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اوج حماسه و ایثار اصفهان   

له
قا

رم
س اســت؛  اصفهــان  ایثــار  و  حماســه   روز  آبــان،   25

کــه مــردم انقالبــی و شــهیدپرور اصفهــان 370  روزی 
کشــیدند  گلگون کفــن را بــا افتخــار بــر دوش   شــهید 

گام هایــی اســتوار بــا شــهیدان خــود  و بــا جمعیتــی عظیــم و 
بــه رزمنــدگان  کمــک  بــرای  کــرده و در همــان روز  وداع 
در  ایــن شــهدا  کردنــد.  راهــی جبهه هــا  را  بزرگــی  کاروان 
ــه شــهادت  ــا دشــمن ب عملیــات پیروزمنــد محــرم در رزم ب
ــار خــون خــود پایه هــای حکومــت صــدام  ــا نث رســیدند و ب
و صدامیــان را لرزاندنــد و بــا وجــود آنــان زمینــه شکســت 
تمامــی دنیــا در جنــگ با ایران فراهم شــد. این عملیات در 
منطقــه زمانــی خاصــی بــه وقــوع پیوســت؛ یعنــی هنگامــی 
اهــداف  بــه  بــه  ظاهــر در عملیــات رمضــان  ایــران   کــه 
خــود دســت نیافــت و دشــمن بــه جهــت ســرپوش نهــادن 
 )1361 )فروردیــن  فتح المبیــن  بــزرگ  پیروزی هــای   بــر 
جهانــی  تبلیغــات  بــه   )1361 )خــرداد  بیت المقــدس  و 
ــا ایــران را از ادامــه نبــرد ناتــوان جلــوه  خــود دامــن مــی زد ت

 دهد...
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شهید خزائی به آرزوی دیرینه اش رسید



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــم  ــامی در مراس ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــگار شــهید محســن خزائــی  تشــییع پیکــر خبرن
ــد  ــه خــود افتخــار کن ــد ب گفــت: صداوســیما بای
ــم  ــاب تقدی ــای انق ــهیدی در راه آرمان ه ــه ش ک

ــرده اســت. ــت ک مل
ــی در مراســم تشــییع پیکــر  ــی الریجان ــر عل دکت
شــهید خبرنــگار محســن خزائــی حضــور یافــت و 
گفــت: امــروز، روز ســختی بــرای همه ماســت. ما 
عزیــزی را از دســت دادیــم کــه همــه ملــت ایــران 
ــی  ــن خزائ ــهید محس ــد. ش ــوس بودن ــا او مأن ب
گل سرســبد خبرنــگاران بــود کــه دلباختــه امــام 

حســین)ع( و آرمان هــای انقــاب اســامی بــود.
وی ادامــه داد: روحیــه انقابــی مــردم ایــران یــک 
قــدرت بــزرگ اســت کــه توانســته تــوان حماســی 
ــود  ــی خ ــدت انقاب ــد و مجاه ــظ کن ــود را حف  خ

را افزایش دهد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان 
 اینکــه ملــت ایــران اهــل خدعــه و نیرنگ نیســت 
ــداد  ــم قلم ــریت مه ــرای بش ــری را ب ــر ام و اگ
کنــد تــا پــای جــان در راه آن موضــوع ایســتادگی 
ــرای ایــن  می کنــد، تاکیــد کــرد: مــا در ســوریه ب
آرمان هــای  بــه  دفــاع می کنیــم کــه کســی 
اســامی تجــاوز نکنــد و حادثــه کربــا بــه صــورت 

ــد.  ــری رخ نده دیگ
جریانــی  افــزود:  ادامــه  در  الریجانــی  دکتــر 
تروریســتی کــه امــروز در منطقــه بــه وجــود آمــده 
ــورهای  ــه کش ــت ک ــاز اس ــان دست س ــک جری ی
بــزرگ پشــت صحنــه ایــن اتفــاق شــوم هســتند.

وی گفــت: مجاهــدت ملــت ایــران اســامی 
ــت ها  ــد. تروریس ــد ش ــدگار خواه ــخ مان در تاری
تک تــک  را  شــهادت  راه  کــه  بداننــد  بایــد 
ایرانیــان بــا جــان و دل خــود می رونــد و بــه 
ــله ای از  ــر سلس ــن راه، آغازگ ــد. ای ــاور دارن  آن ب

مجاهدت هاست.

حســن روحانی، رئیس جمهور کشــورمان در نخســتین 
همایــش مســئولیت اجتماعــی کشــور تصریــح کرد: 
افراط گــر خــود را می بینــد، همچنیــن افراط گــر 
ــل  ــروه مقاب ــر گ ــد و افراط گ ــود را می بین ــع خ  جم
ــاران  ــدارد، افراط گــر جــز خــود و ی را کوچــک می پن
خــود، همــه را ناحــق می پنــدارد؛ در حالــی کــه 
ــه  ــام جامع ــه تم ــت ک ــن اس ــش ای ــام، اساس اس
ــا  ــرادران م ــا ب ــه ی ــت ک ــد اس ــک واح ــری ی بش
ــا می شــود  ــا هســتند؛ آی ــان م ــا همنوع  هســتند، ی
 مــا زندگی ای داشــته باشــیم که بدون رابطه انســانی 
ــاری  ــت و ی ــو و گذش ــران و عف ــا دیگ ــی ب  مهربان
ــد؟  ــس باش ــرای ان ــی ب ــران، مفهوم ــک دیگ و کم
 هــر جــا انــس نیســت، انســان هــم نخواهــد 

بود.
تأکیــد  ادامــه ســخنان خــود  در  رئیس جمهــور 
ــن  ــا، م ــه م ــی جامع ــرایط فعل ــروز در ش ــرد: ام ک
ــه  ــز ب ــردم عزی ــما م ــادم ش ــک خ ــوان ی ــه عن ب
صراحــت عــرض می کنــم کــه امــروز هیــچ نیــازی 
ــان  ــتغال جوان ــئله اش ــر از مس ــا باالت ــه م در جامع
نیســت و هیــچ خیــری باالتــر از زمینه ســازی بــرای 
اشــتغال نســل جــوان مــا نیســت؛ به ویــژه آنهایــی 

ــد. ــه مشــکل جســمی دارن ک
جمعــی  خیــر  بهتریــن  امــروز  داد:  ادامــه  وی 
انســجام ملــی اســت کــه یــک جامعــه و یــک ملــت 
در کنــار هــم باشــند؛ اگــر شــما رفتیــد و التیــام بــه 
ــر کار شــما  ــواده اث ــد و اســتحکام خان وجــود آوردی

ــر جمعــی اســت. ــن کار خی ــود، ای ب
ــه دســت هــم  روحانــی تأکیــد کــرد: اگــر دســت ب
ــر  ــان تعمی ــرج خودم ــا خ ــی را ب ــه آب ــم، لول دهی
می کنیــم؛ در همیــن رابطــه اخیــرا وزارت نیــرو 
ــه بنــده داد کــه بیــش از 30 درصــد آب  گزارشــی ب
ــی  ــر کهنگ ــر اث ــزرگ ب ــک و ب ــتان های کوچ شهرس
لوله هــا تلــف می شــود کــه ایــن آمــار بســیار 

ــت. ــه اس ــب توج جال

ــوا  ــم کل ق ــده معظ ــی فرمان ــاور عال ــتیار و مش دس
ــکا  ــب آمری ــور منتخ ــم رئیس جمه ــت: امیدواری گف
محسوســی  چرخــش  منطقــه،  و  ایــران  دربــاره 
ــه از  ــی در منطق ــه های ناامن ــا ریش ــد ت ــته باش داش

ــرود. ــن ب بی
سرلشــکر ســید یحیــی رحیــم صفــوی دســتیار 
و مشــاور عالــی فرمانــده معظــم کل قــوا گفــت: 
ــان  ــرای همــه جهانی تروریســم، دشــمن مشــترکی ب
اســت و تنهــا مختــص منطقــه مــا نیســت؛ امــا ایــن 
ــه ســر  ــرگ و نیســتی را ب ــوج تروریســتی روال م م
ــای  ــه جاه ــواج ب ــن ام ــال ورود ای ــرد و احتم می ب

ــود دارد. ــز وج ــر نی دیگ
ــگ  ــنی و جن ــیعه و س ــن ش ــش بی ــزود: تن وی اف
غربی هاســت  و  تروریســت ها  خواســت   داخلــی 
و امیدواریــم در ایــن همایــش همــه بــه یــک نتیجــه 
ــدار در منطقــه  واحــد کــه ایجــاد صلــح و امنیــت پای
اســت، برســیم و در طــول ایــن دو روز از نظــرات 
دانشــگاهیان و دانشــجویان و نخبــگان اســتفاده 

ــرد. ــم ک خواهی
ــوا  ــم کل ق ــده معظ ــی فرمان ــاور عال ــتیار و مش دس
ــار  ــکا اظه ــات آمری ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
داشــت: زود اســت راجــع بــه انتخابــات آمریــکا 
ــل  ــود و تحلی ــام ش ــی انج ــع و کامل ــر جام اظهارنظ

تأمــل  ایــران  ایــن اســت کــه رســانه های  مــن 
ــداری  ــری داشــته باشــند. مق بیشــتری در موضع گی
ــد  ــب روی کار بیای ــرد منتخ ــذرد و ف ــان بگ ــد زم بای

ــرد. ــد ک ــه کار خواه ــم چ ببین
مــا  بــه  تجربــه  داد:  ادامــه  صفــوی  سرلشــکر 
ایــران و چــه در  داده کاندیداهــا چــه در  نشــان 
ــتقرار  ــس از اس ــه پ ــد ک ــی می زنن ــارج حرف های خ
نظراتشــان تغییــر می کنــد و احتمــال ایــن چرخــش 
ــاره فــرد منتخــب آمریــکا می دهیــم؛ چــرا کــه  را درب
ــتم  ــن سیس ــد و ای ــتم اداره می کن ــکا را سیس آمری
ــد  ــور می خواه ــد داد آنچــه رئیس جمه ــازه نخواه اج

ــرد.  ــورت بگی ص
خواهــد  رفتــار  چگونــه  عمــل  در  ببینیــم  بایــد 
برخــورد  عجوالنــه  و  کنیــم  تأمــل  بایــد   کــرد؛ 

نکنیم.

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: جمهــوری اســامی ایران 
آمــاده اســت تجربیاتــی را کــه در همــکاری مشــترک بــا دولت هــای 
ــن  ــار چی ــه دســت آورده اســت، در اختی ــراق ب ــرم ســوریه و ع محت

قــرار دهــد.
ســردار سرلشــکر محمدحســین باقــری، رئیــس ســتاد کل نیروهــای 
مســلح در حاشــیه دیــدار بــا وزیــر دفــاع جمهــوری خلــق چیــن در 
ــر دفــاع جمهــوری  ــگاران گفــت: ایــن اولیــن ســفر وزی جمــع خبرن
خلــق چیــن بــه ایــران بــود کــه بــه عنــوان نقطــه عطفــی در توســعه 
ــن محســوب  ــران و کشــور چی ــوری اســامی ای ــن جمه ــی بی نظام

می شــود. 
ــد  ــام ش ــی اع ــرف چین ــه ط ــن ب ــرد: همچنی ــح ک ــری تصری باق
ــذا  ــی دارد و ل ــت حیات ــا اهمی ــرای م ــورها ب ــی کش ــت مل حاکمی
ــه در  ــی را ک ــا تجربیات ــت ت ــاده اس ــران آم ــامی ای ــوری اس جمه
ــه  ــراق ب ــوریه و ع ــرم س ــای محت ــا دولت ه ــترک ب ــکاری مش هم
ــی را کــه در برقــراری و توســعه امنیــت در  ــا تجربیات دســت آورده ی
مناطــق مختلــف مــرزی جمهــوری اســامی حاصــل شــده، در اختیار 

ــد. ــرار ده ــن ق کشــور چی
وی در پایــان گفــت: کمیســیون مشــترکی بیــن ســتادهای دو 
کشــور جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری خلــق چیــن تشــکیل 
می شــود کــه امــروز مســئوالن آن مشــخص شــدند و مقــرر شــد کــه 
در اســرع وقــت ایــن کمیســیون کار خــود را آغــاز کنــد و بــدون فــوت 
وقــت در جهــت تقویــت و تحکیــم امنیــت دو کشــور گام برداریــم.

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــا بیــان اینکــه امــروز حــزب هللا 
ــت ــام اس ــان اس ــن در جه ــدرت آفری ــاز ق ــل امنیت س  عام

ــی  گفــت: امــروز جغرافیــای جهــان اســام، جغرافیــای جهان
اســت. محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در 
همایــش بین المللــی بحران هــای ژئوپلیتیکــی جهــان اســام 
بــا بیــان اینکــه مبنــای تاثیرگــذاری درک صحیــح اســت، اظهار 
کــرد: در شــرایط دوران گــذار، چالــش و فرصــت قابلیــت تبدیل 
شــدن بــه یکدیگــر را دارنــد؛ در حالــی کــه شــرایط در جهــان 
ــن  ــروز ای ــا ام ــود؛ ام ــتا ب ــرایطی ایس ــته ش ــی گذش دوقطب

شــرایط ســیال شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه چالش هــای درونــی مــا در جهــان اســام 
چالش هــای سیاســی، اجتماعــی و گفتمانــی اســت تصریــح 
کــرد: متاســفانه بایــد گفــت کــه دولت هــا در بســیاری از 
ــی  ــف ذات ــه وظای ــته اند ب ــام نتوانس ــان اس ــورهای جه کش
ــورد  ــا را در برخ ــن ناکارامدی ه ــده ای ــد؛ عم ــل کنن ــت عم دول
دولت هــای کشــورهای جهــان اســام بــا رژیــم صهیونیســتی 

می توانیــم ببینیــم.
از  و فرقه گرایــی  افــراط  اینکــه خطــر  بیــان  بــا  ظریــف 
ــد ــد می کن ــریت را تهدی ــه بش ــت ک ــی اس ــن خطرات  مهم تری

ــم کــه کنشــگر هســتیم و موضــوع  ــد بپذیری ــوان کــرد: بای عن
ــاوری تنهــا یــک شــعار  کنــش دیگــران نیســتیم؛ ایــن خودب

ــی اســت. ــان کنون نیســت؛ بلکــه یــک واقعیــت در جه

الریجانی در مراسم تشییع شهید خزائی: 

روحیه انقالبی مردم ایران، یک قدرت بزرگ است

روحانی در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور:

امروز هیچ نیازی در جامعه باالتر از اشتغال جوانان نیست

سرلشکر صفوی در جمع خبرنگاران:

سیستم آمریکا نمی گذارد خواسته رئیس جمهور انجام شود

سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران: 

آماده انتقال تجربیاتمان در سوریه و عراق 

به چین هستیم

ظریف: 
 دولت ها در بعضی کشورهای جهان اسالم 

به وظایف ذاتی عمل نکرده اند

حتما بخوانید!
راهپیمایی اربعین، مظهر اقتدار ... سه شنبه  25  آبان ماه   21395

ـــمـــاره  300  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

اوج حماسه و ایثاراصفهان                                         

ادامه از صفحه یک: 
امــا بــه لطــف الهــی و همــت و جانفشــانی رزمنــدگان 
ــام  ــر تم ــود ب ــی ب ــر باطل ــات محــرم مه اســام، عملی
فرافکنی هــای عــراق و اربابانــش و ضــرب شــصت 
دیگــری بــود از ســوی رزمنــدگان ســختکوش تــا بــار 
دیگــر همــه جهــان ســر در الک خــود فروببرند.عملیات 
محــرم از جملــه عملیات هایــی بــود کــه عمــده بــار آن 
ــرگ  ــود و ایــن خــود ب ــان ب ــدان اصفه ــر دوش فرزن ب
ــری  ــت و ایثارگ ــارزات، مقاوم ــری از مب ــی دیگ طای

ایــن اســتان اســت.
ــام  ــکر های ام ــا لش ــات ب ــن عملی ــا در ای اصفهانی ه
حســین)ع(، نجــف اشــرف و کربــا کــه بیــش از 
بودنــد  اصفهانــی  آن  فرماندهــی  و  کادر  از   نیمــی 
ــی  ــتند، عملیات ــور داش ــم حض ــر بنی هاش ــپ قم و تی
ــام  ــکر ام ــور لش ــور عب ــق آن مح ــن دقای ــه در آغازی ک
حســین)ع( در التهــاب طغیــان رودخانــه درگیــر شــد ؛ 
ــا و تنهــا بــه دلیــل ادای دیــن  ولــی جوانــان، بی محاب
ــی  ــض از فرمانده ــت مح ــه و در اطاع ــام وظیف و انج
حرکــت را بــر ایســتایی ترجیــح دادنــد. اقتضــای 
ــود  ــم زده ب ــان رق ــرای این ــری را ب ــز دیگ  طبیعــت چی
و رودخانــه دویــرج همــه را در کام خــود بلعیــد و ایــن 
ــه  ــود ک ــی ب ــان اصفهان ــه جوان ــار و حماس ــه ایث طلیع
ــا ســرمنزل  ــات را ت ــد و عملی ــگ نکردن ــه ای درن لحظ

ــه پیــش بردنــد. مقصــود ب
اوج ایــن حماســه در 25 آبــان ســال 61 در شــهر 
اصفهــان رخ داد؛ زمانــی کــه بیــش از 370 شــهید بــر 

ــد. ــی را خواندن ــرود رهای ــردم س دوش م
مــردم شــهیدپرور اصفهــان در ایــن روز، شــهدای 
از عملیــات غرورآفریــن  گلگــون کفــن خودشــان 
محــرم را روی دســتان خــود تشــییع کردنــد و در 
ــپردند. ــاک س ــه خ ــهر ب ــن ش ــهدای ای ــتان ش گلس

روزی کــه مــردان و زنــان و مــادران و فرزنــدان شــهدا 
خــم بــه ابــرو نیاوردنــد و راســت قامت تــر و مصمم تــر 
از دیروزشــان، در صــف ثبــت نــام و حضــور دوبــاره در 
جبهــه ایســتادند کــه چشــم جهانیــان بــر ایــن عظمــت 

خیــره مانــد.
ایــن تشــییع بــا شــکوه، نــه تنهــا خلــل و سســتی در 
اراده پوالدیــن مــردم شــهیدپرور اصفهــان ایجــاد نکــرد 
ــن  ــام و دی ــاع از اس ــر در دف ــی جزم ت ــا عزم ــه ب  بلک
ــان روز  ــب هم ــدند و ش ــر ش ــود ظاه ــت خ و مملک
ــردم  ــای م ــل هدای ــای حام ــی کامیون ه ــف طوالن ص

ــد. ــزام ش ــا اع ــه جبهه ه ــان ب اصفه
 اکنــون ایــن عظمــت و بزرگــی در تاریــخ حماســه 
و ایثــار ایــن دیــار ثبــت و مانــدگار شــده اســت 
امــکان دیــدار  بــا  را  ایــن  و رهبــری عزیــز هــم 
می دارنــد.  گرامــی  حضرتشــان  بــا  اصفهانی هــا 
حماســه 25 آبــان، واقعــه ای اســت کــه هــر شــنونده ای 
را بــه پیگیــری و تفحــص در اصــل ماجــرا و علــل 
ایجــاد آن می کشــاند و جویــای پاســخ ایــن پرســش 
هســتند کــه عملیــات محــرم کــی و کجــا انجــام 
شــد و اصفهــان در برابــر ایــن بــار ســنگین چــه 
عکس العملــی نشــان داد و چــه شــد کــه روز 25 آبــان 

ــت؟ ــام گرف ــان ن ــار اصفه ــه و ایث روز حماس
ــه  ــوان وظیف ــل ج ــه نس ــگان و از آن جمل ــروز هم  ام
مهــم و اساســی بــر عهــده دارد و همــه مــا بایــد قــدر 
ــتر  ــود را بیش ــی خ ــرایط زندگ ــامت و ش ــت، س امنی
ــاش  ــور ت ــی کش ــرفت و آبادان ــرای پیش ــم و ب بدانی

ــم. کنی
آری، اوج ایــن حماســه در بیســت و پنجــم آبــان ســال 
ــی کــه  ــان رخ داد؛ زمان شــصت و یــک در شــهر اصفه
بیــش از 370 شــهید بــر دوش مــردم ســرود رهایــی 

را خواندنــد.
بــه همیــن مناســبت امــام خمینــی)ره( پیامــی 
ــه در  ــد ک ــادر فرمودن ــان ص ــردم اصفه ــه م ــاب ب خط

بخشــی از آن آمــده اســت:
ــان  ــید اصفه ــلمان و رش ــردم مس ــوم م ــت عم  خدم

ــم ــت توفیقاته دام
ساٌم علیکم ِبما َصبرُتم و نِعَم ُعقبی الّدار

رضــوان  و  شــهیدان  همــه  بــر  خداونــد   رحمــت 
ــر ارواح مطهرشــان کــه جــوار قــرب  و مغفــرت حــق ب
او را برگزیدنــد و ســرفراز و مشــتاق بــه ســوی جایــگاه 
رّب خویــش شــتافتند  پیشــگاه  در   مخصوصشــان 
و ســام و درود بــر شــما پــدران و مــادران، همســران 
فرزنــدان و بازمانــدگان شــهدا کــه از بهتریــن عزیــزان 
ــز اســت  ــه اســام عزی ــدف ک ــن ه خــود در راه بهتری
ــدا  ــن خ ــاع از دی ــر دف ــته اید و در ام ــه گذش بزرگواران
آنچنــان صبــر و مقاومــت نشــان داده ایــد کــه رشــادت 
ــام  ــرت ام ــهیدان، حض ــّید ش ــاران س ــتقامت ی و اس

ــد. ــد کردی ــان تجدی ــر جهانی ــین)ع( را در خاط حس
و نیز در بیاناتی فرمودند:

ــل  ــی را مث ــد جای ــا می توانی ــای دنی ــما در کج ... ش
 اســتان اصفهــان پیــدا کنیــد؟ همیــن چنــد روز پیــش

فقــط در شــهر اصفهــان حــدود ســیصد و هفتــاد نفــر 
ــا  ــن شــهید داده ه ــک همی ــع ذل ــد. م  را تشــییع کردن
و داغدیده هــا همچنــان بــه خدمــت خــود بــه اســام 

ــد.  ــه می دهن ادام
ــاره نقــش  ــه ای درب همچنیــن حضــرت آیــت هللا خامن
مــردم اصفهــان در دفــاع مقــدس و انقــاب و حماســه  
ــا  مــردم اصفهــان در25 آبــان ســال 1389 در دیــدار ب

ــد: ــات محــرم فرمودن خانواده هــای شــهدای عملی
هفتــاد  و  ســیصد  روز  یــک  در  اصفهــان  مــردم   
ــد.  ــرو نیاوردن ــه اب ــم ب ــد و خ ــییع کردن ــهید را تش ش
 بمانــد کــه همــان روز اعــزام بــه جبهــه داشــتند 

پشتیبانی داشتند و حرکت کردند. 
ــد  ــه فرمودن ــان طــور ک ــم اســت؛ هم ــی مه ــن خیل ای
)آیــت هللا طباطبایــی(، امــام از ایــن حرکــت اصفهــان  
ــان ســال 1361 کــه در یــک روز  ــد. در آب تجلیــل کردن
ــد.  ــییع ش ــان تش ــهید در اصفه ــاد ش ــیصد و هفت س
تعــداد شــهدای اصفهــان در همــان مــاه بیــش از هــزار 

نفــر اســت.
هــزار و انــدی شــهید  در یــک مــاه! خــب، چــه کســی 
شــهید مــی شــود؟ آن کســی کــه در میــدان اســت، در 

میــدان خطــر اســت، پیشــرو اســت.

