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وزنامه ای برای همه ر

علل و اهداف تهاجم عراق به ایران                                         

له
قا

رم
س است.  مقدس  دفاع  هفته  روز  آغازین  امروز، 

پس  ماه  چند  و  سال  یک  درست   ،1359 سال 
با  روزی  چنین  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 

به  عراق  بعثی  رژیم  استکبار،  دستور  و  هماهنگی 
امید  این  به  و  کرد  حمله  ایران  مقدس  سرزمین 
ظرف  و  به زودی  بتواند  اربابانش  حمایت  با  که  بود 
این  درآورد،  پای  از  را  اسالمی  نوپای  نظام  روز،  چند 
ایران  تجزیه  دست کم  و  کند  تسخیر  را   سرزمین 
که سر زمین دلیران  را رقم بزند؛ اما زهی خیال باطل 

مغلوب استکبار شود! 
نگاهی گذرا به تاریخ روابط ایران و عراق به ما می گوید 
اختالف  مرزی  خطوط  سر  بر  همواره  کشور  دو  این 
الجزایر  عهدنامه  اختالف،  رفع  برای  داشته اند. 
محسوب  کشور  دو  بین  سند  محکم ترین   ،)1985(
می شود. در این سند، وضعیت مرزهای زمینی و آبی 
کشور همسایه، متعهد  کامال روشن شد و دو  کشور  دو 

که به مفاد آن احترام بگذارند... شدند 
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هشت سال دفاع مقدس ما صرفًا یک امتداد زمانی و فقط یک برهه            ی 

زمانی نیست؛ گنجینه            ی عظیمی است که تا مدتهای طوالنی ملت ما میتواند 

از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایه            گذاری کند.
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــت  ــد امام ــم، عی ــر خ ــعید غدی ــد س ــا عی ــان ب  همزم
و والیــت و عیــد هللاِ االَکبــر، صبــح دیــروز هــزاران نفــر 
از قشــرهای مختلــف مــردم بــا حضــرت آیــت هللا 
خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی در حســینیه 

ــد. ــدار کردن ــی)ره( دی ــام خمین ام
ــدار ضمــن تبریــک  ــر انقــاب اســامی در ایــن دی رهب
ــرای  ــام ماج ــن پی ــم، مهم تری ــر خ ــعید غدی ــد س عی
ضابطــه  عنــوان  بــه  »امامــت«  تعییــن  را   غدیــر 
و قاعــده حکومــت در اســام بیــان کردنــد و بــا اشــاره 
علــی)ع(  بــه ویژگی هــای منحصربه فــرد حضــرت 
به ویــژه خصوصیــات حکومتــی ایشــان الزمــه تمســک 
بــه والیــت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( را حرکــت در مســیر 
ــخصیت  ــای آن ش ــه توصیه ه ــل ب ــات و عم خصوصی

ممتــاز دانســتند.
ایشــان بــا اشــاره بــه بعضــی تعابیــر کــه از عیــد غدیــر 
بــه عنــوان »عیــد بــزرگ الهــی« یــاد کرده انــد، گفتنــد: 
ــداد بســیار مهمــی  اســت کــه  ــر، روی ــن تعابی ــت ای عل
ــر محقــق شــد و آن، تعییــن ضابطــه   در ماجــرای غدی

و قاعده  حکومت در اسام است.
امامــت  همــان  ضابطــه،  ایــن  افزودنــد:   ایشــان 
ــتور  ــه دس ــه ب ــت ک ــامی  اس ــه اس ــت در جامع و والی
خداونــد و بــه وســیله پیامبــر اســام)ص( اعــام شــد. 
رهبــر انقــاب اســامی  خاطرنشــان کردنــد: عــاوه بــر 
تعییــن ضابطــه، حضــرت علــی)ع( بــه عنــوان مصــداق 
 امامــت معرفــی شــدند کــه شــخصیتی بــزرگ، نورانــی

قدسی و غیرقابل خدشه بودند.
ــت  ــام امام ــس در مق ــه هیچ ک ــد: البت ــان افزودن ایش
بی همتــای  قلــه  بــه  اســامی   جامعــه  رهبــری  و 
بزرگ تریــن  و  نــدارد  دسترســی  امیرالمؤمنیــن 
اســام  تاریــخ  عرفانــی  علمــی  و  شــخصیت های 
ــزرگ  ــخصیتی ب ــه ش ــا ک ــوار م ــام بزرگ ــون ام همچ
مقابــل  در  بــود،  برجســته  و  جامع االطــراف 
ــور  ــوی از ن ــعاع و پرت ــون ش ــن)ع( همچ امیرالمؤمنی

هســتند. خورشــید 
ســخنان  از  بخــش  ایــن  جمع بنــدی  در  ایشــان 
پایه گــذاری  غدیــر،  واقعــه  تأکیــد کردنــد:  خــود 
ــه اســامی  اســت و نشــان  ــده حکومــت در جامع قاع
ــر از ضابطــه امامــت و والیــت  ــه غی می دهــد اســام ب
زر  شــخصی،  ســلطنتی،  حکومت هــای   مدل هــای 
ــرافی  ــهوات و اش ــرو ش ــر، پی ــواه، متکب و زور، زیاده خ

را قبــول نــدارد.
ــتور  ــه دس ــر ب ــوع غدی ــت موض ــان اهمی ــان در بی ایش
خداونــد بــه پیامبــر اعظــم)ص( مبنــی بــر اینکــه ابــاغ 
رســالت در گــروی ابــاغ امامــت اســت، اشــاره کردنــد 

ــی  ــر مبان ــی ب ــامی  مبتن ــاد اس ــن اعتق ــد: ای و گفتن
مســتحکم و اســتدالل های غیرقابــل خدشــه اســت؛ اما 
پایبنــدی بــه ایــن اعتقــاد و بیــان آن نبایــد بــا تحریــک 
ــرا  ــرادران اهــل ســنت همــراه باشــد؛ زی احساســات ب

ایــن کار خــاف ســیره ائمــه معصومیــن)ع( اســت.
ــت  ــر اهمی ــرر ب ــد مک ــا تأکی ــامی  ب ــاب اس ــر انق رهب
وحــدت در دنیــای اســام و بــا اشــاره بــه اینکــه 
هرگونــه ناســزاگویی بــه بــزرگان اهــل ســنت، در واقــع 
مانــع از شــنیده شــدن مبانــی منطقــی و مســتدِل 
اعتقــاد بــه امامــت می شــود، خاطرنشــان کردنــد: 
ــه اســم  ــرق اســامی  ب ــر ف ــک احساســات دیگ تحری
شــیعه، در واقــع »شــیعه انگلیســی« اســت و نتیجــه 
آن، ظهــور گروه هــای خبیــث و مــزدور وابســته بــه 
آمریــکا و ســرویس جاسوســی انگلیــس همچــون 
ــای  ــات و ویرانی ه ــه جنای ــت ک ــره اس ــش و النص داع

زیــادی را در منطقــه بــه راه انداخته انــد.
ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه صفــات و خصوصیــات 
همچــون  علــی)ع(  حضــرت  انســانی  و  معنــوی 
ایمــان عمیــق، ســبقت در اســام، فــداکاری در راه 
ــجاعت  ــه هللا، ش ــت ب ــم و معرف ــاص، عل ــام، اخ اس
ــری  ــش دیگ ــد: بخ ــت، افزودن ــار و گذش ــم، ایث ترح
شــیوه  بــه  مربــوط  حضــرت،  آن  خصوصیــات  از 
از جملــه  آن هــا عدالــت  حکومتــداری اســت کــه 

انصــاف، برابــر دانســتن همــه آحــاد مــردم، اجتنــاب از 
 زخــارف دنیــا، تدبیــر، ســرعت عمــل در انجــام وظیفــه 
تبییــن، هدایــت جامعــه بــه تقــوا و بی بــاک بــودن در 

عمــل بــه حــق و در عمــل بــه عــدل اســت.
اجتنــاب  اســامی  درخصــوص  انقــاب  رهبــر 

دنیــوی  امکانــات  از  علــی)ع(   امیرالمؤمنیــن 
ــد:  ــد کردن ــخصی تأکی ــارف ش ــرای مص ــی ب و حکومت
ــِی در  ــع مال ــتفاده از مناب ــرای اس ــدن ب ــه ش وسوس
اختیــار، یکــی از باهایــی اســت کــه حکومت هــا بــه آن 
مبتــا هســتند؛ در حالــی کــه حکومــت امامــت بــا ایــن 
مســائل جــدا مخالــف و اســتفاده شــخصی از امکانــات 

ــوع اســت. عمومــی  ممن
ــرت  ــر حض ــوص تدبی ــامی  درخص ــاب اس ــر انق رهب
آن  تأکیــد کردنــد:  اســامی  جامعــه  در  علــی)ع( 
در  و  دشــمن  و  دوســت  شــناخت  در  حضــرت 
دســته بندی دشــمنان نیــز تدبیــر داشــتند و رفتــار 
ایشــان در ســه جنــگ خــود بــا دشــمنان کامــا 

متفــاوت بــود.
شــخصیتی  را  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن  ایشــان، 
ــتند  ــف دانس ــل توصی ــزرگ و غیرقاب ــراف، ب جامع األط
ــه  ــن قل ــه ســمت ای ــد: وظیفــه مــا حرکــت ب و افزودن
ــان  ــوان و ایم ــدازه ت ــه ان ــات ب ــدی از آن صف و بهره من

ــت. ــود اس خ
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه لــزوم زینــت 
ــر اثــر تبعیــت  ــرای اهــل بیــت)ع( ب بــودن شــیعیان ب
و الگوگیــری از آن بزرگــواران گفتنــد: کســی کــه رشــوه 
می کنــد  زیاده خواهــی  بیت المــال  از  یــا  می گیــرد 
ــاس  ــچ احس ــدد و هی ــم می بن ــا چش ــر بدی ه ــا ب ی
ــرای  ــد، ب ــال هدایــت جامعــه نمی کن مســئولیتی در قب
ــع  ــت و در واق ــت نیس ــامی، زین ــه اس ــام و جامع نظ

مایــه عیــب بــرای شــیعه اســت.
رهبــر انقــاب اســامی  بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا 
علــی)ع(  نمی توانیــم همچــون حضــرت  هیــچ گاه 

آن  در  حرکــت  بــا  می توانیــم  امــا  باشــیم،  زاهــد 
 مســیر نورانــی، از اســراف و زیــاده روی بپرهیزیــم

ــت  ــده زش ــار پدی ــا گرفت ــه م ــفانه جامع ــد: متأس گفتن
اســراف شــده اســت و ایــن اســراف در ابعــاد مختلــف 
از جملــه در زندگی هــای شــخصی خــود را نشــان 

می دهــد. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای یکــی از تبعــات ســوء 
ــه خــوردن اقتصــاد کشــور  ــه، ضرب اســراف را در جامع
جامعــه ای  اگــر  کردنــد:  خاطرنشــان  و  دانســتند 
بخواهــد از لحــاظ اســتحکام درونــی اقتصــاد بــه نقطــه 
مطلــوب برســد، حتمــا بایــد جلــوی اســراف را بگیــرد. 
رهبــر انقــاب اســامی  ممانعــت از اســراف را در درجــه 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــمردند و ب ــردم برش ــاد م ــه آح اول وظیف
ــه والیــت امیرالمؤمنیــن)ع( بایــد در  اینکــه تمســک ب
ــی  ــد: یکــی از راه های عمــل خــود را نشــان دهــد، گفتن
ــتفاده  ــد، اس ــه می زن ــق ضرب ــمن از آن طری ــه دش ک
ــاط  ــن نق ــد ای ــه بای ــت ک ــه اس ــف جامع ــاط ضع از نق

ضعــف اصــاح شــوند.
ــمن  ــی دش ــدف اصل ــه ای، ه ــت هللا خامن ــرت آی  حض
را در شــرایط کنونــی اخــال در اقتصــاد کشــور دانســتند 
ــرای تحقــق  ــه تأکید هــای مکــرر خــود ب ــا اشــاره ب و ب
ــد  ــال ب ــه دنب ــمن ب ــد: دش ــی افزودن ــاد مقاومت اقتص
ــاد  ــت ایج ــردم و در نهای ــادی م ــرایط اقتص ــدن ش ش

ــی از اســام و نظــام اســامی  اســت. نارضایت
ــه  ــرایطی، وظیف ــن ش ــد: در چنی ــد کردن ــان تأکی ایش
 دولــت، مجلــس و مســئوالن بخش هــای مختلــف 
و همچنیــن آحــاد مــردم، برنامه ریــزی و اقــدام در 

ــت. ــمن اس ــری دش ــِل هدف گی ــه  مقاب نقط
حرکــت  حــال  عیــن  اســامی  در  انقــاب  رهبــر 
ــماری  ــای بی ش ــت جوان ه ــه برک ــور را ب ــی  کش عموم
کــه بــرای احیــای اســام و اقامــه دیــن تــاش 
کردنــد  توصیــف  خــوب  می کننــد،   بی وقفــه 
و افزودنــد: ایــن جوان هــا بــه فضــل الهــی هــر 
دشــمنی از جملــه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی را بــه 

زانــو درخواهنــد آورد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: علــت اینکــه 
ــه آینــده اظهــار  مکــرر در صحبت هــای خــود نســبت ب
خوش بینــی می کنــم، وجــود همیــن واقعیت هــای 
ــد. ــش بران ــور را پی ــد کش ــه می توان ــت ک ــوب اس خ

ایشــان، جوانــان مؤمــن، باانگیــزه زیــاد و آمــاده حضــور 
ــراوان  ــاع از کشــور را ف در میدان هــای مجاهــدت و دف
خواندنــد و تأکیــد کردنــد: ایــن، همــان انگیــزه ای اســت 
ــت  ــد آن را تقوی کــه کشــور را نجــات خواهــد داد و بای

کــرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم:

به آینده خوش بینم؛ جوانان مؤمن و آماده مجاهدت فراوانند

هــم  پاســداران گفــت:  ســپاه  فرهنگــی  معــاون 
هــم  و  می خواهنــد  چــه  آن هــا  می دانیــم  مــا 
ــا  ــم؛ آن ه ــه می خواهی ــا چ ــد م ــا می دانن آمریکایی ه
می خواهنــد در ایــن مذاکــره اراده خودشــان را بــر مــا 
ــا مخالفشــان  ــه م ــد ک ــا می دانن ــد؛ آن ه ــل کنن تحمی
هســتیم؛ لــذا بــه دنبــال فرمــول برد-باخــت هســتند.
ســردار حســین نجــات، معــاون فرهنگــی ســپاه 
نشســت هم اندیشــی  در چهاردهمیــن  پاســداران، 
ــه  ــدگان اســام ک ــت رزمن ــا هیئ ــط ب ســخنرانان مرتب
در مجتمــع فرهنگی دانشــجویی 13 آبــان برگــزار شــد 
 گفــت: بــر اســاس فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری
مــا دو راه در پیــش داریــم؛ یــا بایــد در مقابــل دشــمن 
کوتــاه بیاییــم و در نظــام ســلطه هضــم شــویم کــه اگر 
این گونــه شــود بــه طــور طبیعــی مــا را از جبهــه حــق 
ــه خــودی خــود وارد جبهــه کفــر  خــارج می کننــد و ب

می شــویم.
آمریــکا  مقابــل  در  مــا  دوم  راه  داد:  ادامــه   وی 
جهــاد  و  نیامــدن  کوتــاه  جهانــی،  اســتکبار   و 
و ایســتادگی اســت کــه اگــر مــا روی حــّق خودمــان 
ــن  ــا باشــیم، در ای ــم و پابرج ــاه نیایی بایســتیم و کوت
ــود  ــم می ش ــی فراه ــرت اله ــه نص ــت ک ــگام اس  هن

و راه سوم و بینابین وجود ندارد.
وی گفــت: نکتــه دومی کــه بایــد مدنظــر بــرادران 
ــه  ــا روحی ــد م ــه بای ــن اســت ک ــرد ای ــرار گی ــه ق طلب

ــان  ــردم نش ــه م ــوس ب ــور ملم ــه ط ــری را ب انقابیگ
دهیــم. روحیــه انقابیگــری، یعنــی مدیریــت جهــادی 
ــد؛  ــت کارآم ــی مدیری ــم، یعن ــادی ه ــت جه و مدیری
مدیریتــی کــه در جنــگ جــواب داد؛ مدیریتــی کــه در 
هســته ای جــواب داد؛ مدیریتــی کــه در نانوتکنولــوژی 

ــواب داد. ج
ســردار نجــات گفــت: مدیریــت انقابــی، یعنــی مقابله 
بــا اشــرافیگری و حــل مشــکات مــردم؛ یعنــی اگــر 
 انقابیگــری را در زندگــی مــردم بیاوریــم و مــردم آن 
ــرفت  ــه پیش ــر ب ــه منج ــد، درنتیج ــاس کنن را احس
ملموس تــر  مــردم  بــرای  ایــن  و  شــد  خواهــد 
انقابیگــری را بــا  اینکــه بخواهیــم  می شــود تــا 

مقاومــت همــراه بــا حصــر نشــان دهیــم.

ــه  ــت از هم ــن درخواس ــارز ضم ــت مب ــه روحانی ــر کل جامع دبی
ــح  ــه اصل ــه گزین ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــرا و انقاب ــای اصولگ گروه ه
ــی  ــا گزینه هــای خوب ــرد: م ــد ک ــه وحــدت و اتحــاد بیشــتر تأکی ب
می توانیــم بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری داشــته باشــیم.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم، آیــت هللا 
محمدعلــی موحــدی کرمانــی، دبیــر کل جامعــه روحانیــت مبــارز 
ــرای  ــرا ب ــی و اصولگ ــای انقاب ــت  جریان ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــه روحانی ــی جامع ــت جمهوری و معرف ــی ریاس ــات  آت انتخاب
مبــارز بــه عنــوان محــور جریــان اصولگــرا گفــت: بــرای انتخابــات 
ــا  ــا، گروه ه ــه نیروه ــی هم ــاد و همدل ــا اتح ــه م ــال 96، برنام  س
و جریان هــای انقابــی اســت و مــا بــرای تحقــق ایــن مهــم موظــف 
ــول  ــاره اص ــم و درب ــار بگذاری ــات را کن ــام اختاف ــه تم ــتیم ک  هس
ــت  ــه روحانی ــه جامع ــان اینک ــا بی ــویم. وی ب ــد ش ــی متح و مبان
مبــارز از مشــورت تمــام بــزرگان جریــان انقابــی از جملــه عامــه 
ــاح یــزدی اســتفاده خواهــد کــرد، اظهــار داشــت: ان شــاءهللا  مصب
بــه زودی فعالیت هــای خــود را بــرای ســاماندهی جریــان انقابــی 
و اصولگــرا آغــاز خواهیــم کــرد و امیــدوار هســتیم کــه همــه 

ــد. ــاری کنن ــا را ی ــن مســیر م ــی در ای نیروهــای انقاب
ــه  ــت از هم ــن درخواس ــان ضم ــی در پای ــدی کرمان ــت هللا موح آی
ــح  ــه اصل ــه گزین ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــرا و انقاب ــای اصولگ گروه ه
ــی  ــا گزینه هــای خوب ــرد: م ــد ک ــه وحــدت و اتحــاد بیشــتر تأکی ب
می توانیــم بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری داشــته باشــیم.

ــی  ــظ ســرمایه ارزشــمند اجتماع ــر حف ــد ب ــا تأکی ــارف ب ع
کســب شــده در دو انتخابــات 9۲ و 9۴ اظهــار داشــت: یکــی 
از دســتاوردهای ارزشــمند جریــان اصاحــات در انتخابــات 
اخیــر، تشــکیل شــورای عالــی سیاســتگذاری اصاح طلبــان 
بــود و عــده ای تــاش کردنــد ایــن شــورا را متاشــی 
ــی  ــار دروغ ــان اخب ــانه های خودش ــر روز در رس ــد و ه کنن
ــه هــواداران  ــد ب ــا بای ــد؛ ام ــن شــورا منتشــر کردن ــه ای علی
جریــان اصاحــات ایــن نویــد را بدهــم کــه شــورای عالــی 
سیاســتگذاری اصاح طلبــان بــا جدیــت بــه فعالیــت خــود 

ــد داد. ــه خواه ادام
ــا تشــکیل  ــان اینکــه ت ــا بی ــان ب ــد ایرانی ــاد امی رئیــس بنی
ــی  ــع فعل ــم و در مقط ــادی داری ــه زی ــر فاصل ــزب فراگی ح
هیــچ راهــی جــز حرکــت جبهــه ای وجــود نــدارد، تصریــح 
کــرد: بــا حفــظ انســجامی  کــه در بیــن خانــواده اصاحــات 
وجــود دارد، بایــد برنامه ریــزی جــدی بــرای انتخابــات 
شــورای های اســامی  شــهر و روســتا آغــاز شــود. شــوراها 
دینــی  مردم ســاالری  تجربــه  بــرای  مــکان   بهتریــن 
ــت.  ــت نیروس ــردم و تربی ــه م ــردم ب ــور م ــذاری ام و واگ
ــتری  ــان بیش ــان و جوان ــده، زن ــات آین ــدوارم در انتخاب امی
 در شــوراهای اســامی  شــهر و روســتا حضــور داشــته 

باشند.

معاون فرهنگی سپاه: 
آمریکا در تعامل با ما به دنبال فرمول برد-باخت است

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تأکید کرد:
 اتحاد انتخاباتی همه گروه های انقالبی 

عارف: 
 عده ای می خواهند شورای عالی 

اصالح طلبان را متالشی کنند

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی گفــت: 60 درصــد افغان هــای مقیــم ایــران 
بــه دنبــال مهاجــرت بــه اروپــا هســتند.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، وزیــر کشــور کــه بــرای ســخنرانی 
نیویــورک ســفر  بــه  و مهاجــران  پناهنــدگان  اجــاس جهانــی  در 
بــرادران  اعتقــادی،  و  انســانی  دالیــل  بــه  اســت، گفــت:  کــرده 
افغــان را در کشــورمان می پذیریــم؛ ولــی ســازمان ملــل و جامعــه 
زمینــه  ایــن  در  بیشــتری  مســئولیت  احســاس  بایــد   بین الملــل 

بکنند.
ــا در  ــت: م ــم داد و گف ــنجی مه ــک نظرس ــر از ی ــی خب ــی فصل رحمان
نظرســنجی هایی کــه از افغانســتانی های مقیــم ایــران داشــتیم، بیشــتر 
از 60 درصــد آن هــا تمایــل دارنــد اگــر شــرایطی ایجــاد شــود، از طریــق 

مرزهــای غربــی ایــران بــه اروپــا برونــد.
ــای  ــان در مرزه ــانی همچن ــی و انس ــل امنیت ــه دالئ ــا ب ــزود: م وی اف
ــئله  ــن مس ــو ای ــم جل ــاش داری ــتیم و ت ــتقر هس ــا مس ــی کام غرب
ایــران ســاماندهی شــوند؛ چــون  افغــان در  بگیریــم و مهاجــران 
ــادی  ــکات زی ــان مش ــم برایش ــاز ه ــه، ب ــن منطق ــا در ای ــور آن ه  حض

دارد.
شــدیم کــه  یــادآور  اروپایی هــا  خــود  بــه  افــزود:  کشــور  وزیــر 
ــران  ــا در ای ــر از افغان ه ــزار نف ــصد ه ــون و شش ــک میلی ــش از ی بی
رخ  اتفــاق  اگرایــن  دارنــد کــه  را  اروپــا  بــه  مهاجــرت  آمادگــی 
 دهــد، مــوج عظیمی خواهــد بــود و بــرای اروپــا مشــکاتی ایجــاد 

می کند.

ــی  ــام، ط ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم ــی، دبی ــن رضای ــکر محس سرلش
یادداشــتی تاریخچــه صــدور فرمــان حضــرت امــام درخصــوص تجهیــز ســپاه 
بــه نیروهــای ســه گانه زمینــی، هوایــی و دریایــی را تشــریح کــرد. بــه گــزارش 
ســرویس سیاســی جام نیـــوز، ســردار سرلشــکر محســن رضایــی، دبیــر مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، طــی یادداشــتی، تاریخچــه صــدور فرمــان حضــرت 
 امــام درخصــوص تجهیــز ســپاه بــه نیروهــای ســه گانه زمینــی، هوایــی 

و دریایی را تشریح کرد. متن یادداشت به این شرح است:
مقــام معظــم رهبــری در شــرفیابی فرماندهــان ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی، )روز یکشــنبه ۲8 شــهریور 95(، ضمــن تأکیــد بــر جایــگاه برجســته 
ســپاه در نظــام و ارائــه رهنمودهــای حکیمانــه و راهگشــا در امــر دفــاع و امنیــت 
 کشــور، از تدبیــر حضــرت امــام در تأســیس نیروهــای ســه گانه زمینــی، هوایــی 
ــورد  ــد و آن را م ــاد کردن ــردی ی ــر راهب ــک تدبی ــوان ی ــه عن ــپاه، ب ــی س و دریای
تمجیــد قــرار دادنــد. فکــر کــردم مناســب اســت تاریخچــه ای از صــدور فرمــان 
حضــرت امــام را مــرور کنیــم: مدتــی بــود کــه در بحبوحــه جنــگ، زمزمه هایــی 
مبنــی بــر انحــال تیــپ و لشــکرهای ســپاه بــه گــوش می رســید. روزی فرزنــد 
حضــرت امــام، مرحــوم حــاج احمــد آقــا در تمــاس تلفنــی بــا حقیــر گفتنــد: 
»نامــه ای بــرای حضــرت امــام بنویــس و از ایشــان تأســیس نیروهــای ســه گانه  
ــه  ــد ک ــر دارن ــام نظ ــن. ام ــت ک ــپاه را درخواس ــی س ــی و دریای ــی و هوای زمین
ســپاه بــه نیروهــای ســه گانه مجهــز شــود.« هــم بســیار خوشــحال شــدم و هــم 
 تعجــب کــردم؛ چــرا کــه مــا در ســپاه، بــه دنبــال تثبیــت یــک نیــروی زمینــی 
 و یــک ســازمان دریایــی و هوایــِی متوســط بودیــم. از ســوی دیگــر، از برداشــت 
و واکنــش بــرادران ارتــش هــم در ایــن خصــوص نگــران بــودم؛ ضمــن اینکــه 

اجــرای چنیــن حکمــی، امکانــات نیــاز داشــت کــه در اختیــار دولــت و مســئوالن 
کشــور بــود و چــون آن هــا ابهــام داشــتند، معلــوم نبــود حکــم حضــرت امــام در 

اجــرا، چــه سرنوشــتی پیــدا خواهــد کــرد.
ــام، تأســیس  ــت حضــرت ام ــه ای خدم ــخ 15 شــهریور 6۴ در نام ــذا در تاری  ل
ــازده روز بعــد در  ســه ســپاه زمینــی، هوایــی و دریایــی را درخواســت کــردم. ی
ــپاه  ــه گانه  س ــای س ــکیل نیروه ــان تش ــام، فرم ــرت ام ــهریور 6۴، حض  ۲6 ش
ــا حقیــر  ــد. در ایــن اثنــا حــاج احمــد آقــا در تمــاس تلفنــی ب را صــادر فرمودن
گفتنــد جنــاب آقای هاشــمی  رفســنجانی بــا انتشــار و علنــی شــدن ایــن حکــم 
 مخالفنــد و می گوینــد خــوب اســت ایــن حکــم در دســتمان باشــد و منتشــر 
و علنــی نشــود تــا اگــر... .« مرحــوم حــاج احمــد آقــا نظــر حقیــر را در ایــن مورد 
ــا انتشــارِ حکــم، مناســب  ــا شــدند؛ گفتــم: »ایــن نحــوه برخــورد کــردن ب جوی
نیســت؛ چــرا کــه خبــرِ آن درز پیــدا می کنــد و بــرادران ارتــش، تصــور می کننــد 
کــه ایــن موضــوع، برنامــه ای اســت پنهانــی بــرای انحــال ارتــش و طبعــا بــه 
ــن  ــمی  ای ــاب آقای هاش ــه جن ــه البت ــازد.« ک ــه وارد می س ــا لطم ــه آن ه روحی
نظــر را بــه آقــای محمــد  هاشــمی،  رئیــس وقــِت صداوســیما هــم گفتــه بودنــد.

