گردد. پس از آن، همه مســابقات پرسپولیس در نیم 
فصل دوم تا بــازى رو در رو با تراکتورســازى، بعد از این 
تیم انجام مى شوند. چهار هفته پیاپى، که مى تواند کمک 
زیادى به پرســپولیس بکند که بعد اطالع از نتیجه بازى 
تراکتورسازى به میدان مى رود. فعًال برنامه ریزى سازمان 
لیگ، به نفع پرسپولیس تمام شــده و عجیب نیست که 

تراکتورى ها اعتراض جدى به آن داشته باشند.

برنامه لیگ 
به نفع پرسپولیس است؟

محسن بنگر
مأمور اتالف وقت!

درخشــش  حتــى 
ســتاره هاى ایرانــى 
هلنــد،  لیــگ  در 
نتقــال  ا هیجــان 
کریــم انصارى فرد 
به بهترین باشــگاه 
فوتبال یونــان را در 
سایه قرار نداده است. 
جهانبخش و گوچى، 
سال جدید میالدى را 
استثنایى آغاز کرده اند 
امــا جذاب ترین روایت 
این روزهاى لژیونرهاى ایرانى، 
در یونان رقم مى خورد. جایى که 
کریم انصارى فرد باشــگاه 

را  تــازه اش 
شناخته و به زودى در پرافتخارترین 

تیم فوتبال یونان توپ خواهد زد. مهمتر از مطرح شدن 
نام کریم در رأس خبرهــاى نقل و انتقاالتى فوتبــال یونان، مهمتر از 

امضاى قرارداد او بــا المپیاکوس و عکس گرفتن ایــن بازیکن با پیراهن 
شماره 17 باشگاه و مهمتر از رسیدن به جایگاه امروز در لیگ یونان، مسیرى 
است که انصارى فرد براى رســیدن به وضعیت امروز پشت سر گذاشته و 
مداومتى اســت که او در همه این مدت از خودش نشــان داده تا در یک 
تیم ناشناخته، اوج بگیرد و سرســخت ترین منتقدانش را وادار به تحسین

کند.
اما این تازه آغاز ماجراســت و تازه مبارزه اى همه جانبه براى شــماره 10 
تیم ملى اســتارت خورده. مهاجم آســیایى براى اینکه نفر اول خط حمله 
المپیاکوس شود رقباى سرسختى از قاره هاى آفریقا و آمریکاى جنوبى دارد.

از «براون آیدیه» نیجریه اى تا «سباســتیائو جونیور» برزیلى و «اســکار 
کاردوســو» پاراگوئه اى. براون آیدیه که دومین فصل حضورش در یونان 
را مى گذراند سابقه پوشیدن پیراهن وســت بروم در لیگ برتر را دارد. این 
بازیکن در 14 بازى براى المپیاکوس در این فصل 12 گل زده و سخت ترین 
رقیب کریم براى رسیدن به ترکیب فیکس صدرنشین یونان است. آیدیه 
14 بازى ملى براى نیجریه انجام داده و شش گل هم به ثمر رسانده است. 
جونیور و کاردوســو در این فصل، به ترتیب سه و دو گل به ثمر رسانده اند. 
عملکرد نه چندان مناسب مهاجمان اهل آمریکاى جنوبى، سران المپیاکوس 
را براى خرید انصارى فرد مصمم تر کرد. به خصوص با پیشنهادهاى آیدیه 
از بشــیکتاش ترکیه و جدایى احتمالى این بازیکن نیجریه اى، آنها حساب 
ویژه اى روى درخشش کریم در ادامه این فصل و فصل هاى بعد باز کرده اند.

آیدیه اکنون باالتر از یونس، مهاجم زانتى که ده گل به ثمر رسانده، عنوان 
آقاى گلى ســوپرلیگ یونان را در اختیار دارد. انصارى فرد که خود دو بار 
آقاى گلى لیگ برتر ایران را به دســت آورده، حاال باید براى رســیدن به 

ترکیب اصلى المپیاکــوس با آقاى گل لیــگ یونان رقابت 
کند. دوئل آقاى گل با آقــاى گل قطعًا دیدنــى خواهد بود، به 

خصوص که هر دو آماده هســتند و گذر از نام هیچ کدامشــان آسان 
نیست.

البته کریم براى بازى هفته شانزدهم المپیاکوس مقابل آستراس تریپولیس 
در ترکیب اصلى المپیاکوس قرار نگرفت و البته جایى هم در فهرست 18 
نفره این تیم نداشت. «پائولو بنتو» سرمربى 47 ساله المپیاکوس در پاسخ 
به پرسش خبرنگار نوااسپرت یونان مبنى بر اینکه جذب کریم انصارى فرد 
و «آلى سیسوخو» از تیم هاى پانیونیوس و اســتون ویال امکان او را براى 
چینش بازیکنان باکیفیت در نیم فصل دوم سوپر لیگ یونان افزایش مى دهد 
گفت:«درباره سیســوخو باید بگویم که تیم المپیاکوس با شــرکت در سه 
رقابت  مختلف باشگاهى مسئولیت هایى دارد و مى توانیم با در اختیار داشتن 
چنین بازیکنانى چرخشى در ترکیب تیمى ایجاد کنیم. از سوى دیگر وجود 
29 تا 30 بازیکن در المپیاکوس کار ساده اى نیست و تالش مى کنیم تا از 
بیشتر آنها استفاده کنیم. همانطور که مى دانید براون و کاردوسو را در اختیار 
داریم. سومین مهاجم هم به جمع آنها اضافه شد. نیاز است تا به انصارى فرد 
براى هماهنگى با فلسفه بازى تیم المپیاکوس زمان دهیم و از آن زمان 
باید ببینیم چگونه مى توانیم به او کمک کنیم و این 
بازیکن را مورد اســتفاده قرار 

بدهیم.»

در  فــرد  انصــارى 
المپیاکوس بــا بازیکنان مشــهورى نیز 

همبازى شــده. بازیکنانى بزرگ که بخصوص در گذشــته 
افتخارات بسیارى به دســت آورده اند. نمونه اش استبان 
کامبیاسوى 36 ساله و آرژانتینى و مارکو مارین 27 ساله و 
آلمانى که سال ها براى چلسى، وردربرمن و تیم ملى آلمان 

به میدان رفته اســت. نکته جالب دیگر اما سرمربى پرتغالى 
المپیاکوس است. پائولو بنتو که سال 1992 براى نخستین بار 

توسط کارلوس کى روش به تیم ملى بزرگساالن پرتغال دعوت 
شد و براى این تیم بازى کرد. بنتو همچنین در تیم ملى 

پرتغال با اوسیانو کروز، دستیار اول کى روش همبازى 
بــوده و کنار او در خــط هافبک به میــدان رفته

 است.
وجود این مربــى پرتغالى مى تواند کار انصارى 
فرد را کمى آسوده کند. بخصوص که کریم در 
تیم ملى ایران نیز حضور دارد و همین مساله 
مى تواند ذهنیــت بنتو را به ســمت اعتماد و 
اطمینان به او تغییر دهد. کریم بر همین اساس 
امیدوار است تا روزهاى موفقى را در بهترین و 
پرافتخارترین باشگاه یونان سپرى کند. اتفاقى 
که رخ دادنش با توجه به آمادگى این روزهاى 

انصارى فرد اصال بعید نیست.

ل لیــگ یونان رقابت 
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 در دیدار سپاهان برابر پدیده در 
هفته شانزدهم لیگ برتر رسول نویدکیا نه 
تنها براى تیم اصفهانى بازى نکرد که در 
لیست 18 نفره هم حضور نداشت و اصًال 
کاروان طالیى پوشان را در سفر به مشهد 

همراهى نکرده بود.
پس از ایــن غیبت مشــکوك خیلى زود 
شایعه شد که نویدکیا بخاطر عدم دریافت 
مطالبات فصل گذشــته اش قهر کرده 
اســت. موضوعى که البتــه از طرف 
سپاهانى ها تکذیب نشد و معلوم شد 
که واقعیت داشته است.  این ماجرا 
موجبات دلخورى هواداران سپاهان 
را فراهم کرد بــه خصوص که آنها 
به درست یا غلط از برادر کوچک تر 
کاپیتان اسطوره اى تیمشــان انتظار 
نداشتند تا بخاطر مسائل مالى اینگونه 

رفتار کند.
هرچه بود رســول در اولین تمرین سپاهان در 
بازگشت از مشهد شرکت کرد تا شایعه قهر بر سر 
مسائل مالى که همه شواهد و قرائن نشان مى داد 
واقعیت هم دارد دیگر بسط پیدا نکند و این ماجرا 

بیش از پیش سپاهان را به حاشیه نبرد.
هواداران سپاهان از نویدکیا انتظار دارند تا همانطور 
که بیشتر اوقات از حیث فنى کمک حال تیم محبوب 
آنهاست درباره مســائل مالى نیز صبر بیشترى داشته 
باشد. رفتارى که نمونه آن را بارها محرم نویدکیا 

هم انجام داده است.

کمال کامیابى نیا  بازیکن پرسپولیس در گفتگو با برنامه  «زاویه بسته» 
مدعى شده پرسپولیس چند هفته قبل از پایان فصل، قهرمانى اش را 
جشــن مى گیرد. او حرف هاى جالب و عجیب و غریب دیگرى هم 

زده است. 
دوران کودکى/ او مى  گویــد در بچگى بــراى خریدن پیراهن 
پرسپولیس از شنبه بازار گریه مى کرد اما به دلیل شرایط نامساعد مالى 
خانواده اش به این پیراهن نرسیده است:«محل تمرین پرسپولیس دو 
ایستگاه با خانه ما فاصله داشت. مى  رفتم پرسپولیس را تشویق مى 
 کردم. بعدها با بچه محل  ها تیم خودمان را ساختیم و با پول توجیبى 
هاى مان، همان پیراهن پرسپولیس را براى تیم خریدیم.» کامیابى نیا 
مدعى مى شود در مسیر پیوستن به تیم مورد عالقه اش، پیشنهاد فوالد 

را که 500 میلیون بیشتر از پیشنهاد پرسپولیس بود، رد کرده است.
فرشاد احمدزاده/ او مى گویــد پرسپولیسى  ها به احمدزاده لقب 
«خدنگ» داده  اند چون کارهایشــان را در گــردش  هاى خانوادگى 
انجام مى  دهد. شــماره 11 حرف هاى دیگرى هم درباره احمدزاده 
مى زند:«احمدزاده تنها شماره 10 جهان اســت که نه گل مى  زند و 

نه پاس گل مى  دهد. او پسر برانکو است و در تمرینات اداى برانکو را 
درمى  آورد و برانکو هم مى  داند ولى چیزى به او نمى  گوید. برانکو وقتى 
عصبانى است با دستش کارى شبیه بشکن زدن مى  کند. وقتى خیلى 
عصبانى باشد یا با شلوارش بازى مى  کند یا دستش را توى موهایش 
مى  برد. فرشاد خوب اداى او را درمى  آورد. پانادیچ (مربى دروازه  بان 
 هاى پرســپولیس) که بچه باحال تیم اســت، این اخبار را به برانکو 
مى  دهد. ارتباط ما با او هم از طریق "خدنگ" است. این دهه هفتاد و 
هشتادى  ها انگلیسى بلد هستند ولى وقتى ما مدرسه مى رفتیم، کتاب 

انگلیسى نبود.» 
علیرضا بیرانوند/ کامیابى نیا دربــاره بیرانوند مى گوید به او لقب 
«حسین تهى» داده  اند:«یک دست کت و شلوار دارد که همه جا همان 
را مى  پوشد، چه رستوران باشد چه هیئت عزادارى. اگر بخواهد خیلى 
تیپ بزند، شلوارش را تکى مى  پوشد. هر وقت هم جان بچه  اش را قسم 

خورد، مطمئن باشید 100 درصد دروغ مى  گوید. »
على علیپور/ او مى  گوید در تیم همه به علیپور مى خندند:«قیافه  اش 

از دقیقه 70 به بعد دیدن دارد. به مرز سکته مى  رسد.» 

حسین ماهینى/کامیابى نیا درباره ماهینى هم مدعى مى شود:«با 
اختالف نسبت به رامین رضاییان، بهترین دفاع راست ایران است.»

کمال کامیابى نیا/ کامیابى نیا خودش را بازیکن محبوب تماشاگران 
پرسپولیس مى داند اما چون گل نمى  زند به اندازه مهدى طارمى در 
اینســتاگرام فالوئر ندارد:«برانکو به من بیشتر وظایف دفاعى داده تا 
هجومى، خب گل زدن در این پست کار دشوارى است. نقش خدنگى 

که فرشاد احمدزاده بیرون زمین دارد را من داخل زمین دارم.»
رنگ کردن مو/ شماره 11 درباره رنگ موهایش هم، چنین توضیح 
مى دهد:«آرایشگر مرتضى پورعلى گنجى آمده بود و داشت موهایم را 
اصالح مى  کرد. پیشنهاد داد کمى رنگ روى موهایم بگذارد و من هم 
قبول کردم اما بعد یادش رفت و بعد از یک ربع گفت داداش موهایت را 

آبکش کن دیگر! این شد که رنگش روى موهایم ماند.»
محمود خوردبین/ در پایان این گفتگو، کامیابى نیا درباره محمود 
خوردبین هم حرف جالبى مى زند:«محمود خوردبین استاد مصاحبه 
کردن و بالفاصله تکذیب کردن است. امروز مصاحبه کرد گفت رامین 
به درد تیم ما نمى  خورد، فردا گفت رامین بهترین بازیکن تیم ماست .»

خوردبین استاد تکذیب کردن است

 کامیابى نیا: به بیرانوند مى گوییم حسین تهى!