علت ناشکیبایی ها                                   

 استاد حوزه و دانشگاه      
  حجت االسالم حسن بابایی

 پرخاشــگری، عبارتســت از رفتــاری کــه هــدف آن 
صدمــه زدن بــه خــود یــا بــه دیگــری اســت. در 
ایــن تعریــف قصــد و نیــت فــرد مهــم اســت؛ یعنــی 
ــه از روی  ــاری پرخاشــگری محســوب می شــود ک رفت
ــه  ــا ب ــه دیگــری ی ــرای صدمــه زدن ب قصــد و عمــد ب
ــور  ــه منظ ــگری ب ــد. پرخاش ــه باش ــام گرفت ــود انج خ
ــورد  ــه م ــای برون ریزان ــه ای از رفتاره ــف مجموع توصی
اســتفاده قــرار می گیــرد کــه در همــه آن هــا مشــخصه 
تجــاوز بــه حقــوق افــراد دیگــر اجتمــاع و تأثیــر آزارنــده 
ایــن رفتــار مشــترک اســت. اعمــال پرخاشــگرانه 
شــامل رفتارهــای جســمی و کامــی پرخاشــگری 
ــد کــردن، مشــاجره لفظــی و… همچنیــن  ــر تهدی نظی
ــی  ــی در زندگ ــور طبیع ــه ط ــت. ب ــی اس ــی دارای ویران
ــار  ــود دچ ــا خ ــده اید ی ــه ش ــرادی مواج ــا اف ــود ب خ
ایــن حالــت شــده اید کــه در مقابــل دیگــران و در 
ــع، خیلــی ســریع  ــا موان زمــان مشــکات و برخــورد ب
 از کــوره در رفتــه و خشــمگین و عصبــی شــده اید 
ــا فیزیکــی  ــار لفظــی ی ــه صــورت رفت و آن حالــت را ب
ــرای پرخاشــگری تعاریــف متفاوتــی  ــروز داده ایــد. ب ب
ــف  ــه تعاری ــال هم ــن ح ــا ای ــه داد؛ ب ــوان ارائ را می ت
ــوم مشــترک هســتند  ــر در مفه ــا همدیگ ــی ب ــه نوع ب
و  روان شناســی  متفــاوت  دیدگاه هــای  البتــه  و 
ــد. ــه می دهن ــی را ارائ ــف متفاوت جامعه شناســی تعاری

رفتــاری  را  پرخاشــگری  روان شناســان  از  برخــی 
می داننــد کــه بــه دیگــران آســیب می رســاند یــا 
بالقــوه می توانــد آســیب برســاند. ایــن روان شناســان 
بیــن پرخاشــگری وســیله ای و پرخاشــگری خصمانــه 
تمایــز قائــل شــده اند. صاحب نظــران حــوزه علــوم 
ــروه تقســیم  ــه دو گ ــاره پرخاشــگری ب ــی درب اجتماع
ــی  ــگری ذات ــه پرخاش ــد ک ــی معتقدن ــده اند؛ گروه  ش
و فطــری اســت و گروهــی دیگــر آن را حاصــل عوامــل 
ــر دو  ــد و ه ــابی می دانن ــه اکتس ــی و درنتیج اجتماع
ــی  ــات خــود شــواهد و دالیل ــد نظری ــرای تائی گــروه ب
ــاد بعضــی پرخاشــگری  ــه اعتق ــد. ب را مطــرح می کنن
یــک هیجــان و احســاس منفــی اســت کــه بــه 
صــورت کامــی و رفتــاری نشــان داده می شــود. 
ــه منظــور آســیب رســاندن  ــن پرخاشــگری ب ــه ای البت
بــه اشــخاص یــا اشــیا یــا یــک گــروه اســت کــه فــرد 
از خــود نشــان می دهــد. بــا ایــن عصبیت هایــی 
چالــش کشــیده  بــه  را  روزمره مــان  زندگــی  کــه 
ــش  ــا بخ ــاش صرف ــم؟ پرخ ــد بکنی ــه بای ــت چ اس
اســت  آن هایــی  ناپســند  عادت هــای  از  کوچکــی 
کــه در زندگــی جــز نیمــه خالــی لیــوان را دیــدن 
ــام  ــه تم ــا ریش ــد. آی ــر نمی کنن ــری فک ــز دیگ ــه چی ب
ــی«  ــام »کــم طاقت ــه ن ــا در عنصــری ب ــن بدبینی ه ای
ریشــه  کجــا  از  »کم طاقتــی«  ایــن  امــا  نیســت؛ 
گرفتــه اســت؟ »خودخواهــی« و »خودبرتربینــی«، 
ــال  ــه در ح ــند ک ــدی باش ــر کلی ــان عناص ــاید هم ش
ــد.  ــا کرده ان ــا و بگومگوه ــار تردیده ــا را دچ ــر م حاض
افــراد پرخاشــگر زودرنــج، متوقــع، ســختگیر و خشــن 
ــران  ــد و دیگ ــاه نمی آین ــود کوت ــرف خ ــتند. از ح هس
چگونــه  می کننــد  فکــر  دایمــا  نمی بخشــند.  را 
بــه  آن هــا  برســانند.  آزار  دیگــران  بــه  می تواننــد 
گونــه ای عمــل می کننــد کــه گویــی بیشــتر از دیگــران 
اگــر بخواهنــد می تواننــد حسابرســی  می داننــد و 
کــرده و انتقــام بگیرنــد. بــا ایــن وجــود در درون خــود 
ــه  ــرس از اینک ــتند. ت ــره هس ــرس و دله ــار از ت سرش
ــب  ــود. اغل ــدا ش ــا پی ــت آن ه ــی باالدس ــادا کس مب
افــراد پرخاشــگر موجوداتــی هســتند آســیب دیده 
نازپــرورده  عکــس  بــر  یــا  چشــیده   محرومیــت 
و ناموفــق در روابــط بــا دیگــران. پرخاشــگری از 
ــان داده و در  ــود را نش ــالگی خ ــه س ــا س ــن دو ی س
پســران بیشــتر از دختــران اســت و پرخاشــگری 
دختــران نســبتا مایم تــر از پســران می باشــد. در 
ــل  ــی را دخی ــری اجتماع ــوان یادگی ــاط می ت ــن ارتب ای
دانســت. چنــان کــه برخــی والدیــن معتقدنــد پســران 
 بــرای احقــاق حقشــان بایــد مبــارزه کننــد و خشــونت 
ــد  ــار دارن ــران انتظ ــن از دخت ــز می شــمارند؛ لک را جای
ــد. پرخاشــگری  ــری ســود جوین از روش هــای مایم ت
ــنام  ــی اســت: دش ــای مختلف ــه صورت ه ــا ب در بچه ه
ــای  ــن و موه ــگ انداخت ــردن، چن ــی ک دادن و بدزبان
یکدیگــر را کشــیدن، خصومــت ورزی ابتــدا بــه صــورت 
ــردن،  ــخره ک ــی، مس ــورت بدن ــه ص ــپس ب ــی س لفظ
برخــی  نمــودن.  تحقیــر  و  فریــاد کشــیدن  و  داد 
ــی اســت. ــه صــورت مخف ــز پرخاشــگری ب ــع نی مواق
ــادی  ــزان زی ــه می ــردگی ب ــگری و افس ــل پرخاش عل
ــی از  ــت، یک ــی و محرومی ــد؛ ناکام ــابه یکدیگرن مش
دالیــل پرخاشــگری و افســردگی اســت؛ بــرای مثــال 
برکنــاری کارمنــدی کــه تنهــا منبــع درآمــدش حقــوق 
ــرد  ــه آن ف ــود ک ــث می ش ــد باع ــه اش می باش ماهیان
ــم  ــن خش ــر ای ــردد. اگ ــت گ ــم و عصبانی ــار خش دچ
 و عصبانیــت متوجــه خــودش گــردد می تــوان آن 
ــت  ــن اس ــت ممک ــن حال ــد. در ای ــردگی نامی را افس
چنیــن فــردی گوشــه گیر شــود، از زندگــی لــذت 
نبــرد و بــه خودکشــی فکــر کنــد یــا حتــی اقــدام بــه 
 خودکشــی کنــد و اگــر چنانچــه ایــن خشــم و غضــب
را بــه ســمت بیــرون بــروز دهــد، آنوقــت آن را می تــوان 
پرخاشــگری نامیــد کــه در ایــن صــورت ممکــن 
ــه  ــد ک ــی بزن ــه اعمال ــت ب ــردی دس ــن ف ــت چنی اس
جبران ناپذیــر باشــد. ماننــد ضــرب و شــتم دیگــران تــا 
تخریــب امــوال و اقــدام بــه اعمــال بســیار خطــر نــاک 
ــم  ــل خش ــال عام ــر ح ــی و ... . در ه ــد آدم کش  مانن
و غضــب هــر چــه باشــد نمی توانــد رفتــار یــک انســان 
را موجــه ســازد. بنابرایــن هــر انســانی مســئول اعمــال 
ــث  ــه باع ــی ک ــد از عوامل ــه بای ــت. البت ــش اس خوی
افســردگی و پرخاشــگری می شــوند جلوگیــری نمــود. 
مثــا در تربیــت یــک کــودک بایــد متعــادل بــود؛ بــه 
ایــن معنــی کــه نبایــد گاهــی اوقــات امتیــازات زیــادی 
 بــه آن هــا داد و گاهــی هــم بــدون برنامــه آن هــا 
ــم  ــث خش ــن باع ــه ای ــرد ک ــروم ک ــزی مح  را از چی

و عصبانیت کودک می گردد.

حــداد عــادل تاکیــد کــرد: وجــود انتخابــات آزاد، دســتاورد 
بــزرگ انقــاب اســامی اســت و از عواملــی اســت کــه بــه 

نظــام مــا مشــروعیت می بخشــد و در حفــظ امنیــت مــا 
مؤثــر اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه االن خارجی هــا هــم قبــول 
ــن  ــود و ای ــزار می ش ــات آزاد برگ ــران، انتخاب ــد در ای دارن
مایــه قــوت ماســت، یــادآور شــد: در انتخاباتــی هــم کــه 
اردیبهشــت 96 در پیــش رو داریــم، بایــد همــه تــاش کنند 
کــه یــک رقابــت منطقــی و جــدی وجــود داشــته باشــد. 
وی  خاطرنشــان کــرد: تــاش می شــود یــک ســازوکاری 
بــرای رســیدن بــه وحــدت بــرای انتخابــات آینــده طراحــی 
شــود؛ از ایــن  رو اصول گرایــان مصمــم بــه رقابــت در 

انتخابــات هســتند.
حــداد عــادل ادامــه داد: مــن همیشــه گفتــه ام مــا قســم 
نخورده ایــم کــه بــا دولــت روحانــی مخالفــت کنیــم؛ 
ــی  ــای روحان ــه آق ــا ب ــیاری از م ــه بس ــت ک ــت اس درس
رأی نداده ایــم ولــی وقتــی آقــای روحانــی بــا هــر 
 درصــدی رئیس جمهــور شــد، دیگــر رئیس جمهــور اســت 

و دلیلــی نــدارد مــا خواهــان ناکامــی یــک رئیس جمهــور 
ــام)ره(  ــرت ام ــه از حض ــت ک ــی اس ــن درس ــیم. ای باش
ــا  ــه م ــن را ب ــم ای ــل ه ــن و عق ــم و دی ــا آموخته ای  و آق

می گوید.
ولــی اگــر شــما می خواهیــد بدانیــد منتقــدان چــه 
ــد،  ــوند دارن ــات وارد ش ــه در انتخاب ــرای اینک ــزه ای ب انگی
ــت  ــن دول ــئوالن همی ــارات مس ــع و اظه ــه  مواض ــد ب بای

ــرد. ــاره ک اش
ــار  ــن ب ــن چندی ــیم؛ م ــم دلواپس ــا از روز اول می گفتی م
در طــی مذاکــرات صریحــا اعــام کــردم مــن جــزو 
ــوده  ــم فرم ــری ه ــام معظــم رهب دلواپســان هســتم. مق
بودنــد »کســانی کــه اظهــار نگرانــی می کننــد، نبایــد 
ــود  ــم ب ــام ه ــع نظ ــن موض ــی ای ــوند«؛ یعن ــده ش  کوبی
و جــای نگرانــی بــود؛ حــاال امــروز معلــوم شــده آن هایــی 

کــه نگــران بودنــد، حــق داشــتند.
می گویــد:  کشــور  بانکــی  بلندپایــه  مســئول  وقتــی 

»دســتاورد برجــام تقریبــا »هیــچ« بــوده اســت«، وقتــی 
ــوب  ــام خ ــز برج ــه چی ــد »هم ــی می گوی ــای عراقچ آق
اســت و فقــط مــا در مســائل بانکــی مشــکل داریــم؛ یعنی 
ــب  ــم. خ ــرار کنی ــاط برق ــم ارتب ــی نمی توانی ــه؟!«؛ یعن چ
ــه  ــت و ب ــدان اس ــای منتق ــل و انگیزه ه ــوارد دالی ــن م ای
ــد زمینه ســاز شــود  ــا بای ــن واقعیت ه ــه ای ــده هم نظــر بن
تــا مــا انتخابــات پرشــور و جــدی داشــته باشــیم؛ در عیــن 
ــی  ــم بی انصاف ــت ه ــم در حــق دول ــه نمی خواهی حــال ک
کنیــم، ولــی نمی توانیــم اشــتباهات دولــت را ذکــر نکنیــم 

و حســاس نباشــیم.
مشــاور عالــی مقــام معظــم رهبــری بــا بیــان اینکــه زمانی 
راهبــرد جنــاح سیاســی هم ســو بــا دولــت ایجــاد جامعــه 
دوقطبــی بیــن برجامیــان و نابرجامیــان بــود، گفــت: فکــر 
می کردنــد مخالفیــن خــود را بــه مخالفیــن برجــام متهــم 
رویشــان  اکنــون  ولــی  فتح الفتــوح کرده انــد؛  کننــد، 

ــد. ــا بزنن ــن حرف ه ــود از ای نمی ش

ــاد سیاســی  ــه ابع ــا اشــاره ب ــه ب ــوه قضائی ــس ق  رئی
و امنیتــی حماســه راهپیمایــی اربعیــن تصریــح کــرد: 
ــان  ــیعه در جه ــدار ش ــری از اقت ــم، مظه ــن مراس ای
ــا پول هــای  ــده ای ب ــه ع ــی ک ــروز اســت و در دنیای ام
اندیشــه  و  تروریســم  ترویــج  بــه  اقــدام  گــزاف 
واال  »اندیشــه  می کننــد،  وهابیــت  و  ســلفی گری 
عقانــی و منطقــی شــیعه« را بــه نمایــش می گــذارد.

ــی  ــرد: راهپیمای ــح ک ــی تصری ــی الریجان ــت هللا آمل  آی
در  بیــت)ع(  اهــل  مشــتاقان  زیــارت  و  اربعیــن 
ــق  ــی را خل ــیار بزرگ ــه بس ــر، حماس ــال های اخی س

ــس  ــانه ها منعک ــی از آن در رس ــا بخش ــه تنه ــرده ک ک
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــتگاه قض ــس دس ــود. رئی می ش
ــه  ــتاقان ب ــه مش ــراز عاق ــث اب ــم از حی ــن مراس ای
همچنیــن  و  بیــت)ع(  اهــل  مقــدس  ســاحت 
ــیار  ــر بس ــا یکدیگ ــیعیان ب ــلمین و ش ــت مس ماطف
ــه بســیاری  ــا اینک ــزود: ب ــم و برجســته اســت، اف مه
ــم  ــا می بینی ــاده نیســت، ام ــوز آم از زیرســاخت ها هن
کــه زن و مــرد و پیــر و جــوان بــا چــه شــور و شــوقی 

در راهپیمایــی اربعیــن حضــور می یابنــد و قطعــا اگــر 
مســیر تــردد ســهل تر و امکانــات بیشــتر بــود شــاهد 

ــم. ــم بودی ــن مراس ــتری در ای ــیار بیش ــت بس عظم
آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه نکتــه ای دیگــر 
در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد: متاســفانه می بینیــم دولت 
ــزرگ  ــره ب ــه کنگ ــاره ســعودی مراســم حــج را ک بیچ
ــه  ــد ب ــت، نمی توان ــلمانان اس ــی مس ــی و عمل معرفت
درســتی اداره کنــد؛ امــا هــر ســاله مراســم اربعیــن کــه 

چندیــن برابــر جمعیــت حــج در آن حضــور می یابنــد 
ــاال برگــزار می شــود.  ــا امنیتــی ب ب

اظهــارات کاندیداهــای  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
ریاســت جمهــوری آمریــکا در دوران رقابــت را عجیــب 
ــکا  ــردم آمری ــزود: م ــرد و اف ــف ک و افشــاگرانه توصی
 بــه کســی رای دادنــد کــه هیئــت حاکمــه ایــن کشــور 
می دانــد؛  آمریــکا  بدبختــی  موجــب  و  فاســد  را 
ــه«  ــک »ن ــور ی ــن کش ــات ای ــه انتخاب ــن نتیج بنابرای
ــت های  ــکا و سیاس ــه آمری ــت حاکم ــه هیئ ــزرگ ب ب

ــود. آن ب

ــاره برجــام وجــود  صالحــی تاکیــد کــرد: انتقاداتــی کــه درب
دارد درخصــوص عــدم تعهــد طــرف مقابــل در بخــش )رفــع( 
ــام  ــه ام در برج ــچ گاه نگفت ــن هی ــه م ــت، وگرن ــم اس تحری
مســائل )و مشــکات( فنــی داریــم؛ چــرا کــه از نظــر فنــی 
ــم  ــدی کردی ــم نق ــر ه ــت. اگ ــری اس ــال پیگی ــا در ح  کاره
و اینکــه گفتــم هنــوز بانک هــای بــزرگ بــا مــا وارد عملیــات 
بانکــی نشــده اند، ایــن واقعیتــی بــود کــه می دیدیــم و االن 

هــم ایــن واقعیــت بــر همــگان آشــکار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مــن منتقــد بدعهدی هــای طــرف 

آمریکایــی )در بخــش غیرفنــی( هســتم، گفــت: بــه عنــوان 
یــک »هموطــن« می گویــم کــه یکــی از بدعهدی هــای 
ــی  ــای آمریکای ــه همت ــن ب ــه م ــود ک ــزا ب ــث وی ــا بح آن ه
خــود در ایــن موضــوع فشــار وارد کــردم و آن هــا قول هایــی 
دادنــد. مــا انتظــار داشــتیم پــس از برجــام، همکاری هــای 
بین المللــی بــا ایــران افزایــش یابــد و ایــن موضــوع 
مفــروض گرفتــه شــده بــود؛ امــا درســت یکــی دو روز پــس 

ــزا  ــکل وی ــد و مش ــا آمدن ــام، آن ه ــدن برج ــی ش  از اجرای
را ایجاد کردند.

ــد  ــا می خواهن ــا واقع ــه اروپایی ه ــت ک ــن اس ــم ای احساس
فضــای جدیــدی ایجــاد شــود و فشــار هــم بــه آمریــکا بــه 

ــد.  ــود می آورن ــهم خ س
بدعهــدی آمریــکا در بحــث افغانســتان و عــراق را دیده ایــم 
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه همی ــم ب ــا ه ــم روس ه ــدا ه و جدی

وعده هــای  و  قول هــا  بــه  نمی توانیــم  اینکــه  کرده انــد؛ 
ــرای  ــی ب ــم. حت ــاد کنی ــوریه اعتم ــوع س ــکا در موض آمری
ــا باشــیم  ــب بدعهدی ه ــد مراق ــم بای ــه ه ــک خان ــد ی خری
 و قــرارداد را محکــم ببندیــم. دربــاره شــکایت هــم ارزیابــی 
و تشــخیص آن بــا یــک نفــر نیســت؛ بلکــه ســتاد نظــارت بر 
برجــام اســت کــه تعــدادی از مســئوالن عالــی کشــور در  آن 
هســتند و اگــر ببیننــد نقــض فاحشــی صــورت گرفته، ســتاد 
ــپس  ــد و س ــخیص ده ــد آن را تش ــام بای ــر برج ــارت ب نظ

دســتورات الزم را بدهــد.
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ــی کــه برخــی خودروســازان  ــن راه های یکــی از متداول تری
برگزیده انــد تاکنــون  ایرانــی  خودروســازان   به ویــژه 
انعقــاد قــرارداد تولیــد مشــترک بــا یــک خودروســاز 
جهانــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بررســی تجربــه 
ــن  ــد ای ــان می ده ــیس نش ــق تازه تاس ــازان موف خودروس
ــاری  ــود ی ــداف خ ــه اه ــل ب ــا را در نی ــا آن ه روش نه تنه
نکــرده، بلکــه در بســیاری از مواقــع مانــع توســعه شــرکت 

ــوده اســت. نیــز ب

شــرکت هیونــدای موتــورز کــره جنوبــی بــه عنــوان یکــی از 
نمونه هــای موفــق در نیــم قــرن اخیــر، هیــچ گاه مشــارکت 
ــر  ــاز معتب ــک خودروس ــا ی ــر ب ــت ونچ ــورت جوین ــه ص ب
خارجــی را نپذیرفــت و حتــی پــس از مــدت کوتاهــی بــه 
ــد خــودرو تحــت لیســانس  ــه تولی ــن نتیجــه رســید ک ای
ــاند. ــود نمی رس ــای خ ــه آرمان ه ــرکت را ب ــن ش ــز ای هرگ

احتیــاج هیونــدای موتــورز به همــکاری دیگر خودروســازها 
در راه انــدازی کارخانــه و تولیــد محصــول و تصمیم شــرکت 
فــورد آمریــکا بــرای ورود بــه بــازار خــودروی کــره جنوبــی 

ایــن دو شــرکت را بــر ســر میــز مذاکــره کشــاند. 
انحصــاری  بــازار  دنبــال ســرمایه گذاری در  بــه   فــورد 
و رو بــه رشــد کــره بــود و بــه یــک شــریک کــره ای بــرای 
ــا عــاوه  ــاج داشــت ت ــت ونچــر احتی ــرارداد جوین ــد ق عق
ــت  ــز در دس ــور را نی ــام ام ــار، زم ــود سرش ــب س ــر کس ب
داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، هیچ گونــه مداخلــه خارجــی 
ــود  ــه نب ــدای پذیرفت ــرف هیون ــرکت از ط ــت ش  در مدیری
و قــرارداد جوینــت ونچــر را نمی پذیرفــت. تــا اینکــه 
ــه جــای  ــی ب ــره ای و آمریکای ــن دو شــرکت ک ــرارداد بی ق
بــه صــورت  مشــارکت در ســرمایه گذاری و مدیریــت 
ــه منظــور مونتــاژ  یــک قــرارداد تولیــد تحــت لیســانس ب

ــد. ــورد درآم ــوالت ف محص
ــکاری  ــا هم ــدای ب ــرکت هیون ــازی ش ــه خودروس کارخان
فــورد آمریــکا در ســال 1968 راه انــدازی شــد و هیونــدای 

ــا کــرد.  ــاژ محصــول فــورد کورتین ــه مونت شــروع ب
ایــن رونــد همــکاری دو ســالی ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه 
دولــت کــره جنوبــی تصمیــم بــه راه انــدازی یــک کارخانــه 
بــزرگ ســاخت موتــور خــودرو در ایــن کشــور گرفــت و عقد 
قــرارداد جوینــت ونچــر بــا خودروســازهای بــزرگ جهانــی 
یکــی از شــروط دولــت بــرای حمایــت از خودروســازی بود 
ــرد.  ــت می ک ــه را دریاف ــن کارخان ــاخت ای ــوز س ــه مج ک
ــد  ــور عق ــه منظ ــورد ب ــدای و ف ــرکت هیون ــن دو ش بنابرای
یــک قــرارداد جوینــت ونچــر، دوبــاره بــر ســر میــز مذاکــره 
ــرمایه گذاری  ــت س ــه موق ــک توافق نام ــه ی ــتند و ب نشس

مشــترک 50،50 در ســال 1970 دســت یافتنــد.
 دو شــرکت پــس از مدتــی دریافتنــد کــه اهــداف راهبردی 
ــض  ــاد و تناق ــن تض ــت. ای ــاد اس ــم در تض ــا ه ــا ب آن ه
تمــام حــوزه کســب و کار، میــزان صــادرات و نیــز مدیریــت 

شــرکت مشــترک را شــامل می شــد.
ســرمایه  بــا  خودروهایــی  صــادارت  بــر  هیونــدای    
و فنــاوری موتــور فــورد و از طریــق شــبکه فــروش جهانــی 

فــورد پافشــاری می کــرد و در مقابــل، فــورد عاقــه ای بــه 
ــت ونچــر نداشــت  صــادرات خودروهــای حاصــل از جوین
و بــه محــدود کــردن ایــن مشــارکت بــه کارخانــه ســاخت 

موتــور اصــرار داشــت.
در واقــع فــورد کــه راهبــرد و ســاختار فراملــی خــود را در 
خطــر می دیــد، شــرکت کــره ای را فقــط بــه عنــوان عضــوی 
 محلــی از زنجیــره تامیــن جهانــی خــود می پنداشــت 
و پیشــنهاد می کــرد کــه هیونــدای بــه عنــوان یــک 
پیمانــکار فرعــی در پــروژه خــودروی جهانــی فــورد ایفــای 
ــال  ــه دنب ــدای ب ــل هیون ــه مقاب ــا در نقط ــد؛ ام ــش کن نق
 بومــی کــردن کامــل تمامــی اجــزای خــودرو بــود. بنابرایــن
توافق نامــه موقــت دو شــرکت در ژانویــه 1973 از هــم 
پاشــید و دیگــر هرگــز رابطــه بیــن ایــن دو شــرکت ترمیــم 

نشــد.
ــاوری از  ــال فن ــه انتق ــم ب ــدای تصمی ــن، هیون ــس از ای پ
ــد  ــروژه تولی ــت و پ ــه داخــل شــرکت گرف ــع ب ســایر مناب
خــودروی داخلــی خــود را کلیــد زد؛ پــروژه ای کــه خیلــی 
ســریع بــه ثمــر نشســت و هیونــدای را بــه عنــوان 
ــان  ــه جه ــازی ب ــت خودروس ــور در صنع ــده ای نوظه پدی

ــنیم ــرد. تس ــی ک معرف

شکست انتقال فناوری از طریق تولید مشترک در هیوندای

خودروسازان ایران هم شکست می خورند؟

معــاون آمــار و اطاعــات ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان 
ــماری در  ــت سرش ــن وضعی ــوص آخری ــان درخص اصفه
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: تقریبــا سرشــماری اســتان 
ــد  ــروز 80 درص ــا ام ــت و ت ــام اس ــال اتم ــان در ح اصفه

پیشــرفت کاری داشــته اســت.
محمدرضــا لعلــی بــا بیــان اینکــه تــا امــروز 
ــوار اســتان  ــون و 352 هــزار خان ــک میلی ی
ــده اند  ــت ش ــماری فهرس ــان در سرش اصفه
بیــان داشــت: از ایــن تعــداد 56 درصــد بــه 
صــورت مصاحبــه حضــوری و 39 درصــد از 
ــماری  ــی سرش ــاری اینترنت ــد آم ــق ک طری
شــده اند؛ همچنیــن 5 درصــد خانوارهــا 

ــا  ــکاری ی ــدم هم ــل ع ــه دلی ــز ب ــد نی ــب و 2 درص غای
ناتوانــی در پاســخگویی در سرشــماری شــرکت نکرده انــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مطابــق اعــام مرکــز آمــار ایــران 
ــک  ــرای ســال 95 ی ــان ب ــوار در اســتان اصفه ــرآورد خان ب
میلیــون و 732 هــزار خانــوار اســت، تصریــح کــرد: 

ــال  ــرای س ــتان ب ــوار در اس ــرآورد خان ــا از ب ــی م پیش بین
ــت؛  ــار اس ــز آم ــوی مرک ــی از س ــدد اعام ــر از ع 95 کمت
ــرای اســتان حــدود  ــرآورد ب همچنیــن در ســال 90 ایــن ب
یــک میلیــون و 450 هــزار خانــوار بــود. وی بــا تاکیــد بــر 
اینکــه 28 آبان مــاه آخریــن مهلــت سرشــماری حضــوری 
ــوران  در کشــور و اســتان اســت، گفــت: مام
سرشــماری از امــروز سرشــماری خانوارهــای 

ــد. ــاز کرده ان ــاره آغ ــب را دوب غای
ــوری  ــه حض ــر در مصاحب ــزود: اگ ــی اف لعل
ــزل  ــه ای در من ــود اطاعی ــب ب ــواری غای خان
آن هــا انداختــه می شــود و آن هــا بــر اســاس 
می تواننــد  آن  در  موجــود  تلفــن  شــماره 
بــا ســتاد سرشــماری تمــاس بگیرنــد و اطاعــات آمــاری 
خــود را اعــام کننــد یــا اینکــه بــر اســاس کــد موجــود در 
اطاعیــه وارد ســامانه سرشــماری شــوند و اطاعــات خــود 
را وارد کننــد کــه بــه طــور خــودکار از لیســت غایبــان خــارج 

می شــوند.

ــا  ــرات ب ــر عامــل شــرکت راه آهــن گفــت: طــی مذاک مدی
ــای  ــس قطاره ــرکت زیمن ــا از ش ــم ت ــا داری ــا بن آلمانی ه
بــه شــرط تملیــک  بــه صــورت اجــاره  سریع الســیر 
پورســیدآقایی  محســن  خریــداری کنیــم.  ســاله   30
 اظهــار کــرد: اخیــرا در ســه حــوزه حمل ونقــل ریلــی 

ــم  ــا کردی ــا امض ــا آلمانی ه ــه ای ب تفاهم نام
ــی کــردن قطــار  ــه افزایــش ســرعت و برق ک
ـ تبریــز، قطار حومــه ای تهــران و تبریز   تهــران 
ــه  ــار سریع الســیر ب ــد قط ــن خری و همچنی
صــورت لیزینــگ از شــرکت زیمنــس، مفــاد 

ــد. ــکیل می ده ــه را تش ــن تفاهم نام ای
وی افــزود: بــه دنبــال خریــد موفقیت آمیــز 

ــه  ــز ب ــار را نی ــا قط ــدیم ت ــر آن ش ــی ب ــای لیزینگ هواپیم
ــاس  ــن اس ــر همی ــم؛ ب ــداری کنی ــگ خری ــورت لیزین ص
مذاکــرات خوبــی بــا آلمانی هــا داشــتیم و قــرار شــد 
بــه جــای اینکــه قطارهــا را نقــدا خریــداری کنیــم، آن هــا 
ــده  ــر عه ــداری آن را ب ــد و نگه ــران کنن ــا را وارد ای قطاره

بگیرنــد. مــا نیــز بــه صــورت اجــاره بــه شــرط تملیــک 30 
ــل شــرکت  ــر عام ــم. مدی ــا ســرویس بخری ســاله از آن ه
ــرکت  ــه ش ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــن در گفت وگ راه آه
ــرای ایــن منظــور اعــام آمادگــی کــرده اســت  زیمنــس ب

گفــت: قــرار شــد کمیتــه مشــترکی در وزارت اقتصــاد 
آلمــان تشــکیل شــود کــه راهکارهــای بانکــی 
ــی  ــان را بررس ــران و آلم ــن ای ــگ بی لیزین
کنــد تــا راه حــل عملــی بــرای آن پیــدا کنیــم.

ــرات  ــر مذاک ــرد: اگ ــد ک ــیدآقایی تاکی پورس
خریــد لیزینگــی قطــار بــه نتیجــه برســد در 
ــدا  ــدرت را پی ــن ق ــیر ای ــوط سریع الس خط
می کنیــم کــه فقــط زیرســازی را انجــام 
دهیــم و خطــوط را درســت کنیــم. زیمنــس نــاوگان خــود 
را مــی آورد، از ســود آن منتفــع می شــود و مــا فقــط 
ســرویس قطــاری از آن هــا می خریــم؛ یعنــی هــر قطــاری 
کــه در هــر روز کار کــرد بــه ازای آن روز بــه زیمنــس پــول 

می دهیــم. 