ــد  ــود: »حــاج احمــد آقــا بای آقــای محمــد  هاشــمی در پاســخ اظهــار داشــته ب
بگوینــد.« آیــت هللا  هاشــمی  هــم هرچــه بــه دنبــال حــاج احمــد آقــا گشــته بــود 

او را پیــدا نکــرده بــود.
 بــه هــر حــال حــاج احمــد آقــا نظــر آقای هاشــمی  و حقیــر را خدمــت حضــرت 
امــام منتقــل کردنــد و پــس  از آن، تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه امــام فرمودنــد: 
»شترســواری دوال دوال نمی شــود. حکــم را منتشــر کنیــد.« بــه ایــن ترتیــب در 

ســاعت 1۴ حکــم از رادیــو قرائــت شــد.

وزیر کشور: 
 ۶۰ درصد افغان ها در ایران 

می خواهند به اروپا بروند

محسن رضایی تشریح کرد:

پاسخ امام خمینی به مخالفت  هاشمی: »شترسواری دوال دوال نمی شود«

حتما بخوانید!
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علل و اهداف تهاجم عراق به ایران                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــوری  ــام جمه ــراری نظ ــامی و برق ــاب اس ــروزی انق ــا پی ب
اســامی، یکــی از حســاس ترین نقــاط جهــان، آن هــم 
ــری  ــه رهب ــی ب ــورهای غرب ــرای کش ــاس ب ــی حس در مقطع
آمریــکا، منطقــه ژئوپولیتیــک خلیــج فــارس، دچــار دگرگونــی 
ــه  ــتکبار و ب ــان اس ــت فرم ــه تح ــزی ک ــد و مرک ــی ش اساس
عنــوان ژانــدارم منطقــه محســوب می شــد بــه نقطــه مقابــل 
ــازی  ــرای محدودس ــتکبار ب ــذا اس ــد؛ ل ــل گردی ــا تبدی آن ه
ــز  ــاب اســامی  و پیشــگیری از رشــد و توســعه آن و نی انق
ــر افــکار محرومــان جهــان، به ویــژه  کاهــش تأثیــر انقــاب ب
مســلمانان منطقــه،  فشــارهای همه جانبــه ای را بــر جمهــوری 
اســامی  وارد کــرد کــه ایــن فشــارها دارای اهــداف بلندمــدت 
و کوتاه مــدت بــود. در ایــن راســتا، تجــاوز ارتــش بعــث 
عــراق بــه جمهــوری اســامی در حقیقــت، کمــک بــه اهــداف 
بلندمــدت آمریــکا در خلیــج فــارس محســوب می شــد. 
رژیــم بعــث عــراق در 17 ســپتامبر 1980 طــی یادداشــتی بــه 
ســفارت جمهــوری اســامی در بغــداد، لغــو یک جانبــه قــرار 

ــرد.  ــام ک ــر را اع داد الجزای
ــه  ــت، مقابل ــراق درحقیق ــوی ع ــی از س ــگ تحمیل ــاز جن آغ
ــای  ــام نوپ ــا درآوردن نظ ــامی و از پ ــاب اس ــا انق ــی ب عمل
ــد تجــاوز  ــد. هــر چن ــه حســاب می آم ــوری اســامی ب جمه
ــا  ــود، ام ــراه ب ــی هم ــا موفقیت های ــدا ب ــراق ابت ــترده ع گس
ــه تلخــِی زهرآگیــن  دیــری نگذشــت کــه شــیرینی تجــاوز ب

ــدل شــد.  ــداد ب ــان بغ ــرای حاکم شکســت ب
ــار  ــران در چه ــه ای ــراق از تجــاوز ب ــی ع ــت بعث هــدف حکوم

ــد: ــه می ش ــب خاص مطل
الــف. برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی در راســتای اهــداف 
اســتکبار جهانــی کــه البتــه اســتکبار هنــوز هــم در ایــن هــدف 
ــد  ــاف ده ــد و زورش کف ــتش برس ــر دس ــه دارد و اگ برنام
ــد  ــی می دان ــه خوب ــد؛ لکــن ب ــال می کن ــان هــدف را دنب هم

ــت نیافتنی اســت. ــدف دس ــن ه ــه ای ک
ب. تســلط بــر ارونــدرود )از طریــق لغــو قــرارداد 1975 

الجزایــر(
ج. تصــرف اســتان زرخیــز خوزســتان )رژیــم عــراق، همزمــان 
 بــا حملــه بــه خوزســتان، نقشــه های بســیاری چــاپ 
ــه جــای خوزســتان نوشــته شــده  ــع کــرد کــه در آن ب و توزی

ــود: عربســتان آزاد!( ب
د. تسلط بر منطقه شمالی خلیج فارس 

ســران رژیــم عــراق بــه پیــروزی کوتاه مــدت در جنــگ 
امیــدوار بودنــد و شــاید اوضــاع سیاســی، بحران هــای داخلــی 
ایــران، آمادگــی ارتــش عــراق و اطمینــان از پشــتیبانی غــرب 
و مرتجعیــن منطقــه، ایــن امیــدواری را شــدت می بخشــید. 
از نظــر نظامــی، وضعیــت و شــرایط نامطلــوب نیروهــای 
نظامــِی کشــور مــا، عامــل ا ساســی در ترغیــب ارتــش عــراق 
بــه آغــاز عملیــات نظامــی و ایجــاد اطمینــان در کســب 
ــراق از  ــم ع ــران رژی ــا س ــد؛ ام ــاب می آم ــه حس ــروزی ب پی
تحلیــل یــک جریــان عمیــق، اصیــل، ریشــه دار و پایــدار عاجز 
بودنــد و آن هــم نقــش رهبــری انقــا ب اســامی و روحیــه 
ملــت بــزرگ ایــران بــود کــه چــون کوهــی اســتوار در مقابــل 
ــقانه  ــش عاش ــام خوی ــد و از ام ــده بودن ــد ش ــاوز، متح تج
فرمــان می بردنــد. هنــر جنــگ و تحلیــل نبــرد عاجــز از بیــان 
ایــن واقعیــت اســت و مــا نــام آن را هدایــت الهــی در صحنــه 

ــم.  ــرد می گذاری نب
عشــق بــه شــهادت، اطاعــت از والیــت فقیــه، تعمیــق الهــی 
ــی از بارزتریــن ویژگــی دفــاع مقــدس ماســت.  و روح عرفان
کمتــر  شــاید  و  ماســت  مخصــوص  واقعیت هــا  ایــن 
ــه آن شــباهت دارد.  ــا ب ــخ ملت ه ــی در طــول تاری صحنه های
واقعیتــی کــه جهــاد اصغــر را شــامل می شــود و جهــاد اکبــر 
ــی  ــر ملت ــه اگ ــد ک ــا دی ــم و دنی ــرد. آری دیدی را در برمی گی
ــت  ــت ناپذیر اس ــد، شکس ــر باش ــی فرمان پذی ــری اله  از رهب
و بایــد بــه چنیــن ملتــی احتــرام کــرد و در مقابلــش زانــو زد. 
ــا  ــه ایــن نتیجــه هــم رســیده اســت و ت در واقــع اســتکبار ب
ایــن روحیــه ایثــار و شــجاعت و اطاعــت از والیــت باشــد، این 

عــزت و بزرگــی پابرجاســت.

دفاع مقدس همچنان ادامه دارد                                      

استاد حوزه
حجت االسالم حسن بابایی

ــچ  ــه هی ــی ک ــگ تحمیل ــال جن ــت س ــس از هش پ
ــی  ــروز جنگ ــت، ام ــمن نداش ــرای دش ــتاوردی ب دس
بــا  پیچیده تــر و ســنگین تر  بــا میدانــی  بزرگ تــر 
ــود  ــا وج ــردم م ــر م ــی در براب ــم فرهنگ ــوان تهاج عن
ــدس  ــاع مق ــت دف ــد گف ــه بای ــت ک  دارد و از آنجاس

همچنان ادامه دارد.
نظامــی  جنــگ  ســال  هشــت  پیــش،  ســال ها 
تحمیلــی نظــام ســلطه علیــه جمهــوری اســامی 
ایــران، بــدون کوچک تریــن دســتاوردی بــرای دشــمن 
و بــا دفــاع شــرافتمندانه همــراه بــا عــزت و ســربلندی 
سراســر ایــران اســامی و همــه مســلمانان آزاده پایــان 
یافــت و درس عبرتــی بــرای همــه آن هایــی شــد کــه 
در دل بیمــار و ذهــن معیــوب خویــش هــوس حملــه 
و تعــرض بــه مهــد شــیران و ســرزمین آزادگان ایــران 

اســامی را داشــتند.
جنــگ تمــام شــد؛ غافــل از آنکــه جنگــی کــه بــا عــزت 
و ســربلندی بــرای ایــران بــه پایــان رســید، علی رغــم 
ــک  ــی کوچ ــات، جنگ ــی و تلف ــاد و پیچیدگ ــه ابع  هم
پیچیده تــر  میدانــی  و  بــود  اصغــر  جهــادی  و 
بزرگ تــر  جنگــی  و  خســارت بارتر  و   ســهمگین تر 
و پردامنه تــر در پیــش اســت؛ جنگــی کــه نه تنهــا 
ــه فتــح مرزهــای  ــی، بلکــه ب ــه فتــح مرزهــای زمین ب
ــی  ــد؛ جنگ ــی می اندیش ــی و معرفت ــی، اخاق فرهنگ
ــا  ــرزمین جغرافی ــاک و س ــا خ ــه اول ب ــه در مرحل ک
ــررس  ــا را در تی ــا و قلب ه ــه مغزه ــدارد ک ــر و کار ن س
ــرف  ــپس گام در تص ــرار داده و س ــود ق ــتقیم خ مس

ســرزمین می گــذارد.
پرســروصدا نظامــی  تهاجــم  از  جنــگ  ایــن   در 

ــک باران  ــوس، موش ــانی محس ــات انس ــا، تلف  انفجاره
و بمباران هــای وحشــتناک و رعــب آور خبــری نیســت؛ 
ــا ــرم و ظاهــری آراســته، زیب  بلکــه تهاجمــی بســیار ن

جــذاب، آهســته، آرام و فریبنــده ای را شــاهد هســتیم 
ــده  ــل ش ــز منفع ــا نی ــده ای از خودی ه ــی ع ــه حت  ک
و وجــود چنیــن جنگــی را انــکار کــرده و آن را بــا 

می کننــد. اشــتباه  فرهنگــی  تعامــل 
در جنــگ فرهنگــی، دشــمن لبــاس دوســت می پوشــد 
 و گــرگ لبــاس میــش، شــیطان لبــاس مصلــح 
و  تمــدن  لبــاس  بی عفتــی،  و  بــاری  بی بنــدو  و 
پیشــرفت و تمامــی شــئونات جامعــه را تحــت تأثیــر 

می دهــد.  قــرار 
ــرت های  ــا معاش ــاری ت ــاق، از معم ــا اخ ــار ت از گفت
از  دانشــگاهش،  تــا  مهدکــودک  از  اجتماعــی، 
 آبدارخانــه اداره تــا آشــپزخانه منازلــش، همــه و همــه 
ــش  ــر خوی ــگ مدنظ ــای فرهن ــر آموزه ه ــت تأثی  را تح

درمی آورد.
ــود  ــده ای وج ــع و بازدارن ــی مان ــم فرهنگ ــرای تهاج ب
نــدارد و هیــچ ســازمان و ملــل و شــورای امنیتــی هــم 
ــا صــدور  ــه دســت کم ب ــد ک خــود را مســئول نمی دانن
ــود  ــع خ ــت مواض ــا بی خاصی ــه ی ــه ای معترضان  بیانی

را اعام کنند.
تهاجــم فرهنگــی تــا اندرونــی خانه هــا و خلوتگاه هــای 

مــا هــم نفــوذ کــرده و بــرای آن برنامــه دارد.
صحنــه میــدان او، بســیار فراتــر از جنــگ نظامــی 
بایــد  چــه  مــردم  تشــخیص می دهــد  او  اســت. 
ــد  ــزی را ببینن ــه چی ــد، چ ــد بکنن ــه بای ــد، چ  بخورن
 و چــه چیــزی را نبیننــد، چــه چیــزی را بشــنوند 
ــد  ــد و کجــا نرون ــزی را نشــنوند، کجــا برون و چــه چی
ــزی  ــزی ننویســند، چــه چی  چــه بنویســند و چــه چی

را باور کنند و چه چیزی را باور نکنند و ... .
در جنــگ فرهنگــی میــزان مجروحــان، اســرا و تلفــات 
ــه  ــن اســت ک ــه  ای ــا نکت ــهمگین اســت؛ ام بســیار س
ایــن بــردگان مــد و ابتــذال همــواره بــه ایــن اســارت 

ــد.  ــار می کنن افتخ
 در ایــن جنــگ مــردان غیرتشــان را گــم می کننــد 
و زنــان حیــا و عفتشــان را و هیــچ یــک هــم بــه روی 

ــد. ــان نمی آورن خودش
در جنــگ نظامــی، فرمــان فرمانــده بــرای همــه 
ــوب  ــنگین محس ــی س ــف از آن، جرم ــت و تخل حج
ــنگین  ــای س ــی و مجازات ه ــه دادگاه نظام ــده و ب ش
ــم  ــی علی رغ ــوم فرهنگ ــا در هج ــود؛ ام ــم می ش خت
ــه  ــری ب ــام معظــم رهب ــد مق ــرر و مؤک دســتورات مک
ــای  ــی و انزاره ــه فرهنگ ــی جبه ــده عال ــوان فرمان عن
ــه  ــبی ب ــنگربندی متناس ــا س ــان، نه تنه ــح ایش صری
عمــل نیامــده کــه پــس از ســه دهــه از انقــاب  
اعتقــادی فرهنگــی  جنــگ  بــه  مــا   می گوینــد 

 نداریم.
ــخت تر ــیار س ــی بس ــگ فرهنگ ــم جن ــاور کنی ــس ب  پ

و  نظامــی  جنــگ  از  پیچیده تــر  و  گســترده تر  و 
ــی ــگ نظام ــتر از جن ــیار بیش ــات آن بس ــوذ و تلف  نف

 است.
ــه  ــده و جامع ــی ش ــه کوتاه ــن جبه ــم در ای ــاور کنی ب
بــا  مصــاف  در  نوجوانــان  و  جوانــان  به خصــوص 
 دشــمن تــا بــن دنــدان مســلح بــا کمتریــن آمــوزش 

و پشنوانه رها شده اند.
ــد  ــم باش ــی ه ــد دفاع ــت بای ــی هس ــر جنگ  آری! اگ
و اگــر دفاعــی بــرای حفــظ باورهــای دینــی و اخاقــی 
ــد از مرزهــای الهــی و معنــوی باشــد کــه  هســت، بای

آن هــم دفــاع مقــدس اســت. 
دفاعــی کــه از جــدال قابیــل و هابیــل آغــاز و تــا قیــام 
ــیم از  ــه دارد. بکوش ــود ادام ــدی موع ــح کل مه مصل
و شکســت خوردگان  نــور  قافلــه  ایــن  بازمانــدگان 

ــیم. ــی نباش ــه فرهنگ جبه

خبر سیاسی 

سخنگوی جدید فارسی زبان آمریکایی:
موضوع نقض حقوق بشر در ایران 
همچنان در دستور کار ما قرار دارد

فــارس خبرگــزاری  بین الملــل  گــروه  گــزارش   بــه 
ــن  ــکا در اولی ــه آمری ــی زبان وزارت خارج ــخنگوی فارس س
اظهارنظــر پــس از تعییــن شــدن بــه ایــن ســمت گفتــه کــه 
ایــن کشــور همچنــان موضــوع نقض حقــوق بشــر را در ایران 
در دســتور کار خــود دارد. »ســحر نــوروززاده« که ســخنگوی 
جدیــد فارســی وزارت خارجــه آمریــکا شــده، ضمــن 
ــران  ــق هســته ای ای ــرای تواف ــداوم اج ــزوم ت ــر ل ــد ب  تأکی
و گــروه 1+5، از باقــی بــودن موضــوع »نقــض حقــوق بشــر 
در ایــران« در دســتور کار ایــن وزارتخانــه ســخن گفتــه 
ــا  ــه ب ــک مصاحب ــار در ی ــی ایرانی تب ــن آمریکای ــت. ای اس
ــران گفتــه  رســانه فارســی زبان ضــد جمهــوری اســامی  ای
ــت  ــه و دول ــته ای، وزارت خارج ــق هس ــم تواف ــه علی رغ ک
ــان پیگیــر موضــوع نقــض حقــوق بشــر در  ــکا همچن آمری

ــران اســت.  ای
ــانه  ــن رس ــری ای ــای مج ــؤال و ادع ــه س ــخ ب او در پاس
ــه  ــد ک ــر می کن ــکا فک ــا آمری ــه »آی ــر اینک ــی ب ــد مبن معان
در آینــده بــه مســائلی همچــون سانســور اینترنــت در ایــران 
 و نقــض آزادی هــای مطبوعــات در ایــران بپــردازد و آن 
را مطــرح خواهــد کــرد؟« جــواب داد: »بلــه مــا همچنــان به 
ــم داد. خــوب  ــه خواهی ــه ادام ــن زمین ــان در ای تاش هایم
مــا هــر ســال یــک گــزارش دربــاره نقــض حقــوق بشــر در 
ــازمان  ــژه س ــگر وی ــم و از کار گزارش ــه می دهی ــران ارائ ای

ــاره حقــوق بشــر ایــران حمایــت می کنیــم.« ملــل درب
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جنــب و جــوش بــرای خریــد مســکن در شــهرهای کوچــک 
یکــی از نشــانه های رونــق بــازار مســکن کشــور اســت. 
اگرچــه هنــوز مراجعــه بــه بانک هــا بــرای دریافــت وام 
آن چنــان زیــاد نیســت، امــا افزایــش تقاضــا بــرای افتتــاح 
ــوده  ــا رشــدی بی ســابقه همــراه ب حســاب مســکن یکــم ب
اســت. بــا تک رقمــی شــدن نــرخ ســود تســهیالت مســکن 
از 10 شــهریور، بیشــترین اســتقبال بــه ترتیــب بــه شــهرهای 
ــزار  ــاالی ۲00 ه ــهرهای ب ــد، ش ــد رش ــا 1۶۶ درص ــک ب کوچ
نفــر بــا 1۵۹ درصــد رشــد و شــهر تهــران بــا 1۴۴ درصــد رشــد 
اختصــاص داشــت کــه نشــان می دهــد کاهــش نــرخ ســود 
تســهیالت بــه تبــع کاهــش نــرخ ســود ســپرده در شــهرهای 
ــه  ــالش س ــت. ت ــته اس ــتری داش ــت بیش ــک، جذابی کوچ
ســاله دولــت بــرای افزایــش قــدرت خریــد مســکن 
ــه ثمــر رســیده اســت.  ســرانجام از شــروع ســال جــاری ب
ــان  ــون توم ــال ۲0 میلی ــه قب ــهیالتی را ک ــکن تس ــک مس بان
بــود، بــه ســقف 1۶0 میلیــون تومــان در تهــران، 1۲0 میلیــون 
ــون  ــر و ۸0 میلی ــزار نف ــاالی ۲00 ه ــهرهای ب ــان در ش توم
تومــان در شــهرهای زیــر ۲00 نفــر بــا نــرخ ســود ۹.۵ درصــد 
ــن  ــا ای ــاند. ب ــاله رس ــر 1۲ س ــت حداکث ــدت بازپرداخ و م
حــال کارشناســان معتقدنــد اکتفــای صــرف بــه ایــن ابــزار 
ــود شــود  ــه خــارج کــردن مســکن از رک ــد منجــر ب نمی توان
ــت  ــه غفل ــش عرض ــت بخ ــد از تقوی ــد نبای ــن فرآین  و در ای

کرد.

   نوسازی بافت فرسوده
ــا  ــدارد و ب ــر را ن ــکن مه ــه مس ــد ادام ــم قص ــت یازده دول
ــده آن را  ــاری پرون ــال ج ــان س ــرح در پای ــن ط ــام ای اتم
ــتراتژی  ــوان اس ــه عن ــت از آن ب ــه دول ــی ک ــدد. طرح می بن
ــت  ــوده اس ــای فرس ــازی بافت ه ــرد، نوس ــام می ب ــود ن خ
کــه آن را مقــرون بــه صرفه تــر از ســاخت و ســاز در بیابــان 
ــرمایه گذاری  ــه س ــازان ب ــال، انبوه س ــن ح ــا ای ــد. ب می دان
ــه  ــد و حاشــیه ای ب ــای ناکارآم ــالک در بافت ه ــع پ و تجمی
طــور جــدی ورود پیــدا نکرده انــد؛ چــرا کــه مســکن هنــوز از 

رکــود خــارج نشــده و مشــتری بــرای ایــن بــازار نیســت. بــا 
اینکــه از ابتــدای ســال جــاری معامــالت مســکن در شــهر 
تهــران رونــد نســبتا افزایشــی بــه خــود گرفتــه و ماهیانــه 1۵ 
تــا ۲0 درصــد بــا افزایــش معامــالت مواجــه بــوده اســت، در 
شهرســتان ها تعــداد معامــالت چنگــی بــه دل نمی زنــد و در 
مردادمــاه بــا کاهــش ۵۴ درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه 
ســال قبــل همــراه بــود. کارشناســان می گوینــد احتمــاال در 
ــت  ــتان ها تح ــکن در شهرس ــاد مس ــده، اقتص ــای آین ماه ه
تأثیــر معامــالت تهــران رونــد افزایشــی بــه خــود می گیــرد 

کــه یکــی از نشــانه های ایــن پیش رونــق در افزایــش 
ــکن در  ــهیالت مس ــت تس ــرای دریاف ــات ب ــداد مراجع تع

شــهرهای کمتــر از ۲00 هــزار نفــر بــروز کــرده اســت.
   رشد افتتاح حساب

ــا  ــکن ب ــک مس ــه بان ــرح و برنام ــور ط ــر ام ــه مدی ــه گفت ب
وام  یکــم، ســقف  ایجــاد صنــدوق پس انــداز مســکن 
مســکن اعطایــی از ۲0 میلیــون تومــان به 1۶0 میلیــون تومان 
افزایــش یافــت و توانســت بخــش بیشــتری از هزینــه 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــش ده ــته پوش ــه گذش ــبت ب ــکن را نس مس
ــکن  ــداز مس ــدوق پس ان ــاب در صن ــاح حس ــرادی، افتت م
ــا 11 مــرداد( نســبت بــه ســال گذشــته بــه میــزان  یکــم )ت
11۲ درصــد و نســبت بــه ســه ماهــه نخســت ســال جــاری 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ۷۷ درص
   رکود و رونق

ــازار  ــق ب ــه رون ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــه ذک البت
مســکن، تابــع عوامــل مختلفــی اســت و فقــط یــک فاکتــور 
ــازار  ــق ب ــر رون ــی ب ــد تضمین ــزان وام نمی توان ــش می افزای
ــه  ــه گفت ــر ب ــال های اخی ــکن در س ــازار مس ــود ب ــد. رک باش
ــت  ــی قیم ــش حباب ــل افزای ــه دلی ــان ب ــیار از کارشناس بس
ــرار اســت  ــل اســت. پــس اگــر ق مســکن در ســال های قب
رونقــی صــورت بگیــرد، بایــد ابتــدا قیمت هــا بــه رقــم 
ــاره قیمــت  ــت از افزایــش دوب واقعــی نزدیــک شــود و دول
ــق  ــروز روی رون ــازار ام ــه ب ــد. اگرچ ــری کن ــکن جلوگی  مس
ــد  ــتباهی می توان ــن اش ــا کوچک تری ــد، ام ــان می ده را نش

ایــن ســکه را دوبــاره بــه ســوی رکــود بچرخانــد.

رونق خرید مسکن در شهرهای کوچک

رکود و رونق، دوروی سکه بازار مسکن

بــا  تعزیــرات حکومتــی گفــت:  رئیــس ســازمان 
ــن  ــاق، ممک ــی قاچ ــوازم خانگ ــه ل ــری از عرض جلوگی
اســت 10 درصــد افزایــش قیمــت داشــته باشــیم؛ امــا 
ــد  ــت از تولی ــا عرضــه قاچــاق موجــب حمای ــارزه ب مب

ملــی و اجــرای قانــون می شــود.
ــازمان  ــس س ــیدی، رئی ــا جمش  علیرض
تعزیــرات حکومتــی، بــا اعــالم ایــن 
ــورت  ــه ص ــرح ب ــن ط ــت: ای ــب گف مطل
کشــوری انجــام می شــود و اقدامــات 
اولیــه در تمــام اســتان ها صــورت گرفتــه 

ــت.  اس
ارزیابی هایــی  در  داشــت:  اظهــار  وی 
ــدود  ــوس از ح ــورت نامحس ــه ص ــه ب ک

۴0 واحــد صنفــی عرضــه لــوازم خانگــی داشــتم، 
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــی ب ــیار خوب ــی بس ــبه آمادگ کس
ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج ــانی خوب ــتند و اطالع رس داش
جمشــیدی در ادامــه بــا اشــاره بــه عــزم جــدی 
از عرضــه  بــرای جلوگیــری  نظارتــی  دســتگاه های 
ــن طــرح  ــه نخســت ای ــت: در مرحل کاالی قاچــاق گف

ــگیری  ــدف پیش ــت، ه ــاه اس ــک م ــدت ی ــه م ــه ب  ک
و آمــوزش اصنــاف اســت و طــرح بــا محــوری اصنــاف 
ــا عرضــه کاالی  ــاره برخــورد ب انجــام می شــود. وی درب
ــب  ــد مراق ــرح بای ــن ط ــرای ای ــت: در اج ــاق گف قاچ
ــه آن هــا  ــد باشــیم و ب ــاف قانونمن حفــظ حرمــت اصن
فرصــت بدهیــم تــا آگاهــی و آمادگــی الزم 
بــرای برخــورد بــا طــرح را کســب کننــد. 

رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی 
ــن  ــالم ای ــا اع ــود ب ــخنان خ ــان س در پای
ــن دســتگاه ها  ــی بی ــه هماهنگ ــب ک مطل
شــرط الزم بــرای موفقیــت در مبــارزه 
بــا  تنهــا  اســت، گفــت:  قاچــاق  بــا 
جــدی  عــزم  و  همــکاری   هماهنگــی، 
و جلوگیــری از عرضــه کاالی قاچــاق در مبــارزه بــا ایــن 

پدیــده شــوم موفــق می شــویم. 
گفتنــی اســت ســازمان تعزیــرات حکومتی در تابســتان 
ســال جــاری طــرح مبــارزه بــا عرضــه لــوازم آرایشــی 
و بهداشــتی قاچــاق را بــا همــکاری دســتگاه های 

نظارتــی برگــزار کــرد. تابنــاک

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه افــت شــدید ذخایــر 
 آب زاینــده رود گفــت: یکــی از ایــن کشــت های پرآب بــر
 کاشــت برنــج در اصفهــان بوده کــه امیدواریم بــا مذاکره

را  برنــج  تــا کشــت  متقاعــد کنیــم  را  کشــاورزان 
اینکــه  بیــان  بــا  احســانی  کنند.مهــرزاد  متوقــف 

کاهــش  و  اخیــر  خشکســالی های 
مرکــزی  فــالت  منطقــه  در  بارش هــا 
آبریــز  حوضه هــای  تــا  شــده  باعــث 
در ایــن منطقــه و ســد زاینــده رود در 
مضیقــه شــدید آبــی قــرار گیرنــد، گفــت: 
ــا  ــده رود ت ــد زاین ــره آب س ــم ذخی حج
ــاری،  ــه ســوم شــهریورماه ج ــان هفت پای
مکعــب  متــر  میلیــون   1۹۹ حــدود 

بــوده کــه تــا پایــان شــهریور ایــن میــزان کمتــر 
هــم می شــود. مدیــر کل دفتــر مدیریــت بــه  هــم 
ــز فــالت مرکــزی ــع آب حوضه هــای آبری  پیوســته مناب

افــزود: ســال گذشــته در چنیــن زمانــی، ســد زاینــده رود 
ــی  ــت؛ ول ــب آب داش ــر مکع ــون مت ــدود ۴۳0 میلی ح
امســال حــدود ۵0 درصــد آب ســد زاینــده رود کاهــش 

یافتــه اســت. وی بــا اعــالم اینکــه وزارت نیــرو تأمیــن 
آب شــرب جمعیــت ۵ میلیــون نفــری متکــی بــه 
حوضــه ســد زاینــده رود از جملــه یــزد، اصفهان و کاشــان 
را بــا ضریــب 100 درصــدی در اولویــت کاری خــود قــرار 
داده اســت تصریــح کــرد: امســال در حوضــه زاینــده رود 
کاهــش بارش را داشــتیم و ایــن بارش، در 
بخش هــای مختلــف بــا پراکندگــی مواجه 
ــزه  ــت پائی ــه کش ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ب
ــان در  کشــاورزان در شــرق و غــرب اصفه
ســال آبــی جــاری بــه طــور کامــل انجــام 
و در ادامــه بــرای کشــت بهــاره نیــز تأمیــن 
آب شــد، بیــان کــرد: در حوضــه ســد 
زاینــده رود بــا توجــه بــه اتمــام دوره آبیاری 
 بــرای کشــت پائیــزه، در ۸ خــرداد بــرای شــرق اصفهــان 
و 1۵ خردادمــاه جــاری بــرای غــرب اصفهــان بــه عنــوان 
اتمــام دوره آبیــاری، رهاســازی ها بــه طــور کامــل 
انجــام شــد و متعاقــب آن بــرای آبیــاری باغ هــای 
غــرب اصفهــان نیــز حجــم مشــخصی آب در نظــر 

ــنا ــد.  ایس ــع ش ــه و توزی گرفت

افت شدید ذخایر آب زاینده رود

ــازار اعــالم  ــا انتشــار گــزارش تغییــرات قیمــت کاالهــا در ب بانــک مرکــزی ب
کــرد: بهــای لبنیــات ۳.۶ درصــد، تخم مــرغ ۲۳.۴ درصــد، برنــج ۴۶.۹ 
درصــد،  حبوبــات ۲۷.۷ درصــد، میوه هــای تــازه ۲۷.۴ درصــد در یــک ســال 
ــت 11  ــرات قیم ــزی از تغیی ــک مرک ــی بان ــج بررس ــد. نتای ــران ش ــر گ اخی
گــروه کاالیــی در هفتــه منتهــی بــه 1۹ شــهریورماه ۹۵ نشــان می دهــد طــی 
ــد،  ــرغ ۲۳.۴ درص ــد، تخم م ــات ۳.۶ درص ــای لبنی ــته، به ــال گذش ــک س ی
ــازه ۲۷.۴ درصــد،  ــات ۲۷.۷ درصــد، میوه هــای ت ــج ۴۶.۹ درصــد،   حبوب برن
گوشــت قرمــز ۷ درصــد، گوشــت مــرغ 1۷ درصــد، قنــد و شــکر ۴۸.۹ درصــد، 
ــا قیمــت  ــش و تنه ــز ۴ درصــد افزای ــی نی ــن نبات چــای 1۵.1 درصــد و روغ
ــان  ــی نش ــن بررس ــت. ای ــه اس ــش یافت ــد کاه ــازه 1.۵ درص ــبزی های ت س
ــه 1۹ شــهریورماه ســال  می دهــد کــه از 11 گــروه کاالیــی در هفتــه منتهــی ب
جــاری، قیمــت ۹ گــروه کاالیــی نســبت بــه هفتــه قبــل از آن افزایــش و یــک 
گــروه کاهــش یافتــه و یــک گــروه دیگــر نیــز ثابــت مانــده اســت. بــر همیــن 
اســاس نــرخ تخم مــرغ 0.۹ درصــد، برنــج 0.۶ درصــد، حبوبــات 0.۳ درصــد، 
ــکر 0.۴  ــد و ش ــد، قن ــز ۳.۲ درص ــت قرم ــد، گوش ــازه 1.۹ درص ــای ت میوه ه
درصــد، گوشــت مــرغ ۳.۲ درصــد، چــای 0.1 درصــد و روغن نباتــی 0.1 درصــد 
ــرخ ســبزی های 0.۹ درصــد کاهــش  ــور ن رشــد داشــته اســت. در دوره مذک
داشــت و لبنیــات بــدون تغییــر مانــد. در ایــن هفتــه در گــروه برنــج، قیمــت 
برنــج وارداتــی غیرتایلنــدی معــادل ۵.۳ درصــد و برنــج داخــل درجــه یــک 

0.1 درصــد افزایــش یافــت و بهــای برنــج داخــل درجــه دو ثابــت بــود. 

وزیــر تعــاون از قطــع نشــدن یارانــه ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور، به ویــژه 
کارگــران شــاغل در حاشــیه خلیــج فــارس خبــر داد. علــی ربیعــی در مراســم 
آغــاز بــه کار ســامانه بیمــه ای اداره کل اتبــاع خارجــی گفــت: داشــتن کارنامــه 
ــه  ــت و یاران ــی اس ــور الزام ــارج از کش ــاغل در خ ــان ش ــرای ایرانی ــغلی ب ش

کســانی کــه ایــن کارنامــه را داشــته باشــند، قطــع نخواهــد شــد.
ــات  ــعه خدم ــد را توس ــر و امی ــت تدبی ــم دول ــای مه ــی از رویکرده  وی یک
ــت و  ــور دانس ــارج از کش ــاغل در خ ــی ش ــهروندان ایران ــرای ش ــه ای ب بیم
 افــزود: بــا افتتــاح ایــن ســامانه در کشــورهای امــارات، کویــت، عمــان و چیــن 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی همــه خدمــات بیمــه ای خــود را در اختیــار ایرانیان 
شــاغل در خــارج از کشــور قــرار می دهــد. وزیــر تعــاون بــا اشــاره بــه اینکــه 
مســئله مهاجــرت نیــروی کار امســال در دســتور ســازمان بین المللــی کار قــرار 
ــا امنیــت را بــرای مهاجــران  ــه تــوأم ب گرفتــه اســت، داشــتن زندگــی عادالن

نیــروی کار بســیار بــا اهمیــت توصیــف کــرد. 
ربیعــی افــزود: در حــال حاضــر ۳00 هــزار نیــروی کار ایرانــی در حاشــیه خلیج 
ــان در امــارات متحــده عربــی، ۲0 هــزار  فــارس داریــم کــه ۲00 هــزار نفــر آن

نفــر در قطــر و ۲0 هــزار نفــر دیگــر نیــز در کشــور کویــت زندگــی می کننــد.
ــال ۹۵  ــاک در س ــرح ت ــرای ط ــی از اج ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع  وزی
ــه امضــای شــورای  ــر اســاس اجــرای ایــن طــرح کــه ب خبــر داد و گفــت: ب
عالــی اشــتغال رســیده اســت، همــه دانش آموختــگان دانشــگاه ها در حیــن 

ــوند. ــوردار می ش ــه ای برخ ــارت حرف ــای مه ــل از آموزش ه تحصی

مدیــر عامــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان بــا اشــاره بــه واریــز ســود ســال مالــی 
منتهــی بــه ۳1 شــهریور 1۳۹۴ بــه حســاب فرهنگیان بازنشســته عضو مؤسســه 
ــان ســال  ــا پای ــان ب ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــت: ســود دوره ۲1 مؤسســه صن گف
مالــی و برگــزاری مجامــع شــرکت های تابعــه و مؤسســه در بیــن فرهنگیــان 
عضــو توزیــع و ســهم اعضــای خروجــی پرداخــت شــد. مدیــر عامــل مؤسســه 
افــزود: روز ۲۹ شــهریور 1۳۹۵ و در آســتانه عیــد بــزرگ غدیــر، بیــش از ۲۷0 
میلیــارد ریــال ســود فعالیت هــای اقتصــادی مؤسســه در ســال مالــی منتهــی 
بــه ۳1 شــهریور 1۳۹۴ بــه حســاب ۶۳ هــزار نفــر از فرهنگیانــی کــه از اول مهــر 
1۳۹۳ تــا فروردیــن 1۳۹۵ بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل آمده انــد، واریــز شــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه واریــز ســود دوره ۲1، نشــان دهنــده پایبنــدی مؤسســه 
ــاله آن  ــت ۲1 س ــول فعالی ــا در ط ــال اعض ــود در قب ــدات خ ــی تعه ــه تمام ب
اســت، تصریــح کــرد: ایــن مبلــغ فقــط ســود ســال مالــی مذکــور اســت؛ زیــرا 
فرهنگیــان بازنشســته عضــو مؤسســه کمتــر از ســه مــاه پــس از بازنشســتگی 
 در هــر موقــع از ســال، سهم الشــرکه خــود شــامل ســهم عضــو، ســهم دولــت 
ــود  ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. غندال ــت می کنن ــخ دریاف ــا آن تاری ــود را ت و س
ــزود: ســود  ــور نیســت، اف ــان بازنشســته مذک ــی فرهنگی حاضــر تمــام دریافت
ســال مالــی منتهــی بــه ۳1 شــهریور 1۳۹۵ نیــز پــس از تقســیم بیــن اعضــا، به 
حســاب ایــن عزیــزان واریــز و بــه حســاب فرهنگیــان عضــو منظــور می شــود. 
بنابرایــن الزم اســت فرهنگیــان بازنشســته، حســاب بانکــی مرتبــط بــا صنــدوق 

ذخیــره فرهنگیــان را بــرای واریــز ســود در مراحــل بعــد فعــال نگــه دارنــد.

برنج یک ساله، حدود 50 درصد گران شد

معادن برای زنده ماندن برنامه می خواهند
گرچــه برنامه هــای حمایتــی و توســعه مربــوط بــه معــادن و صنایــع معدنــی در دســتور کار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار 
دارد، امــا عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه صادرکننــدگان مــواد معدنــی معتقــد اســت کــه در کنــار این هــا، دولــت بایــد بــرای زنــده 

نگهداشــتن معــادن هــم برنامــه داشــته باشــد.

در قاب تصویر

خبر خوش برای فرهنگیان بازنشستهیارانه ایرانیان خارج از کشور قطع نمی شود

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 257 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی 

تیبا

SE111 21 میلیون پراید 
و 5۰۰ هزار تومان

 21 میلیون پراید 131
و 2۰۰ هزار تومان

 3۰ میلیون پژو ۴۰5
و 3۰۰ هزار تومان

EF7 3۰ میلیون سمند 
و 7۰۰ هزار تومان

 3۶ میلیون پژو پارس سال
و ۶۰۰ هزار تومان

پژو 2۰۶ تیپ 5
 37 میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان

 2۴ میلیون 
و ۸5۰ هزار تومان

 ضربه هزار میلیارد تومانی قاچاق موبایل 
به اقتصاد ایران

ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــخنگوی س س
قاچــاق کاال و ارز، قاچاقچیــان 
اقتصــاد  اجــرای  مانــع  را 
مقاومتــی دانســت و گفــت: 
ــی  ــه تنهای ــل ب ــاق موبای قاچ
ســاالنه یکهــزار میلیــارد تومــان 
لطمــه  ایــران  اقتصــاد  بــه 
می زنــد. قاســم خورشــیدی گفــت: مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــا آن ــارزه ب ــه مب ــت و در زمین ــی اس ــی مل  و ارز، موضوع

کامــال جــدی هســتیم؛ امــا بایــد ســطح عرضــه را کنتــرل 
کــرد؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه مســئوالن کشــور هــم به 
ایــن جمع بنــدی رســیده اند کــه قاچــاق کاال یکــی از 
موانــع جــدی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت و بایــد بــه 
ــتاد  ــخنگوی س ــود. س ــل ش ــع و ح ــی رف ــکل اساس ش
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز افــزود: بارهــا از طریــق 
ــاف  ــاق اصن ــا، از ات ــر روش ه ــی و دیگ ــانه های جمع  رس
و واحدهــای صنفــی درخواســت شــده کــه خــود مســقیما 
ــا  نســبت بــه جمــع آوری کاالهــای قاچــاق اقــدام کننــد ت
نیــازی بــه ورود بازرســان و دســتگاه های متولــی نباشــد. 
وی تصریــح کــرد: فروشــنده ها و واحدهــای صنفــی کــه در 
گذشــته کاالهــای قاچــاق را خریــداری کرده انــد، بایــد کاال 
ــع  ــد؛ در واق ــه او بازگردانن ــد ب ــه خریده ان ــس ک را از هرک
می کردنــد  خریــداری  را  قاچــاق  نبایــد کاالی   آن هــا 

و مسئولیت توزیع آن را بر عهده می گرفتند.
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــزی مب ــتاد مرک ــخنگوی س  س
ــری از  ــرای جلوگی ــا ب ــن پرســش کــه آی ــه ای در پاســخ ب
ــت:  ــد، گف ــه داری ــاق برنام ــال قاچ ــه کاالی دیجیت عرض
قاچــاق موبایــل حــدود هــزار میلیــارد تومــان در ســال بــه 
ــی اســت  ــن در حال ــد؛ ای اقتصــاد کشــور خســارت می زن
ــن  ــی های تلف ــی گوش ــای صنف ــاماندهی واحده ــه س ک
ــه ثبــت و شناســه دار کــردن آن هــا نیــز در  همــراه از جمل
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن بــا ایــن کار، زمینه 
بــرای اســتفاده از تلفن هــای قاچــاق بــه حداقــل و حتــی 

بــه صفــر خواهــد رســید.

 نیاز جمهوری آذربایجان 
به خودروهای ایرانی

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت کــه بــرای 
ــه  ــه باکــو رفت ــروژه ب ــران پ ــاح دومیــن نمایشــگاه ای افتت
اســت گفــت: جمهــوری آذربایجــان نیــاز بــه خودروهــای 
ایرانــی دارد و شــرکت های خودروســاز ایــران، مشــکلی در 

ــد.  ــن کشــور ندارن ــه ای ــود ب ــروش محصــوالت خ ف
جعفــر ســرقینی افــزود: اگرچه بســیاری از خودروســازهای 
ــا  ــد، ام ــدی دارن ــور ج ــان حض ــون در آذربایج ــان اکن جه
ــد؛  ــد می کنن ــود خری ــای خ ــا درآمده ــب ب ــردم متناس م
همچنیــن طبــق بررســی ها، متوســط قیمــت خودروهــای 
از  وســیعی  طیــف  توانمنــدی  بــا  متناســب  ایرانــی 
ــروش  ــکلی در ف ــن مش ــت؛ بنابرای ــان اس ــردم آذربایج م

ــدارد.  ــن کشــور وجــود ن ــه ای ــی ب خودروهــای ایران
ــداث  ــگ اح ــش، کلن ــاه پی ــه ۲ م ــادآوری اینک ــا ی وی ب
وزیــر  ســوی  از  آذربایجــان  در  ایران خــودرو  کارخانــه 
صنعــت، معــدن و تجــارت زده شــد، گفــت: ایــن کارخانــه 
خودروهــای  نخســتین  خــود،  فعالیــت  اول  فــاز  در 
مونتاژشــده را در مــاه مــی ســال ۲01۷ وارد بــازار آذربایجان 
می کنــد و پــس از تکمیــل و توســعه، در انتهــای فــاز ســوم 

ــد. ــد ش ــام خواه ــور انج ــن کش ــز در ای ــازی نی قطعه س

جلوگیری از شوک قیمتی در ماه محرم
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلس 
ــر  ــا نظــارت ب ــد ب ــازار بای ــا بیــان اینکــه ســتاد تنظیــم ب ب
ــاه محــرم  ــی در م ــع از ایجــاد شــوک قیمت ــرخ کاال مان ن
شــود، گفــت: حضــور ســازمان تعزیــرات بــرای کنتــرل نرخ 
ــاره  ــوری درب ــی ن ــید راض ــود. س ــر ش ــد پررنگ ت کاال بای
ــارک رمضــان  ــاه مب ــرخ کاالهــای غــذای در م وضعیــت ن
ــا  ــن ماه ه ــه در ای ــت ک ــی اس ــت: بدیه ــرم گف ــاه مح و م
بــا توجــه بــه افزایــش مصــرف بعضــی از کاالهــای غذایــی 
ــرای  ــن ب ــتیم؛ بنابرای ــی هس ــزی جامع ــد برنامه ری نیازمن
اینکــه بتوانیــم در ایــن مناســبت ها در زمینــه ارائــه کاال بــا 
نــرخ مناســب بــا مشــکلی روبــه رو نباشــیم، بایــد قبــل از 
ــا  ــن روزه ــا در ای ــه و تقاض ــق عرض ــبت ها طب ــاز مناس آغ
ــا بیــان اینکــه مــا  ــه ای را اتخــاذ کنیــم. وی ب تدابیــر بهین
ــوع مناســبت ذخیره ســازی مناســبی  ــن ن ــرای ای ــد ب بای
داشــته باشــیم کــه بتوانیــم نیــاز مصرفــی بــازار را تأمیــن 
ــازار در مناســبت ها  ــم ب ــح کــرد: ســتاد تنظی ــم، تصری کنی
ــری  ــد تدابی ــرم، بای ــان و مح ــارک رمض ــاه مب ــژه م به وی

اتخــاذ کنــد کــه نــرخ قیمــت کاال در تعــادل قــرار گیــرد.

 رومانی، مشتری

150 هزار تن ماهی ایرانی
ــراه  ــت هم ــی و هیئ ــاورزی رومان ــر کش ــه وزی ــی ک در حال
ــی  ــد، محمــود حجت ــده بودن ــران آم ــه ای ــار ب ــن ب ــرای اولی ب
ــه  ــا توجــه ب وزیــر جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد کــه ایــران ب
ــد روی  ــاورزی دارد، می توان ــوزه کش ــه در ح ــی ک نیازمندهای
ــی  ــای دام ــی و نهاده ه ــای روغن ــام، دانه ه ــن خ واردات روغ
ــی همــکاری مشــترکی داشــته باشــد.  ــا رومان ــد ذرت ب مانن
ــا  ــتین بار ب ــرای نخس ــه ب ــز ک ــی نی ــاورزی رومان ــر کش وزی
هیئــت همــراه در ایــران حضــور یافتــه بــود، اعــالم کــرد کــه 
کشــورش می توانــد تــا 1۵0 هــزار تــن انــواع محصــوالت 
شــیالتی را از ایــران تأمیــن کنــد و بــرای کشــت فراســرزمینی 
در ایــن کشــور و صــادرات گوشــت گوســفند بــه ایــران آمادگــی 

ــل دارد.  کام
ایــر یمســکو اظهــار کــرد: در زمینه هــای مختلــف کشــاورزی 
پتانســیل همــکاری بیــن ایــران و رومانــی وجــود دارد 
ــف  ــای مختل ــاوری در زمینه ه ــال فن ــه انتق ــوان ب ــه می ت ک
صــادرات گوســفند زنــده، گوشــت قرمــز گوســفندی و دیگــر 
ــات و غــالت  ــد حبوب ــی مانن محصــوالت تولیدشــده در رومان
ــت  ــن کیفی ــی، بهتری ــته ایران ــزود: پس ــرد. وی اف ــاره ک اش
پســته  واردات  زمینــه  در  می توانیــم  و  دارد  جهــان  در  را 
 و میگــوی ایرانــی، همــکاری مناســبی بــا ایــران داشــته 

باشیم.

 استاندار اصفهان تأکید کرد:
ضرورت صرفه جویی آب در تمام بخش ها

ــا  ــت: ب ــان گف ــتاندار اصفه اس
در  تأخیــر  بــه  توجــه 
پاییــزی،  بارش هــای 
تمــام  در  آب  صرفه جویــی 
بایــد  مصــارف  و  بخش هــا 
قــرار  جــدی  توجــه  مــورد 
در  زرگرپــور  رســول  گیــرد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــران اس ــت بح ــتاد مدیری ــه س جلس
آخریــن وضعیــت آب و هوایــی گفــت: بــر اســاس 
ــه  ــالی مواج ــا خشکس ــان ب ــتان همچن ــا، اس گزارش ه
ــز  ــزی نی ــای پایی ــود بارش ه ــی می ش ــت و پیش بین اس
ــه عملکــرد توزیــع آب در  ــا تأخیــر محقــق شــود. وی ب ب
ــرد و  ــاره ک ــاری اش ــی ج ــال آب ــی در س ــدهای مخزن س
ــا توجــه بــه وضعیــت موجــود، صرفه جویــی در  افــزود: ب
تمــام بخش هــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. وی گفــت: 
بــا وجــود خشکســالی بی ســابقه، مصــرف آب در اســتان 
ــن  ــا کمتری ــردم ب ــرب م ــت و آب ش ــی مدیری ــه خوب ب
معضــل تأمیــن شــد. اســتاندار اصفهــان افــزود: در 
تولیــدات کشــاورزی نیــز بــه رغــم خشکســالی، بــا 
مدیریــت آب در ایــن بخــش و همراهــی کشــاورزان، 
وضعیــت خوبــی را در تولیــد محصــوالت شــاهد بودیــم. 
ــای تخصصــی خشکســالی  ــی کارگروه ه ــه داخل آیین نام

و سرمازدگی استان در این جلسه به تصویب رسید.

تأمین 20 درصد برق ساختمان های 

دولتی از انرژی های تجدیدپذیر
ــرکت های  ــات و ش ــا، مؤسس ــت، وزارتخانه ه ــت دول هیئ
مصرفــی  بــرق  درصــد   ۲0 تأمیــن  بــه  را  دولتــی 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از  خــود  ســاختمان های 
ملــزم کــرد. هیئــت وزیــران بــه ریاســت معــاون اول 
ــع  ــع موان ــون رف ــرای قان ــتای اج ــور، در راس رئیس جمه
مالــی کشــور،  نظــام  ارتقــای  و  رقابت پذیــر  تولیــد 
ــی  ــرکت های دولت ــا و ش ــات، نهاده ــا، مؤسس وزارتخانه ه
ــاختمان های  ــی س ــرق مصرف ــد ب ــن ۲0 درص ــه تأمی را ب
ــن  ــر ای ــرد. ب ــزم ک ــر مل ــای تجدیدپذی ــود از انرژی ه خ
نهادهــای  دولتــی،  مؤسســات  وزارتخانه هــا،  اســاس 
ــا  ــد ت ــی موظفن ــرکت های دولت ــی و ش ــی غیردولت عموم
ــی  ــرق مصرف ــد از ب ــت کم ۲0 درص ــال، دس ــدت ۲ س م
ســاختمان های خــود را از انرژی هــای تجدیدپذیــر تأمیــن 
کننــد. هیئــت دولــت در ایــن جلســه همچنیــن مقــرر کــرد 
مبلــغ ۶۲.۵۹۳.۴0۹ میلیــون ریــال )۶۲ هــزار میلیــارد 
ریــال( از بدهــی شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی 
ــدات  ــم تعه ــی، ناشــی از اصــل، ســود و جرائ ــرق حرارت ب
ــا و پروژه هــای  ــرای اجــرای طرح ه ــت تســهیالت ب دریاف
ــه  ــی، ب ــازمان حسابرس ــد س ــورد تأیی ــرمایه گذاری م س

ــود. ــل ش ــت منتق ــی دول بده

تقلید از نام برندهای غذایی خارجی
رئیــس مجمــع واردات معتقــد اســت کــه تقلیــد دائمــی 
ــی  ــر خارج ــای معتب ــوالت برنده ــکل محص ــام و ش  از ن
ــر  ــد را کوچک ت ــر، تولی ــت کمت ــا کیفی ــا ب ــد آن ه و تولی
می کنــد. علیرضــا مناقبــی دربــاره تقلیــد برخــی از 
ــوالت  ــی از محص ــوالت غذای ــدی محص ــای تولی واحده
ــی نشــأت  ــن از جای ــت: ای ــام برندهــای خارجــی گف و ن
می گیــرد کــه مــا می آییــم و بــا شــعار حمایــت از تولیــد 
ــه  ــی ک ــم؛ در حال ــران را می بندی ــی دیگ ــوی کار قانون جل
ــد شــرایط  ــه بای ــت؛ بلک ــد گرف ــوی کار درســت را نبای جل
ــران  ــد کار دیگ ــزود: نبای ــم. وی اف ــا دهی ــود را ارتق کار خ
را ببینیــم، آن را مــزه مــزه کنیــم، بعــد بــرای ورود 
ــا  ــد از آن ه ــا تقلی ــم و ب ــاد کنی ــع ایج ــور مان ــه کش آن ب
ــه در  ــم؛ چــرا ک ــار خــود بگیری ــازار را در اختی ــم ب بخواهی
ــن  ــده توهی ــعور مصرف کنن ــل و ش ــه عق ــورت ب ــن ص ای
ــم  ــر می کنی ــا فک ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب ــم. مناقب کرده ای
ــی  ــن در حال ــت: ای ــازیم، گف ــدا بس ــرخ را از ابت ــد چ بای
اســت کــه چــرخ ســال ها قبــل تولیــد شــده و مــا بایــد 
آن را کامــل و ایرانیــزه کنیــم؛ از نظــر مــن کــه تــا حــدودی 
ناسیونالیســت هســتم، ایرانیــزه کــردن، یعنــی افزایــش 
ــعور  ــراد دارای ش ــا را اف ــن ایرانی ه ــه م ــرا ک ــت؛ چ  کیفی

و فهم و عالم می دانم.

صادرات زعفران ایرانی افزایش یافت
اطالعــات گمــرک ایــران نشــان می دهــد در پنــج مــاه 
ــن  ــی ۵1 ت ــران ایران ــادرات زعف ــته، ص ــال گذش ــت س نخس
ــن  ــه ۵۴ ت ــزان در ســال جــاری ب ــن می ــه ای ــوده اســت ک ب
ــش ۵ درصــدی  ــی از افزای ــه حاک ــه اســت؛ ک ــش یافت افزای

ــت.  ــران اس ــادرات زعف ص
ــاه نخســت  ــج م ــران در پن ــرک ای ــات گم ــر اســاس اطالع ب
ــادل ۵۴  ــی مع ــران ایران ــواع زعف ــادرات ان ــاری، ص ــال ج س
ــون تومــان  ــارد و ۸۸۳ میلی ــوده اســت کــه ۲۴۲ میلی ــن ب ت
ــران  ــادرات زعف ــد ص ــورهای مقص ــت. کش ــته اس ارزش داش
ــی ــده عرب ــارات متح ــن، ام ــپانیا، ژاپ ــترالیا اس ــی، اس  ایران

فرانسه، هنگ کنگ، لبنان، انگلستان، چین و... بوده اند.

