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رم
س اســتعمار  ســلطه  بــرای  فرصت هــا  از   یکــی 

ــت.  ــادی اس ــائل اقتص ــل، مس ــر مل ــتکبار ب و اس
ــلطه  ــواره س ــد هم ــان می ده ــا نش ــه م ــخ ب تاری

ــت  ــی و در نهای ــلطه سیاس ــه س ــادی، پیش زمین اقتص
ــل  ــارز و قاب ــه ب ــت. نمون ــوده اس ــا ب ــتعمار ملت ه اس
ــوان در کشــور هندوســتان مشــاهده  لمــس آن را می ت
کــرد. کمپانــی هنــد شــرقی، نخســت بــه منظــور تجــارت 
بــا هندوســتان وارد ایــن کشــور شــد؛ امــا پــس از 
مدتــی نه چنــدان طوالنــی، بــا بــه دســت گرفتــن 
ــرای  ــه را ب ــور، زمین ــن کش ــادی ای ــریان های اقتص ش
ســلطه اقتصــادی، ســپس ســلطه سیاســی و در نهایــت 

ــرد. ــم ک ــتان فراه ــتعمار هندوس اس
کشــور مــا ایــران نیــز، بــه علــت وضــع نامطلــوب 
اقتصــادی در دوران قاجاریــه، مســتعد نفــوذ اقتصــادی 
ــی  ــتمدار انگلیس ــرزن، سیاس ــرج ک ــود. ج ــگان ب بیگان
اقتصــاد ایــران را در آن برهــه زمانــی این گونــه توصیــف 
می کنــد: »گذشــته از اشــیای تجملــی غربــی  کــه 
ــه  ــاک هم ــده اند، پوش ــاد ش ــه آن معت ــاال ب ــات ب طبق
طبقــات جامعــه، از مــردان گرفتــه تــا زنــان، جملگــی از 
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه  ــاز جلس ــامی  در آغ ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــه اظهــارات اخیــر  ــا اشــاره ب علنــی دیــروز مجلــس ب
ــه  ــت ب ــت: الزم اس ــس گف ــاره مجل ــاع درب ــر دف وزی
وزیــر دفــاع ایــن تذکــر را بدهــم کــه دربــاره مجلــس 
درســت حــرف نــزده و بایــد ادب و حکمرانــی را در ایــن 

ــد. ــت می کردن ــائل رعای مس
ــاب  ــم انق ــر معظ ــام)ره( و رهب ــزود: ام ــی اف الریجان
ــس در رأس  ــه مجل ــد ک ــد کردن ــا تأکی ــا و باره باره
ــان  ــد هــم در بی ــن در نظــام، بای ــور اســت و بنابرای ام
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــرا، ب ــم در اج ــات و ه مطالب

ــت.  داش
وی بــا اشــاره مســائل مطرح شــده در روزهــای اخیــر 
ــا  ــت: م ــار داش ــدان اظه ــی هم ــگاه هوای ــاره پای درب
هیــچ پایگاهــی بــه هیــچ کشــوری نداده ایــم و حضــور 
هواپیماهــای روســی در پایــگاه هوایــی همــدان، امــر 
ــه همیــن دلیــل  ــود و ب ــرای ســوختگیری ب موقتــی ب
انجــام ایــن کار بــه اجــازه از مجلــس نیــازی نداشــت؛ 
چــون طبــق قانــون اساســی ایــن کار ممنــوع اســت و 

نظــام هــم ایــن کار را نکــرده اســت.
ــه تذکــر رئیــس مجلــس  ســردار دهقــان در پاســخ ب
 ضمــن ابــراز تأســف از ســوء تفاهم ایجــاد شــده

نوشت:
ــأن  ــف ش ــوان تضعی ــچ عن ــه هی ــم ب ــن گفت ــه م  آنچ

و جایــگاه مجلــس یــا نماینــدگان نبــوده اســت؛ بلکــه 
منظــور ایــن بــود کــه اتخــاذ چنیــن تصمیمــی  نیــاز بــه 

تصویــب مجلــس نــدارد.
ــان  ــین دهق ــدار حس ــرتیپ پاس ــردار س ــه س در نام
ــی  ــاب عال ــر و اظهارنظــر جن ــرو تذک ــده اســت: پی آم

در جلســه دوم شــهریورماه مجلــس شــورای اســامی 
ــک  ــاره کم ــب درب ــر اینجان ــکاس نظ ــا انع ــه ب  در رابط
بــه اقــدام مشــترک ایــران – روســیه بــرای پشــتیبانی 
از جبهــه مقاومــت در ســوریه جهــت مقابلــه بــا 
ــت از  ــه نیاب ــه ب ــری ک ــتی – تکفی ــات تروریس جریان

ــه  ــت ها منطق ــتان و صهیونیس ــکا، عربس ــث آمری  مثل
را ناامــن و بی ثبــات کــرده و دامنــه و گســتره اقدامــات 
 آن هــا امنیــت جهــان را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت

باستحضار می رساند: 
1- شــأن و جایــگاه مجلــس شــورای اســامی  در 
قانــون اساســی، مواضــع و دیدگاه هــای حضــرت 
ــا  ــت م ــرای مل ــاب، ب ــم انق ــر معظ ــام)ره( و رهب ام
شــناخته شــده و در تاریــخ حیــات جمهــوری اســامی 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه عینی ــران ب  ای
اساســی  قانــون  وفــق  مجلــس،  نماینــدگان   -2
می تواننــد از مســائل کشــور مطلــع شــده و در جریــان 
امــور قــرار گیرنــد و بحمــدهللا در دوره مســئولیت 
اینجانــب، تعامــل و همــکاری همه جانبــه بــا مجلــس 

ــرار دارد. ــطح ق ــن س ــدگان در باالتری و نماین
3- ضمــن ابــراز تأســف از ســوءتفاهم ایجادشــده 
تصریــح می گــردد آنچــه مــن گفتــم بــه هیــچ عنــوان 
ــدگان  ــا نماین ــس ی ــگاه مجل ــأن و جای ــف ش تضعی
ــن  ــاذ چنی ــه اتخ ــود ک ــن ب ــور ای ــه منظ ــوده و بلک نب

ــدارد. ــس ن ــب مجل ــه تصوی ــاز ب ــی  نی تصمیم
در  نیروهــای مســلح  پیشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
ــا  ــت ت ــته اس ــس خواس ــس مجل ــه از رئی ــن نام ای
ــی  ــه نحــو مقتضــی در جلســه علن ــن موضــوع را ب ای

مجلــس بــه اســتحضار نماینــدگان برســاند.

تذکرالریجانی به وزیر دفاع و پاسخ سرداردهقان

آیــت هللا مــکارم شــیرازی گفــت: روز گذشــته بــا 
دربــاره  مجــازی  فضــای  گزارش هــای  شــنیدن 
وضعیــت جوانــان کشــور و تهاجــم ضدفرهنگــی 

دشــمن، گریــه کــردم.
ــکارم  ــر م ــت هللا ناص ــن، آی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
شــیرازی پیــش از ظهــر دیــروز در دیــدار بــا محمــود 
واعظــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، در 
دفتــر ایــن مرجــع تقلیــد، بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم 
ــود وضعیــت اقتصــادی کشــور را احســاس  ــد بهب بای
کننــد، اظهــار کــرد: در حــوزه بهداشــت و درمــان 

ــه اســت. ــرار گرفت ــردم ق ــورد توجــه م تحــوالت م
ــم  ــرد: تی ــان ک ــیرازی خاطرنش ــکارم ش ــت هللا م آی
در  برجســته  کارشناســان  از  متشــکل  مشــخصی 
حــوزه فضــای مجــازی تشــکیل شــده کــه بــر 
اســاس گــزارش آن هــا، افــراد بــا عضویــت در شــبکه 
اجتماعــی تلگــرام اطاعــات خــود را در اختیــار ایــن 
ــه  ــی ب ــا دسترس ــرام ب ــد و تلگ ــرار می دهن ــبکه ق ش

اطاعــات، می توانــد رخدادهــای مختلــف را رقــم 
ــروی  ــه 88 نی ــمن در فتن ــه دش ــور ک ــد؛ همان ط بزن
ــرد. ــا منســجم ک ــام مخالفت ه ــرای اع ــی  را ب مردم

ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه فیلم هــای واقعــه 
تلگــرام حــذف شــده   منــا در شــبکه اجتماعــی 
غربــی  مســئوالن  بــا  عربســتان  کــرد:  عنــوان 
ــا  ــه من ــای واقع ــج فیلم ه ــته و از تروی ــاط داش ارتب
ــش  ــار، بخ ــاس آم ــر اس ــت؛ ب ــرده اس ــری ک جلوگی
جالــب توجهــی از مــردم، 5 تــا 9 ســاعت در روز 
ــه کشــورهای  ــی ک ــد؛ در حال ــاط دارن ــرام ارتب ــا تلگ ب
ــتفاده  ــبکه اس ــن ش ــاعت از ای ــاه، 16 س ــی در م  غرب

می کنند.
ــد  ــع تقلی ــی و مراج ــات دین ــه مقدس ــن ب وی توهی
را یکــی از آســیب های شــبکه اجتماعــی تلگــرام 

دانســت و عنــوان کــرد: در ایــن شــبکه، ترویــج 
ــاط  ــژه ارتب ــی، به وی ــای غیراخاق ــیع ناهنجاری ه وس
نامشــروع بــا محــارم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ــا  ــته ب ــرد: روز گذش ــه ک ــد اضاف ــع تقلی ــن مرج ای
دربــاره  مجــازی  فضــای  گزارش هــای  شــنیدن 
وضعیــت جوانــان کشــور و تهاجــم ضدفرهنگــی 
بی درمــان  درد  ایــن  امــا  دشــمن گریــه کــردم؛ 
نیســت؛ دولــت از پهنــای بانــدی کــه در اختیــار 
می کنــد؛  درآمدزایــی  می دهــد  قــرار  تلگــرام 
فرهنگــی  آســیب های  ارزش  درآمــد  ایــن   امــا 

و اجتماعی را ندارد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه انقــاب اسامی ســبب 
ــران  ــرد: ای ــرح ک ــت، مط ــده اس ــران ش ــت ای عظم
ــر  ــرار دارد و ب ــا در ســطوح نخســت ق در ســطح دنی
ــگاه  ــه ایــن جای اســاس اعتقــاد مذهبــی توانســته ب

ــد. برس
 ســوریه، عــراق و دیگــر کشــورها اعتقــادات مذهبــی 
ــای  ــت فعالیت ه ــن عل ــه همی ــد؛ ب ــال می کنن را دنب
مذهبــی در فضــای مجــازی پشــتوانه انقــاب بــرای 

ــوز ــظ کشــور اســت. جام نی حف

دســتاوردهای  تشــریح  بــا  رئیس  جمهــوری، 
ــاره  ــان دوب ــد پیم ــم و تجدی ــت یازده ــاله دول 3س
ــد کــرد: امــروز  ــا آرمان هــای واالی امــام)ره( تأکی ب
ــام)ره(  ــه راه ام ــرای ادام ــخ ب ــزم راس ــا ع ــت ب دول
ــف  ــاب اســامی، خل ــر معظــم انق ــت از رهب و تبعی
صالــح ایشــان، می خواهــد اثبــات کنــد کــه راه 
ــی  ــت و حت ــک ام ــد ی ــام)ره( می توان ــیر ام و مس
جهــان اســام را در مســیر حــق بــه پیروزی برســاند. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل ازپایــگاه 
ــلمین  ــام والمس ــت، حجت االس ــانی دول اطاع رس
بــا  همزمــان  و  سه شــنبه  روز  روحانــی  حســن 
نخســتین روز هفتــه دولــت، در مراســم تجدیــد 
میثــاق اعضــای دولــت تدبیــر و امیــد بــا آرمان هــای 
امــام راحــل گفــت: امــروز خوشــحالیم کــه در 

محضــر روح بلنــد امــام راحــل اعــام کنیــم اقتصــاد 
مــا بــا وجــود همــه موانــع و مشــکاتی کــه به ویــژه 
بــرای کشــورهای صادرکننــده نفــت بــه وجــود آمــده 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتی ق ــیر درس در مس
در  خودکفایــی کشــور  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
غذایــی  محصــوالت  بعضــی  و  گنــدم  تولیــد 
ــواد  ــد از م ــط 10 درص ــته، فق ــال گذش ــت: در س گف
وارد شــد  از خــارج  نیــاز کشــور  مــورد   غذایــی 
ــن ــی تأمی ــی داخل ــر خودکفای ــه ب ــا تکی ــی ب  و مابق

 شــد. رئیس  جمهــوری افــزود: دولــت و ملــت 
ــجام  ــاب و انس ــم انق ــر معظ ــای رهب ــا هدایت ه ب
بیشــتر، بــه تاش هایشــان در مســیر رشــد و توســعه 
کشــور کــه از جملــه اهــداف انقــاب اســامی  اســت 
ادامــه می دهنــد. روحانــی بــا تقدیــر از خانــدان 
بــزرگ امــام خمینــی)ره( کــه پشــتوانه بــزرگ 
ــان  ــادگار ایش ــژه ی ــتند، به وی ــت هس ــاب و دول انق
ــی  ــن خمین ــلمین سیدحس ــام و المس حجت االس
ــای  ــردم و هدایت ه ــت م ــا حمای ــت ب ــت: دول گف
رهبــری، تــاش می کنــد تــا در ســال پیــش رو 
ــداف  ــمت اه ــه س ــری را ب ــر و بلندت ــای بهت گام ه
ــردم ــق م ــته های بح ــق خواس ــام و تحق ــد نظ  بلن

 بردارد.

ــاری  ــال و بختی ــاز چهارمح ــه نم ــتاد اقام ــر س مدی
گفــت: هجــوم خامــوش دشــمن بــا اســتفاده 
مســئوالن  معنــادار  ســکوت  و  لوازم التحریــر   از 
تأســف بار  زمینــه  ایــن  در  خانواده هــا   و 

و نگران کننده است.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام محمــد  ب
کریمــی  ظهــر دیــروز در نشســت تبلیغــات دینــی بــر 
روی اقــام تحصیلــی دانش آمــوزان اظهــار کــرد: 
ــر و متن هــای خارجــی  امــروز شــاهد وجــود تصاوی
و نامتناســب بــا فرهنــگ ایرانــی و اســامی  بــر 
ــی  ــی و تحصیل ــام فرهنگ ــر و اق روی لوازم التحری

دانش آمــوزان هســتیم.
ــاری  ــال و بختی ــاز چهارمح ــه نم ــتاد اقام ــر س مدی
ــه جــای اســتفاده از فرهنــگ  ــد ب تصریــح کــرد: بای
و رســوم  آداب  تبلیغــات،  از  الگوگیــری  و   غــرب 
ــوط  ــای مرب ــر و متن ه ــرب، از تصاوی ــگ غ و فرهن
ــت)ع( از  ــیره اهل بی ــام و س ــن اس ــن مبی ــه دی ب
جملــه کام و روایــات دینــی بــر روی لوازم التحریــر 

اســتفاده شــود.
ــده  ــان باقی مان ــه زم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی
ــد از  ــرورش بای ــدارس، آموزش وپ ــایی م ــا بازگش ت
ــه  ــف در زمین ــی مختل ــتگاه های اجرائ ــت دس ظرفی

ــا فرهنــگ جامعــه  بهره منــدی از تصاویــر مناســب ب
ــد. ــتفاده کن اس

ابتدایــی  دوران  اینکــه  بــه  اشــاره  کریمــی  بــا 
تأثیرگذارتریــن دوره تحصیــل افــراد اســت و در ایــن 
خاطرنشــان  می شــود،  نهادینــه  آموزه    هــا  دوران 
کــرد: هجــوم خامــوش دشــمن بــا اســتفاده از 
لوازم التحریــر، تأکیــد فرهنــگ غــرب بــر ذهــن 
پــاک و پویــای کــودکان و نوجوانــان و ســکوت 
معنــادار مســئوالن و خانواده هــا در ایــن زمینــه 

فــارس اســت.  نگران کننــده  و  تأســف بار 

 روحانی در مراسم تجدید میثاق اعضای دولت تدبیر و امید با آرمان های امام راحل:
راه امام)ره(، جهان اسالم را در مسیر حق به پیروزی می رساند

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:
هجوم خاموش با استفاده از لوازم التحریر

آیت هللا العظمی  مکارم شیرازی در دیدار با وزیر ارتباطات:
با شنیدن گزارش ها درباره وضعیت جوانان، گریه کردم

حتما بخوانید!
هجوم خاموش با استفاده از... چهارشنبه  3 شهریورماه   21395

ـــمـــاره  235  ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

خرید کاالی ایرانی   
ادامه از صفحه یک: 

اگــر دقــت کنیــم در همیــن چنــد کلمــه، نقطــه ضعــف 
آن زمــان کشــور مــا و نقطــه امیــد ورود اســتعمار 
ــان  ــل؛ هم ــه تجم ــاال ب ــات ب ــاد طبق ــف: اعتی در: ال
رهبــری  معظــم  مقــام  سال هاســت  چیــزی کــه 
ــد. تجملگرایــی   مطــرح و خطــر آن را گوشــزد فرموده ان
ــوذ  ــرای نف ــه راه را ب ــت ک ــزی اس ــرافیگری چی و اش

دشــمن و اســتکبار همــوار می کنــد.
ب: پوشــاک وارداتــی روزنــه گــزش دیگــر و هموارســاز 
ــر  ــال های اخی ــا در س ــه اتفاق ــت ک ــتعمار اس ورود اس
ــر  ــن ام ــدیم و ای ــا ش ــه آن مبت ــف ب ــال تأس ــا کم ب
تعطیلــی  نســاجی  تــا کارخانه هــای  باعــث شــده 
شــود. از طرفــی حتــی انــواع مختلــف لبــاس از 
کشــورهایی نظیــر چیــن و ترکیــه و... وارد شــد و بــازار 
ــه بن بســت رســاند. شــاید یکــی از  تولیــد داخلــی را ب
ــه  ــاق ک ــای قاچ ــری روی کااله ــیت رهب ــل حساس عل
فرمودنــد کاالهــای قاچــاق کشف شــده بایــد بــه آتــش 
ــتعمارگران  ــه راه اس ــت ک ــن اس ــود، همی ــیده ش  کش
ــا برخــورد قاطــع  ــد ب ــد. بای و اســتکبار را همــوار می کن

ایــن راه را بــر دشــمن بســت.
پــس  فرانســوی  باستان شــناس  فانــدن  اوژن   
»از  می نویســد:   18۴0 در  اصفهــان  از  بازدیــد  از 
زربفــت  و  اسلحه  ســازی  و  نســاجی   کارخانه هــای 
بــه  آن  روزگاری محصــوالت  ایــران کــه  و مخمــل  
ــری  نیســت  ــن صــادر می شــد، خب  تمــام مشــرق زمی
و همــه نابــود شــده  اند. محصــوالت ایــران از بیــن رفتــه 
ــومی  ــه ش ــتان نتیج ــا انگلس ــواری ب ــژه همج و به وی
ــه  ــادی محصــول را ب ــدار زی ــرا مق  بخشــیده  اســت؛ زی
بهایــی  بســیار نازل تــر از آنچــه در خــود ایــران ســاخته 
می شــود در بازارهــای ایــران بــه فــروش  می رســانند.«

ــرای  ــرای اســتعمار جشــن اســت و ب ــن موضــوع ب ای
مــا مصیبتــی بــزرگ؛ امــا خوشــبختانه در همــه دوره هــا 
ــاس  ــاد و احس ــت ایج ــن دس ــکاتی از ای ــی مش وقت
ــه  ــز گرفت ــران خی ــه ای ــرای ورود ب می شــد اســتعمار ب
ــا درک مســئله و بصیــرت  اســت، علمــا و روحانیــون ب
تاریخــی و بــا کمــک، همــکاری و همیــاری تــوده مــردم 
ــرده  ــم ک ــد عل ــگان ق ــادی بیگان ــلطه اقتص ــل س مقاب
ــا  ــت ب ــو و مخالف ــم تنباک ــام تحری ــتاده اند؛ قی و ایس

ــن دســت اســت.  ــرارداد رژی از ای ق
الزم بــه ذکــر اســت اگــر علمــا بــه موقــع اقــدام نکننــد 
ــد ــه نیاین ــه صحن ــردم ب ــازند و م ــردم را آگاه نس  و م

اســتعمار کار خــودش را خواهــد کــرد؛ لــذا امــروز و فردا 
و در همــه زمان هــا بایــد مراقــب بــود کــه اشــرافیگری 

رفتــار غالــب نشــود و واردات بی رویــه هــم پــا نگیــرد.
ــل  ــا در مقاب ــه علم ــمندی ک ــدام ارزش ــه اق ــک نمون ی
حرکــت  داشــتند،  دشــمن  اقتصــادی  تهاجــم 
وی  اســت.  اصفهانــی  آقانجفــی  آیــت هللا  مرحــوم 
بــه همراهــی 13نفــر از علمــای طــراز اول اصفهــان 
 تعهدنامــه ای را امضــا کردنــد کــه پشــت اســتعمار 
را لرزانــد. در ایــن تعهدنامــه آمــده اســت: »ایــن خــدام 
شــریعت مطهــره بــا همراهــی جنــاب رکن الملــک 
متعهــد و ملتــزم شــرعی شــده ایم کــه مهما امکــن 

ــره اســت: ــم، فعــا 5فق ــف ننمایی ــک تخل ــد ذل بع
اواًل: قبالجــات و احــکام شــرعیه از شــنبه بــه بعــد 
شــود.  نوشــته  آهــار  بــدون  ایرانــی  کاغــذ  روی 
 اگــر بــر کاغذهــای دیگــر نویســند، مهــر ننمــوده 
و اعتــراف نمی نویســیم. قبالــه و حکمــی  هــم کــه روی 
ــد و تاریــخ آن بعــد از ایــن  کاغــذ دیگــر نوشــته بیاورن
قــرارداد باشــد، امضــا نمی نماییــم. حــرام نیســت کاغــذ 
غیرایرانــی و کســی را مانــع نمی شــویم؛ ما هــا بــه ایــن 

روش متعهدیــم.
ــه  ــاس و پارچ ــر از کرب ــر غی ــوات، اگ ــن ام ــا: کف ثانی
ــد  ــی باشــد متعه ــر غیرایران ــا پارچــه دیگ اردســتانی ی
ــری  ــم. دیگ ــاز نخوانی ــا نم ــت، ماه ــرآن می شــده ایم ب
ــا  ــد، ماه ــت بخواهن ــر آن می ــوة ب ــه صل ــرای اقام  را ب

را معاف دارند.
ــه  ــه جدیــد، کــه از ایــن تاریــخ ب ثالثــا: ملبــوس مردان
ــم مهمــا  ــرار دادی ــه و پوشــیده می شــود، ق بعــد دوخت
امکــن، هــر چــه بدلــی در ایــران یافــت می شــود 
ــوخ  ــم و منس ــوخ نمایی ــان را از آن منس ــاس خودم لب
ــرام  ــم و ح ــاط نمی کنی ــیم و احتی ــی را نپوش غیرایران
نمی دانیــم لباس هــای غیرایرانــی را؛ امــا ماهــا ملتــزم 
ــوس  ــخ ملب ــن تاری ــد از ای ــدور بع ــده ایم حتی المق ش
خــود را از منســوج ایرانــی بنماییــم. تابعیــن ماهــا 
نیــز کذلــک و متخلــف توقــع احتــرام از ماهــا نداشــته 
باشــد. آنچــه از ســابق پوشــیده و داریــم و دوخته ایــم 

ــوع نیســت اســتعمال آن. ممن
رابعــا: مهمانی هــا بعــد ذلــک ولــو اعیانــی باشــد، چــه 
عامــه، چــه خاصــه، بایــد مختصــر باشــد یک پلــو 
ــر  ــد ب ــر زائ ــره. اگ ــک افش ــورش و ی ــو و خ و یک چل
ــده  ــود وع ــر خ ــه محض ــا را ب ــدی م ــف، اح ــن تکلی ای
نگیــرد. خودمــان نیــز بــه همیــن روش مهمانــی 
ایــن  از  مختصرتــر  و  چــه کمتــر  هــر  می نماییــم 
ــان ماهــا خواهــد  ــد امتن ــد، موجــب مزی ــف کردن  تکلی

بود.
ــم  ــرام نمی کنی ــور را احت ــل واف ــوری اه ــا: واف  خامس
و بــه منــزل او نمی رویــم؛ زیــرا کــه آیــات باهــره: »ِإنَّ 
ــَیاِطیِن« »َوالَ ُتْســرُِفوا  ِریــَن کَاُنــوا ِإْخــَواَن الشَّ اْلُمَبذِّ
ــی  ــْم ِإَل ــوا ِبأَْیِدیکُ ــرِِفیَن«، »َوالَ ُتْلُق ــبُّ اْلُمْس ــُه الَ ُیِح اِنَّ
ــی  ــرر مال ــرار« ض ــرر و الض ــث »الض ــه« و حدی ْهُلکَ  التَّ
و جانــی و عمــری و نســلی و دینــی و عرضــی و شــغلی 
آن محســوس و ســری اســت و خانواده هــا و ممالــک 
را بــه بــاد داده. بعــد از ایــن هــر کــه را فهمیدیــم 
وافــوری اســت، بــه  نظــر توهیــن و خفــت می نگریــم.«