ــا  ــان ب ــنبه همزم ــاعت 24 چهارش ــاری، س ــاه ج ــدی م ــه نق  یاران
26 آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

توزیــع  از  مرحلــه  شــصت ونهمین  آبان مــاه،  یارانــه  پرداخــت 
یارانه هــای نقــدی از ســال 1389 تاکنــون را رقــم خواهــد زد. 
ــر  ــه ازای ه ــته ب ــال گذش ــش س ــه روال ش ــز ب ــه نی ــن مرحل در ای
نفــر 45 هــزار و 500 تومــان بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز 
می شــود. یارانه هــای نقــدی هــر مــاه حــدود 3500 میلیــارد تومــان 

هزینــه بــرای دولــت دربــردارد .
ــه  ــه یاران ــور ماهان ــه  ط ــر ب ــون نف ــدود 75 میلی ــر ح ــال حاض در ح
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــت می کنن ــدی دریاف نق
تکلیــف قانــون بودجــه در چنــد ســال گذشــته بــرای حــذف اقشــار 
پردرآمــد و به ویــژه ســه دهــک درآمــدی بــاالی جامعــه بــر اســاس 
ــته  ــورد نداش ــن م ــم در ای ــا تصمی ــرده فع ــام ک ــت اع ــه دول  آنچ

و حذف سه دهک در دستور کار نیست.
ــد  ــرا تاکی ــز اخی ــه نی ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــت، رئی نوبخ
 کــرده کــه یارانــه هیــچ قشــر کــم درآمــدی حــذف نخواهــد 

شد. 
بــا ایــن وجــود بــر اســاس گفته هــای وزیــر کار تــا انتهــای 
هدفمنــدی یارانه هــا بایــد 6 میلیــون نفــر از لیســت دریافــت یارانــه 

ــوند. ــذف ش ح

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان گفــت: پیش بینــی می کنیــم 
امســال در شهرســتان رفســنجان، 40 کیلوگــرم زعفــران برداشــت شــود.

حســین رضایــی، در حاشــیه بازدیــد از مــزارع زعفــران در روســتای خنامــان 
ــه  ــار از مــزارع شهرســتان رفســنجان ب ــار کــرد: در حــال حاضــر 20 هکت اظه

کشــت زعفــران اختصــاص یافتــه اســت.
ــال  ــت و س ــار اس ــد 2.5 هکت ــد ش ــه از آن بازدی ــه ای ک ــزود: مزرع وی اف

گذشــته 4.5 کیلوگــرم زعفــران از آن برداشــت شــده اســت. 
ــار  ــو در هکت ــتان را 2 کیل ــزارع شهرس ــران در م ــت زعف ــط برداش وی متوس
ــو در  ــا 10 کیل ــه 5 ت ــزان ب ــن می ــادآور شــد: در بعضــی نقــاط ای دانســت و ی

ــد. ــز می رس ــار نی هکت
رضایــی تصریــح کــرد: بیشــترین ســطح زیــر کشــت زعفــران در رفســنجان 
منطقــه راویــز بــوده و در مناطــق سرچشــمه و خنامــان نیــز کشــت می شــود؛ 
ضمــن اینکــه کشــت آزمایشــی آن را در دشــت رفســنجان نیــز آغــاز کرده ایــم.

ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــر اس ــم آب ب ــی ک ــران گیاه ــه زعف ــان اینک ــا بی وی ب
ــا 300 متــر مکعــب در هکتــار آب کفایــت  بــرای کشــت زعفــران بیــن 250 ت
می کنــد؛ در حالــی کــه بــرای پســته ایــن میــزان 7500 تــا 8000 متــر مکعــب 

در هکتــار اســت.
وی میــزان اشــتغال زایی کشــت زعفــران در رفســنجان را 40 نفــر اعــام 
 کــرد و گفــت: بیشــترین اشــتغال هنــگام چیــدن گل و فــرآوری گل زعفــران 

است. 

ــه  ــران ک ــزد ـ ته ــزد گفــت: قطــار پردیــس ی ــر کل راه آهــن ی مدی
بــه دلیــل تعمیــرات از خــط ســیر خــارج شــده، از اول دی مــاه بــه 

ــردد. ــیر بازمی گ مس
ســید مصطفــی داوودی اظهــار داشــت: از اوایــل آبان مــاه یــک رام 
قطــار پردیــس بــه مــدت دو مــاه از مســیر خــارج شــد کــه پــس 
از انجــام عملیــات تعمیــرات مســیر، دوبــاره از ابتــدای دی مــاه بــه 

ــردد. خــط بازمی گ
مدیــر کل راه آهــن اســتان یــزد بیــان کــرد: ایــن قطــار بــه دلیــل 
بهســازی خــط و حفــظ ایمنــی و بازســازی قطارهــا از خــط ســیر 
خــارج شــده اســت؛ ضمــن اینکــه ایــن عملیــات ضرورت داشــت؛ 

زیــرا بــه تعویــق انداختــن آن، ایمنــی خــط را کاهــش مــی داد.
ــدت  ــه ش ــا ب ــود، تاخیره ــای موج ــرد: در قطاره ــح ک وی تصری
ــاش  ــه ت ــیده و هم ــل رس ــوم قب ــک س ــه ی ــه و ب ــش یافت کاه
ــس از خــط  ــار پردی ــا خــروج قط ــا ب ــم ت ــه کار گرفته ای خــود را ب

ــود. ــاد نش ــیر ایج ــن مس ــافران ای ــرای مس ــکلی ب مش
ــی  ــرعت خوب ــا س ــون ب ــرات اکن ــد: کار تعمی ــادآور ش داوودی ی
ــود در طــول مســیر  ــاز ب ــه نی در حــال انجــام اســت و از آنجــا ک
ــردد  ــاری ت ــچ قط ــاعت هی ــار س ــت کم چه ــر دس ــت تعمی در دس
نکنــد، حرکــت یــک قطــار پردیــس در صبــح و یــک قطــار کوپــه ای 

ــا کــرده اســت.  در شــب ایــن شــرایط را مهی

یارانهآبانماه،چهارشنبهواریزمیشود

مجلس با یک فوریِت طرح ابقای کارت سوخت موافقت کرد
نمایندگان مجلس با 112 رأی مثبت با یک فوریت طرح حفظ و ابقای کارت هوشمند سوخت موافقت کردند.

در قاب تصویر

قطارپردیسیزدـتهرانبهخطبازمیگرددپیشبینیبرداشت40کیلوگرمزعفراندررفسنجان

حتما بخوانید!
3پیشرفت 80 درصدی سرشماری ... سه شنبه  25  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 300 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت لپ تاپ های لنوو  )تومان(

                   310 IdeaPad لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل
1,800,000

                     ThinkPad E550 لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل
1,۷۷0,000

                       E550 لپ تاپ لنوو تینک پد
1,۶10,000

 Essential G5080 لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل  
1,۴20,000

                              G50۴5 لپ تاپ لنوو اسنشال
990,000

                        D - 310 IdeaPad لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل
1,۴۴0,000

لپ تاپ لنوو مدل ای 550  
1,5۶9,000  

معاوناولرئیسجمهور:

قطارتوسعهکشور

درمسیردرستیقرارگرفتهاست
در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
حاشــیه افتتاح پروژه گندله ســازی 
ــیرجان  ــر در س ــماره 2 گل گه ش
بــا اشــاره بــه رونــد توســعه 
قطــار  تصریــح کــرد:  کشــور 
توســعه کشــور در مســیر بســیار 
درســتی قــرار گرفتــه و ایــن 
ــه ســرعت در  ــش ب ــت درســت انتخــاب کردن ــه عل مســیر ب
حــال پیشــرفت اســت. اســحاق جهانگیــری ادامــه داد: 
ــد ــرای کســانی کــه نقــاط ضعــف را می بینن  ممکــن اســت ب

نقــاط قــوت بــه چشــم نیایــد. انــکار نمی کنــم کــه در اقتصــاد 
کشــور نقــاط ضعــف وجــود دارد و جامعــه مــا بــه شــدت بــه 
ایجــاد اشــتغال وســیع نیــاز دارد؛ بخــش وســیعی از مــردم 
 نیــاز دارنــد کــه بــه مشــکات معیشــت آن هــا بپردازیــم و آن 
را حــل کنیــم. جهانگیــری بــا بیــان اینکــه مناطــق زیــادی از 
کشــور نیازمنــد توســعه بیشــتر و کارهــای زیــادی بــرای 
توســعه اســت و معتقدیــم کــه بایــد بــه ســرعت ایــن 
مســیرها را در دســتور کار قــرار بدهیــم و ایــن امــر بــه عنــوان 
اولویت هــای اساســی کشــور مطــرح اســت، تصریــح کــرد: در 
کنــار این هــا ســرعت توســعه کشــور را نمی شــود انــکار کــرد.

ــش  ــروز بخ ــه ام ــان اینک ــا بی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
خصوصــی، موتــور اصلــی حرکــت توســعه کشــور اســت 
ــه  ــر ک ــازی گل گه ــد گندله س ــن واح ــرد: بزرگ تری ــح ک تصری
بــه بهره بــرداری رســید، بزرگ تریــن واحــد گندله ســازی 
ــا 103 میلیــون یــورو ســرمایه ارزی و حــدود  کشــور اســت ب
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــه توس ــی ک ــان ریال ــارد توم 500 میلی
ــارد  ــزار میلی ــزود: 22 ه ــری اف ــت. جهانگی ــده اس ــال ش فع
تومــان بودجــه عمرانــی دولــت در یــک ســال نیســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه مجتمــع گل گهــر 22 هــزار میلیــارد تومــان 
ــام  ــن مق ــم. ای ــدر بدانی ــد ق ــروژه ســرمایه گذاری دارد و بای پ
ــد  ــی می توانن ــرکت ها وقت ــن ش ــرد: ای ــح ک ــئول تصری مس
ــر  ــاره مدی ــورد اش ــای م ــه صحبت ه ــد ک ــات دهن ــه حی ادام
عامــل گل گهــر، موضــوع مدیــران بنگاه هــا شــود و بداننــد کــه 
کاالی  می شــود؛  خواســته  او  از  بهــره وری  افزایــش 
ــی باشــد  ــت در بازارهــای جهان ــل رقاب ــد قاب ــدی اش بای  تولی
ــوده و برنامــه داشــته باشــد. وی افــزود:  ــد پاســخگو ب و بای
ایــن بنــگاه ادامــه حیــات خواهــد داشــت و بــه بنــگاه 
بین المللــی تبدیــل می شــود. امــروز ایــران شــرکت های 
ــژه در بخــش  ــادی دارد؛ به وی مطــرح در طــراز بین المللــی زی
مهم تریــن  از  یکــی  گفته ایــم  مکــرر  و  معدنــی  صنایــع 
اولویت هــای توســعه ای ایــران، توســعه صنعــت معدنــی 
اســت. معــاون اول رئیس جمهــور در ادامــه گفــت: می دانیــم 
کــه مــردم اســتان کرمــان در بحــث کیفیــت آب در مشــکل 
قــرار گرفته انــد و حتمــا دولــت و وزارت نیــرو برنامــه خواهــد 
ــزی  ــرای برطــرف کــردن دغدغــه مــردم برنامه ری  داشــت و ب

و تصمیم گیری خواهیم کرد.

ساختوسازمسکن،امسالوسالآینده

ازرکودخارجنمیشود
مســکن  انبوه ســازان  سراســری  ســابق کانــون   رئیــس 
ــال  ــکن امس ــاز مس ــش ساخت وس ــت: بخ ــاختمان گف و س
و ســال آینــده از رکــود خــارج نمی شــود، مگــر آنکــه دولــت 
ــد  ــه ده ــه ای ارائ ــش برنام ــن بخ ــق در ای ــاد رون ــرای ایج ب
ــزود:  ــر اف ــود.ایرج رهب ــاد ش ــرمایه گذاری ایج ــزه س ــا انگی ت
ــت  ــر دول ــت و اگ ــورده اس ــی نخ ــاز تکان ــش ساخت وس بخ
ــات  ــان انتخاب ــدن زم ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــد ب می خواه
ــرک  ــرای تح ــه ای ب ــد برنام ــد، بای ــب کن ــردم را جل ــر م نظ
در ایــن بخــش ارائــه دهــد؛ چــرا کــه بخــش مســکن 
 حــوزه ای اســت کــه مــردم بــه طــور مســتقیم بــا آن درگیرنــد 
ــی  ــرات آن در زندگ ــد، اث ــن بخــش بیفت ــی در ای ــر اتفاق و ه
مــردم محســوس اســت؛ بنابرایــن بایــد در اولویــت کار 
ــاله  ــر س ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــرار گی ــت ق دول
ــت: ــد، گف ــاق می افت ــور اتف ــزار ازدواج در کش ــدود 850 ه  ح

بــا توجــه بــه نیــاز ســاالنه و آمــار ازدواج بایــد هــر ســال بیش 
ــود؛  ــاخته ش ــور س ــکونی در کش ــد مس ــون واح ــک میلی از ی
امــا ایــن رقــم کمتــر از 500 هــزار واحــد اســت و کمبودهــای 
ســاخت ســال های گذشــته نیــز بــر روی هــم انباشــته شــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت.رهبر در پاس اس
محدودیــت منابــع مالــی دولــت بــرای بهره گیــری از ســرمایه 
 بخــش خصوصــی و مــردم بایــد چــه اقدامــی صــورت گیــرد
ــزه داشــته باشــد؛ اگــر  ــد انگی گفــت: بخــش خصوصــی بای
می خواهیــم کــه بخــش خصوصــی در بخــش مســکن 
معافیت هــای  مثــل  تشــویق هایی  بایــد  شــود،  فعــال 
مالیاتــی یــا تخفیــف در عوارض هــای شــهرداری یــا فــروش 
دولــت  وی  بــه گفتــه  بگیریــم.  درنظــر  را  تراکم هــا  در 
ــازندگان در  ــزه در س ــاد انگی ــرای ایج ــد ب ــن می توان همچنی
ــن در  ــان زمی ــهل و آس ــرایط س ــا ش ــخصی ب ــای مش جاه
ــاارزش روز  ــن را ب ــی زمی ــه عبارت ــذارد؛ ب ــا بگ ــار آن ه اختی
قیمت گــذاری کنــد و مبلــغ آن را طــی 10 ســال بگیــرد. 
مســکن  انبوه ســازان  سراســری  ســابق کانــون   رئیــس 
ــت  ــا قیم ــه و تقاض ــه عرض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاختمان ب  و س
ــوان خریــد نباشــد  را تعییــن می کنــد، اظهــار داشــت: اگــر ت
نمی توانــد  و  می شــود  قفــل  ســرمایه اش  ســرمایه گذار 
بســازد؛ درواقــع تولیدکننــده وقتــی هزینه هــای زیــادی 
ــرد؛  ــس  گی ــردم بازپ ــد از م ــت بای ــد، در نهای پرداخــت می کن
بنابرایــن بــر تــوان هــردو تاثیــر می گــذارد و اگــر مــردم 
نتواننــد بخرنــد، تولیــد هــم نمی شــود و االن رکــودی کــه مــا 

ــردد. ــئله بازمی گ ــن مس ــه همی ــتر ب ــم بیش داری
ــکن  ــوس و مس ــار نف ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــح ک ــر تصری رهب
در ســال 86، حــدود 17.5 میلیــون خانــوار در مقابــل 16 
میلیــون واحــد مســکونی داشــتیم کــه اختافــش 1.5 
ــه 23 میلیــون  ــوار ب ــود؛ امــا هــم اینــک تعــداد خان واحــد ب
ــه  ــق برنام ــازها طب ــاخت و س ــت و س ــیده اس ــوار رس خان
ــام  ــکن اع ــوس و مس ــد نف ــار جدی ــد آم ــه؛ بای ــش نرفت پی
شــود تــا مشــخص شــود ایــن فاصلــه چقــدر اســت.
وی گفــت: از ســال 86 قــرار بــود طــی 10 ســال حــدود 
عرضــه  میــزان  تــا  شــود  ســاخته  واحــد  میلیــون   15 
ــاده  ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــک شــود؛ ام ــم نزدی ــه ه  و تقاضــا ب

است. جام جم آناین

تحققصددرصدیدرآمدهایمالیاتی

چهارمحالوبختیاری
مالیاتــی  امــور  کل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ایــن  مالیاتــی  درآمدهــای 
ــاری از  ــال ج ــی س ــتان ط اس
طریــق مالیــات معوق ســنوات 
ــدی  ــق صددرص ــته تحق گذش

داشت.
ــرای  ــتان، اج ــگاران اس ــع خبرن ــی در جم ــورش بیگدل ک
ــم اداره  ــای مه ــی از پروژه ه ــی را یک ــع مالیات ــرح جام ط
 کل امــور مالیاتــی اســتان در ســال جــاری دانســت 
و گفــت: ایــن طــرح بــه منظــور افزایــش درآمــد مالیاتــی 
ــی، جــزو برنامه هــای اقتصــاد  ــرار مالیات ــری از ف و جلوگی

مقاومتــی اســت.
ــار  ــاری اظه ــال و بختی ــی چهارمح ــور مالیات ــر کل ام مدی
 کــرد: درآمدهــای مالیاتــی ایــن اســتان طــی ســال جــاری 
تحقــق  ســنوات گذشــته  معــوق  مالیــات  طریــق  از 

داشــت. صددرصــدی 
ــور  ــازمان ام ــنامه س ــاس بخش ــر اس ــرد: ب ــد ک وی تاکی
مالیاتــی، مودیــان مالیاتــی حقیقــی و حقوقــی اســتان کــه 
 نســبت بــه پرداخــت بدهــی تــا پایــان ســال اقــدام کننــد 

مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی خواهند شد.
ــتفاده  ــات، اس ــول مالی ــد وص ــریع در فرآین ــی تس  بیگدل
ــروری  ــای غیرض ــذف معافیت ه ــمند، ح ــتم هوش  از سیس
را از جملــه اهــداف طــرح جامــع مالیاتــی برشــمرد و 
تصریــح کــرد: کاهــش هزینــه مالیاتــی از طریــق گســترش 
فرهنــگ خوداظهــاری و افزایــش میــزان رضایتمنــدی 

ــت. ــرح اس ــن ط ــداف ای ــر اه ــان از دیگ مودی
مدیــر کل امــور مالیاتــی چهارمحــال و بختیــاری بــا 
 اشــاره بــه نقــش مهــم و خطیــر اصحــاب رســانه تصریــح 
کــرد: اصحــاب رســانه ســربازان مالیاتــی در وصــول 
 مالیــات و بــازوی توانمنــد اداره کل امــور مالیاتــی هســتند 
ــا  ــی را ارتق ــگ مالیات ــوان فرهن ــانه ها نمی ت ــدون رس و ب

داد.
وی افــزود:  توســط اشــخاص حقوقــی، صاحبــان مشــاغل 
ــه  ــاک ب ــاره ام ــر اج ــات ب ــی و مالی ــخاص حقیق ــا اش ی
ترتیــب 2 هــزار و 629، 11 هزار و 114 و 786  فقره اظهارنامه 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــد ک ــت ش ــات دریاف ــی مالی  الکترونیک
79 فقــره از طریــق پســت و دســتی و مابقــی بــه صــورت 

الکترونیکــی ارائــه شــده اســت.
مدیــر کل امــور مالیاتــی چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان 
کــرد: طــرح جامــع مالیاتــی در تمامــی اســتان ها تــا پایــان 
بهمن مــاه ســال جــاری عملیاتــی خواهــد شــد کــه مراحــل 
ــای  ــرا و برنامه ه ــال اج ــرح در ح ــن ط ــخت افزاری ای س
ــری  ــن طــرح در حــال پیگی ــی اس( ای ــزاری )آی ت  نرم اف

است.

هشداراپراتورهمراهاول

بهبرخیمشترکان
ــه برخــی از مشــترکان  ــی ب ــا ارســال پیامک ــراه اول ب هم
در  مشــترک  ســجلی  مشــخصات  مغایــرت  خــود 
سیســتم های ایــن اپراتــور را اعــام و بــرای اصــاح آن 10 

روز مهلــت داده اســت.
ــت  ــی دریاف ــراه اول، پیامک ــترکان هم ــی مش ــرا برخ اخی
کرده انــد کــه بــه آن هــا اعــام می کنــد مشــخصات 
سجلی شــان در سیســتم های همــراه اول دچــار مغایــرت 
اســت؛ در ایــن پیامــک از مشــترکان خواســته شــده ظــرف 
مــدت 10 روز بــرای اصــاح مشــخصات خــود بــه یکــی از 
مراکــز تلفــن ثابــت در تهــران و ادارات امــور مشــترکان در 

ــد. ــه کنن ــتان ها مراجع شهرس
بــا توجــه بــه اینکــه عملیــات پیچیــده ســاماندهی 
ــوی  ــی از س ــیم کارت  ها به تازگ ــدگان س ــخصات دارن مش
وزارت ارتباطــات اجــرا شــده و بــه پایــان رســیده مشــخص 
ــا  ــه درســتی ارســال شــده ی ــن پیامــک ب ــه ای نیســت ک

ــارس ــت. ف ــتمی اس ــتباه سیس اش

توقیف4۳کامیونموزدرآذربایجانغربی
ــی  ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــس س رئی
ــده ای از طــرف  ــان اینکــه در ماه هــای گذشــته مزای ــا بی ب
ســازمان برگــزار نشــده، گفــت: ســازمان امــوال تملیکــی بــا 

مشــکل انبــارداری مواجــه اســت.
ــوال تملیکــی همــه  ــری گفــت: در ســازمان ام ــن دلی امی
امکانــات بســیج شــده تــا کاالی توقیف شــده روی زمیــن 
ــدی  ــکات ج ــا مش ــازمان ب ــفانه س ــی متاس ــد؛ ول نمان
مواجــه و  ممکــن اســت در آینــده نزدیــک کاالهــای قاچاق 
 توقیفــی بــه انبارهــای ســازمان، فضایی برای ورود نداشــته 

باشد.
ــی  ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــس س رئی
ــان  ــتان آذربایج ــوز در اس ــون م ــرا 43 کامی ــت: اخی گف
غربــی بــه دلیــل اظهــار ناصحیــح توقیــف شــده و محموله 
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــی ق ــوال تملیک ــار ســازمان ام در اختی
امــا بــرای انبــارداری  ایــن کاالهــا دچــار مشــکل هســتیم.
دلیــری ادامــه داد: در روزهــای گذشــته در اطــراف تهــران 
نیــز چندیــن انبــار کاالی قاچــاق توســط نیــروی انتظامــی 
کشــف شــده اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه انبارهــای 

ســازمان مملــو از کاال شــده اســت.
وی افــزود: در ماه هــای گذشــته ســازمان امــوال تملیکــی 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای توقیف ــته و کااله ــی کاال نداش خروج
یــک طرفــه بــه انبارهــای ســازمان ســرازیر شــده اســت.
معــاون وزیــر اقتصــاد گفــت:  البتــه ایــن وضعیــت 
ــده از  ــه بن ــی ک ــت و در بازدیدهای ــران نیس ــص ته مخت
شــعب ســازمان در نقــاط مختلــف کشــور از جملــه فــارس 
آذربایجــان شــرقی و لرســتان داشــتم، وضعیــت  بــه 

ــت.  ــوده اس ــکل ب ــن ش همی
بــه  آینــده ســفری  روزهــای  در  داد:  ادامــه  دلیــری 
هرمــزگان خواهــم داشــت؛ در آن اســتان نیــز کــه عمــده 
واردات کشــور از بنــادر  آن انجــام می شــود، بــا مشــکات 
ــتیم. ــه هس ــارداری مواج ــای انب ــوص فض ــدید درخص ش

دلیــری تاکیــد کــرد: اگــر بــرای ایــن دســت کاالهــا  
مجوزهــای قانونــی از قبیــل بهداشــت اخــذ شــود، حتمــا 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــازار عرض در ب

آلمان،قطارمدرنقسطیبهایرانمیفروشدپیشرفت80درصدیسرشمارینفوسومسکندراستاناصفهان
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ــه  ــر هفت ــرح »ه ــه از ط ــتمین برنام ــب سی وهش در قال
ــزار  ــب گل ــی جن ــروژه بوســتان محل ــاح«، 2 پ ــد افتت چن
 شــهدای عاشــق آباد بــه مســاحت 3500 متــر مربــع 
ــاحت  ــه مس ــه 12 ب ــهرداری منطق ــاختمان اداری ش و س
4300 متــر بــه بهره بــرداری رســید. همچنیــن کلنــگ 
احــداث پــارک جنگلــی شــهرک مهدیــه بــه مســاحت 27 
هــزار متــر مربــع بــا حضــور شــهردار اصفهــان و اعضــای 

ــه زمیــن زده شــد.   شــورای شــهر نیــز ب
در ادامــه ایــن مراســم، شــهردار اصفهــان ضمــن تجلیل از 
خانــواده شــهید غالمرضــا ســاجدی در جمــع خبرنــگاران 
ــان  ــا پای ــور ت ــس خانواده مح ــن پردی ــداث اولی ــه اح ب
ــت:  ــر داد و گف ــان خب ــه 12 اصفه ــاری در منطق ــال ج س
شــهرداری اصفهــان خــود را ملــزم بــه اجــرای مطالبــات 
ویژگی هــای  جمالی نــژاد  مهــدی  می دانــد.  مردمــی 
ایــن پردیــس را شــامل فضــای ســبز، فضــای فرهنگــی 
تفریحــی، ســینما و تئاتــر عنــوان کــرد و افــزود: بــه 
عهــدی کــه بــا مــردم بــرای اجــرای پروژه هــای مختلــف 
ــن  ــال ای ــان س ــا پای ــن رو ت ــم؛ از ای ــته ایم، وفاداری بس
طــرح اجرایــی می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هیــچ 
کجــای کشــور شــهری ماننــد اصفهــان وجــود نــدارد کــه با 
ــی پروژه هــا  ــه کلنگ زن ــن شــرایط اقتصــادی هــر هفت  ای
ــون  ــه اکن ــی ک ــرد: پروژه های ــد ک ــد، تاکی ــته باش را داش
در ایــن منطقــه مــورد بهره بــرداری و کلنگ زنــی قــرار 
 گرفــت، گامــی اســت بــرای اینکــه مناطــق محــروم 
و محله هــای محــروم مهدیــه و عاشــق آباد نیــز بــه 

ــد. ــش رون ــهر پی ــوازن ش ــت مت ــمت حرک س
ــتر  ــرد بیش ــه رویک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش

پروژه هــای  تکمیــل  فعلــی  شــرایط  در  کالن شــهرها 
ــر  ــالوه ب ــان ع ــهرداری اصفه ــا ش ــت، ام ــام اس نیمه تم
ــرای  ــه اج ــزم ب ــود را مل ــه کاره، خ ــای نیم ــام پروژه ه اتم
ــد  مطالبــات مردمــی در قالــب پروژه هــای جدیــد می دان
ــهرداری  ــرد ش ــه رویک ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ب

بیشــتر افتتاحیــه در مناطــق کم برخــوردار اســت.  
جنگلــی  پــارک  احــداث  بــا  کــرد:  اضافــه  وی   
شــهرک مهدیــه، ســرانه فضــای ســبز ایــن منطقــه 
از اســتانداردهای فعلــی نیــز باالتــر مــی رود و ایــن 
نشــانگر رویکــرد مدیریــت شــهری اصفهــان در راســتای 
ــه  ــت.جمالی نژاد ب ــهری اس ــات ش ــه خدم ــع عادالن توزی
احــداث پردیــس خانواده محــور در منطقــه 12 اشــاره 
احــداث ســاختمان  بــا  کــرد و گفــت: خوشــبختانه 
ــردم  ــه م ــی ک ــه و جای ــن منطق ــهرداری در ای ــد ش جدی
باشــند، گامــی  داشــته  آن دسترســی  بــه   بتواننــد  
در جهــت خدمت رســانی بــه مــردم برداشــته شــد. 
ــطح  ــد در س ــی بای ــتان های جنگل ــرد: بوس ــان ک وی بی
 منطقــه 12 افزایــش یابــد؛ زیــرا در شــمال اصفهــان 
ــا  ــوم آالینده ه ــا هج ــود دارد، ب ــه در آن وج ــی ک  و مناطق
رویکــرد  دلیــل  همیــن  بــه  مواجهیــم؛  ریزگردهــا  و 

ــی  ــای آالیندگ ــه کانون ه ــت ک ــهری آن اس ــت ش  مدیری
را با توسعه فضاهای جنگلی کنترل کند.