اختالف فاحش قیمت آیفون ۷ در ایران
درحالــی تنهــا چنــد روز از عرضــه تلفن هــای همــراه آیفــون ۷ 
ــل تأمــل  و +۷ می گــذرد کــه شــاهد اختــالف فاحــش و قاب
 APPLE قیمــت ایــن کاال در بــازار ایــران نســبت بــه ســایت

. هستیم
 مســئله قابــل تأمــل اینکــه قیمــت کــف و ســقف محصــوالت 
جدیــد تلفــن همــراه آیفــون در ســایت APPLE بــه ترتیــب 
مربــوط بــه Iphone۷ بــا حافظــه ۳۲ گیــگا بایــت بــه 
قیمــت ۶۴۹ دالر، معــادل ۲ میلیــون و ۳00 هــزار تومــان 
گیگابایــت   ۲۵۶ حافظــه  بــا   jet black  ۷+Iphone و 
و ۴۵0 هــزار  میلیــون  قیمــت ۹۶۹ دالر، معــادل ۳  بــه 
تومــان تعییــن شــده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه 
Iphone۷ بالفاصلــه پــس از عرضــه در بــازار بــه قیمــت 
ــه  ــد ک ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــون و ۳00 ه ۴ میلی
ــم  ــورد ک ــاره م ــی درب ــون تومان ــالف ۲ میلی ــت از اخت حکای
 قیمت تریــن محصــول آیفــون ۷ عرضــه شــده در بــازار ایــران 

و شرکت اپل دارد.
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حتما بخوانید!
اعزام هیئت تخصصی پزشکی و ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

تــا  می شــود  راهــی  تحصیلــی  بورســیه  گاهــی 
دانشــجویان کشــور خــود را رهــا کننــد و زندگــی در 
غربــت را بــه کار و تحصیــل در کشورشــان ترجیــح 
ــور و آســودگی  ــذر از هفت خــوان کنک ــس از  گ ــد. پ دهن
دغدغــه  مهم تریــن  دانشــگاه ها،  بــه  ورود  از   خیــال 
ذهنــی بعضــی دانشــجویان، بورســیه شــدن اســت؛ 
هــر چنــد تعــداد دانشــجویانی کــه نگــران اشــتغال 
ــی  ــه از توانای ــان ک ــا آن ــت، ام ــم نیس ــتند، ک ــود هس خ
ــدن از  ــرون آم ــا راه بی ــد، تنه ــری برخوردارن ــی بهت مال
ــد  ــد و معتقدن ــور می دانن ــروج از کش ــی را خ ــن نگران ای
ــد  ــر می توانن ــوری دیگ ــل در کش ــیه و تحصی ــا بورس ب
ــد.  ــت یابن ــود دس ــزرگ خ ــک و ب ــای کوچ ــه آرزوه ب
درواقــع آنــان کــه بــه فکــر بــورس و تحصیــل در خــارج 
ــده  ــق و حساب ش ــزی دقی ــک برنامه ری ــا ی ــتند ب هس
ــد  ــا کلــی فرآین ادامــه تحصیــل در کشــوری خــاص را ب
ــا اولیــن پیشــنهاد )کــه  و تــاش انتخــاب می کننــد و ب
ــه کشــور  ــد برگشــت ب ــد( قی ــن کن آینده شــان را تضمی
ــی  ــا زندگ ــد ت ــود را می زنن ــپرده خ ــه س ــی وثیق  و حت

را هرچند ایده آل اما در غربت، سپری کنند.
   آمار مبهم

البتــه همــه ایــن مســائل در حالــی اســت کــه تاکنــون 
ــرادی ســخن  ــار اف ــان از آم ــن می کســی نتواســته در ای
بگویــد کــه بــرای خــروج از کشــور نیاز بــه خدمــات وزارت 

ــا آزادکــردن  علــوم )مثــل رفــع مشــکل نظــام وظیفــه ی
مــدارک تحصیلــی خــود( ندارنــد؛ ولــی بررســی ها 
نشــان می دهــد افــرادی کــه نیــاز بــه آزادســازی مــدرک 
ــا  ــن 4 ت ــه طــور متوســط بی ــد، آمارشــان ســاالنه ب دارن
5 هــزار نفــر اســت و ایــن گفتــه رئیــس ســازمان امــور 

ــوم اســت. دانشــجویان وزارت عل
 البتــه نبایــد از حــق گذشــت کــه در ایــن میــان هســتند 
افــرادی کــه بعــد از تحصیــل و کســب تجربــه بــه 
ــود  ــور خ ــع در کش ــد و در واق ــود برمی گردن ــن خ میه

ــس  ــه پ ــرادی ک ــمارند اف ــا بی ش ــد؛ ام ــت می کنن خدم
از اتمــام مــدت بــورس، متأســفانه بــه دالیــل مختلفــی 
برنمی گردنــد. بــا رصــدی دقیــق می تــوان دریافــت 
کــه کنتــرل بازگشــت ایــن افــراد بــه کشــور اصــا 
امکان پذیــر نیســت و ارزشــیابی مــدارک تحصیلــی 
ــدود 4  ــه ح ــد ک ــان می ده ــر نش ــال اخی ــه س در دو س
ــی از  ــده و اطاعات ــیابی نش ــان ارزش ــر مدارکش ــزار نف ه
ــه کل در  ــا ب ــتند ی ــران بازگش ــه ای ــداد ب ــن تع ــه ای اینک
ــدادن  ــع شــاید ن ــد موجــود نیســت. درواق کشــور ماندن

ــارج  ــا در خ ــته ی ــور برگش ــه کش ــه ب ــرادی ک ــار از اف آم
ــال  ــر ح ــه ه ــی ب ــد؛ ول ــت باش ــک سیاس ــد، ی مانده ان
دانشــجویی کــه از طریــق مراحــل قانونــی بــورس 
ــل  ــی از نحــوه تحصی ــد اطاعات ــی می شــود، بای تحصیل
و عملکــردش وجــود داشــته باشــد. در ایــن میــان نیــز 
ــدن فرصت هــای  ــرای گذارن هســتند دانشــجویانی کــه ب
مطالعاتــی عــازم کشــورهای خارجــی می شــوند، امــا در 
ــدن  ــا مان ــر آنج ــای کاری بی نظی ــا فرصت ه ــه ب  مواجه

را به برگشتن ترجیح می دهند.
   اعطای بورسیه

ــه توســعه ارتباطــات علمــی  ــد اعطــای بورســیه ب  هرچن
و گســترش روابــط بیــن دو کشــور کمــک می کنــد، امــا 
ــجویان  ــه دانش ــت ک ــن اس ــح و مبره ــگان واض ــر هم ب
ایرانــی بــدون شــک نخبــه هســتند و کشــورهای مختلف 
بــرای داشــتن چنیــن ســرمایه هایی از هیــچ کاری دریــغ 
نمی کننــد؛ درواقــع بــا دادن وعده هــا و پیشــنهادات 
ــیده  ــود کش ــمت خ ــه س ــی را ب ــان ایران ــف، جوان  مختل
ــد.  ــک می کنن ــا کم ــه حوزه ه ــود در هم ــور خ ــه کش و ب
چنــد ســالی اســت کــه موضــوع رفتــن جوانــان از کشــور 
ــا  ــرده و آن ه ــر ک ــئوالن را درگی ــیاری از مس ــن بس  ذه
بــرای  مختلــف  بســترهای  راه انــدازی  فکــر  بــه  را 
ــا  ــه ت ــی در کشــور انداخت ــگان ایران ــده نخب ــن آین تضمی
جایــی کــه بیــش از پیــش بــه مســائلی مثــل فعالیــت 
ــاوری  ــم و فن ــای عل ــان، پارک ه ــرکت های دانش بنی ش

و اشــتغال زایی آن هــا توجــه می کننــد.

نگاهی به وضعیت دانشجویان بورسیه

بورسیه هایی که برگشتی در کارشان نیست

  اعزام هیئت تخصصی 
پزشکی و صنایع غذایی به نمایشگاه عمان

شــرکت  عامــل  مدیــر 
بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــاوه  ــت: ع ــان گف ــتان اصفه اس
ــی  ــر حضــور شــرکت های ایران ب
در  ایــران  پاویــون  قالــب  در 
نمایشــگاه  یازدهمیــن 
 بین المللــی غــذا و هتلــداری 
و ششــمین نمایشــگاه بین المللــی تجهیــزات و خدمــات 
پزشــکی، امســال هیئتــی 30 نفــره متشــکل از فعــاالن عرصــه 
پزشــکی و صنایــع غذایــی نیــز بــا همــکاری ســازمان توســعه 
تجــارت بــه ایــن نمایشــگاه اعــزام خواهنــد شــد. بــه گــزارش 
ــتان  ــی اس ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــانه ش ــد رس واح
اصفهــان، رســول محققیــان اظهــار داشــت: شــرکت نمایشــگاه 
اصفهــان به عنــوان نماینده رســمی شــرکت Oman Expo در 
ایــران و منتخــب ســازمان توســعه تجــارت، ماننــد ســال های 
گذشــته پاویــون ملی ایــران را در ایــن دو نمایشــگاه، مدیریت 
ــر حضــور شــرکت ها، اعــزام  کــرده اســت و امســال عــاوه ب
ــزی  ــز برنامه ری ــگاه را نی ــد از نمایش ــی بازدی ــت تخصص هیئ
کــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دو رویــداد مهــم 
ــزار  ــاه در مســقط برگ ــا 1 مهرم نمایشــگاهی از 30 شــهریور ت
ــگاه  ــن دو نمایش ــران در ای ــون ای ــزود: پاوی ــد، اف ــد ش خواه
ایرانــی، خدمــات  و 20 شــرکت  دارد   240 متــر وســعت 
و محصــوالت خــود را در زمینــه تولیــد و صــادرات انــواع مــواد 
ــزات  ــواع تجهی ــداری، ان ــات گردشــگری و هتل ــی، خدم غذای
پزشــکی و خدمــات توریســم ســامت در کنــار دیگــر کشــورها 

عرضه خواهند کرد.

 خسارت خشکسالی 

به ۳۰ درصد از پسته کرمان
 رئیــس جهــاد کشــاورزی کرمــان از خســارت بــه 30 درصــد 
ــر داد.  ــان خب ــتان کرم ــاری اس ــال ج ــته س ــول پس از محص
عبــاس ســعیدی اظهــار داشــت: اســتان کرمــان، بزرگ تریــن 
تولیدکننــده پســته ایــران و از مهم تریــن تأمین کننــدگان 
ــارد  ــاالنه 1.5 میلی ــزود: س ــت. وی اف ــی اس ــازار جهان ــاز ب نی
دالر ارزآوری پســته اســتان کرمــان اســت و ایــن کاال بــه 
ــاد  ــس جه ــود. رئی ــادر می ش ــا ص ــف دنی ــورهای مختل کش
بــا وجــود  در ســال جــاری  کشــاورزی کرمــان گفــت: 
ــته  ــن پس ــزار ت ــی، 130 ه ــرات اقلیم ــر تغیی ــر اث ــارت ب خس
خشــک برداشــت می شــود. وی ادامــه داد: برداشــت پســته 
هم اکنــون در بیشــتر شهرســتان های شــمالی اســتان کرمــان 
آغــاز شــده و برداشــت محصــول تــا نیمــه مهرمــاه ادامــه دارد. 
وی خشکســالی را مهم تریــن چالــش در مســیر تولیــد ایــن 
ــزه  ــتار مکانی ــت و خواس ــان دانس ــتان کرم ــول در اس محص

ــد. ــته ش ــای پس ــاری در باغ ه ــدن آبی ش

اخبار کوتاه

 »کتیبه خدمت« 
گامی مهم در راستای خدمت رسانی

کیمیای وطن
شــورای  نشســت  ســومین   
اطاع رســانی مناطــق 15گانــه 
بــا  اصفهــان  شــهرداری 
ــی  ــط عموم ــر رواب ــور مدی حض
مدیــران  اصفهــان،  شــهرداری 
مناطــق  عمومــی   روابــط 
ــه  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــتاد رواب ــای س و رؤس

ــد.  ــزار ش ــه 2 برگ ــهرداری منطق ــت ش ــی مدیری میزبان
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
مدیــر منطقــه 2 شــهرداری اصفهــان در ابتــدای ایــن نشســت 
ــی شــهرداری  ــط عموم ــر رواب ــه مدی ــن خوشــامدگویی ب  ضم
و مدیــران روابــط عمومــی مناطــق بــا اشــاره بــه اینکــه روابــط 
عمومــی چشــم بینــای مدیریــت شــهری بــه حســاب می آیــد 
 اظهــار کــرد: ایــن حــوزه بــا وجــود افــرادی ســختکوش

ــش  ــی پی ــه خوب ــهر را ب ــانی در ش ــم اطاع رس ــت مه محوری
می بــرد. محمدحســین جعفــری افــزود: مدیــران روابــط 
عمومــی در مناطــق از نیروهــای باســابقه و بــا انگیــزه مدیریت 
ــرای  ــزان ب ــن عزی ــار ای ــان هســتند و کار در کن شــهری اصفه
ــان  ــن نشســت، آقای ــه ای مــن باعــث افتخــار اســت. در ادام
حمیــد دلفــروزی بــه عنــوان مدیــر منطقــه 7 و محمدمهــدی 
کاظمــی بــه عنــوان مدیــر روابــط عمومــی منطقــه 11 معرفــی 
و   7 منطقــه  در  علی بابایــی  اصغــر  زحمــات  از  و  شــدند 
ــن از  ــد. همچنی ــر ش ــه 11 تقدی ــی در منطق ــا صادق حمیدرض
محمــد ســمیعی، مدیــر روابــط عمومــی شــورای شــهر اصفهان 
و حامــد ســحاریان رئیــس اداره ارتباطــات مردمــی 137 کــه 
بــه ترتیــب پیــش از ایــن، مدیــران روابــط عمومــی مناطــق 3 
و 13 بوده انــد، تجلیــل بــه عمــل آمــد. مدیــر روابــط عمومــی 
شــهرداری اصفهــان گفــت: یکــی از گام هــای روابــط عمومــی 
ــف  ــازمان های مختل ــک س ــا کم ــه ب ــان ک ــهرداری اصفه ش
ــه  ــوان »کتیب ــا عن ــع ب ــوری جام ــه بروش ــده، تهی ــام ش انج
خدمــت« اســت. هــادی نباتی نــژاد گفــت: در ایــن بروشــورها 
کــه در اختیــار هیئت هــای مذهبــی قــرار می گیــرد، خدماتــی 
ــی  ــای مذهب ــه هیئت ه ــا ب ــا و ارگان ه ــوی نهاده ــه از س ک
هیئت هــای  مســئوالن  و  شــده  می شــود، گنجانــده  داده 
ــا  ــی ب ــه راحت ــت« ب ــه خدم ــتفاده از »کتیب ــا اس ــی ب مذهب
نحــوه دریافــت مجــوز تبلیغــات شــهری و وظایــف خــود آشــنا 
می شــوند. نباتی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه دبیرخانــه 
ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــت رواب ــذاری در مدیری ــورای نامگ ش
 مســتقر شــده و مدیــر روابــط عمومــی دبیــر ایــن شوراســت
ــق  ــی مناط ــط عموم ــران رواب ــوص مدی ــن خص ــزود: در ای  اف
بازوهــای اجرایــی ایــن دبیرخانــه بــه حســاب می آینــد و بایــد 
ــا مدیــر و معاونــان منطقــه و همچنیــن  ــا ارتبــاط مســتمر ب ب
ــر ــرای معاب ــام ب ــاب ن ــه انتخ ــبت ب ــی، نس ــدان محل  معتم

پل ها، خیابان ها و.. در سطح منطقه اقدام کنند.

اخبار کوتاه

ــافران  ــاری، مس ــال و بختی ــا در چهارمح ــدید دم ــت ش اف
ایــن اســتان را کــه اقامــت آن هــا در چادرهــا بــود، غافلگیــر 

کــرد. 
چهارمحــال و بختیــاری یکــی از اســتان های زیبــای کشــور 
ــمت  ــه س ــیاری را ب ــافران بس ــاله مس ــر س ــه ه ــت ک اس

طرفــی  از  همچنیــن  می کشــاند.  خــود 
محــل عبــور مســافران جنــوب کشــور از 
جملــه مســافران اســتان های خوزســتان 
ــور  ــف کش ــق مختل ــه مناط ــهر و... ب و بوش

ــت. اس
 بســیاری از مســافران ایــن منطقــه در 
اســتان  مختلــف  گردشــگری  مناطــق 
زیبایی هــای  از  و  می کننــد  برپــا  چــادر 

ــتان  ــن اس ــافران ای ــتر مس ــد. بیش ــذت می برن ــه ل منطق
ــهرکرد ــه ش ــارک الل ــن، پ ــرد بروج ــای سیاس  در منطقه ه

ــا  ــادر برپ ــهر و... و. چ ــامان، فرخ ش ــهرکرد، س   ورودی ش
و مدتــی حــدود یــک تــا ســه، چهــار روز را ســپری 

 . می کننــد
مدتــی اســت کــه هــوا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

ــا  ــن دم ــت. کمتری ــده اس ــردی گرایی ــه س ــب ها ب در ش
توســط هواشناســی یــک درجــه ســانتیگراد بــرای شــهرکرد 
ثبت شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه دمــا در 
مناطــق گردشــگری بــه  واســطه داشــتن درختــان و وجــود 
آب نمــا و وزش بــاد بــه کمتــر از ایــن میــزان رســیده اســت. 
کاهــش دمــا موجــب شــده مانــدگاری 
مســافرانی کــه شــب ها چــادر می زدنــد 
یابــد. منطقــه  ایــن منطقــه کاهــش  در 
شــلوغ ترین  از  یکــی  بروجــن،  سیاســرد 
مناطــق گردشــگری اســتان اســت و بــه 
 لحــاظ هم جــواری بــا جــاده خوزســتان

می شــوند  آن  وارد  بســیاری   مســافران 
و چنــد روزی را در آن ســپری می کننــد. 
ــه  ــور ب ــی کش ــق جنوب ــه از مناط ــافران ک ــیاری از مس بس
ــادر  ــی چ ــه برپای ــدام ب ــد، اق ــفر کرده ان ــه س ــن منطق ای
ــد کــه ســردی  در مناطــق گردشــگری ایــن اســتان کرده ان
ــد  ــرک کنن ــا را ت ــا چادره ــداد موجــب شــده ت ــوا در بام  ه
و بــر خودروهــا ســوار شــوند و بــرای گــرم کــردن خــود از 

بخــاری خودروهــا اســتفاده کننــد.

سرما، مسافران چهارمحال و بختیاری را غافلگیر کرد

رئیــس دفتــر نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در 
ــه  ــه ضــرورت ایجــاد زمین ــا اشــاره ب ــزد ب اســتان ی
گردشــگری  صنعــت  پیــش  از  بیــش  توســعه 
ــرکت  ــای ش ــه کار پروازه ــروع ب ــتان، از ش ــن اس ای
ــا ســرمایه گذاری شــرکت تعاونــی  ــا ب هواپیمایــی آت

پیشــگامان از 7 مهرمــاه امســال، از 
ــر داد.  ــزد خب ــدأ ی مب

محمدعلــی روســتایی در آییــن معارفــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــا در ی ــای آت پروازه
صنعتــی بــودن ایــن اســتان ادامــه 
داد: از آنجایــی کــه بازرگانــان خارجــی 
ــتان  ــه اس ــال ب ــول س ــی در ط مختلف
یــزد ســفر می کننــد، وجــود پروازهــای 

ایجــاد  در  مهمــی  نقــش  خارجــی  مســتقیم 
ــان  ــا بازرگان ــاری ب ــان تج ــتمر و آس ــات مس ارتباط

خارجــی ایفــا می کنــد. 
ــزد را در شــرایط  ــت فرودگاهــی اســتان ی وی ظرفی
ــت  ــش دانس ــش از پی ــای بی ــب ارتق ــی مناس  فعل
و خاطرنشــان کــرد: وجــود پــرواز خارجــی مســتقیم 

بــه اســتان یــزد، زمینــه حضــور ســرمایه گذاران 
یــزدی خــارج از کشــور در اســتان را فراهــم می کنــد.

خارجــه  امــور  وزارت  نمایندگــی  دفتــر  رئیــس   
در اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه اســتان یــزد از 
جملــه اســتان های گردشــگری کشــور محســوب 
ــی  ــرکت تعاون ــه داد: ش ــود ادام می ش
هــزار   40 از  بیــش  بــا  پیشــگامان 
در  مهمــی  نقــش  بومــی  ســهامدار 
توســعه صنعــت گردشــگری اســتان 
ــه  ــا اشــاره ب ــد. روســتایی ب ــا می کن ایف
ــگامان  ــی پیش ــرکت تعاون ــت ش ظرفی
زیرســاخت های  ایجــاد  راســتای  در 
اســتان  در  بین المللــی  حمل ونقــل 
یــزد گفــت: قــرارداد پروازهــای شــرکت هواپیمایــی 
آتــا از مبــدأ یــزد بــا ســرمایه گذاری و حمایــت گــروه 
تعاونــی پیشــگامان از 7 مهرمــاه امســال بــه ســمت 
مقاصــد مختلــف داخلــی و خارجــی در اســتان آغــاز 
می شــود. گفتنــی اســت شــهرهای نجــف و دبــی از 

ــت. ــزد اس ــای ی ــد پروازه مقاص

دادنامه
 : پرونده  شماره     1393  /  12  /  06  : تنظیم  تاریخ     9309970353502400  : دادنامه  شماره 

9209980365601049   شماره بایگانی شعبه : 931043 شاکی : آقای سید مسیح رجائی الموسوی 

فرزند سید حسن به نشانی رباط اول 12 متری مطهری انتهای ک مسیح      متهم : آقای اصغر نادری 

به نشانی اصفهان خ رباط اول کوچه داعی جعفری پشت ساختمان زیتون      اتهام : مشارکت در ضرب 

و جرح عمدی     گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل 

مبادرت بصدو ر رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- سید حسن رجائی الموسوی 

فرزند مرتضی  2- سید مسیح 3- سید محمد 4 – سید امیر عباس  شهرت همگی رجائی الموسوی 

با وکالت آقای علی کاه ریز دائر بر مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به  فرزندان سید حسن 

ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به آقایان رسول و اصغر نادری و 5 – آقای اصغر نادری 

فرزند مهدی و 6 – رسول نادری فرزند اصغر و 7 – محسن نادری فرزند مهدی دائر بر مشارکت در 

نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به متهمان ردیف اول الی چهارم دادگاه 

با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان و شکایت متقابل 

طرفین علیه یکدیگر و گواهی های صادره از پزشکی قانونی و اظهارات گواهان و گزارش و تحقیقات 

محلی انجام شده توسط مامورین کانتری و نحوه اظهارات متهمین ردیف اول الی ششم در دادسرا 

و داللت بر حضور در گیری را دارد و دفاعیات باوجه آن در جلسه دادرسی و عدم حضور متهم ردیف 

هشتم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به آنان محرز و مسلم بوده و مستندا به 

بند دوم و سوم ماده 615 و ماده 608 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 و 

مواد 448 و 449 و 488 و 563 و 593 و 656 و 709 و 714 قانون مجازات اسامی مصوب سال 

1392 هر یک متهمین ردیف اول الچهارم ) آقایان رجائی الموسوی ( را از حیث مشارکت در نزاع 

دسته جمعی ) با توجه به اینکه بلحاظ خروج طحال  از بدن آقای رسول قادری منتهی به نقص عضو 

گردیده است ( به تحمل سه سال حبس و از حیث توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای 

نقدی با رعایت ماده 134 قانون اخیر الذکر که صرفا مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و هریک از 

متهمین آقایا ن رسول و اصغر و محسن نادری را از حیث مشارکت در نزاع دسته جمعی به تحمل 

شش ماه حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوص جرم متهمین ردیف اولی الی چهارم را متساویا به 

پرداخت چهار درصد دیه کامل بابت دامهی خلف سر و سمت راست پیشانی و زیر چشم چپ و شش 

درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی بینی و سه هزارم دیه کامل بابت کبودی بینی و پانزده درصد 

دیه کامل بابت منقله استخوان گونه چپ و 5 / 1 درصد دیه کامل بابت ارش تورم سمت چپ صورت 

و ارش آسیب خفیف مجاری ادرای و ارش جراحت شانه راست در حق آقای اصغر نادری و سه درصد 

دیه کامل بابت دامیه فرق سر و حارصه کف پای راست و کف پای چپ وچهار  درصد دیه کامل بابت 

شکستگی استخوان ترقوه راست و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال متعاقب پارگی آن و 

چهل و پنج صدم درصد دیه کامل بابت ارش تجمع خون اطراف کلیه چپ و مجموعا هشت درصد دیه 

کامل بابت ارش آسیب شناسی از عمل جراحی بازکردن جدارشکم و ارش آسیب شناسی از تعبیه 

لوله جهت تخلیه ترشحات و ارش شدید استرسی به دنبال آسیب مغزی در حق آقای رسول نادری و 

آقایان رسول و اصغر و محسن نادری را متساویا به پرداخت 5 / 2 درصد دیه کامل بابت حارصه آرنج 

راست و سمت راست سر و دو عدد حارصه زانوی چپ و 2 سه هزارم دیه کامل بابت حارصه بند اول 

انگشت شست و بند انتهایی انگشت چهارم در حق آقای سید امیر عباس رجائی الموسوی و شش 

هزارم دیه کامل بابت کبودی طرف داخل ران چپ و پهلوی چپ و خلف ران چپ و زیر بغل چپ و یک 

در صد دیه کامل بابت ارش حارصه زیر بغل چپ و نیم جرح طرف چپ سر که منجر به عدم رویش 

مجدد سر به میزان نیم درصد از سطح کل روی سر شده است در حق آقای سید محسن رجائی و 

شش هزارم دیه کامل بابت کبودی سمت چپ پیشانی و کبودی بازوی چپ و جلوی ران راست و 5 / 

2 درصد دیه کامل بابت حارصه کف هر دو دست و دامیه قوزک خارجی مچ پای راست و حارصه قوزک 

داخلی مچ پای راست و سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم سمت چپ پیشانی و یک درصد 

یده کامل بابت ارش تورم خلف شانه راست و سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم قوزک مچ پای 

راست در حق مسیح رجایی و 5 / 2درصد دیه کامل بابت حارصه زیر چشم و خلف آرنج دست راست 

و چپ و خلف ساعد دست چپ و نه درصد دیه کامل بابت ارش حارصه قدام قفسه سینه در حق آقای 

سید محمد رجایی محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهمین ردیف اولی الی ششم حضوری 

و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان و 

نسبت به متهم ردیف هشتم ) محسن نادری ( غیابی و ظرف مدت ده روز پس از اباغ واقعی قابل 

واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد / ض 

رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان – حسین گازری – شماره : 19146 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده اصلی : 95 / 431   شماره دادنامه : 576    مورخ : 8 / 6 / 95     تاریخ رسیدگی : 

-   مرجع رسیدگی کننده : شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : محمود زارع    به نشانی 

: فاورجان – خ روبروی دهبانی منزل شخصی    خوانده : سید مهدی میر صالحی بروضی   به نشانی 

: مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه چک    به تاریخ 7 / 6 / 95 شعبه 39 شورای حل اختاف 

اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کاسه مفتوح است با ماحظه اوراق پرونده شورا با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورا در خصوص دعوی محمود زارع به طرفیت سید مهدی میر صالحی بروضی به خواسته مطالبه 

مبلغ 000 / 000 / 45 ریال موضوع دو – 2 فقره چک به شماره 515017 و 515016 به انضمام هزینه 

دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ و اطاع در جلسه 

رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر 

برائت ذمه خویش بعمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده ومستندا به 

مواد 198 – 515 –519- 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

چهل و پنج میلیون ریال – 000 / 000 / 45 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و 

بیست و هفت هزار و پانصد ریال – 1227500 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 

تاریخ سر رسید ) 20 / 4 / 95 ( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد . 

قاضی شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19144 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده اصلی : 95 / 432   شماره دادنامه : 575    مورخ : 8 / 6 / 95     تاریخ رسیدگی 

: -   مرجع رسیدگی کننده : شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : محمود زارع    به 

نشانی : فاورجان – الرکان - خ روبروی ذغالی  منزل شخصی    خوانده : مجید هرادی     به نشانی 

: مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه چک    به تاریخ 7 / 6 / 95 شعبه 39 شورای حل اختاف 

اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کاسه مفتوح است با ماحظه اوراق پرونده شورا با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورا در خصوص دعوی محمود زارع به طرفیت مجید هرادی  به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 

/ 200 ریال موضوع یک  فقره چک به شماره 03107535  به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 

تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین 

و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ و اطاع در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 

هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش بعمل 

نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده ومستندا به مواد 198 – 515 –519- 

522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست  میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و یکصد و چهل و پنج هزار  ریال – 000 / 145 3  ریال بابت 

هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ) 20 / 4 / 95 ( تا زمان اجرای حکم بر 

اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز دیگر 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد . 