بعد از مدتى فاش شده برانکو ایوانکوویچ در سفرى که در تعطیالت به کرواسى داشت، با على کریمى هافبک ایرانى دیناموزاگرب دیدار و گفتگو داشته است. 
برانکو در پست هافبک دفاعى نیاز به بازیکن دارد و به همین خاطر با کریمى حرف زد تا به ایران برگردد و در پرسپولیس بازى کند. برانکو از کریمى درباره 
آخرین شرایطش پرسید و گفت:  «من تو را مى خواهم، شرایطت چگونه است؟» کریمى هم در پاسخ به این مربى گفت: «راستش به بازگشت به ایران فکر 
نکرده ام و مى خواهم در اروپا بمانم و به کارم ادامه دهم. البته دیگر عالقه مند نیستم در دیناموزاگرب بمانم چون اینجا به من فرصت بازى نمى رسد، به همین 

دلیل احتماًال جدا مى شوم و به تیمى مى روم که بازى کنم. »
در اردویى که کریمى کنار دیگر ملى پوشان حاضر بود، کى روش به بازیکنان گفت آنهایى که در اروپا هستند و بازى نمى کنند، به تیم هایى بروند که شانس 
حضور در ترکیب را داشته باشند. کریمى هم پس از شنیدن حرف هاى کى روش، از بیم اینکه مبادا دیگر به تیم ملى دعوت نشود، تصمیم گرفت از دیناموزاگرب 

جدا و به تیم دیگرى ملحق شود. او در حال حاضر به دنبال تیم جدیدى است و احتماًال تا پیش از پایان نقل و انتقاالت در اروپا، از دینامو جدا مى شود.

مالقات محرمانه برانکو با على کریمى

هفته شانزده
تنها براى
8لیست 18

کاروان طال
همراهى نک
پس از ایــ
شایعه شد
مطالبات
اســت
سپاه
و که
موج
را فر
به در
کاپیتان
نداشتند
رفتار کند
هرچه بود رسـ
بازگشت از مشهد
مسائل مالى که ه
د واقعیت همدارد
بیش از پیش سپاه
هواداران سپاهان از
که بیشتر اوقات از حی
آنهاست درباره مســا
باشد. رفتارى که
هم انجام داده

مثل محرم باش!مثل محرم باش!



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت

E-mail:     info@nesfejahan.net

اى بندگان خدا! شما را  از منافقان مى ترسانم زیرا آنها گمراه و گمراه 
کننده اند، خطــاکار و به خطاکارى تشــویق کننده اند، بــه رنگ هاى 
گوناگون ظاهر مى شوند، از ترفندهاى گوناگون استفاده مى کنند، براى 
شکستن شما از هر پناهگاهى استفاده مى کنند  و در هر کمینگاهى به شکار 
شما مى نشینند، قلب هایشان بیمار  و ظاهرشان آراسته است، در پنهانى راه 

موال على (ع)مى روند و از بیراهه ها حرکت مى کنند. 

بر گزارى همایش شوراهاى آموزش و پرورش
دگربار هفته  شــوراهاى آموزش وپرورش فرا مى رســد تا 
باتوجه وتمرکز بررسالت هایى که این نهاد مشارکتى ومردم 

ساالرانه دارد، اهداف واالى آن را مرورکنیم.
باعنایت به اینکه آموزش وپرورش یک نهاد فراگیروفرابخشى 
اســت ومقّدرات آن بدون همکارى ومساعدت دیگرنهادها 
وســازمان هاى مســئول وهمچنین مــردم تحقق نمى 
یابد، شــوراى آموزش وپرورش شــکل گرفت تا به عنوان 
عالى ترین نهاد تصمیم گیرى و سیاستگذارى محلى ایفاى 
نقش کندوبااولویت قراردادن تعلیم وتربیت درصدر نیازهاى 
جامعه اقدامات الزم رابه عمل آورد.وجود ساختار شوراهاى 
آموزش وپرورش درســطوح منطقه اى واســتانى وحضور 

مدیران ارشد اجرایى کشور درترکیب این شورا سبب مى شود تا مشارکت فکرى وامکانات محلى ومنطقه اى واستانى درجهت حل مسائل 
ومشکالت تعلیم وتربیت واصالح ونوسازى آن به کارگرفته شود.

ارزش این شوراها درآن است که سازوکار وقانونمند سازى مشارکت هاى مردمى وکمک هاى دستگاه هاى اجرایى رافراهم مى سازدو 
براى تحقق آن ضمانت اجرایى الزم راایجادمــى نمایدازاین رهگذر اصولى چون تمرکززدایى، بهره گیرى ازخردجمعى واســتفاده از
ظرفیت ها وقابلیت هاى استانى وشهرستانى درجهت ارتقاء فعالیت هاى بزرگترین دستگاه اجرایى وفرهنگى کشور درکانون توّجهات 

وتصمیم گیرى ها قرارمى گیرد.
درواقع ازراه کارهاى تقویت شوراها آشنایى مدیران ودست اندرکاران بامبانى نظرى وعملیاتى مشارکت وشورا مى باشدتاهمگان باورکنند 

که شورا یک مرجع تصمیم گیرى است نه جایى که شنونده وناظر تصمیمات ازپیش گرفته شده باشد. 
واقعیت این است که درفرایند یافتن ظرفیت هاى جدیدى که مى تواند مشکل گشاى نظام تعلیم وتربیت باشد، نقاط کورى وجود داردکه 
توجه و مشارکت همگانى دستگاه هاى مسئول عضو شورا خواهد توانست ازآن پرده بردارد وبه شناسایى آنها همت گماردو این ظرفیت 
هارا درخدمت توسعه فعالیت هاى آموزشى وپرورشى قراردهد. بااین رویکرد مى توان چنین پنداشت که درمان دردهاى اقتصادى آموزش 
وپرورش، نیاز به تزریق بیشتراعتبارات دولتى،که امکان آن تقریباَ غیرممکن مى نماید، نمى باشد بلکه استفاده بهینه ازاعتبارات وامکانات 
موجود ومساعدت سایرنهادها وافزون برآن اعتمادى که مردم نسبت به دستگاه تعلیم وتربیت دارند، بسیار سازنده وکارگشا خواهدبود.لذا 

دراین زمینه مقام معظم رهبرى ( مدظله العالى ) وریاست محترم جمهورى بارها برآن تاکید داشته اند.
حضور موثر امامان جمعه ، فرمانداران ، شهرداران وبخشداران به عنوان عالى ترین نمایندگان دولت دراستان ها، شهرستان ها ومناطق 
درترکیب ومدیریت شوراها فرصت مغتنمى است که بایدبیش ازگذشــته ازآن جهت ارتقاء اهداف و مبانى تعلیم وتربیت به منظور رشد 

وشکوفایى استعدادهاى بالقوه دانش آموزان میهن اسالمى بهره گرفت.
بررسى عملکرد شوراها تاکنون حاکى از توفیقات قابل توجهى است که این نهاددررسیدن به راهبردهاى خود داشته است وهمین عامل 

موجب تقویت انگیزه دست اندرکاران درراستاى نیل به امیدواتکاء براى افزایش پویایى وکارایى شوراها مى گردد.
اینجانب باسپاس فراوان ازاهتمام همه عزیزانى که تاکنون نقش آفرین رونق شوراهاى آموزش وپرورش دراستان،شهرستان ومناطق 
بوده اند،ازایشان انتظاردارم که همچنان عزم خویش رادرجهت تقویت این پایگاه مشورتى جزم نمایندوباتالش ،ابتکار، خالقیت ، برنامه 

ریزى ودقت بیشترشرایطى رافراهم سازند تابهره ورى شورا بیشترشود و ازمحصول آن آینده سازان برومند منتفع گردند.
توفیق همگان راازپیشگاه خداوندکریم آرزومندم.

                                                                                               

 پیام دکتر زرگرپور 
 استاندارورئیس شوراى آموزش وپرورش استان اصفهان

پیام محمد حسن قائدیها، 
مدیرکل ودبیرشوراى آموزش وپرورش استان اصفهان 

درمورداهّمیت تشکیل ونقش شوراهاى آموزش وپرورش به عنوان پل 
اصلى مشارکت اجتماعى وحلقه واسط بین مردم وآموزش وپرورش 
تاکنون دیدگاه هاى متعددى مطرح شده و درهرمورد اززاویه اى این 

موضوع رامورد واکاوى قرارداده اند.
تاقبل ازرونق فرهنگ وفضاى مجازى نقش خانواده ومدارس درتعلیم 
وتربیت آینده سازان بسیارپررنگ بود.اّما اکنون عوامل دیگرى دراین 
عرصه واردشده اند و خواسته وناخواسته نظام تعلیم وتربیت را تحت 
تأثیرخودقرارداده وازسهم خانواده ها ومدارس دراین زمینه کاسته اند.

اگرمــدارس ودانش آمــوزان ماازامکانات روزآمدبــه اندازه کافى 
بهره مندنباشندوسامانه دانستنى هاى آنان پویانباشد،جریان هاى 
ناهمســوى بین المللى چونان ســیل باورها ،اعتقادات وسرمایه 
عمرواستعداد آنان راباخودخواهد برد.مادراین بیکران نیازمنداسکله ها

وکشتى هاى نجاتى هستیم تاهوّیت فرزندان این مرزوبوم رابتوانیم 

حفظ نموده وآنان راازگزندطوفان ها وتندبادها برهانیم.
بنابراین آموزش وپرورش نســبت به گذشــته پرهزینه ترشــده 
درحالى که همه شرایط امروزواســتانداردهاى اقتصادى قائل به 
این هستندکه اتّکا صرف به امکانات دولتى امکان پذیرنیست.به 
همین دلیل مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در منوّیات سالهاى 
اخیرمکرربرایــن واقعیت تاکید کرده اندکه همه مردم ودســتگاه 
ها بایدبه کمک آموزش وپرورش بیایندوبامشــارکتى ملّى نظام 
تعلیم وتربیت رامتناســب بانیازهاى فعلى پشــتیبانى ومساعدت 
نمایند.تشکیل شوراهاى آموزش وپرورش یعنى دیدن وقراردادن 
آموزش وپرورش درمســیرتدبیرهاوتصمیم هاى کالن مدیریتى 

واینکه این نهاددرصورتى توفیق حاصل مى نمایدکه فرابخشــى 
دیده شــود ومدیران طرازاول ومیانى کشــوربه آن توجه واهتمام 
خاص داشته باشند.بدیهى است که فعالیت هاى شوراهاى آموزش 

وپرورش منحصربه زمان خاصى نیست بلکه عوامل محترم شورا ها 
مى بایست درکلیه مسائل تصمیم ساز وتصمیم گیربوده و باحضورى 
دائمى واثربخش درتمام فرآیندهاى حساس آموزش وپرورش نقش 

آفرین باشند.                                                                    

غالمحسن سخائى، رئیس اداره مدارس غیر دولتى وامور 
مشارکت هاى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
شوراهاي آموزش وپرورش جایگاه بلندي است که بهترین فکرها از 
همه بخشهاي مهم و اثر گذار یک شهر ومنطقه از دانشگاه تا حوزه و از 
نهادهاي سیاستگذاري تا اجرایی و بخش سالمت از نمایندگان اولیاء 
مربیان تا نماینده مدیران مدارس با همفکري متخصصین آموزش 
وپرورش گردهم آورده و مشکالت فراروي این سیستم مهم و حیاتی 
کشور را چاره اندیشی کرده و دستگاه تعلیم وتربیت را در پیشبرد اهداف 
متعالی خویش یاري کرده چرا که بنا به فرموده مقام معظم رهبري 

مد ظله العالی « برجســته ترین وبهترین فکرها بایدبنشینندوبراى 
آموزش وپرورش طراحى کنند. »  یکــی از مهمترین اهداف قانون 
تشکیل شوراهاي آموزش وپرورش تغییر در شیوه مدیریت  آموزش 
وپرورش است بدین معنا که وقتی سخن از عدم تمرکز در یک سازمان 
به میان می آید به تبع آن واگذاري بخشــی از اختیارات از مدیریت 
فوقانی (مرکز) به مدیریت میانی در ذهن متبــادر می گردد . بااین 
رویکرد تصمیم گیریها در پاره اي از موارد با توجه به تفویض اختیار 
توسط مدیران میانی انجام می گیرد و در واقع نوع مدیریت نسبت به 

قبل دستخوش تغییر گردد .

اسماعیل احمدى، کارشناس مسئول شوراهاى آموزش 
وپرورش استان اصفهان

برخى ازاقدامات هفته گرامیداشت شــوراهاى آموزش وپرورش 
درسال 95

تشکیل کمیته برنامه ریزى اموراجرایى هفته گرامیداشت شوراى 
آموزش وپرورش 95/10/19 

ابالغ شیوه نامه برگزارى فعالیت هاى شوراى آموزش وپرورش به 
مناطق ونواحى استان 

تهیه پوستر، بروشور وروزشمار هفته شوراى آموزش وپرورش 
تشکیل جلسه شوراى آموزش وپرورش استان جهت برنامه ریزى 

فعالیتها 95/9/2
نشست خبرى مدیرکل محترم ودبیرشوراى آموزش وپرورش استان 

بااصحاب رسانه ومطبوعات  درهفته شوراها
پیش بینى برنامه تلویزیونى گفتگوى هفته باحضورمدیرکل محترم 

جناب آقاى قائدیها (دبیرشورا) درهفته مذکور

نصب بنر تبلیغاتى واطالع رسانى درمیادین شهر
پیش بینى سخنرانى پیش ازخطبه هاى نمازجمعه 

مصاحبه خبرى رییس محترم اداره مشــارکت هــاى مردمى با
رسانه ها ومطبوعات 

مصاحبه کارشناس مسئول شوراهاى آموزش وپرورش استان 
زیرنویس تلویزیونى درخصوص اهداف شورا ومشارکت درطول 

هفته
صدورپیام استاندارمحترم جناب آقاى دکترزرگرپور( رییس محترم  

شورا)
تدوین مطالب و ویژه نامه به مناســبت هفته شــوراهاى آموزش 

وپرورش وتبیین اهداف مترتب با قانون مذکور
تشکیل کارگروه ها وکمیته هاى ستادى استان دردبیرخانه شورا 

جهت هماهنگى اموروفعالیت هاى این هفته 
برگزارى همایش بزرگ اعضاى شــوراهاى آمــوزش وپرورش 

شهرستانها ومناطق هفته اول بهمن95

پیش بینى برگزارى دوره آموزشى جهت آشنایى باقوانین شوراهاى 
آموزش وپرورش (ویژه روسا ومدیران آموزش وپرورش ) بهمن 95

شایان ذکراســت در راســتاى برنامه هاى مذکور شهرستان ها 
ومناطق نیز درهفته شوراهاى آموزش وپرورش باتشکیل کمیته 
شهرستانى برنامه هاى متناظر ى  ویژه منطقه / آموزشگاه خواهند 

داشت.