    انتقال پساب فاضالب شاهین شهر به اصفهان
در ادامــه ایــن مراســم، شــهردار منطقــه 12 اصفهــان 
ــالب  ــاب فاض ــط آب پس ــال خ ــه انتق ــاره ب ــا اش ــز ب نی
ــه  ــن منطق ــبز ای ــای س ــاری فض ــرای آبی ــهر ب شاهین ش
ــان گفــت: بودجــه  ــارد توم ــر6 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ــرای ســال  ــه 12 ب ــه پســاب در منطق احــداث تصفیه خان
ــن  ــم ای ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــی ش ــاری پیش بین ج
طــرح نیــز هــر چــه ســریع تر اجرایــی شــود.برکت 
بــه آزادگان هــم  دربــاره آزادســازی خیابــان مفتــح 
ــروژه  ــن پ ــازی ای ــد آزادس ــبختانه 70درص ــزود: خوش اف
ــا آخــر  ــه آزادســازی ها هــم ت انجــام شــده اســت و بقی
ــا 3  امســال انجــام می شــود. مــا قــول می دهیــم کــه ت
مــاه اول ســال آینــده ایــن پــروژه را بــه اتمــام برســانیم.

ــاد  ــق آباد ایج ــازل عاش ــه در من ــی ک ــاره ترک های وی درب
ــی  ــل جابه جای ــه دلی ــئله ب ــن مس ــخ داد: ای ــده، پاس ش
 و کاهــش حجــم آب هــای زیرزمینــی بــوده اســت 
و شــایعات مبنــی بــر وجــود قنــات در زیــر ایــن خانه هــا 

ــز بی اســاس اســت. نی

سی وهشتمین برنامه »هر هفته، چند افتتاح«، میهمان منطقه12

جمالی نژاد: احداث نخستین پردیس خانواده محور درشمال اصفهان 

آغاز ثبت نام حوزه علوم اسالمی 

دانشگاهیان شهرستان کاشان

مدیــر حــوزه علــوم اســالمی 
دانشــگاهیان شهرســتان کاشان 
از شــروع ثبت نــام دانشــجویان، 
اعضــای هیئــت علمــی و دیگــر 
بــه  عالقه منــد  دانشــگاهیان 
اســالمی  علــوم  حــوزه  در  اســالمی،  معــارف  فراگیــری 
المســلمین  و  حجت االســالم  داد.  خبــر  دانشــگاهیان 
ــت: دانشــجویان در  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب عباس بن عل
تمامــی مقاطــع تحصیلــی، همچنیــن اعضــای هیئــت علمــی 
ــت  ــاه فرص ــه آذرم ــا نیم ــد ت ــگاهیان عالقه من ــر دانش و دیگ
دارنــد بــا مراجعــه بــه ســایت حــوزه علــوم اســالمی 
 http://hodat.kashanu.ac.ir آدرس  بــه  دانشــگاهیان 
بــرای تحصیــل در مرکــز کاشــان ثبت نــام کننــد. مدیــر حــوزه 
علــوم اســالمی دانشــگاهیان شهرســتان کاشــان افــزود: 
ــام  ــس از اتم ــام، پ ــه از ثبت ن ــن مرحل ــدگان در ای پذیرفته ش
فعالیت هــای  بهمن مــاه  اول  از  پذیــرش  نهایــی  مراحــل 
آموزشــی و فرهنگــی خــود را در حــوزه علــوم اســالمی 
دانشــگاهیان آغــاز می کننــد. وی در ادامــه مزایــای ایــن دوره 
علــوم  رایــگان، معادل ســازی دروس حــوزه  را تحصیــل 
ــگاه،  ــارف دانش ــروه مع ــا دروس گ ــگاهیان ب ــالمی دانش اس
برگــزاری کالس هــا در عرصه هــای تاریخــی کالمــی، اخالقــی، 
تفســیری و حدیثــی در روزهــای پایــان هفتــه برگــزاری 
کالس هــای فوق العــاده فرهنگــی، تربیتــی و علمــی بــه 
منظــور افزایــش بصیــرت و رفــع شــبهات ذهنــی دانشــجویان 
اعطــای  و  متخصــص  و  مجــرب  اســتادان  از  اســتفاده 

گواهینامه پایان  دوره ذکر کرد.

 میدان امام علی)ع( اصفهان 

میزبان عزاداران اربعین حسینی
ــا  ــان ب ــت: همزم ــان گف ــالمی اصفه ــات اس ــر کل تبلیغ مدی
فرارســیدن اربعیــن، اجتمــاع بــزرگ عــزاداران در میــدان 
ــالم  ــود. حجت االس ــزار می ش ــان برگ ــی)ع( اصفه ــام عل ام
ــه در  ــی ک ــا و صدق ــا صف ــد ب ــت: بای ــی گف ــت هللا اروج رحم
بیــن هیئت هــای مذهبــی وجــود دارد و بــا برنامه ریــزی 
جلوگیــری  پراکندگــی  و  اختــالف  بــروز  از   هوشــمندانه 
 کــرد. اجتمــاع بــزرگ عــزاداران اربعیــن حســینی چهارشــنبه

 11 آذرمــاه همــراه بــا ســخنرانی حجت االســالم مهــدی 
ــل  ــان اه ــی مداح ــگاه مداح ــوزه و دانش ــتاد ح ــی، اس گرج
بیــت)ع( و اقامــه نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر در میــدان امام 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــی)ع( اصفه عل

اخبار کوتاه

مدیر کل زندان های استان اصفهان تاکید کرد:

 بازگشت مددجویان به آغوش جامعه 

با روحیه ایثار

کیمیای وطن

معارفــه  و  تکریــم  آئیــن  در 
 مدیــر زنــدان مرکــزی اصفهــان
ــای  ــر کل زندان ه ــی زاده، مدی گرج
بــه  ســخنانی  طــی  اســتان، 
زندانبانــی  و  زنــدان   اهمیــت 
اشــاره کــرد و گفــت: امــروز کارکنــان 
زندان هــا بــا کمتریــن دریافتــی و بــا روحیــه خدمتــی ایثارگرانــه 
بــه صــورت شــبانه روزی در راســتای امنیــت و آرامــش هــر چــه 

ــد. ــه گام برمی دارن ــتر جامع بیش
ــان  ــئوالن و کارکن ــه مس ــردم از مجموع ــزود: م ــه اف وی در ادام
ــوس  ــا محب ــه در زندان ه ــرادی را ک ــد اف ــار دارن ــا انتظ زندان ه
می شــوند، بــا برنامه هــای مختلــف فرهنگــی و مذهبــی اصــالح 
و بــه آغــوش خانــواده و جامعــه عــودت دهنــد و امــروز ایــن کار 
مهــم بــا تدابیــر و برنامه هــای همه جانبــه در حــال انجــام اســت. 
مدیــر کل زندان هــای اســتان در بخــش دیگــری از ســخنانش 
بــه موضــوع پســت های ســازمانی در هــر رده زندان هــای 
پســت های کلیــدی  امــروز  و گفــت:  اشــاره کــرد   اســتان 
و کوچــک و بــزرگ در زندان هــای اســتان بــه عنــوان یــک امانــت 
ــا حفــظ ایــن امانــت و پاســداری  محســوب می شــود و بایــد ب
ــود.  ــق ب ــا و موف ــردم، کوش ــه و م ــه مجموع ــت ب از آن در خدم
وی در ادامــه بــا برشــمردن وظایــف مهــم مســئوالن و کارکنــان 
ــر  ــالوه ب ــتان ع ــای اس ــه زندان ه ــت: در مجموع ــا گف زندان ه
 رعایــت تقــوا و ایمــان، بایــد هــدف، اصــالح و تربیــت زندانیــان 
و بازگشــت آن هــا بــه جامعــه باشــد؛ چــرا کــه ایــن مهم تریــن 

مطالبــه مــردم اســت.

 توقیف یک دستگاه کامیون 

البسه قاچاق در یزد
ســرهنگ علیرضــا صالحــی گفــت: ماموران ایســت و بازرســی 
 »هــرات« به یک دســتگاه کامیون »ایویکو«، مشــکوک شــدند 
ــوران انتظامــی  ــزود: مام ــد. وی اف و خــودرو را متوقــف کردن
در بازرســی از ایــن خــودرو، 3 هــزار و 200 ثــوپ انــواع 
ــرم  ــن و 750 کیلوگ ــک ت ــه وزن ی البســه خارجــی قاچــاق ب
بــود  مــدارک گمرکــی  و  اســناد  گونــه  هــر  فاقــد  کــه 
کشــف و یــک متهــم را نیــز دســتگیر کردنــد. فرمانــده 
ــاق  ــه قاچ ــن محمول ــم ارزش ای ــتان خات ــی شهرس  انتظام
را یــک میلیــارد ریــال بیــان کــرد و افــزود: اجــرای این گونــه 
ــس در پیشــبرد  ــی پلی ــای عملیات ــی از راهبرده ــا، یک طرح ه
ــا قاچــاق کاال در جهــت رشــد  ــارزه ب  اهــداف ماموریتــی و مب

و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می شود.

اخبار کوتاه

ــال  ــی چهارمح ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع  مدی
طــرح  آینــده  ماه هــای  در  گفــت:  بختیــاری  و 
»روســتای بــدون بیــکار« در چهارمحــال و بختیــاری 

می شــود. اجرایــی 
ــه اجــرای طــرح  ــا اشــاره ب ــری ب ســید عبــاس جزای

بعضــی  در  بیــکار  بــدون  روســتای 
کــرد:  اظهــار  روســتا های کشــور  از 
ایــن طــرح بــرای نخســتین بار و در 
ماه هــای آینــده بــه طــور کامــل در 
روســتاهای چهارمحــال و بختیــاری 

می شــود. اجــرا 
وی افــزود: ایــن طــرح در 9 روســتای 

اســتان و بــا انتخــاب یــک روســتا از هــر شهرســتان 
بــه صــورت پایلــوت و بــا انجــام برنامه ریــزی الزم بــا 
ــدی   ــنجیدن توانمن ــه و س ــش مربوط ــئوالن بخ  مس
اجــرا خواهــد  بیــکار روســتا،  افــراد  پتانســیل   و 

شد.

 جزایــری گفــت: امیدواریــم بــا برنامه ریــزی مناســب 
اعتبــار الزم بــه اجرایــی شــدن ایــن طــرح اختصــاص 
یابــد و بــا آمــوزش افــراد بیــکار در روســتاهای اســتان 

ایــن طــرح را در تمامــی روســتاها اجرایــی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح در روســتاهای بــا 
جمعیــت کمتــر از 5 هــزار خانــوار اجرایــی 
خواهــد شــد تصریــح کــرد: ایجاد اشــتغال 
ــری  ــتا و جلوگی ــکار روس ــراد بی ــرای اف ب
از مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها، از 
»روســتای  طــرح  اهــداف  مهم تریــن 

ــت. ــکار« اس ــدون بی ب
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
اســتان  روســتاهای  کــرد:  خاطرنشــان  اســتان 
دارای ظرفیت هــای زیــادی هســتند کــه می تــوان 
روســتائیان  بــه  الزم  آموزش هــای  ارائــه   بــا 
و توانمندســازی آن هــا بــه منظــور از بیــن رفتــن 
بیــکاری از مهاجــرت بــه شــهرها جلوگیــری کرد. ایســنا

اجرای طرح »روستای بدون بیکار« در چهارمحال و بختیاری
  فرمانــدار شهرســتان اردســتان اظهــار 

اردستان
حمید فرخی

ســوانح  و  حــوادث  علــت  کــرد:  
خودرویــی در ایــن منطقــه نبــود زیرســاخت های مناســب 
و نامناســب بــودن معابــر اســت کــه باعــث افزایــش ایــن 
تصادفــات شــده.علیرضا غیــور، در دومیــن جلســه جامعــه 

ایمــن در فرمانــداری گفــت:  آمــار حــوادث 
بــه  بــا توجــه  اردســتان  در شهرســتان 
جمعیــت آن قابــل تعمــق و باال بــوده و باید 
ــه  ــن زمین بررســی و دقــت بیشــتری در ای
ــن  ــی ای ــل اصل ــور، عام ــود. غی ــام ش انج
حــوادث را فقــط مــواردی مثــل زیرســاخت 
ندانســته و متذکــر شــد: در ایــن رابطــه باید 

ــته  ــی را داش ــوارد ایمن ــت م ــم رعای ــا ه ــان خودروه راکب
ــش  ــه کاه ــته ب ــال گذش ــد س ــت: در چن ــند. وی گف باش
ــژه ای  ــه وی ــور توج ــات در کش ــوادث تصادف ــوانح و ح س
شــده اســت و بایــد در هــر موضوعــی فرهنگ ســازی مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. وی بــا بیــان اینکه بیشــترین کارهــا باید 

در زمینــه پیگیــری برنامه هــای آموزشــی و مبتنــی بــر 
تقویــت بــاور ایمنــی و کاهــش پیشــگیری ها انجــام شــود، 
گفــت: مــردم در ســطوح مختلــف بایــد بــه ایــن موضــوع با 
حساســیت بیشــتری وارد شــوند. فرمانــدار بحــث ســرمایه 
ــه دانســته و  ــم جامع ــکات مه ــی را از ن انســانی و اجتماع
تصریــح کــرد: بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد 
ــود  ــه می ش ــار حادث ــردی دچ ــی ف ــه وقت ک
بلکــه  فقــط خــود فــرد متضــرر نشــده؛ 
ــا  ــی ب ــی و روان ــاظ روح ــه ای را از لح جامع
از  غیــور  می ســازد.  مواجــه  مشــکل 
کمیته هــای فرعــی ایــن جلســه خواســت تــا 
درخصــوص  هدف گــذاری  و  برنامه ریــزی 
آمــوزش پیشــگیری بــرای ســطوح جامعــه را در دســتور کار 
ــرای  ــم ب ــی ه ــروی انتظام ــه داد: نی ــد و ادام ــرار دهن ق
آمــوزش موتورســواران و راننــدگان خودروهــا بایــد طــی یک 
برنامه ریــزی مــدون بــرای جلوگیــری ســوانح و تصادفــات 

و ایجاد ضریب ایمنی باال اقدام کند.

در شهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
از  94/12/16صادره  مورخ   9410423759500203 اجرائیه  موجب  وبه  و940102   940156 پرونده  در 

شعبه چهارم دادگستری شاهین شهرمحکوم علیه پیمان شیخ زاده وعلی شیخ زاده وپژمان شیخ زاده 

ورضا شیخ زاده ونرگس موسوی زاده نوری به پرداخت 1/200/000/000ریال بابت اصل خواسته درحق 

محکوم له عبدالرضا نظمی ومبلغ 60/000/000ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم 

له درقبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 

کارشناسی شده است نموده است.

صورت اموال مورد مزایده

شماره  به  مربع  متر   65/45 مساحت  به   61782 از  ومجزا  مفروزی   301/74973 شماره  به  ملک 

دفتر 867 صفحه 533 به نام عبدالرضا نظمی – طبقه همکف دارای پارکینگ قطعه سه تفکیکی به 

مساحت 11متر مربع درسمت جنوب غرب می باشد واعیانی همکف از نوع دیوارهای آجری بااسکلت 

بتنی وسقف تیرچه بلوک می باشد ودیوارهای داخلی رنگ وکف ساختمان سرامیک وآشپزخانه با 

کابینت ام دی اف وکف سرامیک ودیوارهای کاشی ، نمای حیاط آجرنما با کف موزائیک به صورت 

نمای  با  وپارکینگ  وسرامیک  کاشی  بهداشتی  وسرویس  حمام  دارای  همکف  طبقه  اختصاصی 

سرامیک وکف موزائیک دارای اشتراکات برق وگاز وآب اشتراکی می باشد با توجه به جمیع جهات 

ارزش آپارتمان به میزان 1/150/000/000 ریال برآورد می گردد.

با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ ودرمهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 

این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.

زمان برگزاری مزایده : شنبه 95/9/6 ساعت 10

محل برگزاری مزایده : شعبه چهارم حقوقی شاهین شهر

محل بازدیداز اموال توقیفی: شاهین شهرخانه کارگربلوار نور فرعی 8 غربی پالک 4

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: آقای عبدالرضا نظمی

2-محل وقوع ملک: شاهین شهر- خانه کارگر- بلوار نور فرعی 8 غربی – پالک 4

3-ملک ثبت شده 

4-ملک دراجاره نمی باشد

5-ملک مفروز می باشد

6-اشخاص ثالث نسبت به ملک حقوق ندارند

مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . 

برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم 

به حساب سپرده واریز وتا یک ماه فرصت داردمابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 

واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می 

مزایده  از  قبل  روز  پنج  بایست حداکثر  باشند می  مزایده می  در  به شرکت  مایل  گردد. کسانی که 

انجام مزایده  اموال داده شود ودر روز  از  آنها  بازدید  ترتیب  تا  به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه 

درخواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تا در مزایده 

شرکت داده شوند.

نصراصفهانی – مدیراجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری شاهین شهر

م الف - 601

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
از  94/12/16صادره  مورخ  اجرائیه 9410423759500303  موجب  وبه  و940102   940156 پرونده  در 

شعبه چهارم دادگستری شاهین شهرمحکوم علیه پیمان شیخ زاده وعلی شیخ زاده وپژمان شیخ زاده 

ورضا شیخ زاده ونرگس موسوی زاده نوری به پرداخت 1/200/000/000ریال بابت اصل خواسته درحق 

محکوم له عبدالرضا نظمی ومبلغ 60/000/000ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم 

له درقبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 

کارشناسی شده است نموده است.

صورت اموال مورد مزایده

بافت چهارمحال چالشتری-چله  ابعاد 4*3 نقش خشتی – حاشیه الکی –  با  1-فرش دستباف 

نخ – رنگ ثابت نو به ارزش 120/000/000ریال

2-فرش دستبافت با ابعاد 4/15*3نقش درباری – ترنج دار – بافت مشهد – بدون حاشیه – چله 

نخ – زمینه ساده بافی – زمینه سرمه ای – درحد نو به ارزش 45/000/000 ریال 

3-فرش دستبافت با ابعاد 3/15*2/10 یک جفت – نقش خشتی – جهاد بافی چهارمحالی چالشتی 

– چله نخ – 8صد تائی – حاشیه الکی به ارزش یک جفت 130/000/000ریال

4-فرش دستبافت با ابعاد 4/05*2/60 نقش لچک وترنج بافت شهرکرد- زمینه الکی – گوشه لچک 

ها سرمه ای – ترنج سفید حاشیه الکی به ارزش 90/000/000ریال

5-فرش دستبافت باابعاد 3/70*2/50- نقش لچک وترنج – بافت گلپایگان حاشیه الکی – زمینه 

کرم – گوشه لچک ها موش – چله نخ – 12ال- به ارزش 35/000/000ریال 

6-فرش دستبافت با ابعاد 1/40*4- کناره راهروئی- بافت عشایری- زمینه الکی – نقش گل وبته 

– چله نخ – پشم بافت به ارزش – 40/000/000ریال

7-فرش دستبافت با ابعاد 3*1مترکناره – بافت کاشان – نقش لچک وترنج – زمینه الکی – حاشیه 

سرمه ای – چهارترنج – گوشه لچک ها سرمه ای – چله نخ به ارزش 22/000/000 ریال 

8-فرش دستبافت با ابعاد 1/10*2/10بافت شهرضا- نقش لچک وترنج – زمینه الکی- ترنج کرم – 

گوشه لچک ها کرم – حاشیه سرمه ای – چله نخ – 12ال- به ارزش 16/000/000 ریال

بافت  سفید  حاشیه   – خشتی  نقش  )راهروتی(-  1/20*4/10- کناره  ابعاد  با  دستبافت  9-فرش 

چهارمحال وبختیاری – چله نخ به ارزش 22/000/000ریال

ارزش  داربه  ترنج   – سیر  خاکی  حاشیه   – زمینه کرم   – 10*1جفت  ابعاد  با  دستبافت  10-پشتی 

10/000/000ریال 

11-فرش دستبافت با ابعاد 3/10*2/10- بافت عشایری شیراز – نقش شکارگاهی – زمینه کرم – 

حاشیه الکی – چله نخ – رنگ به ارزش 90/000/000ریال

بافت   – کرم  کناره   – خشتی  –نقش  )راهروتی(  3/10*1/60کناره  ابعاد  با  دستبافت  12-فرش 

چهارمحالی – چله نخ به ارزش 20/000/000ریال

با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ ودرمهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 

این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.

زمان برگزاری مزایده :سه شنبه 95/9/6 ساعت 8

محل برگزاری مزایده : شعبه چهارم حقوقی شاهین شهر

محل بازدیداز اموال توقیفی: شاهین شهرخانه کارگربلوار نور فرعی 8 غربی پالک 4

مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . 

برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم 

به حساب سپرده واریز وتا یک ماه فرصت داردمابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 

واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می 

مزایده  از  قبل  روز  پنج  بایست حداکثر  باشند می  مزایده می  در  به شرکت  مایل  گردد. کسانی که 

انجام مزایده  اموال داده شود ودر روز  از  آنها  بازدید  ترتیب  تا  به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه 

درخواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تا در مزایده 

شرکت داده شوند.

نصراصفهانی – مدیراجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری شاهین شهر

م الف - 602

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
از  94/12/16صادره  مورخ  اجرائیه 9410423759500303  موجب  وبه  و940102   940156 پرونده  در 

شعبه چهارم دادگستری شاهین شهرمحکوم علیه پیمان شیخ زاده وعلی شیخ زاده وپژمان شیخ زاده 

ورضا شیخ زاده ونرگس موسوی زاده نوری به پرداخت 1/200/000/000ریال بابت اصل خواسته درحق 

محکوم له عبدالرضا نظمی ومبلغ 60/000/000ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم 

له درقبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره 

کارشناسی شده است نموده است.

صورت اموال مورد مزایده

1-یک دستگاه پرس دست ساز ساخته شده از اسکلت ورق آهن با سیستم هیدرولیک دارای مخزن 

روغن شامل پمپ والکتروموتور والمانهای وابسته ، شیردستی ، چک مربوطه با لوله کشی بدون پالک 

به ارزش 6/000/000)شش میلیون ریال( تمام

2-دستگاه پمپ تست بدون پالک جهت تست تاسیسات لوله کشی ومدارات سیاالت وسیستم هوای 

فشرده به ارزش 40/000/000)چهل میلیون ریال( تمام

3-دستگاه کارواش با فشار 180بار شامل مخازن آب سرد وگرم پمپ جهت تغذیه سیال به سیستم 

به ارزش 18/000/000)هیجده میلیون ریال ( تمام 

4-کمپرسوردوسیلندربا موتور الکتریکی ومخزن مربوطه ارزش 4/000/000)چهارمیلیون ریال( تمام 

5-جرقثقیل دستی معمولی به صورت موبایل یک جک به ارزش 5/500/000 )پنج میلیون وپانصد 

هزار ریال( تمام

)چهارمیلیون   4/500/000 ارزش  به  مربوطه  دریل  با  ساختمانی  مصالح  ونقل  حمل  6-باالبرجهت 

پانصدهزار ریال ( تمام 

YANMARدرصورت  مارک  با  فلزی  اسکلت  برروی  نصب  وجوشکاری  ژنراتور  برق شامل  7-موتور 

سالم بودن به ارزش 25/000/000)بیست وپنج میلیون ریال(تمام

میلیون  70/000/000)هفت  ارزش  به   GS-6500 سریال  GOUDSRINGبا  برق  ژنراتور  8-موتور 

ریال)تمام

ارزش  به  اینچ  1010SUPERDUTYیک  سریال  شماره  KAWASAKIبه  بادی  9-بکس 

6/000/000)شش میلیون ریال(تمام

10-بکس بادی اینگر سول رندINGERSOUURAND یک ونیم اینچ به شماره 2012906به ارزش 

15/000/000)پانزده میلیون ریال(تمام 

11-سنگ ساب شبیه محک جهت ابزار تیزکنیو...به ارزش 2/500/000)میلیون وپانصد هزار ریال ( تمام

ای  نمره  قرارهرمیلیمتری  از  متر  وبه طول حدود30سانتی  19میلیمتر  قطر  به  12-تعداد682عددمته 

9000ریال جمعا ب مبلغ 116/622/000=682*9000*19

ای  نمره  قرارهرمیلیمتر  از  حدود30سانتیمتر  طول  16میلیمتروبه  قطر  به  13-تعداد437عددمته 

9000ریال جمعابه مبلغ 62/928/000=437*9000*16

14-تعداد21عددمته به قطر 13میلیمتروبه طول حدود 30سانتی متراز قرارهرمیلی مترنمره ای9000ریال 

جمعا به مبلغ 2/457/000=21*9000*13

جمعا  5000ریال  ای  نمره  متر  میلی  ازقرارهر  متر  25میل  قطر  به  15-تعداد271عددمته 

271*25*5000=33/875/000

جمعا  5000ریال  ای  نمره  متر  میلی  قرارهر  از  متر  24میلی  قطر  به  16-تعداد328عددمته 

328*24*5000=39/360/000

جمعا  ریال   5000 ای  نمره  میلیمتر  قرارهر  از  متر  23میلی  قطر  به  17-تعداد112عددمته 

343*23*5000=39/445/000

جمعا  ریال   5000 ای  نمره  میلیمتر  قرارهر  از  میلیمتر   22 قطر  به  مته  عدد   112 18-تعداد 

112*22*5000=12/320/000

جمعا  ریال   5000 ای  نمره  میلیمتر  هر  قرار  از  میلیمتر   21 قطر  به  مته  عدد   220 19-تعداد 

220*21*5000=23/100/000

جمعًا  5000ریال  ای  نمره  میلیمتر  هر  قرار  از  میلیمتر   20 قطر  به  مته  عدد   376 20-تعداد 

376*20*5000=37/600/000

جمعا  ریال   5000 ای  نمره  میلیمتر  هر  قرار  از  میلیمتر   18 قطر  به  مته  عدد   160 21-تعداد 

160*18*5000=14/400/000

جمعا  ریال   5000 ای  نمره  میلیمتر  هر  قرار  از  میلیمتر  قطر  به  مته  عدد   301 22-تعداد 

301*17*5000=25/585/000

23-تعداد 11 مته به قطر 15 میلیمتر از قرار هر میلیمتر نمره ای 5000 ریال جمعا 825/000=5000*15*11

جمعا  ریال   5000 ای  نمره  میلیمتر  هر  قرار  از  میلیمتر   14 قطر  به  مته  عدد   269 24-تعداد 

269*14*5000=18/830/000

با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ ودرمهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است 

این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.

زمان برگزاری مزایده : شنبه 95/9/6 ساعت 8

محل برگزاری مزایده : شعبه چهارم حقوقی شاهین شهر

محل بازدیداز اموال توقیفی: شاهین شهرخانه کارگربلوار نور فرعی 8 غربی پالک 4

مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . 

برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم 

به حساب سپرده واریز وتا یک ماه فرصت داردمابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 

واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می 

مزایده  از  قبل  روز  پنج  بایست حداکثر  باشند می  مزایده می  در  به شرکت  مایل  گردد. کسانی که 

انجام مزایده  اموال داده شود ودر روز  از  آنها  بازدید  ترتیب  تا  به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه 

درخواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تا در مزایده 

شرکت داده شوند.

نصراصفهانی – مدیراجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگستری شاهین شهر

م الف - 603

دادنامه
شماره دادنامه:9509970352701284 تاریخ تنظیم:1395/08/09 شماره پرونده:9509980365300264 

شماره بایگانی شعبه:950643 شاکی: آقای حمید جمالی فرزند حجت اله به نشانی خ جابر انصاری 

روبروی شهرداری 8 ک مقداد 6 نبش شهید رجایی پ1 متهم: آقای جعفر جریانی به نشانی فعال 

مجهول المکان اتهام : تخریب عمدی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای جعفر جریانی 

فرزند منصور و فعال متواری و بدون تامین دائر بر تخریب عمدی خودروی شاکی آقای حمید جمالی 

نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تصاویر تهیه شده از خودرو که تخریب آن محرز است و با 

عنایت به عکس های تهیه شده از لحظه تخریب و احراز حضور متهم در محل و با توجه به اظهارات 

شهود تعرفه شده از سوی شاکی و با عنایت به متواری بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از 

ناحیه ایشان، بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز دانسته مستندا به ماده 677 از قانون 

تعزیرات متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان است./ک 

شماره :25499/ م الف سید مجتبی میردامادی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 95-170 شماره دادنامه: 245 مورخ : 95/6/10 مرجع رسیدگی: شعبه 49  شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان: مهرداد زارعی  نشانی: پل تمدن- بلوار شهید غزالی- خ شهید صفوی- بن 

بست اقاقیا- پالک 4 وکیل : پرتو برهان پوری نشانی: خ سعادت آباد – روبروی خ مالصدرا- جنب 

بانک رفاه  خوانده: عال اصغر زاده به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 

به  عنایت  با  قانونی گردشکار:  و خسارات  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  20/000/000 لاير  مبلغ  به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:))رای قاضی شورا((در خصوص دادخواست 

مهرداد زارعی  به طرفیت عال اصغرزاده بخواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 لاير وجه یک فقره چک به 

شماره 1-836/597570 به عهده بانک مسکن به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 

به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده / خواندگان با  ابالغ قانونی 

وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 

به  از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات  به عمل  و تکذیبی 

خواهان را حکایت می کند.علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 

محکومیت  به  تجارت حکم  قانون   249  ،307  ،309 310؛   ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 

خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون لاير به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون 

تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  پرداخت خسارات  به  دادرسی  عنوان خسارت  به  ده هزار لاير   و  و دویست 

طبق  الوکاله  حق  و  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  سررسید   

قابل  ابالغ  از  روز پس   20 و ظرف  غیابی  رای صادره  میگردد.  اعالم  و  در حق خواهان صادر  تعرفه 

اصفهان در محاکم حقوقی  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   20 و سپس مدت  این شعبه  در   واخواهی 

 می باشد.

شماره:23687/م الف قاضی شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه:9509976836801200 تاریخ تنظیم:1395/06/31 شماره پرونده:9509986836800210 

شماره بایگانی شعبه:950238 پرونده کالسه 9509986836800210 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان 

پریسا  9509976836801200 خواهان: خانم  نهایی شماره  تصمیم  قدوسی(  اصفهان)مجتمع شهید 

واهب فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان- بهارستان- خ ایثار- خ ایمان- ایمان اول- پ730 خوانده: 

آقای سید یحیی فتحی فرزند سید رحیم به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1-تامین خواسته 

2-مطالبه مهریه 3.اعسار از پرداخت هزینه دادرسی4.مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با بررسی اوراق 

و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه

خواسته خواهان خانم پریسا واهب فرزند غالمرضا به طرفیت خوانده سید یحیی فتحی فرزند سید 

رحیم اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ترتیب 

10643صادره از ناحیه دفتر خانه 133 حوزه ثبت اصفهان و مطالبه خسارات دادرسی می باشد.با توجه 

به شرح خواسته خواهان و سند نکاحیه مستند دعوی که دلیل احراز رابطه زوجیت دائم فی ما بین 

از پرداخت  او  از عدم تمکن مالی  طرفین میباشد و مفاد استشهادیه استنادی خواهان که حکایت 

هزینه دادرسی مینماید و نظر به اینکه بر اساس مقررات ماده 1082 قانون مدنی به مجرد وقوع عقد 

نکاح زن مالک مهر می شود و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی 

در قبال دعوی خواهان معمول نداشته است.علیهذا دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و 

به استناد مواد 504و 505 و 506 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده مذکور قانون مدنی و تبصره 

الحاقی و آیین نامه اجرایی آن حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و محکومیت 

خوانده به پرداخت تعداد 600 عدد سکه تمام بهار آزادی و 50 مثقال طالی ساخته شده 18 عیار و 

پرداخت مبلغ 1/001/961/895 لاير بابت هدیه قرآن-مهر السنه- آینه و شعمدان و طاقه شال و سفر 

حج و منزل مسکونی که به نرخ روز محاسبه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 934/000 لاير بابت 

هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید مابقی هزینه دادرسی مبلغ 258/853/916 

لاير هنگام اجرای دادنامه و از محل محکوم به از خواهان اخذ خواهد شد.رای صادره غیابی و ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد./ب

 شماره: 24640/ م الف رئیس شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان سید علی کاظمی 

علت حوادث و سوانح خودرویی در اردستان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان
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ـــمـــاره 300  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
آسیبی که گویش های ایرانی را ...

بــه  را  مــردم  بایــد  روزگاری کــه  در    
سرویس فرهنگ

الهام شفیعی

ــان  ــاب ترغیــب کــرد، همچن ــدن کت خوان
ــاره دیــار نصــف جهــان در  جــای بســیاری از کتاب هــا درب

کتابخانه های ما خالی است.
انتشــار کتاب هایــی کــه پیــش از ایــن قــرار بــود از ســوی 
ــاه  ــل در روز 24 آبان م ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس مرک
ــی  ــه زمان ــار ب ــه دلیــل عــدم تأمیــن اعتب منتشــر شــود، ب

دیگــر موکــول شــد.
در نخســتین نشســت شــورای سیاســتگذاری و اتــاق 
ــا حضــور  ــه ملــل کــه ب فکــر مرکــز اصفهان شناســی و خان

ــاه 95  ــخ 26 مهرم ــز در تاری ــن مرک ــاق فکــر ای اعضــای ات
در محــل مرکــز اصفهان شناســی برگــزار شــد، مدیــر مرکــز 
ــاب  ــد کت ــار 30 جل ــل از انتش ــه مل ــی و خان اصفهان شناس
همزمــان بــا روز کتــاب و کتابخوانــی در 24 آبان مــاه ســال 

ــر داد. جــاری خب
ــرد:  ــوان ک ــت عن ــن نشس ــی در ای ــد بروجن ــد فرهمن حمی
 »کتــاب رجــال و مشــاهیر اصفهــان )ویرایــش دوم(«

اول مجموعــه چنــد جلــدی کتــاب اصفهــان:   »جلــد 
 در بــاب تاریــخ، جغرافیــا، هنــر، معمــاری تــا پایان اســام«

»کتــاب منظومــه اصفهــان: تاریــخ منظــوم اصفهــان پیــش 
ــامی«  ــان: دوران اس ــه اصفه ــاب منظوم ــام«، »کت از اس
»راهنمــای موزه هــای اصفهــان«، »تاریــخ و هنــر دوره 
تیمــوری )اوضــاع فرهنگــی(«، نگارســتان هنرهــای تزئینی 
ایران)اصفهــان( «، نقــوش واگیــره ای عمــارت عالی قاپــوی 
اصفهــان«، »نگارســتان هنرســتان هنرهــای زیبــا«، »از قالی 
قــا تــا لیلیــان: دربــاره قالــی ارمنــی بافــت«، »فــراز و فرود 
ــط ــان در 8 خ ــف جه ــان«، »نص ــاجی اصفه ــت نس  صنع
عتیــق جامــع  »مســجد  اتوبوســی(«،   )اصفهــان 
 )مــوزه دّر و عقیــق(«، »تاریــخ و هنــر عصــر تیمــوری
لهجــه  )بــه  »آشنا-روشــنا  هنرمنــدان(«،  و  )هنــر 

ــان«  ــاری اصفه ــای معم ــه آرایه ه ــی(«، »مجموع اصفهان
آرایه هــای  جلــدی  چنــد  »مجموعــه  همچنیــن  و 
ســنگ مزارهــای تخــت فــوالد«، کتاب هــای در دســت 
ــتند  ــل هس ــه و مل ــی و خان ــز اصفهان شناس ــار مرک  انتش
ــی  ــاب و کتابخوان ــه روز کت ــال 95 ک ــاه س و از 24 آبان م
اســت، حــدود 30 جلــد کتــاب از ســوی ایــن مرکــز منتشــر 

می شــود.
ــار  ــز اظه ــل نی ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس ــر مرک مدی
ملــل  خانــه  و  اصفهان شناســی  مرکــز  بــود:  داشــته 
یکــی از مراکــز وابســته بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــت و در راس ــان اس ــهرداری اصفه ش
 ســازمان کــه بیشــتر فرهنگــی اســت، فعالیــت دارد. 
در 6 ماهــه اول ســال، ســند چشــم انداز، چــارت ســازمانی 
ــان  ــا پای ــز ت ــای مرک ــن شــد و برنامه ه و اساســنامه تدوی
ســال نــگارش و بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــه شــرط  ــا 30 کتــاب ب ارائــه شــد. امیدواریــم تعــداد 20 ت
تأمیــن اعتبــار و حمایــت تــا نیمــه دوم ســال 95 رونمایــی 

شــود.
ــه ملــل ضمــن اعــام  ــر مرکــز اصفهان شناســی و خان مدی
ــار  ــن اعتب ــدم تأمی ــل ع ــه دلی ــا، ب ــار کتاب ه ــه انتش اینک

بــه زمانــی دیگــر موکــول شــده، گفــت: پیــش از ایــن قــرار 
ــز در روز  ــن مرک ــاب از ســوی ای ــا 30 کت ــود تعــداد 22 ت ب
24 آبان مــاه برابــر بــا روز کتــاب منتشــر و رونمایــی شــود 
کــه بــه دلیــل عــدم تأمیــن اعتبــارات الزم، انتشــار 5 کتــاب 
از ایــن میــان کــه تقریبــا بــه اتمــام رســیده اند بــه زمانــی 

دیگــر موکــول شــده اســت.
حمیــد فرهمنــد افــزود: تاکنــون تعــداد 5 کتــاب از ســوی 
ایــن مرکــز تقریبــا بــه صــورت کامــل آمــاده شــده؛ ولــی بــا 
توجــه بــه صحبت هــای انجــام شــده بــا مســئوالن ذی ربــط 
ــان، بحــث  در ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
انتشــار و رونمایــی از ایــن کتاب هــا بــه پــس از مــاه َصَفــر 
موکــول شــده کــه بنــا بــه اتمــام کتاب هــا، در ایــن نوبــت 

ــی منتشــر می شــوند. زمان
وی خاطرنشــان ســاخت: عــاوه بــر 30 کتابــی کــه پیــش 
ــر  ــز ب ــود، تعــداد 5 کتــاب دیگــر نی از ایــن اعــام شــده ب
ایــن تعــداد افــزوده شــده و در مجمــوع تعــداد کتاب هایــی 
ــه اســت  کــه از ســوی مرکــز اصفهان شناســی درحــال تهی
ــن  ــا تأمی ــم ب ــه و امیدواری ــش یافت ــاب افزای ــه 35 کت ب
ــه نظــرات  ــا توجــه ب ــارات، بخشــی از ایــن کتاب هــا ب اعتب

ــر منتشــر شــوند. ــاه َصَف ــس از م ارائه شــده پ

 رونمایی از کتاب »چوپی آواز« 

سروده مرید محمدی 
 از کتــاب »چوپــی آواز« ســروده 
حضــور  بــا  محمــدی  مریــد 
ــتان  ــندگان اس ــئوالن و نویس مس
ــی  ــد خلیل ــد. وحی ــی ش رونمای
آییــن  در  آبان مــاه   23 اردلــی 
تجلیــل از مقــام کتابــدار و ترویــج 
آییــن  و  کتابخوانــی  فرهنــگ 
رونمایــی از ایــن کتــاب، بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کتــاب بــه 
ســرایندگی مریــد محمــدی اســت، اظهــار کــرد: شــعر 
ــور  ــدی و شــعر فارســی قیصــر امین پ ــد محم  گویشــی مری
مانــدگاری  بــه  هســتند کــه  هــم  روبــه روی  آیینــه  دو 
ــی  ــاب »چوپ ــاق کت ــن اتف ــزود: مهم تری ــد. وی اف می انجام
ــی  ــی اردل ــت. خلیل ــی اس ــعر گویش ــن ش ــه ای آواز«، ترجم
ــر  ــد عنص ــعر می توان ــه ش ــه ترجم ــت: اگرچ ــن گف همچنی
احســاس را در آن اثــر کم رنــگ کنــد، امــا اگــر شــعر گویشــی 
بــزرگ  منتقــدان  بــه دســت  نشــود، هیــچ گاه  ترجمــه 
نمی رســد. وی گفــت: مهم تریــن شــاخصه  فارســی زبان 
ــد  ــن اســت کــه او را بای ــد محمــدی ای شــعر و اندیشــه مری
ــر  ــه ذک ــت. الزم ب ــردم دانس ــرای م ــردم و ب ــا م ــاعری ب ش
اســت ایــن کتــاب بختیــاری بــه تعــداد 2 هــزار نســخه در 176 
صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت. مریــد محمــدی از شــاعران 
ــه بیــش از 10  ــاری اســت ک پیشکســوت چهارمحــال و بختی

اثر سرایشی و تصحیح از او منتشر شده است. ایسنا

جکی چان، باالخره اسکار گرفت 
ــس از  ــای اکشــن پ ــر سرشــناس فیلم ه ــی چــان٬ بازیگ جک
پنــج دهــه حضــور چشــمگیر در ســینما و بــازی در بیــش از 200 
فیلــم، بــه پــاس یــک عمــر دســتاورد هنــری، جایــزه اســکار 
ــاری  ــکار افتخ ــز اس ــای جوای ــم اعط ــت. مراس ــاری گرف افتخ
در لس آنجلــس برگــزار شــد و »سیلوســتر اســتانوله«، از 
چهره هــای نامــدار ســینمای رزمــی، جایــزه یــک عمــر دســتاورد 
ســینمایی را بــه پــاس پنــج دهــه فعالیــت هنــری بــه »جکــی 
چــان«، بازیگــر سرشــناس آســیایی اعطــا کــرد. ایــن بازیگر 62 
ــی در فیلم هــای هنرهــای رزمــی  ــرای نقش آفرین ســاله کــه ب
مشــهور اســت، بــازی در مقابــل دوربیــن ســینما را از 8 ســالگی 
آغــاز کــرد. وی از ســال 1980 در هالیــوود مشــغول فیلمســازی 
ــا«  ــد »رؤی ــزه اســکار را مانن ــت جای ــی چــان دریاف شــد. جک
ــه  ــت: »ب ــش گف ــه تماشــاگران فیلم های ــاب ب دانســت و خط
خاطــر شماســت کــه بــه بازیگــری ادامــه می دهــم٬ از پنجــره 
 بیــرون می پــرم٬ مشــت و لگــد می زنــم و اســتخوان هایم 
ــش از  ــه ای فیلم های ــای حادث ــکنم.« وی در صحنه ه را می ش
بدلــکار اســتفاده نمی کنــد و خــودش همــه را انجــام می دهــد 

کــه گاهــی بــه مصدومیتــش نیــز منجــر می شــود.

اخبار کوتاه

 لبنانی ها یک فیلم ایرانی 

را از پرده پایین کشیدند
لبنــان  عمومــی  امنیــت  اداره 
ــنی از  ــخ روش ــچ پاس ــدون هی ب
ادامــه اکــران عمومــی انیمیشــن 
»فهرســت  ضدصهیونیســتی 
در  کــرد.  ممانعــت  مقــدس« 
حالــی کــه اکــران فیلم ســینمایی 
پویانمایی »فهرســت مقدس« در 
کشــور لبنــان بــا اســتقبال گســترده مــردم ایــن کشــور همــراه 
بــود، امــا از شــب گذشــته اداره کل امنیــت عمومــی لبنــان از 
ــه عمــل آورد.  ــم ممانعــت ب ــن فیل ادامــه اکــران عمومــی ای
ــن  ــران بهتری ــه اک ــن افتتاحی ــه آیی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــر ورزش و  ــا حضــور وزی ــان ب ــران در کشــور لبن انیمیشــن ای
ــروت  ــا اســتقبال مــردم در شــهر بی ــن کشــور و ب ــان ای جوان
ــم  ــن فیل ــران ای ــرای اک ــای اداری الزم ب ــه کاره ــزار و کلی برگ
اتخــاذ شــده بــود؛ ولــی دربــاره ممانعــت پیــش آمــده بــرای 
اکــران عمومــی، برخــاف پیگیــری عوامــل فیلــم هیچ پاســخ 

روشنی داده نشده است.
ــن  ــتی بهتری ــد صهیونیس ــوای ض ــه محت ــه ب ــا توج ــه ب البت
ــی رود  ــال م ــر، احتم ــی وچهارم فج ــنواره س ــن جش انیمیش
ــا محافــل ضدمقاومــت در کشــور  ــاط ب ایــن موضــوع بی ارتب
ــام  ــا ن ــان نباشــد.فیلم ســینمایی »فهرســت مقــدس« ب لبن
»العــودة« بــه همــت شــرکت آیــات مدیــا از روز 20 آبان مــاه 
در کشــور لبنــان آغــاز شــده و قــرار اســت اکران هــای 

ــد.  ــه یاب ــف ادام ــورهای مختل ــز در کش ــی آن نی بین الملل

 16 کتابفروش یزدی 

وارد طرح پاییزه کتاب شدند
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه آغــاز هفتــه کتــاب و کتابخوانــی گفــت: بــا اجــرای طرحــی 

16 کتابفــروش یــزدی وارد طــرح پاییــزه کتــاب شــدند.
علــی غیاثــی ندوشــن، اظهــار داشــت: برنامه هــای متعــددی 
ــن آن هــا  ــه جدیدتری ــی شــده ک ــه پیش بین ــن هفت ــرای ای ب

اجــرای طــرح پاییــزه کتــاب اســت.
در  یــزدی  16 کتابفــروش  شــرکت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کتابفروشــی هایی  در  عنــوان کــرد:  طــرح  ایــن  اجــرای 
ــدت  ــه م ــد ب ــرکت کرده ان ــاب ش ــزه کت ــرح پایی ــه در ط ک
یــک مــاه کتاب هــا بــا تخفیــف 20 درصــدی در اختیــار 
خریــداران قــرار می گیــرد. غیاثــی  ندوشــن بیــان کــرد: 
و  شــده  اطاع رســانی  کتابفروشــی ها  ایــن  اســامی 
ــت. وی  ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن زمین ــز در ای ــی نی تبلیغات
ــتان های  ــزد، شهرس ــتان ی ــز اس ــز مرک ــه ج ــد: ب ــادآور ش ی
مشــارکت طــرح  ایــن  در  نیــز  بافــق  و  اردکان   میبــد، 

 کرده اند.

اخبار کوتاه

پانزدهمیــن نمایشــگاه کتــاب کرمــان در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللــی جنــوب شــرق کرمــان آغــاز 
ــن  ــاح پانزدهمی ــن افتت ــزاده در آیی ــرد. محمدعلی ــه کار ک ب
نمایشــگاه کتــاب کرمــان بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظم 

رهبــری درخصــوص ترویــج فرهنــگ مطالعــه 
ــگ  ــی فرهن ــی اهال ــت: تمام ــه گف در جامع
ــد بــرای ارتقــای ســطح مطالعــه   وظیفــه دارن
و کتابخوانــی در کشــور تــاش کننــد. علیــزاده 
افــزود: پانزدهمیــن نمایشــگاه کتــاب کرمــان 
ــر  ــزار و 200 مت ــعت 5 ه ــه وس ــی ب در فضای
ــب  ــاب در قال ــوان کت ــزار عن ــا 44 ه ــع ب مرب

250 غرفــه در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی 
جنــوب شــرق کرمــان آغــاز بــه کار کــرد. در نمایشــگاه کتــاب 
ــی  ــر کرمان ــه  50 ناش ــم ک ــر داری ــدود 300 ناش ــال ح امس
هســتند. در ایــن نمایشــگاه، 600 میلیــون تومــان بــن کتــاب 
ــزان  ــه می شــود. وی در ادامــه می ــا تخفیــف 20 درصــد ارائ ب

مطالعــه را بــه عنــوان شــاخص مهــم توســعه یافتگی در 
 هــر کشــور دانســت و افــزود: میــزان مطالعــه، تولیــد کتــاب 
ــال دارد. ــه دنب ــی را ب ــاب و کتابخوان ــگ کت ــج فرهن و تروی
 علیــزاده اردوهــای فرهنگــی شهرســتان ها را بــا موضــوع کتاب 
و بازدیــد از نمایشــگاه ها الزم دانســت و گفــت: 
همزمــان بــا هفتــه کتــاب ایــن نمایشــگاه برپــا 
شــده و برنامه هــای هفتــه کتــاب حــول محــور 
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــگاه اس نمایش
نمایشــگاه نخســتین نمایشــگاهی اســت که در 
اســتان کرمــان بــا همــکاری اتحادیــه ناشــران 
ــتر  ــا بیش ــد م ــت: تاکی ــود، گف ــزار می ش برگ
ــه  ــم ک ــم کنی ــگاه فراه ــی را در نمایش ــا فضای ــوده ت ــر آن ب ب
آحــاد مــردم جامعــه بتواننــد از ایــن فرصــت نهایــت اســتفاده 
را ببرنــد. بــه گفتــه علیــزاده نمایشــگاه کتــاب کرمــان 24 تــا 
29 آبان مــاه از ســاعت 9 تــا 20 در محــل نمایشــگاه های 

ــر اســت.  ــوب شــرق دای ــی جن بین الملل

پانزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان آغاز به کار کرد:

مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه کتاب گلستان
میرجال الدیــن کــزازی از آســیبی ســخن گفــت کــه 
گویش هــای ایرانــی را تهدیــد می کنــد و بــر نقــش مــادران 
ــن  ــرد. ای ــد ک ــی تاکی ــای بوم ــظ واژگان و گویش ه در حف
اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی بــا اشــاره بــه اینکــه زبــان 

ــرد:  ــار ک ــده، اظه ــیب ش ــار آس ــردی دچ کُ
ــیب هایی  ــار آس ــردی دچ ــان کُ ــروزه زب ام
ــم  ــی ه ــای ایران ــر گویش ه ــه دیگ شــده ک

ــه رو هســتند. ــا آن روب ب
بــا  مــا  روزگار  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــه  ــان رســانه مواج ــاوری و زب گســترش فن
ــه  ــانه  ب ــان رس ــروزه زب ــزود: ام ــت، اف اس

ــرده  ــده و جــای خــوش ک ــا آم ــای م گوشه گوشــه خانه ه
ــان مــا، یــک  ــرای گویــش و زب ــن مســئله ب اســت کــه ای
آســیب جــدی اســت. کــزازی متذکــر شــد: در ایــن روزگار 
ــای  ــه گویش ه ــد ک ــری می طلب ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
ــا  ــاش، آن ه ــام ت ــا تم ــم و ب ــاس بداری ــود را پ ــی خ  بوم

را حفــظ کنیــم. ایــن نویســنده و مترجــم بــه اهمیــت 
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــاره و تصری ــگ اش ــه فرهن ــا در مقول واژه ه
ــک  ــی حــذف شــود، ی ــش ایران ــان و گوی ــر واژه ای از زب ه
ایرانــی خویشتن شــناس بایــد بــه ســوگ بنشــیند و بــرای 
مــرگ آن ابــراز تاســف کنــد. هــر زمانــی یــک 
واژه بومــی و ایرانــی مــا فرامــوش شــود 
نقطــه ای از فرهنــگ مــا از بیــن مــی رود؛ 
پــس بایــد بــه واژگان خــود احتــرام بگذاریم.

او در ادامــه بیــان کــرد: تنهــا راه چــاره  بــرای 
حفــظ واژگان خــود ایــن اســت کــه مــادران 
 مــا بــا فرزندانشــان در خانــه بــا گویــش 
و زبــان بومــی ســخن بگوینــد و ایــن مهــم را کــم نشــمارند.

کــزازی بــا اشــاره بــه اینکــه زبــان پارســی بــرای هــر ایرانــی 
گرامــی اســت، گفــت: اگــر مــادران بــا گویــش و زبــان بومی 
ســخن بگوینــد بســیار باارزش تــر از آن اســت کــه بــا 
فرزندانشــان فقــط بــا زبــان فارســی ســخن بگوینــد. ایســنا

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه های 9400035 و 9400036 
تمامت اصل و مازاد ششدانگ یکقطعه زمین محصوربه پاک ثبتی 1738 فرعی مجزی شده از پاک 15 اصلی 

واقع در فاورجان بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 126/65 متر مربع به آدرس فاورجان خیابان بسیج روبروی 

بیمارستان امام کد پستی 8451676143 که سند مالکیت آن در صفحه 170 دفتر 246 اماک و صفحه 355 

دفتر 409 اماک سابقه ثبت و صدور سند دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال بطول 11 متر 

دیواریست به پاک 989 فرعی شرقا بطول 11/55 متر به دیوار باقیمانده پاک 992 فرعی جنوبا بطول 10/60 متر 

درب و دیواریست به خیابان غربا بطول 12 متر دیواریست به باقیمانده پاک 992 فرعی و حقوق ارتفاعی له و علیه 

ندارد و طبق اعام کارشناس رسمی دادگستری مورد مزایده بصورت یکباب ساختمان تجاری مسکونی بمساحت 

126/65 متر مربع عرصه و حدود 1076/80 متر مربع اعیانی با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک در حد سفت 

کاری شامل اجرای فنداسیون سقف و ستون تیغه چینی واندود گچ و خاک دارای 6 واحد مسکونی بمساحت 

823/50 متر مربع و یک واحد تجاری بمساحت 50 متر مربع و دو و احد پارکینگ بمساحت 25/15 متر مربع و 

انباری مسکونی بمساحت 126/65 متر مربع و انباری تجاری بمساحت 51/50 متر مربع و فاقد پایان سفت کاری 

و همچنین فاقد اشتراکات می باشد ملکی آقای اصغر سلیمانی منش فرزند رضا به شماره شناسنامه 95 صادره 

لنجان و خانم هانیه کیانی فرزند حبیب اله بشماره ملی 1100496386 بوالیت پدرش ساکنان فاورجان خیابان 

شهید نیکان پاک 15 که طبق اسناد رهنی شماره 28334 -92/4/9 و 28421 -92/4/18 تنظیمی دفتر اسناد 

رسمی شماره 183 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 

مورخه 95/10/20 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر جنب بانک 

کشاورزی به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه شانزده میلیارد ریال )16/000/000/000 ریال ( قیمت ارزیابی 

شده توسط  کارشناس رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 

خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به آب و برق و گاز اعم از حق انشعابات یا حق اشتراک 

و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره 

تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه 

پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 

گردد ضمنا طبق اعام وکیل بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای 

 وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/8/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول

 می گردد .