 ویژگی های دولت اسالمی 
 در کالم امام خمینی)ره(                                                 
رکــن اساســی در دیــدگاه و کام امــام بــه عنــوان شــاخصه اصلــی 
دولــت و حکومــت اســامی،  عدالــت اســت کــه مهم تریــن 
ــدگاه  ــامی  از دی ــت اس ــت و دول ــه حکوم ــخصه در اندیش مش
و... بی عدالتــی  تبعیــض،  زور،  می شــد.  محســوب   ایشــان 

عوامــل اصلــی نارضایتــی مــردم از حکومت هاســت. امــام 
ــزرگ جهــان اســام  خمینــی)ره(، جــزو معــدود اندیشــمندان ب
ــی  ــای جهان ــن انقاب ه ــی از بزرگ تری ــر یک ــا و رهب ــر م در عص
هســتند کــه توفیــق تأســیس حکومــت مدنظــر خویــش، یعنــی 
ــر  ــان و عم ــات زم ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــامی  را ب ــت اس حکوم
ــس از  ــت پ ــام توانس ــد. ام ــت آوردن ــه دس ــش ب ــدود خوی مح
ســال ها مبــارزه، حکومتــی در قالــب »جمهــوری اســامی« 
ــاه  ــت ش ــای حکوم ــین روزه ــام در واپس ــود آورد. از ام ــه وج ب
ــوع رژیمــی  را جانشــین  پرســیدند کــه شــما می خواهیــد چــه ن
رژیــم شــاه کنیــد؟ ایشــان در جــواب فرمودنــد: »رژیمــى کــه بــه 
ــه اى  ــه شــاه خواهــد نشســت، رژیــم عادالن جــاى رژیــم ظالمان
اســت کــه شــبیه آن رژیــم در دموکراســى غــرب نیســت .« 
)صحیفــه امــام، ج 4، ص: 314( حکومــت مطلــوب در نــگاه 
امــام خمینــی، همــان حکومــت اســامی  اســت و منظــور ایشــان 
ــن  ــر موازی ــه ب ــت ک ــن اس ــز ای ــت نی ــودن حکوم ــامی  ب  از اس
و قوانیــن الهــی و دینــی اســام بنا شــده باشــد؛ قوانیــن و ضوابط 
آن از شــرع مقــدس اخــذ گــردد و بــر جهان نگــری و ایدئولــوژی 
اســامی اســتوار باشــد؛ حکومــت اســامی  نــه اســتبدادی 
ــت  ــن جه ــت. از ای ــروطه اس ــه مش ــه، بلک ــه مطلق ــت و ن اس
ــت.  ــردم اس ــر م ــی ب ــون اله ــت قان ــامی،  حکوم ــت اس حکوم
ــام ــه ام ــت.« )صحیف ــون اس ــت قان ــام حکوم ــت اس  »حکوم

ج 4، ص: 397( و نیــز فرمودنــد: »مــا هــم کــه حکومــت اســامى 
مى گوییــم مى خواهیــم یــک حکومتــى باشــد کــه هــم دلخــواه 
ملــت باشــد، و هــم حکومتــى باشــد کــه خــداى تبــارک و تعالــى 
ــت  ــو بیع ــا ت ــه ب ــى ک ــه این های ــد ک ــى بگوی ــه او گاه ــبت ب نس
کردنــد بــا خــدا بیعــت کردنــد.« )صحیفــه امــام، ج 4، ص: 460( 
یکــی از مهم تریــن شــاخص ها و معیارهــای یــک حکومــت 
مطلــوب از دیــدگاه حضــرت امــام خمینــی)ره( اســتقرار حکومــت 
ــت در  ــه عدال ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــط اس ــدل و قس ــای ع ــر مبن ب
 تمامــی  تــار و پــود آن ریشــه دوانیــده و در سرتاســر وجــود 
 و ابعــاد متعــدد آن چــون عملکــرد، اهــداف، مســئولیت ها، وظایف 
و کنش هــای حکومــت و زمامــداران متجلــی شــود. از دیــد 
ــا وظیفــه حکومــت و بزرگ تریــن  ــت، نه تنه ایشــان تحقــق عدال
ــوب  ــت مطل ــک حکوم ــاس ی ــان و اس ــه بنی ــام ک ــد اس مقص
اســت. مطلوبیــت حکومــت بــا دارا بــودن خصلــت عدالــت 
شــناخته می شــود. ایشــان می فرماینــد: »ویژگــی دیگــر مردمــی 
  بــودن اســت؛ بدیــن معنــا کــه حکومــت بــه لحــاظ شــکل گیری 
و ایجــاد بــر آرا و نظــر و خواســت مــردم مبتنــی باشــد و  دارای 
مشــروعیت و مقبولیــت مردمــی  باشــد.« »مــردم« جایــگاه 

ــد.  ــی)ره( دارن ــام خمین ــه ام ــر و اندیش ــی در منظ واالی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت دوم

اداره کل زندان های استان اصفهان

 اداره کل زندان های استان اصفهاندستگاه مناقصه گزار
نشانی: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقام مواد غذایی بشرح جداول زیر:
 جدول 1: برنج معمولی 350/000 کیلوگرم - برنج دانه بلند 55/000 ک- ماکارونی 700
 گرمی  با قطر یک دوم میلی متر 65/000 ک - روغن مایع 80/000 ک- عدس درشت
 17/000 ک - نخود 12/000 ک - لپه 15/000 ک - لوبیا چیتی 17/000 ک - قند 90/000

 ک - چای ایرانی 500 گرمی  9000 ک - لوبیا چشم بلبلی 15/000 ک - لوبیا سفید
 8000 ک - لیموخشک 2000 ک - آبلیمو 3500 گالن 10 کیلویی - رب گوجه فرنگی

 65/000 ک - دارچین 2000 ک - کشمش پلویی 7000 ک - ورمیشل ۴50 گرمی  ۴000
 ک - فلفل و ادویه ۴000 ک - نمک 80/000 ک - خرما خشت 17/000 ک - خیار شور

 25/000 ک - نعنا خشک 2000 ک -شوید خشک 2000 ک - رشته آش 6000 ک -
سویا 13/000 ک - عدس ریز 20/000 ک - تن ماهی 180 گرمی

 20000 قوطی 
 جدول 2: پنیر حلب 60/000 کیلوگرم - کره 15 گرمی  1/200/000 قالب - مربا 25

  گرمی 1/200/000 عدد - حلوا شکری 50 گرمی ۴00/000 عدد

تضمین شرکت در مناقصه

  ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندانهای استان اصفهان

جدول 1: 1/۴00/000/000 ریال

جدول2: ۴00/000/000 ریال

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

از تاریخ 95/6/2 به مدت یک هفته

تحویل اسناد

 دبیرخانه اداره کل زندانهای استان اصفهان

تا پایان وقت اداری 95/6/17

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندانهای استان اصفهان

ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 95/6/18

4364 م الف



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

ایــن روزهــا در بــازار ایــران از شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد 
را می تــوان قســطی خریــد. هرچنــد ایــن روش خریــد 
ــل شــده  ــا تبدی ــادی زندگــی م ــک شــیوه ع ــه ی قســطی ب
ــان ایــن الگــو را چنــدان مناســب نمی داننــد   امــا اقتصاددان
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــن روش ب ــدت ای ــد در بلندم و معتقدن
ضربــه می زنــد. اقتصاددانــان معتقدنــد وابســته شــدن 
ــی قســطی موجــب مخــدوش شــدن  ــه زندگ ــا ب خانواده ه
ــا  ــرل آن ه ــود و کنت ــواده می ش ــدت خان ــای بلندم برنامه ه
را بــر سرنوشــت اقتصادی شــان بــا اشــکاالتی مواجــه 
می کنــد. در ایــن زمینــه غالمحســین بزرگمنــش، کارشــناس 
بانکــی معتقــد اســت خریــد قســطی  و  پولــی  امــور 
ــان  ــه در زم ــا اینک ــد؛ کم ــوب باش ــری نامطل ــد ام نمی توان
ــه افزایــش مصــرف و گــردش  ــاز ب ــه نی ــود اقتصــادی ک رک
پــول ضــروری اســت، دولت هــا بــا ایجــاد زمینه هــای خریــد 
قســطی مــردم را بــه ایــن نــوع معامــالت تشــویق می کننــد. 
امــا مشــکل هنگامــی بــه وجــود می آیــد کــه میــزان 
اقســاط ماهانــه بــا توانایــی پرداخــت آن از ســوی شــخص، 
ــای  ــد در خریده ــا بای ــی نداشــته باشــد. خانواده ه همخوان
خــود بــه گونــه ای محتاطانــه عمــل کننــد تــا در صــورت کــم 
ــود را  ــاط خ ــت کم اقس ــد دس ــد بتوانن ــزان درآم ــدن می ش

ــد. پرداخــت کنن
 زندگی اقساطی

ــا  ــا به خصــوص ب ــدت در خانواده ه پرداخــت اقســاط بلندم

افزایــش تــورم و کاهــش قــدرت خریــد، یکــی از آفت هــای 
مهــم بــه وجــود آورنــده رکــود اقتصــادی اســت. اثــرات ایــن 
ــه وضــوح در اقتصــاد مــا قابــل مشــاهده اســت   موضــوع ب
و متأســفانه نه تنهــا راهــکاری ارائــه نمی شــود، بلکــه هــر روز 
بــر طبــل خریــد قســطی از ســوی تولیدکننــدگان و بانک هــا 
ــد:  ــگاه کنی ــر ن ــای اخی ــن نمونه ه ــه ای ــده می شــود. ب کوبی
طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی، طــرح پرداخــت 
تســهیالت 10 میلیــون تومانــی بــا ســود 4 درصد بــرای خرید 
ــچ  ــد داخــل هی ــت از تولی فــرش دســتباف و ...  . در حمای

ــع  ــا نف ــن طرح ه ــدازه در ای ــا چــه ان ــا ت شــکی نیســت؛ ام
مــردم دیــده شــده اســت؟ جایــگاه فرش دســتباف در ســبد 
ــی کجاســت؟  ــه پاییــن ایران کاالی خانواده هــای متوســط ب
ــای  ــبد خانواده ه ــی در س ــتباف جای ــرش دس ــر ف ــا اگ آی
متوســط بــه پاییــن نــدارد، پرداخــت وام بــه قشــر مرفــه چــه 

ضرورتــی دارد؟
 مسکن

ــاط  ــد اقس ــران ارزش خری ــه در ای ــی ک ــا کاالی ــاید تنه  ش
ــال  ــار س ــه چه ــر س ــت. اگ ــکن اس ــد، مس ــته باش را داش

ــه  ــر ب ــه اخی ــکن در دو ده ــم، مس ــر نگیری ــر را در نظ اخی
ــت.  ــوده اس ــت ب ــد قیم ــال رش ــابقه ای در ح ــکل بی س ش
ــک  ــوان ی ــه عن ــکن ب ــده مس ــث ش ــئله باع ــن مس همی
ســرمایه گذاری خــوب شــناخته شــود و خانواده هــا بــا 
هــر ســختی شــده اقســاط ســنگین بــا ســودهای آن چنانــی 
آن را بــه جــان بخرنــد تــا کمــی از دردســرهای مســتأجری 
رهایــی یابنــد؛ یعنــی بســیاری منطقــی جلــوه می کنــد کــه 
بــا رشــد تــورم یــک خانــواده، بهائــی را کــه بایــد بابــت اجــاره 
ــا  ــد ت ــاص ده ــکن اختص ــاط مس ــه اقس ــد، ب ــت کن پرداخ
ســقفی بــاالی ســر داشــته باشــد. هــر چنــد ایــن راهــکاری 
خوبــی اســت، امــا اقســاط بلندمــدت بــا ســود سرســام آور 
خــود باعــث می شــود ناخواســته قــدرت خریــد خانواده هــا 
 نســبت بــه خیلــی از ضروریــات دیگــر زندگــی کاهــش پیــدا

 کند.
 چرخه معیوب

متأســفانه چرخــه معیــوب اقتصــاد مــا دور باطلــی از قســط 
و رکــود و تــورم اســت کــه بــه ایــن آســانی ها قــرار نیســت 
دســت از ســر مــردم بــردارد. واضــح اســت کــه قســط های 
ــوان  ــادی را نمی ت ــالیان متم ــن س ــده در ای ــود آم ــه وج ب
بخشــید یــا یــک شــبه برطــرف کــرد؛ امــا دســت کم 
ــورم  ــش ت ــتمزدها، کاه ــطح دس ــش س ــا افزای ــوان ب  می ت
ــزی  ــرای برنامه ری ــه مــردم ب ــه آگاهی بخشــی ب و صــد البت
ــودهای  ــش س ــه کاه ــر از هم ــادی و مهم ت ــت اقتص درس
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــیدن ب ــی، رس ــام بانک ــه نظ  بی رحمان

و شکوفایی اقتصادی را شاهد بود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

زندگی به شرط اقساط

ــن  ــه ای ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در پاســخ ب وزی
پرســش کــه بــه چــه میــزان از کاالهــای ایرانــی 
ــم  ــلوار و کفش ــت، ش ــت: ک ــد، گف ــتفاده می کنی اس
ایرانــی  تعصــب کاالی  و همیشــه  اســت   ایرانــی 

بعضــی  منــزل  در  امــا  داشــته ام؛  را 
خارجــی  بعضــی،  و  ایرانــی  کاالهــا، 
اســت؛ چــرا کــه در آنجــا همســر حاکــم 
اســت و گاهــی اختــالف نظــر در خریــد 

می آیــد.  پیــش 
ــه از  ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــد  ــت داری ــل رضای ــت کاالی داخ کیفی
ــی  ــوالت ایران ــت محص ــزود: از کیفی اف

راضــی هســتم؛ امــا همچنــان بایــد تــالش کنیــم تــا 
ــدرت  ــه ق ــرا ک ــود؛ چ ــر ش ــا بهت ــی کااله ــطح کیف س
و تــوان بیشــتری بــرای بهبــود تولیــدات داخلــی 
ــان ــه فرانســه و آلم ــم ب ــل از تحری ــی قب ــم؛ حت  داری

قطعــات خــودرو صــادر می کردیــم؛ بنابرایــن معتقــدم 
ــوان  ــر ت ــوان هــم ب ــا حمایــت از تولیــد داخــل می ت ب

داخــل افــزود و هــم صــادرات را افزایــش داد. 
وی دربــاره آخریــن وضعیــت صــدور کارت هــای 
اعتبــاری بــرای خریــد کاالی ایرانــی نیــز تصریــح کرد: 
تاکنــون ۶0 هــزار کارت صــادر و 400 میلیــارد تومان نیز 
ــداری  ــاس خری ــا، اجن ــل کارت ه از مح
ــت  ــازمان مدیری ــه س ــت؛ البت ــده اس ش
و برنامه ریــزی شــرایط را در ایــن کارت 
ــا  ــود و م ــرده ب ــخت ک ــد س ــرای خری ب
از آقــای نوبخــت درخواســت کردیــم کــه 

شــرایط آســان شــود. 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــی  ــز تفاهم ــروز نی ــزود: ام ــن اف همچنی
صــورت گرفــت تــا بــر اســاس آن بــه خریــداران 
فرش هــای دســتباف ایرانــی، 10 میلیــون تومــان 
تســهیالت بــا اقســاط 3 ســاله پرداخــت شــود. 
وی همچنیــن تصریــح کــرد: پــژو ۲00۸ نیــز در اوایــل 
اســفند وارد بــازار خواهــد شــد کــه دســت کم 40 

درصــد آن ســاخت داخــل اســت. ایســنا

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
کت و شلوار ایرانی می پوشم

ــده آب  ــش صادرکنن ــد ســال پی ــا چن ــران ت گرچــه ای
مجــازی بــه وفــور بــود و اکنــون نیــز ایــن اتفــاق کــم و 
ــل خشکســالی های  ــه دلی ــا ب بیــش رخ می دهــد، ام
پی درپــی بحــث واردات آب نیــز مطــرح اســت و جــزو 

وزارت  مطالعــه  دســت  در  طرح هــای 
ــکی  ــی و خش ــرس از بی آب ــت. ت نیروس
ــه  ایــران وزارت نیــرو را وادار کــرده کــه ب
واردات آب نیــز فکــر کنــد. درســت اســت 
ــه اجــرا  ــه مرحل ــوز ب ــده هن ــن ای ــه ای ک
گذاشــته نشــده، امــا وزیــر نیــرو بــر ایــن 
ــاور اســت کــه از دو ســال پیــش روی  ب
ایــن ایــده فکــر شــده و ممکــن اســت در 

آینــده عملیاتــی شــود. 
ایــن مســئله نشــان از عمــق فاجعــه بحــران آب 
در کشــور دارد و شــاید در حــال حاضــر کــه آب در 
دســترس همــگان اســت، ایــن موضــوع درک نشــود؛ 
ــیدن  ــرای نوش ــی ب ــر آب ــه دیگ ــی ک ــا زمان ــا قطع ام
ملموس تــر  آب  بحــران  و  بی آبــی  درک  نباشــد، 

خواهــد شــد. ایــران کشــوری در منطقــه خشــک 
و نیمه خشــک اســت؛ عــالوه بــر ایــن بــه دلیــل 
ازدیــاد برداشــت از آب هــای زیرزمینــی و کاهــش 
آب هــای ســطحی هــر روز بــه مــرز خشکســالی 
ــت  ــود. مصلح ــر می ش ــی نزدیک ت واقع
این گونــه طلــب می کنــد کــه  کشــور 
ــدن  ــده و نیام ــر آین ــه فک ــون ب از هم اکن

فرجــام بی آبــی ایــران باشــیم. 
بــا همــه ایــن تفاســیر دربــاره واردات 
آب و عملــی شــدن ایــن ایــده نیــز 
انتقادهــای زیــادی وجود دارد و بســیاری 
از کارشناســان و دســت اندرکاران حــوزه 
ــای  ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب آب
ــن کار  ــده ای ــد از عه ــت نمی توان ــن کار، دول ــاد ای زی
برآیــد؛ امــا شــاید چــاره ای جــز ایــن کار بــرای ایــران 
ــه نظــر می رســد  وجــود نداشــته باشــد. در مجمــوع ب
کــه بهتریــن راهــکار در شــرایط فعلــی بســیج همگانــی 

ــع ــی اســت. ربی ــذر از بحــران آب ــرای گ ب

از  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت  تعــاون  امــور  معــاون 
افزایــش ســقف پرداخــت وام مســکن مهــر بــرای تعاونی هــای 
ــد  ــه فاق ــری ک ــکن مه ــای مس ــت: واحده ــر داد و گف ــکن خب مس
حمیــد  ســید  می شــوند.  تکلیــف  تعییــن  باشــند  متقاضــی 
ــرای  ــر ب ــکن مه ــت وام مس ــقف پرداخ ــرد: س ــار ک ــری اظه کالنت
شهرســازی  و  مســکن  وزارت  ســوی  از  مســکن   تعاونی هــای 
و بانــک مســکن افزایــش یافتــه و از ۲۵ میلیون تومان بــه 30 میلیون 
ــر اســاس پیشــرفت  ــن وام ب ــزود: ای ــان رســیده اســت. وی اف توم
ــای  ــر مبن ــام و ب ــال اتم ــای در ح ــژه واحده ــا به وی ــی واحده فیزیک
اولویت بنــدی در اختیــار تعاونی هــا قــرار می گیــرد و در صــورت 
نپرداختــن آن، تعاونی هــا می تواننــد بــه اداره راه و شهرســازی و بانــک 
 مســکن مراجعــه و بــر اســاس تعهــدات خــود نســبت بــه اعضــا عمل 
کننــد. معــاون وزیر تعاون در ادامه از تعیین تکلیف واحدهای مســکن 
 مهــر فاقــد متقاضی خبــر داد و گفت: درصددیم بــا هماهنگی وزارت راه 
ــم.  ــدام کنی ــا اق ــن واحده ــف ای ــن تکلی ــرای تعیی ــازی ب و شهرس
کالنتــری بــا اشــاره بــه فعالیــت 1۲ هــزار تعاونــی مســکن در ســطح 
کشــور، از اتمــام یــک میلیــون واحــد مســکن مهــر در ســال جــاری 
خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد: واحدهــای باقیمانــده مســکن مهــر 
تــا پایــان ســال تکمیــل می شــوند. بــه گفتــه وی در حــال حاضــر ۲ 
ــزار واحــد مســکونی توســط تعاونی هــای مســکن  ــون و ۶00 ه میلی
مهــر ســاخته شــده کــه دوســوم مجمــوع واحدهــای مســکن مهــر را 

ــارس ــود. ف ــامل می ش ش

ســخنگوی ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــه تشــریح جزئیــات 
ــح  ــت و تصری ــاق کاال و ارز پرداخ ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــواد ۵۵ و ۵۶ قان م
ــت  ــد اولوی ــدم ورود و بع ــر ع ــل ب ــاق اص ــای قاچ ــه کااله ــرد: در زمین ک
بــا فــروش کاال بــه صــورت صــادرات اســت و در صــورت امکان پذیــر 
ــام  ــاق انج ــای کاالی قاچ ــد امح ــون بای ــاس قان ــر اس ــادرات ب ــودن ص نب
شــود. قاســم خورشــیدی افــزود: کاالیــی مثــل خودروهــای بــاالی 
۲۵00 سی ســی کــه وارداتــش ممنــوع اســت وارد می شــود، امــا فــرد 
و  مکشــوفه  ایــن کاال  تــا  نمــی رود  ســراغش  گمــرک  در  واردکننــده 
ــار  ــط دادگاه در اختی ــودرو توس ــد خ ــه بع ــود. در مرحل ــب ش ــدون صاح ب
آن  هــم  مربوطــه  دســتگاه  و  می گیــرد  قــرار  ذی ربــط   دســتگاه های 
را بــه مزایــده می گــذارد و در نهایــت همــان فــرد آمــده و کاالی قاچاقــی را کــه 
خــودش وارد کــرده، خریــده اســت؛ یعنــی فســادی کــه در برگــزاری مزایده ها 
و فروش هــا وجــود دارد، فســاد قابــل مالحظــه ای اســت؛ لــذا یکــی از دالیلی 
 کــه قانونگــذار بــر عــدم ورود کاالی قاچــاق بــه بازارهــای داخلــی تأکیــد کــرده

موضــوع مبــارزه بــا فســادی از ایــن دســت اســت. ســخنگوی ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دربــاره امــکان صــادرات کاالهــای قاچــاق 
مکشــوفه تصریــح کــرد: قانونگــذار در مــاده دوم آیین نامــه مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز می گویــد کــه کاالهــای قاچــاق مکشــوفه در صــورت 
امــکان و بــه شــرط صــادرات و بــا اخــذ تضمیــن الزم می توانــد بــه 
ــه  ــاق ب ــدم ورود کاالی قاچ ــر ع ــل ب ــدا اص ــی در ابت ــد؛ یعن ــروش برس ف
ــوع  ــن ن ــادرات ای ــر ص ــل ب ــم اص ــر ه ــرف دیگ ــت و از ط ــی اس ــازار داخل  ب

کاالست. خبر فارسی

ــق  ــت: طب ــران گف ــی ته ــاق بازرگان ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس رئی
ــان  ــت در می ــات و گوش ــرف لبنی ــزی، مص ــک مرک ــار بان ــن آم آخری
خانوارهــای ایرانــی بــه ترتیــب 3۵ و ۲۲ درصــد کاهــش یافتــه 
و  همایــش  دومیــن  برگــزاری  حاشــیه  در  زرگــران  اســت. کاوه 
بیــان  بــا  آبزیــان  و  دام، طیــور  بین المللــی خــوراک  نمایشــگاه 
ــش  ــاری در بخ ــراز تج ــود ت ــاهد بهب ــر، ش ــال اخی ــی دو س ــه ط اینک
حاضــر  حــال  در  داشــت:  اظهــار  بوده ایــم،  کشــور  کشــاورزی 
 بخــش جالــب توجهــی از کنجالــه ســویای مــورد نیــاز کشــور 
صنایــع  ظرفیــت  و  می کننــد  تأمیــن  داخلــی  صنایــع  را 
 روغن کشــی مــا در ایــن زمینــه بــه بیــش از 40 درصــد رســیده 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  مطلــوب  تعامــل  بــه  وی  اســت. 
در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و افــزود: یکــی از اقدامــات خــوب 
مصــرف  بــه  واحدهــا  الــزام  کشــور،  دامپزشــکی  ســازمان 
ــت.  ــده اس ــه ش ــا تهی ــط کارخانه ه ــه توس ــوده ک ــی ب ــوراک دام خ
اضافــه  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  کشــاورزی  کمیســیون  رئیــس 
 کــرد: ایــن اقــدام کاری بســیار مطلــوب بــرای ارتقــای ســالمت 
ــد  ــه تولی ــان اینکــه حــوزه خــوراک دام پیش زمین ــا بی ــود. زرگــران ب ب
لبنیــات و گوشــت در کشــور اســت، گفــت: طــی چنــد ســال اخیــر بــه 
ــر  ــردم کمت ــوار، م ــد خان ــدرت خری ــود و کاهــش ق ــل شــرایط رک دلی
توانســته اند فرآورده هــای دامــی را خریــد و مصــرف کننــد؛ بــه طــوری 
کــه طبــق آخریــن آمــار بانــک مرکــزی، مصــرف لبنیــات 3۵ درصــد و 

گوشــت ۲۲ درصــد در میــان خانــوار کاهــش یافتــه اســت. مهــر

کاهش ۳۵ درصدی مصرف لبنیات در کشورپشت  پرده فساد مزایده کاالهای قاچاقتعیین تکلیف مسکن مهرهای بدون متقاضی

حتما بخوانید!
3ایران، نیازمند واردات آب می شود؟ چهارشنبه  3  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 235 ســـــال دوم        ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع آب سردکن در بازار )تومان(

753000ساپر

مجیک
1358000

780000گوسونیک

545000کیپ

3000000آرا بهین پارس

5600000هیوندای

وزیر امور اقتصادی در شهرکرد اعالم کرد:
 کاهش ۳0 میلیون دالری 
واردات محصول به کشور

اقتصــادی  امــور  وزیــر   
و دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
میــزان  جــاری  ســال   در 
صــادرات بــه لحــاظ وزنــی 10 
ــه لحــاظ ارزشــی  درصــد و ب
4۲ درصــد افزایــش داشــته، 
ــان،  ــن مدت زم ــت: در ای گف
ــون دالر  ــه 41 میلی ــون دالر ب ــزان واردات از 71 میلی می
کاهــش یافتــه اســت. علــی طیب نیــا در آئیــن افتتــاح 
از 40 طــرح عمرانــی شهرســتان شــهرکرد اظهــار کــرد: 
افتتــاح ایــن پروژه هــا در راســتای اشــتغال زایی و 
صــورت  فرســوده  بافت هــای  نوســازی  و  احیــا 
می گیــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان کشــور در 
عرصــه جنــگ تحمیلــی، مغلــوب فرزنــدان دلیــر 
انقــالب شــدند، افــزود: آن هــا ســعی کردنــد بــا 
ــل  ــخت تری را تحمی ــگ س ــه، جن ــای ظالمان تحریم ه
کننــد و ســعی دشــمن بــر درهــم شکســتن اراده مــردم 
ــته،  ــال گذش ــه س ــرد: در س ــح ک ــا تصری ــود. طیب نی ب
علی رغــم کاهــش قیمــت نفــت و اســتمرار تحریم هــا، 
رهبــری  معظــم  مقــام  هدایــت  بــا   دولــت 
ــق  ــر شــرایط حاکــم فائ و همراهــی مــردم توانســت ب
آیــد و نــرخ تــورم را تک رقمــی کنــد. وی افــزود: 
صنــدوق بین المللــی پــول علی رغــم خصومتــی کــه بــا 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــته اع ــه گذش ــت، در دو هفت ــران داش ای
موفق تریــن عملکــرد را در بیــن کشــورهای نفتــی ایــران 
ــاب آوری  داشــته اســت؛ ایــن امــر نشــانگر افزایــش ت
ــر  ــت. وزی ــی اس ــای خارج ــر تکانه ه ــادی در براب اقتص
امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه آمــار 
ــن و  ــده ای روش ــد آین ــاری نوی ــال  ج ــادی در س اقتص
می دهــد  کشــور  اقتصــاد  در  را   پررونــق 
ــود دارد ــور وج ــه در کش ــه ای ک ــا روحی ــرد: ب ــد ک  تأکی

سیاســت های  و  داد  افزایــش  را  تولیــد  می تــوان 
اقتصاد مقاومتی را اجرائی کرد.