مشــارکت درآموزش و پرورش در کشــورهاى توسعه یافته بسیار 
زیاد اســت 82 درصد از هزینه عمومى آموزش و پرورش   به وسیله 
مشارکت محقق مى شود. عدم وجود ابزارهاى الزم جهت اجرایى 
شدن مصوبات شوراى آموزش و پرورش راه را براى تحقق مشارکت 
همه جانبه دشوار کرده است . اجرایى شــدن برخى از مصوبات به 
دلیل ساختار ضعیف مناطق کم برخوردار عمال غیر ممکن است و 
این ضعف منجر به ناکار آمدى شــوراى آموزش و پرورش در این 

مناطق مى شود . 
احمد زالى 
دبیر شوراى آموزش و پرورش بویین میاندشت 

نظرات رئیس شوراى شهرستان 
 وجود قانون شــوراهاى آموزش و پرورش به عنــوان بهترین کانال 
ارتباطى و چهارچوب ارزشمند براى همکارى متقابل آموزش وپرورش 
و شوراى اسالمى مى باشد و انتظار مى رود فعالیت هاى این دو نهاد 
به تحول و توسعه خدمات فرهنگى و اجتماعى منجر شود . همچنین 
مسئولیت شورانسبت به فرآیند تعلیم و تربیت در شهر و روستاها ایجاب 
مى نماید که مســاعدت و همکارى و هماهنگى بین کلیه شوراهاى 
اسالمى به منظور انتقال نظرات و استفاده از خدمات آنها و ترغیب به 
رفع مشکالت و ترویج فرهنگ مشــارکت بین مردم و آگاهى بخش 
دردستور کار قرار بدهیم . امیدواریم بتوانیم از منافع آموزش و پرورش 

حراست نمائیم .

به نام خدا                                                                 
آموزش و پــرورش مهمترین رکن توســعه 
و بســتر فرهنگ ســازى در بین آحاد جامعه 
مى باشــد،تحقق رشــد و تعالى ارزش ها و 
آرمان ها  ى متعالى انقالب اسالمى مستلزم 
مشارکت و تالش همه جانبه مردم،مسئوالن 
بعــاد  و نهادهــاى مدنــى در تمامــى ا
اعتقــادى، فرهنگى،علمــى ،اجتماعــى 
و اقتصــادى است.  شــوراى آمــوزش 
و پــرورش بــه عنــوان جلــوه گاه هــم 
آوایــى و جایــگاه هــم نوایــى جهــت 
بســط و توســعه مشــارکت مزبــور قلمداد 
مى شود و مى تواند در راســتاى تبلور عینى 
و جهــت دار اراده مردم حرکــت کند.نتیجه 
بــذر تــالش خالصانــه و کوشــش اعضاء 
،درخــت امیــدى اســت کــه در دســتگاه 
تعلیــم و تربیت به بــار مى نشــیند که نوید 
بخش آمــوزش و پرورشــى پویــا و کارآمد 

خواهد بود.
على بابایى
مدیر آموزش وپرورش شهرستان 
برخوار

دیدگاه هاى  فرماندارمحترم و رئیس شوراى آموزش 
وپرورش شاهین شهر 

نظام اجتماعى وحیات سیاسى جامعه بشرى به تعاون ومشارکت 
اعضاى آن بســتگى دارد.این امراز طریق همیارى هاى مردمى 
اســتوار مى گردد وآموزش وپرورش به عنــوان نظامى اجتماعى 
نیازمند مشارکت وهمکارى همه اجزاى نظام است . این نظام بدون 

مشارکت مؤثر مردم وکارکنان درابعاد علمى ،فرهنگى ،اقتصادى 
وعاطفى نمى تواند فرایند تعلیم وتربیت را به خوبى عملى ســازد.
شوراهاى آموزش وپرورش مى توانند امکانات مختلف کشور را در 
جهت رفع تنگناهاى نظام آموزشى کشور بسیج کنند و به این ترتیب 
نقش مؤثرخود را در عرصه فعالیت هاى آموزشى وپرورشى وتوسعه 

پایدار کشور آشکارسازد.

آقاى احمد بیاتى، مدیر محترم  آموزش و 
پرورش شهرستان چادگان:

بى شک تحقق مشــارکت و نظارت مردم در امر 
آموزش و پــرورش و بهره گیرى ازکلیــه منابع و 
امکانات، که هدف و منظور اصلى تشکیل  شوراهاى 
آموزش و پرورش مى باشد مســتلزم راه کارهاى 
اجرایى و پیشــنهادات کاربردى اســت که در این 
خصوص  مى توان به اختصار به نمونه هاى شایان 
اشاره کرد:  ضرورت تبیین شیوه هاى مشارکت مردم 
در امور آموزش و پرورش با همکارى رســانه هاى 
گروهى به ویژه صدا و سیما ، بستر سازى فرهنگى 
و اجتماعى مناسب در امر مشارکت  توسط دولت، 
آگاه نمودن اولیاى دانش آموزان و مردم از اهمیت 
مشارکت و نقش آن در پیشبرد آموزش و پرورش، 
همسو کردن شــوراى انجمن با شوراى آموزش و 
پرورش ، تشویق اعضاى شورا و ارتقاء سطح آگاهى 
آنها با برگزارى  جلسات هم اندیشى و تبادل اطالعات 
و برگزارى دوره هاى ضمن خدمت. شــاید از این 

رهگذار بتوان با مشــارکت حداکثرى برتنگناهاى 
آموزشى و پرورشى فائق شــد و درجهت تأسیس، 
توسعه و تجهیز فضاهاى آموزشــى و پرورشى و 
تســهیل در فعالیتهاى اجرایى آموزش و پرورش 

کوشید.

ازجمله نهادهاى موثر در بین نهادهاى فرهنگى ،آموزشى و اجتماعى 
کشور مى توان نهاد آموزش و پرورش را ذکر نمود که دایره ارتباطى 
آن همه افراد جامعه را پوشش مى دهد و براى موفقیت در تقویت 
تعلیم و تربیت جامعه و رشد تعالى انســان ها مشارکت و نظارت 
مردمى در کنار کمک هاى دولتى مى تواند بســیار موثرباشد. در 
این میان شــوراهاى آموزش و پرورش جایگاهى بلند با ظرفیتى 
عظیم دارد چون مى توان با استفاده از تجارب و فکر اعضاى شورا و 
سایر صاحبنظران گام هاى اساسى در نیل به اهداف عالیه فرهنگ 
جامعه بردارد. در شــوراى آموزش و پرورش شهرستان کاشان نیز 

در هم راستایى با سیاست هاى حاکمیتى نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ایران سعى شده است ضمن داشتن نگاه فرابخشى به همه 
حوزه هاى تعلیم و تربیت و نظام آمــوزش و پرورش توجه گردد . 
بررسى مشکالت مدارس ، جذب و هدایت خیرین ؛ توجه به ارتقاى 
سطح دانش فرهنگیان ، تقویت مشــارکت هاى مردمى ، طرح و 
برنامه در راســتاى بهبود روابط مدرسه و اجتماع و افزایش کارایى 

کارکنان و ...از جمله اقدامات بوده است .
  با تقدیم احترام :غالمرضا حسنى مقدم نماینده 
انجمن اولیاء و مربیان

نظر شهردار محترم  شهر پیربکران در مورد مشارکت 
همه جانبه در آموزش و پرورش

آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد آموزشى و فرهنگى به منظور 
جوابگویى به بخش بزرگى از نیازهاى جامعه تشکل شده است. حل 
مشکالت آموزش و پرورش بدون مشــارکت سایر نهادها امکان 
پذیر نیســت.به دلیل اینکه دولت به تنهایى قــدرت اداره آموزش 
و پرورش رانداردو مشــارکت فکرى و مالى مــردم ،ادارات،نهادها 
وخیرین اجتناب ناپذیر است،شــوراى آموزش و پرورش قادر است 
زمینه جلب و تقویت مشــارکت هاى مردمى در برنامه ریزى ها و
 تصمیم گیرى هاى آموزش و پرورش را فراهم آورد. ما با تمام توان 
تالش خواهیم نمود تا آموزش و پرورش را کمک و یارى نمائیم چرا 
که معتقد هستیم آموزش وپرورش پویا و کار آمد نتیجه اش جامعه 

موفق است.

نظرات شهردار محترم شهر خور 
شــهردارى در خصوص پیش بینى و تخصیص فضا به 
آموزش و پرورش،  وصول عوارض شهردارى طبق قانون 
مصوب، فراهم نمودن تســهیالت فرهنگى ورفاهى در 
سطح شهر براى فرهنگیان و دانش آموزان ، دفاع از حقوق 
آموزش وپرورش در توســعه واحداث اماکن مسکونى 
در شهرك ها و همکارى ومســاعدت به بهبود کیفیت 
و کمیت آموزش و پرورش و شناســایى خیرین و نیکو 
کاران و معرفى به آموزش و پرورش آمادگى الزم را دارد 
. زیرا وظیفه خدمت رسانى و تعامل با آحاد مردم خصوصًا 

فرهنگیان از وظایف شهردارى مى باشد .
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بودجه پیشنهادى سال 1396 شهردارى شاهین شهر 
با حضور شــهردار، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر، برخى از معاونان ، مدیران عامل سازمان ها و 
مدیران شهردارى شاهین شهر تقدیم شوراى اسالمى 

شهر گردید.
حسین امیرى شهردار شاهین شهر در این مراسم گفت: 
بودجه پیشنهادى حدود 1620 میلیارد ریالى  سال 1396 
شهردارى، پس از جلسات کارشناسى شده و تخصصى 
متعدد همکاران در بخش هاى مختلف شــهردارى و 

سازمان هاى وابسته، گردآورى و تدوین گردید.
وى در ادامه افزود: سیاســت و راهبرد ما در شهردارى 
بر اساس برنامه پنج ساله دوم و برنامه پنج ساله پنجم 
کشور بوده و در این راستا سعى نموده ایم در تخصیص 
و تعیین اعتبارات، اولویت هاى کارشناسى و تخصصى 

را رعایت نماییم.
امیرى اهتمــام ویژه به اتمام پروژه هــاى نیمه تمام، 
استفاده بهینه و کامل از پتانســیل هاى موجود براى 
توسعه فضاى ســبز و اولویت ایجاد زیر ساخت هاى 
عمرانى و تأسیساتى ، توجه به استقالل و تقویت بدنه 
کارشناسى ســازمان ها براى خدمت رسانى بیشتر به 
شهروندان، توجه ویژه به شش پروژه اصلى و شاخص 
شهردارى شامل فرهنگسراى خانواده، ساختمان ادارى 
شهردارى،کمپینگ شــرق، مترو، پارکینگ طبقاتى 
خیابان عطــار و عملیات زیرســازى و جدول گذارى 
و آســفالت معابر سطح شــهر، هزینه هاى پرسنلى با 
توجه به عملکرد 9 ماهه و همچنیــن میزان افزایش 
حقوق کارکنان در ســال جارى، هزینه هاى ادارى و 
سرمایه اى و انتقالى،در هر دو وظیفه خدمات ادارى و 
شهرى که عمدتاً بر اساس عملکرد 9 ماهه سال جارى 
با توجه به نــرخ تورم پیش بینى شــده، توجه ویژه به 
پیش بینى هزینه هاى عمرانى مانند فرهنگســراى 

خانواده، ساختمان شهردارى، احداث پارکینگ خیابان 
عطار، توسعه فضاى سبز و شبکه آبیارى و صرفه جویى 
در آب شهرى، احداث مترو، زیرسازى جدول گذارى و 
آسفالت سطح شــهر،برنامه هاى حمل و نقل و بهبود 
عبور و مرور شهرى، بهبود محیط شهرى و طرح تملک 
اراضى، پیش بینى تخصیص اعتبارات ادارى و شهرى 
و عمرانى به اســتناد موارد کارشناسى شده و با در نظر 
گرفتن افزایش معمول وظایف شهردارى، هزینه هاى 
جارى در قالب دو وظیفه ادارى و شــهرى معادل 39 
درصد و اعتبارات عمرانى معادل 61 درصد کل بودجه، 
برآورد اعتبارات عمرانى و برآورد هزینه هاى جارى را از 
جمله شاخصه هاى مهم بودجه سال 1396 عنوان نمود. 
شهردار شاهین شــهر با تأکید بر منویات مقام معظم 
رهبرى مبنى بر سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، اهداف 
اســتراتژى و راهبردى شــهردارى را شامل پیگیرى 
و اجراى تکالیــف منــدرج در قانــون برنامه پنجم 
توسعه کشور در حوزه شــهردارى، برون سپارى و یا 
واگذارى وظایف و هدایت بودجه به سمت هزینه کرد 
درحوزه وظایف اصلى و قانونى شــهردارى، پیروى از 
سیاســت هاى کلى، اهداف اجرایى و مأموریت هاى 
ســازمانى بر اساس برنامه پنج ســاله دوم شهردارى، 
تقویت بهره ورى تشکیالت سازمانى، درآمدى و ادارى 
شــهردارى براى خدمات دهى مناسب به شهروندان، 
ارتقاء و نظــارت بر هزینــه و اعتبــارات تخصیصى 
بودجه مصوب شــهردارى، توجه به سیســتم حمل 
و نقل ریلــى و اجرایى نمودن طــرح مذکور، تالش 
براى پویایى شــهردارى در ارائه خدمات مناســب و 
توسعه سیستم الکترونیکى در بخش هاى شهردارى، 
تمرکز زدایى در انجام وظایف به منظور تسریع در روند

 خدمات دهى به شهروندان و واگذارى بخشى از وظایف 
به سازمان هاى وابسته، رعایت عدالت در ارائه خدمات 

عمرانى- خدماتى به شــهروندان خصوصًا محالتى 
که کمتر توسعه یافته اند به منظور محرومیت زدایى، 
تقویت نظام نظارت بر طرح ها و ارتقاء مهارت هاى فنى 
پروژه هاى عمرانى – فرهنگى و خدمات شــهردارى، 
اهتمام ویــژه به نیازهــاى واقعى و اساســى به ویژه 
پروژه هاى کالبدى و زیربنایى شــهر، تقویت ســهم 
درآمدهاى پایدار و کاهش ناپایدار از جمله درآمدهاى 

ناشى از ســاخت و ساز، بهبود و ســاماندهى و نظارت 
بر سازمان هاى وابســته در چارچوب تدابیر ابالغى و 
اساسنامه آنها، ارتقاء و اســتقرار سیستم هاى مکانیزه 
و تدارك و تأمین ســخت افزار و نــرم افزارهاى مورد 
نیاز در راستاى تحقق راهبرد شهر الکترونیک، توسعه 
و اصالح ســاختار ادارى و منابع انســانى، استاندارد 
سازى امور و بستر ســازى براى بهبود کمى و کیفى 