شماره :616/ م الف 

تاریخ انتشار: 95/8/25 

تاریخ مزایده :95/10/20 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبر پور مقدم 

آگهی مزایده اتومبیل
شماره آگهی : 139503902120000001 شماره آگهی :1395/08/17 شماره پرونده :139304002003001274

آگهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرائی کاسه 9400122 تمامت ششدانگ یکدستگاه اتومبیل سواری ام.وی.

ام mvm  . مدل 1390به رنگ نوک مدادی متالیک بشماره موتور  mvm484Fafaoo5477 و شماره شاسی 

natgbaxk 701006210 بشماره انتظامی ایران 13 – 265 ل 94 که طبق اعام کارشناس رسمی دادگستری اطاق 

و بدنه و موتور و چرخهای خودرو مورد مزایده مستعمل میباشد و طبق برگ رسید پارکینگ سپر عقب شکسته 

و سپر جلو مخدوش و بدنه مخدوش و خوردگی دارد وگلگیرعقب سمت چپ ضربه خورده و مخدوش و درب 

صندوق عقب ضربه خورده متعلق به آقای سید حسن آذرمی ساکن اصفهان گز بلوار معلم موسسه آموزشی 

بزرگمهر که طبق در خواست بستانکار پرونده در قبال طلب آقای عادل حیدری و صندوق دولت بازداشت گردیده 

و طبق اعام راهنمائی و رانندگی استان اصفهان بنام مدیون شماره گذاری شده است  از ساعت 9 الی 12روز 

دوشنبه مورخه 95/9/15 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر جنب 

بانک کشاورزی فاورجان به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال )450/000/000 

ریال( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق 

بیمه  و غیره در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 

نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی  بابت 

هزینه های فوق  از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای و طن  

چاپ اصفهان در تاریخ 95/8/25درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 

 گردد ضمنا طالبین می توانند از مورد مزایده مستقر در پارکینگ عمومی فوالدشهر یک روز قبل از مزایده بازدید 

نماید./

شماره :617/م الف

تاریخ انتشار :95/8/25 

تاریخ مزایده:95/9/15 

رئیس واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان اکبر پور مقدم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 29/95 ش ح 35خواهان بتول قاسمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه دوفقره 

رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  سیدازده   حسین  طرفیت  به  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ  به  سفته 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   15:30 95/10/21ساعت  مورخ  شنبه  روزیک  برای 

حسب تقاضای مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان هشت 

بهشت شرقی – نرسیده به چهارراه پیروزی روبروی مسجد امام علی )ع( مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم   و 

می شود.

شماره: 24691/م الف مدیر دفتر شعبه 35مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان که  ثبت  بخش 5  در  پاک 15190/49340واقع  خانه   شماره  یکباب  تحدید حدود ششدانگ  چون 

شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  شعبان    فرزند  دروازه  پائین  عباسی  علی  صفر  بنام  ثبتی  پرونده  طبق 

139560302027004867 مورخه95/4/20 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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

95/9/22 روزدو 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 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

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

به مراجع 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: 95/8/25 

شماره :24833/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: علی خزایی – محمد حق پرست   نام پدر: عزیز ا....  شغل : آزاد 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد – مصیب   نام خانوادگی:پیر دهقان – 

مرشدی آرانی  نام پدر : مسلم – عباس  شغل : آزاد   - وکالت نشانی محل اقامت:آران و بیدگل – میدان سپاه 

روبروی سالن شهدای فرهنگی – ساختمان هاشمی دفتر وکالت . 

محکوم به:به موجب رای شماره 432 تاریخ95/5/3 حوزه سوم  شورای حل اختاف شهرستان آران وبیدگل  

به  ریال  میلیون  پانزده  مبلغ  پرداخت  به  به:متضامنا  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که 

آن  وصول  زمان  تا   94/4/15 رسید چک  سر  زمان  از  تادیه  تاخیر  احتساب خسارت  با  خواسته  اصل  عنوان 

ووصول گردد.ماده 34  محاسبه  اجرائیه  عشر  نیم  ضمنا  دادرسی  هزینه  و  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت  نیز  و 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون 

یا مالی معرفی کند که اجرای  به بدهد  برای پرداخت محکوم  یا ترتیبی  به موقع اجرا بگذارد  را  روز مفاد آن 

باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  حکم و استیفاء محکوم به 

اعام  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت   ظرف 

نماید.

شماره5/22/95/465/ م الف 

دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای اسماعیل کنعانی فر  فرزند  عباس مالک ششدانگ پاک 15190/10494  واقع در بخش 5 ثبت 

مالکیت  رسما گواهی شده مدعی شده که سند  امضا شهود  و  هویت  استشهاد محلی که  تسلیم  با  اصفهان 

ششدانگ پاک مزبور که در صفحه 567 دفتر 84 خروجی ذیل ثبت 77951بنام نامبرده ثبت و سند به شماره 

مسلسل 779315 – ب /91 صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند انتقال اجرایی 81966 مورخه 92/05/31 

دفتر 17 اصفهان به نامبرده انتقال یافته است و اعام نموده  بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند 

المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 

انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

 نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد. شماره : 25152/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510423620200267شماره پرونده: 9409983620201058شماره بایگانی شعبه : 941079تاریخ 

تنظیم: 1395/07/06 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمد   نام خانوادگی : حیدرزاده  نام پدر: نعمت اله     

نشانی: آران و بیدگل – شهرک سلیمان صباحی – بلوار خلیج فارس – میدان استاندارد – بلوار اقتصاد – بلوار 

جانبازان  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: مهدی    نام خانوادگی : موالی نام پدر: مسلم  نشانی: مجهول 

المکان 2- نام : علی محمد نام خانوادگی : رزاقی آرانی نام پدر: حسین نشانی : آران و بیدگل خ ولی عصر 

)عج( کوچه شهید دستفروش مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : مصیب  

نام خانوادگی :مرشدی آرانی  نام پدر : عباس  نشانی : اصفهان – آران و بیدگل – آران و بیدگل م سپاه روبروی 

سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم محمد حیدر زاده  محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093620200123 و شماره دادنامه مربوطه 

9509973620200303 محکوم علیهم محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به 

عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 2/340/000 ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 

به مبلغ 2/760/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ 

سر رسید چک 94/5/10 تا زمان پرداخت آن در حق محکوم له رای صادره غیابی است . هزینه اجرا به عهده 

محکوم علیهم میباشد./ محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 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 1394(  .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 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 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 21 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 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 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 5/22/95/466/ م الف 

 متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9500068
اباغیه:13950510212000311  :9500068 شماره  پرونده  بایگانی  :139504002120000052/1 شماره  پرونده  شماره 

صادره   22 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  کریمی  القاص  آقای  به  بدینوسیله  صدور:1395/08/01  تاریخ 

پرونده  بدهکار   84 پاک  فردوسی  خیابان  فاورجان  ساکن   5559793299 کدملی  دارای  کوهرنگ 

می  اباغ  نگردیده  شناخته  فوق  آدرس  در  اباغ  مامور  گزارش  برابر  که   139504002120000052/1 کاسه 

مبلغ  فاورجان  شعبه  ملی  بانک  و  شما  بین   6200178993006 شماره  بانکی  داد  قرار  برابر  که  گردد 

هزار  بازای هر سه  و  تاریخ 95/3/23  تا  تاخیر  ریال خسارت  مبلغ 422/441  و  اصل  بابت  ریال   933/669

بر  باشید که  بدهکار می  الوکاله متعلقه  بانضمام حق  بان اضافه می گردد  ریال دیر کرد در روز  ریال 1/479 

و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  خواست  صدور  در  بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر 

نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما  آئین  لذا طبق ماده 18/19  باشد  این اجراء مطرح می  بکاسه فوق در 

روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  اجرائیه محسوب  اباغ  تاریخ  آگهی که  این  انتشار  تاریخ  از  می گردد  اباغ 

کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

خواهد تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی   عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این  غیر  در   و 

 شد.

 مسئول اجرای اسناد رسمی فاورجان اکبر پور مقدم

قرار تامین خواسته 
بتاریخ 95/8/18 شماره قرار : 1244ش 3 ح  مورخ 95/8/22 کاسه پرونده 1258/95 ش ت مرجع رسیدگی 

فاورجان  ساکن  حسینعلی  فرزند  گاونانی  حیدر  بهمن  خواهان  فاورجان  اختاف  حل  شورای  سوم  حوزه   :

 : خواسته  المکان  مجهول  ابوالفضل  فرزند  خلفی  حمید   : خوانده   215 پاک  پارک  جنب  روستای گاویان 

صدور قرار تامین خواسته گردشکار: خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده دادخواستی بخواسته فوق اقامه و در 

نموده است که پس  را  پرونده(  استناد )مدارک موجود در  به  تامین خواسته  قرار  خواست رسیدگی و صدور 

در  و  زیر  امضاء کنندگان  بتصدی  العاده  فوق  وقت  در  حوزه  فوق شورا  به کاسه  ثبت  و  دادخواست  قبول  از 

حضور / غیاب / خواهان / خوانده تشکیل با بررسی اوراق پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور رای می شود 

.قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم در خواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته  به استناد 

سه نسخه ای و قبض سپرده شماره 456418 نموده است چون ارکان و شرایط در خواست فراهم می باشد 

تامین  قرار  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   117 ماده  و   108 ماده  و  تجارت  قانون   292 ماده  استناد  به  شورا  لذا 

خواسته معادل مبلغ بیست و دو میلیون ریال از اموال خوانده / خواندگان متضامنا/ بالمناصفه تا پایان رسیدگی 

شورا  این  در  اعتراض  قابل  روز  ده  ظرف  و  اجراء  قابل  اباغ  از  قبل   / پس  قرار  این  دارد  می  اعام  و   صادر 

می باشد.

 شعبه سوم حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: 950961تاریخ  اباغیه: 9510100354305424شماره پرونده: 9509980362100821شماره  شماره 

تنظیم: 1395/08/18 شاکی مهدی عیدی وندی شکایتی  به طرفیت متهم فرزاد عیدی وندی به اتهام ضرب و 

جرح عمدی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق شماره 458ارجاع و به کاسه 9509980362100821 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/11/18 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 

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 متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 25519/م الف 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق (- 

زهرا توکلی فارفانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 1/1506 واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان 

که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد کاظمی جروکانی  فرزند عبدالعلی در جریان ثبت است و عملیات 

تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 95/9/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 

محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/8/25

 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
دادنامه

کاسه پرونده: 950645 شماره دادنامه: 1321 مورخ : 95/7/27 مرجع رسیدگی:شعبه 7 شورای حل اختاف 
اصفهان خواهان: مهدی تباشری  نشانی: اصفهان-سه راه سیمین-مجتمع تجاری  آرش طبقه چهارم واحد 

402 وکیل: فاطمه مظاهری نشانی: اصفهان-چهارباغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتم واحد 908 خوانده: 
سید محمد رضا موسوی نشانی: مجهول المکان خواسته: یکصد و هشتاد و سه میلیون لاير وجه 7 فقره چک 
و 4 فقره سفته به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه ی 
مشورتی اعضاء قاضی شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی 
شورا((در خصوص دعوی آقای مهدی تباشری  با وکالت خانم فاطمه مظاهری به طرفیت خوانده سید محمد 
رضا موسوی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد و سه میلیون لاير وجه 7 فقره چک و 4 فقره سفته بشماره 
40041 مورخ 93/7/30 و 400417 مورخ 93/6/31 و 430309 مورخ 93/10/30 و 695662 مورخ 93/8/30 و 
305312 مورخ 93/6/25 و 305325 مورخ 93/6/31 305324 مورخ 93/5/31 و سفته ها بشماره 11835 
به مبلغ پنج میلیون تومان و 11836 به مبلغ پنج میلیون تومان و 434957 به مبلغ بیست میلیون تومان و 
305723 به مبلغ پنجاه میلیون تومان به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله 
به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و سفته های  وکیل و هزینه دادرسی نظر 
ارائه شده که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده با وصف 

اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و الیحه ای در دفاع از خود به شعبه  ارایه ننموده لذا شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 310 و  313 و 309 و 317 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و سه 
میلیون لاير بابت اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار لاير بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  چک ها و نسبت به سفته ها از تاریخ 
اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  و  تقدیم دادخواست 93/5/13 در حق خواهان صادر 
 از اباغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد./
 شماره:25428/م الف قاضی شورای حل اختاف هفتم حوزه قضایی اصفهان 

رونمایی از کتاب های مرکز اصفهان شناسی به تعویق افتاد

اعتبارات برای انتشار کتاب تامین نشد

میرجالل الدین کزازی مطرح کرد:

آسیبی که گویش های ایرانی را تهدید می کند



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سه شنبه  25  آبان ماه   61395 حضور شطرنج بازان 9 کشور آسیایی ...
ـــمـــاره  300 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 جلسه سرنوشت ساز باشگاه پانیونیوس 

با کریم انصاری فرد 
ــا  ــان ب ــو ورزش یون  ســایت رادی
درخصــوص  خبــری  انتشــار 
نوشــته  انصاری فــرد  کریــم 
اســت: انتظــار مــی رود در هفتــه 
باشــگاه  ســران  جــاری، 
پانیونیــوس بــا حضــور مدیــر 
انصار ی فــرد  برنامه هــای 
جلســه ای دربــاره تمدیــد قــراردادش برگــزار کننــد. ایــن رســانه 
ورزشــی یونــان در ادامــه خبــر خــود بــا اشــاره بــه پیشــنهادهای 
رســیده بــرای ملی پــوش ایرانــی تیــم پانیونیــوس آورده اســت: 
ــاوه  ــت و ع ــش اس ــال افزای ــرد در ح ــنهادهای انصاری ف پیش
ــر تیم هــای یونانــی المپیاکــوس  پائــوک و آاِک، چنــد تیــم  ب
فرانســوی نیــز عاقه منــدی خــود را بــرای جــذب ایــن بازیکــن 
ایرانــی اعــام کرده انــد. قــرارداد کریــم انصاری فــرد بــا باشــگاه 
پانیونیــوس تــا تیرمــاه ســال آینــده معتبــر اســت؛ امــا باشــگاه 
پانیونیــوس می خواهــد ظــرف یــک مــاه آینــده پــس از توافــق 
ایرانــی  ملی پــوش  البتــه  کنــد.  تمدیــد  را  آن  دوجانبــه 
پانیونیــوس و مدیربرنامه هایــش قصــد ندارنــد تــا زمــان 
مذاکــرات پیــش رو برگ هــای برنــده خــود را رو کنند.باشــگاه 
المپیــک مارســی، یکــی از تیم هــای اروپایــی اســت کــه 

تصمیم به جذب کریم انصاری فرد دارد. 

 کریستیانو رونالدو 

41 گل تا رسیدن به رکورد علی دایی
مهاجــم تیــم ملی فوتبــال پرتغال برای تبدیل شــدن بــه برترین 
گلــزن ملــی، کار ســختی در پیــش دارد و بایــد 41 گل دیگــر بــه 
 ثمــر برســاند. بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از بلیچــر ریپــورت 
کریســتیانو رونالــدو بــا دو گلــی کــه برابــر لتونــی در مقدماتــی 
ــاند،  ــر رس ــه ثم ــیه ب ــی 2018 روس ــام جهان ــه ج ــی ب راهیاب
توانســت چهارمیــن گلــزن برتــر اروپایــی لقــب بگیــرد. بهتریــن 
ــس پوشــکاش مجارســتانی  ــا، فران ــی اروپ ــال مل ــزن فوتب گل
اســت کــه توانســت 84 گل بــه ثمــر برســاند. پــس از او، 
ــا زدن  ــال مجارســتان ب ســاندرو کوچیــس، ســتاره دیگــر فوتب
ــم  ــوزه ه ــاو کل ــای دارد و میروس ــگاه دوم ج  75 گل در جای
ــدو آمــار بســیار  ــا زدن 71 گل در جایــگاه ســوم اســت. رونال ب
خوبــی بــا تیــم ملــی فوتبــال پرتغــال رقــم زده و بــا دو 
ــه  ــش را ب ــداد گل های ــی زد، تع ــر لتون ــدار براب ــه در دی ــی ک گل
ــه  ــرد. البت ــرار بگی ــارم ق ــگاه چه ــا در جای ــاند ت ــدد 68 رس ع
ــی کار  ــترین گل مل ــورد بیش ــه رک ــیدن ب ــرای رس ــدو ب رونال
ــه ثمــر برســاند  ــد 41 گل دیگــر ب ســختی در پیــش دارد و بای
ــوان  ــدو عن ــد رونال ــد. هرچن ــی برس ــی دای ــورد عل ــه رک ــا ب ت
 کــرده اســت دوســت دارد تــا 41 ســالگی فوتبــال بــازی 

کند.

 افتتاح مجموعه ورزشی 

شرکت معدنی صنعتی گل گهر سیرجان 
شــرکت  ورزشــی  مجموعــه 
گل گهــر  معدنی صنعتــی 
ــحاق  ــور اس ــا حض ــیرجان ب س
از  جمعــی  و  جهانگیــری 
ــتانی  ــوری و اس ــئوالن کش مس

افتتاح شد. 
ورزشــی  مجموعــه  ایــن 
دارای  مربــع  متــر  هــزار   39 کلــی  مســاحت  بــه 
سرپوشــیده  فضــای  مربــع  متــر   200 و  هــزار   17 

و 11 هزار و 900 متر مربع فضای باز افتتاح شد. 
ایــن ورزشــگاه قابلیــت برگــزاری مســابقات بین المللــی 
ورزشــی و میزبانــی از رویدادهــای مهــم، اجــرای برنامه هــای 
اردوهــای  از  میزبانــی  همایش هــا،  برپایــی  و  فرهنگــی 
مختلــف  رشــته های  در  ملــی  تیم هــای   آماده ســازی 

و برگزاری تورهای گردشگری ورزشی را دارد.
 ایــن ورزشــگاه در بخــش کارگــری، حرفــه ای، تیم هــای پایــه

ــان  ــش آقای ــتعدادیابی در دو بخ ــای اس ــی و کانون ه همگان
ــد  ــت خواه ــی فعالی ــف ورزش ــته های مختل ــوان در رش و بان
کرد.مجموعــه ورزشــی گل گهــر بــا هزینــه 450 میلیــارد ریــال 

بــه طــور رســمی افتتــاح شــد.

 حضور شطرنج بازان 9 کشور آسیایی 

در اصفهان
رئیــس هیئــت شــطرنج اســتان اصفهــان گفــت: مســابقات 
ــه  ــه هفت ــا روز جمع ــیا ت ــی آس ــوری قهرمان ــطرنج آمات ش
جــاری ادامــه یافتــه و بــا معرفــی نفــرات برتــر، پرونــده ایــن 
رقابت هــا بســته خواهــد شــد. حســین گلشــنی اظهــار کــرد: 
مســابقات شــطرنج آماتــوری قهرمانــی آســیا از روز شــنبه در 
مجموعــه ورزشــی امــام علــی)ع( آغــاز شــد و تــا روز جمعــه 
نیــز ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. وی افــزود: در ایــن رقابت هــا 
237 شــطرنج باز در بخــش آزاد و 43 شــطرنج باز در بخــش 
ــه  ــت می کنند.ب ــر رقاب ــا یکدیگ ــوان از 9 کشــور آســیایی ب بان
گفتــه رئیــس هیئت شــطرنج اســتان اصفهان، ورزشــکارانی از 
 کشــورهای مغولســتان، هنــد، چیــن، نپــال، عــراق، قزاقســتان

لبنــان، ویتنــام، ازبکســتان و ایــران بــا یکدیگــر در حــال رقابت 
هســتند.وی تصریــح کــرد: اصفهــان در گذشــته نیــز میزبانــی 
رویدادهــای بین المللــی در رشــته شــطرنج را داشــته اســت 
ــطح  ــن س ــی در ای ــه میزبان ــه از تجرب ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــته  ــی را داش ــی مطلوب ــم میزبان ــتیم امیدواری ــوردار هس برخ
باشــیم. گلشــنی بیــان داشــت: در ایــن مســابقات، دو اســتاد 
فیــده و یــک اســتاد فیــده بانــوان و یــک کاندیــدای اســتادی 
ــابقات  ــطح مس ــن س ــاال رفت ــث ب ــه باع ــد ک ــرکت دارن ش

شــده اند.

تیــم ملــی ایــران کــه در آخریــن مســابقه خــود از دور رفــت 
انتخابــی جــام جهانــی 2018 در شــرایط جــوی خــاص 
ــر 3  ــب ه ــورت کس ــرد در ص ــرار می گی ــوریه ق رودرروی س
ــد  ــک خواه ــیه نزدی ــه روس ــش ب ــش از پی ــازی بی ــاز ب امتی

شــد.
ــدار خــود از گــروه  ــران در پنجمیــن دی ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
ــه  A آســیا در انتخابــی جــام جهانــی 2018 روســیه، امــروز ب
ــان  ــن مســابقه، ســوریه میزب مصــاف ســوریه مــی رود. در ای
اســت؛ امــا بــه دلیــل شــرایط جنــگ زده حاکــم بــر این کشــور 
ــی  ــای خانگ ــایر بازی ه ــد س ــه مانن ــم ب ــران ه ــا ای ــدار ب دی
ــود.  ــزار می ش ــزی برگ ــاک مال ــار در خ ــه ناچ ــم ب ــن تی ای
ورزشــگاه محــل برگــزاری ایــن مســابقه، اســتادیوم »توآنکــو 
عبدالرحمــان« در شــهر »ســرمبان« اســت کــه پیش تــر 
ــوده  ــم ب ــی ه ــره جنوب ــوریه و ک ــای س ــدار تیم ه ــان دی میزب
ــه یــک کشــور دارای  اســت. انتقــال دیــدار خانگــی ســوریه ب
ــش  ــب را پی ــد و عجی ــوای اســتوایی، چالشــی جدی آب و ه
آن  و  داده  قــرار  و شــاگردانش  روی کارلــوس کــی روش 
معضــل باران هــای ناگهانــی و سیل آســای ایــن کشــور اســت 
کــه نــه فقــط بــه دغدغــه ای جــدی در روز مســابقه بــدل شــده 
ــدار  ــن دی ــه ای ــی ب ــی منته ــه پیــش از آن جلســات تمرین  ک

را هم مختل کرده بود.
طبیعتــا شــامل حــال ســوری ها  ناآشــنا  ایــن شــرایط 
ــاوه  ــر ع ــا پیش ت ــه آن ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود ب ــم می ش ه

ــتانه  ــدار دوس ــک دی ــی ی ــره جنوب ــا ک ــمی ب ــازی رس ــر ب  ب
را هــم در ورزشــگاه عبدالرحمــان برابــر ســنگاپور پشــت ســر 
ــر شــهر ســرمبان  ــم ب ــه شــرایط جــوی حاک گذاشــته اند و ب
بــه مراتــب بیشــتر خــو گرفته انــد. البتــه شــاگردان کــی روش 
هــم پنجشــنبه گذشــته در دیــدار دوســتانه برابــر پاپــوآ گینــه 

نــو بــازی زیــر بــاران شــدید را تجربــه کردنــد.

 A در حــال حاضــر ایــران بــا 10 امتیــاز در صــدر جــدول گــروه
قــرار دارد و ازبکســتان و کــره جنوبــی هــم بــه ترتیــب بــا 9 و 7 
امتیــاز در تعقیــب تیــم ملــی هســتند. ســوریه 4 امتیــازی هم 
باالتــر از قطــر و چیــن در رده چهــارم جــدول ایســتاده و هنــوز 

از صعــود بــه جــام جهانــی ناامیــد نشــده اســت.
ــار  ــوب در چه ــج خ ــب نتای ــا کس ــه ب ــی روش ک ــاگردان ک ش

دیــدار آغازیــن ایــن گــروه راه خــود را بــرای صعــود بــه 
ــه  ــق ب ــه موف ــی ک ــد، در صورت ــوار کرده ان ــی هم ــام جهان ج
ــک گام  ــوند، ی ــابقه ش ــن مس ــازات ای ــر امتی ــب حداکث کس
دیگــر بــه روســیه نزدیــک خواهنــد شــد؛ هرچنــد کــه کســب 
ــر  ــیا براب ــرق آس ــوب ش ــازی از جن ــوغات تک امتی ــک س ی
ــان دور  ــا را از هدفش ــم آن ه ــه ای ه ــف خاورمیان ــن حری ای
ــر  ــان اخی ــج درخش ــس از نتای ــود، پ ــن وج ــا ای ــد. ب نمی کن
توقعــات از تیــم ملــی بــاال رفتــه و بســیاری از فوتبال دوســتان 
امیدوارنــد تــا ایــران بــا کســب هــر 3 امتیــاز ایــن مســابقه در 
پایــان دور رفــت کار را تقریبــا یکســره کنــد و بــا ســپری شــدن 
ــی روســیه را  ــه جــام جهان ــا نیمــی از راه، صعــود خــود ب تنه
ــدود  ــا ح ــاز آن ت ــه آغ ــده ب ــم مان ــال و نی ــک س ــدود ی از ح
ــوِن  ــردار آزم ــی و س ــان حاج صف ــد. احس ــی کن ــادی قطع زی
محــروم و علیرضــا بیرانونــِد مصــدوم، غایبــان تیــم ملــی در 

ــن مســابقه هســتند. ای
ترکیب احتمالی 2 تیم:

ســوریه: ابراهیــم عالمــه، احمــد الصالــح، مؤیــد العجــان، عمر 
میدانــی، عمــر خريبيــن، محمــود مــواس، تامــر حــاج محمــد 
یوســف کلفــا، عــاء الشــبلی، زاهــر ميدانــی و خالــد المبيض.

ــی  ــینی، مرتض ــیدجال حس ــاری، س ــا اخب ــران: محمدرض ای
ــاد محمــدی، ســعید  ــان، می ــن رضائی ــی گنجــی، رامی پورعل
عزت اللهــی، امیــد ابراهیمــی، اشــکان دژاگــه، وحیــد امیــری 

ــژاد.  ــا قوچان ن ــش و رض ــا جهانبخ علیرض
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ــا  ــد ب ــا کردن ــم دع ــن تی ــن ای ــان اســتقال در تمری بازیکن
ــران برطــرف شــود. ــاران، آلودگــی هــوای ته ــارش ب ب

تمریــن آبی پوشــان در زمیــن شــماره دو و در هوایــی کامــا 
ــل مصدومیــت  ــه دلی ــوری ب ــا غف ــوده برگــزار شــد. وری آل
ــی  ــه دلیــل حضــور در اردوی تیــم مل ــد ابراهیمــی ب و امی

غایبــان تمریــن بودنــد.
ــن  ــود در تمری ــرار ب ــه ق ــان ک ــر مکوی هرای
بــه  باشــد،  داشــته  آبی پوشــان حضــور 
دلیــل مشــکل برگشــت بــه ایــران از امــروز 
در تمرینــات اســتقال حاضــر می شــود.

روزبــه چشــمی و رابســون جانواریــو پــس از 
ــا ســرمربی اســتقال از دیگــران  صحبــت ب

ــه  ــه ســالن وزن ــز ب ــراه اســتیو جون ــه هم جــدا شــده و ب
رفتنــد.