قاضی شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19142 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 94 - 2138   شماره دادنامه : 195    مورخ : 14 / 2 / 95     مرجع رسیدگی کننده : 

شعبه سیزده  شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : محمود میرزایی    نشانی : اصفهان – خیابان 

هشت بهشت شرقی – کوچه 24 – فرعی 3 پاک 42   وکیل : مسرور گیتی فر    نشانی : خیابان 

حکیم نظامی – نرسیده به چهارراه امین جنب بانک انصار – پاک 781  خوانده : علی محمد کریمی 

منش   نشانی : مجهول المکان      وکیل : -    نشانی : -     خواسته : مطالبه مبلغ 000 / 000 / 15 

ریال بابت یکفقره چک به شماره 496450 مورخ 20 / 10 / 93 به انضمام کلیه خسارات و تاخیر تادیه 

و حق الوکاله     باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ء ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای  قاضی شورا در خصوص دعوی  آقای 

محمود میرزائی با وکالت مسرور گیتی فر به طرفیت آقای علی محمد کریمی منش به خواسته مطالبه 

مبلغ 000 / 000 / 15 ریال وجه یک  چک به شماره 496450  به عهده بانک کشاورزی شعبه قدس 

لردگان به  انضمام مطلق  خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 

خواها ن و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 

خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواند ه ثابت به نظر می رسد که مستندا به موا د212 

و 214 قانون تجارت و 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آ . د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 000 / 000 / 15 ریال بابت اصل خواسته و 000 / 705 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی 

وکیل طبق تعرفه ی قانونی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف ) 2 0/ 10 

/ 93 ( هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

 مریم نباتی - قاضی شعبه سیزده  شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19141 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 950373      شماره دادنامه : 1108    مورخ : 23 / 6/ 95     مرجع رسیدگی : شعبه 

7  شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : علی اصغر نعمت الهی      نشانی : اصفهان – پل شهید 

چمران – مجتمع مسکونی مهر 1    وکیل : 1- حسین محمدیان   2- حمیده سلیمی     نشانی : 

اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت ) ارغوان ( طبقه 3 – واحد 18    خوانده 

: الیاس دانشور    نشانی : مجهول المکان      وکیل : -    نشانی : -     خواسته : مطالبه مبلغ 

بیست و چهار میلیون و هفتصد هزار ریال  طبق رسید عادی      باعنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای  قاضی شورا ی حل اختاف در خصوص دعوی  آقای علی اصغر نعمت الهی  با وکالت 1- حسین 

محمدیان 2- حمیده سلیمی   به طرفیت آقای الیاس دانشور  به خواسته مطالبه مبلغ - / 000 / 700 

/24  ریال طبق رسید عادی مورخ 7 / 7 / 93 به  انضمام مطلق  خسارات قانونی با توجه به محتویات 

پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواها ن و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکی که موید برائت ذمه خویش ) خود ( نسبت به دعوی خواهان 

ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته داده و با استناد به موا د198  و 519 و 

522  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  بیست و چهار میلیون و 

هفتصد هزار ریال  بابت اصل خواسته و نهصد و هفتاد و شش هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 28 / 

2 / 95 ( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست  روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و  پس از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . در خصوص 

آیین دادرسی  قانون  بدلیل عدم پرداخت هزینه خسارت احتمالی طبق م 115  تامین خواسته  قرار 

مدنی قرار رد تامین صادر می شود.

 مریم هاشمی  - قاضی شعبه 7  شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19136 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 950536      شماره دادنامه : 1050    مورخ : 18 / 6 / 95     مرجع رسیدگی : شعبه 

7  شورای حل اختاف   خواهان / خواهانها: سجاد نصر اصفهانی    آدرس : اصفهان  خیابان امام 

خمینی نبش پل شهید خرازی فروشگاه ترانکار    وکیل : 1- حسین محمدیان    آدرس : اصفهان 

خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت و ارغوان طبقه سوم واحد18    خوانده  / خواندگان 

: مجتبی افشین پور    آدرس : مجهول المکان    وکیل : -     شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید

رای شورا ی حل اختافدر خصوص دعوی  آقای سجاد نصر اصفهانی  با وکالت حسین محمدیان  

به طرفیت آقای / خانم مجتبی افشین پور  به خواسته مطالبه مبلغ صد و بیست و پنج میلیون و 

هشتصد و پنجاه هزار  ریال وجه  چک به شماره 498705  مورخ 10 / 12 / 94 به عهده بانک ملی  

به  انضمام مطلق  خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته  و هیچگونه الیحه و 

دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع  نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 

است لذا دعوی خواهان علیه خواند ه ثابت به نظر میرسد که به استناد موا د310 و 313 قانون تجارت 

و 198 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آ یین دادرسی مدنی حکم  به  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

صد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار  ریال بابت اصل خواسته ودو میلیون و پانصد و 

نود هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی  و خسارت تاخیر در 

تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 10/ 12 / 94 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 مریم هاشمی  - قاضی شعبه 7  شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19135 / م الف

))آگهی مزایده((
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کاسه پرونده اجرایی 47/94 

خ ح /9 جلسه مزایده ای مورخ 1395/7/18 روز یکشنبه ساعت 8 الی 9 برگزار نماید . پرونده خانم 

زهرا عطایی کچویی با وکالت خانم آرزو شب انگیز ، علیه آقای نادر طاهری اصل فرزند نصر اله به 

آدرس خوراسگان : خیابان طالقانی ، طالقانی 9 ، کوچه شهید ایوبی ، پاک 25 ، محکوم به عبارتست 

از : 140 مثقال طا و پانصد عدد سکه بهار آزاد ی و مبلغ 1/006/000 ریال و مبلغ 7/000/000 ریال بابت 

هزینه کارشناسی و مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه اجرا موضوع مزایده  عبارتست از فروش سهم االرث 

آقای نادر طاهری اصل از نصر اله طاهری اصل به مقدار 18 حبه مشاع به استثنای ثمنه اعیانی از پاک 

ثبتی 1127 فرعی از 7897 اصلی و مقدار 6 حبه مشاع به استثنای ثمنه اعیانی از پاک ثبتی 1128 

فرعی از 7897 اصلی بخش 5 ثبتی اصفهان که مشخصات نظریه کارشناسی به شرح زیر می باشد؛

باتفاق راهنمایی خواهان از محلها باآدرس اصفهان – خوراسگان – خیابان اباذر – خیابان طالقانی – 

کوچه شهید امینی – یکی از منازل نبش کوچه مدرسه شهید حمزه و منزل دومی داخل کوچه شهید 

حمزه – پاک 19 بازدید و معاینه  و بررسی الزم پیرامون ارزش آن را به عمل آورده و نظریه کارشناسی 

به شرح زیر تقدیم می گردد.

اول واقع در نبش کوچه شماره پاک ثبتی 7897/1127 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان  1.منزل 

مساحت عرصه 228/85 متر مربع که یک جلد سند مالکیت آن تحت شماره 2601 در صفحه 328 

دفتر 21 بنام مرحوم نصر اله طاهری اصل ثبت و صادر گردیده دارای ساختمان دو طبقه بدون نما 

سازی با سقف تیر آهن و آجر و درب پنجره خارجی پروفیل فلزی و درب داخلی چوبی و زیر بنای 

حدودا 273 متر مربع و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد که با توجه به موقعیت محل و 

ارزیابی و اعام  نوع مساحت ارزش ششدانگ عرصه و اعیان آن جمعا بمبلغ 3/300/000/000 ریال 

نظر می گردد.

اصفهان  ثبت  پنج  بخش  در  واقع   7897/1128 ملک  شماره  به  حمزه  شهید  داخل کوچه  2.منزل 

بمساحت عرصه 205/05 متر مربع که یک جلد سند مالکیت دو دانگ مشاعی آن تحت شماره 13075 

در صفحه 410 دفتر 24 بنام مرحوم نصر اله طاهری اصل ثبت و صادر گردیده و دارای ساختمانی دو 

طبقه بدون نما سازی با زیر بنای حدود 200 متر مربع با درب پنجره ی خارجی پروفیل فلزی و درب 

داخلی چوبی و کف حیاط و ساختمان سیمانی و سطوح داخلی دیوار و سقف و گچ ورنگ و دارای 

بمبلغ  اعیان جمعا  باشد.بنابر مراتب فوق ارزش ششدانگ عرصه و  اشتراکات آب و برق و گاز می 

2/700/000/000 ریال ارزیابی و اعام نظر می گردد که در نتیجه دو دانگ متعلق به مرحوم 900/000/000 

ریال می گردد با توجه به اینکه مرحوم دارای همسر و سه پسر و دو دختر بوده سهم االرث احتمالی 

از منزل دوم  و  اعیانی  ثمنه  باستثنای  825/000/000ریال  اول مبلغ  از منزل  نادر طاهری اصل  اقای 

225/000/000 ریال به استثنای ثمنه اعیانی می گردد. شایان ذکر است حسب گزارش کانتری محل ها 

در تصرف مادر محکوم علیه و برادران وی می باشند. مزایده از قسمت کارشناسی شروع شده و فرد 

یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده در صد مبلغ کارشناسی 

را نقدا به همراه داشته باشند. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این 

اجرا از محل ها بازدید نمایند. مزایده در ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان واقع در 

خیابان شهید نیکبخت 200 متر باالتر از ساختمان دادگستری کل برگزار می گردد ضمنا نسبت به پاک 

ثبتی 1127 فرعی از 7897 اعتراض گردیده است که هنوز رای قطعی در این رابطه صادر نگردیده است 

. شماره:19190/ م الف دادورز شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9410420351100201 شماره پرونده: 9409980351100328

شماره بایگانی شعبه : 940360تاریخ تنظیم: 1395/06/18 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :سیده 

کبری  نام خانوادگی : فلسفی  نام پدر : سید اسداله نشانی: اصفهان –خ جی – خ اریسون نبش 

نام: سبزیجات   -1 ردیف  علیه  و کدپستی 8895115345مشخصات محکوم   1 کوچه شاهد پاک 

آماده مومن زاده – حسین بنایی  نشانی: اصفهان – میدان میوه و تره بار سالن ریحون شماره 2 

آقای مومن زاده محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 

به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال در حق محکوم له و  دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است 

واریز حق بیمه از تاریخ 1/10/91الی 93/10/30 در حق بیمه و پرداخت مبلغ 500000ریال به عنوان نیم 

عشر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- پس از اباغ 

اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 

معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشدو در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 

مالی ندارد صریحا اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 

اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 

صورت خاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام با قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.  .4- عاوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 

34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

توجه   1377 آبان   10 مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21

نمائید. شماره : 19197/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – سید مرتضی هاشمی

آغاز به کار پروازهای بین المللی از مبدأ یزد
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حتما بخوانید!
آلبوم دیگری از خواننده »وطن« ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگی

آخــر هفتــه، فرصــت مناســبی بــرای گام برداشــتن در دنیــای 
فرهنــگ و هنــر اســت. اگــر قصــد داریــد یــک آخــر هفتــه 
ــنهاد  ــد پیش ــما چن ــرای ش ــا ب ــید، م ــته باش ــی داش فرهنگ

ــم. ــه برانگیز داری وسوس

   فیلم
ســینماهای کشــور در تســخیر بی قیــد و شــرط فیلــم 
»فروشــنده« اصغــر فرهــادی اســت؛ فیلمــی کــه بــا 
ــرای  ــر کــن توانســت نامــی ب درخشــش در جشــنواره معتب
خــود در جهــان دســت وپا کنــد و حــاال هــم کاندیــد ایــران در 

ــت.  ــکار اس ــنواره اس جش
ــر  ــه نظ ــد و ب ــوب می فروش ــان خ ــادی همچن ــم فره فیل
ــه  ــروش ادام ــن ف ــی ای ــای مردم ــه بازخورده ــه ب ــا توج ب
فروشــنده »النتــوری« از  پــس  داشــت.   هــم خواهــد 
فیلم هــای  دور  دور،  می فروشــند؛  خــوب  »مــن«  و 
اجتماعــی اســت و خبــری از کمدی هــای ســخیف نیســت؛ 
شــاید فقــط »نــاردون« از دســته کمدی هــای مرســوم روی 

ــرده اســت. پ
   موسیقی

 »خوشــبختیت آرزومــه« بــا صــدای ســیامک عباســی 
ــازار اســت. در  ــروش ب ــای پرف ــی از آلبوم ه ــا یک ــن روزه ای

ــود عباســی ســروده  ــات آن را خ ــه بیشــتر قطع ــی ک آلبوم
و تنظیــم برخــی قطعــات را هــم خــودش انجــام داده 
ــق دور«،  ــقوط«، »عش ــای »س ــه نام ه ــه ب ــت، ۱۲ قطع اس
»بــارون«، »دریاچــه نمــک«، »خوبــه حــال مــن« »تــرس«، 
ــاب  ــن انتخ ــوب« »م ــای خ ــوچ«، »روزه ــفه های پ »فلس
ــه  ــای گرفت ــه« ج ــبختیت آرزوم ــار«، »خوش ــدم«، »دچ ش
اســت. هــر چنــد بســیاری از قطعه هــای خــوب ایــن آلبــوم 
ــمی  ــوم رس ــن آلب ــتن اولی ــا داش ــده، ام ــر ش ــا منتش قب
ســیامک عباســی می توانــد یــک اتفــاق خــوب باشــد. اگــر 
ــه شــما،  ــد، توصیــه مــا ب ــه موســیقی ســنتی عاقــه داری ب
ــا  ــه اتفاق ــی اســت ک ــوم »از جــان و از دل« ســاالر عقیل آلب

ــود. ــه می ش ــروز عرض ــن ام همی

   کتاب
ــوتانا  ــته س ــدارد« نوش ــه ن ــره ی زنان ــگ چه ــاب »جن کت
آلکســاندرونا الکســیویچ، بــا ترجمــه عبدالمجیــد احمــدی از 
ــن  ــازار نشــر شــده اســت. ای ــه ب ســوی نشــر چشــمه روان
نویســنده باروســی در ســال ۲0۱5 موفــق بــه دریافــت 
جایــزه نوبــل ادبیــات شــده بــود. ایــن کتــاب نــگاه جدیــدی 
ــد  ــان ده ــا نش ــد ت ــاش می کن ــگ دارد و ت ــه جن ــه مقول ب
ــر ســهمی  ــد مــردان در جنگ هــای اخی ــز مانن ــان نی کــه زن
ــازه باعــث شــده کــه  داشــته اند. شــاید همیــن نگاه هــای ت
الکســیویچ بتوانــد بــرای یــک کتــاب غیــر داســتانی برنــده 
ــش  ــه 7 بخ ــاب ب ــن کت ــود. ای ــات ش ــل ادبی ــزه نوب جای
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــا ک ــت. »زن ه ــده اس ــیم ش تقس

ــگ  ــز از جن ــان بزرگ ت ــدند؟«، »انس ــش ش ــخ وارد ارت تاری
اســت«، »نمی خواهــم حتــا بــه خاطــر بیــاورم«، »دخترهــا، 
ــوی  ــد...«، »ب ــوز خامی ــما هن ــید... ش ــغ ش ــید، بال بزرگ ش
تــرس و چمــدان آب نبــات«، »مــن ایــن چشــما رو امــروز 
ــا  ــود... ام ــرباز ب ــه س ــاز ب ــی آرم« و »نی ــر م ــه خاط ــم ب ه
مــن می خواســتم زیبــا هــم بمانــم...« نــام ایــن 7 بخــش 
اســت. کتــاب »جنــگ چهــره ی زنانــه نــدارد« نوشــته 
ــد  ــه عبدالمجی ــا ترجم ــیویچ ب ــاندرونا الکس ــوتانا آلکس س
احمــدی در 364 صفحــه، شــمارگان ۱000 نســخه و بــه بهــای 
۲6 هــزار تومــان از ســوی نشــر چشــمه منتشــر شــده اســت.

   کیوسک
ــه  ــا ب ــه م ــای وطــن، توصی ــدن روزنامــه کیمی پــس از خری
ــی  ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــماره از دوماهنام ــن ش ــما اولی ش
ــر  ــه در ه ــی ک ــه ای موضوع ــت. دو ماهنام ــد« اس »مرواری
شــماره، قــرار اســت صرفــا بــه یــک موضــوع خــاص 
بــه  خوش ســلیقگی  بــا  شــماره  اولیــن  در  و  بپــردازد 
موضــوع کتاب هــای درســی پرداختــه اســت؛ از تحلیــل 
ــا و  ــی آن ه ــا شــکل گرافیک ــای درســی ت ــی کتاب ه گفتمان
البتــه روایت هــای خاطره انگیــز از کتاب هــای درســی در 
دهه هــای گذشــته در فرمــی کــه علمــی و پژوهشــی اســت 
ــن  ــت ای ــد. قیم ــه می کن ــب عرض ــه مخاط ــگاه ب ــی ن و کل

ــت. ــان اس ــه  5000 توم مجل

چند پیشنهاد خوب برای یک آخر هفته فرهنگی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 7897/3۲66واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 

ثبتی بنام کمال امینی پزوه   فرزند رضا  در جریان ثبت است و رای شماره ۱3956030۲0۲700۲936مورخه95/3/5و 

از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/8/۱۲ روزچهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 

خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 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 ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/6/3۱ شماره :۱90۲۱/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان  ثبت   5 بخش  در  7897/3۲65واقع  پاک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  عباس   فرزند  امینه    پور  دهقان  عفت  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 

۱3956030۲0۲700۲944مورخه95/3/5 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/8/۱۲ روزچهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 

خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 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 ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/6/3۱ شماره :۱90۲0/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  پاک 7897/3۲67واقع  یکبابخانه   شماره  تحدید حدود ششدانگ  چون 

پرونده ثبتی بنام صدیقه روحانی خوراسگانی    فرزند علی اکبر   در جریان ثبت است و رای شماره ۲9۲50مورخ 

۱395/۱۲/05 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱395/07/۲۲ روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

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

اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 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 ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/6/3۱ شماره :۱90۱9/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهانحسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  ۱۲953/۱۱۱0واقع  پاک  شماره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  فرزند کریم   ابری   فروغی  محسن  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که 

۱3956030۲0۲700۱976مورخه95/۲/۱9 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/8/5 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 

خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 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 ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

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

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 95/6/3۱ شماره :۱90۱8/ م الف حسین هادیزاده رییسثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ چند باب خانه  و قطعه زمین متصله پاک شماره ۱30۱0 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان   

که طبق پرونده ثبتی به نام عفت فروغی ابری فرزند علی به وکالت محمد اقا نظری مهرادرانی فرزند عبدالرضا و 

صغرا اکبری مهردرانی فرزند حبیب اله  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 

بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 

مورخ 95/8/۲4 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی بکلیهمالکینومجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند.  اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق  ماده 

۲0 قانون ثبت  از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع  ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

شماره : ۱9۲34/ م الف هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 14 فرعی از 2771 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای سید محمد مقدسی  فرزند علی اکبر  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی یک دانگ مشاع از ششدانگ زمین پاک ۲77۱/۱4 در گلپایگان بخش یک که در 

صفحه 394 دفتر 7۲ اماک ذیل ثبت ۱3۲53  بنام سید محمد مقدسی  فرزند علی اکبر  ثبت و صادر و تسلیم 

گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به 

بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 

اصاحی ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 

آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 

این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : ۱395/06/3۱ شماره : 3۱0/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی ابالغ
تاریخ   95003۲ شعبه:  بایگانی  9509980367800030شماره  پرونده:  95۱0۱00367800۲6۲شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱395/06/۲5 خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( دادخواستی به طرفیت مجهول المالک ثبتی 

به شماره پاک5 فرعی از ۱۱6 اصلی واقع در بخش ۱0 ثبتی اراضی موسوم به مزرعه سفید از مزارع روستای آزادگان  

به خواسته مصادره اموال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به دادگاه 

ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه اول  اتاق شماره ۱46 ارجاع و به کاسه  9509980367800030ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن ۱395/08/۲5 و ساعت ۱0:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان/ شاکی  

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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: ۱9۲06/م الف مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان – احمدی

آگهی ابالغ
تاریخ   950033 شعبه:  بایگانی  950998036780003۱شماره  پرونده:  95۱0۱00367800۲64شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱395/06/۲5 خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( دادخواستی به طرفیت خواندگان ارلی سعیدیان 

و کارولین سعیدیان و بنهور سعیدیان و لیذا ذوکائی و الناز سعیدیان و ماریانا سعیدیان و موسی کلیمی سعیدیان  به 

خواسته مصادره اموال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به دادگاه 

ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه اول  اتاق شماره ۱46 ارجاع و به کاسه  950998036780003۱ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن ۱395/08/۲5 و ساعت ۱۱:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.شماره: ۱9۲07/م الف مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان – احمدی

آگهی ابالغ
تاریخ   950035 شعبه:  بایگانی  پرونده: 9509980367800033شماره  95۱0۱00367800۲70شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱395/06/۲5 خواهان / ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( دادخواستی به طرفیت خوانده فلورا خانم 

جلیل  به خواسته مصادره اموال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق شماره ۱46 ارجاع و به کاسه  9509980367800033ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱395/09/0۲ و ساعت ۱۱:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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: ۱9۲08/م الف مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان – احمدی

آگهی ابالغ
تاریخ   950030 شعبه:  بایگانی  95099803678000۲8شماره  پرونده:  95۱0۱00367800۲68شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱395/06/۲5 خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( دادخواستی به طرفیت خوانده میرزا سلیمان 

برجیس به خواسته مصادره اموال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق شماره ۱46 ارجاع و به کاسه  95099803678000۲8ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱395/09/0۲ و ساعت ۱0:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱9۲09/م الف مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی 

اصفهان – احمدی
آگهی ابالغ

تاریخ   950034 شعبه:  بایگانی  950998036780003۲شماره  پرونده:  95۱0۱00367800۲66شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱395/06/۲5 خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( دادخواستی به طرفیت خوانده مجهول المالک 
ثبتی به شماره پاک 660 اصلی واقع در بخش ۱0 شهر کرد از مزارع دستگرد امامزاده به خواسته مصادره اموال  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به دادگاه ویژه اصل 49 قانون 
اساسی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه اول  اتاق شماره ۱46 ارجاع و به کاسه  950998036780003۲ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/09/0۲ 
و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.شماره: ۱9۲۱0/م الف مدیر دفتر دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان – احمدی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: مسیب  نام خانوادگی: قربان دوست  نام پدر: گل محمد شغل : راننده تاکسی  نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:بتول   نام خانوادگی:شفیعی  نام پدر : علی  شغل : خانه 

دار   نشانی محل اقامت: اصفهان خ سروش – خ مصلی کوچه پ 4۱
محکوم به:به موجب رای شماره ۲۲8تاریخ95/3/5 حوزه ۱9  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ۲8/960/000 ریال بابت نفقه زوجه از تاریخ 94/6/۱ لغایت 
94/۱۱/30 از تاریخ 94/۱۲/۱ لغایت اجرای حکم ماهیانه مبلغ 4800/000 ریال به انضمام مبلغ ۱۱/880/000 ریال 
بابت نفقه آن و مستمر فرزند مشترک به نام زهرا از تاریخ دادخواست 94/7/۲0 لغایت 94/۱۱/30 و ماهیانه مبلغ 
۲700/000 ریال به طور مستمر و هزینه کارشناسی مبلغ یک میلیون ۱/000/000 ریال و هزینه دادرسی مبلغ ۱50/000 
ریال در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا در حق دولت ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 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 را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره۱78۱۲/ م الف شعبه ۱9 حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

تاریخ   94۱۲55 شعبه:  بایگانی  9409980350۲0۱099شماره  پرونده:  95۱0۱00350۲05۱98شماره  اباغیه:  شماره 

تنظیم: ۱395/06/۱3 خواهان / شاکی مرتضی طاوسی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علیرضا خسروی 

و شیدا محمدی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد ۱46 و ۱47 قانون اجرای احکام مدنی (  

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 

طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کاسه  9409980350۲0۱099ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/08/04 و 

ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده شیدا محمدی و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

شماره: ۱9۲35/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱04۲0350۱00۲8۱ شماره پرونده: 9409980350۱00478

شماره بایگانی شعبه : 940564تاریخ تنظیم: ۱395/06/۲3 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :شرکت لیزینگ 

صنعت و معدن )سهامی عام( به مدیریت عاملی دکتر مهدی جمالی نشانی: تهران – خ خرمشهر . پ 6۱. کدپستی 
: 8۱77779۱۱۱تلفن همراه : 09۱3۱8۱6036مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: علی رضا  نام خانوادگی : حکمی 
شلمزاری نام پدر: غامعلی نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه 
نام : پژمان  نام خانوادگی : ولی زاده  نام پدر : یدهللا  نشانی : اصفهان –سه راه سیمین – بلوار کشاورز – مجتمع 
اداری دی – ط 3 شرقی – واحد ۲۱ نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم شرکت لیزینگ صنعت و معدن 
)سهامی عام( به مدیریت عاملی دکتر مهدی جمالی محکوم به : بسمه تعالی  بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 95۱0090350۱0۲۲36 و شماره دادنامه مربوطه 9509970350۱003۱5 محکوم علیه محکوم به 
۱- استرداد خودرویک دستگاه کامیون کشنده فراز به شماره دبلیودی 6۱596 سی مدل 390۲ ۲- پرداخت مبلغ 
3/766/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 930/000 ریال بابت هزینه نشر و مبلغ 5/600/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 5/0۱0/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. )رای صادره غیابی 
است ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو 
مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( شماره: ۱9۲04/ م الف  مدیر 

دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –حمید رضا ناظمی 
دادنامه

کاسه پرونده : 950055    شماره دادنامه : 9۲۲    مورخ : ۲4 / 5 / 95    مرجع رسیدگی : شعبه7 شورای حل 
اختاف اصفهان    خواهان : شرکت آذرین سنگ احرار سپاهان به مدیریت آقای صفر رحیمی    نشانی : اصفهان 
شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ۲4 شرکت سنگ آذرین سنگ احرار سپاهان    وکیل : امین سلطانی     نشانی 
: بزرگمهر بعد از چهارراه هشت بهشت نبش خیابان سپهبد قرنی مجتمع میاد نور طبقه اول واحد 4      خوانده : 
اکبر حاجی حیدری ورنوسفادرانی      نشانی : مجهول المکان     وکیل : -    نشانی : -       خواسته : محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 7۱0 / 7۲4 / 56 ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی     با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید:رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای شرکت آذرین سنگ احرار سپاهان به 
مدیریت آقای صفر رحیمی  به طرفیت آقای اکبر حاجی حیدری ورنوسفادرانی   به خواسته  مطالبه مبلغ پنجاه 
و شش میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و هفتصد و ده ریال  وجه چک به شماره ی 40057۱ مورخه ۱5 / 
6 / 9۲ به عهده بانک سپه به انظمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7۱0 / 7۲4 / 56 ریال بابت اصل خواسته 
و و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار و هشتصد و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) ۱5 / 6 / 9۲ (  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می 
 باشد  و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
 هاشمی - قاضی شعبه هفتم  شورای حل اختاف  اصفهان – شماره : ۱7808 / م الف

ــا داوود  ــکاری ب ــن هم ــجاع نوری در اولی ــا ش - علیرض
میرباقــری در ســریال »مــاه تی تــی« بــه ایفــای نقــش 
می پــردازد. پیــش از ایــن، حضــور لیــا حاتمــی، مریــا 
زارعــی، جمشــید مشــایخی، مرضیــه برومنــد، ســیاوش 
 طهمــورث، شــهرام حقیقت دوســت مهــران غفوریــان 

و مرجانه گلچین در این سریال قطعی شده بود.
- نمایشــگاهی از آثــار تصویرســازی و پوســتر در گالــری 
ــه مرکــزی برپاســت. عاقه منــدان  شــماره یــک کتابخان
ــک  ــا ی ــد ت ــگاه می توانن ــن نمایش ــد از ای ــرای بازدی ب
مهرمــاه صبح هــا ســاعت 8 تــا ۱۲ و بعدازظهرهــا ســاعت 
ــزی  ــه مرک ــک کتابخان ــماره ی ــری ش ــه گال ــا ۲0 ب ۱3 ت
ــته  ــاغ گلدس ــان ب ــع در خیاب ــان، واق ــهرداری اصفه ش

مراجعــه کننــد.
ــس  ــک عک ــا ی ــن ب ــش از ای ــه پی ــوری ک ــادق س - ص
ــزه  ــدگان جای ــی از برن ــان یک ــت در می ــره« توانس »پرت
عکاســی »الیــکا« قــرار بگیــرد، بــا همــان عکــس 
ــس  ــنواره عک ــتمین دوره جش ــه دوم هش ــت رتب توانس

ــد. ــت کن ــور« را دریاف ــره »کواالالمپ پرت
ــی  ــنواره پرده خوان ــتین جش ــه نخس ــم اختتامی - مراس
ــهریورماه  ــنبه ۲9 ش ــر روز دوش ــر« عص ــی »غدی و نقال
بــا تجلیــل از مرشــد ابوالحســن میرزاعلــی و همچنیــن 
قدردانــی از خانــواده ۲ شــهید مدافــع حــرم برگــزار شــد.