فعالیت ها، طراحى، اصالح و اســتقرار نظام محاسبه 
و پرداخت الکترونیکى و اینترنتــى برخى از عوارض 
و وجوه درآمدى، توســعه امکانات، زیر ســاخت ها و 
جاذبه هاى گردشــگرى براى جذب گردشگر، ارتقاء 
جایگاه شاهین شــهر در ســطح ملى و فراملى براى 
دستیابى به هویت مستقل، توســعه مراکز تفریحى، 
سیاحتى و ورزشــى براى ارتقاء فرهنگ شهروندى، 
حمایــت و ایجــاد بســترهاى الزم بــراى جــذب 
ســرمایه گذارى در بخش خصوصى براى توســعه 
اقتصادى شــهر، بهبود مدیریت حمل و نقل و برنامه 
ریزى براى تسهیل در عبور و مرور شهرى، بهبود سیما 
و منظر شهر با اســتفاده از الگوهاى ایرانى و اسالمى، 
برنامه ریزى فرهنگى و اجتماعى براى ارتقاء فرهنگ 
شهرنشینى و ایجاد همدلى میان شهروندان براى توسعه 
مستمر و همه جانبه شهر، مدیریت مصرف با تأکید بر 
اجراى سیاســت هاى کلى اصالح الگوى مصرف و 
ایمن سازى شهر در مقابل ســوانح و حوادث طبیعى و 

غیر مترقبه دانست.
وى با اشــاره به اینکه در بودجه سال آینده شهردارى 
توجه به پروژه هاى زیرســاختى و زیربنایى با اولویت 
اتمام پروژه هاى نیمه تمام شهرى گردیده است گفت: 
وظیفه شــهردارى توزیع عادالنه خدمات و امکانات 
شهرى در همه نقاط شاهین شهر بوده چرا که استفاده از 

امکانات، حق همه شهروندان عزیز مى باشد.
امیرى گفت : ســرمایه گذارى در پروژه هاى مختلف 
شــهرى یکى از اهداف و سیاست هاى مهم مدیریت 
شهرى در بیست ماه گذشته تاکنون  بوده است و در این 
راستا در سال آینده توسعه فعالیت هاى سرمایه گذارى و 
نیز جذب سرمایه گذار از مهمترین برنامه ها خواهد بود.

وى خاطر نشــان نمود: ما در مجموع ســعى نمودیم 
با توجه به وضعیت ناپایدار عــوارض ارزش افزوده و 

عوارض آالیندگى در ســال آینده میزان وابســتگى 
شــهردارى به اینگونه درآمدهاى ناپایدار را محدود تا 

برنامه ها و اهداف بر اساس واقعیت به پیش رود.
امیرى اظهار داشــت: امیدواریم با سعى و تالش همه 
همکاران در مجموعه شهردارى در دهه مبارك فجر 
سال جارى 15 پروژه عمرانى با اعتبارى حدود پانصد 
میلیارد ریــال را افتتاح و تقدیم شــهروندان گرانقدر 

شاهین شهرى نماییم.
شهردار شاهین شهر گفت: از تالش و کوشش تمامى 
همکاران در شــهردارى که به صورت شــبانه روزى 
براى رفاه حال شــهروندان فعالیت مى نمایند ، تشکر 
مى نماییم زیرا  افتتاح و بهره بردارى از هر پروژه حاصل 

هم افزایى و هم گرایى و تالش همه عزیزان است.
وى از همراهى ها و حمایت هاى بى دریغ ، دلسوزانه، 
اصولــى ، منطقى و قابل توجه کلیه اعضاى شــوراى 
اسالمى شــهر که در یک فضاى تعاملى و دوستانه با 
مجموعه شــهردارى همکارى و مساعدت مى نمایند 

تشکر و قدردانى نمود.
روح ا... بیدرام رئیس شــوراى اسالمى شاهین شهر نیز 
در مراســم تقدیم بودجه پیشنهادى شــهردارى گفت: 
بنده از طرف سایر اعضاى شوراى اسالمى شهر از همه 
عزیزانى که با تالش و پشتکار خود در شهردارى براى 
توسعه و آبادانى شهر فعالیت مى نمایند تشکر و قدردانى 

مى نمایم.
وى در ادامه افزود: بودجه پیشنهادى شهردارى پس از 
بحث و بررسى و تصویب در صحن علنى شوراى اسالمى 

شهر، به شهردارى شاهین شهر ابالغ خواهد گردید.
بیدرام تصریح نمــود: امیدواریم تا پایان دوره شــوراى 
اســالمى شــهر تعهدى را که بــه شــهروندان عزیز 
شاهین شهر پیرامون توســعه و آبادانى شهر داده ایم به 

سرانجام برسانیم.

 بودجه پیشنهادى سال 1396 شهردارى شاهین شهر
 تقدیم شوراى اسالمى شهر شد

سالم و درود ما به روح بلند عزیزان آتش نشانى که چون 
پروانه بر آتش زدند تا جان و مــال مردم محفوظ بماند. 
فاجعه ساختمان پالسکو در تهران که حماسه غیرت و حمیت 
در اعال درجه خود بود را به عموم ملت قدرشناس ایران 
و على الخصوص خانواده آن مردان آتش، تسلیت عرض 

مى کنیم.

جواد شیرانى رئیس هیأت و اداره امور ورزش کارگران جواد شیرانى رئیس هیأت و اداره امور ورزش کارگران 
استان اصفهاناستان اصفهان

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل
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 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

ب  ذا فاوت و  ید  ب  ذا
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روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر طالخونچه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کمهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کمه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کرکوندروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کرکوند

«آتش نشانى عشق است نه شغل.» این عبارت، حاال معناى واقعى 
پیدا کرده است. مردان ایثارگر و مبارز آتش نشان با فدا کردن 
جان خود ثابت کردند که فقط عشق به انجام وظیفه و در خدمت 

مردم بودن است که مى تواند حماسه بیافریند.
یاد همــه آن غیورمردانى که از جان و خون خود گذشــتند تا به 

زندگى هزاران نفر معنا ببخشند گرامى باد.

یک ســاختمان خاکستر شــد تا ققنوس ها از روى آن به 
ملکوت پرواز کنند. آتش نشان هایى که رفتند تا یک کشور 

را سوگوار نبودشان در سفرى بى بازگشت کنند.
عروج جانگداز جمعى از غیورمردان فداکار آتش نشان را به 
خانواده هاى آن عزیزان و مردم قدرشناس ایران تسلیت 

عرض مى نماییم.

قلب پایتخت فرو ریخت، قلب مردان آتش ایســتاد، قلب 
میلیون ها نفر شکست. قهرمانان ملى ایران زمین جاى خود را تا 
همیشه در قلب ها زنده نگاه خواهند داشت. آنها فقط آتش 
نشان نبودند؛ ایثارگرانى بودند که گل واژه هاى فداکارى را 

بخش کردند. 
گرامى باد یاد و خاطره آن فرزندان شجاع دل ملت ایران که 

در نبرد با آتش بى رحم، حماسه آفریدند.
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چهل تکه

  باشگاه خبرنگاران جوان | صاحبــان دو 
کارواش براى گرفتن مشترى با هم دعوا کردند.

تصویرى که مى بینید مربوط به همین دعواســت  که دو 
صاحب کارواش در چین که در کنار هم مغازه کارواش خود 

را راه انداخته اند، با هم داشته اند.
این دو صاحب کارواش براى یک مشــترى که به آنجا 
مراجعه کرده بود تا ماشین خودش را بشوید، دعواى خود را 
شروع کردند و هر دو خانم مدیر با شلنگ هاى آب، سخت 
در تالش بودند تا آن مشترى از دستشان نپرد و دعواى آنها 

به خیابان  کشیده شد.

  باشگاه خبرنگاران جوان | یک پسر بچه که با زبانى 
بسیار بزرگ به دنیا آمده بود، باالخره توانست لبخند بزند. 

«آپاراجیت لودهى» در بیمارستانى در جبالپور در شمال هند به دنیا 
آمده بود که از مشکلى مادرزادى به نام زبان بزرگ که یک اختالل 
در دهان است و باعث بزرگ شدن عجیب و بیش از اندازه زبان 
مى شود، رنج مى برد.پزشکان که این پدیده را قبل از تولد آپاراجیت 
نفهمیده بودند و درست بعد از تولد متوجه آن شده بودند، به والدین 
او گفتند که اگر این کودك جراحى نشود، زبان آپاراجیت جلوى راه  

تنفسى نوزاد را مى گیرد و او نمى تواند زنده بماند.
گفتنى است؛ با رضایت پدر و مادر آپاراجیت، این نوزاد هندى چهار  
روز بعد به اتاق عمل برده شــد و جراحان با بریدن نصفى از زبان 

آپاراجیت باعث شدند تا او به زندگى خود ادامه بدهد.

دختر نوجــوان هنگامى که در    باشگاه خبرنگاران جوان |
بلندترین ساختمان اروپا مشغول سلفى گرفتن بود، سقوط کرد.

این نوجوان 18 ساله در حالى که مشغول ســلفى گرفتن در طبقه 86 
بلندترین ساختمان اروپا بود، پایش لغزید و سقوط کرد.  دختر نوجوان 
روسى روى مرسدس بنزى که در پایین آسمانخراش پارك بود، افتاد و 

در نهایت جان خود را از دست داد.
این ساختمان که به عنوان بلندترین ســاختمان اروپا شناخته مى شود 

حدود 354 متر ارتفاع دارد. 
دختر نوجوان که «الکساندر» نام دارد، هفته گذشته با پدر خود جر و بحث 
شدیدى داشته که همین مسئله باعث بیرون رفتن او از خانه و رفتن به 
این آسمان خراش شده است. شواهد حاکى از آن است که الکساندر هنگام 

سلفى گرفتن پایش سر خورده و از طبقه 86 سقوط کرده است.

لبخند کودکى که با زبان بزرگدعواى خنده دار 2 زن 
 به دنیا آمد

«عکس سلفى» 
جان دختر 18 ساله را گرفت 030201

پیرزن خسته از رفیق بازى همسرش پایش را در یک کفش 
کرده که طالق مى خواهد.

به گــزارش میزان،50 ســال زندگى مشــترك «فریده» و 
«خسرو» به دلیل رفیق بازى هاى بیش از حد خسرو، به پایان 
رسید. زن 67 ساله وقتى دید نمى تواند حریف رفیق بازى هاى 
شوهرش شود، به داد گاه خانواده رفت و درخواست طالق داد تا 

بعد از 50 سال به زندگى با شوهرش پایان دهد.
فریده و خسرو 50 سال است با هم زندگى مى کنند. در این مدت 
مشکالت زیادى با هم داشتند اما هرچه بود با هم ساختند و آن 
را پشت سر گذاشتند. فریده در این سال ها بخاطر فرزندانش 
سعى کرد کوتاه بیاید و هیچ وقت روى حرف خسرو حرف نزند. 
از روزى که با خسرو ازدواج کرد سعى کرد براى او همسر خوبى 
باشد؛ تا اینکه باالخره کاسه صبرش لبریز شــد و به دادگاه 

خانواده رفت.
زن سالمند که روى نیمکت شعبه 268 دادگاه خانواده نشسته، 
بعد از 50 سال زندگى درخواست طالق خود را به قاضى دادگاه 
خانواده ارائه کرده تا براى همیشه از همسرش جدا شود. دادگاه 
خانواده هر روز مملو از زوج هایى است که به دالیل  مختلف 
براى جدایى به آنجا مى آیند. اما حضــور فریده آن هم با آن 
سن و سال بیشتر جلب توجه مى کرد. هر مراجعه کننده اى وارد 
شعبه مى شــد با دیدن او تعجب مى کرد و از روى کنجکاوى 
هم که شده سعى مى کرد بفهمد زن سالخورده چرا به دادگاه 
خانواده آمده و مى خواهد از شوهرش جدا شود. زندگى فریده 
مانند صحنه هاى فیلم از مقابل چشمانش مى گذشت. غرق 
در افکارش بود که سئوال قاضى عموزادى رئیس شعبه 268 
دادگاه خانواده رشته افکارش را پاره کرد. زن سالمند تازه متوجه 

اطراف خود شد.
وقتى قاضى پرسید چرا مى خواهى از شوهرت جدا شوى، پاسخ 
داد: «شوهرم رفیق باز است. او با کار هایش امانم را بریده و مرا با 

این سن و سال به دادگاه خانواده کشانده است.»
قاضى با تعجب ادامه داد: «بعد از 50 سال زندگى تازه یادت 

افتاده که شوهرت رفیق باز است؟»
پیرزن گفت: «آقاى قاضى این حرف را نزنید. من 50 سال است 
دارم شوهرم را تحمل مى کنم. او مرد بى مسئولیتى است که به 
زن و بچه هایش اهمیت نمى دهد. آن زمان که به عقد خسرو 
درآمدم بعد از شروع زندگى مشترکمان تازه او را شناختم. آن 
زمان خسرو 20 سالش بود. او از   همان روزهاى اول خودش 
را به من نشــان داد. هرچه مى گفتم ســرم داد مى زد. گاهى 

هم کارش کتک بود. هر روز و شــب با دوستانش به گردش 
و تفریح مى رفت و خیلى از شب ها دوستانش را به خانه مان 
مى آورد و من مجبور بودم از آنها پذیرایى کنم. ساعت ها گوشه 
اتاق مى نشستم و گریه مى کردم و خسرو حتى متوجه من هم 
نمى شــد. او همه زندگى اش را با دوستانش سپرى مى کرد. 
تفریحاتش، خوشگذرانى هایش و حتى پول خرج کردن هایش 
براى دوستانش بود. هرچه پول درمى آورد با دوستانش خرج 
مى کرد و خیلى وقت هــا به آنها پول قرض مــى داد و پس 
نمى گرفت. وقتى من چیزى از او مى خواستم مى گفت که پول 