 بازار گوشت 
یک ماه آینده متعادل می شود

 قائم مقــام وزیــر جهــاد در امــور بازرگانــی بــا بیــان اینکه 
ــوز متوقــف نشــده، گفــت: شــرایط  صــادرات مــرغ هن
ــت و  ــی اس ــز، موقت ــت قرم ــازار گوش ــده در ب ایجادش
ــد.  ــد ش ــادل خواه ــده متع ــاه آین ــک م ــا ی ــت ت قیم
علی اکبــر مهرفــرد در حاشــیه برگــزاری دومیــن همایش 
و نمایشــگاه بین المللــی خــوراک دام، طیــور و آبزیــان 
ــت:  ــار داش ــازار اظه ــز در ب ــت قرم ــی گوش ــاره گران درب
ــن  ــود و همی ــوب ب ــی مطل امســال شــرایط آب و هوای
ــد  ــظ کنن ــود را حف ــدی خ ــایر پرواربن ــد عش ــث ش  باع
و دام هایشــان را بــه بــازار عرضــه نکننــد. وی بــا بیــان 
اینکــه همیــن مســئله باعــث کمبــود در بــازار شــده بــود، 
ــا  ــی اســت و بیســت روز ت ــن شــرایط موقت ــت: ای گف
یــک مــاه آینــده جبــران خواهــد شــد. قائم مقــام وزیــر 
ــاره مباحــث مطرح شــده  ــی درب ــور بازرگان ــاد در ام جه
ــر اینکــه صــادرات دام زنــده باعــث کمبــود در  مبنــی ب
ــر ســال  ــرد: صــادرات ه ــه ک ــازار داخــل شــده، اضاف ب
انجــام می شــود و ایــن مســئله هیــچ ربطــی بــه 
کمبــود در بــازار داخــل نــدارد. وی همچنیــن بــا اشــاره 
ــه اینکــه صــادرات مــرغ متوقــف نشــده، ادامــه داد:  ب
ــرغ در حــال حاضــر  ــرم م قیمــت مناســب هــر کیلوگ
بــرای مصرف کننــدگان 7 تــا 7 هــزار و ۵00 تومــان 

اســت.

 مسدود کردن
 110۳ حلقه چاه غیرمجاز در کرمان

معــاون امــور عمرانــی و فنــی اســتاندار کرمــان با اشــاره 
ــا  ــه کرمــان، ب ــه تونــل انتقــال آب از ســد صفــا رود ب ب
ســرمایه گــذاری یــک هــزار میلیــارد تومانــی، تصریــح 
کــرد: تونــل انتقــال آب از ســد صفــا رود بــه کرمــان بــه 
طــول 3۸ کیلومتــر و بــا ارتفــاع تمــام شــده ۲.4 متر در 
ورودی )قطعــه جنوبــی( و9.3 متــر درخروجی)قطعــه 
شــمالی( و باظرفیــت ۲3 مترمکعــب درثانیــه هــم 
ــون دردســت اجــرا مــی باشــد. ابوالقاســم ســیف  اکن
الهــی افــزود: تــا کنــون 1103 حلقــه چــاه غیرمجــاز در 

کرمــان مســدود شــده اســت.

 مدیر عامل فوالد مبارکه:
 طبق قانون، بهای فوالد در بورس 

تعیین می شود 
ــوالد  ــرکت ف ــل ش ــر عام مدی
ــا  ــان در رابطــه ب ــه اصفه مبارک
و  شــرکت  ایــن  تولیــدات 
بازارهــای  در  آن  حضــور 
محصــول  صادراتــی گفــت: 
فــوالد، خــوراک عــام نیســت؛ 
و  بــزرگ  صنایــع  در  بلکــه 
کوچــک بــه مصــرف می رســد. از ســوی دیگــر طــی 
ســال های گذشــته مصــرف داخــل کــم بــود و بایــد مــازاد 

تولید خود را صادر می کردیم. 
بهــرام ســبحانی در پانزدهمیــن جلســه هیئــت نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــی ایــران در واکنــش بــه بعضــی از انتقــادات 
ــش  ــرکت در بخ ــن ش ــور ای ــزوم حض ــدم ل ــر ع ــی ب مبن
ــت ــم اس ــرف ک ــل مص ــی در داخ ــت: وقت ــادرات گف  ص
ــت داد  ــی را از دس ــای صادرات ــت بازاره ــت اس ــا درس  آی
و تولیــدات را انبــار کــرد. ســال گذشــته بــا بدترین شــرایط 
ــای  ــن وارد بازاره ــم؛ بنابرای ــه بودی ــوالد مواج ــوزه ف در ح
صادراتــی شــدیم. از طــرف دیگــر وقتــی صــادرات صــورت 
ــروش  ــه ف ــوالت را ب ــی محص ــت جهان ــا قیم ــرد ب می گی

می رســانیم. 
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال 90 قیمــت فــوالد در 
داخــل 74 درصــد و در ســال 9۲ حــدود 4۲ درصــد 
ارزان تــر از قیمت هــای جهانــی بــود؛ امــا در ســال 94 
قیمت هــای داخلــی 19 درصــد گران تــر از بــازار خــارج 
شــد. چــرا در آن ســال ها کــه قیمــت داخــل ارزان تــر بــود 
ــد ــتفاده می کردن ــوالد اس ــه از ف ــی ک ــای داخل  کارخانه ه

در  جهانــی،  قیمت هــای  طبــق  را  فــوالد  نمی گفتنــد 
اختیــار مصرف کننــدگان داخــل نیــز بگذاریــد؛ امــا امــروز 
کــه قیمت هــای جهانــی کمتــر شــده، مــا را محکــوم 
ــورس اتفــاق  ــون، کشــف قیمــت در ب ــد. طبــق قان می کنن
ــه امــروز از ســوی  ــن همــان کاری اســت ک ــد و ای می افت

ــود. ــت می ش ــه رعای ــوالد مبارک ف

تولید مازاد، چالش مهم صنعت سیمان
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهان 
 گفــت: متأســفانه بــا وجــود بحــران در صنعــت ســیمان

متقاضــی ورود ماشــین آالت ایــن صنعــت زیــاد اســت. 
ــره  ــای هیئت مدی ــت اعض ــن در نشس ــا برکتی محمدرض
خانــه صنعــت بــا مدیــران شــرکت ســیمان ســپاهان بــا 
ــعی  ــدان س ــگ و دن ــا چن ــدگان ب ــه تولیدکنن ــان اینک بی
ــان داشــت: ۶۶4  ــد، بی ــد و اشــتغال دارن ــظ تولی در حف
واحــد متقاضــی تســهیالت در اســتان اصفهــان را بررســی 
کردیــم و نتایــج نشــان داد کــه در ســال 94 اشــتغال در 
ایــن واحدهــا نســبت بــه ســال 93 ثابــت بــوده اســت. 
ــد خــود را در ایــن  ــا کــی می توان امــا صنعــت و تولیــد ت

شــرایط حفــظ کنــد؟ 
ــر  ــه تدابی ــاز ب ــا نی ــور م ــروز کش ــت: ام ــار داش وی اظه
و ســاز و کارهــای جدیــد و اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــه  ــد ب ــده، بای ــم ش ــت ک ــت نف ــر قیم ــی دارد و اگ داخل

ســرمایه گذاران داخلــی میــدان بیشــتری بدهیــم. 
وی تأکیــد کــرد: امــروز اگــر قــرار اســت واحدهــای 
ــد از  ــند، بای ــاد باش ــه اقتص ــدم جبه ــط مق ــدی خ تولی
ــت:  ــن گف ــوند. برکتی ــت ش ــه حمای ــط جبه ــت خ پش
ــن  ــد همچنی ــورها، بای ــر کش ــا دیگ ــت ب ــرات دول مذاک
ــورها  ــادی را در آن کش ــای اقتص ــور بنگاه ه ــه حض زمین
فراهــم کنــد. مدیــر عامــل شــرکت ســیمان ســپاهان هــم 
در ایــن نشســت گفــت: در زمینــه تولیــد و مهندســی در 
صنعــت ســیمان پــس از انقــالب کارهــای خوبــی انجــام 
ــه مشــکالت  ــا اشــاره ب شــده اســت. محمــد اســعدی ب
ایــن صنعــت و بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســاالنه 
۲0 میلیــون تــن تولیــد مــازاد ســیمان در کشــور داریــم، 
ــتان  ــیمان در اس ــد س ــده تولی ــت نصب ش ــت: ظرفی گف
اصفهــان، ۸ میلیــون تــن اســت؛ در حالــی کــه مصــرف 
ــت: در  ــت. وی گف ــن اس ــون ت ــتان، 3 میلی ــی اس داخل
ــون  ــن و در ســال 94، ۲0 میلی ــون ت ســال 93، 1۸ میلی
ــه  ــه بیشــتر آن ب ــن ســیمان از کشــور صــادر شــده ک ت

ــوده اســت.  ــراق ب کشــور ع
عــراق در  کارخانه هــا  راه انــدازی  بــا  افــزود:   وی 

ــی از  ــور و بخش ــن کش ــه ای ــران ب ــیمان ای ــادرات س ص
ــد. ــی ش ــا منتف ــادرات م ص

مدیر دفتر سرمایه گذاری شهرداری کاشان خبر داد:

 انعقاد 10 قرارداد مشارکتی 
با بخش خصوصی در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیسرویس  اقتصاد

کاشــان  شــهرداری  ســرمایه گذاری  دفتــر  مدیــر 
ــال، 10  ــاه امس ــا تیرم ــال 1393 ت ــاه س ــت: از تیرم گف
ــر  ــغ ب ــا حجــم ســرمایه گذاری بال ــرارداد مشــارکتی ب ق
ــر  ــا دفت ــال ب ــون ری ــارد و ۵00 میلی ــد و ۵۵ میلی یکص
ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان منعقــد شــده اســت. 
اقدامــات  عملکــرد  بیــان  بــه  دهقانــی   حمیدرضــا 
شــهرداری  ســرمایه گذاری  دفتــر  فعالیت هــای  و 
ــا تیرمــاه 9۵ پرداخــت و اظهــار  کاشــان از تیرمــاه 93 ت
ســرمایه گذاری  دفتــر  اســتراتژی  و  برنامــه  کــرد: 
برنامــه می شــود؛  شــهرداری کاشــان شــامل ســه 
برنامــه 4ســاله اول از ســال 1393 تــا پایان ســال 139۶ 
اســت کــه بــه تدویــن و تکمیــل زیرســاخت های جــذب 

می پــردازد.  بومــی  ســرمایه گذاران 
برنامــه 3ســاله دوم دفتــر ســرمایه گذاری از ســال 
 1399 ســال  پایــان  تــا  و  می شــود  شــروع   1397
ادامــه دارد؛ ایــن برنامــه شــامل تدویــن و تکمیــل 
غیربومــی  ســرمایه گذاران  جــذب  زیرســاخت های 
ــان  ــا پای ــال 1400 ت ــوم از س ــاله س ــه ۵س ــت. برنام اس
ســال 1404 خواهــد بــود کــه در ایــن برنامــه بــه تدویــن 
ســرمایه گذاران  جــذب  زیرســاخت های  تکمیــل  و 

می شــود. پرداختــه  خارجــی 

بی آبی را جدی بگیریم
ایران، نیازمند واردات آب می شود؟

آگهی مناقصه و مزایده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان در نظر دارد موارد ذیل:
مناقصه: 1- طبخ و توزیع غذا ۲- ایاب و ذهاب اساتید و دانشجویان 

از  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  افراد  و  ها  طریق شرکت  از  را   ۲ و   1 دانشجویی  های  بوفه  مزایده: 
بانکی  فیش  واریز  و  محل  از  بازدید  و  نامه  معرفی  داشتن  دست  در  با  شود  می  دعوت  عالقمندان 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نام  به   010۸۶۸3۲3900۲ سیبا  شماره  به  ریال   400/000 مبلغ  به 
مراجعه دانشگاه  اداری  امور  به  آگهی  انتشار  از  پس  روز   10 تا  مورد(  هر  برای  )مستقال   فالورجان 

 نمایند.
ضمنا دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد. 
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ــان در اولیــن روز از  ــوم پزشــکی اصفه رئیــس دانشــگاه عل
ــی  ــاغ قانون ــگاران از اب ــا خبرن ــو ب ــت در گفت وگ ــه دول هفت
جدیــد مبنــی بــر حضــور یکــی از محــارم در کنــار مــادران در 
حــال زایمــان خبــر داد و گفــت: ایــن قانــون، عاملــی بــرای 
افزایــش روحیــه و احســاس آرامــش مــادران اســت کــه در 
ایــن زمینــه اجــازه حضــور یکــی از محــارم در اتــاق زایمــان 
بــه تمــام مراکــز درمانــی دولتــی و غیردولتــی ابــاغ شــده 
اســت؛ اگرچــه هم اکنــون از نظــر فرهنگــی مــردم تمایــل بــه 

حضــور در ایــن مــکان ندارنــد.
    تبعیت از قانون

غامرضــا اصغــری در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای 
وطــن کــه آیــا تیــم پزشــکی و پرســنل همــه مراکــز درمانــی 
ــون  ــن قان ــکی از ای ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش ــت پوش تح
ــفانه  ــز متأس ــه نی ــن زمین ــزود: در ای ــد، اف ــت می کنن تبعی
مقاومت هایــی وجــود دارد کــه باعــث شــده ایــن طــرح بــه 
ــا اقدامــات فرهنگــی چــون نصــب  ــی اجــرا نشــود؛ ام خوب
ــه  ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــگاه ها ص ــردر زایش ــر س ــو ب ــر و تابل بن
بیمــار  نــزد  در  می تواننــد  می دهــد  اطــاع  خانواده هــا 
ــان اینکــه یکــی از  ــا بی ــگام زایمــان باشــند. وی ب خــود هن
ــان  ــه زایم ــدن هزین ــگان ش ــول رای ــرح تح ــای ط برنامه ه

طبیعــی بــوده اســت، گفــت: بیــش از ۳۵ هــزار و ۶۸۹ نفــر 
ــد. ــتفاده کردن ــرح اس ــن ط ــای ای از مزیت ه

    مانــدگاری پزشــکان در بیمارســتان های مناطــق 
ــروم مح

وی بــا اشــاره بــه طــرح حمایــت از مانــدگاری پزشــکان در 
ــال  ــت: در ح ــار داش ــروم اظه ــق مح ــتان های مناط بیمارس
حاضــر ایــن آمــار ۱۷۵ نفــر در اســتان اصفهــان اســت کــه بــه 
نســبت آمــار پایینــی اســت؛ ولــی ایــن آمــار قبــل از اجــرای 
طــرح تحــول ۵ درصــد را نشــان مــی داد کــه بعــد از اجــرای 
طــرح تحــول بــه ۸۵ درصــد رســیده اســت. اصغــری بــا بیان 
اینکــه ارتقــای کیفیــت خدمــات هتلینــگ در بیمارســتان ها 
از دیگــر اهــداف طــرح تحــول ســامت اســت کــه در حــال 
ــان  ــت، بی ــده اس ــا ش ــتانی احی ــت بیمارس ــر ۹۰۷ تخ حاض
ــژه  داشــت: افزایــش بیــش از ۱۳۴ تخــت مراقبت هــای وی
ــب  ــکده قل ــاح پژوهش ــان و افتت ــتان اصفه  و NICU در اس
و عــروق در کنــار بیمارســتان شــهید دکتــر چمــران همزمــان 

بــا دهــه فجــر، از دیگــر برنامه هــای پیــش روســت.
    طرح پرونده سالمت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان از زیــر پوشــش 
قــرار گرفتــن بیــش از 2 میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفــر از جمعیــت 
اســتان در طــرح پرونــده ســامت خبــر داد و گفــت: بیــش 
از ۳۶ پــروژه بهداشــتی درمانی در شهرســتان های اســتان 

اصفهــان بــه مناســبت هفتــه دولــت افتتــاح خواهــد شــد. 
وی بــه حقــوق معوقــه کارکنــان و پزشــکان از دی مــاه ۹۴ تــا 

ــارد  ــه امــروز اشــاره کــرد و ادامــه داد: بیــش از ۳۴۰ میلی ب
تومــان مطالبــه از بیمه هــا طلبــکار هســتیم کــه بــه ترتیــب 
ــش و  ــه ارت ــی، بیم ــن اجتماع ــه تأمی ــامت، بیم ــه س بیم

کمیتــه امــداد بیشــترین بدهــی را بــه دانشــگاه دارنــد.
    زیرمیزی

ــزی  ــت زیرمی ــزارش دریاف ــت ۴ گ ــه دریاف ــا اشــاره ب وی ب
توســط پزشــکان در ســامانه ۱۶۹۰ گفــت: بیشــتر ایــن 
دریافتی هــا در زمینــه جراحــی پاســتیک بــوده اســت 
ــه  ــد؛ در صورتی ک ــی ش ــی و ارزیاب ــرعت بررس ــه  س ــه ب ک
ــد  ــا یکص ــرات ت ــط تعزی ــود توس ــات ش ــوع اثب ــن موض ای
پزشــک جریمــه می شــود. همچنیــن  دریافــت،  برابــر 
 در ســوابق نظــام پزشــکی وی نیــز ایــن موضــوع درج 

می شود. 
ــات و  ــرات دخانی ــه مض ــاره ب ــا اش ــن ب ــری همچنی اصغ
عــوارض آن گفــت: بــر اســاس عــزم جــدی اســتانی بــرای 
ــا  برخــورد فرهنگــی، جلــب حمایــت اجتماعــی و برخــورد ب
خاطیــان، بیــش از ۱۶۰ مرکــز بــدون مجــوز چایخانــه تعطیــل 
شــد. معــاون ســابق درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه  ــی ک ــش از ۵ دســتگاه رادیوتراپ ــزود: بی ــز اف ــان نی اصفه
ــه برداشــته  ــارد تومــان هزین ــا ۱2 میلی هرکــدام مابیــن ۸ ت
خریــداری و تاکنــون ۳ دســتگاه راه انــدازی شــده و در حــال 

مراحــل تســت اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

ابالغ قانون اجازه حضور یکی از محارم در اتاق زایمان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد سروری نوش آبادی     دارای شناسنامه شماره ۹۶به شرح دادخواست به کاسه ۶۵۰/۹۵/

ش۱از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامعلی 

سروری نوش آبادی  بشناسنامه ۱۶۹در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۳اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- حسن سروری نوش آبادی  به ش ش ۴۷ 2- 

عباس سروری نوش آبادی  به ش ش۸۵  ۳- محمد سروری نوش آبادی  به ش ش ۹۶فرزندان 

پسر متوفی  ۴- خانم محبوبه سروری نوش آبادی  به ش ش ۱۹۴ فرزند دختر متوفی ۵ –طاهره 

خانم فرزند رحمت اله  به ش ش ۱۴۹ همسر دائمی متوفی والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد 

 او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد 

شماره :۵/22/۹۵/۳۱۱/ م الف

 رئیس شعبه اول دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شماره اباغیه : ۹۵۱۰۱۰۳۶2۰2۰۴2۴۴ شماره پرونده : ۹۵۰۹۹۸۳۶2۰2۰۰۴۱۴ شماره بایگانی شعبه 

۹۵۰۴۱۹ تاریخ تنظیم : ۱۳۹۵/۰۵/2۰ خواهان اشرف یزدانی آرانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان   

اداره جهاد کشاورزی و علی هاشمی آرانی   به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی

دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  بیدگل  و  آران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم    

و  ارجاع  بیدگل  و  آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  شهرستان   دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه 

 ۸:۳۰ ساعت  و   ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ آن  رسیدگی  وقت  ۹۵۰۹۹۸۳۶2۰2۰۰۴۱۴ثبت گردیده که  به کاسه 

خواست  در  و  آرانی    هاشمی  علی  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین 

مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان 

علی  خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  جراید کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 

هاشمی آرانی  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

شماره : ۵/22/۹۵/۳۱۳/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی احضار متهم 
 : بایگانی شعبه  پرونده :۹2۰۹۹۸۳۶۵۵۶۰۰۷۷۷ شماره  ۹۵۱۰۱۱۳۶۵۵۶۰۰۰۷۰ شماره   : نامه  شماره 

۹2۰۸۵۰ تاریخ تنظیم :۱۳۹۵/۰۳/۰2 

سرقت  اتهام  به  جانعلی  فرزند  انصاری  اکبر  متهم    ۱ ب   ۹2۰۸۵۰ پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 

دادرسی  ائین  قانون   ۱۷۴ ماده  اجرای  در  لذا  میباشد  المکان  مجهول  محمدی  سلیمان  موضوع 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده 

اول  اتهام خود در شعبه  به  آگهی جهت رسیدگی  این  تاریخ  از  ماه  اباغ می گردد ظرف یک  گان 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا 

عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و دادسرا مبادرت 

به اتخاذ تصمیم می نماید. 