ــر  ــه وزی ــدگان ب ــی تهیه کنن ــه  شــورای عال ــی نام - در پ
ارتباطــات، علــی واجدســمیعی، تهیه کننــده ســینما 
ــده  فعالیــت ســایت های  ــا زیان دهن ــون تنه گفــت: تاکن
بــا  امــا  بوده انــد؛  تولیدکننــدگان محتــوا  غیرمجــاز، 
و ســرمایه گذاری  راه انــدازی ســامانه ی »وی.او.دی« 
محتــوا ارائــه   و  زیرســاخت ها  تأمیــن  بــرای   کان 

ــای  ــی در فض ــوالت فرهنگ ــرقت محص ــری از س جلوگی
ــت. ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــازی ضرورت مج

- اولیــن تجربــه کارگردانــی فیلــم بلنــد داســتانی توســط 
النــور کاپــوال همســر فرانســیس فــورد کاپــوال کارگــردان 
مطــرح ســینمای جهــان بــا اقبــال روبــه رو شــد. 
»پاریــس می توانــد منتظــر باشــد«، یــک فیلــم کمــدی 
آمریکایی-بریتانیایــی اســت کــه نخســتین تجربــه 
کارگردانــی النــور کاپــوال، همســر فرانســیس فــورد کاپوال، 

شــمرده شــده اســت.
ــون  ــینما و تلویزی ــده س ــی، تهیه کنن ــواد نوروزبیگ - ج
ــت:  ــود گف ــینمایی خ ــت س ــن فعالی ــوص آخری درخص
ــا  ــه حســاس ۲ را ب ــم ســینمایی طبق ــم دارم فیل تصمی
ــال  ــی کم ــا کارگردان ــمت اول و ب ــل قس ــکاری عوام هم

ــرم. ــن بب ــوی دوربی ــزی جل تبری
- انیمیشــن ســینمایی »ناســور« بــه کارگردانــی کیانوش 
دالونــد و تهیه کنندگــی مشــترک محمدحســین قاســمی 
ــت  ــود را دریاف ــش خ ــه نمای ــد پروان ــوش دالون و داری

کــرد.

 شهردار اصفهان در مراسم رونمایی 
از تابلوی فاجعه منا:

هویت اصفهان، وامدار هنرمندان آن است
تابلــوی  از  رونمایــی  مراســم   
ــر رضــا بدرالســما  ــا اث ــه من فاجع
معاصــر  هنرهــای  مــوزه  در 
اصفهــان برگــزار شــد. شــهردار 
ــی از  ــم رونمای ــان در مراس اصفه
اظهــار  منــا  فاجعــه  تابلــوی 
داشــت: در برنامــه ۱400 شــهر 
اصفهــان، چندیــن محــور بــرای توســعه شــهر اصفهــان دیــده 
شــده و یکــی از محورهــا کــه مدنظــر همــه عزیــزان شــورای 
ــر  ــود، موضــوع هن ــران شــهر ب ــژه مدی اســامی شــهر و به وی
ــف  ــان، نص ــر اصفه ــه اگ ــده ک ــرح ش ــه مط ــت. همیش اس
جهــان اســت. شــاید بــه دلیــل وجــود نخبــگان و هنرمنــدان 
شایســته ایــن شــهر بــوده و هســت. اگــر جاذبه هــای تاریخی 
شــهر اصفهــان همیشــه آن را ســرآمد کــرده و میــراث بســیار 
ارزشــمند تاریخــی ایــن شــهر زبانــزد بــوده، بــه دلیــل خالقــان 
ــتاد  ــزود: اس ــژاد اف ــدی جمالی ن ــت. مه ــوده اس ــار ب ــن آث ای

بدرالسما، یکی از اساتید مبرز هستند. 
بــه نظــر مــن قبــل از اینکــه اســتاد نگارگــری باشــند، اســتاد 
ــوده و  ــزد ب ــان زبان ــع ایش ــا تواض ــتند و انصاف ــاق هس اخ
ــی  ــه زیبای ــا را ب ــاک من ــه بســیار دردن هســت. ایشــان واقع

ــد. ــام ترســیم کردن هرچــه تم

درخشش کاریکاتوریست های اصفهانی 
در برزیل

دو تــن از اعضــای خانــه کاریکاتــور اصفهــان  کیمیای وطن

بین المللــی  جشــنواره  برتــر  جوایــز  بــه کســب  موفــق 
ــزارش  ــه گ ــدند. ب ــل ۲0۱6 ش ــیکابای برزی ــور پیراس کاریکات
روابــط عمومــی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، محمدعلــی 
خوشــکام و مجتبــی حیدرپنــاه، موفــق بــه کســب جایــزه اول 
ــدند.  ــنواره ش ــن جش ــون از ای ــژه کارت ــزه وی ــک و جای کمی
ــراح  ــت، ط ــکام کارتونیس ــی خوش ــت محمدعل ــی اس گفتن
گرافیــک، تصویرســاز دارای مــدرک کارشناســی مدیریــت 
صنعتــی و عضــو شــورای کارشناســی خانــه کاریکاتــور اصفهان 
اســت. خوشــکام دارای ۱0 ســال ســابقه کار در زمینــه گرافیــک 
و تصویرســازی اســت. وی حضــور در بیــش از ده نمایشــگاه 
شــدن  برگزیــده  و  اصفهــان  در  کاریکاتــور   گروهــی 
ــی  ــی و خارج ــور داخل ــنواره های کاریکات ــیاری از جش  در بس
ــد ۱369  ــاه متول ــی حیدرپن ــود دارد. مجتب ــه خ را در کارنام
ــدرک کارشناســی در رشــته نقاشــی اســت.  ــاده و دارای م آب
ایــن هنرمنــد تاکنــون جوایــز زیــادی را از جشــنواره های 
سراســری احســان، خراســان شــمالی، تهــران، آیدیــن دوغان 
ترکیــه، جشــنواره طنــز ایتالیــا و ...کســب کــرده و با نشــریات 

محلی و سراسری همکاری دارد.

اخبار کوتاه

فیلــم ســینمایی »ارونــد« بــه کارگردانــی پوریــا آذربایجانی 
از چهارشــنبه 3۱ شــهریور و همزمــان بــا هفتــه دفــاع 

ــد. ــاز می کن ــود را آغ ــری خ ــران سراس ــدس، اک مق
 مهــدی داوری، تهیه کننــده ایــن فیلــم، دربــاره اکــران 

ــه  ــا اینک ــرد: ب ــام ک ــد« اع ــی »ارون ناگهان
از نظــر اطاع رســانی و تبلیغــات فرصــت 
چندانــی نداریــم، امــا بهتریــن زمــان اکــران 
 ایــن فیلــم، هفتــه دفــاع مقــدس بــود 
و از ایــن بابــت رضایــت دارم. بــه گفتــه ایــن 
تهیه کننــده کــه بــرای اولیــن بــار فیلمــی در 
ــرده، شــعار  ــه ک ــدس تهی ــاع مق ــه دف زمین

فیلــم »ارونــد«، »۱75 غــواص شــهید، شــما را فرامــوش 
نکرده ایــم« اســت و امیــدوار اســت مردمــی کــه در 
ــنگ  ــته س ــال گذش ــهدا در س ــن ش ــر ای ــتقبال از پیک اس
تمــام گذاشــتند بــا رضایــت کامــل از دیــدن فیلــم »ارونــد« 
خودشــان هــم ســهم عمــده ای در زمینــه تبلیــغ و حمایــت 

از فیلــم در طــول اکــران داشــته باشــند. »ارونــد«، داســتان 
ــت  ــاع مقــدس را روای ــاز اعصــاب و روان دف ــس جانب یون
می کنــد کــه بیســت و هفــت ســال پــس از پایــان جنــگ 
ــد و  ــش روزگار می گذران ــره هم رزمان ــا خاط ــم ب ــوز ه هن
 ناگهــان در همراهــی بــا یــک گــروه تفحــص

اتفاقات تازه ای را به یاد می آورد. 
ــا  ــه ســینمایی پوری ــد« ســومین تجرب »ارون
آذربایجانــی اســت کــه توانســت در دومیــن 
ــی  ــنواره جهان ــتقل جش ــزاری مس دوره برگ
فجــر، جایــزه ویــژه هیئــت داوران را بــه خــود 
ــاز  ــی، طن ــعید آقاخان ــد. س ــاص ده اختص
ــد  ــان، امی ــرداد صدیقی ــا، مه ــه آ پناهی ه ــی، پانت طباطبای
روحانــی، حســین ســلیمانی، کاظــم ســیاحی، امیرحســین 
ــی  ــینا کرم ــراج، س ــک س ــادمان، مال ــی ش ــی، عل قدس
ــرادی  ــتایش م ــی و س ــپهراد فرزام ــلی، س ــی توس یحی

ــم ســینمایی هســتند. ــن فیل ــی ای ــران اصل بازیگ

اکران فیلمی درباره ۱۷۵ غواص شهید
بــه  دل«  از  و  جــان  »از  آلبــوم  کیمیای وطن 

آهنگســازی »نویــد دهقــان« بــا صــدای »ســاالر عقیلــی« 
ــروز  ــین خانی« ام ــن حس ــی »صدرالدی ــه تهیه کنندگ و ب
چهارشــنبه 3۱ شــهریورماه در سراســر کشــور منتشــر 

می شود. 
آلبــوم »از جــان و از  نویــد دهقــان در 
دل« بــه غیــر از آهنگســازی ایــن اثــر 
و سرپرســتی گــروه موســیقی »قمــر« 
ــده  ــر عه ــز ب ــه را نی ــاز کمانچ ــوازی س تکن
داشــته اســت؛ در ایــن اثــر موســیقایی 
بهــزاد رواقــی بــا ســاز تــار و علیرضــا گرانفــر 
ــد  ــوازی پرداخته ان ــه تکن ــا ســاز ســنتور ب ب

ــوده  ــواز آواز ب ــو هم ن ــا پیان ــز ب ــریعت زاده نی ــر ش و حری
ــت.  اس

اعضــای گــروه موســیقی »قمــر« کــه نویــد دهقــان 
را در آخریــن اثــرش همراهــی کرده انــد، عبارتنــد از: 
ــده  ــا نوازن ــد بهروزی نی ــار، حمی ــده ت ــی نوازن ــزاد رواق به

ــالی  ــک غس ــنتور، باب ــده س ــر نوازن ــا گرانف ــار، علیرض ت
نوازنــده عــود، شــاهین صفایــی نوازنــده بم تــار، حســین 
محمدحســینی نوازنــده نــی، نســیم اربابــی نوازنــده 
کمانچــه، ســارا هســتی نوازنــده کمانچــه، نیلوفــر شــهبازی 
نوازنــده کمانچــه آلتــو، مهــزاد خردمنــد نوازنــده کمانچــه 
تنبــک  نوازنــده  صفــری  فرهــاد   آلتــو، 
 و باژنــگ و شــهریار نظــرب نوازنــده دف 

و دایره.
و  پاییــز  در  دل«  از  و  جــان  »از  آلبــوم 
تابســتان ســال 93 توســط وحیــد بقراط پــور 
ضبــط و میکــس آن نیــز در زمســتان ســال 
93 توســط کامبیــز شــاهین مقدم انجــام 
ــوان  ــر را ارغ ــن اث ــک ای ــی و گرافی ــت. طراح ــده اس ش
خســروی و مدیــر اجرایــی آن را نیــز مهــدی بشــکوفه بــر 
عهــده داشــته اســت. ایــن آلبــوم توســط شــرکت »ایــران 
گام« و مؤسســه »نغمه ســرای روژیــن« و توســط پخــش 

ــود. ــر می ش ــور منتش ــر کش ــهر« در سراس ــر ش »هن

آلبوم دیگری از خواننده »وطن« منتشر شد
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   کیمیای وطن بخــش ثابــت )اســتاتور(، یکــی از بزرگ تریــن موتورهــای نــورد گــرم 
)موتــور قفســه R1( بــا همــت کارشناســان شــرکت فــوالد مبارکــه و همــکاری 
ــک  ــد ذوالفقاربی ــر را احم ــن خب ــد. ای ــازی ش ــی، بومی س ــازنده داخل ــرکت های س ش
رئیــس خریــد قطعــات یدکــی ســاخت داخــل فــوالد مبارکــه داد و در ایــن خصــوص 
تصریــح کــرد: در راســتای اهــداف مدیریــت ســازمان مبنــی بــر اســتفاده حداکثــری از 
توانمنــدی ســازندگان داخــل و حمایــت از آن هــا، درخصــوص خریــد دو نیــم اســتاتور 
موتــور KVA 4410 واحــد نــورد گــرم از شــرکت های داخلــی کــه در ایــن زمینــه توانمنــد 

بودنــد، اســتعالم بــه عمــل آمــد. پــس از برگــزاری مناقصــه، شــرکت رشــد صنعــت نیــرو 
ــا همــکاری کارشناســان واحــد خریــد قطعــات یدکــی ســاخت داخــل و دفتــر فنــی  ب
ــیار  ــز بس ــن تجهی ــالش، ای ــاه کار و ت ــس از 15 م ــرانجام پ ــرم، س ــورد گ ــرات ن تعمی

حساس بومی سازی و آماده بهره برداری شد.
دستیابی به دانش فنی ساخت

وی دســتیابی بــه دانــش فنــی ســاخت ایــن اســتاتور را یکــی از بزرگ تریــن مزایــای 
ــه  ــی ک ــا و محدودیت های ــه تحریم ه ــا توجــه ب ــزود: ب ــن بومی ســازی برشــمرد و اف ای
پیــش روی خریــد خارجــی ایــن اســتاتور بــود، بــا ایــن اقــدام از نظــر اقتصــادی بیــش 
ــه  ــران ب ــان ای ــور عزیزم ــن، کش ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی ش ــال صرفه جوی ــارد ری از 110 میلی

جمــع ســازندگان ایــن تجهیــز فــوق ســنگین در جهــان پیوســت.
   موتور قفسه R1 نورد گرم

ــورد  ــه ن ــرات ناحی ــی تعمی ــر فن ــس دفت ــی، رئی ــن میرزاخان ــه، بهم ــن رابط در همی
 DC ــور ــک موت ــرم ی ــورد گ ــه R1 ن ــور قفس ــه موت ــان اینک ــا بی ــه، ب ــوالد مبارک ــرم ف گ
 DC 4410 کیلوواتــی اســت کــه از لحــاظ قــدرت یکــی از بزرگ تریــن موتورهــای
ــی  ــرد: قفســه R1، یک ــه ک ــه اســت، اضاف ــوالد مبارک ــه در ف ــرم، بلک ــورد گ ــا در ن نه تنه
ــه  ــورد ب ــدون آن ن ــه ب ــت ک ــرم اس ــورد گ ــزات ن ــن تجهی ــن و اصلی تری از کلیدی تری
ــن قفســه، ســاخت شــرکت  ــور ای ســختی و در شــرایط ســخت میســر می شــود. موت
مارلــی )MARELI( کشــور ایتالیاســت کــه بخــش ثابــت آن )شــامل دو نیــم اســتاتور 
هــر یــک بــه وزن تقریبــی 40 تــن( فاقــد یدکــی اســت و هیچ گونــه مــدرک و نقشــه 

ســاخت هــم نداشــت.
   نیاز مبرم به تعویض استاتورها

ــورد گــرم  ــرات پیشــگیری ن ــران بهرامــی، کارشــناس تعمی ــن گــزارش، مه ــه ای در ادام
ــور  ــرای آرمیچــر موت ــوالد مبارکــه فقــط ب ــه قطعــات یدکــی ف گفــت: در سیســتم اولی
ــن  ــد و تأمی ــی خری ــر( پیش بین ــتر آرمیچ ــاز بیش ــی و نی ــل خراب ــه دلی ــه R1 )ب قفس
قطعــه یدکــی شــده بــود؛ ولــی اکنــون پــس از گذشــت بیــش از 23 ســال کارکــرد از 
ــد؛  ــف شــده بودن ــز ضعی ــرور اســتاتور و عایق هــای ســیم پیچ آن نی ــه م ــور ب ــن موت ای
ــتاتور  ــیم پیچ های اس ــن س ــی در بی ــورد اتصال ــن م ــروز چندی ــبب ب ــر س ــن ام  همی
و درنتیجــه تحمیــل توقفــات ناخواســته بــه خــط نــورد گــرم می شــد؛ از ایــن رو نیــاز 

مبرمــی بــه تعویــض اســتاتورها احســاس می شــد کــه همیــن نیــاز در نهایــت منجــر بــه 
بومی ســازی ایــن اســتاتور شــد. احمــد ذوالفقاربیــک، رئیــس خریــد قطعــات یدکــی 
ــای  ــه واحده ــکاری خــوب و صمیمان ــه از هم ــه، در خاتم ــوالد مبارک ســاخت داخــل ف
تعمیــرگاه مرکــزی، تعمیــرات و دفتــر فنــی تعمیــرات و بهره بــرداری ناحیــه نــورد گــرم 
و همچنیــن واحــد خریــد کــه در کســب ایــن موفقیــت ملــی همــت گماردنــد، صمیمانــه 

تشــکر و قدردانــی کــرد.
   صرفه جویی 100 متر مکعب آب بر ساعت در فوالد مبارکه

 همچنیــن بــا اجــرای یــک پــروژه در ناحیــه انــرژی و ســیاالت فــوالد مبارکــه 
ــری  ــازی و به کارگی ــروگاه و فوالدس ــای نی ــت واحده ــابهای کم کیفی ــتفاده از پس و اس
 آن هــا درخنک ســازی ســرباره های مــذاب کوره هــای قــوس الکتریکــی فوالدســاز

ــد.  ــی ش ــی صرفه جوی ــرف آب صنعت ــاعت در مص ــر س ــب ب ــر مکع ــش از 100 مت بی
بناییــان مفــرد، مدیــر ناحیــه انــرژی و ســیاالت، بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: کاهــش 
ــر  ــزان ذخای ــش می ــته و کاه ــال های گذش ــمانی در س ــزوالت آس ــارش ن ــط ب متوس
ــران  ــزی ای ــالت مرک ــه ف ــت آب در منطق ــش برداش ــای افزای ــد و تقاض ــت س آب پش
 مدیریــت منابــع موجــود و تأمیــن آب باکیفیــت و کمیــت مــورد نیــاز شــرب، صنعــت 
و کشــاورزی، یکــی از چالش هــای اصلــی پیــش روســت؛ بدیــن منظــور فــوالد مبارکــه 
همــواره بــا اجــرای پروژه هــای متعــدد در جهــت کاهــش مصــرف آب، اقدامــات مؤثــری 
ــی  ــرای رهای ــا ب ــه راه حل ه ــه ب ــت. وی در ادام ــورت داده اس ــوص ص ــن خص را در ای
ــوالد  ــرکت ف ــه ش ــزرگ از جمل ــع ب ــت: صنای ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــای مذک از چالش ه
ــر  ــا مدنظ ــت کاهــش مصــرف آب در فرآینده ــالش خــود را در جه ــی ت ــه، تمام مبارک
ــد، بهینه ســازی مصــارف  ــژه در خطــوط تولی ــد. پروژه هــای کاهــش مصــارف وی کرده ان
 و اســتفاده از آب هــای باکیفیــت کــم در خطوطــی کــه نیــاز بــه آب صنعتــی تــازه ندارنــد

برای رسیدن به تولید با کمترین وابستگی به آب از جمله این پروژه هاست. 
ــم  ــای ک ــتفاده از آب ه ــت اس ــرد: در جه ــح ک ــیاالت تصری ــرژی و س ــه ان ــر ناحی مدی
کیفیــت، پــروژه واحــد خنــک کاری ســرباره از دو ســال پیــش آغــاز شــد کــه بــه جــای 
اســتفاده از آب صنعتــی از پســاب های کولینــگ تــاور نیــروگاه )بلودان هــا( و کولینــگ 
ــروگاه  ــن نی ــد آب دمی ــد تولی ــز واح ــن از دورری ــدول A فوالدســازی و همچنی ــاور م ت
اســتفاده شــد. بناییــان خاطرنشــان کــرد: در ایــن پــروژه، مجمــوع آب هــای کم کیفیــت 

ــی واحــد  ــر مکعب ــر ســاعت وارد اســتخر 1000 مت ــر مکعــب ب ــه حجــم حــدود 100 مت ب
ــت  ــه ظرفی ــپ ب ــتگاه پم ــط دو دس ــینی توس ــات ته نش ــد از عملی ــده و بع ــروگاه ش نی
120 متــر مکعــب بــر ســاعت بــه ســمت واحــد ســرباره جهــت خنــک کاری حوضچه هــا 
ارســال می شــود و صرفه جویــی جالــب توجهــی در مصــرف منابــع و جایگزینــی 
ــه دنبــال دارد. وی در همیــن  ــه جــای آب صنعتــی را ب مصــرف پســاب کــم کیفیــت ب
رابطــه از همــکاری مدیریــت ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی، گــروه فنــی انــرژی و 
ســیاالت، واحــد ســرباره و واحــد تصفیــه آب و توزیــع ســیاالت تشــکر و قدردانــی کــرد.

فوالدمبارکهدرمسیربومیسازیوصرفهجویی

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  مدال طالی کاتای جهانی 
درچنگ برادران باتوانی

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

باتوانــی  بــرادران  دیگــر  بــار 
و  محمدعلــی  »محمــد، 
ــزم و اراده ای  ــا ع ــا« ب محمدرض
میــدان  در  پــای  خلل ناپذیــر 
بــزرگ جهانــی نهادنــد و بــا 
شایســتگی مــدال طــالی کاتــای ایــن رقابت هــا را بــه چنــگ 

آوردنــد. 
مــردان  قهرمانــی  کاراتــه  مســابقات  دوره  هشــتمین 
در  فدراســیون کاراتــه کشــورمان  میزبانــی  بــه  جهــان، 
شــهریورماه امســال »95« بــا حضــور قهرمانــان نامــدار 
 30 کشــوراز جملــه ژاپــن، بلغارســتان، ایتالیــا، لهســتان 
ترکیــه، اســلوانی، عــراق، آلمــان، هنــد، پاکســتان، ســریالنکا 
قزاقســتان، تاجیکســتان، گرجســتان و جمهــوری آذربایجــان 
در تهــران برگــزار شــد. بــرادران باتوانــی ســه کاراته کار برجســته 
ــان  ــران، پــس از مــدت زم ــان ای ــام کشــور عزیزم و صاحب ن
نســبتا زیــاد دوری از رقابت هــای بین المللــی بــار دیگــر 
عــزم خــود را جــزم کردنــد و پــای بــه میــدان بــزرگ جهانــی 
ـــ 35  نهادنــد و بــا شایســتگی مقــام قهرمانــی رده ســنی 30ـ 
ــالی  ــگ ط ــدال خوش رن ــد و م ــاص دادن ــود اختص ــه خ راب
ــی  ــاج عل ــتاد ح ــری اس ــا مربیگ ــاالن را ب ــرادی بزرگس انف
کمالــی، بــرای ایــران و اســتان اصفهــان بــه ارمغــان آوردنــد 
ــد.  ــان را برانگیزن ــورهای جه ــان کش ــین کارشناس ــا تحس ت
رقابت هــا در فینــال کاتــای تیمــی و انفــرادی و کومیتــه بســیار 
فشــرده و تنگاتنــگ و درعیــن حــال جــذاب و تماشــایی بــود. 
بــرادران باتوانــی در گفت وگویــی اختصاصــی بــا خبرنــگار مــا 
ــاف  ــون الط ــود را مدی ــالی خ ــان ط ــب نش ــان، کس در اصفه
الهــی و مرهــون دعــای خیــر مــردم اســتان اصفهــان، به ویــژه 
مادرشــان عنــوان کردنــد کــه در طــول تمــام ســال ها بــا جــان 
و دل حامــی و دعاگــوی آن هــا بــوده اســت. ایــن دالورمــردان 
کاراتــه اصفهــان پــس از کســب عنــوان قهرمانــی در حالــی که 
پرچــم پرافتخــار ایــران را بــاالی ســر داشــتند دور افتخــار زدند 
 و بــا بوســیدن تاتامــی مراســم شــکرگزاری بــه جــای آوردنــد 

و مورد تشویق حاضران در سالن قرار گرفتند.
ملــی  باتوانــی، کاراته کارهــای  بــرادران  اســت    گفتنــی 
ــه اســتان اصفهــان  ــا ســابقه کارات ــام و ب ــان خوش ن و قهرمان
ــرا در  ــه اخی ــان را ک ــردان جه ــدال طــالی م )زرین شــهر(، م
ــه  ــد، ب ــت آورده بودن ــه دس ــران« ب ــی »ته ــابقات جهان مس

ــد.  ــم کردن ــا« تقدی ــه من ــدر حادث ــز و گرانق »شــهدای عزی
هــدف از ایــن اقــدام نمادیــن معنــوی بــرادران بــا توانــی، ارج 
ــر  ــا، آالم و تســکینی ب ــه مقــام شــامخ شــهدای من نهــادن ب
تألمــات روحــی خانــواده و بازمانــدگان ایــن شــهدای واالمقام 
و جــواب دندان شــکنی بــه حــرکات ســتیزه جویانه رژیــم 

منحــوس آل ســعود اســت.

 شانس زیاد ایران 

برای میزبانی جام جهانی فوتسال
ــی  ــور عل ــه حض ــه ب ــا توج  ب
کفاشــیان در کمیتــه فوتســال 
کــه  تالش هایــی  و  فیفــا 
ــار  ــن انتظ ــده، ای ــون ش تاکن
اخــذ  بــه  ایــران  مــی رود 
جهانــی  جــام  میزبانــی 
ایــن  بــا  شــود.  نزدیک تــر 
حــال تــا روز برگــزاری رأی گیــری هیــچ چیــز مشــخص 
نخواهــد شــد و البی هایــی کــه پشــت پــرده بــرای گرفتــن 
میزبانــی انجــام می شــود، بیشــتر از همــه چیــز تأثیرگــذار 
ــی  ــرای میزبان ــران ب ــت شــهر از ای ــن هف اســت. همچنی
ــز  ــان، تبری ــی شــده اند. اصفه ــا معرف ــه فیف مســابقات ب
ــت شــهری  ــل، هف ــزد و اردبی ــه، ی ــران، ارومی مشــهد، ته
ــده اند. در  ــزد ش ــران نام ــی ای ــرای میزبان ــه ب ــتند ک هس
میــان ورزشــگاه های معرفی شــده، ســالن های آزادی 
تهــران، 9 دی اصفهــان و غدیــر ارومیــه، جــزو ســالن هایی 
ــی  ــای بین الملل ــن در رویداده ــش از ای ــه پی ــتند ک هس
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد و در صــورت اعطای 
ــالن ها  ــن س ــی ای ــال میزبان ــران، احتم ــه ای ــی ب میزبان

بیشتر از بقیه است.

هدیه جدید کی روش به فوتبال ایران
ــکاری  ــرای هم ــی ب ــه محل ــا ب ــن روزه ــارک ای ــر ایفم دفت
و همدلــی بیشــتر تیم هــای ملــی تبدیــل شــده اســت. 
فــراوان،  جنجال هــای  از  بعــد  کارلــوس کــی روش کــه 
بــا حمایت هــا و پیگیری هــای مهــدی تــاج موفــق شــد 
ســاختمان ســابق ایفمــارک را بــه محلــی بــرای دفتــر مربیــان 
 تیــم ملــی تبدیــل کنــد، ایــن روزهــا پــروژه جالــب و تــازه ای 

را به ثمر رسانده است.
ــی  ــرای فیزیوتراپ ــی ب ــه مکان ــال ب ــارک قب ــاختمان ایفم   س
و اســتفاده عمومــی تبدیــل شــده بــود؛ امــا در نهایــت پــس از 
کــش و قوس هــای زیــاد مقــرر شــد دفتــر مربــی تیــم ملــی 
بزرگســاالن در آن ســاختمان باشــد. حــاال کارلــوس کــی روش 
ــای  ــا تیم ه ــر را ب ــن دفت ــت ای ــرار اس ــد ق ــی جدی ــا طرح ب
ــال رده هــای ســنی مختلــف شــریک شــود. او از  ــی فوتب مل
مســئوالن ذی ربــط خواســته کــه اتاق بنــدی دفتــر بــه گونــه ای 
ــد ــم از امی ــه اع ــای پای ــان تیم ه ــی مربی ــه تمام ــد ک  باش

ــود  ــای خ ــد فعالیت ه ــاالن بتوانن ــان و نونه ــان، نوجوان جوان
را آنجــا ســازماندهی کننــد. بــدون شــک ایــن اقــدام خــوب 
ــی  ــبب همدل ــد س ــی روش می توان ــوس ک ــه ای کارل  و حرف
ــی رده هــای  ــان تیم هــای مل و همراهــی و اتحــاد بیشــتر می
ــرمربیان  ــایر س ــه س ــه ای ک ــه گون ــود. ب ــون ش ــنی گوناگ س
ــد  ــتفاده کنن ــی روش اس ــم روز ک ــه و عل ــد از تجرب می توانن
ــه  ــال پای ــت فوتب ــش از وضعی ــش از پی ــم بی ــی روش ه و ک

ایــران آگاه می شــود.