ندارد. حسرت خیلى چیز ها به دلم ماند.»
در این لحظه بغض زن ترکید و اشــک از چشمانش جارى 
شــد. ســعى کرد خودش را آرام کند. نفس عمیقى کشید و 
ادامه داد: «آقاى قاضى من 50 سال است که دارم به تنهایى 
زندگى مى کنم. انگار که شوهر ندارم. اوایل تصور مى کردم 
خسرو جوان است و به دلیل شور جوانى رفیق بازى مى کند و 
سال هاى آینده این رفتارش تغییر مى کند. براى همین تحمل 
کردم. وقتى دخترمان به دنیا آمد با خودم گفتم خسرو درست 
مى شود. او بخاطر دخترمان هم که شده بیشتر به زندگى اش 
اهمیت مى دهد اما باز هم خســرو رفتارش عوض نشد. او در 
دوران باردارى و حتى دورانى که دخترمان به دنیا آمد فقط به 
فکر دوستانش بود و لحظه  هایش را با آنها مى گذراند. خسرو 
در یک کارخانه کار مى کرد و از صبح تا شب سر کار بود. در آن 
میان وقتى کارش تعطیل مى شــد، پیش رفقایش مى رفت. 
من و دخترم همیشــه در خانه تنها مى ماندیم. گاهى اوقات 
او حتى شــب ها هم به خانه نمى آمد.»فریده مکث کوتاهى 
کرد و قیافه اى حق به جانب به خود گرفت و ادامه داد: «هر بار 
که خسته مى شدم تصمیم مى گرفتم از خسرو جدا شوم ولى 
بخاطر بچه هایم تحمل مى کردم. به دنیا آمدن دو پسرم هم 
خسرو را به زندگى برنگرداند. او همچنان رفیق بازى مى کرد 
و من تحمل مى کــردم. هربار هم اعتراض مرا با مشــت و 
لگد هایش جواب مى داد. من تحمل کردم و طاقت آوردم تا 
اینکه خسرو بازنشسته شد و در خانه ماند. در آن زمان هم باز 
گویا من شوهر نداشتم. تازه رفیق بازى  هایش بیشتر هم شد. 
چون دیگر سرش خلوت شده بود و وقت آزاد زیادى داشت تا 
با دوستانش بگذراند. من بچه هایم را به تنهایى بزرگ کردم. 
بار زندگى مان را به تنهایى به دوش کشیدم و در این سال ها 

شوهرم کنارم نبود. چون او در حال رفیق بازى بود و تنها 
دوستانش برایش اهمیت داشتند. جالب است که 

او حتى به خانواده خودش هم اهمیتى نمى داد و پدر و مادر و 
خواهر هایش هم از دست کارهاى او عاصى شده بودند. آنها هم 
به من حق مى دادند ولى چاره اى نبود. یا باید تحمل مى کردم 
و یا جدا مى شدم. 50 سال است که از این موضوعات مى گذرد 
ولى خسرو همچنان با این سن و سالش دست از رفیق بازى 
برنداشته و با آنها به تفریح مى رود. دیگر از این موضوع خسته 
شده ام. بچه هایم هرکدام ســر زندگى شان رفته اند و صاحب 
فرزند شده اند. براى همین مى خواهم براى همیشه از شوهر 
بى مسئولیتم جدا شوم تا حداقل در این سال هاى آخر عمرم 
راحت زندگى کنم. او هم برود و با دوستانش زندگى کند. در 

این مدت هم اگر تحمل کردم فقط بخاطر فرزندانم بود.» 
صحبت هاى این زن که تمام مى شود قاضى عموزادى سعى 
کرد او را از طالق منصرف کند، ولى این زن که در تصمیمش 
مصمم است منصرف  نشد. قاضى ســرانجام دستور احضار 
شوهر او را به دادگاه صادر کرد تا در جلسه بعدى به این پرونده 

رسیدگى شود.

پلیــس فتــاى گلپایــگان در عملیاتــى ویــژه از 
کالهبردارى هاى میلیاردى رمــال جوان که از طریق 
شــبکه هاى اجتماعى کاربرانــى را در داخل و خارج از 

کشور اغفال کرده بود پرده برداشت.
به گزارش تسنیم، سرهنگ حســین بساطى فرمانده 
انتظامى شهرســتان گلپایگان اظهار داشت: مأموران 
پلیس فتــاى شهرســتان گلپایــگان مطلع شــدند 
فردى بــا هویــت معلــوم از طریق راه انــدازى یک 
شبکه در فضاى مجازى اقدام به رمالى و کالهبردارى 
از مــردم در داخــل و خــارج از کشــور مى کنــد 
که بررســى موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار 

گرفت.
وى ادامه داد: پس از اطمینــان از موضوع و هماهنگى 
با مقام قضائى یک اکیپ مجــرب از مأموران به محل 
زندگى رمال اعزام شــده و او را که فردى 30 ساله بود 

دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامــى شهرســتان گلپایــگان گفــت: 
در بازرســى از محل زندگــى این رمال جــوان تعداد 
صــد جلــد انــواع کتاب هــاى رمالــى، یــک عدد 
لپ تــاپ، یک عــدد گوشــى تلفــن همــراه که از
آنها براى انجام اعمال مجرمانه اش اســتفاده مى کرد 

کشف شد.

وى با بیان اینکه بیشترین افراد اغفال شده توسط این 
رمال زنان بوده اند، افــزود: متهم به بهانه هایى مانند از 
بین بردن سحر و جادو، احضار جن، جلب محبت همسر، 
باطل کردن طلسم، بخت گشایى، پیدا شدن اموال گم 
شده و موفقیت در امتحانات، قربانیان خود را مورد اغفال 

قرار مى داد.
بســاطى گفــت: در بررســى هاى به  عمــل آمده از 

پیامک هاى ارســال شــده به این رمال مشخص شد 
افرادى زیــادى در داخل و حتى خارج از کشــور مورد 

اغفال متهم واقع شده اند.
وى افــزود: تاکنــون مبلــغ یــک میلیارد ریــال از 
حســاب هاى بانکى متهم کشف شــده  و تحقیقات در 
زمینه کشف ابعاد بیشترى از این پرونده در دستور کار 

قرار دارد.

3 نفر در فوالدشهر اصفهان براثر اسنتشاق گاز منواکسیدکربن مسموم شدند.
مدیر روابط عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان به ایرنا گفت: این حادثه ســاعت 11 و 43 دقیقه روز چهارشنبه هفته گذشته 
در مجتمع مسکونى B7 فوالدشهر رخ داد که پس از اعالم و امدادخواهى از ســامانه 115 اورژانس واحد امدادى اورژانس پیش بیمارستانى به محل 

اعزام شد. 
عباس عابدى افزود: در این حادثه گازگرفتگى، دو زن و یک کودك به دلیل وجود نقص در لوله بخارى دچار مسمومیت با گاز منوا کسیدکربن شدند. 

وى ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و اکسیژن درمانى، به بیمارستان مطهرى فوالدشهر منتقل شدند. 

پایان 50 سال زندگى مشترك

این شوهر رفیق باز را 
نمى خواهم!

,,

آقاى قاضى من 50 
سال است که دارم به 
تنهایى زندگى مى کنم. 
انگار که شوهر ندارم. 
اوایل تصور مى کردم 
خسرو جوان است و 
به دلیل شور جوانى 
رفیق بازى مى کند و 
سال هاى آینده این 
رفتارش تغییر مى کند

آتش سوزى در یک ساختمان مسکونى، یک کشته و یک 
مصدوم برجاى گذاشت.

به گزارش میزان،تماس شهروندان تهرانى با سامانه 125 
مبنى بر بروز آتش سوزى در یک ساختمان مسکونى، ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشانى بى درنگ نیروهاى عملیاتى 
ایستگاه 94 و 55 به همراه تشــک نجات و خودرو حامل 
دستگاه هاى تنفسى را ساعت 3و48دقیقه بامداد چهارشنبه 

هفته پیش به بزرگراه شهید ستارى(مسیر شمال به جنوب)، 
خیابان اخالص در تهران اعزام کرد.

حسین حسین بیگى مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانى 
تهران در این خصوص گفت: در محل حادثه یک ساختمان 
مسکونى چهار طبقه 16 واحدى مشاهده شد که در طبقه 
اول آن یک واحد مســکونى 90 مترمربعى آتش گرفته و 
دود غلیظى راهروها و طبقات باالیى این ساختمان را در 

بر گرفته بود.
وى در ادامه گفت: آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم 
شــدند که گروه اول پس از قطع جریان برق و گاز و ایمن 
سازى کامل محل حادثه، با استفاده از تجهیزات فردى و 
لوله هاى آبدهى وارد ساختمان شدند و عملیات مهار شعله 

هاى آتش را آغاز کردند.
این مدیر منطقه افزود: همزمان گروه دیگرى از نیروهاى 
عملیاتى با به  کارگیرى دســتگاه هاى تنفســى مشغول 
جستجو در محل حادثه شدند و در همان ابتدا هشت نفر از 
ساکنان را از طبقات باالیى ساختمان خارج کرده و به محل 
امن انتقال دادند.حسین بیگى تصریح کرد: آتش نشانان در 
ادامه عملیات امداد و نجات با یک خانم میانسال که از ناحیه 
دست و صورت دچار سوختگى شــده بود و پیکر یک مرد 
حدوداً 38 ساله مواجه شدند که خانم میانسال براى انتقال به 
مراکز درمانى تحویل امدادگران اورژانس شد و همچنین 
عوامل اورژانس پس از معاینات اولیه متأسفانه مرگ مرد 

جوان براثر شدت جراحات را تأیید کردند.
گفتنى اســت؛ علت بروز این حادثه از سوى کارشناسان 
منطقه یک عملیات آتش نشــانى تهران در حال بررسى 
اســت و نیروهاى عملیاتى پس از خامــوش کردن آتش 
سوزى و ایمن سازى کامل، محل حادثه را تحویل عوامل 

انتظامى دادند.

رمال فضاى مجازى در گلپایگان دستگیر شدمرگ مرد 38 ساله در آتش سوزى خانه مسکونى

مسمومیت 3 نفر 
با گاز منواکسیدکربن 
در فوالدشهر

م کنارم نبود. چون اودر حال رفیقبازى بود و تنها
نشبرایش اهمیت داشتند. جالب است که 
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مزایده
شماره مزایده: 139504302127000027- 1395/10/29 بر اساس پرونده  اجرائى به شماره بایگانى 9500150 
الف) تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 1/1995 واقع در ابنیه بخش یک ثبتى شهرضا مورد ثبت صفحه 554 
دفتر 63 با حدود اربعه: شماًال به دکان 1/4634 شرقاً به خانه 1/940 جنوباً به دکان 1/1954 فواصل دیوارهاى 
اشتراکى غرباً درب و دیواریست به پیاده رو خیابان ب) تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 68/35 
واقع در سیدآباد بخش یک ثبتى شهرضا مورد ثبت صفحه 433 دفتر 319 ششدانگ بمساحت 810 مترمربع با حدود 
اربعه ششدانگ: شماًال به طول 15 متر مرزیست به خیابان شرقاً به طول 54 متر مرزى است به زمین 68  اصلى 
باقیمانده جنوباً به طول 15 متر مرزیست به  جوى صحرائى غرباً به طول 54 متر مرزیست به زمین پالك 68  اصلى 
به نام سید مجتبى موسوى ثبت میباشد و بنا درخواست بستانکار پرونده اجرائى بشماره بایگانى فوق بازداشت و مورد 
ارزیابى قرار گرتفه و برابر صورت مجلس تنظیمى توسط مامور اجرا و برگ ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى 
بدین شرح توصیف و ارزیابى گردید. الف) مورد بازدید عبارت است از یک باب دکان که داراى عرصه به مساحت 
حدود 26/5 مترمربع و جمعاً داراى 65/40 مترمربع اعیان میباشد که به تفکیک عبارت است از طبقه همکف به 
مساحت 26/5 مترمربع و زیرزمین به مساحت 26/5 مترمربع، بالکن داخل مغازه به مساحت 9 مترمربع و بالکن 
خارجى به مساحت 3/40 مترمربع میباشد، ساختمان داراى اسکلت فلزى با دیوارهاى آجرى و سقف تیرآهن که 
طبقه همکف داراى درب سکوریت و درب کرکره اى (برقى ریموت دار) که بدنه داخلى آن کاشى با روکش کاغذ 
دیوارى و کف آن کفپوش میباشد و هیچگونه راه دسترسى از طبقه همکف به زیرزمین وجود نداشت و را زیرزمین از 
طبقه همکف مسدود شده و مغازه مذکور داراى  انشعاب برق در محل میباشد. که به مبلغ چهار میلیارد ریال ارزیابى 
شده است. ب: محل معرفى شده مورد بازدید عبارت است از سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 68/35 
که ششدانگ پالك مذکور به دو قسمت شمالى و جنوبى در محل تقسیم شده که قسمت جنوبى پالك مجزا 
گردیده و هم اکنون در محل به صورت منزل مسکونى دو طبقه میباشد و در تصرف غیر است مورد بازدید قسمت 
شمالى به صورت زمین بایر میباشد به مساحت 397/5 مترمربع و فاقد اعیانى است. بمبلغ یک میلیارد و هشتصد 
و شصت و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ارزیابى گردیده است در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 
12 روز شنبه مورخ 1395/11/23 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده به فروش 
میرسد. چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد. 
مزایده از مبلغ کارشناسى مذکور شروع و به باالترین قیمت و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: الف) خیابان شهید بهشتى حدفاصل بانک ملى مرکزى و 
بانک ثامن االئمه پالك شماره 197 کدپستى 8613833341 و ب: شهرضا بلوار مدرس پشت باسکول مصدق 
کوچه شفق کدپستى 83891- 86196 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از 
هزینه هاى انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و مالیات و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و 
آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهى یکنوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1395/11/03 درج و منتشر میشود. م الف: 591 یوسفیان مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شهرضا/10/1476
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1395/03/323537- 1395/10/29 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك 
شماره 3652 واقع در اردستان یک اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت  اصفهان که طبق سوابق پرونده ثبتى به 
نام خانم بتول طحان پور فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
26/11/1395 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 396  عصارى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان/10/1480 
فقدان سند مالکیت