ــدار روز  ــی دی ــو احتمال ــر لغ ــه خب ــتقال ک ــان اس بازیکن
جمعــه را شــنیده بودنــد، دعــا می کردنــد کــه در ایــن 
چنــد روز بــارش رحمــت الهــی باعــث شــود تــا هــم هــوای 

ــازی در روز  ــم ب ــد و ه ــدا کن ــی نجــات پی ــران از آلودگ ته
ــزار شــود. ــه برگ جمع

بــا توجــه بــه در پیــش بــودن دیــدار حســاس برابــر صبــای 
قــم، علیرضــا منصوریــان حساســیت ویــژه ای بــه تمریــن 
بازیکنــان پیــدا کــرده و مرتــب از بازیکنانــش می خواســت 
ــد  ــادآوری می کن ــا ی ــه آن ه ــه ب ــی را ک نکات

بــه دقــت انجــام دهــد.
بــا  و  منصوریــان  صحبت هــای  از  پــس 
توجــه بــه غیبــت اســتیو جونــز، علــی چینــی 
ــده  ــر عه ــان را ب ــردن بازیکن ــرم ک ــه گ وظیف
ــوازی  ــای ه ــام کاره ــس از انج ــت و پ گرف
ــر  ــر نظ ــان زی ــی بازیکن ــرعتی و کشش و س
منصوریــان و خرمــگاه بــه مــرور کارهــای تاکتیکــی بــرای 
دیــدار برابــر صبــا پرداختند.تیــم فوتبــال اســتقال تهــران 
روز جمعــه و از ســاعت 16:30 از مرحلــه یــک هشــتم جــام 
ــد  ــم خواه ــای ق ــان صب ــگاه آزادی میزب ــی در ورزش حذف

ــود. ب

واکنش استقاللی ها به احتمال لغو دیدار با صبا در جام حذفی
ــگاه  ــه ن ــان اینک ــا بی ــران ب ــال ای ــس فدراســیون فوتب رئی
کنفدراســیون فوتبــال آســیا نبایــد سیاســی باشــد، گفــت: 
بــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه بــا AFC مناســباتی داشــته 
باشــیم و ســکوت کنیــم. مهــدی تــاج دربــاره نامــه ای کــه 
روز گذشــته بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارســال و اعــام 

کــرد کــه ایــران در مراســم بهترین هــای 
 AFC گفــت:  نمی کنــد،  شــرکت  آســیا 
بایــد محــل تجمــع افــکار عمومــی کل آســیا 
ــگاه  ــدون ن ــام مســائل را ب ــد تم باشــد. بای
ــام  ــا در تم ــزود: م ــد. وی اف سیاســی ببینن
ــق  ــی موف ــای مل ــنی و تیم ه ــای س رده ه
بوده ایــم. در همیــن یــک مــاه از شــیخ 

ســلمان، رئیــس کنفدراســیون آســیا، 5 نامــه تشــکر 
ــه  ــندم ک ــن نمی پس ــن م ــرای همی ــم؛ ب ــت کردی دریاف
بــرای نــام ایــران  بــا ایــن شــرایط ســکوت کنیــم. دنبــال 
ایــن هــم نیســتیم که بــا AFC مناســباتی داشــته باشــیم.

اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  رئیــس 

مناســبات بــا AFC بایــد دو طرفــه و معقــول باشــد، گفــت: 
مــا بــا کنفدراســیون فوتبــال آســیا کشــمکش داریــم. بــه 
آن هــا نامــه نوشــته و حتــی در نامــه از رئیس AFC تشــکر 
ــکرآمیز  ــای تش ــه نامه ه ــخ ب ــن در پاس ــم. همچنی کردی
شــیخ ســلمان، نامــه ای بــرای وی ارســال کــردم و تشــکر 

کــردم.
تــاج بــا اشــاره بــه حــذف عناویــن فوتســال 
ــای ســال  ــرای انتخــاب بهترین ه و داوری ب
آســیا تاکیــد کــرد: بــا ایــن اتفاقــات بــه آدم 
ــا  ــد. علیرض ــت می ده ــی دس ــک احساس ی
ــای  ــن تورنمنت ه ــال بهتری ــه س ــی س فغان
زده  ســوت  را  المپیــک  حتــی  و   دنیــا 
ــن  ــوان بهتری ــرای داوری آسیاســت؛ امــا عن و افتخــاری ب
ــد نگاه هــا  داور حــذف شــده اســت. آدم احســاس می کن
ــه AFC نامــه  ــرای همیــن مــن ب جــور دیگــری اســت. ب
زدم و اعــام کــردم ایــران در ایــن مراســم حضــور نخواهــد 

داشــت. مهــر

نگاه AFC، نباید سیاسی باشد

در اولین مجمع عمومی هیئت ورزش کارگران استان اصفهان:

شیرانی با اکثریت آرا انتخاب شد

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

اولیــن مجمــع عمومــی انتخــاب رئیــس هیئــت ورزش کارگــران اســتان اصفهــان بــا حضــور بیــژن شــفیع خراســانی 
نایب رئیــس فدراســیون ورزش کارگــران کشــور و رئیــس مجمــع، مهنــدس نیرومنــد مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی کارگــران اســتان و دیگــر اعضــای مجمــع برگــزار و جــواد شــیران بــا اکثریــت آرا )14 رأی( بــرای چهــار 

ســال دیگــر بــه عنــوان رئیــس هیئــت ورزش کارگــران اســتان اصفهــان انتخــاب شــد.
در ابتــدای ایــن مجمــع، مهنــدس نیرومنــد، مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان، بــا اشــاره بــه روز 25 
ــد  ــران اســامی کرده ان ــردم شــهیدپرور ای ــم نظــام و م ــزار شــهید تقدی ــه 23 ه ــا ک ــان روز حماســه اصفهانی ه آب
گفــت: اســتان اصفهــان در همــه  زمینه هــا، به ویــژه در بخــش ورزش کارگــری بــه نســبت جمعیــت بعــد از تهــران 
بــا یــک میلیــون و نــود هــزار نفــر کارگــر، باالتریــن رتبــه را داراســت؛ ایــن امــر وظیفــه مــا را در قبــال 64 درصــد 

ــد. ــنگین تر می کن ــان س ــت اصفه جمعی
ــان 4/1  ــت، اصفه ــورمان اس ــاری کش ــز آم ــن مرک ــه معتبرتری ــران ک ــار ای ــز آم ــار مرک ــق آم ــزود: طب ــد اف نیرومن
دهــم درصــد رشــد کارگــری داشــته کــه تــاش بیشــتر مــا را درحــوزه کارگــری طلــب می کنــد و بایــد بکوشــیم بــا 

ــم. ــل دهی ــر تقلی ــر کارگ ــن قش ــاد را در بی ــرخ اعتی ــرمایه گذاری روی ورزش، ن س

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تصریــح کــرد: ورزش کارگــری اســتان اصفهــان در چنــد ســاله اخیــر 
ــه الزم  ــاری زیرمجموعــه تاشــگر ایشــان، رشــد تصاعــدی داشــته ک ــا ســعی و کوشــش شــیرانی و همــت و ی ب

ــه عمــل بیــاورم. ــم تشــکر و قدردانــی ب می دان
بــرای اولیــن مجمــع انتخابــات هیئــت ورزش کارگــران، دو کاندیــدا ثبت نــام کــرده بودنــد کــه در پایــان رأی گیــری 
از 14 رأی ماخــوذه، جــواد شــیرانی بــا اخــذ بیشــترین آرا بــرای مــدت چهــار ســال دیگــر در ایــن پســت ابقــا شــد.

جــواد شــیرانی پــس از اخــذ آرا و انتخــاب، همــکاران قبلــی خــود را در پســت های خــود ابقــا نمــود؛ خانــم شــیرانی 
 را بــه عنــوان نایب رئیــس، عبدالــه شــاطری را بــه عنــوان دبیــر و احمــد ســروری را بــه عنــوان خزانــه دار معرفــی 
کــرد. همچنیــن حســن علیخانــی، علیرضــا زمانــی و غامرضــا شــیران، مدیــر کل ســابق اداره کل ورزش و جوانــان 

اســتان را نیــز بــه عنــوان اعضــای هیئت رئیســه انتخــاب کــرد.
    رشد و توسعه ورزش کارگری، افزایش بهره وری

جــواد شــیرانی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاال و مــردم فعــال اســتان اصفهــان در حــوزه ورزش کارگــری در بیانیــه 
ــه  ــکات هشــت گانه ای ک ــه ن ــرد: در صــورت انتخــاب شــدن در نظــر دارد ب ــام ک ــری اع ــل از مراســم رأی گی قب

بســیار حائــز اهمیــت اســت، توجــه ویــژه ای بــه عمــل آورد کــه عبارتنــد از:
1ـ افزایــش ســهم و نقــش ورزش در کارخانه هــا و شــرکت ها بــا برگــزاری مســابقات و برنامه هــای 
آموزشــی و دوره هــای تخصصــی ورزشــی در شــاخه های مختلــف اســتعدادیابی، داوری 

مربیگــری و ... .
ــرای  ــک اصــل و رکــن ب ــوان ی ــه عن ــه شــرکت ها ب ــاش در جهــت دســتورالعملی نمــودن امــر ورزش در بدن 2ـ ت

ــق اقتصــاد و افزایــش تولیــد و بهــره وری. رون
3ـ افزایــش تعامــل و همــکاری و مشــارکت بــا مدیــران و مســئوالن شــرکت ها و ســازمان ها بــرای اجــرای ورزش 

کارگری.
ــی  ــای صنعت ــرکت ها و کارخانه ه ــی ش ــرد ورزش ــی عملک ــوع ارزیاب ــا موض ــی ب ــات ورزش ــک اطاع ــاد بان  4- ایج

و انتخاب اولین های ورزش کارگری استان.
ــا شــعار »کارگــران قهرمــان دیــروز  ــا قهرمانــی ب 5- توســعه ورزش بــرای خانواده هــای کارگــران، اســتعدادیابی ت

و آینــده«
ــع  ــرمایه ها و مناب ــی س ــی و کیف ــعه کم ــتان ها و توس ــی شهرس ــای ورزش ــازی محیط ه ــاماندهی و بهس 6- س

موجــود
7ـ تقویت و اهتمام در امر ورزش بانوان کارگر به صورت جدی

8ـ حرکت به سمت و سوی ورزش قهرمانی با ایجاد کانون های استعدادیابی از مبتدی تا قهرمانی
در جمع بنــدی نهایــی مجمــع، نماینــده فدراســیون ورزش کارگــری کشــور و رئیــس مجمــع طــی ســخنانی اظهــار 
ــم مســئولیت بســیار  ــد بگوی ــان، بای ــاور اصفه ــه رشــد و توســعه ورزش کارگــری اســتان پهن ــا توجــه ب داشــت: ب

ــر دوش شــیرانی گــذارده شــد. ســنگینی ب
ــوری  ــیمای جمه ــان صداوس ــد و خوش بی ــگران توانمن ــان و گزارش ــه مجری ــه از جمل ــانی ک ــفیع خراس ــژن ش بی
ــه  ــک ب ــور دارد و این ــون ورزش کش ــته های گوناگ ــاخص رش ــان ش ــی از قهرمان ــناخت کاف ــت و ش ــامی اس اس
ــا  ــه اصفهــان ســفر کــرده، ب ــده فدراســیون ورزش کارگــران کشــور و رئیــس ایــن مجمــع عمومــی ب ــوان نماین عن
ــواده  ــار داشــت: از جــواد شــیرانی کــه از خان ــان در تمــام زمینه هــای ورزشــی اظه ســتودن ورزش کارگــری اصفه
بــزرگ ورزشــی اســت جــز ایــن نمی تــوان انتظــار داشــت و بســیار خوشــحالم کــه در طــول پنــج ســال گذشــته 
ــی  ــای ارزشــمند عمران ــا ببخشــد و کاره ــد و ارتق ــان را متحــول کن ــری اســتان اصفه  توانســته اســت ورزش کارگ

را به سرانجام برساند.
ــو  ــت: مقانل ــد، گف ــی بوده ان ــابقات جهان ــدال آور مس ــه م ــری ک ــدار کارگ ــان نام ــه قهرمان ــاره ب ــا اش ــانی ب   خراس
کارگــر هواپیمایــی هماســت و افاکــی و بهــزاد خــداداد نیــز کارگــر هســتند؛ ولــی جایــگاه ورزش کارگــری در ایــران 

مشــخص نیســت.
ــته اند  ــا خواس ــه پ ــری ب ــف کارگ ــای مختل ــه از بخش ه ــورمان ک ــزرگان ورزش کش ــداد ب ــرد: تع ــح ک   وی تصری
ــا  ــت؛ ام ــم نیس ــد، ک ــزاز درآی ــه اهت ــران ب ــم ای ــا پرچ ــد ت ــار آفریده ان ــی افتخ ــی و جهان ــن بین الملل و در میادی
موقعیــت الزم بــرای معرفــی ورزش کارگــری پیــدا نشــده و بــه خوبــی نتوانســته ایم ایــن قشــر زحمتکــش را بــه 

ــه بشناســانیم. جامع

وی افــزود: متاســفانه هنــوز ورزش صبحگاهــی در کارخانه هــا و شــرکت های تولیــدی جــا نیفتــاده و سیســتماتیک 
نیســت و بســیاری از قوانیــن کــه در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســیده، اجرایــی نشــده اســت.

ــری اســتان های  ــرد: هیئت هــای ورزش کارگ ــری کشــور خاطرنشــان ک ــای کارگ نایب رئیــس فدراســیون ورزش ه
کشــور بــا اجرایــی کــردن واحدهــای اســتعدادیابی در ورزش همگانــی و قهرمانــی، توانایــی الزم را بــه کار بســته اند 
امــا هنــوز فاقــد ردیــف بودجــه ای بــرای ورزش کارگــری هســتند کــه بایــد در ایــن زمینــه تــاش کنیــم تــا بودجــه 

خاصــی بــرای ورزش کارگــران اســتان ها اختصــاص یابــد.
    ورزش، بازدارنده آسیب های اجتماعی است

ــه ورزش را در  ــفیع خراســانی نایب رئیــس فدراســیون ورزش کارگــری کشــور پرداختــن کارگــران ب ــژن ش بی
محیط هــای کارگــری الزامــی خوانــد و اضافــه کــرد: مســئوالن شــرکت ها و کارخانه هــا بایــد بداننــد ورزش نه تنهــا 
ــراوان دارد  ــر ف ــان تاثی ــش تولیداتش ــه در افزای ــود، بلک ــران می ش ــاط کارگ ــادابی و نش ــی، ش ــاد پویای ــث ایج  باع

و بازدارنده آسیب های اجتماعی است و در پیشگیری از اعتیاد، نقش اساسی را ایفا می کند.
وی در پایــان از اصحــاب رســانه درخواســت کــرد بیــش از پیــش بــه ورزش کارگــری بپردازنــد و عــاوه بــر انعــکاس 
ــا  ــه کوش ــه جامع ــذار ب ــش و تاثیرگ ــر زحمتک ــن قش ــاندن ورزش ای ــر شناس ــران در ام ــای ورزش کارگ فعالیت ه

باشــند.

نایب رئیــس فدراســیون کارگــری کشــور در ارتبــاط بــا اعــزام تیم هــای کارگــری بــه مســابقات برون مــرزی گفــت: 
ــای  ــدی و بخش ه ــرکت های تولی ــا و ش ــی کارخانه ه ــت مال ــا حمای ــری را ب ــای کارگ ــم تیم ه ــی داری ــا آمادگ م

خصوصــی بــا نــام خودشــان بــه مســابقات جهانــی اعــزام کنیــم، بــدون کوچک تریــن توقعــی.
احمدرضــا پرنــده، معــاون امــور فرهنگــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان نیــز دربــاره اخــاق 
ــات  ــد از امکان ــزود: بای ــت و اف ــخن گف ــروم س ــق مح ــی در مناط ــژه از ورزش صبحگاه ــت وی در ورزش و حمای

ــویم. ــد ش ــری بهره من ــعه ورزش کارگ ــد و توس ــرای رش ــی ب ــهرک های صنعت ش
ــژن شــفیع خراســانی  ــری، توســط بی ــی کارگ ــدال آور مســابقات جهان ــان م ــک از ســه قهرم ــه هــر ی ــه ب در خاتم
ــه  ــم نفیس ــد؛ خان ــدا ش ــار آزادی اه ــکه به ــک س ــور ی ــری کش ــیون ورزش کارگ ــده فدراس ــس و نماین نایب رئی
الســادات ســورانی، تنهــا نماینــده بانــوان والیبالیســت اصفهــان در تیــم اعزامــی بــه مســابقات جهانــی 
ــال  ــته فوتب ــع زاده در رش ــهیل رفی ــا و س ــول ناظم الرعای ــد، رس ــراز نمودن ــوم را اح ــام س ــار مق ــرای اولین ب ــه ب  ک

که نایب قهرمان جهان شده بودند.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139560302007003225 مورخ 95/07/04 علیرضا توکلی گارماسه فرزند رمضان نسبت 

به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 105 مترمربع پالک شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی توکلی.

2 - رای شماره 139560302007003349 مورخ 95/07/11 نبی اله دهقانی حبیب آبادی فرزند صفرعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175.52 مترمربع پالک شماره 154 فرعی از 37 اصلی 

واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی صفرعلی دهقانی 

حبیب آبادی.

3 - رای شماره 139560302007003364 مورخ 95/07/11 علی فتحی گیشنگانی فرزند گنجعلی نسبت 

به مساحت 495.68 مترمربع پالک شماره 434 اصلی واقع در کارویه  به ششدانگ یکباب کارگاه 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

4 - رای شماره 139560302007003368 مورخ 95/07/11 علیرضا صادقی کلیشادی فرزند عباسعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244.60 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدرعلی صادقی کلیشادی.

5 - رای شماره 139560302007003379 مورخ 95/07/12 علی رضا حسینی فرزند علی مدد نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84.07 مترمربع پالک شماره 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود ترابی.

فرزند  قهدریجانی  مرادی  محمدرضا   95/07/12 مورخ   139560302007003383 شماره  رای   -  6

فرعی  پالک شماره 486  مترمربع   263.81 به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  احمدرضا 

از 385 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

صفرعلی جعفرزاده قهدریجانی.

7 - رای شماره 139560302007003387 مورخ 95/07/12 محمد شفیعی قهدریجانی فرزند حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252.38 مترمربع پالک شماره  386 اصلی واقع در 

شفیعی  حیدرعلی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان 

قهدریجانی.

8 – رای شماره 139560302007003388 مورخ 95/07/12 محمد شفیعی قهدریجانی فرزند حسین 

در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره  386  به مساحت 206.35  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

شفیعی  حیدرعلی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان 

قهدریجانی.

9 - رای شماره 139560302007003462 مورخ 95/07/17 سهیال مختاری شاه شمس الدینی فرزند 

رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 184.61 مترمربع پالک شماره  

437 اصلی واقع در اردال بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند  آبادی  حسن  دهخدا  احمدرضا   95/07/17 مورخ   139560302007003464 شماره  رای   -  10

قاسمعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249.30 مترمربع پالک شماره  10 فرعی از 24 

اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی 

دهخدا حسن آبادی.

11 - رای شماره 139560302007003476 مورخ 95/07/17 محمد صفری آغچه بدی فرزند ابراهیم 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 292.27 مترمربع پالک شماره  32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی محمدی آغچه بدی.

12 - رای شماره 139560302007003477 مورخ 95/07/17 محمد صفری آغچه بدی فرزند ابراهیم 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 321.85 مترمربع پالک شماره  32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی محمدی آغچه بدی.

13 - رای شماره 139560302007003479 مورخ 95/07/17 سارو درسوکیازیان فرزند ایرونی نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 76.81 مترمربع پالک شماره  5 اصلی 

واقع در منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خسرو صادقی.

فرزند  کرافشانی  محمدی  مصطفی   95/07/17 مورخ   139560302007003480 شماره  رای   -  14

اصلی  به مساحت 157.13 مترمربع پالک شماره  525  یکباب خانه  به ششدانگ  غریبعلی نسبت 

واقع در پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.

15 – رای شماره 139560302007003482 مورخ 95/07/17 سعید صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230.90 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.

16 - رای شماره 139560302007003884 مورخ 95/08/10 محمد صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 223.85 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.

17 - رای شماره 139560302007003875 مورخ 95/08/09 پروانه جمالی قهدریجانی فرزند رضاقلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 291.27 مترمربع پالک شماره  197 فرعی از 387 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فاطمه و هاشم و 

ناصر و عبداله و اسداله همگی هاشمی قهدریجانی.

18 - رای شماره 139560302007003873 مورخ 95/08/09 رضا ربیعی کلیشادی فرزند حسین نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191.50 مترمربع پالک شماره  125 فرعی از 22 اصلی واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

19 - رای شماره 139560302007003881 مورخ 95/08/10 حسن دهقان کلیشادی فرزند احمد نسبت 

به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد دهقان.

فرزند  دشتی  سفید  جاللی  مصطفی   95/08/02 مورخ   139560302007003756 شماره  رای   -  20

محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113.90 مترمربع پالک شماره  173 فرعی از 

386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

21 - رای شماره 139560302007003879 مورخ 95/08/09 محسن محمدی آغچه بدی فرزند نوروز 

علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231.08 مترمربع پالک شماره  32 اصلی واقع در 

آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان محمدی آغچه 

بدی.

فرزند  بیرگانی  پور  جمال  محمد  علی   95/08/03 مورخ   139560302007003799 شماره  رای   -  22

چراغعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156.10 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در 

شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

23 - رای شماره 139560302007003754 مورخ 95/08/02 رضوان نصر اصفهانی فرزند احمد نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323.50 مترمربع پالک شماره 157 فرعی از یک  اصلی واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند  سهرفیروزانی  وکیلی  قدیرعلی   95/08/03 مورخ   139560302007003796 شماره  رای   -  24

اصلی  پالک شماره  538  مترمربع   271.94 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  حسین 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین وکیلی  واقع در کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

سهرفیروزانی.

25 - رای شماره 139560302007003755 مورخ 95/08/02 داود جمشیدی فرزند حسنعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع پالک شماره  430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن رضائی باغوحوشی.

26 - رای شماره 139560302007003761 مورخ 95/08/02 محسن دوستی شرودانی فرزند حسنعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178.24 مترمربع پالک شماره 415 اصلی واقع در کروج 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

27 - رای شماره 139560302007003862 مورخ 95/08/09 مصطفی شفیعی سودرجانی فرزند حیدر 

اصلی  از 22   فرعی  مترمربع پالک شماره 534   221 به مساحت  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سکینه سلطان 

اسماعیلی.

به  نسبت  قاسم  فرزند  محمدی  اکبر   95/08/09 مورخ   139560302007003863 شماره  رای   -  28

مینادشت  در  واقع  اصلی    430 پالک شماره  مترمربع   427.40 به مساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم محمدی.

براتعلی  فرزند  سهلوانی  حیدری  تقی   95/08/09 مورخ   139560302007003864 شماره  رای   -  29

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 339.10 مترمربع پالک شماره 41  اصلی واقع در سهلوان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی حیدری.

به  نسبت  محمد  فرزند  فتاحی  اصغر   95/08/03 مورخ   139560302007003797 شماره  رای   -  30

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253.40 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی رضائی کلیشادی.

31 - رای شماره 139560302007003762 مورخ 95/08/02 علی جمشیدی فرزند مظاهر نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191.71 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی جمشیدی.

قدمعلی  فرزند  زفره  سلمانی  مرضیه   95/08/03 مورخ   139560302007003798 شماره  رای   -  32

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153.33 مترمربع پالک شماره 4 فرعی از 390  اصلی 

مرتضی کرمی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  جیالب  در  واقع 

میانرشیدی.

33 - رای شماره 139560302007003787 مورخ 95/08/03 علیرضا کشاورزیان فرزند اسفندیار نسبت 

به ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 383.75 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد کشاورزیان.

34 - رای شماره 139560302007003788 مورخ 95/08/03 حسین فتاحی فرزند اصغر نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250.13 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی رضائی کلیشادی.

35 - رای شماره 139560302007003789 مورخ 95/08/03 عباسعلی نبی فرزند زین العابدین نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183.56 مترمربع پالک شماره 43  اصلی واقع در فودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین نبی.

وردی  اله  فرزند  پور  علی سینا کریمی  مورخ 95/08/03   139560302007003790 رای شماره   -  36

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314.50 مترمربع پالک شماره 32  اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا موسوی آغچه بدی.

اله  37 - رای شماره 139560302007003745 مورخ 95/08/02 حامد جمشیدی تبار فرزند حبیب 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 303 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع 

در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی جعفرقلی جمشیدی 

باغوحوشی.

38 - رای شماره 139560302007003759 مورخ 95/08/02 حسنعلی احمدی کلیسانی فرزند نوراله 

در  واقع  اصلی    525 شماره  پالک  مترمربع   211.65 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

پیربکران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.

نسبت  عبدالعلی  فرزند  95/08/02 محمد رشیدی  مورخ   139560302007003760 رای شماره   -  39

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 388.16 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبداله رشیدی.

خداداد  فرزند  پاوایی  محمدی  مریم   95/08/02 مورخ   139560302007003753 شماره  رای   -  40

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 266.05 مترمربع پالک شماره 10 فرعی از 24 اصلی واقع 

از مالک رسمی مصطفی دهخدا  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت   9 ابریشم بخش  باغ  در 

حسن آبادی.

امامقلی  آیت عباسی کرافشانی فرزند  41 - رای شماره 139560302007003785 مورخ 95/08/03 

در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره 538   به مساحت 183.14  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قلی عباسی کرافشانی.

42 - رای شماره 139560302007003834 مورخ 95/08/04 جعفر رضائی دینانی فرزند محمدعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220.45 مترمربع پالک شماره 9 اصلی واقع در جولرستان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

43 - رای شماره 139560302007003865 مورخ 95/08/09 بهزاد شاه طالبی فرزند اسمعیل نسبت 

به ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 800.70 مترمربع پالک شماره 514  اصلی واقع در علیشاهدان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حاج شیخ محمد مهدی نجفی.

44 - رای شماره 139560302007003866 مورخ 95/08/09 علی پناه حسن زاده سورشجانی فرزند 

قنبرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210.45 مترمربع پالک شماره 5  اصلی واقع در 

منصورآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خسرو صادقی.

حسنعلی  فرزند  جمشیدی  احمدرضا   95/08/09 مورخ   139560302007003868 شماره  رای   -  45

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166 مترمربع پالک شماره 430  اصلی واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن رضائی باغوحوشی.

46 - رای شماره 139560302007003910 مورخ 95/08/15 تیمور مختاری پاک جونقانی فرزند حاجی 

از 667   به مساحت 143.85 مترمربع پالک شماره 25 فرعی  به ششدانگ یکباب خانه  آقا نسبت 

اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند  فالورجانی  دادیان  اله  حسن   95/08/16 مورخ   139560302007003926 شماره  رای   -  47

ابوالفتح نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی نیمه تمام به مساحت 160.45 مترمربع 

پالک شماره 413  اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رضا شجاع.

48 - رای شماره 139560302007003922 مورخ 95/08/16 حسن نصر اصفهانی فرزند تقی نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185.17 مترمربع پالک شماره 161 فرعی از یک 

اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

49 - رای شماره 139560302007003923 مورخ 95/08/16 محبوبه نصر اصفهانی فرزند جعفر نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 185.17 مترمربع پالک شماره 161 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

50 - رای شماره 139560302007003917 مورخ 95/08/15 حسن صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235.60 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.

51 - رای شماره 139560302007003914 مورخ 95/08/15 احمدرضا بابائی بندارتی فرزند بهرام نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 76.70 مترمربع پالک شماره 447 اصلی 

واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

52 - رای شماره 139560302007003930 مورخ 95/08/16 هیبت اله حبیبی فر فرزند هیبت اله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256.53 مترمربع پالک شماره 411  اصلی واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی زین العابدین شفیعی.