 A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس  ورزش

ــی  ــازی پایان ــران در ب ــال نشســته مــردان ای تیــم ملــی والیب
ــه  ــا غلب ــو ب ــک 2016 ری ــای پارالمپی ــن دوره بازی ه پانزدهمی
بــر تیــم بوســنی، رقیــب دیرینــه ای کــه در پارالمپیــک لنــدن 
قهرمانــی را ازچنــگ تیــم ایــران در آورده بــود، هشــتمین 
مــدال طــالی ایــن دوره رقابت هــای پارالمپیــک را بــرای 
ــم  ــان آورد. شــاگردان مصم ــه ارمغ ــا« ب کاروان ورزشــی »من
هــادی رضایــی، ســرمربی فهیــم و بادانــش تیــم ملــی والیبال 
نشســته ایــران، بــرای تصاحــب عنــوان قهرمانــی و هشــتمین 
طــالی ایــن دوره بازی هــای پارالمپیــک ریــو، بــا انگیــزه 
ــه  ــد و ب ــه میــدان نهادن ــای ب ــاد و اراده و عزمــی اســتوار پ زی
مصــاف رقیــب همیشــگی خــود بوســنی هرزگوین رفتنــد و به 
لطــف بــازی خــوب و حســابگرانه تیــم و همچنیــن بــه لطــف 
کوبندگــی مرتضــی مهــرزاد »آســمانخراش والیبــال نشســته 
ــن  ــن ورزشــکار شــرکت کننده در ای ــه بلندقامت تری ــران« ک ای
ــه 3  ــا نتیج ــدند ب ــق ش ــد، موف ــوب می ش ــا محس رقابت ه
ــب  ــا کس ــد و ب ــم بکوبن ــنی را در ه ــد بوس ــم قدرتمن ــر 1 تی ب
مــدال خوش رنــگ طــال و عنــوان قهرمانــی پانزدهمیــن دوره 
ــک  ــت در پارالمپی ــام شکس ــو انتق ــک ری ــای پارالمپی بازی ه

ــد. ــدن را ازایــن تیــم مدعــی بگیرن لن
   تحلیل بازی فینال

اعضــای پرتــالش تیــم والیبــال نشســته کشــورمان کــه 
 می دانســتند حریــف از تکنیــک خوبــی برخــوردار اســت 
ــروزی  ــرای پی ــرد، کار ب ــه دســت بگی ــازی را ب و اگــر نبــض ب

ــا اقتــدار  تیــم ایــران ســخت خواهــد شــد، از همــان ابتــدا ب
ــوده تربازی  ــی آس ــا خیال ــد و ب ــت آوردن ــه دس ــاز راب  5 امتی
ــق  ــردی، موف ــتباهات ف ــن اش ــا کمتری ــد و ب ــال کردن را دنب
شــدند بــا حســاب 25/ 21 بــه برتــری برســند؛ امــا در 
ســت دوم بــا وجــود شــروع خــوب از دفــاع روی تــور 
ــرویس  ــتباه در زدن س ــد اش ــب چن ــد و مرتک ــل ماندن غاف
ــر 21  ــا نتیجــه 25 ب ــن اشــتباه ســت دوم را ب ــا ای شــدند. ی

واگــذار کردنــد. در ســت ســوم تیــم ایــران هوشــیارانه تر 
ــدنی  ــارهای مهارنش ــف آبش ــه لط ــرد و ب ــال ک ــازی را دنب ب
 مرتضــی مهــرداد و دریافــت هــای عالــی صالحــی »یــار آزاد«
ــی  ــان عل ــژه کاپیت ــان، به وی ــایر بازیکن ــص س ــازی بی نق و ب
پوریــان، لشــکری و علی پــور و علی رغــم چنــد اشــتباه از 
ــاز 18/25  ــالف 7 امتی ــا اخت ــد ب ــق ش ــب داور دوم موف جان
ــی  ــم مل ــد. تی ــام کن ــود تم ــود خ ــه س ــم ب ــت راه ــن س ای

ــر هــادی  ــالوه ب ــی ع ــه در کادر فن ــران ک ــال نشســته ای والیب
ــری  ــی معم ــر عل ــی نظی ــان بادانش ــود مربی ــی از وج  رضای
و بهمــن تــاروردی ســود می بــرد، بــرای دســتیابی بــه مــدال 
طــال یــک قــدم فاصلــه داشــت؛ بــه همیــن دلیــل بــا روحیــه 
ــا  ــارم شــد و ب ــازی در ســت چه ــی مضاعــف آغازگرب و نیروی
ــود  ــدی خ ــدرت و توانمن ــر، ق ــال برت ــازی کام ــک ب ــه ی  ارائ
را بــه رخ حریــف کشــید و موفــق شــد بــا نتیجــه باورنکردنــی 
ــرای  ــو درآورد و ب ــه زان ــنی را ب ــای بوس ــم پرمدع 15/25، تی
ــال نشســته  ــی بازی هــای والیب ــوان قهرمان ــار عن ششــمین ب
ــه  ــک را ب ــای پارالمپی ــان در بازی ه ــوالن جه ــازان و معل جانب

خــود اختصــاص داد.
   دور افتخار

ناگفتــه نمانــد کــه تیــم ملــی والیبــال نشســته ایــران عــالوه 
ــی در  ــار نایب قهرمان ــابقه دو ب ــی، س ــش دوره قهرمان ــر ش ب
بازی هــای پارالمپیــک را نیــز در کارنامــه درخشــان خــود دارد. 
از دیگــر نــکات قابــل ذکــر کســب عنــوان ســوم تیــم برزیــل 
ــس از  ــدی پ ــازی رده بن ــه در ب ــود ک ــا ب ــن دوره رقابت ه در ای
غلبــه بــر تیــم مصرحاصــل شــد. دور افتخار تیــم ملــی والیبال 
نشســته ایــران بــا برافراشــتن پرچــم دوازده متــری کشــورمان 
در بــاالی ســر و ســر بــر ســجده شــکر نهــادن هــادی رضایــی 
و بوســه شــکرانه بــر زمیــن بــازی زدن ایــن مربــی فهیــم و بــا 
ــای  ــدال تیم ه ــدای م ــزاری مراســم اه ــش از برگ اخــالق پی
ــین  ــه و تحس ــه توج ــد ک ــش درآم ــه نمای ــوم ب ــا س اول ت

حاضــران در ســالن را بــه همــراه داشــت.

والیبالنشستهبازهمباطالبهایرانبازگشت

والیبالنشستهایران،قهرمانبیرقیب

ســتاره های ایرانــی تیــم پانیونیــوس کــه ایــن روزهــا 
ــدگان  ــه پناهن ــند، ب ــود می درخش ــم خ ــب تی در ترکی

حاضــر در کمــپ آتــن کمــک کردنــد.
انصاری فــرد و مســعود شــجاعی کــه در   کریــم 
ــه  ــق ب ــان موف ــر یون ــگ برت ــته از لی ــه گذش دو هفت

خــود  تیــم  ترکیــب  در  درخشــش 
شــده اند، بــا کمــک 2500 یورویــی خــود 
بــه پناهنــدگان حاضــر در کمپ فــرودگاه 

ــدند.  ــاز ش ــن خبرس آت
رادیــو ورزش یونــان در ایــن ارتبــاط 
خبــر داد: انصاری فــرد و شــجاعی بــا 
ــی فصــل  ــازی ابتدای درخشــش در دو ب

جدیــد ســوپر لیــگ یونــان در میــان مهره هــای 
ــن دو  ــد. ای ــرار گرفتن ــوس ق ــی پانیونی ــم و اصل مه
ــرون  ــازی و هــم بی ــن ب ــی هــم در زمی بازیکــن ایران
ایرانــی  ســتاره  دو  بدرخشــند.  می خواهنــد  آن  از 
ــوپر  ــه س ــتانه ب ــی انسان دوس ــوس در اقدام پانیونی

ــه ارزش 2500  ــی ب ــالم غذای ــا اق ــد ت ــی رفتن مارکت
یــورو را میــان پناهنــدگان خارجــی مســتقر در محــل 

ــد.  ــع کنن ــن توزی ــرودگاه آت ــی ف قدیم
مســعود  و  انصاری فــرد  کریــم  حضــور  از  پــس 
ــالم  ــع اق ــت توزی ــدگان جه ــان پناهن ــجاعی در می ش
ــب  ــاق جال ــده، اتف ــی خریداری ش غذای
بچه هــای کوچکــی  داد.  رخ  دیگــری 
کــه متوجــه شــده بودنــد دو بازیکــن 
ــد  ــک می بینن ــوس را از نزدی ــم پانیونی تی
انصاری فــرد و شــجاعی را احاطــه کردنــد. 
ــا  ــز بچه ه ــی نی ــوش ایران ــن دو ملی پ ای
ــا  ــد ت ــن فروشــگاه بردن ــه نزدیک تری را ب
ــد.  ــه کنن ــود تهی ــرای خ ــد ب ــه می خواهن ــه ک ــر چ ه
فاکتــور خریــد آن هــا 750 یــورو شــد کــه انصاری فــرد 
و شــجاعی آن را پرداخــت کردنــد. گفتنــی اســت ایــن 
ــانه های  ــین رس ــا تحس ــی ب ــتاره های ایران ــدام س اق

ــه رو شــده اســت. ــان روب یون

کمک ستاره های ایرانی به پناهندگان
فدراســیون کشــتی ســرانجام هدایــت تیم هــای ملــی 
ــکانی  ــی اش ــه عل ــاالن را ب ــی و آزاد بزرگس ــتی فرنگ  کش
و محمــد طالیــی ســپرد تــا قهرمانــان پرافتخــار دیــروز کــه 
در عرصــه مربیگــری هــم کارنامــه درخشــانی در تیم هــای 
ــر  ــی بزرگســاالن را ب ــت تیم هــای مل ــه داشــتند، هدای پای

عهــده بگیرنــد. 
ملــی  تیــم  ضعیــف  نتایــج  از  پــس 
 کشــتی فرنگــی ایــران در المپیــک ریــو 
ــود  ــمت خ ــا از س ــد بن ــری محم و کناره گی
تــا  تنهــا  آن هــم در شــرایطی کــه وی 
پایــان المپیــک بــا فدراســیون کشــتی 
 قــرارداد داشــت، بــازار حواشــی و حــرف 

ــت  ــرد هدای ــدام ف ــاره اینکــه ســرانجام ک و حدیث هــا درب
ــا  ــود ت ــرد، داغ ب ــده می گی ــر عه ــران را ب ــی کاران ای فرنگ
اینکــه پــس از جلســه شــورای فنــی دگرگون شــده کشــتی 
فرنگــی، تکلیــف ایــن موضــوع حســاس و سرنوشت ســاز 
ــی  ــیه و فن ــره بی حاش ــکانی چه ــی اش ــد و عل ــن ش روش

ــده  ــر عه ــی را ب ــم مل ــت تی ــکان هدای ــران س ــتی ای کش
گرفــت. 

ــالم  ــه اع ــور ک ــادم همان ط ــول خ ــز رس ــتی آزاد نی در کش
کــرده بــود، المپیــک را بــه عنــوان آخریــن میــدان 
مربیگــری اش پشــت ســر گذاشــت و حــاال کار را بــه یــک 
ــی  ــه فن ــا اخــالق، محجــوب و البت ــی ب  مرب
داده  نــام محمــد طالیــی  بــه  و کاربلــد 
اســت. طالیــی در ایــن چنــد ســاله عملکــرد 
فوق العــاده ای در تیــم ملــی جوانــان داشــته 
و ثمــرات او در ایــن رده ســنی در حــال 
نمایــان شــدن در تیــم ملــی بزرگســاالن 
اســت. کشــتی گیرانی ماننــد حســن یزدانــی 
ــه تیــم ملــی  و علیرضــا کریمــی از تیــم محمــد طالیــی ب
بزرگســاالن تزریــق شــدند کــه بــا اعتمــاد رســول خــادم بــه 
ــس از 16 ســال  ــک پ ــدال طــالی المپی ــا، م ــن جوان ه ای
ــی  ــع تمام ــی در واق ــد. طالی ــرار ش ــتی آزاد تک ــرای کش ب
ــی بزرگســاالن برســد. ــم مل ــه تی ــا ب ــوده ت ــدارج را پیم م

خون تازه در رگ های کشتی ایران
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ـــمـــاره 257 ســـــال دوم              ݡسݒ

»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر در ثبت شرق اصفهان 

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 

قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 

انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

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

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

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

 بود .

بشماره  رمضان  فرزند  کلمانی  چوپانی  مرتضی   1394/08/20 مورخ   139460302027021704 شماره  رای   -1

شناسنامه 732 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291512004 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 194 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  113/32مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027000581 مورخ  1395/01/23رسول کیانی ابری فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 

1184 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291539761 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

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

3- رای شماره 139560302027000830 مورخ 1395/01/28  اصغر یزدانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 2242 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283685868 در 825 سهم مشاع از 3460/31 سهم ششدانگ یکباب دامداری 

به مساحت 22/3460  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 15234  بر روی قسمتی  احداثی 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصرهللا.

4- رای شماره 139560302027000833 مورخ 1395/01/28 علی یزدانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 8 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291324690 در 825 سهم مشاع از  3460/31سهم ششدانگ  یکباب دامداری احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  3460/22مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصرهللا.

5- رای شماره 139560302027000854 مورخ 1395/01/28 حسین سلطانی خوراسگانی  فرزند مرادعلی بشماره 

شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291246177 در  487/66سهم مشاع از 3460/31 سهم ششدانگ  

یکباب دامداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 3460/22مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند 

نصرهللا.

6- رای شماره 139560302027000857 مورخ 1395/01/28 عبدالرسول یزدانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

16 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291343040 در 497/66سهم مشاع از  3460/31سهم ششدانگ  یکباب 

مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 15234  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  دامداری 

 3460/22مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند 

نصرهللا.

7- رای شماره 139560302027000860 مورخ  1395/01/28رضا یزدانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 157 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291305025 در 825 سهم مشاع از 3460/31 سهم ششدانگ  یکباب دامداری 

به مساحت 3460/22  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 15234  بر روی قسمتی  احداثی 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصرهللا.

8- رای شماره 139560302027003288 مورخ  1395/03/13مهری عنوانی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 

29491 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282222449 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

9- رای شماره 139560302027003291 مورخ  1395/03/13محمد شاه زیدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

26201 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282189255 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027003508 مورخ 1395/03/18 عبدالعظیم کیانی شیخ آبادی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 16 صادره از لنجان بشماره ملی 5419480281 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11903 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  271/90مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027003513 مورخ 1395/03/18 فرشته کیانی فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 33 

صادره از مبارکه بشماره ملی 5419577046 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11903 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  271/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند غالمرضا  رای شماره 139560302027003668 مورخ  1395/03/22غالمعلی خسروی محمدآبادی   -12

بشماره شناسنامه 35769 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282285084 در ششدانگ یکباب تجاری مسکونی 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12267 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  152/59مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمرضا  فرزند  خیادانی  زارعی  علی   1395/03/24 مورخ   139560302027003783 شماره  رای   -13

روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ  ملی 1283913399  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 640 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/25 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027004152 مورخ  1395/04/01هوشنگ سوادکوهی فرزند طاهر بشماره شناسنامه 

1681 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129232042 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  کوپائی  امامی  مورخ  1395/04/02محمود   139560302027004157 شماره  رای   -15

شناسنامه 39 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659353339 در ششدانگ یکباب ساختمان جهت الحاق به پالک 

19/10207 احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  60/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027004498 مورخ  1395/04/12عباسعلی روغنی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 9457 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283796449 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9619 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027004778 مورخ 1395/04/19 محمود یزدانفر فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 

از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  اصفهان بشماره ملی 1291208917 در ششدانگ  از  269 صادره 

زمین پالک 2 فرعی از اصلی 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 381/71 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  فرزند محمود  زارع شریف  رضا  مورخ  1395/04/20محمد  رای شماره 139560302027004793   -18

شناسنامه 46420 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282387073 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/45 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027004799 مورخ  1395/04/20حمیدرضا ابوطالبی فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 

2694 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282773178 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  209/45مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027005098 مورخ  1395/04/26عبد علی اسدی حسن وند فرزند سهراب بشماره 

شناسنامه 3 صادره از فارسان بشماره ملی 5559819735 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  177/23مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی معصومه کشاورز فرزند غالمحسین .

بشماره شناسنامه  عباس  فرزند  رای شماره 139560302027005109 مورخ  1395/04/26صدراله شریفی   -21

1073 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283581299 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1567باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

197/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027005113 مورخ  1395/04/26صدیقه ظهیری هاشم آبادی فرزند غالم بشماره 

از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 5659134777 در سه دانگ مشاع  شناسنامه 346 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  197/05مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

23- رای شماره 139560302027005254 مورخ 1395/04/29 سعیده احمدی محمدآبادی فرزند منوچهر بشماره 

شناسنامه 107 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649707480 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

24- رای شماره 139560302027005258 مورخ  1395/04/29سمیرا احمدی محمدآبادی فرزند منوچهر بشماره 

شناسنامه 10281 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292495154 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

25- رای شماره 139560302027005261 مورخ  1395/04/29سعید احمدی محمدآبادی فرزند منوچهر بشماره 

شناسنامه 16 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649702810 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

26- رای شماره 139560302027005394 مورخ 1395/05/02 کاظم ذکائی فرزند مسعود بشماره شناسنامه 3 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199633399 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 4053 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 12 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

27- رای شماره 139560302027005401 مورخ 1395/05/02 صدراله اسماعیلی ابوالخیری  فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 101 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659382916 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1819 فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/36مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

محمد  فرزند  خوراسگانی   سبحانی  محسن  مورخ  1395/05/03  شماره 139560302027005432  رای   -28

بشماره شناسنامه 1277 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290958882 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 266 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  173/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027005436 مورخ 1395/05/03 صدیقه معلم زاده خوراسگانی فرزند محمدعلی 

یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در   1291325840 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   50 شناسنامه  بشماره 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 266 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 173/94 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027005439 مورخ  1395/05/03محمدعلی عنایتی فرزند یدهللا بشماره شناسنامه 

1467 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287751636 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 277 و 2688 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 106/5 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027005461 مورخ  1395/05/03سیدحسین حسینی خواجوئی فرزند سیداسماعیل 

بشماره شناسنامه 551 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287946267 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 322 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 125/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027005462 مورخ  1395/05/03 شهال آخوندی خوزانی  فرزند غالمحسین بشماره 

شناسنامه 42313 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282347667 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 322 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  125/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027005517 مورخ 1395/05/04 محمود کرمی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 

459 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287877389 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 12131 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  100/45مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027005545 مورخ 1395/05/04 جواد قاسمی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

2217 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283686104 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  200/33مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

آبادی فرزند حسن بشماره  رای شماره 139560302027005563 مورخ 1395/05/04 علی غالمی گلون   -35

شناسنامه 207 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284069362 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 5676 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  119/41مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027005572 مورخ  1395/05/05علی ناظمی فرزند رضا بشماره شناسنامه 3 صادره 

از کوهپایه بشماره ملی 5659699677 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027005605 مورخ 1395/05/05 ناهید کالنتری فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 

2866 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286738229 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/60 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027005607 مورخ 05/05/1395 علی منصوری فرزند برات بشماره شناسنامه 2042 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283687895 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/214 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رسول  فرزند  فرد  الماسی جزی  مورخ  1395/05/05نفیسه   139560302027005610 رای شماره   -39

شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270947680 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 214/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027005644 مورخ 1395/05/05  احمد رضا فرامرزی فیل آبادی فرزند علی بابا 

بشماره شناسنامه 1614 صادره از فارسان بشماره ملی 4679258802 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  199/93مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  آبادی  نیک  اکبر حیدری  مورخ 1395/05/05  رای شماره 139560302027005646   -41

بر روی  احداثی  یکباب ساختمان  بشماره ملی 1276586100 در ششدانگ  اصفهان  از  شناسنامه 1657 صادره 

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

بشماره  اکبر  علی  فرزند  بخش  نام  عباسعلی   1395/05/06 مورخ   139560302027005655 شماره  رای   -42

شناسنامه 52 صادره از حبیب آباد بشماره ملی 6609769451 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی.

بشماره  ابوالقاسم   فرزند  رمضانی   مورخ  1395/05/06محسن   139560302027005659 شماره  رای   -43

شناسنامه 622 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283657491 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  120/25مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027005663 مورخ  1395/05/06محبوبه خطیبی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

579 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288353741 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/78 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فضل هللا دهقانی کلمانی فرزند اسدهللا.

45- رای شماره 139560302027005666 مورخ  1395/05/06محمد خطیبی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

18137 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292334851 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/78 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فضل هللا دهقانی کلمانی فرزند اسدهللا.

46- رای شماره 139560302027005687 مورخ  1395/05/05عباس روئین تن فرزند یداله بشماره شناسنامه 

598 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198658207 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  31/09مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن حسینی و بانو جمیله ایزدی.

47- رای شماره 139560302027005691 مورخ 1395/05/05 معصومه جهانبانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 3 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199469114 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  31/09مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن حسینی و بانو جمیله ایزدی.

بشماره  غالمرضا   فرزند  خودسیانی  محمد  مورخ  1395/05/07   139560302027005698 شماره  رای   -48

شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129669556 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  میرزاقلی   فرزند  سیانی  خود  سکینه   1395/05/07 مورخ   139560302027005701 شماره  رای   -49

شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129686183 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

50- رای شماره 139560302027005704 مورخ   1395/05/10رسول امینی فرزند یداله بشماره شناسنامه 1210 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287665691 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9555 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/73مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

ابری فرزند عباس بشماره  اتحادی  51- رای شماره 139560302027005707 مورخ  1395/05/10اشرف خانم 

شناسنامه 1342 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283642298 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027005735 مورخ  1395/05/10اصغر غیومیان فرزند تقی بشماره شناسنامه 1450 

صادره از نطنز بشماره ملی 1239299192 در 88 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027005739 مورخ  1395/05/10فروغ اخالقی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 

1261 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285616618 در 88 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027005742 مورخ  1395/05/10محمد غیومیان فرزند اصغر بشماره شناسنامه 

2630 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289710686 در 44 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

باقر بشماره  55- رای شماره 139560302027005842 مورخ  1395/05/12عفت ساسانی خوراسگانی  فرزند 

شناسنامه 8601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283787881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 6562 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/20 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  اکبری  مورخ  1395/05/12علی   139560302027005860 شماره  رای   -56

2763 صادره از تهران بشماره ملی 0042906962 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 38 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  153/72مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

57- رای شماره 139560302027005884 مورخ 1395/05/13 عفت ساسانی خوراسگانی  فرزند باقر بشماره 

شناسنامه 8601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283787881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 9740 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  97/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027005890 مورخ  1395/05/13 نظرعلی معینی  فرزند عبداله بشماره شناسنامه 

296 صادره از اهواز بشماره ملی 1753445086 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عزیزاله  فرزند  دهاقانی  خواجه  یداله  مورخ 1395/05/14   رای شماره 139560302027005933   -59

شناسنامه 123 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129607287 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 49 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 360/21 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  سیدرضا  فرزند  حسینی  سیدمجید   1395/05/14 مورخ   139560302027005937 شماره  رای   -60

شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291429311 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9370 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  207/29مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی قدمعلی باقرزاده خوراسگانی.

بشماره  فرزند حسین  مورخ  1395/05/14زهرا گلدانی خوراسگانی  رای شماره 139560302027005938   -61

شناسنامه 1895 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291500464 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9370 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  207/29مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی قدمعلی باقرزاده خوراسگانی.

بشماره  مرتضی  فرزند  ئی  باقری کچی  اشرف   1395/05/16 مورخ   139560302027006006 شماره  رای   -62

شناسنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659479685 در ششدانگ دو باب مغازه و زمین متصله احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12975 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  201/62مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

63- رای شماره 139560302027006023 مورخ 1395/05/16 طاهره خانی گوآباد فرزند رضا بشماره شناسنامه 

588 صادره از تهران بشماره ملی 0049661493 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت131/40  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

64- رای شماره 139560302027006026 مورخ 1395/05/16 رضا قاسمی تودشکچوئی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 8 صادره از تودشکچو بشماره ملی 5659544541 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 131/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027006099 مورخ  1395/05/17سید مسعود حسینی  فرزند سیدعباس بشماره 

شناسنامه 2604 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293391247 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6482 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027006124 مورخ 1395/05/17 سعید کشانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 63759 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1281737968 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  125/96مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی سیف هللا آقابابائی فرزند اسماعیل.

67- رای شماره 139560302027006135 مورخ  1395/05/17اسداله صادقی بابوکانی فرزند مانده علی بشماره 

شناسنامه 42 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199524565 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 171 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/165 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان.

68- رای شماره 139560302027006140 مورخ  1395/05/17اعظم ترکیان کردآبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 

1830 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283992876 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 174 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  92/43مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  محمدرضا  فرزند  نژاد  کیانی  حسین   1395/05/17 مورخ   139560302027006152 شماره  رای   -69

شناسنامه 692 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291454098 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6625 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  209/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  رضا  فرزند  مورخ 1395/05/17 مسعود شهامت   رای شماره 139560302027006153   -70

871 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286484103 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه تولید 

بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. 

میرزا  مرحوم حاج  فرزند  زواره  طباطبایی  مالک رسمی محمدحسین  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری 

علیرضا.

71- رای شماره 139560302027006165 مورخ  1395/05/18وجیهه سهرابی فرزند محمد بشماره شناسنامه 23 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290927286 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

72- رای شماره 139560302027006198 مورخ  1395/05/18رمضان عبدالهی خوراسگانی فرزند یداله بشماره 

شناسنامه 5859 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283760363 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 6550 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  192/61مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  مسعود  فرزند  شهامت   فریدالدین   18/05/1395 مورخ   139560302027006199 شماره  رای   -73

شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271366886 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با منع حق نقل 

و انتقال به غیر از شرکا یکباب کارگاه تولید بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدحسین 

طباطبایی زواره فرزند مرحوم حاج میرزا علیرضا.

74- رای شماره 139560302027006200 مورخ  1395/05/18نوید شهامت فرزند مسعود بشماره شناسنامه 1661 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1293053864 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با منع حق نقل و انتقال 

به غیر از شرکا یکباب کارگاه تولید بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدحسین طباطبایی 

زواره فرزند مرحوم حاج میرزا علیرضا.

75- رای شماره 139560302027006202 مورخ  1395/05/18محمدعلی زاهدی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 32 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290930295 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  هیبت  فرزند  حمزوی   مورخ  1395/05/19محمدجواد  شماره 139560302027006242  رای   -76

شناسنامه 2319 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288274726 در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت246/20  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027006246 مورخ 1395/05/19 ام البنین علی دادی نائینی فرزند علی بشماره 

شناسنامه 12497 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292517311 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  246/20مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027006332 مورخ 1395/05/14 عبدالرضا خانی امین آبادی فرزند هرمز بشماره 

شناسنامه 29 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199541923 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 56 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  179/75مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139560302027006484 مورخ 1395/05/25 سیدمهدی خادم خوراسانی فرزند سیدحسین 

بشماره شناسنامه 336 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286414717 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 256/82 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

80- رای شماره 139560302027006487 مورخ 1395/05/25 اشرف قائلیان فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 

56992 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281666955 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  256/82مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

سیداصغر   فرزند  جبلی   هاشمی  جمال  سید   1395/05/26 مورخ  شماره 139560302027006557  رای   -81

بشماره شناسنامه 68 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659582982 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  161/04مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  موسی  فرزند  دیزج  زاده  غنی  غنی   1395/05/27 مورخ   139560302027006649 شماره  رای   -82

شناسنامه 115 صادره از ارومیه بشماره ملی 2753354200 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 151 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  149/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139560302027006694 مورخ  1395/05/30بتول سادات میرحاج محمد آبادی  فرزند غالمرضا 

بشماره شناسنامه 61 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284276211 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1572 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/69 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027006696 مورخ 1395/05/30 زهرا همام نیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 4 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291330038 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 171 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. 