1395/12/322845 چون اصغر امینى کهریزسنگى بوکالت آقاى محمد امینى کهریزسنگى فرزند رمضان به استناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدندکه سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین شماره پالك 391/3825 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 340 دفتر 176 ذیل ثبت 17937 
سند مالکیت شماره 889189 که به نام محمدامینى کهریزسنگى فرزند رمضان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن:به علت سهل انگارى مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نام برده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارئه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایدتا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرس د یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3209 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/10/1486
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1395/12/323431  چون محمد امینى کهریزسنگى فرزند رمضان به موجب درخواست وارده به شماره 
94121036359537 مورخ 1394/03/16 و به استناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدندکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى 391/4681 واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان که در صفحه 346 دفتر 176 فالورجان امالك ذیل ثبت 17938 به نام نامبرده ثبت و سندمالکیت به 
شماره سریال 889191 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن 
: دراثر نقل مکان مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نام برده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه نسبت 
به آن یا وجود سندمالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده در این آگهى ذکر شده) (10) روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایدتا مراتب صورتمجلس 
واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3208 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد/10/1487
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و 
در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شــماره 139560302019000592- 1395/10/09 آقاى محمود عنایتى عطا آبادى فرزند عباسعلى 
ششدانگ یک درب باغ پالك 368 فرعى از 127  اصلى به مساحت 2014/80 مترمربع واقع در اراضى خلف دزجا 
دهاقان انتقال عادى مع الواسطه از طرف رمضان عنایتى عطا آبادى و خورشید باقرى پور (مالکین رسمى). تاریخ 
انتشار نوبت اول: شنبه 1395/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1395/11/03 م الف: 95/229 آقاسى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/10/708
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده اســت و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و 
در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000582- 1395/10/05- آقاي عبدالرضا طالبیان فرزند خیراله ششدانگ 
یکباب خانه پالك 9 فرعى از 125 اصلى به مساحت 1252/69مترمربع واقع در اراضى ارباب دهاقان انتقال عادى 
مع  الواسطه از طرف محمدعلى میرباقرى و یداله کرم زاده دهاقانى (مالکین رسمى) تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 
1395/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1395/11/03 م الف: 95/232 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك دهاقان/10/726
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى 
منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  13371 1395603020260   مورخ  1395/08/11   خانم زهرا رحیمی خیرآبادي به شناسنامه 
شماره 1964 کدملی 1285763505 صادره اصفهان فرزند محمد اسماعیل در  ششدانگ  یک باب خانه و مغازه 
به مساحت   213,40 مترمربع پالك شــماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
2- راى شماره  33785 1394603020260 مورخ  29 /1394/10 آقاي سیدعبداله طباطبائیان نیم آوردي به 
شناسنامه شماره 78 کدملی 1286400406 صادره اصفهان فرزند سیدمهدي در ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 178,88 مترمربع پالك شماره 22فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله صفا فرزند سید عباس
3- راى شماره  14564 1395603020260   مورخ   25 /1395/08 آقاي  مهدي میرزائی به شناسنامه شماره 2060 
کدملی 0558262015 صادره خمین فرزند ذبیح اله در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت    195,74 مترمربع 
پالك شماره  17 فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

4- راى شماره  07726 1395603020260   مورخ   04/27/ 1395 آقاي علی رضایی به شناسنامه شماره 106 
کدملی 5759697323 صادره چادگان فرزند رضا در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 207,37 مترمربع پالك 
شماره 209 فرعی از14916 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى حاج مصطفى محسنى هماگرانى
5- راى شماره  03961 13954603020260   مورخ  1395/02/31   خانم ایران اسدي آقبالغی به شناسنامه 
شماره 503 کدملی 4620190187 صادره شهرکرد فرزند ابراهیم در  ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت     
88,42    مترمربع پالك شــماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر على محمدى چادگانى و صفر على سمندگانى چادگانى
6- راى شــماره  12822 1395603020260   مورخ  04 /1395/08 آقــاي مرتضی رضوانی حبیب آبادي به 
شناسنامه شــماره 82 کدملی 6609769753 صادره دولت آباد فرزند رضا درششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  175,72  مترمربع پالك شماره  4 فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالکریم امین الرعایایى  
7- راى شماره  09492 1395603020260 مورخ 1395/06/03 آقاي مظاهر توکلی به شناسنامه شماره 332 
کدملی 1755669461 صادره اهواز فرزند حبیب در  ششدانگ  یک باب  خانه   به مساحت    314,35     مترمربع 

پالك شماره   13900       اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
8- راى شماره   14223 1395603020260مورخ   1395/08/22 خانم صدیقه آتش دلیگانی به شناسنامه شماره 
15 کدملی 5110433488 صادره برخوار فرزند اکبر در ششدانگ  یک باب ساختمان تجارى به مساحت  80,82  
مترمربع پالك شماره 4  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
9- راى شماره  12110 1395603020260   مورخ   1395/07/25  آقاي نعمت اله خداداددستجردي به شناسنامه 
شماره 149 کدملی 6609748268 صادره  برخوار فرزند محمدرضا در  ششدانگ  یک باب   خانه به استثناى بهاى 
ثمنیه اعیانى آن به مساحت   160    مترمربع پالك شماره   13900     اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
10- راى شماره  14000 1394603020260   مورخ   1395/08/19  خانم ایران شریفى اسکندرى  به شناسنامه 
شماره  2124  کدملی 1159325383 صادره فریدن  فرزند فتح اله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 83,62  مترمربع از پالك شماره 37 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى قربانى سوارچى
11- راي شماره 13999 1395603020260  مورخ   1395/08/19  اقاى علیرضا سنائى  به شناسنامه شماره  

2  کدملی 1818199467 صادره آبادان  فرزند صفر  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
83,62  مترمربع از پالك شماره 37 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى قربانى سوارچى
12- راى شماره  12187 1395603020260   مورخ   1395/07/26 خانم میمنت معینی به شناسنامه شماره 
1582 کدملی 1286837901 صادره اصفهان فرزند عباس در دو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  192,75  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
13- راى شماره  12180 1395603020260   مورخ   1395/07/26 آقاي حسین کاظمی اندانی به شناسنامه 
شماره 1753 کدملی 1286840112 صادره اصفهان فرزند رجبعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  192,75  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
14- راى شماره 35331 1394603020260   مورخ   11/25/ 1394 آقاي علیرضا قاسمی نیسیانی به شناسنامه 
شماره 25 کدملی 1189886510 صادره اردستان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت     140,65    مترمربع پالك شماره     14883  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى نعمت اله زارعى
15- راى شماره  35330 1394603020260   مورخ   11/25/ 1394  آقاي  محمدرضا قاسمی به شناسنامه شماره 
28450 کدملی 0490271898 صادره شهر رى فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت     140,65    مترمربع پالك شماره     14883    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى نعمت اله زارعى
16- راى شماره  11306 139603020260   مورخ  07/06/ 1395  آقاي  سید محمد رنگ آمیز به شناسنامه شماره 
416 کدملی 1287757324 صادره اصفهان فرزند سید رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  153,66  
مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15166 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى خانم سلطان امین الرعایایى خوابجانى
17- راى شماره 14090  1395603020260   مورخ  08/20/ 1395  خانم شکوفه هاشمى ریزى  به شناسنامه 
شماره  245  کدملی 1170507591  صادره لنجان  فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
134,14  مترمربع از پالك شماره 74 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن رفیعى قهساره
18- راى شماره  14094 139603020260   مورخ  08/20/ 1395   محمدمهدى طحانیان  به شناسنامه شماره  
953  کدملی 1287350895  صادره اصفهان  فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 55,75  
مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبرزینتى اصفهانى
19- راى شماره  14337 1395603020260   مورخ  08/23/ 1395  آقاي علی حسین شمسی به شناسنامه شماره 
289 کدملی 6219525825 صادره فریدن فرزند منصور در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  149,53  مترمربع 

پالك شماره -  فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
20- راى شــماره 04586 1394603020350   مــورخ  08/10/ 1394  و راى اصالحــى 
139460302035005119مــورخ 94/11/12 آقاي حســن کبیري نیا به شناســنامه شــماره 817 کدملی 
1751633497 صادره فرزند علی در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 32,03 مترمربع پالك شماره 831 

فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
21- راى شــماره 04591 1394603020350   مــورخ   08/10/ 1394  و راى اصالحــى 
139460302035005118مــورخ 94/11/12 آقاي حســن کبیري نیا به شناســنامه شــماره 817 کدملی 
1751633497 صادره  از اهواز فرزند علی  به صورت ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 35,61مترمربع پالك 

شماره831 فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
22- راى شــماره 12425 1395603020260    مورخ   1395/07/28  آقاي اکبر قاسمی به شناسنامه شماره 
2 کدملی 1290735573 صادره اصفهان فرزند غالمحسین در ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت  217,70    
مترمربع پالك شماره    8     فرعی از   452   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن عمرانى دهنوى       
23- راى شــماره 13360 1395603020260  مورخ   1395/08/11 آقاي علی یوسفی به شناسنامه شماره 3 
کدملی 1189658501 صادره اردســتان فرزند احمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 71,13   مترمربع 
پالك شماره71   فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

24- راى شــماره  11952 1395603020260   مورخ  1395/07/17 آقاي آیت اله حیدري آخوره سفالئی به 
شناسنامه شماره 31 کدملی 1129564185 صادره فریدونشهر فرزند نعمت اله در ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت   86,85   مترمربع پالك شماره   245 فرعی از   14916   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله امین الرعایائى   
25- راى شــماره   14121 1395603020260   مورخ   1395/08/20 اقاى فضل اله اله دادى دستجردى  به 
شناسنامه شــماره  8  کدملی 6609742741  صادره دولت اباد  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 95,75  مترمربع از پالك شــماره 325 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
26- راى شــماره 14373 1395603020260   مورخ  24 /1395/08   خانم زهرا صالحی رزوه به شناســنامه 
شماره 392 کدملی 1159536805 صادره فریدن فرزند منوچهر در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت 159,60   مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
27- راى شماره  14376 1395603020260   مورخ   24 /1395/08    آقاي محمدصادق صالحی به شناسنامه 
شماره 3737 کدملی 5759244851 صادره چادگان فرزند صفرعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 159,60   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
28- راى شــماره 12402 1395603020260   مورخ   1395/07/27 آقاي عبداله رضایی به شناسنامه شماره 
60 کدملی 4623032736 صادره شهرکرد فرزند الیاس در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  184  مترمربع 
پالك شماره -  فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى هوشنگ غفارى
29- راي شــماره  14209 13946030202600   مورخ  1395/08/22 اقاى سیدرحیم حسینى   به شناسنامه 
شماره 122 کدملی 1950363023  صادره ماهشهر  فرزند حسنعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت  275,85  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
30- راى شماره  14208 1395603020260   مورخ   1395/08/22  اقاى علیرضا اسحق پور  به شناسنامه شماره 
155 کدملی 4623018083  صادره شهرکرد  فرزند حشمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت  275,85  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
31- راى شماره  13316 1395603020260   مورخ  1395/08/10  خانم فریده بهارلو محمدزاده به شناسنامه 
شــماره 590 کدملی 1818091909 صادره آبادان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   178 
مترمربع پالك شــماره 579  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
32- راى شــماره  03246 1395603020260  مورخ   1395/02/26  خانم صغــري جعفري زاده ناصري به 
شناسنامه شــماره 621 کدملی 1285335971 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
299,38 مترمربع پالك شماره2 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى جواد جابر انصارى فرزند حسن
33- راى شــماره  11296 1395603020260   مورخ   07/06/ 1395 آقاي سید جعفر زارعی شمس آبادي به 
شناسنامه شماره 6 کدملی 1291288880 صادره اصفهان فرزند سید میرزا در  ششدانگ  یک باب خانه و کارگاه   
به مساحت 534,72 مترمربع پالك شماره   13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید میرزا زارعى شمس آبادى    
34- راى شماره 36616 1394603020260  مورخ  12/13/ 1394  آقاي مصطفی داوري به شناسنامه شماره 
266 کدملی 6609546126 صادره برخوار و میمه فرزند علی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    101,20     
مترمربع پالك شماره    14650  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى عباسعلى فرهمند سوارچى    
35- راى شماره  12105 1395603020260  مورخ 1395/07/25  آقاي مجید فهامی به شناسنامه شماره 2253 
کدملی 1283594374 صادره  اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   204,95      مترمربع 

پالك شماره      13311   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
36- راى شماره  13379 1395603020260   مورخ   1395/08/11  اقاى عباس زیبانژاد  به شناسنامه شماره  985  
کدملی  1287729916  صادره اصفهان  فرزند سیف اله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  187  مترمربع 
از پالك شماره  75 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى پرویز کشاورز خوابجانى
37- راى شــماره 13100 1395603020260   مورخ   08/08/ 1395  آقــاي  محمد رضا بهلولی زفره ئی به 
شناسنامه شماره 347 کدملی 5419139103 صادره مبارکه فرزند یداله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
95,36  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
38- راى شماره  12149 1395603020260   مورخ  07/25/ 1395 آقاي اسفندیار تقی پور به شناسنامه شماره 
7 کدملی 6299752769 صادره گندمان فرزند بهمن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  291,15  مترمربع 

پالك شماره   - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
39- راى شــماره  00582 1395603020260   مورخ   01/16/ 1395  آقاي محمدعلی کاشــفی ورتونی به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 5659480292 صادره کوهپایه فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت     
186,03    مترمربع پالك شماره    52   فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
40- راى شماره 09312 1395603020260   مورخ   05/29/ 1395  آقاي عبدالعلی سعیدي خوندابی به شناسنامه 
شماره 52 کدملی 1091939322 صادره نجف آباد  فرزند کداعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت 
233,53     مترمربع پالك شماره  986   فرعی از  15177    اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
41- راى شماره 12394 1395603020260   مورخ   07/27/ 1395  آقاي مهدي فرهنگ به شناسنامه شماره 
1195 کدملی 1290944709 صادره اصفهان فرزند گودرز در دو  دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت       180  مترمربع پالك شماره    133    فرعی از     13992   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
42- راى شماره 12395 1395603020260   مورخ   07/27/ 1395   آقاي مسعود فرهنگ به شناسنامه شماره 
1098 کدملی 0068707304 صادره تهران فرزند گودرز در چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت       180  مترمربع پالك شماره    133 فرعی از     13992 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
43- راى شماره  09216 1395603020260   مورخ   1395/05/28   آقاي منصور ربیعی به شناسنامه شماره 344 
کدملی 1141011654 صادره خمینی شهر فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت 151,65  
مترمربع پالك شماره   299   فرعی از   14458    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رحیم کاظم زاده  
44- راى شماره  12358 1395603020260   مورخ  1395/07/26 آقاي مهدي شریف نژاد به شناسنامه شماره 
38 کدملی 1290221715 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 169,30   مترمربع 
پالك شماره 483  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى خانم زهره فرجاد  
45- راى شماره  08404 1395603020260   مورخ  1395/05/07  آقاي رسول جانو سپاه به شناسنامه شماره 
4288 کدملی 1285075013 صادره اصفهان فرزند مرتضی درششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    115,35     