شماره : ۳۳۴/ م الف 

جعفری بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان

دادنامه
۱۳۹۵/۰۵/۱۱شماره  تنظیم:  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵2۷۰۰۷۱۳  شماره 

:۹۴۱۵۰۰ شاکی: خانم صافیه حسینی فرزند  بایگانی شعبه  پرونده:۹۴۰۹۹۸۰۳۵۸۹۰۰۴۸۸ شماره 

محمد حسن به نشانی خانه اصفهان – خ شهید اسماعیلی ک رعفرانیه جنب بنگاه اندیشه متهم : 

آقای اقبال عزیزی عامر فرزند شریف به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت گوشی همراه گردشکار 

: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاهدر خصوص اتهام اقبال عزیزی فرزند شریف و فعا متواری و بدون تامین دائر بر سرقت 

پرونده، شکایت  محتویات  به  نظر  خانم صافیه حسینی  موضوع شکایت  موبایل  دستگاه گوشی   ۱

شاکیه ، استعام از مخابرات که بر اساس آن مشخص گردید خط تلفن متهم بر روی گوشی شاکیه 

فعال بوده است و با توجه به متواری بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان و 

توجها به مفاد کیفر خواست که حاوی تقاضای مجازات برای ایشان است بنابراین دادگاه وقوع بزه از 

سوی ایشان را محرز دانسته مستندا به ماده ۶۶۱ از قانون تعزیرات متهم را به تحمل ۶ ماه حبس 

تعزیری و ۷۴ ضربه شاق و استرداد ۱ دستگاه گوشی تلفن همراه به مالباخته محکوم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است./ض

 شماره:۱۴۹۶۶/ م الف

 رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 اصفهان میردامادی

دادنامه
شماره دادنامه :۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۸۰۰۷۰۰ 

تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰۴/۳۱ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۶۷۹۶۳۰۱2۰۷

شماره بایگانی شعبه:۹۵۰۳۷۹ پرونده کاسه ۹۴۰۹۹۸۶۷۹۶۳۰۱2۰۷ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی 

سده  ادیبی  نوروز  آقای   : خواهان   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۸۰۰۷۰۰ شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان – اصفهان بلوار کشاورز خیابان کشاورزی کوچه شهید حسینیان 

ساختمان ایلیا واحد ۴ خوانده : آقای حسن دپگزنی به نشانی مجهول المکان خواسته : استرداد 

الشه چک دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به 

صدورو انشاء  رای می نماید

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای نوروز ادیبی سده نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۴/۱2/۰۴-۱۹۶۰ 

به بی حقی خواهان در  از شعبه ۳۳ شورای حل اختاف اصفهان که متضمن صدور حکم  صادره 

ادعای استرادا الشه چک میباشد دادگاه نظر به عدم ابراز دلیل تعهد خوانده در استرداد الشه چک 

و اینکه مطالبه خسارت و حکم به ان موجب تهاتر وجه چک با طلب خواهان نمی شود و در فرض 

صدور حکم له تجدید نظر خوانده این موضوع در مرحله اجرا قابل محاسبه است و اینکه دادنامه 

صحیحا صادر و تجدید نظر خواه دلیلی که خللی به دادنامه صادره وارد نماید به دادگاه ابراز ننموده 

قانون  ماده 2۷  به  دادنامه مذکور مستندا  تایید  ندانسته و ضمن  وارد  را  نظر خواهی  است تجدید 

شوراهای حل اختاف حکم به رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه را صادر و اعام می نماید. 

رای صادره حضوری و قطعی است.

 شماره : ۱۵۴۸۴/م الف

 رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان – علیرضا شمس اژیه

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم 2  از ششدانگ  به سه دانگ مشاع  زاده  فرزند رضا نسبت  چون ورثه حاج تقی تورجی 

برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهودو به تایید دفتر ۹۰ اصفهان رسیده مدعی است که سند 

مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک ۱۵22۴/۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در 

صفحه ۱۷۰ دفتر ۱۰2 خروجی نقل از صفحه ۴ دفتر ۸۰ به نام فاطمه کاردار دخت سابقه ثبت و صادر 

و تسلیم گردیده و طی سند ۱۳۵۴۱۴ مورخ ۵2/۷/۱۷ دفترخانه  ۷2  - اصفهان مع الواسطه به 

حاج تقی تورجی زاده انتقال گردیده است و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و 

دررهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است با قید به اینکه نامبرده 

 ۱۹ و فرم  اصفهان  دادگاه حقوقی  ۶۷/۱/2۱ شعبه هشتم  ۳۰ مورخ  وراثت  به موجب گواهی حصر 

یک  ورثه وی  و  فوت  زاده  تورجی  تقی  اصفهان حاج  دارایی   ۷2/۵/۱۳ مورخ   ۱۹۷۶/۷۴۱ مالیاتی 

همسر به نام فاطمه ماهرانی فرزند رضا و شش پسر به نامهای حسینعلی و مصطفی و مرتضی و 

اکبر و عباس و اصغر و یک دختر به نام ربابه همگی تورجی زاده می با شندکه مهدی تورجی زاده 

فرزند اصغر به موجب وکالتنامه ۱۴۹۹۸۱ مورخ ۹۵/۵/۱۱ دفترخانه ۹۰ اصفهان تقاضای صدور سند 

مالکیت  المثنی نموده است .طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  

می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 

را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۱۵۷۶۸/ م الف 

رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

دادنامه
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۳۶2۰2۰۰۵۷۸

 تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰۴/2۴ شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸۳۶2۰2۰۱۰۳۴ شماره بایگانی شعبه:۹۴۱۰۵۴

خواهان:آقای ماشااله کرم آبی فرزند محمد صادق  چاووشی فرزند عباس به نشانی شهر نوش آباد 

نبش بلوار معلم –منزل آقای عباس چاووشی طبقه دوم 

جهادکشاورزی  –اداره  خمینی  امام  –خ  وبیدگل  آران  شهرستان  جهادکشاورزی  خواندگان:۱.اداره 

باتوجه  تنظیم سند رسمی دادگاه  به  المکان خواسته:الزام  به نشانی مجهول  نوریان  2.آقای قاسم 

مبادرت  ذیل  بشرح  الهی  اقدس  ذات  از  وبااستعانت  رااعام  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 

بصدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ماشاله کرم آبی با وکالت آقای محمد صادق چاووشی به طرفیت ۱.آقای 

قاسم نوریان 2.اداره جهادکشاورزی آران وبیدگل دائر بر الزام به تنظیم سندرسمی اصاحات ارضی 

به میزان ۵/۳۶ سهم مشاع از ۱۵۰۰ سهم مشاع از ۶ دانگ قنات)مجاری(ومزرعه)اراضی(فیض آباد 

بیدگل پاک ۴ اصلی واقع در بخش ۳ حوزه ثبتی آران وبیدگل بااین توضیح که خواهان مدعی است 

در اثر اجرای قانون اصاحات ارضی به عنوان زارع صاحب نسق مالک ۳۶/۵ سهم از ۱۵۰۰سهم پاک 

مزبورگردیده واینک تقاضای محکومیت خواندگان به انتقال رسمی سند سهم مالکیت منتقل شده را 

نموده-خوانده ردیف اول به عنوان اصیل وخوانده ردیف دوم به عنوان قائم مقام وی خوانده ردیف 

دوم دعوی را متوجه خود ندانسته وخوانده ردیف اول از حضور در جلسه رسیدگی امتناع ورزیده وبه 

نحودیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده اداره جهاد کشاورزی طی پاسخ رسمی میزان سهم مالکیت 

انتقالی به خواهان را ۳۶ سهم اعام و اداره ثبت اسناد و اماک، مالکیت رسمی آقای نوریان را مورد 

تایید قرار داده.لذا با توجه به مراتب مذکور و از آنجا که با وجود اصیل،طرح دعوی به طرفیت دیگری 

تحت عنوان قائم مقامی صحیح نیست،دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته و دعوی مطروحه 

اداره ثبت،هر سرجه معادل  به میزان ۳۶ سهم- مطابق اعام  نیز صرفا  را  نوریان  اقای  به طرفیت 

یک سهم از ۱۵۰۰ سهم مالکیت مزرعه  است وارد دانسته ونسبت به نیم سهم دیگر وارد ندانسته 

باقیمانده  تکلیف  تعیین  واحده  دادرسی مدنی وماده  آیین  به مواد۱۹۸.۱۹۷.۸۹.۸۴قانون  مستندا 

قراء ومزارع مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اوال نسبت به اداره جهاد کشاورزی قرارداد 

دعوی صادروثانیاحکم به محکومیت خوانده ردیف اول به انتقال رسمی سند مالکیت ۳۶ سهم از 

۱۵۰۰ سهم پاک ۴ اصلی بخش ۳ حوزه ثبتی آران وبید گل به نام خواهان و حکم به بطان دعوی 

قسمت  در  صادره  رای  می گردد  واعام  صادر  خواسته  موضوع  دیگر  سهم  نیم  به  نسبت  خواهان 

واخواهی در همین شعبه  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز   2۰ نوریان غیابی وظرف مهلت  آقای  محکومیت 

وسپس ظرف مهلت 2۰ روز قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

ودر سایر قسمت ها ی رای حضوری وصرفا قابل تجدید نظر خواهی به شرح پیش گفته می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران وبیدگل - امیر حسین رزاقی

۵/22/۹۵/۳۱۵/م الف

دادنامه
کاسه پرونده:۱2۰/۹۵ دادنامه:۴۵۳ مورخ ۹۵/۳/۱2 مرجع رسیدگی شعبه:۱۳شورای حل اختاف 

مادی  جنب  سپیده کاشانی  ابتدای   – معراج  پروین  نشانی:خ  دارانی  خواهان:امیدیاوری  اصفهان 

نشانی:فعا  ساطجی  حسنی  خوانده:جعفر  نشانی:-   وکیل:-    غذایی     مواد  انبار  چپ  سمت 

وپانصد هزارریال  نودودو میلیون  مبلغ یکصدو  نشانی:-خواسته:مطالبه  المکان   وکیل:-   مجهول 

واخذ  پرونده  محتویات  به  خسارات  گردشکار:باعنایت  مطلق  انضمام  به  چک  دوفقره  وجه  بابت 

نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای امید یاوری دارانی فرزند محمد تقی به طرفیت آقای جعفر 

حسنی ساطجی فرزند حاجی به خواسته مطالبه مبلغ صدوونود ودو میلیون وپانصد هزار ریال بابت 

وپانصد  میلیون  مبلغ شش  به  به سررسید ۹۴/۴/۴   ۱۴۶2۵۰ های  به شماره  فقره چک  دو  وجه 

هزار تومان و۹۶۴۷۴۴ به سر رسید ۹۴/۴/۱۴ به مبلغ دوازده میلیون وهفتصد وپنجاه هزار تومان  

اوراق  هرد وبه عهده بانک سپه شعبه بروجن به انضمام مطلق خسارات قانونی وباتوجه به جمیع 

ومحتویات پرونده وبقاء اصول مستندات در ید خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد واینکه 

به  نسبت  واعتراضی  نداشته  شرکت  دادرسی  جلسه  در  )نشرآگهی(  قانونی  اباغ  علیرغم  خوانده 

دعوی مطروح خواهان به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت   تلقی  وباتوجه 

به وصف تجریدی بودن چکهای موصوف مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ 

میلیون  نودودو  یکصدو  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 

وپانصد هزارریال بعنوان اصل خواسته وسه میلیون وسیصد وهفتاد وهفت هزار وپانصد ریال بابت 

تاریخ سررسید چکهای موصوف ۱۴۶2۵۰ مورخ ۹۴/۴/۴  از  تادیه  تاخیر  هزینه دادرسی وخسارت 

و ۹۶۴۷۴۴ مورخ ۹۴/۴/۱۴ لغایت تاریخ اجرای حکم وهزینه نشر آگهی بااحتساب اجرای احکام 

در حق خواهان صادر واعام می دارد رای صادره غیابی محسوب وظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل 

عمومی  محترم   محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  آن  از  پس  روز  و2۰  شعبه  این  در  واخواهی 

حقوقی اصفهان می باشد.

مریم نباتی – قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختاف اصفهان 

 شماره:۱۵۵۰۰/م الف

دادنامه
۱۱ شورای حل  دادنامه:۸2۹ مورخ ۹۵/۵/۳ مرجع رسیدگی :شعبه  پرونده:۹۵۰۳۹۰ شماره  کاسه 

اختاف اصفهان خواهان:سید دانیال محدث نشانی :اصفهان – خ ارتش – خ نستوه – بن ارشاد 

– پاک ۷۸ وکیل:-  نشانی:- خوانده:مرجان یوسفی  نشانی :مجهول المکان  وکیل:-   نشانی:-

را  اعضا شورا ختم رسیدگی  به محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی  باعنایت  خواسته:مطالبه 

اعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای/خانم سید دانیال محدث به طرفیت آقای 

ی  شماره  به  وجه چک  ریال  میلیون  هشتادوسه  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  یوسفی  مرجان  /خانم 

۷۴۵۴۹۴ به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده 

بانک محال علیه که ظهور در  وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط 

اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد واینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی 

مقام  در  پسندی  ومحکمه  مستند  ودفاعیات  الیحه  وهیچگونه  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 

نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰و۳۱۳ قانون تجارت و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قانون آیین دادرسی 

خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هشتادوسه  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 

و2/۰۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی هزینه نشرآگهی ۱2۰/۰۰۰ ریال وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

رای  نماید  در حق خواهان صادرواعام می  اجرای حکم  تاتاریخ  سررسید چک موصوف ۹۴/۶/۷ 

صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوق یاصفهان 

می باشد.

مریم هاشمی – قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختاف اصفهان

 شماره:۱۵۴۸۰/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۳۶2۰2۰۰2۶۴ 

تاریخ تنظیم:۱۳۹۵/۰2/2۷ شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸۳۶2۰2۰۰۹۳۷ شماره بایگانی شعبه:۹۴۰۹۵۷

فرزند  آرانی  یزدانی  اقدس  خانم   .2 عباس  فرزند  آرانی  یزدانی  علیرضا  ها:۱.آقای  خواهان 

۵.خانم  عباس  فرزند  آرانی  یزدانی  اکرم  خانم   .۴ عباس  فرزند  یزدانی  مریم  ۳.خانم  عباس 

به  عباس  فرزند  چاووشی  صادق  محمد  آقای  وکالت  با  عباس  فرزند  آرانی  یزدانی  مهلقا 

کد دوم  طبقه  چاووشی  عباس  آقای  دفتر  معلم  بلوار  نبش  آباد  نوش  شهر  کاشان   نشانی 

 پستی ۸۷۴۶۱۴۳۸۹۳

امام خمینی  خ   – وبیدگل  آران  نشانی  به  وبیدگل  آران  خواندگان:۱.اداره جهادکشاورزی شهرستان 

2.آقای علی هاشمی به نشانی مجهول المکان

بابررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی رااعام  :الزام به تنظیم سند رسمی گردشکار :دادگاه  خواسته 

وبااستعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ها وآقای ۱.مریم 2.محلقا ۳.اکرم ۴.علیرضا ۵.اقدس همگی 

یزدانی باوکالت آقای محمد صادق چاووشی به طرفیت :۱.آقای علی هاشمی 2.اداره جهاد کشاورزی 

۱.الزام به تنظیم  سند رسمی اصاحات ارضی به میزان قدرالسهم معادل ۵۰  آران وبیدگل دائر بر 

سهم مشاع از۷۵ سهم مشاع از ۱۸۰۰ مشاع مجاری واراضی مزرعه کلتی پاک 2۶۸۸ اصلی واقع در 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران وبیدگل بااین توضیح که حسب ادعای خواهانها مورث آنان به نام مرحوم 

به اسناد موجود در  بااستناد  آنان  واینک  بوده  ارانی زارع صاحب تسق مزرعه کلتی  عباس یزدانی 

پرونده اصاحات مزرعه مذکور خواسته حاضر رابر مبنای قانون اصاحات ارضی وسایر قوانین مرتبط 

باآن مطرح کرده اند براساس اعام اداره جهاد کشاورزی مرحوم یزدانی در زمره زارعین صاحب نسق 

بوده ونسق آمار برداری شده به نام وی که مربوط به مالکیت آقای علی هاشمی می باشد به میزان 

یک طاق از۴ طاق از 2۴ طاق معادل ۷۵ سهم از ۱۸۰۰ سهم است مطابق گزارش اداره ثبت اسناد 

واماک این شهرستان آقای علی هاشمی دارای مالکیت بیش از سهم یادشده زدر مزرعه موصوف 

می باشد خوانده ردیف اول از حضور در جلسه رسیدگی خودداری نموده وبه نحو دیگری نیز دفاعی 

به عمل نیاورده اگرچه خولهانها بااستناد به ماده واحده تعیین تکلیف باقیمانده قراء ومزارع مصوب 

سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده ردیف دوم را طرف دعوی قرار داده اند اما باید 

توجه داشت که مقرره مزبور صرفا مربوط به نحوه اقدام اداره جهادکشاورزی واداره ثبت بوده ونافی 

اصول حقوقی مبنی بر توجه دعوی به مالک اصلی نیست فلذا دعوی مطروحه رانسبت به خوانده 

اصاحات  قانون  به  بااستناد  ندانسته  دوم  ردیف  متوجه خوانده  را  ودعوی  دانسته  وارد  اول  ردیف 

ارضی وتبصره یک ماده ۶ قانون تقسیم وفروش اماک مورد اجاره زراعین مستاجر وماده واحده 

پیش گفته ومواد ۸۴و۸۹ آیین دادرسی مدنی اوالحکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در 

یکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال رسمی ۷۵ سهم از ۱۸۰۰ سهم مشاع پاک 2۶۸۸ اصلی به نام 

خواهانها وبه میزان سهم االرث هریک از آنان صادر وثانیا در رابطه باخوانده ردیف  دوم قرار رد دعوی 

اول غیابی و ظرف مهلت  صادر واعام می گردد رای صادره در خصوص محکومیت خوانده ردیف 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی د رهمین شعبه وسپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان ودر رابطه باقرار رد دعوی حضوری وصرفا 

قابل تجدید نظرخواهی به شرح مذکور می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی آران وبیدگل – امیر حسین رزاقی – 

شماره:۵/22/۹۵/۳۱۴/م الف 

حتما بخوانید!
خشکسالی، 9 هزار آهوی اصفهان را ...

چهار شنبه  3 شهریور ماه    1395
ـــمـــاره 235 ســـــال دوم           ݡسݒ

در شهر

 استاندار یزد:
 وحدت رویه 

مهم ترین نیاز حمایت از صنایع یزد است
اســتاندار یــزد حمایــت از توســعه 
را مهم تریــن  و کشــور  اســتان 
ــئوالن  ــتگاه ها و مس ــه دس وظیف
نظــام دانســت و گفــت: وحــدت 
ــن  ــتگی، مهم تری ــه و همبس روی
رفــع  و  حمایــت  بــرای  نیــاز 
مشــکات صنایــع اســتان اســت. 
ســیدمحمد میرمحمــدی در بیست وهشــتمین جلســه 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان بــا اشــاره به 
ــع  ــتای رف ــه در راس ــدت روی ــتگی و وح ــرورت همبس ض
مشــکات صنایــع اظهــار کــرد: بانک هــا بــا عملکرد شــفاف 
خــود بایــد بیــش از پیــش بــرای حــل مشــکات صنایــع 
ــد. وی اجــرای  و پرداخــت تســهیات مصــوب اقــدام کنن
دقیــق قانــون را از جملــه ویژگی هــای کارگــروه تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد دانســت و بیــان کــرد: توافــق و همکاری 
بــرای  انگیــزه  ایجــاد  در  مهمــی  نقــش  مســئوالن 
صنعتگــران و توســعه بیــش از پیــش اســتان ایفــا 
ــای  ــرایط واحده ــی ش ــزود: بررس ــتاندار اف ــد. اس می کن
ــه  ــادر ب ــهیات ق ــت تس ــا دریاف ــا ب ــه آی ــی و اینک صنعت
ــتند، از  ــود هس ــی خ ــادی و صنعت ــت اقتص ــه فعالی ادام

دیگر ویژگی های کارگروه تسهیل است. 

 پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 در شاهین شهر

شــهرداری  تفریحــی  و  ورزشــی  فرهنگــی،  ســازمان 
شاهین شــهر بــه منظــور کمــک بــه کاهــش و پیشــگیری 
و  هنرمنــدان  همــکاری  بــا  اجتماعــی  آســیب های  از 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــی اق ــیب های اجتماع ــان آس کارشناس
سلسله جشــن های شــهروندی بوســتان های مختلــف 
شــهر کــرده اســت. ایــن ســازمان در ارجــاع انتقــال 
ــه کاهــش و پیشــگیری  ــا کمــک ب مفاهیــم شــهروندی ب
ــدان  ــک هنرمن ــا کم ــه ب ــی جامع ــیب های اجتماع از آس
و کارشناســان، اقــدام بــه برگــزاری سلسله جشــن های 
ــت.  ــرده اس ــهر ک ــف ش ــای مختل ــهروندی در محله ه ش
آشــنایی اقشــار مختلــف جامعــه به ویــژه جوانــان و 
نوجوانــان بــا معضــل خانمان ســوز اعتیــاد و عــوارض 
جبران ناپذیــر آن بــر زندگــی فــردی و اجتماعــی بــا شــروع 
ــن  ــه جش ــن هفت ــوع ای ــیگار، موض ــان و س ــرف قلی مص
ــی  ــیب های اجتماع ــان آس ــه کارشناس ــود ک ــهروندی ب ش
ــدان شاهین شــهری در بوســتان های  ــکاری هنرمن ــا هم ب
 شــهر در قالــب نمایــش ایــن آســیب ها را آمــوزش

 دادند.

اخبار کوتاه

 خشکسالی، 9 هزار آهوی اصفهان 
را تهدید می کند

فرمانــده یــگان حفاظــت محیط 
زیســت اســتان اصفهــان گفــت: 
بیشــتر مناطــق حفاظت شــده 
ــا مشــکل  ــان ب در اســتان اصفه
کمبــود آب مواجــه هســتند و از 
ــط مناطــق  ــز فق ــه نی نظــر علوف
علوفــه  دارای  اســتان  غربــی 
ــه صــورت دســتی  ــد ب ــق اســتان، بای ــر مناط اســت. در دیگ
ــالی در  ــون خشکس ــود؛ چ ــرده ش ــات ب ــرای حیوان ــه ب علوف
جنــوب و شــرق اصفهــان، هــم آب و هــم علوفــه مناطــق را از 
ــرده اســت و تنهــا منطقــه ای کــه هــم از نظــر علوفــه   بیــن ب
و هــم از نظــر آب فعــا بــا مشــکلی مواجــه نیســت، منطقــه 
ــار کــرد: در حــال  کرکــس اســت. مرتضــی جمشــیدیان اظه
حاضــر پــارک ملــی کاه قاضــی منابــع آبــی خــود را از دســت 
داده و در ایــن روزهــا آبشــخورها بــه شــکل دســتی و توســط 
مأمــوران حفاظــت آبرســانی می شــوند. خوشــبختانه مقــدار 
زیــادی علوفــه نیــز توســط مــردم و اداره کل بــه ایــن پــارک 
آورده شــده تــا آهوهــای منطقــه بــا مشــکل مواجــه نشــوند. 
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه کمــک ۸۰ تنــی علوفــه توســط مــردم خاطرنشــان 
ــر  ــوز در ام ــردم هن ــده و م ــع ش ــکل رف ــی مش ــرد: اندک ک
ــزار  ــوز ۹ ه ــا هن ــتند؛ ام ــک هس ــال کم ــانی در ح علوفه رس

رأس آهو در معرض خطر هستند.