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

بمانعلی  فرزند  کردآبادی  دهقانی  مورخ  1395/05/30قاسمعلی   139560302027006697 شماره  رای   -85

ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1283994429 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   96 شناسنامه  بشماره 

بخش  در  واقع   10353 اصلی  از  فرعی   171 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب 

الدین مالک رسمی محی  از  عادی  بصورت  الواسطه  به مساحت 160 مترمربع. خریداری مع  اصفهان  ثبت   5 

 کاشفی.

86- رای شماره 139560302027006845 مورخ  1395/06/01حبیب اله حقیقی پوده فرزند غالمحسین بشماره 

شناسنامه 33 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129820045 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 13147 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  170/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027006855 مورخ  1395/06/01ربابه صادق زاده پائین دروازه فرزند علی بشماره 

شناسنامه 61231 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281709336 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 4103 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

88- رای شماره 139560302027006872 مورخ  1395/06/02بلورناز خوش خواصفهانی فرزند کرامت اله بشماره 

شناسنامه 2183 صادره از تهران بشماره ملی 0041853156 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 177 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 279/32 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  حبیب  فرزند  قربانی  رضا  حمید   1395/06/02 مورخ   139560302027006875 شماره  رای   -89

شناسنامه 2627 صادره از تهران بشماره ملی 0056203829 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  127/66مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

90- رای شماره 139560302027006965 مورخ 1395/06/04 اصغر روستازاده شیخ یوسفی فرزند رجبعلی بشماره 

شناسنامه 3696 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110036957 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  246/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

صادق  فرزند  خولنجانی  زاده  شفیع  محمدعلی   1395/06/06 مورخ   139560302027006989 شماره  رای   -91

بشماره شناسنامه 237 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284534049 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

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

 رسمی.

92- رای شماره 139560302027007062 مورخ  1395/05/18محمدرضا شهامت فرزند مسعود بشماره شناسنامه 

18518 صادره از اصفهان بشماره ملی 0063078521 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با منع حق نقل و انتقال 

به غیر از شرکا یکباب کارگاه تولید بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدحسین طباطبایی 

زواره فرزند مرحوم حاج میرزا علیرضا.

93- رای شماره 139560302027007102 مورخ 1395/06/07 طاهره زین العابدین محمد آبادی فرزند صفر بشماره 

شناسنامه 1086 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291492364 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

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

سند رسمی.

94- رای شماره 139560302027007104 مورخ  1395/06/07غالمحسین اخالقی بوزانی فرزند رمضانعلی بشماره 

شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291402561 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

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

سند رسمی.

95- رای شماره 139560302027007138 مورخ 1395/06/08 سید محمد حسن سنبلستان  فرزند سیدکمال 

دانگ  هفتم  پنج  و  دانگ  یک  در   1282448390 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70572 شناسنامه  بشماره 

و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

 30 فرعی از 15316 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  335/32مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  مورخ  1395/06/08سیدمحمدحسین   139560302027007143 شماره  رای   -96

از  مشاع  دانگ  هفتم  سه  و  دانگ  سه  در  ملی 1270402498  بشماره  اصفهان  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره 

 30 و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

به مساحت  335/32مترمربع. خریداری طی سند  اصفهان  ثبت  بخش 5  در  واقع  اصلی   از 15316   فرعی 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  سادات  مورخ  1395/06/08وجیهه   139560302027007148 شماره  رای   -97

مشاع  دانگ  هفتم  شش  در   1288383223 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3527 شناسنامه  بشماره 

 30 و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از 

به مساحت  335/32مترمربع. خریداری طی سند  اصفهان  ثبت  بخش 5  در  واقع  اصلی   از 15316   فرعی 

رسمی.

فرزند  سنبلستان   حسین  سیدمحمد   1395/06/08 مورخ   139560302027007159 شماره  رای   -98

دانگ  هفتم  و سه  دانگ  در سه  ملی 1270402498  بشماره  اصفهان  از  0 صادره  بشماره شناسنامه  سیدکمال 

مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره310 فرعی از 15234 اصلی و 30 

سند  طی  خریداری  مساحت  594/77مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی    15316 از   فرعی 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  سادات  وجیهه   1395/06/08 مورخ   139560302027007163 شماره  رای   -99

مشاع  دانگ  هفتم  شش  در   1288383223 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3527 شناسنامه  بشماره 

 30 و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از 

سند طی  خریداری  مترمربع.  مساحت 77/594  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی    15316 از   فرعی 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  سیدمحمدحسن   1395/06/08 مورخ   139560302027007167 شماره  رای   -100

دانگ  هفتم  پنج  و  دانگ  یک  در   1282448390 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70572 شناسنامه  بشماره 

مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره310 فرعی از 15234 اصلی و 30 

سند  طی  خریداری  مترمربع.  مساحت 594/77  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی    15316 از   فرعی 

رسمی.

101- رای شماره 139560302027007192 مورخ  1395/06/08مبینا امینی به والیت جد پدری عبدهللا امینی فرزند 

منصور بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1276106149 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه باستثناء بهاء یک هشتم عرصه و اعیان سه دانگ مشاع متعلق به خانم مریم گرامی ولندانی  احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  182/55مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

102- رای شماره 139560302027007196 مورخ  1395/06/08مهرنوش امینی به والیت جد پدری عبدهللا امینی 

فرزند منصور بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1273113543 در یک و نیم دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء یک هشتم عرصه و اعیان سه دانگ مشاع متعلق به خانم مریم گرامی 

ولندانی  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/55 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  پنجعلی  فرزند  ولندانی  گرامی  مورخ  1395/06/08مریم   139560302027007200 شماره  رای   -103

شناسنامه 399 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198667214 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/55 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  رضا  سید  فرزند  حسینی  جالل  سید   1395/06/10 مورخ   139560302027007262 شماره  رای   -104

شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291306986 در ششدانگ یکباب باغ احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 9 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 13014 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

اسماعیلی و حسین عبدالحسین   ، عباسی  قنبر علی   ، اکبری  ، حسین  بختیار مرادی  مالک رسمی  از   عادی 

 ناظمی .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/31

م الف 17915

  رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان  

حسین هادیزاده«



چهارشنبه  31  شهریورماه  1395

کیمیای وطن
محمدرضا آبدار

رســیدن بــه هــر موفقیتــی بــدون داشــتن ابــزار و لــوازم 
ــی  ــزار خاص ــم اب ــت ه ــت. مدیری ــر نیس آن امکان پذی
ــخصیت  ــر و ش ــا کاراکت ــن آن ه ــه اصلی تری ــاز دارد ک نی

مدیــر اســت.

ــرای  ــی الزم ب ــت اخالق ــد خصوصی ــب چن ــن مطل در ای
یــک مدیــر موفــق لیســت شــده اســت؛ بــه ایــن امیــد 
کــه بــا شــناخت آن هــا، از نقــاط ضعــف و قــدرت 
خودتــان و فاصلــه ای کــه از لحــاظ شــخصیتی بــا یــک 

ــوید. ــد، آگاه ش ــق داری ــر موف مدی
    هنر انگیزه قوی

ــزه  ــق، انگی ــر موف ــک مدی ــم ی ــای مه ــی از ویژگی ه یک
ــر  ــه و ذات مدی ــا روحی ــان ب ــی چن ــن ویژگ ــت؛ ای اس

ــک  ــوان ی ــه عن ــوان ب ــی می ت ــه  حت ــت ک ــه اس آمیخت
ــرد. ــام ب ــخصیتی از آن ن ــت ش صف

وقتــی تاریخچــه زندگــی مدیــران موفــق بررســی 
قــوی  انگیزه هــای  دارای  آن هــا  همگــی  می شــود، 

بــرای مدیــر شــدن بوده انــد.
    مهارت ارتباطی

مدیــر، زمانــی در امــر مدیریــت موفــق اســت کــه قــادر 
ــی   ــن عموم ــش در اماک ــد و اثربخ ــخنرانی مفی ــه س  ب

و بین زیردستانش باشد.
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــادر ب ــد ق ــر بای ــا مدی ــر ی رهب
ســبک و شــیوه خــاص ســازمان یــا گــروه بــوده و پیــام 
و منظــور او مناســب بــا فهــم و درک شــنوندگان و حضار 

باشــد.
   هنر استقامت

ــا  ــزرگ در باوره ــک و ب ــرات کوچ ــه تغیی ــی ک  از آنجای

ــا صــرف  ــه صــورت تدریجــی و ب و عقایــد زیردســتان ب
وقــت ایجــاد می شــود، مدیــری موفــق اســت کــه 
بــرای تــالش چندیــن ســاله آمــاده و در ایــن راه دارای 
هیچ گونــه  از  و  بــوده  پشــتکار  و  مقاومــت  روحیــه 
ــا ناکامی هــا  ــی ب ــد و آمــاده رویاروی ــغ نکن تالشــی دری

و شکســت ها باشــد.
    هنر اقتدار

مدیــر بایــد فــردی قاطــع، جســور و مســلط بــوده و در 
شــیوه های تفکــر و نگــرش نســبت بــه دیگــران راســخ 

و مصمــم باشــد.
   هنر صبوری و شکیبایی

اصلــی  صفــات  خودنظمــی  از  و  شــکیبایی   صبــر، 
و اساســی مدیــر اســت. مدیــر همیشــه بایــد بــه خاطــر 
ــروری  ــری ض ــان، عنص ــت زم ــه گذش ــد ک ــته باش داش

ــرای مدیریــت و اعمــال تغییــرات اســت.  ب

ــت  ــر و مقاوم ــوان، صب ــران ج ــیاری از مدی ــرای بس ب
بســیار دشــوار اســت. آن هــا بایــد آگاه باشــند کــه 
ــتان  ــار زیردس ــر در رفت ــد و تغیی ــد جدی ــرش عقای پذی
ــر  ــرای تفک ــان الزم ب ــه زم ــرد ک ــورت می گی ــی ص زمان

ــد. ــته باش ــود داش ــرات وج ــاره تغیی درب
 همان گونــه کــه مدیریــت را هنــر می دانیــم و آمیــزه ای 
ایــن  همــه  یادگیری هــا؛  و  فطــری  از خصوصیــات 
هنرهــای پنجگانــه بــاال بیــش و کم در شــما وجــود دارد؛ 
امــا ضــرورت دارد کــه از طریــق یادگیــری تقویــت شــود.
ــوع روان شناســی-مدیریتی«  از طریــق »مدل هــای متن
بــه  کار«  در  »تمریــن  و  »جلســات گفت وگــو«  بــا 
توانمندی هــای  ایــن  می تــوان  مرحلــه ای  صــورت 
ــه  ــورت آگاهان ــه ص ــی را ب ــدادادِی درون ــه خ ناآگاهان
توســعه عمــودی و افقــی داد و در لحظه لحظه هــای 

بــرد. بهــره  آن  از  تصمیم گیری هــای حســاس 

ویژگی های اخالقی مدیر

ـــمـــاره  257 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام صادق علیه السالم:

چهل شب بر بنده مؤمن نگذرد، مگر اینکه واقعه ای 

برایش رخ دهد و او را غمگین سازد و به واسطه آن، متذکر 

شود.
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سالمتدفاع مقدس

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان استان اصفهان:

اجرای بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه در هفته 

دفاع مقدس در اصفهان
 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

امســال بــرای نخســتین بار تجهیــزات هوایــی و صنایــع 
موشــکی ســپاه در رژه نیروهــای مســلح حضــور دارنــد.

اســتان  صاحب الزمــان  ســپاه  فرماندهــی  جانشــین 
 ۳۷ از  پــس  دشــمن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
ســال از ســاماندهی مــزدوران بــرای ضربــه بــه انقــالب 
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــت، ب ــته اس ــت برنداش ــالمی دس اس
همه جانبــه  آمادگــی  بــا  مــا  مســئوالن   خوشــبختانه 
اطالعاتــی  اشــراف  بــا  و  بــا تجربیــات دفــاع مقــدس 
 کامــل توانســته اند تمامــی توطئه هــای دشــمنان منطقــه 
و فرامنطقــه ای را خنثنــی کننــد. ســردار مجتبــی فــدا تصریــح 
ــا آمادگــی کامــل کلیــه نیروهــای امنیتــی توانســتیم  کــرد: ب
منهــدم  نوارمرزهــا  در حاشــیه  را  تروریســتی  گروه هــای 
کنیــم. وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ســپاه در ســال جــاری 
از بازســازی واقعــه غدیــر در ۱۵ نقطــه اســتان اصفهــان 
خبــر داد وی بــا اشــاره بــه آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس 
تجهیــزات  حضــور  از  مســلح  نیروهــای  رژه  برگــزاری  و 
صنایــع موشــکی و هوایــی ســپاه بــرای اولین بــار در رژه 
ــت:  ــه گف ــدا در ادام ــردار ف ــر داد. س ــلح خب ــای مس نیروه
بازســازی عملیــات طریق القــدس همــراه بــا نمایشــگاه 
بــه مــدت ۵ شــب در شــهر درچــه تــا ظهــور   حبــوط 
ــرم دشــمن  ــگ ن ــا جن ــه ب  نمایشــگاه ادوات جنگــی و مقابل
ــه  ــگاه هفت ــزاری نمایش ــه، برگ ــهدای درچ ــت ش و بزرگداش
ــان  ــه اصفه ــتان، خان ــر، بهارس ــاغ غدی ــدس در ب ــاع مق  دف
و درچــه، برگــزاری ۱۵۰ یــادوراه شــهدای محلــی و منطقــه ای 
ســپاه  ناحیــه   ۲ در  مهرمــاه   ۲ در  پیــاده روی  همایــش 
ــدس در ۴  ــاع مق ــوتان دف ــدگان و پیشکس ــی رزمن  گردهمای
و ۵ مهرمــاه، از جملــه مهم تریــن برنامه هــای ســپاه اصفهــان 

در هفتــه دفــاع مقدس اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه رونمایــی از کتــاب تاریــخ شــفاهی 
ایــران کــه در آن از لشــکر ۸ نجــف اشــرف گفتــه شــده، 
ــام  ــکر ۱۴ ام ــه لش ــدی در زمین ــای بع ــرد: کتاب ه ــان ک بی
حســین، گــروه موشــکی ۱۵ خــرداد و... اســت. ســردار فــدا 
بیــان داشــت: ۴۹ هــزار نفــر دانش آمــوز نیــز در قالــب اعــزام 
راهیــان نــور دانش آمــوزی بــه مناطــق عملیاتــی غــرب اعــزام 
می شــوند. وی تأکیــد کــرد: بیــش از ۲۰۰ برنامــه مختلــف در 

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــدس در اس ــاع مق ــه دف هفت

مراقب بیماری های پاییزی باشید!
ــی و دهــان  ــق بین ویروس هــای ســرماخوردگی از طری
بــه بــدن شــما منتقــل می شــوند. بــا آغــاز فصــل پاییــز 
بایــد مراقــب بیماری هــای شــایع ایــن فصــل از جملــه 
ــن  ــگیری از ای ــید. پیش ــزا باش ــرماخوردگی و آنفلوان س
ــالمتی  ــظ س ــرای حف ــدام ب ــن اق ــا، مهم تری بیماری ه

در فصــول ســرد ســال بــه شــمار مــی رود.
انــواع  بشوییدبیشــتر  را  خــود  دســت های   
طریــق  از  آنفلوانــزا  و  ســرماخوردگی  ویروس هــای 
ــردن  ــه ک ــوند. عطس ــر می ش ــتقیم منتش ــاس مس تم
ــورد و  ــن، کیب ــا تلف ــاس ب ــپس تم ــت ها و س در دس
ظــروف آشــپزخانه، از راه هــای انتقــال ویــروس اســت. 
 بــرای جلوگیــری از ایــن انتقــال دســت های خــود 
ــت  ــای دس ــا از ضدعفونی کننده ه ــویید ی ــب بش را مرت

کــه حــاوی الــکل هســتند، اســتفاده کنیــد.
  جلوی عطسه و سرفه خود را با دست نگیرید

در صــورت احســاس عطســه و ســرفه از دســتمال 
اســتفاده کنیــد و ســریع آن را دور بیندازیــد. اگــر 
دســتمال همــراه خــود نداریــد، در آســتین خود عطســه 

ــد. ــا ســرفه کنی ی
    صورت خود را لمس نکنید

طریــق  از  آنفلوانــزا  و  ســرماخوردگی  ویروس هــای 
چشــم ها، بینــی و دهــان بــه بــدن شــما منتقــل 
ــی  ــای اصل ــی از راه ه ــورت، یک ــس ص ــوند. لم می ش

ــت. ــروس اس ــال وی انتق
    بــه طــور منظــم ورزش هــای هــوازی )ایروبیــک( 

ــام دهید انج
ــب  ــان قل ــش ضرب ــوازی موجــب افزای ــای ه  ورزش ه
تنفــس  خــون،  بیشــتری  مقــدار  پمــپ کــردن  و 
ســریع تر و تســهیل انتقــال اکســیژن از ریه هــا بــه 
تعریــق  اثــرات،  ایــن  نتیجــه  در  خــون می شــود؛ 
افزایــش می یابــد و دمــای بــدن بــاال مــی رود؛ در 
ــروس  ــده وی ــن برن ــی از بی ــلول های طبیع ــه س نتیج

می یابنــد. افزایــش 
و  فیتوکمیکال هــا  حــاوی  غذاهــای  از    

کنیــد اســتفاده  آنتی اکســیدان ها 
ــواد  ــی م ــه معن ــکال ب ــاه و کمی ــی گی ــه معن ــو ب فیت
ــواد  ــن م ــه ای ــا از جمل ــت. ویتامین ه ــیمیایی اس ش
ــای  ــبزیجات و میوه ه ــه از س ــن روزان ــتند؛ بنابرای هس

ــد. ــتفاده کنی ــز و زرد اس ــبز، قرم س
    سیگار نکشید

بر اســاس مطالعــات، در افراد ســیگاری ســرماخوردگی 
شــدیدتر و دفعات آن بیشــتر اســت. 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

ــرات  ــران، شــرکت مخاب ــت وزی ــه اســفند ۱۳۸۵ هیئ ــق مصوب طب
ایــران مشــمول واگــذاری بــه بخــش خصوصــی از طریــق عرضــه 

ــورس اوراق بهــادار تهــران شــد.  ســهام آن در ب
ــن  ــهام ای ــد از س ــزان ۵ درص ــه می ــرداد ۱۳۸۷، ب ــخ ۱۹ م در تاری
ــه  ــورس عرض ــق ب ــال از طری ــه ۱۵۰۰ ری ــت اولی ــا قیم ــرکت، ب ش
ارزش  بــا  و  تعــداد ســهام، در مــدت ۸ دقیقــه  ایــن  شــد. 
۳۴۴ میلیــارد تومــان بــه فــروش رفــت. مهنــدس حســین 

دربــاره  اصفهــان،  اســتان  مخابــرات  عامــل  مدیــر  کشــایی 
آذر  در  می گویــد:  ایــران  مخابــرات  شــرکت  خصوصی ســازی 
۱۳۸۸، در بزرگ تریــن معاملــه تاریــخ بــورس ایــران، بلــوک 
ســهام پنجــاه بــه  عــالوه یــک درصــدی شــرکت مخابــرات ایــران 
ــدود ۸  ــه ارزش ح ــن ب ــاد مبی ــعه اعتم ــیوم توس ــط کنسرس توس
هــزار میلیــارد تومــان خریــداری شــد. بــا اینکــه شــرکت مخابــرات 
حــوزه  در  فعالیت هــا  بعضــی  امــا  اســت،  خصوصــی شــده 
ــب  ــل در قال ــن اســتانی و بین المل ــد ارتباطــات بی ارتباطــات مانن
ــده  ــی مان ــت باق ــار دول ــاخت در اختی ــات زیرس ــرکت ارتباط  ش

است.
   نتایج خصوصی سازی

نتایــج  دربــاره  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  عامــل  مدیــر 
خصوصی ســازی  فلســفه  می گویــد:  خصوصی ســازی 
مخابــرات خصوصی ســازی  بــا  اســت.  انحصــار   شکســتن 

 امــکان رقابــت دیگــر اپراتورهــا فراهم  شــد؛ درواقــع نتیجــه این کار 
ایجــاد فضــای رقابتــی و شکســتن انحصــار اســت کــه محصــول 
 همــه این هــا ارتقــای کیفیــت خدمــات و ســرویس ها بــوده

 است. 

ــه وجــود آمــده  ــه فضــای ب ــا توجــه ب ــرات ب مــا در شــرکت مخاب
ــش  ــان را افزای ــت خدماتم ــا کیفی ــتیم ت ــالش هس ــواره در ت هم
دهیــم و ســهم بازارمــان را حفــظ کنیــم و ایــن حفــظ ســهم جــز بــا 

ــد. ــه دســت نمی آی ــردم ب ــت م رضای
   جایگاه شرکت مخابرات

ــرات  ــرکت مخاب ــگاه ش ــاره جای ــایی درب ــین کش ــدس حس مهن
در بیــن مــردم می گویــد: رضایــت مــردم فقــط بــا افزایــش 
ــا  ــد و م ــت می آی ــه دس ــات ب ــت خدم ــای کیفی ــات و ارتق خدم
ــه ایــن  ــه عنــوان شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، همــواره ب ب
ــان  ــر خودم ــتگاه های ناظ ــه دس ــاوت را ب ــم و قض ــل پایبندی اص

می ســپاریم.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

برگزاری جشن بزرگ والیت در شهر طالخونچه

 جشــن بــزرگ والیــت روز دوشــنبه ۲۹ شــهریورماه، 
طالخونچه

محمد صادق دانشمند
ــاز  ــس از نم ــم، پ ــر خ ــعید غدی ــد س ــا عی ــان ب همزم
مغــرب و عشــا، بــا حضــور پرشــور و گســترده مــردم در محــل مصــالی طالخونچــه 

برگزار شد.
مراســم بــا قرائــت آیاتــی چنــد از کالم هللا مجیــد توســط نــوروزی، قــاری محتــرم 

و ســرود ملــی بــه صــورت رســمی آغــاز شــد.
ــری  ــی، مج ــط صادق ــهر توس ــئوالن ش ــر از مس ــردم و تقدی ــه م ــدم ب ــر مق خی
ــار داد. ــه حض ــور را ب ــنی پرش ــد جش ــه، نوی ــوی برنام ــت و بذله گ خوش صحب

جملــه  از  شــهر  بــزرگ  مفاخــر  بــه  اشــاره ای  ادامــه  در  برنامــه  مجــری 
برنامه هــای  بــه معرفــی  صاحب بن عبــاد و دکتــر یلمه هــا کــرد و ســپس 

پرداخــت. مراســم جشــن 
پــس از آن مراســم بــا ســخنرانی مهنــدس عالمــی، رئیــس شــورای شــهر، ادامــه 

. فت یا
وی ضمــن خوشــامدگویی، یــاد شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس را گرامــی 
 داشــت و هفتــه دفــاع مقــدس و عیــد ســعید غدیــر خــم را بــه تمامــی حضــار 
و مهمانــان برنامــه تبریــک گفــت و همچنیــن از شــهردار شــهر، مهنــدس احمــدی 
ــر و تشــکر  ــی پرســنل تقدی ــای قاســمی و تمام ــی شــهرداری، آق ــط عموم رواب

کــرد.
عالمی اقدامات و پروژه های شهرداری طالخونچه را این گونه عنوان کرد:

- در ۴۲ ماه گذشته، هر ۲۵ روز یک پروژه در سطح شهر اجرا شده
- افزایــش بودجــه شــهر از مبلــغ ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومــان در ســال ۹۲ بــه 

۹۴ ســال  پایــان  در   ۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
- افزایش فضای سبز از ۱۲ هکتار به ۲۵ هکتار

- خرید دو دستگاه اتوبوس صفر
- خرید وسایل راهسازی مانند گریدل و بیل بکهو

 اجرای پروژه های  عمرانی: 
ــان و غســال خانه، ســاماندهی گورســتان، گلســتان  - پروژه هــای ســالن عروجی

شــهدا، میــدان غدیــر، دوربین هــای کنتــرل و ســامانه تصویــری شــهر
- اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام ســال ۹۲ )بــاغ بانــوان، خیابــان ســلمان، 
ــه عالمــه جعفــری( ــان انقــالب و کتابخان ــدی، خیاب ــان شــهید کاظــم فرزن خیاب

اجرای پروژه های فرهنگی:
- نصب تصاویر شهدا در ورودی و معابر شهر

- کمک در مراسم یادواره شهدا
- مشارکت در برنامه های فرهنگی شهر با همکاری کانون ها

- مساعدت به اداره های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره(
- تدوین سند چشم انداز برنامه راهبردی شهر طالخونچه

 -

انتشــار کتــاب زندگینامــه شــهدا
- برگزاری جشن ویژه روز دختر

ــر  ــنامه مفاخ ــاب دانش ــی از کت ــا و رونمای ــا یلمه ه ــر احمدرض ــل از دکت  - تجلی
و مشاهیر شهر

- تجلیل از دانش آموزان و نخبگان شهر
- برگزاری جشن ویژه خانواده کارکنان شهرداری

- تجلیل از معلمان شهر
-اجرای آسفالت، فضای سبز و هوشمندسازی مدارس

-بهینه سازی ساختمان شهرداری

برنامه های آینده:
- شروع پروژه ورزشگاه

- طرح کشیدن بلوار هفتم تیر از خیابان هفتم تیر به جاده مجلسی
- پروژه استخر

- پروژه میدان سنبولیک شهر
ــت. وی  ــخنرانی پرداخ ــه س ــمی ب ــلمین قاس ــالم و المس ــه حجت االس در ادام
ــا  ــه ب ــدس، در رابط ــاع مق ــه دف ــن هفت ــت و همچنی ــد والی ــک عی ــن تبری ضم
ــتار  ــه خواس ــالم -ک ــمنان اس ــه و دش ــن واقع ــار ای ــه آث ــم ب ــر خ ــه غدی واقع

ــرد. ــاره ک ــد، اش ــر بودن ــه غدی ــی واقع فراموش
ــد  ــا بای ــان م ــت: جوان ــرده گف ــان تحصیلک ــجویان و جوان ــه دانش ــاب ب وی خط

ــند.  ــد و بشناس ــخ را بخوانن تاری
ــادی)ع(  ــام ه ــادگار ام ــه، دو ی ــارت غدیری ــره و زی ــه کبی ــارت جامع ــه زی وی ب
اشــاره کــرد و از جوانــان خواســت ایــن دو یــادگار ارزشــمند را نــه فقــط صرفــا در 

ــد. مراســم خــاص، بلکــه همیشــه بخوانن
ــده  ــعودی، خوانن ــک مس ــط مل ــا توس ــه زیب ــد تران ــرای چن ــدی، اج ــه بع برنام
ــا  ــدای زیب ــار از ص ــی حض ــه تمام ــود ک ــده ب ــورت زن ــه ص ــوری ب ــوب کش  محب

و گرم او لذت بردند.
ــا  ــه ب ــه ای ک ــت. برنام ــه پرداخ ــرای برنام ــه اج ــی ب ــروه رادیوی ــس از آن، گ پ
ــتیاق  ــویق و اش ــا تش ــد و ب ــرا ش ــو اج ــوت رادی ــد پیشکس ــدی ۵ هنرمن هنرمن
حضــار همــراه بــود. اجــرا و بذله گویی هــای ایــن هنرمنــدان، فضایــی شــاد و بــا 

ــود. ــرده ب ــردم ایجــاد ک ــان م نشــاط  را می
اجــرای بعــدی توســط گــروه موســیقی محلــی و توانمنــد »درای ســپاهان« بــود 
کــه بــا اجــرای چنــد موســیقی فرح بخــش و زیبــا باعــث لــذت حضــار شــدند.

برنامــه بعــدی اجــرای هنرمنــد توانمنــد و مقّلــد صــدا، حمیــد شــریف بــود کــه 
ایــن برنامــه ماننــد بقیــه برنامه هــا بســیار زیبــا اجــرا شــد و بــا اســتقبال حضــار 
ــه پایــان رســید.  ــده گــروه ســرود ب ــا اجــرای زن همــراه شــد.در پایــان برنامــه ب

ایــن برنامــه هــم بــه نوبــه خــود بســیار زیبــا برگــزار شــد.