مترمربع پالك شماره    13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
46- راى شــماره  11802 1395603020260   مورخ   1395/07/11 آقاي حسام هاللی به شناسنامه شماره 
78956 کدملی 1281886297 صادره اصفهان فرزند علی در ششــدانگ  یک باب   خانه به مساحت  185,04 
مترمربع پالك شماره  5       فرعی از    13929     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى بموجب اظهار نامه ثبتى  خانم تاجماه شیرانى      
47- راى شماره 12583 1395603020260   مورخ  01 /1395/08 آقاي احمد امینی اسفیدواجانی به شناسنامه 
شماره 3876 کدملی 0052498468 صادره تهران فرزند محمود در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 
200  مترمربع پالك شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان  
48- راى شــماره 13560 1395603020260   مورخ   1395/08/13 آقاي محسن پهلوانی نژاد خوابجانی به 
شناسنامه شــماره 1205 کدملی 1286808103 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   107,93 مترمربع پالك شماره 2  فرعی از15100  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على پهلوانى نژاد خوابجانى
49- راى شماره  12909 1395603020260   مورخ   1395/08/05 آقاي  رسول پروانیان به شناسنامه شماره 
48054 کدملی 1280366478 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت   422,15 
مترمربع پالك شماره 504 و 505  فرعی از99  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر روحانی اصفهانی
50- راى شــماره 07795 1394603020260   مورخ   1395/04/28  آقاي علی رحم رئیســی فیل آبادي به 
شناسنامه شماره 60 کدملی 4679485108 صادره فارسان فرزند فرهاد در  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
218 مترمربع پالك شماره - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسین گازر
51- راى شماره   12113 1394603020260   مورخ   1395/07/25   خانم صدیق سوادي مفرد به شناسنامه 
شــماره 31824 کدملی 1282246836 صادره اصفهان فرزند احمد در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  
84,46 مترمربع پالك شــماره   35    فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
52- راى شماره  12029 1395603020260   مورخ   1395/07/19  اقاى حمید محمودى  به شناسنامه شماره  
1866  کدملی 4171726077  صادره الیگودرز  فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 59,50  
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسن زراعتى شمس ابادى
53- راى شماره  14416 1395603020260   مورخ   1395/08/24   خانم مژگان مهرابی به شناسنامه شماره 
816 کدملی 6609633355 صادره برخوار و میمه  فرزند حسن در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 118,65   
مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى نصراله امین الرعایا
54- راى شــماره 11545 1395603020260   مورخ   1395/07/08   آقاي مرتضی نیکخواه حبیب آبادي به 
شناسنامه شماره 79 کدملی 6609735867 صادره  دولت آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت   
14915,231      مترمربع پالك شــماره 231   فرعی از    14915   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
55- راى شــماره  14193 1395603020260   مورخ   1395/08/22 اقاى اصغر هاشمى دهقى به شناسنامه 
شماره 139 کدملی 1091926281  صادره نجف اباد  فرزند محمدحسین  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت  200,60  مترمربع از پالك شماره 394 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان ا
56- راى شماره 14211 1395603020260   مورخ 1395/08/22 اقاى اسداله سلیمانى دهنوى   به شناسنامه 
شماره 3079 کدملی 1283099039  صادره اصفهان  فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  
146,51  مترمربع از پالك شماره 8 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى جعفرسلیمانى زاده
57- راى شــماره  13980 1395603020260   مورخ 1395/08/19 اقاى مرتضى شیخان شمس ابادى  به 
شناسنامه شــماره  986  کدملی 1283962160 صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 149,95  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
58– راى شماره   12012 1395603020260   مورخ   1395/07/18   خانم مرضیه نوحه اصفهانی به شناسنامه 
شماره 2267 کدملی 1283531364 صادره اصفهان فرزند علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  182,28  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13893 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
59- راى شماره  12015 1395603020260   مورخ   1395/07/18  آقاي  مهدي سلمانی زادگان به شناسنامه 
شماره 68050 کدملی 1281781193 صادره اصفهان فرزند حسین در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  182,28  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13893 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
60- راى شماره  12519 1395603020260   مورخ   1395/07/29  آقاي  غالمحسین مشایخ به شناسنامه شماره 
10 کدملی 4623032981 صادره شهرکرد فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  228,86  مترمربع 

پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
61- راى شماره 09841 1395603020260   مورخ   1395/06/08  آقاي  نعمت اهللا حسین هاشمی دهقی به 
شناسنامه شماره 4839 کدملی 1090565542 صادره نجف آباد فرزند علی اکبر در  ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت 153,43   مترمربع پالك شماره  41 فرعی از 14874 اصلی باقیمانده -که به دلیل استاندارد سازى به 
ملک 14874,1125 تبدیل شده است -واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   

62- راى شماره  12382 1395603020260   مورخ   1395/07/27 آقاي اکبر مرادي به شناسنامه شماره 90 
کدملی 1239488599 صادره نطنز فرزند لطف اله در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل مسکونى   به 
مساحت 42 مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
63- راى شماره  12391 1395603020260   مورخ  1395/07/27  آقاي علیرضا ولی به شناسنامه شماره 50 
کدملی 0384050395 صادره قم فرزند غالمحسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل مسکونى   
به مساحت 42 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
64- راى شماره   14110 1395603020260   مورخ 1395/08/20 اقاى سیدعلى صدرى نائینى  به شناسنامه 
شماره  148  کدملی 1249435099  صادره نائین  فرزند میرزاابوتراب  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
26,30  مترمربع از پالك شماره 107 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قدمعلى ترابى زیارتگاهى
65- راى شماره   13973 1395603020260   مورخ 1395/08/18  آقاي حمید رضا باجول به شناسنامه شماره 
947 کدملی 6219453591 صادره فریدن فرزند امان اله در ششــدانگ  یک باب انبار جهت تلفیق به پالك 
14039,4874  به مساحت  32  مترمربع پالك شماره   115 فرعی از14039  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
66- راى شماره   12118 1395603020260   مورخ 1395/07/25   آقاي محمد فرزادنسب به شناسنامه شماره 
1057 کدملی 1285714334 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت    260,38     
مترمربع پالك شــماره   457  فرعی از    14874   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
67-راى شــماره   12515 1395603020260   مورخ 1395/07/29   خانم صدیقه قربانی سینی به شناسنامه 
شماره 4 کدملی 5110510261 صادره  برخوار فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    127   مترمربع 
پالك شماره    2    فرعی از     15183   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
68- راى شماره   14115 1395603020260   مورخ 1395/08/20 اقاى تقى اشتر  به شناسنامه شماره  57566  
کدملی 1281673994  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا  نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
103,35  مترمربع از پالك شــماره 88 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
69-  راى شــماره   08880 1395603020260   مورخ 1395/05/21 آقاي رضا رحمتی دهنوي به شناسنامه 
شماره 3199 کدملی 1283101831 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   170,70 
مترمربع پالك شــماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
70- راى شماره   05738 1395603020260   مورخ 1395/03/18  آقاي قربانعلی طالبی به شناسنامه شماره 
2828 کدملی 1283098598 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 249,11 مترمربع 

پالك شماره 8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
71- راى شماره  15162  1395603020260   مورخ 1395/09/07  آقاي اصغر رنجکش به شناسنامه شماره 
2039 کدملی 6609207399 صادره برخوار و میمه فرزند حســن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان مسکونى  به مساحت  238,50  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13948 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
72- راى شماره   15159 1395603020260   مورخ    1395/09/07  خانم زینب رنجکش به شناسنامه شماره 46 
کدملی 6609578419 صادره برخوار فرزند محمود در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى  
به مساحت  238,50  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13948 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
73- راى شماره   13549 1395603020260   مورخ    1395/08/13   اقاى مرتضى آتش دلیگانى  به شناسنامه 
شماره  43  کدملی  5110739560   صادره  اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  
63,35  مترمربع از پالك شماره  615 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
74- راى شــماره   12403 1395603020260   مورخ  1395/07/27  آقاي اکبر بندکیان به شناسنامه شماره 
442 کدملی 1286513650 صادره اصفهان فرزند رحیم در 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   
146,60   مترمربع پالك شماره    15115   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
75- راى شماره   12404 1395603020260   مورخ    1395/07/27 خانم زهرا پهلوان نشان به شناسنامه شماره 
43095 کدملی 1280319682 صادره اصفهان فرزند محمد رضا در 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه   
به مساحت   146,60   مترمربع پالك شــماره    15115  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
76- راى شماره   14122 1395603020260   مورخ    1395/08/20 خانم ام لیال رضائیان رامشه   به شناسنامه 
شماره  15  کدملی 5649835675  صادره اصفهان  فرزند عبدالرضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
312,86  مترمربع از پالك شــماره 130و131  فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
77- راى شماره   13268 1395603020260   مورخ  1395/08/10 آقاي مصطفی کریمی دهنوي به شناسنامه 
شماره 13 کدملی 1289907994 صادره اصفهان فرزند حیدر در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  401,50  
مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمود آقایى دهنوى
78- راى شماره   07601 1395603020260   مورخ    1395/04/24 آقاي فرامرز ولی پوریان به شناسنامه شماره 
1160 کدملی 1971189510 صادره مسجد سلیمان فرزند نوشاد در پنج دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 220,50 مترمربع پالك شماره- فرعی از13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
79- راى شماره   07604 1395603020260   مورخ    1395/04/24 خانم زري سلطانی به شناسنامه شماره 
35393 کدملی 1282281348 صادره اصفهان فرزند محمدتقی در یک دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 220,50 مترمربع پالك شماره- فرعی از13973 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
80-  راى شماره   11234 1395603020260   مورخ    1395/07/04 آقاي  سید محسن اسمعیلی به شناسنامه 
شــماره 8 کدملی 6219869095 صادره فریدن فرزند مظفر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  114,15  
مترمربع پالك شماره 252  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضی شیخان
81- راى شــماره   14219 1395603020260   مورخ    08/22/ 1394 اقاى حســینعلى کاظمى دهنوى به 
شناسنامه شماره 305 کدملی 5110590915  صادره اصفهان  فرزند مسلم  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  207,30  مترمربع از پالك شماره 8 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مسلم کاظمى دهنوى
82- راى شماره   12420 1395603020260   مورخ    1395/07/27 آقاي  امیر سهیل بهارلوئی به شناسنامه 
شماره 0 کدملی 1270466674 صادره اصفهان فرزند محمد رضا در ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 
253   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى علیرضا کاظمى
83- راى شــماره   14002 1395603020260   مورخ    1395/08/19  اقاى مصطفى کریمى دستگردى  به 
شناسنامه شماره  1469  کدملی 6339433480 صادره شهرکرد  فرزند درویشعلى  ششدانگ چندباب مغازه وزمین 
متصله به مساحت 177,55  مترمربع از پالك شماره 2939 فرعى از 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
84- راى شماره   04740 1395603020350   مورخ    1395/08/23 خانم زري علی اکبریان به شناسنامه شماره 
418 کدملی 1284664546 صادره اصفهان فرزند حســین بصورت یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى ، ششدانگ به مساحت 243,70 مترمربع پالك شماره 664 فرعی از 99 صلی واقع در بخش 

16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
85- راى شــماره   13451 1395603020260   مورخ    1395/07/27 آقــاي  عبدالحمید جانثاري الدانی به 
شناسنامه شماره 604 کدملی 1284493016 صادره اصفهان فرزند جعفر در یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى ، ششدانگ به مساحت 243,70 مترمربع پالك شماره 664 فرعی از 99 صلی واقع در 

بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
86- راى شماره   13454 1395603020260   مورخ    1395/07/27 آقاي منصور مهذب نیا به شناسنامه شماره 
725 کدملی 1285290501 صادره اصفهان فرزند فرج اله در یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونى ، به مساحت 243,70 مترمربع پالك شماره 664 فرعی از 99 صلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
87- راى شماره   13455 1395603020260   مورخ    1395/07/07  خانم زهرا سیاسی دستگردي به شناسنامه 
شماره 3 کدملی 1753469937 صادره اهواز فرزند ایرج در یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونى ، به مساحت 243,70 مترمربع پالك شماره 664 فرعی از 99 صلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
88-راى شماره   07928 1395603020260   مورخ    1395/04/30  خانم ملک حبیب اللهی ورزنه به شناسنامه 
شماره 158 کدملی 1288655071 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه که باید با 
پالك 14457,530 تجمیع گردد  به مساحت 94,95 مترمربع پالك شماره 1 فرعی از14457 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
89- راى شــماره   12115 1395603020260   مورخ    1395/07/25 آقاي احمد حاجیان حســین آبادي به 
شناسنامه شماره 38757 کدملی 1280815541 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در  ششدانگ  یک باب   مغازه 
به مساحت    40  مترمربع پالك شــماره    125  فرعی از   452   اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد   
90- راى شماره   8562 13956030202600   مورخ 1395/06/03 آقاي  سیدرضا کرمانی القریشی به شناسنامه 
شــماره 936 کدملی 1284919447 صادره اصفهان فرزند سیدرسول در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
476,19 مترمربع پالك شــماره 6 فرعی از 13929 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالک رسمى تاجماه خانم شیرانى بموجب اظهارنامه ثبتى بوده که بموجب گواهى حصر 
وراثت 1888 شعبه 23 دادگاه عمومى اصفهان تاج ماه فوت و ورثه وى عبارتند از نجفعلى -حسن-رضاو حسین 
(شیرانى ) و بموجب گواهى حصر وراثت 3508 مورخ 1380/11/07 شعبه 5 دادگاه عمومى اصفهان نجفعلى فوت 
کرده احد از ورثه وى بنام مجتبى مورد تقاضا را به عنوان سهم االرث به سیدرضا کرمانی القریشی بموجب قولنامه 