 کشاورزان اصفهان 
در تولید 4 محصول پیشرو هستند

اصفهــان گفــت:  اســتان  هواشناســی  اداره کل  مســئول 
کشــاورزان پیشــرو در دیسکانشــن هواشناســی اســتان 
ــادام  ــور و ب ــو، انگ ــدم، ج ــول گن ــد ۴ محص ــان در تولی اصفه
ــا حضــور مســئول اداره  پیشــرو هســتند. در جلســه ای کــه ب
ــان  ــدادی از کارشناس ــان، تع ــتان اصفه ــی اس کل هواشناس
دســتگاه های مشــارکتی، کشــاورزان پیشــرو در دیسکانشــن 
و  بحــث  هــدف  بــا  و  اســتان  هواشناســی کشــاورزی 
ــاورزی  ــک کش ــی ته ــوزه محصول ــاره ۴ ح ــر درب ــادل نظ تب
ــی  ــئول اداره کل هواشناس ــد، مس ــزار ش ــده برگ شناسایی ش
ــن  ــی الزم، همچنی ــای هواشناس ــان توصیه ه ــتان اصفه اس
نیازســنجی و تولیــد محصــوالت مــورد نیــاز اســتان را بــه ایــن 

ــرد.  ــزد ک ــاورزان گوش کش
بابــک اســدی گفــت: هم اکنــون جلســات تهــک در ۱2 
ــزاری  ــال برگ ــی در ح ــورت هفتگ ــه ص ــتان ب ــتان اس شهرس
ــرو  ــاورزان پیش ــده کش ــزی انجام ش ــق برنامه ری ــت و طب اس
در هــر منطقــه موظــف هســتند در جلســات شهرســتانی 

ــد. ــرکت کنن ــاورزی ش ــی کش هواشناس

اخبار کوتاه

 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان
ــان  ــوری اصفه ــبکه فیبرن ــاخت ش ــعه زیرس ــه توس تفاهم نام
ارتباطــات  اداره  کل  و  اصفهــان  شــهرداری  مشــارکت   بــا 
و فنــاوری اطاعــات اســتان اصفهــان، ســازمان نظــام صنفــی 

ــرات  ــرکت مخاب ــان، ش ــتان اصفه ــه اس رایان
ــررات  ــم مق ــان و اداره  کل تنظی ــتان اصفه اس
مرکــزی  منطقــه  رادیویــی  ارتباطــات  و 
ــی ــد واعظ ــر محم ــور دکت ــا حض ــد و ب  منعق
ــر  ــات، دکت ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
مهــدی جمالی نــژاد شــهردار اصفهــان بــه 
ــای  ــم امض ــن در مراس ــید. همچنی ــا رس امض

تفاهم نامــه زیرســاخت های شــبکه فیبــر نــوری اصفهــان 
مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران، رئیــس ســازمان 
ــل  ــر عام ــان، مدی ــتاندار اصفه ــور، اس ــات کش ــاوری اطاع فن
ــرکت  ــل ش ــر عام ــل، مدی ــل ایرانس ــر عام ــراه اول، مدی هم
ــاوری  ــات و فن ــر کل ارتباط ــان، مدی ــتان اصفه ــرات اس مخاب

مدیــران  از  زیــادی  و جمــع  اصفهــان  اســتان   اطاعــات 
و مســئوالن ملــی و اســتانی نیــز حضــور داشــتند. ایــن 
ــه قــرارداد بیــن شــهرداری  تفاهم نامــه در آینــده ای نزدیــک ب
و بخــش خصوصــی بــرای اجــرا منتهــی خواهــد شــد. رســول 
ســرائیان، مدیــر عامل شــرکت مخابــرات ایران، 
در ایــن مراســم اظهــار کرد: توســعه زیرســاخت 
شــبکه فیبــر نوری شــهر اصفهــان، نقطــه عطفی 
در تاریــخ شــرکت مخابــرات ایــران در راســتای 
ــه  ــت ک ــات اس ــی اطاع ــبکه مل ــترش ش گس

اســتان اصفهــان آغازگــر ایــن مهــم اســت.
ــبکه  ــی ش ــاخت اصل ــه س ــان اینک ــا بی  وی ب
ملــی اطاعــات پهنــای بانــد و رســاندن فیبــر نــوری بــه منــازل 
 و واحدهــای تجــاری از اولویت هــای شــرکت مخابــرات اســت
ــه  ــن زمین ــوت در ای ــوان پایل ــه عن ــان ب ــزود: اســتان اصفه اف
ــن  ــعه در کوتاه تری ــن توس ــت ای ــد اس ــت. امی ــگام اس پیش
ــرداری برســد. ــه بهره ب زمــان ممکــن در ســایر نقــاط کشــور ب

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات انجام شد
توسعه زیرساخت های فیبر نوری اصفهان

توســعه  و  ســاخت  شــرکت  روســازی  کل  مدیــر 
در  نقــل کشــور ضمــن حضــور  و  زیربناهــای حمــل 
ــد  ــی بازدی ــل مل ــد ری ــط تولی ــان از خ ــن اصفه ذوب آه
ــن ــرکت ذوب آه ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب  ک

حضــور  ضمــن  احمــدی  محمدرضــا 
تولیــد  خــط  از  اصفهــان  ذوب آهــن  در 
کــرد:  اظهــار  حاشــیه  در  و  بازدیــد   ریــل 
ــدی  ــکوفایی جدی ــد و ش ــروز رش ــد ام در بازدی
بــه لحــاظ تولیــد ریــل در ایــن شــرکت شــاهد 
تاش هــای  حاصــل  مهــم  ایــن  بودیــم. 
پیشکســوتان و تاشــگران فعلــی ایــن صنعــت 
بــزرگ اســت کــه در راســتای تولیــد ریــل 

ملــی همــت کردنــد. وی افــزود: دســتگاه های جدیــد 
ــداری و نصــب  شــده  ــل خری ــد ری ــرای تولی ــه روزی ب و ب
اســت و بــه زودی شــاهد راه انــدازی ایــن پــروژه بــزرگ و 
ــر افتخــارات  ــری در دفت ــزرگ دیگ ورق خــوردن افتخــار ب
ایــن مجتمــع صنعتــی خواهیــم بــود. مدیــر کل روســازی 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل کشــور 

ــد  ــه تولی ــان ب ــن اصفه ــتیابی ذوب آه ــرد: دس ــح ک تصری
ــه آن  ــی ب ــت ریل ــه صنع ــت ک ــاری اس ــی افتخ ــل مل ری
ــزرگ  ــد و امیــدوار اســت کــه قطــار ایــن صنعــت ب می بال
روی ریل هــای صنعــت ذوب آهــن بــه حرکــت درآیــد. 
احمــدی ادامــه داد: همیشــه صنعــت 
ــت ســبز و  ــک صنع ــوان ی ــه  عن ــی ب ریل
توســعه  دارای شــاخصه های  و  ایمــن 
و  زیســت محیطی  لحــاظ  بــه  پایــدار 
ــی از  ــت. یک ــده اس ــناخته  ش ــی ش ایمن
ــت  ــن صنع ــی ای ــه ایمن ــی ک پارامترهای
ریــل  از  اســتفاده  می زنــد  رقــم  را 
ــاهد  ــه زودی ش ــه ب ــت ک ــتاندارد اس اس
راه انــدازی ایــن پــروژه بــزرگ در ذوب آهــن اصفهــان 
تأمیــن  زمینــه   در  بــود. وی تصریــح کــرد:  خواهیــم 
ــارج  ــه خ ــتگی هایی ب ــان وابس ــم همچن ــزات و عائ تجهی
ــز  ــه نی ــن مرحل ــت ای ــد اس ــه امی ــود دارد ک ــور وج از کش
 بــه دســت توانمنــد مهندســان و صنعتگــران داخــل برطرف

 شود. ربیع

در بازدید از خط تولید ریل مطرح شد:
تولید ریل ملی در ذوب آهن، مطابق استاندارد است
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 در بســیاری از مواقــع برنامه هــای اجراشــده توســط 
دســتگاه و ارگان هــای مختلــف، بــه ارائــه آمــار و گفت وگــو 
ــال  ــه دنب ــه دســتاوردی را ب محــدود می شــود و هیچ گون
ــریفات  ــار تش ــا گرفت ــت م ــوان گف ــع می ت ــدارد. درواق ن
شــدیم. مدیــر کل صداوســیمای اســتان اصفهــان در 
عمومی هــای  روابــط  مدیــران  پنجمیــن گردهمایــی 
ادارات کل اوقــاف و امــور خیریــه کشــور کــه از امــروز اول 
شــهریورماه بــا حضــور 40 تــن از مســئوالن و کارشناســان 
روابــط عمومی هــای ســازمان اوقــاف در اصفهــان برگــزار 
ــات  ــای ارتباط ــوم دنی ــوج اول، دوم و س ــت: م ــد، گف ش
ــوج  ــون در م ــه ســرعت پشــت سرگذاشــته ایم و اکن را ب
 چهــارم ارتباطــات قــرار داریــم و بــا پدیــده فنــاوری 
و انفجــار اطالعــات روبــه رو هســتیم. در ایــن عصــر دنیای 
ــل شــده  ــه دیالوگ محــوری تبدی ــوگ ب ــانه ها از منول رس

. ست ا
    موج چهارم ارتباطات

ــارم  ــوج چه ــاد م ــا ایج ــت: ب ــزاد گف ــعود احمدی اف  مس
ــکاف  ــه ش ــتیم ک ــاهد آن هس ــات ش ــات و اطالع ارتباط
فرزنــدان  و  شــده  پیــش  از  بیــش  نســل ها   بیــن 
و والدیــن بــا تضــاد و تداخــل بیــن نســلی مواجــه 
هســتند. ایــن یــک آســیب اجتماعــی را بــه دنبــال 
خواهــد داشــت. وی بــه شــرایط رســانه ها در عصــر 
حاضــر اشــاره کــرد و گفــت: بــا پیدایــش فضــای 

مجــازی و شــبکه های اجتماعــی، ماهواره هــا بســیار 
ــه  ــراه ب ــی های هم ــق گوش ــده اند و از طری ــر ش کوچک ت
دنیــای مــا رخنــه کرده انــد. مــا بایــد اقتضائــات فضــای 
ــف آن  ــاد مختل ــا بررســی ابع ــم و ب مجــازی را درک کنی
بتوانیــم از ایــن تهدیــد یــک فرصــت بســازیم. وی بیــان 
داشــت: در بســیاری از مواقــع برنامه هــای اجراشــده 
ــار  ــه آم ــه ارائ ــف، ب ــای مختل توســط دســتگاه و ارگان ه

ــتاوردی  ــه دس ــود و هیچ گون ــدود می ش ــو مح و گفت وگ
ــار  ــوان گفــت مــا گرفت ــدارد. درواقــع می ت ــال ن ــه دنب را ب

ــدیم. ــریفات ش تش
    پیوست رسانه ای

 احمــدی تصریــح کــرد: خوشــبختانه در ســال های اخیــر 
تعامــل ادارات اوقــاف و امــور خیریــه بــه واســطه روابــط 
ــن  ــده و ای ــش ش ــش از پی ــانه ها بی ــا رس ــا، ب عمومی ه

امــر نشــانه خوبــی اســت؛ امــا همچنــان رســانه ها مؤخــر 
هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه اگر پیوســت رســانه ای 
ــاد  ــانه ها ایج ــا رس ــا ب ــط عمومی ه ــن رواب ــبی بی مناس
ــا کیفیــت بهتــر و دســتاوردهای  شــود، اجــرای برنامــه ب

بیشــتری همــراه خواهــد بــود.
    جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه

ــه  ــاع متبرک ــزادگان و بق ــگاه امام ــش و جای ــه نق وی ب
ــمت  ــه س ــا ب ــر م ــال حاض ــزود: در ح ــرد و اف ــاره ک اش
ــه  ــم ک ــت می کنی ــی حرک ــی و فرامل ــت اصل ــاد هوی ایج
 ایــن هویــت برگرفتــه از امامــزادگان و بقــاع متبرکــه 
ــه در  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــت. س ــی اس و فرامل
ــته  ــه گذش ــبت ب ــری نس ــش پررنگ ت ــد نق ــن راه بای ای
ــای  ــا و آمال ه ــه آرزوه ــردم کلی ــه م ــرا ک ــد؛ چ ــا کن ایف
خــود را در ایجــاد پیونــد بــا امامــزادگان و بقــاع متبرکــه 

می داننــد.
    بهره گیری از فرصت های نوین اطالع رسانی

در ادامــه نیــز حســن ربیعــی، مدیرحــوزه ریاســت و روابط 
ــاره  ــا اش ــاف ب ــازمان اوق ــل س ــور بین المل ــی و ام عموم
ــی  ــن دوره آموزش ــزاری پنجمی ــدف از برگ ــه ه ــه اینک ب
مســئوالن روابــط عمومــی اســتان ها، ارتقــای ســطح 
ــای  ــری از فرصت ه ــی و بهره گی ــش تخصص ــی، دان علم
ــن  ــرفصل های ای ــزود: س ــت، اف ــانی اس ــن اطالع رس نوی
ــری در  ــانه های تصوی ــرد رس ــامل کارب ــی ش دوره آموزش
روابــط عمومــی، تبلیغــات و فضاســازی شــهری در روابــط 

عمومــی و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی اســت.

درگردهمایی مدیران روابط عمومی اوقاف کشور عنوان شد:

دستگاه ها، صرفا آمار و گفت وگو ارائه نکنند

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
به  دادخواستی  امرالهی   مهرداد  امیرحسین  وکیل  رضانیا-  نسرین  خانم 
خواسته مطالبه به طرفیت محمدرضا قربانی به این شورا تسلیم که به کالسه 
تعیین  رسیدگی  وقت   06:00 ساعت  و   95/07/04 روز  برای  و  ثبت   95/197
ماده  لذا حسب  باشد،  المکان می  اینکه خوانده مجهول  به  نظر  است،  شده 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  کثیراالنتشار 
مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید 
حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و 
نمود  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست 
 . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/564/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/05/31

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
تنظیم سند رسمی  به  الزام  به خواسته  دادخواستی  ابوالفتح صاعدی   آقای 
طرفیت  به  اصفهان69    /9569 انتظامی  شماره  به  سیکلت  موتور  مالکیت 
حسین قربانی و سید محمد حسینی دولت آبادی به این شورا تسلیم که به 
کالسه 95/55 ثبت و برای روز سه شنبه 95/08/04 و ساعت 17:45 وقت 
رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا 
حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می 
مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید 
حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و 
دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . 
چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
تاریخ  به  الف  5/37/565/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   

95/06/01
دادنامه

کالسه پرونده : 710/94 شماره دادنامه: 95/05/13- 1013  مرجع رسیدگی : 
شعبه 3 شورای حل اختالف برخوار 

خواهان :مصطفی مطلبی با وکالت رضا فروزان مهر و امیر حسین امرالهی
مجهول  نشانی  به  دو  هر  صفری  راحله   -2 محمدی  شاه  1-علی   : خوانده 

المکان
موضوع:  الزام به انتقال، پس از بررسی محتویات پرونده اخذ نظریه اعضاء 

شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر صادر می گردد
رای شورا

خواندگان  طرفیت  به  مهدی  فرزند  مطلبی  مصطفی  دادخواست  در خصوص 
علی شاه محمدی و راحله صفری به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک 
دستگاه خودرو پراید هاچ بک به شماره انتظامی 53- 838 د 53 و خسارات 
مالکیت  و  سند  تایید  راهور  اداره  از  آمده  عمل  به  استعالم  به  نظر  دادرسی 
خودرو به نام خوانده ردیف دوم و قولنامه فی مابین خوانده اول و خواهان 
و وجود قرائنی چون وجود مدارک خودرو در نزد خوانده ردیف اول و تحویل 
آن به خواهان و با لحاظ قاعده ید دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به 
ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 220 قانون مدنی حکم به 
الزام خوانده ردیف دوم خانم راحله صفری به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال رسمی خودرو صادر و اعالم می نماید و در خصوص خسارات 
دادرسی نظر  به اینکه فراهم عنوان مقدمات انتقال از وظایف خوانده  ردیف 

اول بوده وی در این زمینه اقدامی به عمل نیاورده است و از این حیث دعوا 
 14 ماده   4 بند  به  مستندا  و  نبوده  خانم صفری  اول  ردیف  خوانده  متوجه  
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد و در خصوص 
خوانده  ردیف اول به لحاظ این که حسب استعالم خودرو به نام وی نبوده 
به  انتقال مستندا  به  الزام  نیست در خصوص  این حیث دعوا متوجه وی  از 
بند 4 ماده 14 قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد در خصوص هزینه های 
دادرسی نظر به این که فراهم اوردن از تکالیف عرضی و قانونی خوانده ردیف 
حکم  است  نیاورده  عمل  به  خصوص  این  در  اقدامی  مشارالیه  و  بوده  اول 
هزینه  بابت  ریال   175000 مبلغ  پرداخت  به  اول  ردیف  به محکومیت خوانده 
دادرسی و پرداخت 120000 ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعالم می گردد  
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان خواهد بود.
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 5/37/563/م الف به تاریخ  95/05/13

برگ اخطاریه
محل  المکان   مجهول  نشانی  به  جهرمی  میر  مسعود   : خوانوادگی  نام  نام 
حضور شعبه 6 شورای حل اختالف  واقع در خورزوق وقت حضور 95/07/26 
ساعت 03:30 عصر علت حضور : دعوی آقای سبزه علی داودی زاده به طرفیت 

شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 5/37/565/م الف به تاریخ 95/06/02

اخطار اجرایی
خ  دستگرد  نشانی  به  حسن  فرزند  علیان  آقا  جعفر  له:  محکوم  مشخصات 
منوچهر   -2 صفر  فرزند  پور  علی  رضا   -1  : علیها  محکوم   22 پالک  بعثت 
به  همگی  غالمعباس  فرزند  آسیابانی  صابر   -3 اله  عزت  فرزند  شکرالهی 

نشانی مجهول المکان
محکوم به : به موجب رأی شماره 67 به تاریخ 95/03/26 برخوار محكوم عليه 
محکوم است به : انتقال سند موتور سیکلت به شماره پالک 618-73917 در 
حق محکوم له رای صادره غیابی است وخواسته به میزان 30000000 ریال مقوم 

گردیده است جهت هزینه حق االجرا .
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 5/37/567/م الف به تاریخ 95/06/02

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

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  رسمی  سند  فاقد 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین   قانون 

رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 

ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
انقضای   صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
 مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد

 شد.
 صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  کالسه   139560302018001843 شماره  رای  برابر 
1393114402018000216 آقای سید علی طبائیان  فرزند سید ولی اله بشماره 
به  سوله  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  شهرضا  از  صادره   593 شناسنامه 
مساحت 305متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/03
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  

 شماره:37/05/507/الف/م به تاریخ 95/05/12
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  تسلیم و پس 
بدیهی است در صورت   . نمایند  تقدیم  به مراجع قضایی  را  دادخواست خود 
مالکیت  اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  
دادگاه به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد   صادر 

 نیست.
پرونده  کالسه   139560302018001853 شماره  رای  برابر 
1392114402018000330 آقای علیرضا زارع  فرزند مسیب بشماره شناسنامه 
به مساحت  باب خانه  به ششدانگ یک  نسبت  از شاهین شهر  1169 صادره 
  42 از  فرعی   246/3 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر    162.89
اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

خانم طوبی بیگم سهیلیان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/03
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   

شماره:37/05/509/الف/م به تاریخ 95/05/12

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  شماره  زنی    بلوک  کارگاه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
31/251واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام احمد کریمی   
 1395/02/07 1256مورخ  شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  رضا   فرزند 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  هیات حل  طرف 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 

حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  روز   1395/06/25 تاریخ  در  مرقوم 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/06/03 

شماره :16249/ م الف 
رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/5/20  در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف آران و 
بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 1012/94 تحت نظر 
است . با عنایت به محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از 
ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور 
ناظمی  محمد  علی  آقای  دعوی  شورادر خصوص  قاضی  رای  شود.  می  رای 
فرزند علی اکبر   به طرفیت آقایان 1- عیسی شوکتی 2- سعید مبین  فرزند 
مندرج  مشخصات  با  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته  به  موسی     -1
ریال  و مطالبه خسارات دادرسی  به مبلغ سی و هشت  میلیون  پرونده  در 
تصویر چک  به طور مشخص  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و 
، تنظیمی از سوی بانک محال علیه  مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت 
مدیونیت  اماره  و  تجاری  اوراق  بر  تجریدی  وصف  حاکمیت  به  التقات  با  و 
اصل  از  استظهار  با  و  مذکور  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانگان 
ذمه  برائت  بر  دلیلی  اینکه  و   ) خواندگان  ذمه  اشتغال  مورد  )در  استصحاب 
خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد 
تشخیص داده و به استناد مواد 198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی 
قانون   2 به ماده  الحاقی  قانون تجارت و تبصره   313-311-310 مدنی ماده 
صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به 
عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از زمان صدور چک تا 
زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
این شهرستان  مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

 می باشد. 
شماره : 5/22/95/310/ م الف 

قاضی شعبه سوم  شورای حل اختالف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

در برنامه کافه نقد انجام گرفت
نقد مستند »بازی«

کیمیای وطن
خ . ناجی 

 

روز  عصرآخریــن  نقــد  کافــه 
ــد  ــش و نق ــه نمای ــاه ب مردادم
مســتند »بــازی« بــا حضــور 
کارگــردان  نقویــان  مهــدی 
مســتند همــراه بــا رونمایــی 

پرداخــت.  آمریــکا  بــر  مــرگ  نماهنــگ 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــله برنامه هایی  ــام سلس ــد، ن ــه نق ــان، کاف ــهرداری اصفه ش
از ســوی کمیتــه فرهنــگ رســانه ســازمان  اســت کــه 
ــه  ــر هفت ــنبه ه ــان یکش ــهرداری اصفه ــی ش  فرهنگی تفریح
و بــه منظــور نقــد و بررســی فیلم هــای رســانه ای و بــا هــدف 
ــران  ــس از اک ــود. پ ــزار می ش ــانه ای برگ ــواد رس ــش س افزای
یــک ســاعت و یــازده دقیقــه ای مســتند »بــازی«، نماهنــگ 
 مــرگ بــر آمریــکا بــه کارگردانــی ســید مهــدی بکایــی 
و خوانندگــی محمدحســین رضایــی بــا همراهــی گروه ســرود 
نســیم بهشــت - کــه یکــی از گروه هــای ســرود کانون هــای 
فرهنگی هنــری مســاجد بــه شــمار مــی رود - رونمایــی شــد. 
ایــن مســتند بــه مناســبت کودتــای 28 مــرداد فراهــم شــده 
و از 8 شــهریور نیــز در شــبکه نهــال در دســترس عمــوم قــرار 

می گیــرد. 
ــن  احمــد فروزبخــش، یکــی از فعــاالن رســانه ای در نقــد ای
مســتند گفــت: نقویــان یکــی از مستندســازان عرصــه انقــالب 
اســالمی بــه شــمار مــی رود کــه بــا مســتند زخــم تازه مشــهور 
ــت.  ــاخته اس ــه را س ــز و راز ملک ــتند رم ــا مس ــده و بعده ش
ــت،  ــه سیاس ــدر ب ــه چق ــان داده ک ــود نش ــای خ او در کاره
به ویــژه سیاســت بین الملــل عالقه منــد اســت. گرچــه او 
ــه 88 ســاخته اســت.  ــاره فتن ــز درب ــی نی مســتندهای فراوان
ــرای  ــردان ب ــن کارگ ــق ای ــالش و تحقی ــال ت ــه دو س وی ب
تهیــه آرشــیو ســاخت ایــن مجموعــه اشــاره کــرد و ادامــه داد: 
مســتند »بــازی« در عیــن حــال کــه حــس نوســتالژی خوبی 
ــف  ــرق مختل ــه از ط ــالش دارد ک ــد ت ــا می کن ــا الق ــه م را ب

مفاهیــم را بهتــر بــه ذهــن مخاطــب انتقــال دهــد. 
ــد  ــه نق ــتند، در جلس ــن مس ــردان ای ــان، کارگ ــدی نقوی  مه
و بررســی دربــاره چگونگــی ســاخت فیلــم و چرایــی اســتفاده 
از بــازی ایــران و آمریــکا در آن گفــت: اســتفاده از بــازی 
ایــران و آمریــکا در ایــن مســتند، بــه منظــور آشــنایی بیشــتر 
مخاطــب عــام و همراهــی او بــا ایــن مســتند کامــال سیاســی 
 اســت. بــه عــالوه، ســکانس بندی کار بــه صــورت ســاده 
ــت  ــام گرف ــال 1998 انج ــکا در س ــران و آمری ــازی ای ــا ب و ب
ــکا  ــه آمری ــک طرف ــای ی ــر تحریم ه ــوع بیان گ ــن موض و ای

ــران اســت. ــه ای علی

  3 فیلم ایرانی 
در میان 100 فیلم برتر قرن 21

کیمیای وطن

بــا نظرســنجی از 177 منتقــد 
جهــان  سراســر  از  ســینمایی 
فهرســتی جدیــد از 100 فیلــم 
ــرن 21 منتشــر شــد. در  ــر ق برت
ایــن نظرســنجی، 177 منتقــد از 
46 کشــور جهــان، فیلــم »جــاده مالهالنــد« )2000( ســاخته 
ســورئال »دیویــد لینــچ« را در جایــگاه نخســت برتریــن 
ــس از آن  ــد و پ ــاب کردن ــالدی انتخ ــرن 21 می ــای ق فیلم ه
نیــز دو فیلــم »در حــال و هــوای عشــق« )2001( از »وونــگ 
کاروای« و »خــون بــه پــا خواهــد شــد« ســاخته »پــل 
تومــاس اندرســون« )2007( در جایگاه هــای دوم و ســوم 

ــد.  ــرار گرفتن ق
ــاخته  ــیمین« س ــادر از س ــی ن ــکار »جدای ــده اس ــم برن فیل
ــت در  ــن فهرس ــم ای ــه نه ــور در رتب ــا حض ــادی ب ــر فره اصغ
ــر  ــی براب ــت و »کپ ــرار گرف ــرن 21 ق ــر ق ــم برت ــان 10 فیل می
اصــل« و »ده« از ســاخته های عبــاس کیارســتمی، کارگــردان 
ــل  ــای چه ــب رتبه ه ــه ترتی ــز ب ــی نی ــته ایران ــازه درگذش  ت

و پنجم و نود و هفتم را به خود اختصاص داد.