واگذار نموده است
91- راى شماره   05974 1395603020260   مورخ 1395/03/23 خانم لیال خانی قهجاورستانی به شناسنامه 
شماره 2830 کدملی 1287309313 صادره اصفهان  فرزند شکراله در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت  121   مترمربع پالك شماره    15178    اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
92- راى شماره   05973 1395603020260   مورخ 1395/03/23 خانم عصمت علی خاصی حبیب آبادي به 
شناسنامه شماره 65 کدملی 1291670416 صادره اصفهان  فرزند رضا در  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت  121   مترمربع پالك شماره    15178    اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
93- راى شماره   13179 1395603020260   مورخ    1395/08/09 خانم فضیله افراسته به شناسنامه شماره 
1275786741 کدملی 1275786741 صادره اصفهان فرزند حمید در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
106,45  مترمربع پالك شماره 34  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
94- راى شماره   12823 1395603020260   مورخ    1395/08/04 آقاي غالمرضا بهمنی به شناسنامه شماره 
27476 کدملی 0035742550 صادره تهران فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  41,5  مترمربع 
پالك شماره 125  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد   
95- راى شــماره   13976 1395603020260   مــورخ  1395/08/18 آقاي مصطفی مصطفائی دهنوي به 
شناسنامه شماره 114 کدملی 1290403627 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  
102,52  مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
96- راى شماره 12791 1395603020260   مورخ  1395/08/04  آقاي عمار ابدال به شناسنامه شماره 542 
کدملی 5110608075 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 333,61مترمربع 
پالك شماره 637 فرعی از 411 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى على ابدال محمود آبادى
97- راى شماره  14112 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395  اقاى جعفر غفورى  به شناسنامه شماره  21  
کدملی 4172501060  صادره الیگودرز  فرزند حیدر  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 215,90  
مترمربع از پالك شماره 85 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن اقاهوشنگى طامه
98- راى شماره 16055 1395603020260   مورخ  21 /09/  1395 آقاي  محسن پاشنه طالئی به شناسنامه 
شماره 74 کدملی 1286962110 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  168,35  
مترمربع پالك شماره 55  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى مسعود احمدى
99- راى شماره  11897 1395603020260   مورخ  14 /07/ 1395 آقاي مجتبی چیانی به شناسنامه شماره 
64796 کدملی 1281747629 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  182  
مترمربع پالك شــماره 227  فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهــان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
100- راى شماره  09052 1395603020260   مورخ  25 /05/ 1395 خانم مهسا کاویانپور به شناسنامه شماره 
540 کدملی 1199184101 صادره شهرضا فرزند فتح اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
118,97مترمربع پالك شماره 6 فرعی از 13411 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
101- راى شماره  09053 1395603020260   مورخ  25 /1395/05 آقاي حمید پیام به شناسنامه شماره 102 
کدملی 1199165751 صادره شهرضا فرزند حجت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
118,97مترمربع پالك شماره 6 فرعی از 13411 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد   
102- راى شماره  09168 1395603020260   مورخ  27 /05/ 1395 آقاي مجید محمدحسینی به شناسنامه 
شماره 10 کدملی 0559209071 صادره خمین فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  145,08  
مترمربع پالك شماره 26  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد ماهرانى
103- راى شماره  13359 1395603020260   مورخ  29 /08/ 1395 آقاي سعید تیموري به شناسنامه شماره 
4703 کدملی 1283537826 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  197,20  
مترمربع پالك شماره 793  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد   
104- راى شماره  12168 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395 آقاي علی هوشمند به شناسنامه شماره 
375 کدملی 1284523446 صادره اصفهان فرزند محمدکریم در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه 
به مساحت   118,83      مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
105- راى شــماره  12167 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395 خانم بتول نادري بنی به شناســنامه 
شماره 26 کدملی 4622932571 صادره شهرکرد  فرزند آقارضا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  خانه 
به مساحت   118,83      مترمربع پالك شماره  13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد   
106- راى شماره  13385 1395603020260   مورخ  11 /08/  1395 خانم فروغ مدرسى یزدى  به شناسنامه 
شــماره  618  کدملی  1285610180  صادره اصفهان  فرزند جواد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
199,75  مترمربع از پالك شماره  13476   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد  
107- راى شماره  13534 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى على محمدى به شناسنامه شماره  
18  کدملی  1290420076   صادره  اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت  138  مترمربع از پالك شماره  15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج فضل اله پاکفر ونصراله امین الرعایائى
108- راى شماره  13535 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 خانم بتول شیرمحمدى زفره به شناسنامه 
شماره  77515  کدملی  1281871265   صادره  اصفهان  فرزند  حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  138  مترمربع از پالك شماره  15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج فضل اله پاکفر ونصراله امین الرعایائى
109- راى شماره  12040 1395603020260   مورخ  19 /07/ 1395 آقاي بهنام عزیزان به شناسنامه شماره 
235 کدملی 0041860632 صادره تهران فرزند اصغر در ششدانگ  یک باب   مغازه به مساحت   88,10   مترمربع 
پالك شــماره    13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى    اسداله صادقى برزانى   
110- راى شماره  10350 1395603020260   مورخ  17 /06/ 1395  آقاي احمدرضا طالکش به شناسنامه 
شماره 1235 کدملی 1285916646 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  
خانه به مساحت      281,90   مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  خدیجه اکبرى مورنانى
111- راى شماره  10351 1395603020260   مورخ  17 /06/ 1395 خانم کیمیا طاهري به شناسنامه شماره 
1274778301 کدملی 1274778301 صادره اصفهان فرزند علی در   ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  
خانه به استثناى بهاى ثمنیه آن  به مساحت    281,90   مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  خدیجه اکبرى مورنانى
112- راى شماره  12343 1395603020260   مورخ  26 /5/07 139 خانم خدیجه یادگاري به شناسنامه شماره 
38 کدملی 1289815331 صادره اصفهان  فرزند حسن در 5 دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت   
160     مترمربع پالك شماره  13561    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى  حجت اله زارعى شمس آبادى
113- راى شماره  12342 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395  آقاي سیامک کرمی به شناسنامه شماره 
42054 کدملی 1815320354 صادره آبادان  فرزند اسفندیار در  یک دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه به 
مساحت 160     مترمربع پالك شماره    13561   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حجت اله زارعى شمس آبادى
114- راى شماره  11882 1395603020260   مورخ  12 /07/ 1395 آقاي عباس ایروانی به شناسنامه شماره 
306 کدملی 1291050914 صادره  اصفهان فرزند محمد در  ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت  22,62   
مترمربع پالك شماره   15178   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى  محمد توسلى  
115- راى شماره  11825 1395603020260   مورخ  12 /07/  1395 آقاي سید میرزا امامی به شناسنامه شماره 
109 کدملی 4171955246 صادره الیگودرز فرزند سید عباس در  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت   25,03  
مترمربع پالك شماره     13900    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى    مرتضى صدرى   
116- راى شــماره  13365 13954603020260   مورخ  11 /08/ 1395  آقاي  مســعود جوزي به شناسنامه 
شماره 635 کدملی 0321271726 صادره کرج فرزند حســین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  
به مساحت  44,10  مترمربع پالك شماره 335  فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد  
117- راى شماره  13355 1395603020260   مورخ  11 /08/ 1395 آقاي  مجید جوزي به شناسنامه شماره 750 
کدملی 0321315367 صادره کرج فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  44,10  
مترمربع پالك شماره 335  فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد  
118- راى شماره  13504 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 آقاي  حسین مقدس پور به شناسنامه شماره 
77 کدملی 1285998251 صادره اصفهان فرزند مسعود در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 88,50   مترمربع 
پالك شماره  1 فرعی از 15128 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى    رضا پهلوانى نژاد خوابجانى
119- راى شماره  10397 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395  خانم مهوش درخشان به شناسنامه شماره 
5264 کدملی 1090509715 صادره  نجف آباد فرزند امراله در  ششدانگ  یک باب خانه به مساحت    112,50     
مترمربع پالك شماره      13849  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى   على امین الرعایا خوابجانى   
120- راى شماره  10396 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 آقاي حسن مسائلی به شناسنامه شماره 
30912 کدملی 1282236687 صادره اصفهان فرزند محمد علی در ششدانگ  یک باب خانه و مغازه  به مساحت    
179,63     مترمربع پالك شماره  70    فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 
مالک رسمى مى باشد. م الف:  32050 تاریخ انتشار نوبت اول:  95/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/3  ایروانى 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/10/725



1212ویژهویژه 2858یک شنبه  3 بهمن  ماه 

آتش نشان ها آتش را به جان خریدند اما چون ققنوس 
سراز خاکستر برخواهند داشت و یادشان را تا همیشه 
در دل ها ثبت خواهند کرد.  گرامى باد یاد آن مردان 
بى ادعا که با سوختن خود در آتش بى رحم «پالسکو»، 

زندگى بخش صدها انسان دیگر شدند.
روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زوارهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زواره

یک ملت بــه احترامتان ایســتاد آن هنــگام که جان 
بر کف بــه قلب آتــش زدیــد و واژه «شــهادت» 
را بر کارنامه زریــن خود ثبت کردید. ایران به شــما 
مى بالد اى مردان فداکار ســرزمین پهلوانان. یاد و نام 
آتش نشان هاى غیورى که در مصاف با آتش ساختمان 

پالسکو به عرش اعال پرواز کردند را گرامى مى داریم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر برزكروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر برزك

واژه ها در برابر عظمت فداکارى شــما کوچک است؛ شما مردان 
قهرمان که بر دل آتش زدیــد و ایثار را معنا کردیــد. کدام واژه 
مى تواند دین ما را به شما ادا کند اى پیشــروان عرصه قهرمانى و 

شهادت و فداکارى.
درگذشت جانســوز عده اى از پرســنل فداکار خانواده بزرگ

 آتش نشانى این مرز و بوم را که در جدال سخت با آتش «پالسکو» به 
خون خود غلطیدند تسلیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرجندقروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرجندق

ایران در مظلومیت فرزندانش که  خون سرخ خود را در 
نبردى نابرابر با آتش فدا کردند به سوگ نشسته است. 
این، غمى بزرگ و دردى جانکاه اســت که جز از عشــق 
به آتش نشــان بودن نمى آید. در گذشت جمعى از این 
 مردان آتش را به عموم مردم ایران زمین تسلیت عرض

 مى نماییم.

انگار این قلب ماســت که زیر آوار مانده. انگار صداى نفس هاى 
خودمان است که از زیر تلى از خاك و آهن مى شنویم. آتش نشان ها 
از «ما» بودند که براى نجات «ما» پاى به میدان خطر گذاشتند. «ما» 
را به ساحل ایمن رساندند و خود در اقیانوس آتش آنقدر غوطه 

خوردند تا غرق شدند. «ما» خودمان را از دست دادیم.
ضایعه درگذشت جمعى از بهترین فرزندان این مرز و بوم را به هم 

میهنان قدرشناسمان تسلیت عرض مى نماییم. 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زیارروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زیار

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمهروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر میمه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دولت آباد- روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دولت آباد- 
واحد آتش نشانى دولت آبادواحد آتش نشانى دولت آباد

بال هایت سوخته بود اما تا اوج آسمان ها پر کشیدى ... 
حادثه دلخراش ســاختمان پالســکو تهران که منجر به 
شهادت تعدادى از همکاران آتش نشان گردید را به جامعه 
ایثارگر آتش نشــانى و خانواده هاى داغدار جانباختگان و 

مردم فهیم شهر دولت آباد تسلیت عرض مى نماییم. 

امروز در غم از دست دادن جان فشان هاى آتش نشان اندوهناکیم. آتشى 
که از دست دادن این بزرگ مردان عرصه فداکارى بر جان ملت بزرگ 
ایران زد تا همیشه روشن است. به راستى کدام واژه تسلى بخش دل هاى 

زخم خورده ماست؟
یاد و نام فرزندان قهرمان این آب و خاك را  که جان خود را براى محافظت 

از جان مردم در طبق اخالص نهادند گرامى مى داریم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرابریشمروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرابریشم

آنها که در کشاکش غیرت و آتش پیروز هســتند با نامى جز «آتش نشان» 
شناخته نمى شوند. همان ها که جان خود را در طبق اخالص مى نهند تا از جان 
و مال مردم حفاظت کنند. نبرد این راســت قامتان شجاع با زبانه هاى آتش 
برخاسته از ساختمان پالسکو در قلب تهران تا همیشه در ذهن ملت قدرشناس 

ایران باقى خواهد ماند.
مصیبت درگذشت جمعى از بزرگ مردان آتش نشانى ایران را به همکاران، 

خانواده و عموم هم میهنان عزیزمان تسلیت عرض مى کنیم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرگز برخوارروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرگز برخوار

صداى حیاتبخش مردان آتش از زیر آوار انتظار به گوش مان آشناست آن 
هنگام که فریاد مى کنند آتش نشان بودن شغل نیست؛ عشق است، وظیفه 
است، درس ایثاردادن است، جلوه اى از روح از خود گذشتگى است. مراتب 
غم و اندوه خود را به مناسبت از دست دادن جمعى از بهترین فرزندان این 
آب و خاك ابراز داشــته و براى روح بلند آن قهرمانان از دست رفته علو 

درجات را آرزومندیم.

 چه سخت است از دست دادن کســانى که دل به آتش زدند تا 
انسان هاى دیگر از شعله آتش در امان باشند. ایرانیان به وجودتان 

افتخار مى کنند و همیشه در قلب ملت ماندگارید. 
درگذشت تعدادى از آتش نشانان غیور کشورمان را به خانواده 

محترمشان تسلیت و تعزیت عرض مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرچمگردانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرچمگردان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهربوئین میاندشتروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهربوئین میاندشت

روزى که به دل آتش زدند، آتش به دل ما زدند آن شیر مردان 
عرصه ایثار و فداکارى. غم از دست دادن سلحشوران قهرمان 
آتش نشــان اگر چه داغ بزرگى بر دل ملت ایران نهاد اما شور 
شهادتشان قلب ها را به هم نزدیک تر کرد. این فاجعه بزرگ 
را به عموم مردم ایران زمین و خانواده آن مردان بزرگ تسلیت 

عرض مى نماییم .

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ونکروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ونک

آن هنگام که شمع، حرمت پروانه نگه نداشت، نگهبانان آتش به میان 
شعله ها زدند تا امروز قلب یک ملت در زیر آوارها بتپد. درودتان باد 
اى غیور مردان عرصه فداکارى و ایثار که در مصاف با آتش جان خویش 

را به ملتتان هدیه کردید اما  زانو نزدید و آتش بر شما گلستان شد.
یاد و خاطره همه آتش نشان هاى شــجاعى را که در فاجعه ریزش 

ساختمان پالسکو به ملکوت اعلى پیوستند تا همیشه گرامى باد.  
 

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کامو و چوگانروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر کامو و چوگان