 رمزگشایی از انفجار 
دفتر نخست وزیری

ــاط  ــتدل از نق ــتند و مس ــی مس ــا روایت ــام« ب ــده ناتم »پرون
مبهــم انفجــار دفتــر نخســت وزیــری در ســال 60 رمزگشــایی 

می کنــد. 
جــواد موگویــی، کارگــردان »پرونــده ناتمــام«، هــدف از 
ســاخت ایــن مســتند را بیــان تاریــخ انقــالب و عبــرت 
گرفتــن از آن دانســت و گفــت: در ایــن مســتند بــا توجــه بــه 
ابهامــات تاریخــی و جنایــی در مســئله پرونــده انفجــار دفتــر 
نخســت وزیری در ســال 60 تــالش شــده کــه اوال ایــن حادثــه 
روایتــی مســتدل و مســتند داشــته باشــد و همچنیــن از نقاط 

مبهــم ایــن فاجعــه رمزگشــایی شــود. 
ــک  ــا در ی ــور م ــن منظ ــه همی ــه داد: ب ــردان ادام ــن کارگ ای
ــای  ــا چهره ه ــم ب ــعی کردی ــدت س ــی طوالنی م کار پژوهش
مرتبــط بــا ایــن پرونــده مصاحبــه کنیــم و ماجــرای پرونــده 
را گام بــه گام پیــش ببریــم کــه بــا توجــه بــه گذشــت بیــش 
ــرای  ــود و ب ــا ســختی ب ــه، کار واقع ــن حادث از 30 ســال از ای
پیــدا کــردن یــک نفــر گاهــی 6 مــاه زمــان صــرف می کردیــم. 
ــخ  ــه ســاخت مســتند در حــوزه تاری ــان اینک ــا بی ــی ب موگوی
ــده و دشــوار اســت ــی بســیار پیچی  انقــالب و مســائل امنیت

گفــت: تقریبــا 5 ســال انــرژی بــرای ایــن کار صــرف 
یــم. کرده ا

اخبار کوتاه

ــال و روز  ــاره ح ــوت درب ــر پیشکس ــی، بازیگ ــد نجف احم
بازیگــران ایــران و دالیــل مهاجــرت برخــی بازیگــران 
ــه  ــد ک ــد بدانی ــما بای ــد: ش ــور می گوی ــارج از کش ــه خ ب
ــین 5  ــک ماش ــی ی ــد. وقت ــه می خواهی ــون چ در تلویزی

میلیونــی بــه 40 میلیــون تغییــر قیمــت 
ــون  ــا 100 میلی ــد ب ــما می توانی ــا ش داده، آی
تومــان یــک ســریال را تمــام کنیــد؟ این هــا 
همــه یــک زنجیــره اقتصــادی اســت. حــاال 
می خواهیــد  چــه  کارمنــد  هــزار   40 بــا 
ــی  ــد؟ خروجــی شــما کجاســت؟ وقت بکنی
بودجــه تلویزیــون همــه بــه حقــوق تبدیــل 

ــرای ســاخت هســت؟ وقتــی مــدام  می شــود، فرصتــی ب
ــا  ــال م ــت، اص ــام اس ــال انج ــت در ح ــر مدیری ــن تغیی ای
می دانیــم بــا چــه کســانی طــرف هســتیم؟ کســانی 
ــا  ــد؟ درد م ــا دارن ــه م ــبت ب ــناختی نس ــد، ش ــه می آین  ک

را می فهمند؟ 

ــر کار  ــا را س ــد م ــور می خواهن ــت چط ــول نیس ــی پ وقت
ببرنــد؟ ایــن تحولــی بــزرگ می خواهــد. شــبکه های 
ــا وجودشــان ضــروری نیســت  ــه واقع ــم ک بســیاری داری
ــتیم  ــده را می توانس ــا ش ــاد آن ه ــرف ایج ــه ص ــی ک و پول
بــه چرخــه تولیــد برســانیم. مــا گرفتــار 
جــن و جــم و آدم هایــی کــه بــه دنبــال 
فرهنگ ســازی بــرای مــا شــده اند هســتیم. 
مــا  فرهنــگ  بــر ســر  بــال  همــه  ایــن 
ــای اقتصــادی  ــط بحث ه ــا فق ــد و م آورده ان
می کنیــم. گروه هــای خاصــی در ســینما 
هســتند. برخــی از بازیگــران در تمــام کارهــا 
هســتند. چطــور ایــن اتفــاق می افتــد؟ البتــه ممکــن 
اســت یــک نفــر هســت کــه بــه چهــار نقــش هــم بخــورد؛ 
ــا  ــه ب ــر ک ــه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــه می بینی ــزی ک ــا چی ام
 مــن اســت رول می گیــرد. ایــن بــو بــه شــدت فضــای مــا 

را مسموم کرده است. فارس

 احمد نجفی: 
گرفتار جن و ِجم شده ایم

چــاپ ســوم کتــاب »شــناخت کــورش، جهانگشــای 
بــا  همزمــان  مخبــر  عبــاس  ترجمــه  بــا  ایرانــی« 
مترجــم  اسطوره شــناس،  ایــن  عکــس   نمایشــگاه 
و پژوهشــگر بــا عنــوان »درحافظــه درخــت« منتشــر شــد. 

کتــاب »شــناخت کــورش، جهانگشــای 
ایرانــی« کــه نشــر مرکــز منتشــر کــرده 
سلســله  بنیان گــذار  زندگــی  از  روایتــی 

هخامنشــی اســت. 
ــن  ــر ای ــنده ب ــای نویس ــت بن ــن روای در ای
بــوده کــه تــا حــد امــکان همــه منابــع 
ــد؛  ــر بگذران ــورش را از نظ ــاره ک ــود درب موج

ــگاهی  ــته های دانش ــج نوش ــیوه رای ــه ش ــاب را ب ــا کت ام
ــواهد  ــردن ش ــنگین ک ــبک و س ــه و س ــته و مقایس  ننوش
ــیده  ــه کوش ــت؛ بلک ــداده اس ــرار ن ــود ق ــز کار خ را در مرک
ــد  ــو کن ــورش بازگ ــی ک ــی داســتان گونه از زندگ ــا ماجرای ت
ــروه  ــم گ ــی باشــد و ه ــع تاریخــی متک ــر مناب ــم ب ــه ه ک

گســترده تری از خواننــدگان را بــا خــود همــراه کنــد. 
ــه  ــیدن ب ــامان بخش ــرای س ــنده ب ــیر نویس ــن مس در ای
ــوازی  ــی م ــای تاریخ ــیاری از جریان ه ــود بس ــت خ روای
ــه  ــاب زمین ــورش را در ق ــا ک ــت ت ــرده اس ــو ک ــم بازگ  را ه
ــا  ــر ب ــد. مخب ــر کن ــر تصوی ــه خــود بهت و زمان
اشــاره بــه دلیــل ترجمــه »شــناخت کــورش 
ــی« آورده اســت: »ترجمــه  جهانگشــای ایران
ــت؛ اول  ــب اس ــن جال ــرای م ــاب ب ــن کت ای
ــران  ــا تاریــخ ای ــه دلیــل آشــنایی بیشــتر ب ب
باســتان و نحــوه شــکل گیری و تحــول دولت 
دســت اندازهای  دوم،  ســرزمین؛  ایــن  در 
 متقابــل اســطوره و تاریــخ بــه یکدیگــر در قالــب داســتان ها 
ــه پیدایــش و شــکل گیری اقــوام ــوط ب  و افســانه های مرب

ــاب در  ــن کت ــر آن.« ای ــهرها و نظای ــا، ش ــا، ملت ه دولت ه
716 صفحــه بــا قیمــت 59800 تومــان از ســوی نشــر مرکــز 

ارائــه شــده اســت. ربیــع

 »شناخت کورش« به چاپ سوم 
رسید گزارش



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بازگشت قهرمان المپیک به اصفهان چهارشنبه  3  شهریورماه   61395
ـــمـــاره  235 ســـــال دوم          ݡسݒ

محمــود خوراکچــی، کارشــناس فوتســال گفــت: تیــم 
ملــی فوتســال روزهــای حساســی را ســپری می کنــد 
 و بایــد در ایــن شــرایط بــه کادر فنی و بازیکنــان روحیه 
و انگیــزه داد. اگــر پیشــنهادی در رابطــه بــا تیــم ملــی 
ــی  ــا هم اندیش ــاال ب ــن ح ــت همی ــر اس ــم بهت  داری
و تعامــل بــا کادر فنــی تیــم، آن را در میــان بگذاریــم؛ 
نــه اینکــه پــس از بازگشــت تیــم ملــی از جــام جهانی 
و اگــر نتیجــه نگرفتــه باشــند، شــروع بــه انتقــاد کنیم. 
ــه حضــور تیــم ملــی  ــا اشــاره ب محمــود خوراکچــی ب
فوتســال در تورنمنــت تایلنــد و بــا بیــان اینکــه لنگــه 
ــار کــرد:  ــان، نعمــت اســت، اظه ــه در بیاب کفــش کهن
بایــد توجــه داشــت کــه بــا شــرایط کنونــی تیــم ملــی 
ــد از  ــی بع ــای تدارکات ــزاری بازی ه ــی در برگ و ناتوان
ــر از  ــه کمت ــه اینک ــه ب ــا توج ــیایی و ب ــای آس بازی ه
۲۵ روز دیگــر جــام جهانــی آغــاز می شــود، ایــن 
تورنمنــت می توانــد در شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف 
و چیدمــان ترکیــب بــه کادر فنــی کمــک کنــد؛ امــا ای 
ــرکت  ــری ش ــت قوی ت ــتیم در تورنمن کاش می توانس

کنیــم. 
ــادی در  ــران پتانســیل زی ــر اینکــه ای ــد ب ــا تأکی وی ب

فوتســال دارد، افــزود: مــا بازیکنــان خوبــی داریــم کــه 
ــه  ــت اقتصــادی اســت؛ ب ــا مشــکل آن هــا وضعی تنه
ــن رشــته را  ــادی از آن هــا ای ــل تعــداد زی ــن دلی همی
ــور  ــد و مجب ــال می کنن ــه ای دنب ــه صــورت نیمه حرف ب
هســتند در کنــار تیــم ملــی کار کننــد تــا زندگی شــان 
ــت  ــود نداش ــکالت وج ــن مش ــر ای ــود. اگ ــن ش تأمی
ــام  ــال ج ــای فین ــک پ ــران ی ــم ای ــتم بگوی می توانس
ــن شــرایط هــم  ــا همی ــی ب ــود؛ ول ــی خواهــد ب جهان
ــم  ــر تعظی ــران س ــال ای ــه فوتس ــا ب ــاد دارم دنی اعتق
نیاوریــم  بدشانســی  اگــر  و  آورد  خواهــد  فــرود 

ــیم.  ــر باش ــم برت ــار تی ــزو چه ــم ج می توانی
ــی وارد  ــم مل ــه تی ــه ب ــی ک ــه انتقادات ــا اشــاره ب وی ب
می شــود، خاطرنشــان کــرد: تیــم ملــی فوتســال 
روزهــای حساســی را ســپری می کنــد و بایــد در ایــن 
ــزه  ــه و انگی ــان روحی ــی و بازیکن ــه کادر فن ــرایط ب ش
ــم  ــی داری ــم مل ــا تی ــر پیشــنهادی در رابطــه ب داد. اگ
ــا کادر  ــل ب ــا هم اندیشــی و تعام ــاال ب ــر اســت ح بهت
ــه اینکــه پــس  ــم؛ ن ــان بگذاری فنــی تیــم آن را در می
از بازگشــت تیــم ملــی از جــام جهانــی و اگــر نتیجــه 

ــه انتقــاد کنیــم. نگرفتــه باشــند، شــروع ب

کچی: خورا
مشکل اقتصادی نبود، یک  پای فینال جام جهانی بودیم

ــی  ــم مل ــا تی ــو ب ــول لوزان ــرارداد رائ ق
والیبــال ایــران تمــام شــد؛ امــا نتایــج 
چالــش  گذشــته،  بازی هــای  در  او 
ــرای  ــه او ب ــد ک ــی را ایجــاد می کن بزرگ
والیبــال ایــران مفیــد ظاهــر شــد یــا نه. 
ــن  ــی از متفاوت تری ــو یک ــک ری المپی
ــه  ــد ک ــوب می ش ــی محس المپیک های
تــا بــه حــال ایــران بــه آن پــا گذاشــته 
عمــده  تفــاوت  ایــن  دلیــل  و  بــود 

حضــور والیبــال اســت. اینکــه آن هــا بــرای اولین بــار 
ــر  ــد و مهم ت ــه می کردن ــزرگ را تجرب ــداد ب ــن روی  ای
از همــه ایــن تیــم، چهارمیــن رشــته گروهی ایــران در 
تاریــخ المپیــک بــود. جذابیــت حضــور تیمــی مثــل 
والیبــال بــه ایــن اســت کــه از اولیــن تــا آخریــن روز 
ــد  ــازی می کنن ــان ب ــای جه المپیــک بــا بهترین ه
جذابیــت  گروهــی  رشــته های  بــازی  فضــای  و 
المپیــک را بــرای هــر کشــوری بیشــتر می کنــد. 
می گرفــت  بهتــری  نتایــج  والیبــال  اگــر  شــاید 
ایــن رؤیایی تریــن المپیــک ایــران می شــد، امــا 
ــگفتی  ــچ ش ــدون هی ــو ب ــاد و ری ــاق نیفت ــن اتف ای
ــته  ــال توانس ــه والیب ــد. اینک ــام ش ــران تم ــرای ای ب
ــران  ــرای همــه ای ــد، ب ــدا کن ــه المپیــک راه پی ــود ب ب

خوشــحال کننده و باعــث افتخــار 
ــن  ــرد ای ــج و عملک ــا نتای ــود؛ ام ب
ــاع  ــود و اوض ــابق نب ــل س ــم مث تی

ــت.  ــش رف ــی پی ــال معمول کام
 ایــران بــه تیم های باالتــر از خودش 
ضعیف تــر  تیم هــای  و  باخــت 
نهایــت  در  و  بــرد  را  خــودش  از 
پیش بینــی  کــه  همان طــور 
ــه ایتالیــا باخــت  ــر 0 ب می شــد 3 ب
ــال دیگــر آن تیــم شگفتی ســاز  و حــذف شــد. والیب
ــد  ــت چن ــر تورنمن ــت کم در ه ــه دس ــود ک ــابق نب س
قــدرت را شکســت بدهــد و مدت هاســت هیــچ 
ــورده  ــران شکســت نخ ــل ای ــی مقاب ــم صاحب نام تی
اســت. حتــی ســید محمــد موســوی، بهتریــن دفــاع 
وســط المپیــک در دور مقدماتــی هــم دربــاره نتایــج 
ــال  ــرد والیب ــودم از عملک ــت: »خ ــه اس ــران گفت ای
ایــران در المپیــک راضــی نیســتم، چــه برســد مــردم! 
ــک  ــان المپی ــران قهرم ــه ای ــد ک ــار دارن ــردم انتظ م
ــاال  ــیار ب ــات بس ــطح توقع ــه س ــرا ک ــود؛ چ ــم بش ه
ــه هــر حــال مــن خــودم از عملکــرد  ــه اســت. ب رفت
ــه ــد ک ــروف نش ــول مع ــه ق ــودم. ب ــی نب ــم راض  تی

 بشود.«

قای معمولی   آ
ماندنی است یا رفتنی ؟

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  رهبر انقالب 
از کاروان ورزشی المپیک قدردانی کردند 
ــن ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب

ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی حض
قهرمانــان  از  پیامــی  در 
ــکاران  ــه ورزش ــدال آور و هم  م
کاروان  پرتــالش  مربیــان  و 
ورزشــی جمهــوری اســالمی 
ایــران در رقابت هــای المپیــک 

۲0۱۶ تشکر و قدردانی کردند. 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسمه تعالی
بــه کاروان ورزشــی بازگشــته از المپیــک: قهرمانانــی 
بــه  شــاد کردنــد؛  را  ملــت  دل  مــدال آوری  بــا  کــه 
ــر ناداوری هــا محــروم  ــر اث ــه از حــق خــود ب ــی ک پهلوانان
آنــان  بــه ورزشــکارانی کــه عــدم موفقیــت  شــدند؛ 
بــه  نمی کاهــد؛  آن هــا  کوشــش  و  تــالش  ارزش  از 
بانــوان ورزشــکاری کــه نشــانه  افتخارآمیــز پوشــش 
بانــوی  بــه  بــه رخ همــگان کشــیدند؛  را  ایرانــی  زن 
شــجاعی کــه بــا حجــاب کامــل در پیشــانی کاروان 
 درخشــید و بــه مربیــان و پیشکســوتان ورزش کشــور
سپاســگزاری  شــما  همــه   از  و  می گویــم  خوشــامد 

می دانیــم. را  شــما  قــدر  می کنــم. 
سّید علی خامنه ای
۲ شهریورماه ۱3۹۵

 با دیدن فغانی 
به ایرانی بودنم افتخار کردم

امیــدوارم  می گویــد  خوزســتان  اســتقالل  ســرمربی 
ــی  ــم مل ــه تی ــتان ب ــتقالل خوزس ــتری از اس ــداد بیش تع
ــتند.  ــوت هس ــن دع ــق ای ــه الی ــرا ک ــوند؛ چ ــوت ش دع
وضعیتشــان  دربــاره  پورموســوی  ســیروس  ســید 
 گفــت: اردوی خــارج از اســتانمان تاکنــون لغــو شــده
امــا طبــق برنامــه پیــش می رویــم. یــک دیــدار دوســتانه 
بــا تیــم نفــت امیدیــه برگــزار کردیــم و بــازی دوســتانه بــا 
ــه  ــهر در برنام ــهرداری ماهش ــاران و ش ــت و گاز گچس نف
ماســت. مــا ســعی کرده ایــم شــرایط تیــم را بهتــر کنیــم. 
وحیــد شیخ ویســی را نیــز بــرای جانشــینی گــودرز داودی 

ــم.  ــه کرده ای ــان اضاف ــه تیمم ب
پورموســوی دربــاره حضــور فغانــی به همــراه دو کمــک داور 
ــو ۲0۱۶ گفــت: ایــن اتفــاق بزرگــی  ــال المپیــک ری در فین
ــر  ــال های اخی ــی در س ــود. فغان ــران ب ــال ای ــرای فوتب ب
ــه  ــت ک ــان اس ــن داوران جه ــی از بهتری ــان داده یک نش
می توانــد دیدارهــای بزرگــی را قضــاوت کنــد. بــه شــخصه 
از حضــور فغانــی و دو کمــک داور ایرانــی در فینــال المپیک 
بــه عنــوان یــک ایرانــی بــه خــودم افتخــار کــردم و از ایــن 
مســئله لــذت بــردم. ایــن افتخــار را بــه فغانــی و جامعــه 
ــاهد  ــه روز ش ــدوارم روزب ــم و امی ــک می گوی داوری تبری
پیشــرفت داوران و موفقیــت آن هــا در عرصه هــای جهانــی 

باشــیم.

 مرادی: کار زشتی نکردیم 
که محروم شویم

تیــم ملــی وزنه بــرداری ایــران در رقابت هــای المپیــک بــا 
ــم ورزشــی کاروان  ــن تی ــدال طــال، موفق تری کســب دو م
کشــورمان لقــب گرفــت. دو طالیــی کــه توســط کیانــوش 
ــن  ــد، در تعیی ــت آم ــه دس ــرادی ب ــهراب م ــتمی و س رس
ــاره  ــادی داشــت. البتــه درب ــران نقــش زی ــه نهایــی ای رتب
بهــداد ســلیمی اتفاقاتــی رخ داد کــه موجــب ناراحتی همه 
ــاره محرومیــت  ــی درب ــان شــد. حــاال امــا بحث های ایرانی
فدراســیون وزنه بــرداری و بعضــی مســائل حاشــیه ای 

ایجــاد شــده اســت. 
ــاره  ــرداری درب ــیون وزنه ب ــس فدراس ــرادی، رئی ــی م عل
ــی ــت: در یک ــر گف ــای اخی ــده در روزه ــائل پیش آم  مس
دو روز گذشــته شــنیدم و دیــدم کــه ممکــن اســت ایــران 
را بــه دلیــل اعتــراض محــروم کننــد. مــن فکــر نمی کنــم 
چنیــن موضوعــی باشــد؛ چــون مــا حرکــت زشــتی 
ــراض کســی  ــرای اعت ــرار باشــد ب ــر ق ــم. اگ  انجــام ندادی
را محــروم کننــد کــه نمی شــود. مــا قانونمنــد جلــو آمدیــم 
و بــه لحــاظ اخالقــی هــم حــق بســیار زیــادی را در نظــر 
گرفتیــم. اگــر اعتراضــی کردیــم هــم کامــال منطقــی بــوده 

اســت.

اوضاع بحرانی صنعت نفت
ــا  ــن روزه ــادان ای ــت آب ــت نف ــم صنع ــی تی ــرایط مال ش
ــط اول  ــته قس ــوز نتوانس ــم هن ــن تی ــدارد. ای ــف ن تعری
بازیکنــان را پرداخــت کنــد و بــه دلیــل خالــی بــودن خزانــه 
باشــگاه، اردوی تیــم هــم لغــو شــده اســت! بعــد از نفــت 
تهــران، اوضــاع تیــم صنعــت نفــت آبــادان هــم در حــال به 
هــم ریختــن اســت و بــه نظــر می رســد حتــی ارگان هــای 
ــن  ــداری را تأمی ــای تیم ــد هزینه ه ــم نمی توانن ــی ه دولت
کننــد. بــا ایــن شــرایط اینکــه چــه اصــراری وجــود دارد کــه 
ــر مــا پوشــیده  ــد، ب ــان دولتــی باقــی بمان ــال همچن فوتب
اســت. اســتقالل خوزســتان، دیگــر تیــم خوزســتانی کــه 
ــا  ــابه ب ــت مش ــود وضعی ــی اداره می ش ــک مل ــط بان توس
ــان در  ــرارداد بازیکن ــوز ق ــادان دارد. هن ــت آب ــت نف صنع
ــا در  ــا پرداختی ه فصــل گذشــته تســویه نشــده و طبیعت
فصــل جدیــد هــم انجــام نشــده اســت. شــاید سرنوشــت 
مشــابه نفــت تهــران در انتظــار تیــم صنعــت نفــت آبــادان 

اســت.

مشکالت گولچ برطرف شد
ــکل  ــدون مش ــروز ب ــپولیس ام ــترالیایی پرس ــع اس مداف
ــای  ــود را مهی ــا خ ــت ت ــم حضــور یاف ــن تی ــن ای در تمری
ــع  ــچ، مداف ــی گول ــد. آنتون ــان کن ــر بازیکن ــا دیگ ــت ب رقاب
اســترالیایی سرخپوشــان کــه در ایــن فصــل بــه جمــع این 
ــهرداری  ــر ش ــتانه براب ــازی دوس ــده، در ب ــه ش ــم اضاف تی
ــه  ــنبه ب ــا روز دوش ــد و ت ــت ش ــار مصدومی ــدان دچ هم
کارهــای درمانــی و اختصاصــی پرداخــت. او دیــروز بــدون 
هیــچ مشــکلی در تمریــن گروهــی حاضــر شــد و پابه پــای 

ــه تمریــن پرداخــت. دیگــر سرخپوشــان ب

بازگشت قهرمان المپیک به اصفهان 
 

کیمیای وطن
عادل فتوحی نیا

ــای  ــرادی از اعض ــهراب م س
وزنه بــرداری  ملــی  تیــم 
ــب  ــس از کس ــورمان، پ کش
طــالی  مــدال  اولیــن 
ــه اصفهــان  المپیــک خــود ب
مراســم  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای  بازگشــت. 
ــی،  ــوش اصفهان ــرادی، ملی پ ــهراب م ــتقبال از س اس
ــرداری  ــابقات وزنه ب ــرم مس ــته ۹4 کیلوگ ــه در دس ک
المپیــک ریــو توانســت بــر ســکوی قهرمانــی بایســتد 
ــک  ــخ ورزش اســتان در المپی ــدال آور تاری ــن م و اولی
ــزار  ــر م ــور ب ــا حض ــد. وی ب ــزار ش ــرد، برگ ــب گی لق
شــهدای مدافــع حــرم و شــهدای هشــت ســال دفــاع 
مقــدس مــدال خــود را بــه ایــن عزیــزان تقدیــم کــرد. 
ــتقبال  ــردم و اس ــور م ــور پرش ــا حض ــم ب ــن مراس ای
باشــکوه از وزنه بــردار قهرمــان کشــورمان انجــام شــد. 
ــای  ــالکارد و پرچم ه ــتن پ ــت داش ــا در دس ــردم ب م
ــده  ــردار ارزن ــتقبال وزنه ب ــه اس ــاخه گل ب ــران و ش ای
کشــورمان آمــده بودنــد. ســهراب مــرادی در ایــن 
مراســم مــورد اســتقبال مدیــران ارشــد ورزش اســتان 
قــرار گرفــت. حمیــد محمــدی و علــی حالجیــان، 
ورزش  ســازمان  پرســنل  از  جمعــی  و  معاونــان 
شــهرداری اصفهــان در ایــن مراســم حضــور داشــتند. 
ــه  ــم را ب ــرد: مدال ــوان ک ــم عن ــن مراس ــرادی در ای م
ــدوارم  ــم و امی ــم می کن ــان تقدی ــردم اصفه ــه م هم
ــی  ــان افتخارآفرین ــرای اصفه ــم ب ــده ه ــم در آین بتوان
کنــم. قهرمــان المپیــک ۲0۱۶ ریــو دربــاره برنامه هــای 
ــزود:  ــو اف ــک ۲0۲0 توکی ــور در المپی ــرای حض ــود ب خ
ــاز  ــود را آغ ــات خ ــر تمرین ــی دیگ ــاءهللا از مدت ان ش
می کنــم و امیــدوارم بتوانــم تــا المپیــک بعــدی 
تمرینــات خــود را بــه طــور جــدی ادامــه دهم. ســهراب 
ــتان  ــئوالن اس ــم از مس ــن مراس ــان ای ــرادی در پای م

ــرد. ــکر ک ــر و تش ــان تقدی اصفه

 کوتاه ترین زمان اخراج یک سرمربی 
در فوتبال ایران

ــه  ــاری زاده ک ــهراب بختی س
ســوم  هفتــه  پایــان  در 
فوتبــال  رقابت هــای 
اول  دســته  قهرمانــی 
از  کشــور  باشــگاه های 
ســمت ســرمربیگری تیــم 
ســلیمان  مســجد  نفــت 
اخــراج شــده بــود، در هفتــه چهــارم و در بــازی بــا گل 
ــن  ــاید ای ــیند. ش ــش می نش ــت تیم ــر روی نیمک گه
یــک  بــرای  اخــراج  زمــان  کوتاه تریــن  اخــراج، 
ــه  ــی ب ــال باشــد؛ چــون حت ــای فوتب ســرمربی در دنی
یــک بــازی هــم نرســید. البتــه ســهراب پــس از بــازی 
بــا نســاجی در هفتــه دوم بــه حالــت قهــر اردوی 
تیمــش را تــرک کــرد و در بــازی بــا فجــر سپاســی کــه 
بــا برتــری ۲ بــر 0 نفــت مســجد ســلیمان همــراه بــود، 
احمــد تقــوی دســتیار وی تیــم را هدایــت کــرد. 
ســهراب گفتــه بــود باشــگاه از وی خواســته دو بازیکــن 
را وارد لیســت کنــد؛ امــا بختیــاری زاده ایــن پیشــنهاد را 
ــان  ــن بازیکن ــود چــون ای ــاور ب ــن ب ــر ای نپذیرفــت و ب
کیفیــت فنــی ندارنــد، نمی توانــد رأی بــه حضورشــان 

در ترکیب تیم دهد.

پرسپولیس به مصاف سایپا می رود
برانکــو ایوانکوویــچ بــا توجــه بــه تعطیلــی لیــگ برتــر 
ــداری  ــی، دی ــم مل ــازی تی ــل اردوی آماده س ــه دلی ب
ــس  ــت. پ ــه اس ــر گرفت ــایپا در نظ ــر س ــتانه براب دوس
ــدان ــهرداری هم ــا ش ــتانه ب ــدار دوس ــزاری دی  از برگ
پرســپولیس این بــار بــه مصــاف ســایپا خواهــد رفــت 
و هماهنگــی الزم بیــن کادر دو تیــم و مســئوالن بــرای 
برگــزاری ایــن دیــدار انجــام شــده اســت. قــرار اســت 
ــگ  ــی لی ــع تعطیل ــم در مقط ــی دو تی ــدار تدارکات دی
روز ۱0 شــهریور و در اســتادیوم شــهید کاظمــی برگــزار 
ــه  ــی در هفت ــین فرک ــو و حس ــاگردان برانک ــود. ش ش
اول لیــگ برتــر نیــز برابــر یکدیگــر قــرار گرفتــه بودنــد 
ــود  ــود خ ــه س ــازی را ب ــک گل ب ــا ی ــپولیس ب و پرس

ــود. خاتمــه داده ب

مجبورم کار کنم تا بدهی هایم را بدهم
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــرم ای ــته ۱0۵ کیلوگ ــردار دس وزنه ب
مشــکالت مالــی خــود گفــت: مــن قبــل از بازی هــای 
آســیایی ۲0۱4 نیــز، ماشــینم را فروختــم و خــرج خود 
کــردم؛ امــا بــه دلیــل اتفاقاتــی کــه افتــاد نتوانســتم به 
آن رقابت هــا بــروم. االن دوبــاره بــه ایــن موضــوع فکــر 
می کنــم اکنــون کــه مــدال نگرفتــم بایــد چــکار کنــم. 
خیلــی دوســت دارم از همیــن فــردا بــه ســالن بــروم 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــم؛ ام ــود را شــروع کن ــات خ و تمرین
ــورم  ــه دارم مجب ــی ک ــی و بدهکاری های مشــکالت مال
کــه تمریــن را تعطیــل کنــم و بــه دنبــال کار باشــم تــا 

ــم. ــم را پرداخــت کن ــم بدهی های بتوان
 بــراری ادامــه داد: مــن خیلــی بیشــتر از بقیــه 
وزنه بــرداران دیگــر تمریــن کــردم و ایــن را می توانیــد 
ــدال  ــتند م ــا توانس ــا آن ه ــید ام ــا بپرس ــود آن ه از خ
بگیرنــد و مــن بــه مــدال نرســیدم. مــن نمی خواهــم 
ــه  ــه ب ــود ک ــک ش ــل از المپی ــد قب ــرایطم مانن ــه ش ک
ــاس  ــروم و التم ــهرم ب ــان ش اداره کل ورزش و جوان
کنــم کــه یــک ســالن بــه مــن بدهنــد تــا مــن بتوانــم 
از طریــق آن منبــع درآمــدی داشــته باشــم و تمریناتــم 

ــم.  ــال کن را دنب
از مســئوالن فدراســیون، اداره کل ورزش و جوانــان 
ــه  ــم ک ــک می خواه ــی المپی ــه مل ــدران و کمیت مازن
مــن را رهــا نکننــد؛ زیــرا می توانــم در مســابقات 
جهانــی و بازی هــای آســیایی و همچنیــن رویدادهــای 
دیگــر مــدال بیــاورم. مــن را رهــا نکننــد و کمکــم کننــد 

ــم. ــال کن ــم را دنب ــم تمرینات ــا بتوان ت
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ــه  ــش ب ــتی ها و زیبایی های ــه زش ــا هم ــو ب ــک ۲0۱۶ ری المپی
ــه  ــک را ب ــن المپی ــه ای ــه نکت ــه ب ــان رســید. بررســی نکت پای
ــک  ــن المپی ــه از ای ــا آنچ ــم؛ ام ــذار می کنی ــان واگ متخصص
ــتند. در  ــا هس ــا و بده ــده، خوب ه ــا مان ــه ج ــردم ب ــرای م ب
ــا نگاهــی کوتــاه داشــته باشــیم  ایــن گــزارش قصــد داریــم ت

ــا همــراه باشــید. ــا م ــن لیســت. ب ــه ای ب
 خوب ها

کیمیــا علیــزاده: آن زمــان کــه در روســیه جیــد جونــز 
ــرف  ــال ح ــانس و اقب ــه از ش ــت داد، هم ــانه ای را شکس افس
می زدنــد؛ امــا بودنــد گروهــی کــه می دانســتند او در ریــو 
انجــام دهــد. کارشــناس های  می توانــد کارهــای مهمــی 
رهبــری  و  مدیریــت  بهتــر  اگــر  می گوینــد  تکوانــدو 
می شــد، مدالــش از برنــز خوش رنگ تــر بــود؛ امــا بــرای 
 کیمیــای ۱۸ ســاله، راه تــازه آغــاز شــده. کیمیــا علیــزاده 
را می تــوان بهتریــن ورزشــکار زن تاریــخ ایــران نامیــد؛ بــدون 

شــک.
پیــش می دانســت چــه  از مدت هــا  کیانــوش رســتمی: 
تمرکــز  ســرمربی  بــدون  کــه  می دانســت  می خواهــد. 
ــه  ــد. اینک ــاب می کن ــری انتخ ــای بهت ــتری دارد و وزنه ه بیش
او درســت فکــر می کــرد در شــب های بعــد از قهرمانــی 
ــاهی  ــرور کرمانش ــؤدب و مغ ــر م ــد. پس ــت ش ــوش ثاب کیان
مثــل المپیــک لنــدن اولیــن مــدال کاروان ایــران را تصاحــب 
ــای  ــت و خنده ه ــان را فروریخ ــورد جه ــه رک ــبی ک ــرد. ش ک

ســرخورده  ایرانی هــای  غــرور  وزنــه،  زیــر   زیبایــش 
را برگرداند. 

 مجتبــی عابدینــی: تاریــخ شمشــیربازی ایــران بــه قبــل 
و بعــد از شــب مســابقه او در المپیــک ریــو تقســیم می شــود. 
هرکــس در ایــن کشــور شمشــیرباز شــود، بــه احتمــال زیــاد از 
ــود.  ــران می ش ــناخته در ای ــته ناش ــن رش ــق ای ــب عاش آن ش
ــد و  ــی خوردن ــش را در نیمه نهای ــد حق ــناس ها می گوین کارش
مــدال را از او گرفتنــد؛ امــا مجتبــی عابدینــی حتــی بــا مقــام 
ــران در  ــخ ای ــن ورزشــکاران تاری ــارم هــم یکــی از مهم تری چه

المپیــک اســت.

ــدران«، باالخــره  ــگ مازن ــن ورژن »پلن ــی: آخری ــن یزدان حس
ــک  ــتی آزاد را در المپی ــالی کش ــم ط ــال طلس ــس از ۱۶ س پ
روزی  در  بــود.  فوق العــاده  ریــو  در  نمایشــش  شکســت. 
کــه جــردن بــاروز افســانه ای حــذف شــد، رضــا یزدانــی 
ــاده  ــران آم ــوان ای ــتی گیر ج ــتاد. کش ــکوی اول ایس روی س

می شــود مدت هــا در ایــن وزن پادشــاهی کنــد.
ــام او را  ــه ن ــانی ک ــداد کس ــاال تع ــرادی: احتم ــر م محمدجعف
ــه  ــته ای چ ــه رش ــه روزی، در چ ــد او چ ــنیده اند و می دانن ش
ــوم  ــده مظل ــت. دون ــم اس ــی ک ــرده، خیل ــب ک ــی کس مقام
ــران  ــخ ای ــک نامــش را در تاری ــران، روز آخــر المپی ــن ای مارات

جاوادنــه کــرد. مــرادی اولیــن ایرانــی اســت کــه از خــط پایــان 
ایــن رقابــت می گــذرد. تصویــر او کــه روی دســت هایش 
تــالش کــرد از خــط پایــان بگــذرد، تصویــر مــردی بــود کــه بــا 

ــد. ــاز ش ــرد تاریخ س ــالش می ک ــی ت ــت خال دس
 بدها

محمــد پوالدگــر: او بدتریــن چهــره ایرانــی المپیــک ریــو بــود. 
پوالدگــر هــم نتیجــه را باخــت، هــم اخــالق را بــه شــکلی بدتــر 
از نتیجــه. رئیــس فدراســیون تکوانــدو نه تنهــا بدتریــن نتیجــه 
ــه  ــا توهین هــای زشــت ب ــه ب ــدو را ســاخت، بلک ــخ تکوان تاری
ســرمربی و ورزشــکار ایرانــی آذربایجــان، از چشــم همــه افتــاد. 
ــدال  ــک م ــه ی ــر ب ــیون پوالدگ ــاردی فدراس ــای میلی هزینه ه
برنــز ختــم شــد؛ مــدال برنــزی کــه پوالدگــر بــرای آن کمتریــن 

هزینــه ای نکــرد.
ــر مقصــر  ــدو، دیگ ــی تکوان ــم مل ــو: ســرمربی تی ــژن مقانل بی
ســال های  در  کــه  او  بــود.  تکوانــدو  فاجعه بــار  نتایــج 
ــدون  ــدو ب ــوده و کســی در تکوان ــن رشــته ب ــر پادشــاه ای اخی
ــو  ــن از ری ــج ممک ــن نتای ــا بدتری ــورده، ب ــازه اش آب نخ اج
ــل  ــو را عام ــف مقانل ــناس ها ضع ــیاری از کارش ــت. بس برگش

ایــران می داننــد. نماینــدگان  شکســت های عجیــب 
احســان مهاجرشــجاعی: دبیــر ســابق فدراســیون دوومیدانــی 
ــروف  ــدر مع ــت این ق ــت می توانس ــن زش ــا آن توهی ــط ب فق
شــود. او در تلویزیــون بــه لیــال رجبــی توهیــن و بعــد از حرفش 
هــم دفــاع کــرد. مهاجرشــجاعی نماینــده ایــران را بــه نداشــتن 
غیــرت و تعصــب متهــم کــرد و بعــد هــم گفــت کــه ایــن حــرف 

را نــزده!

خوب و بدهای المپیک

S.Fakari @eskimia.ir
سمیه فکاریسرویس اقتصاد

رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان فالورجــان گفــت: 
ــه  ــود ک ــع ب ــر مرب ســرانه ورزش شهرســتان ۱۶ صــدم مت

بــا پیگیــری نماینده شهرســتان و مســئوالن 
ورزش اســتان، ایــن میــزان در ســال جــاری 
ــش  ــع افزای ــر مرب ــدم مت ــم ۲۸ ص ــه رق ب
یافــت کــه نســبت بــه رقــم قبلــی از رونــد رو 

بــه رشــد خوبــی برخــوردار بــود. 
ــتخر  ــا اس ــل تنه ــه تکمی ــرادی ب ــدی م مه
ایــن  افــزود:  شهرســتان اشــاره کــرد و 

اســتخر شــنا در ســال ۹0 بــه دلیــل کمبــود امکانــات 
و نبــود خدمــات الزم بــا اعتــراض شــهروندان مواجــه 
بــود کــه بــه همــت مســئوالن شهرســتان و نماینــده 
شهرســتان، تعمیــرات اساســی آن اجــرا شــد و بــا تجهیــز 
ــا  ــه، تأمیــن آب ب ــه تصفیه خان ــات پیشــرفته از جمل امکان
دســتگاه های مــدرن و جدیــد و انجــام آزمایشــات روتیــن 
ــه در  ــرار دارد ک ــتان ق ــتخرهای اس ــن اس ــف بهتری در ردی

ــرادی  ــورد اســتفاده شــهروندان اســت. م حــال حاضــر م
از احــداث ســالن ورزشــی انقــالب شــهر کلیشــاد خبــر داد 
و گفــت: ســالن ورزشــی انقــالب واقــع در شــهر کلیشــاد 
ــه  ــات کمیت ــر، جــزو مصوب ــک هــزار و ۲00 مت ــراژ ی ــا مت ب
برنامه ریــزی شهرســتان اســت کــه پــس از 
ــی احــداث آن در ســال  ســیر مراحــل قانون
ــار مصــوب آن  ــاز می شــود و اعتب جــاری آغ
ــن  ــت. وی همچنی ــان اس ــون توم ۲۵0 میلی
از تکمیــل زمیــن چمــن مصنوعــی پیربکــران 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــزود: اعتب ــر داد و اف خب
زمیــن ۸0 میلیــون تومــان اســت کــه در 
صــورت تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز، عملیــات اجرایــی آن 
ــان شهرســتان  آغــاز می شــود. رئیــس اداره ورزش و جوان
فالورجــان از تشــکیل ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان در 
ــر داد و اظهــار داشــت: ریاســت ایــن  ایــن شهرســتان خب
ســتاد بــر عهــده فرمانــدار و دبیــر آن، اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان اســت کــه بــا هــدف ســاماندهی امــور جوانــان 

به ویــژه اشــتغال و ازدواج فعالیــت می کنــد.

رئیس اداره ورزش و جوانان فالورجان:
افزایش 12 درصدی سرانه ورزش شهرستان فالورجان

ســرمربی تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اهمیــت حضــور حدادی فــر در ایــن تیــم 
گفــت: او موتــور ذوب آهــن بــود و غیبتــش بــرای ما 
مشکل ســاز شــد. یحیــی گل محمــدی بــا اشــاره بــه 

موفقیت هــای ورزشــکاران ایرانــی در 
رقابت هــای المپیــک ریــو گفــت: بایــد 
بــه قهرمانــان المپیــک تبریــک بگویــم 
کــه بــا افتخارآفرینی هــای خــود در 
خوشــحالی  باعــث  رقابت هــا  ایــن 
مــردم شــدند و کســب ۸ مــدال در 
ایــن رقابت هــا بســیار خوشــحال کننده 

ــه  ــرادی را ب ــی ســهراب م ــن قهرمان اســت. همچنی
عنــوان یــک ورزشــکار اصفهانــی بــه مــردم اصفهــان 
تبریــک می گویــم و امیــدوارم کــه او همچنــان 

ــد.  ــی کن ــورمان افتخارآفرین ــرای کش ب
 وی افــزود: البتــه بایــد بگویــم بهــداد ســلیمی
حمیــد ســوریان، رضــا یزدانــی و دیگــر ورزشــکاران 
نیــز  نرســیدند  مــدال  بــه  بــا حق خــوری  کــه 

شایســته کســب مــدال بودنــد. یــک تبریــک ویــژه 
نیــز بــه علیرضــا فغانــی داریــم کــه فینــال المپیــک 
ــران  ــال ای ــرای فوتب ــئله ب ــن مس ــوت زد و ای را س

ــود.  ــار ب ــک افتخ ی
ذوب آهــن  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
ــرق  ــل ب ــش مقاب ــاوی تیم ــاره تس درب
ــدار دوســتانه  ــک دی ــن شــیراز در ی نوی
خاطرنشــان کــرد: هــدف مــا بــرای ایــن 
بــازی، انجــام یــک مســابقه پرفشــار در 
دورانــی اســت کــه مســابقات لیــگ برتر 
تعطیــل بــوده و ایــن موضــوع برایمــان 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. همچنیــن 
 دو بــازی دوســتانه دیگــر مقابــل نفــت تهــران 
و ســیاه جامگان مــد نظــر داریــم تــا بــه مــرز 
بــازی  ایــن  در  مــا  برســیم.  نســبی  آمادگــی 
ملی پوشــان خــود را نداشــتیم و قاســم حدادی فــر 
نیــز مصــدوم بــوده و در اختیــار مــا نیســت کــه ایــن 

مســئله برایمــان مشکل ســاز اســت. ربیــع

یحیی گل محمدی:
غیبت موتور ذوب آهن، مشکل ساز شده است

ها�ن و مردم
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ا�ن م�نا�ب اط«، �پلی م�ی �ب

�ت ار�ت »�پ
برنامــه رادیویــی »چتــر ارتبــاط« بــه ســفارش شــرکت مخابــرات 
ــخ  ــز اســتان از تاری ــکاری صــدای مرک ــا هم ــان و ب اســتان اصفه

ــرد.  ــت ک ــه فعالی ۹۵/4/۲0 شــروع ب
بــه:  می تــوان  برنامــه،  ایــن  پخــش  اهــداف  مهم تریــن  از 
معرفــی خدمــات، ســرویس ها  مخابــرات،   معرفــی شــرکت 
ــای  ــن فناوری ه ــی آخری ــرکت، معرف ــن ش ــئولیت های ای و مس
ــوژی اطالعــات و دریافــت  ــا خدمــات ارتباطــات و تکنول ــط ب مرتب
ــه  ــتان در رابط ــز اس ــردم عزی ــادات م ــنهادها و انتق ــرات، پیش نظ
ــا فعالیت هــای ایــن شــرکت اشــاره کــرد. ایــن برنامــه ســاعت  ب
ــاعت ۱4  ــر س ــد از خب ــرار آن، بع ــرد و تک ــای ف ــح روزه ۱0:۱0 صب

همــان روز از صــدای مرکــز اصفهــان پخــش و در پایــان هــر برنامــه 
ــنوندگان  ــود؛ ش ــرح می ش ــه ط ــوای آن برنام ــؤال از محت ــک س ی
تــا ســاعت ۲۲ همــان روز فرصــت دارنــد بــا ارســال پاســخ درســت 
بــه ســامانه پیامکــی 3000۱3۱۱3۵ از جوایــز ایــن طــرح بهره منــد 

شــوند. 
حســین کشــایی، مدیــر عامــل مخابــرات اســتان اصفهــان دربــاره 
ــتان  ــرات اس ــد: مخاب ــه ای می گوی ــن برنام ــاخت چنی ــل س دالی
اصفهــان در ۸0 درصــد گســتره جغرافیایــی اســتان فعالیــت دارد. 
ایــن اســتان بــا جمعیتــی حــدود ۵ میلیــون نفــر دارای ۲.400/000 
مشــترک تلفــن ثابــت، 4/۶00/000 مشــترک تلفن همــراه و ۵00.000 
ــر  ــه ازای ه ــی ب ــن یعن ــت؛ ای ــرعت اس ــت پرس ــترک اینترن مش
ــه  ــرات اســتان اصفهــان ارائ شــهروند ۱.۵ خدمــت از ســوی مخاب
ــک  ــی تک ت ــی در زندگ ــش مهم ــرات، نق ــس مخاب ــود. پ می ش
افــراد ایــن اســتان دارد و می تــوان گفــت بــا توجــه بــه گســتردگی 
و نفــوذ، تقریبــا همــه مــردم اســتان اصفهــان از خدمــات شــرکت 
ــراری  ــرورت برق ــورد ض ــن م ــد. همی ــتفاده می کنن ــرات اس مخاب
ارتبــاط دوطرفــه را بیــن مــردم و شــرکت مخابــرات اســتان 
ــا  ــاره اولویت ه ــد. او درب ــن می کن ــش روش ــش از پی ــان بی اصفه
ــردم  ــا م ــاط ب ــراری ارتب ــد: برق ــه می گوی ــن برنام ــت ای  و اهمی
و دریافــت پیشــنهادات و نظــرات و انتقــادات و تعریــف یــک پــل 

ــی  ــو، روش ــی رادی ــانه ها یعن ــن رس ــی از مؤثرتری ــی در یک ارتباط
ــردم  ــرات م ــت نظ ــرای دریاف ــنوا ب ــی ش ــد و گوش ــر و کارآم مؤث
 اســت؛ زیــرا یکــی از رســالت های اصلــی رســانه بیــان واقعیت هــا

ــن  ــف و همچنی ــتگاه های مختل ــیل های دس ــا و پتانس توانمدی ه
انعــکاس بی واســطه نظــرات مــردم بــه مســئوالن اســت و برنامــه 
ــه  ــن رابط ــی در ای ــش مهم ــد نق ــاط می توان ــر ارتب ــی چت رادیوی
 داشــته و پــل ارتباطــی مــردم و شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 

باشد. 
مدیــر عامــل مخابــرات اســتان اصفهــان در پایــان گفــت: شــماره 
تلفــن گویــای 3۶3۶ و ســامانه پیامکــی 3000۱3۱۱3۵ بــه صــورت 
شــبانه روزی آمــاده دریافــت پیشــنهادات، انتقــادات و نقطه نظــرات 
ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــا ش ــه ب ــز در رابط ــتانی های عزی هم اس

اصفهــان و برنامــه »چتــر ارتبــاط« خواهــد بــود.

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد



7اطالع رسانی  چهارشنبه  3 شهریورماه   1395
ـــمـــاره 235 ســـــال دوم         ݡسݒ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
فالورجان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
لذا مشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه های نسل فردا و اصفهان امروز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  .بدیهی  نمایند  تقدیم 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
95/04/08 شهربانو حاجیان  مورخ  رای شماره 139560302007001987   -  1
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  آبادی  حسین 
ثبت   9 بخش  جولرستان  در  واقع  اصلی   9 شماره  پالک  مترمربع   163.35
محمدی  اله  فرج  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان 

جولرستانی.
سهرابی  منوچهر   95/04/09 مورخ   139560302007001992 شماره  رای   -  2
بجگردی فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 377.64 
مترمربع پالک شماره 439 اصلی واقع در بجگرد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یعقوب سهرابی.
نظری  عباس   95/04/09 مورخ   139560302007001993 شماره  رای   -  3
فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186.01 مترمربع 
پالک شماره 496 اصلی واقع در جوچی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی امیر شیروانی.
4 - رای شماره 139560302007001994 مورخ 95/04/09 اسماعیل شکرگذار 
کرافشانی فرزند نصراله نسبت به ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 90.16 
مترمربع پالک شماره 538 اصلی واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله شکرگذار.
رحیمی  بهرام   95/04/09 مورخ   139560302007001998 شماره  رای   -  5
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عبدالخالق  فرزند  تمندگانی 
216.35 مترمربع پالک شماره 497 اصلی واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالقاسم وزیری.
6 - رای شماره 139560302007001999 مورخ 95/04/09 علی نصر اصفهانی 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رمضانعلی  فرزند 
در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   229 پالک شماره  مترمربع   288.42 مساحت 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
139560302007002000 مورخ 95/04/09 زهرا نصر اصفهانی  7 – رای شماره 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
کارالدان  در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   229 شماره  پالک  مترمربع   288.42

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
رهنما  محترم   95/04/10 مورخ   139560302007002003 شماره  رای   -  8
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  اله  سیف  فرزند  فالورجانی 
ثبت   9 بخش  فالورجان  در  واقع  اصلی   15 شماره  پالک  مترمربع   161.24

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان رهنما.
حاج  اله  قدرت   95/04/10 مورخ   139560302007002007 شماره  رای   -  9
ابوالحسنی نرگانی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
 9 بخش  نرگان  اکبرآباد  در  واقع  اصلی   701 پالک شماره  مترمربع   356.18

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر مرتضوی.
سلیمانی  احمد   95/04/10 مورخ   139560302007002008 شماره  رای   -  10
گشنیزجانی فرزند سید حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
آباد  از 23 اصلی واقع در حسن  204.68 مترمربع پالک شماره 183 فرعی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نعمت اله 

اکبری یزدآبادی.
کریمی  محمد   95/04/12 مورخ   139560302007002017 شماره  رای   -  11
سهلوانی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164.65 
اصفهان مع  ثبت   9 در سهلوان بخش  واقع  اصلی   41 مترمربع پالک شماره 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی باقریان سهلوانی.
زارع  غالمرضا   95/04/12 مورخ   139560302007002019 شماره  رای   -  12
کلیشادی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 332.27 
اصفهان که  ثبت   9 بخش  کلیشاد  در  واقع  اصلی   19 شماره  پالک  مترمربع 

متقاضی خود مالک رسمی است.
13 – رای شماره 139560302007002031 مورخ 95/04/13 خیبر فوالدی ده 
چشمه فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212.35 
مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 407 اصلی واقع در گارماسه بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
14 - رای شماره 139560302007002048 مورخ 95/04/14 احمدرضا باقریان 
به مساحت 293.47  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  اکبر  فرزند  سهلوانی 
اصفهان مع  ثبت   9 در سهلوان بخش  واقع  اصلی   41 مترمربع پالک شماره 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی باقریان.
15 - رای شماره 139560302007002109 مورخ 95/04/21 محمد تقی شجاع 
فالورجانی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی 
در  واقع  اصلی   15 شماره  پالک  مترمربع   247.22 مساحت  به  تمام  نیمه 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
مراد  آقا/ خانم     1395/4/21 مورخ  رای شماره139560302007002111   -16
قاسمی اردالی فرزندغالمعلی     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   
اردال  از   437اصلی  واقع در   از پالک  فرعی  216.86 متر مربع قسمتی 

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرحوم غالمعلی قاسمی اردالی
17- رای شماره  1395603020070001573 مورخ 1395/3/11 آقا/ خانم اکبر 

نوروزی قلعه مهرنجانی   فرزند رضاقلی    نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت   315.87 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   397اصلی  واقع 

درمهرنجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی  است 
18- رای شماره 1579 13956030200700 مورخ 1395/3/11 آقا/ خانم رحیم 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  عباسعلی    فرزند   چاوشی    زارع 
از1    662فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر   191.30 مساحت    به  یکبابخانه 
اوليه  خود متقاضی  اصلی  واقع در کارالدان بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

است 
خانم   آقا/   1395/3/11 مورخ   13956030200700  1578 شماره  رای   -19
نرجس نصر اصفهانی  فرزند محمدعلی    نسبت به4دانگ مشاع از ششدانگ 
از1    فرعی   662 پالک  از  قسمتی  مربع  متر    191.30 مساحت   به  یکبابخانه 
اصلی  واقع درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضیه 

است
20- رای شماره 139560302007001831 مورخ 1395/3/20 آقا/ خانم  امراله 
رضایی کلیشادی  فرزندنعمت اله     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
146.84   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   19اصلی  واقع در  کلیشاد 

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  محمد جعفری کلیشادی
خانم   آقا/   1395/3/11 مورخ   139560302007001570 شماره   رای   -21
مصطفی محمدی کرافشانی  فرزند  غریبعلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  152.52  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   525اصلی  واقع 

در  پیربکران بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مونس خیری 
22- رای شماره  139560302007001163 مورخ 1395/2/22 آقا/ خانم   اکرم 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسن     فرزند  اکبری کلیشادی 
از   اصلی  19واقع در  از پالک  فرعی  74.11  متر مربع قسمتی  مساحت  

کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  حسن اکبری
23- رای شماره  139560302007000824 مورخ 1395/2/11 آقا/ خانم   بتول 
کیانی فالورجانی فرزند  قاسمعلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   
228.10 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 15  اصلی  واقع در  فالورجان 

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  رمضان رهنما
24- رای شماره 795 139560302007000 مورخ 1395/2/9 آقا/ خانم صمد 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  فرزند کریم     دستجردی    وحید 
یکبابخانه به مساحت 160   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 667  اصلی  

واقع در  بلوار شفق اصفهان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  صمد وحید
خانم    آقا/   1395/4/28 مورخ   139560302007002281 شماره   رای   -25
میترا میرلوحی فرزند  سید هاشم   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   
در  ششدر  واقع  اصلی   از413   فرعی  از پالک   متر مربع قسمتی   124.90

بلندی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  غالم عباس اله دادیان
26- رای شماره  139560302007000796 مورخ 1395/2/9 آقا/ خانم   اقدس 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمدباقر     فرزند  درچه  شریفیان 
 667 از   فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر    160 مساحت   به  یکبابخانه 
اصلی  واقع در بلوارشفق اصفهان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه اقدس 

شریفیان 
خانم  آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002107 شماره   رای   -27
غالمعلی رحیمی   فرزند محمد علی    نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب تعمیرگاه به مساحت   1020.60 متر مربع قسمتی از پالک6  فرعی از  6 
اصلی  واقع در کرسگان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  علی اکبر رضایی

28- رای شماره  139560302007002106 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  حسین 
ازششدانگ  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  اله     فرزند سیف  ناژوانی   دهقانی 
یکبابخانه به مساحت  1020.60  متر مربع قسمتی از پالک 6 فرعی از 6  اصلی  

واقع در کرسگان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه علی اکبر رضایی
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002131 شماره   رای   -29
یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد   فرزند    سهلوانی   غالمرضا کاظمی 
به مساحت  157.98 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   41اصلی  واقع 
اوليه  مرحوم عبدالکریم کاظمی  اصفهان  مالك  ثبت  نه  در سهلوان  بخش 

سهلوانی
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002151 شماره   رای   -30
مرضیه طاهری  فرزند    روح اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
178.95  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 19  اصلی  واقع در  جعفراباد 

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مرضیه طاهری
خانم  آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002131 شماره   رای   -31
محمدعلی قنبری   فرزند   مهرعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
179.63   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 19  اصلی  واقع در جعفراباد 

فالورجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  شکراله مرادی کلیشادی
خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002145 شماره   رای   -32
به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  رمضانعلی    فرزند   اکبری کلگانی  حسن 
مساحت   283.83 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از538   اصلی  واقع 

در کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  رمضانعلی نظری کلگانی 
خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002137 شماره   رای   -33
مرتضی نصر ازادانی فرزند  کاظم   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
266.16  متر مربع قسمتی از پالک  633و639فرعی از   1اصلی  واقع در 

کارالدان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002153 شماره   رای   -34
محمدموسیانی  فرزند   اسداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
246.63  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 14  اصلی  واقع در  موسیان 

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مرحوم اسناعیل قلعه موسیانی
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002138 شماره   رای   -35
از   مشاع  به3دانگ  نسبت  فرزند  حسین    ابادی   هاشمی حسین  عباس 
پالک   از  قسمتی  مربع  متر    746.93 مساحت   به  یکباب گاراژ  ششدانگ 
ثبت اصفهان   نه  واقع در  کلیشاد و موسیان بخش  19و14  اصلی   از  فرعی 

مالك اوليه امیر آقا صادقی و مصطفی فاضلی

خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002139 شماره   رای   -36
از   مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  اله    نعمت  فرزند   لنبانی  درباغی  صدیقه 
پالک   از  قسمتی  مربع  متر    746.93 مساحت   به  یکباب گاراژ  ششدانگ 
ثبت اصفهان   نه  واقع در  کلیشاد و موسیان بخش  19و14  اصلی   از  فرعی 

مالك اوليه امیر آقا صادقی و مصطفی فاضلی 
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002129 شماره   رای   -37
فرشته تاج الدین  فرزند  محمد   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
دربلوار شفق  واقع  اصلی    667 از   فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر    160

اصفهان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی می باشد
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002108 شماره   رای   -38
یکباب  از ششدانگ  مشاع  2دانگ  به  نسبت  فرزند  حسین    اکبرشیرانی  
  6 از  6فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  متر   1020.60 مساحت    به  تعمیرگاه  
اصلی  واقع در کرسگان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  علی اکبر رضایی

39- رای شماره  139560302007002105 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم مهدی 
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمدعلی    فرزند   دستنایی    عزیزی 
مساحت  241.60  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 45  اصلی  واقع در 

آبنیل  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مرحوم نصراله عزیزی
40- رای شماره  139560302007002103 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم   طال 
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  شاهمراد   فرزند    بابادی  احمدی  بس 
مساحت   195.44 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 434  اصلی  واقع در 

کارویه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مظاهر صادقی
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002217 شماره   رای   -41
محمد رحیم رضازاده قهدریجانی  فرزند  اصغر   نسبت به سه دانگ مشاع از   
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  39.03  متر مربع قسمتی از پالک 382 
فرعی از387   اصلی  واقع در  قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  

سیدناصر و سید هاشم هاشمی 
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002219 شماره   رای   -42
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  فرزند      برام   منصورکریمی 
307.80   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 19  اصلی  واقع در  جعفراباد 

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  حسن اکبری کلیشادی 
خانم   آقا/   1395/4/24 مورخ   139560302007002223 شماره   رای   -43
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  صفرعلی    فرزند   ابنیلی   زمانی  محمود 
مساحت   230.68 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   اصلی  45واقع در  

ابنیل بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  عباس زمانی ابنیلی
خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002148 شماره   رای   -44
رحمت اله کرمی فرزند عباس    نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  
40  متر مربع قسمتی از پالک  25فرعی از  667 اصلی  واقع در بلوار شفق 

اصفهان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی
45- رای شماره  139560302007002134 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  زهرا 
کیانی فالورجانی  فرزند     عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
166.40   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 15  اصلی  واقع در فالورجان  

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  کریم کیانی 
خانم   آقا/   1394/9/30 مورخ   139560302007012064 شماره   رای   -46
قدرت اله لکی سهلوانی  فرزندمهدیقلی     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  430.30  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   46اصلی  واقع در  

دستنا بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مهدقلی لکی
خانم    آقا/   1395/4/22 مورخ   139560302007002166 شماره   رای   -47
بهرام هادیان قهدریجانی فرزند    نعمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 172.29   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   386اصلی  واقع 
درقهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  نصراله هادیان قهدریجانی

خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002130 شماره   رای   -48
محمدمرادامانی  فرزند   اسکندر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
114.70   متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از15   اصلی  واقع درفالورجان   

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  رمضان رهنما فالورجانی
49- رای شماره  139560302007002142 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم مجید 
روشنی شهرضا   فرزند  محمود   نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت   
157.80 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از  24 اصلی  واقع در شهرابریشم  

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  محمد باقری
خانم     آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002141 شماره   رای   -50
سیدرسول مرتضوی فرزندسید فتح اله     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  191.61  متر مربع قسمتی از پالک  87فرعی از   23اصلی  واقع در 

حسن اباد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی است 
51- رای شماره  139560302007002147 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  ذبیح 
اله زمانی  فرزند     محمد حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
118.90  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   5اصلی  واقع در  منصوراباد 

بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه احمد میرزا مسعود  
خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002110 شماره   رای   -52
باالنی فرزند   عباسعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه و  شعبانعلی بکرانی 
مغازه متصله به مساحت   177.58 متر مربع قسمتی از پالک  163فرعی از 
526  اصلی  واقع در پیربکران  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  مصطفی 

بکرانی
خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002104 شماره   رای   -53
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  سکندر     سید  فرزند  موسوی  قزبس 
مساحت   151.01 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   413اصلی  واقع در  

ششدر بلندی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  عبدالرضا رهنما
خانم   آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002102 شماره   رای   -54
اکبربکرانی باالنی  فرزندمرتضی     نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت   247.60 متر مربع قسمتی از پالک  و168165فرعی از  526 اصلی  

واقع درپیربکران   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  رمضانعلی بکرانی 
خانم    آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002101 شماره   رای   -55

سعیداله عباسی ریاخونی فرزند فتحعلی    نسبت به ششدانگ یکباب انبار به 
مساحت  579.90  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از  44 اصلی  واقع در 

ریاخون  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  فتحعلی عباسی
56- رای شماره  139560302007002466 مورخ 1395/5/7 آقا/ خانمسید 
جهانگیر پور عباسی   فرزندسید فتح اله     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت144 متر مربع قسمتی از پالک22 فرعی از   667اصلی  واقع در بلوار 

شفق   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی است
خانم   آقا/   1395/5/7 مورخ   139560302007002464 شماره   رای   -57
عبداله حمزه زاده  قهدریجانی   فرزند رضاقلی   نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  230.45  متر مربع قسمتی از پالک 444 فرعی از 385 اصلی  
اوليه  خود متقاضی می  نه ثبت اصفهان  مالك  واقع در قهدریجان  بخش 

باشد
خانم  آقا/   1395/4/21 مورخ   139560302007002133 شماره   رای   -58
مساحت    به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  فرزندمهدی  عبادی     عبدالرضا 
در  واقع  اصلی     386 از  فرعی   339 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   180.09

قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی می باشد 
59- رای شماره  139560302007002136 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم حسن 
حسن پور   فرزند اصغر  نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  263.02 متر مربع قسمتی از پالک 657 فرعی از   1اصلی  واقع 

درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی می باشد 
60- رای شماره  139560302007002135 مورخ 1395/4/21 آقا/ خانم  مهری 
نصر اصفهانی   فرزندعباس نسبت به دو  دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت  263.02 متر مربع قسمتی از پالک 657 فرعی از   1اصلی  واقع 

درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی می باشد
خانم  آقا/   1394/12/15 مورخ   139560302007013758 شماره   رای   -61
سیف اله یزدی سودرجانی    فرزند میرزا رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت    157.40متر مربع قسمتی از پالک 7 فرعی از  21 اصلی  واقع 

در  سودرجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  میرزا رحیم یزدی 
خانم  آقا/   1395/5/4 مورخ   139560302007002423 شماره   رای   -62
صاحب جان پور محمدگل سفیدی   فرزند   سید برفی نسبت به ششدانگ 
  667 از  فرعی  پالک22   از  قسمتی  مربع  متر   144 به مساحت    یکبابخانه 
اصلی  واقع در بلوار شفق   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود متقاضیه 

می باشد  
خانم    آقا/   1395/05/06 مورخ   139560302007002452 شماره   رای   -63
حمید محمدی  باغوحوشی  فرزندمحمود    نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  182.53  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از430   اصلی  واقع در  

مینادشت  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  محمدعلی محمدی 
خانم  آقا/   1395/05/06 مورخ   139560302007002461 شماره   رای   -64
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  جمعه  فرزند  برام     محمودی  عباس 
در  واقع  اصلی     19 از  فرعی  پالک   از  مربع قسمتی  متر  مساحت316.90  

جعفر آباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرتضی دهقان
خانم  آقا/   1395/4/30 مورخ   139560302007002331 شماره   رای   -65
یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  احمد    فرزند   باغوحوشی   رحیمی  عبداله 
واقع  اصلی    430 از   فرعی  پالک   از  قسمتی  مربع  257متر  مساحت  به 

درمینادشت  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه اسفندیاررحیمی 
66- رای شماره  139560302007002500 مورخ 1395/05/10 آقا/ خانم روح 
آبادی    فرزند قاسمعلی   نسبت به ششدانگ یکباب  اله مصطفایی نجف 
مرغداری به مساحت 4657.50 متر مربع قسمتی از پالک 1 فرعی از12 اصلی  

واقع دروالشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  محمد صادق امینی 
خانم  آقا/   1395/05/06 مورخ   139560302007002458 شماره   رای   -67
مصطفی مرادی قهدریجانی   فرزندمحمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
اصلی   از385    فرعی  پالک813   از  مربع قسمتی  متر    290.30 مساحت  

واقع درقهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نوروزعلی نقی زاده
خانم  آقا/   1395/05/06 مورخ   139560302007002459 شماره   رای   -68
علیرضا باقری باغ ابریشمی    فرزندمصطفی  نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام  به مساحت  149.67  متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از 24  اصلی  واقع درباغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه اسداله صادقی 
خانم  آقا/   1395/05/04 مورخ   139560302007002422 شماره   رای   -69
به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  فرزنداکبر   کلیشادی    هدایت  فاطمه 
مساحت  203.80  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از  19 اصلی  واقع در 

کلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  رضا سعیدی 
خانم  آقا/   1395/05/10 مورخ   139560302007002482 شماره   رای    -70
از   ابریشمی  فرزندمصطفی  نسبت به سه دانگ مشاع  باغ  باقری   مجتبی 
ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام  به مساحت  149.67  متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از 24  اصلی  واقع درباغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه اسداله صادقی
خانم   آقا/   1395/05/10 مورخ   139560302007002506 شماره   رای   -71
غالمرضا زارعی کلیشادی   فرزند حسن     نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  227.77  متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از19   اصلی  واقع در 

کلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  متقاضی مالک رسمی می باشد 
 1395/04/24 مورخ   139560302007002221 شماره   رای   -72
ششدانگ  به  نسبت  فرزندصفرعلی  اصفهانی    نصر  اکبر  خانم  آقا/ 
از فرعی  پالک624   از  قسمتی  مربع  متر  مساحت110.80  به   یکبابخانه 

   1اصلی  واقع درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود متقاضی 
است.     

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1395/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 1395/06/03                                                       

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان
اکبر پور مقدم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 3047فرعی مفروزشده از 
پالک 11548 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای 
اکبر امینی و خانم فلورا جباران   فرزندان حسین و اکبر  در جریان ثبت است و 
رای های  شماره های 139560302027000168 و 139560302027000171مورخه 
1395/1/14 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک  ثبتی 
با توجه به  منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1395/07/04 روزیک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 
تاریخ انتشار: 1395/06/03 

امالک منطقه  و  اسناد  ثبت  الف حسین هادیزاده رییس  شماره :16248/ م 
شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان رضا منعمی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
محمد کیانی  به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از 
ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 228/95 ثبت و برای 
تاریخ 95/7/4 ساعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق 
می گردد  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 

که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از 
جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 

حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
شماره : 5/22/95/297/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل 
آگهی فقدان سند مالکیت 

از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رضا  فرزند  زاده   تورجی  تقی  حاج  ورثه  چون 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهودو به تایید 
دفتر 90 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 15224/6 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 306 
دفتر 48 خروجی نقل از صفحه یک دفتر 80 به نام یدا..کاردار پور سابقه ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده و طی سند 135414 مورخ 52/7/17 دفترخانه  72  
انتقال گردیده است و طبق  زاده  تورجی  به حاج تقی  الواسطه  - اصفهان مع 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و دررهن و وثیقه نمی باشد. 
به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است با قید به اینکه نامبرده به 

حقوقی  دادگاه  هشتم  شعبه   67/1/21 مورخ   30 وراثت  حصر  موجب گواهی 
حاج  اصفهان  دارایی   72/5/13 مورخ   1976/741 مالیاتی   19 فرم  و  اصفهان 
فرزند  ماهرانی  فاطمه  نام  به  همسر  یک  وی  ورثه  و  فوت  زاده  تورجی  تقی 
رضا و شش پسر به نامهای حسینعلی و مصطفی و مرتضی و اکبر و عباس و 
اصغر و یک دختر به نام ربابه همگی تورجی زاده می با شندکه مهدی تورجی 
 90 دفترخانه   95/5/11 مورخ   149981 وکالتنامه  موجب  به  اصغر  فرزند  زاده 
یک  تبصره  طبق  است  نموده  المثنی  مالکیت   سند  صدور  تقاضای  اصفهان 
نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس  آیین  اصالحی ماده 120 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا سند 
اداره  این  به  تاده روز  انتشار این آگهی  تاریخ  از  مالکیت مزبور نزد خود باشد 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله  را کتبا ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه 
مستردد ارایه کننده  به  سند  اصل  و  مجلس  صورت  مراتب  تا  نمایید   تسلیم 

 گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 15769/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده
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امام علی )ع(:

َخیُر الناِس َمن َنَفَع الّناس؛

 بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند. 

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 450، ح 10352

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

31   ْC

27   ْC

29   ْC

32   ْC

17  ْC

14   ْC

15   ْC

18   ْC

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: در هفتــه دولــت، 15 پــروژه 
ــال  ــارد ری ــر 3 هــزار و 147 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب در بخــش آب و فاضــاب ب

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ب
بــه  دولــت  هفتــه  در  پروژه هایــی کــه  اهــم  بــه  امینــی  مهندس هاشــم 
بهره بــرداری می رســد پرداخــت و اظهــار داشــت: پــروژه آبرســانی بــه شهرســتان 
گلپایــگان، آبرســانی بــه خوانســار، آبرســانی بــه شــهرک های صنعتــی و ســاخت 
ــز  ــرب و مرک ــه محــور غ ــز، آبرســانی ب ــه شــهر گ ــه، آبرســانی ب مخــازن مبارک
ــروژه  ــی، پ ــهر فرخ ــیرین کن ش ــدازی آب ش ــده(، راه ان ــهید فهمی ــان )ش اصفه
ــر در  ــروژه دیگ ــتقال و 8 پ ــدان اس ــاب می ــات آب و فاض ــی تأسیس جابه جای
بخــش آب و فاضــاب از مهم تریــن پروژه هــای آبفــای اســتان اصفهــان اســت 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــه در هفت ک
رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــه ســایر 
پروژه هایــی کــه در ایــن هفتــه افتتــاح می شــود، اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
آبرســانی بــه شــهر تودشــک، اجــرای خــط آبرســانی گلشــهر گلپایــگان آبرســانی 
ــر  ــزار مت ــزن 2 ه ــاخت مخ ــهر، س ــک خمینی ش ــرق و الکترونی ــهرک ب ــه ش ب
 مکعبــی و ایســتگاه پمپــاژ آب اردســتان، حفــر و تجهیــز چاه هــای آب نصرآبــاد
ــه  ــال ب ــارد ری ــر 182 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــت ب ــورزوق در نهای ــین و خ س

می رســد. بهره بــرداری 
بیــان  بــا  امینــی  مهنــدس 
بــه  آبرســانی  پــروژه  اینکــه 
 49 اجــرای  بــا  گلپایــگان 
ــداث  ــذاری، اح ــر لوله گ کیلومت
ــاژ  ــتگاه پمپ ــه، ایس تصفیه خان
ــاری  ــا اعتب ــره ب و مخــزن ذخی
ــال  ــارد ری ــر 249 میلی ــغ ب بال
افــزود:  می گیــرد،  صــورت 
ــور  ــه مح ــال آب ب ــروژه انتق پ
غــرب و مرکــز اصفهــان )شــهید 
فهمیــده( بــا اجــرای بیــش 
لوله گــذاری  کیلومتــر   11 از 
بالــغ بــر 167  بــا هزینــه ای 
میلیــارد ریــال در دســتور کار 
ــا  ــروژه  ب ــن پ ــت. ای ــرار گرف ق
افــت  مشــکل  رفــع  هــدف 
محــور  ســاکنان  آب  فشــار 

غــرب و شــمال غــرب اصفهــان و منطقــه خمینی شــهر بــه اجــرا درآمــد.
ــه  ــانی ب ــرح آبرس ــرد: ط ــام ک ــار اع ــانی خوانس ــرح آبرس ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
ــتگاه  ــاخت 2 ایس ــذاری، س ــوط لوله گ ــر خط ــرای 37 کیلومت ــا اج ــار ب خوانس
ــر  ــره آب 5000 مت ــزن ذخی ــداث مخ ــن اح ــه آب، همچنی ــاژ و تصفیه خان پمپ

ــت. ــام گرف ــارد انج ــر 202 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب مکعب
مهنــدس امینــی هــدف از اجــرای پــروژه آبرســانی بــه شــهر گــز را رفــع مشــکل 
کاهــش فشــار آب و همچنیــن رفــع کمبــود آب در ایــن شــهر در فصــل تابســتان 
برشــمرد و تصریــح کــرد: پــروژه آبرســانی بــه شــهر گــز بــا اجــرای 11/7 
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 156 میلی ــغ ب ــه ای بال  کیلومتــر لوله گــذاری و هزین
می رســد.مدیر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان آبرســانی بــه شــهرک های 
 صنعتــی را بســیار حائــز اهمیــت خوانــد و اعــام کــرد: در هفتــه دولــت 
ــا  ــود. ب ــام می ش ــرخ انج ــه و ده س ــی مبارک ــهرک های صنعت ــه ش ــانی ب آبرس
اجــرای ایــن پــروژه، تمامــی واحدهــای صنعتــی مســتقر در ایــن شــهرک های 

ــوند. ــد می ش ــتی بهره من ــالم و بهداش ــرب س ــی از آب ش صنعت
 ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 80 میلیــارد ریــال عملیاتــی شــد؛ همچنیــن 
مخــازن 1000 متــر مکعبــی و نیــز 2 مخــزن 2 هــزار متــر مکعبــی در شــهرهای 
ــه فاضــاب  ــه همــراه فیلتــر پــرس تصفیه خان مبارکــه، طالخونچــه و دیزیچــه ب
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــش از 123 میلی ــه ای بی ــا هزین ــا ب ــه جمع صفائی

می رســد.
مهنــدس امینــی بــه اهمیــت 
اجــرای پــروژه میــدان اســتقال 
ــر  ــرد: از دیگ ــوان ک ــاره و عن اش
پروژه هایــی کــه در هفتــه دولــت 
می رســد  بهره بــرداری  بــه 
اســتقال  میــدان  پــروژه 
ــور  ــه منظ ــروژه ب ــن پ ــت. ای اس
آماده ســازی احــداث و بهســازی 
ورودی  در  اســتقال  میــدان 
شــمال غــرب اصفهــان بــا بیــش 
 از 6 کیلومتــر بهســازی، نوســازی 
انتقــال  خطــوط  جابه جایــی  و 
اصلــی آب و فاضــاب بــا هزینــه 
انجــام  ریــال  میلیــارد   140

گرفــت.

مدیر عامل آبفا اصفهان خبر داد:

بهره برداری از15 پروژه  با اعتباری بالغ بر 314میلیارد تومان در هفته دولت

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2