53- رای شماره 139560302007003918 مورخ 95/08/15 سپاه پاسداران نسبت به ششدانگ یکدرب 

باغ به مساحت 315089 مترمربع پالک شماره 30 اصلی واقع در کافشان بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی است.

54 - رای شماره 139560302007003915 مورخ 95/08/15 طیبه هادیان قهدریجانی فرزند اسداله 

در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره 386    239.50 به مساحت  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله هادیان.

55 - رای شماره 139560302007003916 مورخ 95/08/15 علی رضا هادیان قهدریجانی فرزند نصراله 

نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و پارکینگ به مساحت 1104.90 مترمربع پالک شماره 386  اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله هادیان.

56 - رای شماره 139560302007003913 مورخ 95/08/15 رقیه رحیمی باغوحوشی فرزند باقر نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 353.85 مترمربع پالک شماره 581 فرعی از 430  اصلی واقع 

در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

57 - رای شماره 139560302007003912 مورخ 95/08/15 بهجت نصر اصفهانی فرزند کریم نسبت 

به 50 سهم مشاع از 203 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168.70 مترمربع پالک شماره 306 

فرعی از یک  اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

ابوالحسنی فرزند سید علی  58 - رای شماره 139560302007003911 مورخ 95/08/15 سید احمد 

اصغر نسبت به 153 سهم مشاع از 203 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168.70 مترمربع 

پالک شماره 306 فرعی از یک  اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک 

رسمی است.

59 - رای شماره 139560302007003874 مورخ 95/08/09 رضا شکرگزار کرافشانی فرزند ناصر قلی 

واقع در  به مساحت 318.28 مترمربع پالک شماره 538  اصلی  به ششدانگ یکباب خانه  نسبت 

کرافشان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند غالمرضا  یزدانی گارماسه  95/08/09 مرضیه  رای شماره 139560302007003867 مورخ   - 60

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125.19 مترمربع پالک شماره 410  اصلی واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن یزدانی گارماسه.

61 - رای شماره 139560302007003883 مورخ 95/08/10 فرزانه خرمی فرزند محمدحسن نسبت 

به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 303.44 مترمربع پالک شماره 430  اصلی 

خانم  زهرا  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مینادشت  در  واقع 

جمشیدی باغوحوشی.

62 - رای شماره 139560302007003928 مورخ 95/08/16 زال محمودی برام فرزند اقبال نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123.46 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ارباب نصراله کلوشادی.

63 - رای شماره 139560302007004035 مورخ 95/08/22 مصطفی ستاری فر فرزند شیرعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 686 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 6  اصلی واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

64 - رای شماره 139560302007004037 مورخ 95/08/22 علی نصر آزادانی فرزند عزیزاله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204.47 مترمربع پالک شماره 622 فرعی از یک  اصلی واقع در 

کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا نصر اصفهانی.

65 - رای شماره 139560302007004038 مورخ 95/08/22 مجتبی حفیظی درچه فرزند کریم نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.70 مترمربع پالک شماره 9  اصلی واقع در جولرستان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین براتی.

66- رای شماره 139560302007003999   مورخ   1395/8/20   آقا/ خانم     حمزه گلخنی فرزند     

عزت اله  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   341.40 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی 

از    524 اصلی  واقع در  نودرامد بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسنعلی شریفی نودرامدی 

فرزند رضا قلی

یزدانی گارماسه    مجتبی  خانم     آقا/   1395/8/20 مورخ   13956032007003998 شماره  رای   -67

فرزند         قاسمعلی   نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به  مساحت   121.90  متر مربع قسمتی از 

پالک  1     فرعی از 405    اصلی  واقع در    گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسن یزدانی 

68- رای شماره4000 1395603200700 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم        محسن صادقی    فرزند         

قاسم   نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت    178.70 متر مربع قسمتی از پالک    فرعی 

از      19 اصلی  واقع در    کلیشاد      بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه رمضان صادقی

69- رای شماره 13956032007003996 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم      فریبا جعفری کلیشادی    

فرزند       فتح اله نسبت به ششدانگ    یک باب خانه قدیمی به     مساحت  162.35 متر مربع 

قسمتی از پالک     فرعی از     19   اصلی  واقع در  کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

احمدرضا جعفری

70- رای شماره 13956032007003995 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم     ابراهیم جعفری کلیشادی   

فرزند     مصطفی نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    مساحت  171.76  متر مربع قسمتی از 

پالک     فرعی از   19     اصلی  واقع در    کلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه شعبانعلی 

جعفری فرزند رمضان

71- رای شماره 13956032007003994 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم      مهدی قلمدانی    فرزند  

محمد      نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   169.73 متر مربع قسمتی از پالک  

118   فرعی از    24    اصلی  واقع در  شهرابریشم     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه رمضانعلی 

شاه پروری

72- رای شماره 13956032007003992 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم   قاسمعلی دوست محمدی 

شرودانی       فرزند    دوست محمد    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه و مغازه متصله  به   

مساحت   404.60 متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از     411   اصلی  واقع در  شرودان     بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی

پور    محجوبی  ملیحه  خانم    آقا/   1395/8/20 مورخ   13956032007003991 شماره  رای   -73

فرزندشعبانعلی        نسبت به دودانگ مشاع از  ششدانگ    یک باب ساختمان به     مساحت   

166.60متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از     449   اصلی واقع در   الرگان    بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه لطف اله زارع

الرگانی        زارع  ابراهیم  خانم   آقا/   1395/8/20 مورخ   1395603200700 شماره3990  رای   -74

اله        نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   یک باب خانه به    فرزندلطف 

مساحت   166.60 متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از   449     اصلی  واقع در   الرگان    بخش 

نه ثبت اصفهان  مالک اولیه لطف اله زارع

75- رای شماره 13956032007003989 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم     معصومه کیانی فالورجانی    

فرزندمحمد        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه و مغازه متصله به     مساحت  60.90  متر 

مربع قسمتی از پالک     فرعی از  413      اصلی  واقع در    ششدر بلندی فالورجان   بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه عطاء اله نیکان

76- رای شماره 13956032007003982 مورخ 1395/8/20 آقا/ خانم   شهناز نصر اصفهانی       فرزند    

تقی    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  261.76  متر مربع قسمتی از پالک  

238   فرعی از   1     اصلی  واقع در    کارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی

77- رای شماره 13956032007003978 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم   جمال صالحی       فرزند   

سید اسماعیل     نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    مساحت 81.30   متر مربع قسمتی از 

پالک  3   فرعی از   407     اصلی  واقع در    برزوان گارماسه )فالورجان(   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه محمد شیرزادی

خاک      بوته  سجاد  خانم      آقا/   1395/8/19 مورخ   13956032007003981 شماره  رای   -78

فرزنداحمد    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  232.62  متر مربع قسمتی از 

پالک     فرعی از   19     اصلی  واقع در     کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسن اکبری 

کلیشادی فرزند حسینعلی

79- رای شماره 13956032007003983 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم     حیدر علی رشیدی     فرزند     

از  به     مساحت   224.81متر مربع قسمتی  باب خانه  به ششدانگ    یک  حسینعلی   نسبت 

پالک     فرعی از     430   اصلی  واقع در  مینادشت     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه زهراخانم 

جمشیدی باغوحوشی

80- رای شماره3984 1395603200700 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم     اسماعیل مهدیان     فرزند  

نادرقلی      نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   168.05 متر مربع قسمتی از 

پالک  12 11  فرعی از   385     اصلی  واقع در   قهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

محمدعلی مهدی زاده

81- رای شماره 13956032007003980 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم    معصومه مهرابی     فرزند 

قدمعلی       نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   445.40 متر مربع قسمتی از 

پالک     فرعی از   43     اصلی  واقع در    فودان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه قدمعلی مهرابی

اکبرکریمی کرافشانی      خانم      آقا/   1395/8/19 مورخ   1395603200700 شماره3985  رای   -82

فرزندمحمدعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   293.52 متر مربع قسمتی 

از پالک     فرعی از     538   اصلی  واقع در  کرافشان     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسین 

وکیلی سهرفیروزانی

جمشیدی        رمضان  خانم    آقا/   1395/8/19 مورخ   13956032007003986 شماره  رای   -83

فرزندسلطانعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    مساحت   422.86 متر مربع قسمتی 

از پالک1164     فرعی از     430   اصلی  واقع در   مینادشت    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

سلطانعلی جمشیدی

84- رای شماره 13956032007003977 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم   فرزانه شاه محمدی ریاخونی   

فرزند  محمدقلی      نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  143.72  متر مربع قسمتی 

از پالک     فرعی از        44اصلی  واقع در ریاخون      بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه مرحوم 

حیدر شاه محمدی

85- رای شماره3987 1395603200700 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم     علیرضا نایبی      فرزندحیدر      

نسبت به ششدانگ    یک باب کارگاه به     مساحت 249   متر مربع قسمتی از پالک    1 فرعی 

از    396    اصلی  واقع در     فهران قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه براتعلی حمزه 

زاده فرزند مصطفی

86- رای شماره 13956032007003976 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم      مهدی خدری     فرزندهیبت 

اله        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت    174.30متر مربع قسمتی از پالک     

فرعی از  9      اصلی  واقع در   جولرستان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه نعمت اله قنبری

باالنی       اله بکرانی  آقا/ خانم    رحمت  87- رای شماره 13956032007003732 مورخ 1395/8/19 

فرزند    عبداله    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت222.15    متر مربع قسمتی 

از پالک     فرعی از 525       اصلی  واقع در  پیربکران   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه مونس 

آغاخیری

88- رای شماره 13956032007003597 مورخ 1395/8/19 آقا/ خانم      یداله شفیعی قهدریجانی    

فرزند      حسن  نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان وبهاربند متصله به     مساحت   812.92 

متر مربع قسمتی از پالک    563 فرعی از    386    اصلی  واقع در  قهدریجان  بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه حسن شفیعی

نیسیانی       قاسمی  علی  خانم     آقا/   1395/8/19 مورخ   13956032007003988 شماره  رای   -89

فرزند    محمدرضا    نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان  به     مساحت  72.05  متر مربع 

قسمتی از پالک    126 فرعی از      23  اصلی  واقع در    حسن اباد   بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه  خود متقاضی

90- رای شماره 13956032007000375 مورخ 1395/1/24 آقا/ خانم     حسن سعیدی باغ ابریشمی     

فرزندمرتضی   نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان تجاری مسکونی به     مساحت   26.18 

متر مربع قسمتی از پالک   24  فرعی از        اصلی  واقع در   باغ ابریشم    بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه مرتضی سعیدی

91- رای شماره2756 1395603200700 مورخ 1395/5/31 آقا/ خانم    فخرالسادات خلیلی حسین 

ابادی       فرزندسیدمصطفی    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   181.22 متر 

مربع قسمتی از پالک   فرعی از   9     اصلی  واقع در جولرستان      بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه قدمعلی ترکی

جمشیدی       مرتضی  خانم     آقا/   1395/8/29 مورخ   13956032007003157 شماره  رای   -92

فرزندفرهاد علی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه و مغازه های متصله به     مساحت   190.90 

متر مربع قسمتی از پالک     فرعی از   430     اصلی  واقع در    مینادشت   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه فرهاد قلی رشیدی

93- رای شماره 13956032007003072 مورخ 1395/6/23 آقا/ خانم   مرتضی رضایی       فرزند  

مختار      نسبت به ششدانگ    یک باب ساختمان نیمه تمام پمپ بنزین به     مساحت   2245.55 

متر مربع قسمتی از پالک   581  فرعی از   430     اصلی  واقع در    مینادشت   بخش نه ثبت اصفهان  

مالک اولیه متقاضی مالک مشاعی است.

رشیدی      اکبر  علی  خانم      آقا/   1395/7/27 مورخ   1395603200700 شماره3730  رای   -94

فرزندسلطانعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 171.40   متر مربع قسمتی 

از پالک   فرعی از430 اصلی   واقع در   مینادشت    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه خود متقاضی

بوستانی         ملوک  خانم    آقا/   1395/7/29 مورخ   13956032007003736 شماره  رای   -95

فرزنداسداله        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  275.12  متر مربع قسمتی 

از پالک   1346  فرعی از  1      اصلی  واقع در  کارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  خود 

متقاضیه

پاوایی     اکبری  فرزانه  خانم       آقا/   1395/7/29 مورخ   13956032007003724 شماره  رای   -96

فرزندمحمود        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   254.80 متر مربع قسمتی از 

پالک     فرعی از    497    اصلی  واقع در  پاوا     بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه حسینعلی اکبری

97- رای شماره 13956032007003735 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم     مصطفی صادقی قهدریجانی   

فرزند  صفرعلی       نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   237.18 متر مربع قسمتی 

از پالک   84و85  فرعی از  386      اصلی  واقع در   قهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه مصطفی صادقی قهدریجانی

98- رای شماره 13956032007003729 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم    اسفندیار کاظمی نورالدین 

وند      فرزنداسماعیل       نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت  311.50  متر مربع 

قسمتی از پالک   581  فرعی از     430   اصلی  واقع در   مینادشت    بخش نه ثبت اصفهان  مالک 

اولیه اسفندیار کاظمی نورالدین وند

99- رای شماره 13956032007003593 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم      مهدی رضایی    فرزند    

قدیرعلی    نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 144   متر مربع قسمتی از پالک   

25  فرعی از  667      اصلی  واقع در   بلوار شفق    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه متقاضی

توکلی گارماسه       آقا/ خانم    سعیداله  100- رای شماره 13956032007003594 مورخ 1395/7/24 

فرزندفتح اله        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت   156.50 متر مربع قسمتی 

از پالک   52  فرعی از    406    اصلی  واقع در   گارماسه    بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه 

حسینعلی شاهین

101– رای شماره 13956032007003731 مورخ 1395/7/29 آقا/ خانم   نوروزعلی محمدی فالورجانی       

فرزندحسین        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 200.45   متر مربع قسمتی 

از پالک     فرعی از   411     اصلی  واقع در شرودان      بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه ورثه 

مرحوم عبدالعلی ارباب شیرانی

خانم   حسین شریفی کلیشادی         آقا/   1395/8/22 مورخ   13956032007004032 شماره  102-رای 

فرزندعلی        نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به     مساحت 190.56   متر مربع قسمتی از 

پالک     فرعی از   19    اصلی  واقع در کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالک اولیه غالمرضا زارعی

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز سه شنبه مـورخ 1395/08/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  شنبه مورخ 1395/09/13  

م الف 624                                                     
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان

اکبر پور مقدم

دادنامه
شماره دادنامه:9509970352901290 تاریخ تنظیم:1395/08/10 شماره پرونده:9509980362100547 
شماره بایگانی شعبه:950712  پرونده کالسه 9509980362100547  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 
نهایی شماره 9509970352901290 شاکی: آقای عرفان پهلوان  اصفهان)103 جزایی سابق( تصمیم 
نشان فرزند اکبر  به نشانی خ سپه جنب بازار صراف ها مجتمع ملک التجار ط2واحد 202  متهم: 
آقای فرزان صمیمی فرزند پرویز  به نشانی مجهول المکان اتهام : ضرب و جرح عمدی گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
فرزان صمیمی  آقای  علیه  اکبر   فرزند  نشان  پهلوان  عرفان  آقای  شکایت  در خصوص  دادگاه  رای 
معموله  تحقیقات  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  عمدی،  جرح  و  ضرب  ایراد  بر  دائر  پرویز  فرزند 
به  دادگاه،  رسیدگی  جلسه  در  و  دادسرا  در  متهم  حضور  عدم  و  دادسرا  خواست  کیفر  مفاد  و 
به  را  موصوف  متهم  دیات،  بخش  اسالمی  مجازات  قانون   709 و   449 و   448 مواد  استناد 
و  نماید.  می  محکوم  پرونده  شاکی  حق  در  سری  پس  دامیه  بابت  دیه کامل  صدم  دو  پرداخت 
دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  بوده  غیابی  صادره   رای 

می باشد.ف/ 
شماره:25514/ م الف ابراهیم حسین زاده رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:9509970352201074 تاریخ تنظیم:1395/08/12 شماره پرونده:9509980352200547 
شماره بایگانی شعبه:950560 پرونده کالسه 9509980352200547 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970352201074 خواهان: آقای سعید رنجکش فرزند 
رضا به نشانی اصفهان-میدان الله-ابتدای خیابان پروین-پست الله-صندوق 138 خواندگان: 1.آقای 
حاتم مومنی فرزند هاشم به نشانی مجهول المکان 2.آقای امید والی زاده فرزند علی به نشانی استان 
خوزستان-شهرستان ایذه- ایذه -خ امام-جواهری پاسارگاد-کد پستی:6391716831 خواسته ها: 
را اعالم  از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی  1.مطالبه خسارت دادرسی گردشکار:دادگاه پس 
بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای سعید رنجکش فرزند 
رضا به طرفیت آقایان حاتم مومنی فرزند هاشم و امید والی زاده فرزند علی به خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو زانتیا به رنگ سورمه ای به شماره 66 ایران 327 م 75 و هزینه دادرسی با توجه به متن 
دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونی 
جهت دفاع از خود اقدامی ننموده و دفاعیات بالوجه و غیر مقرون به واقع خوانده ردیف دوم و سایر 
محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مقرون به واقع است لذا مستندا به 
مواد 10- 219- 220- 1284- 1301 از قانون مدنی و مواد 198- 199- 303- 305- 306- 502- 

515- 519 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو فوق التوصیف بنام خواهان به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 6/223/000 لاير به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان و با عنایت به اینکه 
سند مالکیت بنام خوانده ردیف اول نیست ادعایی متوجه وی نبوده و مستندا به ماده 89 ناظر به بند 
4 ماده 84 از قانون فوق الذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می 

باشد./ک شماره : 25516/ م الف محمود شریفی رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
دادنامه

شماره دادنامه:9509970352200947 تاریخ تنظیم:1395/07/13 شماره پرونده:9509980352200449 
شماره بایگانی شعبه:950459 پرونده کالسه 9509980352200449 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970352200947 خواهان: آقای محسن کریمی فرزند 
نرگس-پ223-کد پستی  زاده- ک  اصفهان – خ مدرس- خ شهید ضابط  نشانی  به  علی  محمد 
8149833887 شماره ملی 1281876720 همراه 09130150564 خوانده : آقای محمد حسین آذری 
دهکردی فرزند منصور به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1.مطالبه خسارت دادرسی 2.مطالبه وجه 
چک 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محسن 
کریمی فرزند محمد علی به طرفیت آقای محمد حسین آذری دهکردی فرزند منصور به خواسته 
مطالبه مبلغ 380/000/000 لاير بخشی از وجه 1 فقره چک به شماره 594033 مورخه 93/2/15 عهده 
بانک صادرات شعبه امیر کبیر اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده 
است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 249 و 310 
دادرسی مدنی  آیین  قانون  تجارت و 198و199و303و305و306و502و515و519و522  قانون  و 313 
و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا 
به پرداخت مبلغ 380/000/000 لاير بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12/668/000 لاير بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید .رای صادره غیابی که ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می 

باشد. شماره: 25517 / م الف رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان-محمود شریفی



سه شنبه  25  آبان ماه  1395

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

َتُه. ما أیَقَن ِباهلِل َمن َلم َیرَع ُعهوَدُه َو ِذّمَ

کسی که عهد و پیمان خود را رعایت نکند، به خدا یقین 

ندارد.

غررالحکم ، ص253

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری 

نیمه ابری

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

4   ْC

2-   ْC

1-   ْC

7   ْC

22  ْC

24   ْC

25   ْC

25   ْC

محــل تولــد شــهید محســن خــزا�ئ بــه واســطه شــغل پــدر کــه 

فــردی نظامــی بــود، اســتان اصفهــان بــوده اســت. البتــه وی 

اصالتــا از دیــار قهرمانــان لشــکر 41 ثارهللا از جمله رسدار شــهید 

« اســت. محســن خــزا�ئ در 15 آذرمــاه  حســی�ن »حــاج قاســم م�ی

ســال 51 در خانــواده ای مذهــ�ب کــه ذاکــر اهــل بیــت)ع( بودند، 

چشــم بــه جهــان گشــود و در ســال 74 بــه  عنــوان متصــدی 

صدا، فعالیت خود را در صداوســیمای سیســتان و بلوچســتان 

نــگاران  آغــاز کــرد. وی در ســال 83 بــه  عنــوان مدیــر باشــگاه خ�ب

جوان سیســتان و بلوچســتان انتخاب و مشــغول فعالیت شد. 

ی گروهــک  ــان تکفــ�ی ــه جری ــود ک ــا�ن ب ــن شــهید زم اوج کار ای

ق کشــور فعال شــد؛  تروریســ�ت »جندالشــیطان« در جنوب رسش

ی در  ــن گروهــک تکفــ�ی ن ای ــار از کمــ�ی ــان او یک ب ــن جری در ای

ــت. شــهید محســن  ــه تروریســ�ت »تاســویک« نجــات یاف حادث

نــگاران جــوان سیســتان  خــزا�ئ پــس از موفقیــت در باشــگاه خ�ب

و بلوچســتان در ســال 87 بــه عنــوان مدیــر خــ�ب صداوســیمای 

اســتان گیــان معــر�ن شــد و پــس از فعالیت هــای تخصــی 

، عشــق دفــاع از حــرم، او را بــه ســوریه  و حرفــه ای خــ�ب

ن  ی خــود در بــ�ی کشــاند. او در ســوریه بعــد از هــر گــزارش خــ�ب

ن چند ســایل  رزمنــدگان مقاومــت، مداحــی می کــرد. وی همچنــ�ی

کــت فــوالد مبارکــه بــوده  در اصفهــان مدیــر روابــط عمومــی رسش

اســت. شــهید خــزا�ئ دارای ســه فرزنــد، یعــ�ن دو پــر و یــک 

دخــ�ت اســت؛ »زینــب« دخــ�ت ســه ســاله وی در حــایل بــه دنیــا 

ت  ــرن ــرم ح ــاع از ح ــال دف ــوریه در ح ــدرش در س ــه پ ــد ک آم

زینــب)س( در جبهــه رســانه ای بــود. شــهید محســن خــزا�ئ پیش 

از شــهادت، بارها از آرزوی شــهادت با دوســتان و آشــنایان سخن 

بــه میــان آورده بــود. وی در یــی از آخریــن تماس هــای پیامــی 

خــود بــا همکارانــش گفتــه بــود: »بــرام دعــا کــن، دلــم می خــواد 

پــرواز کنــم؛ حیــف کــه لیاقــت نیســت. تــا شــقایق شــدن خیــی 

فاصلــه دارم؛ بــرام دعــا کــن.« شــهید محســن خــزا�ئ کــه 

ــیطان«  ــ�ت »جندالش ــک تروریس ــای گروه ــبب جنایت ه ــه  س ب

 در سیســتان و بلوچســتان بــه درجــه جانبــازی رســیده بــود 

ــه  ــد؛ ب ــارزه کن ــا جهــل و افراطی گــری مب ــرد ب ــاش ک همــواره ت

ــیطا�ن  ــرکات ش ــان تح ــت کاری اش در زم ــه اوج فعالی ــوری ک ط

گزاری  نــگار خ�ب ، خ�ب ایــن گروهــک تروریســ�ت بود. محســن خــزا�ئ

صداوســیما در ســوریه، شنبه شــب هنــگام تهیــه گــزارش از 

منطقــه عملیــا�ت حلــب بــر اثــر اصابــت ترکــش نــا�ش از انفجــار 

خمپــاره بــه ناحیــه رس بــه آرزویــش رســید و بــه جرگــه شــهیدان 

مدافــع حــرم پیوســت.

شهید خزائی به آرزوی دیرینه اش رسید

پرواز شقایق
حوادثسالمت 

مشکالت خلط آور بودن گلو
 بــه طــور طبیعــی، بینــی 
ــه  دارای ترشــحاتی اســت ک
ــزش از آن  ــورت آبری ــه ص ب
ــه  ــود. مجموع ــارج می ش خ
ــو و راه  ــی، گل ــحات بین ترش
تنفســی، روزانــه حــدود نیــم 
ــه  ــن آنک ــت و ضم ــر اس لیت
موجــب مرطــوب مانــدن ایــن نواحــی شــده، بــا گیــر 
انداختــن مهاجمــان خارجــی ماننــد باکتــری، ویــروس 
و قــارچ، در مقابــل آن هــا ماننــد ســد عمــل می کنــد. 
ــاوت  ــل مکانیســم های متف ــه دلی ــادی ب ــت ع در حال
فــرد متوجــه خلــط گلــو نمی شــود؛ ولــی بیــش از حــد 
شــدن حجــم ترشــحات ایجــاد خلــط می کنــد و علــت 
آن نیــز تحریــک گلــو بــه واســطه مــواد التهابــی اســت 

که عامل تحریک و سرفه می شود.   
    عوامل ایجادکننده خلط

آنفلوآنــزا  ســرماخوردگی،  ماننــد  التهابــی  عوامــل 
ســینوزیت و آلرژیــک، جســم خارجــی، بعضــی از 
داروهــا، انحــراف بینــی و مشــکالت شــاخک های 
بینــی و تغییــرات بیــش از حــد آب و هــوای ســرد یــا 

ــت.  ــو اس ــط گل ــاد خل ــل ایج ــک، عل خش
 هــوا، گازهــا، مــواد شــیمیایی، عطرهــا، مــواد شــوینده

ســیگار و مــواد محــرک دیگــر، بزرگــی لوزه هــای 
کامــی و ســوم، به ویــژه در اطفــال، دیگــر علــل ایجــاد 
ــاد  ــح زی ــکل ترش ــی مش ــه گاه ــت ک ــو اس ــط گل خل
ــکل  ــار مش ــط دچ ــع خل ــیم دف ــا مکانس ــت؛ ام نیس

ــت. ــده اس ش
    عالئم خلط

در برخــی از بیمــاران کــه مشــکل بلــع ترشــحات حلــق 
ــه بیشــتر  ــده اســت ک ــط اذیت کنن ــع خل ــد، تجم دارن
در افــراد مســن و برخــی بیمــاران عصبــی دیــده 
می شــود. بــه علــت تجمــع خلــط، مرتــب بیمــار 
ــه پــاک کــردن گلــوی خــود می کنــد، ســرفه  اقــدام ب
ــو  ــدا، درد گل ــونت ص ــود، خش ــدید می ش ــبانه تش  ش
درد گــوش یــا تجمــع مایــع در پشــت گــوش، کاهــش 
ــه علــت انســداد شــیپور  ــت گــوش ب شــنوایی و عفون

ــد.  ــاق می افت ــتاش اتف اس
چنانچــه  خلــط، مجــرای ســینوس ها را مســدود کنــد 
ــی کــه  ــد و در صورت ــد می کن ــم ســینوزیت را تقلی عالی
عوامــل التهابــی باشــد، عالیــم عمومــی ســرماخوردگی 

ــود.  ــده می ش دی

 بازی رایانه ای 
علت فراموشی عروس و داماد

ــروس  ــک ع ــوز، ی ــوادث جام نیـ ــرویس ح ــزارش س ــه گ  ب
ــان  ــم ازدواجش ــه مراس ــد ب ــوش کردن ــوان فرام ــاد ج و دام
مهمانــان  و  شــهرداری  معــاون  حالــی کــه  در  برونــد؛ 
دلیــل  امــا  و  بودنــد  انتظــار  در  همــه  ســاقدوش ها  و 

. فراموشــی... 
ــه  ــه ک ــژه فرانس ــهر آن ــهردار ش ــاون ش ــل، مع ــن ف  کارولی
ــت:  ــرد، گف ــت می ک ــد و آن را ثب ــه را می خوان ــد عقدنام بای
ــم  ــاقدوش ها ه ــان و س ــود و مهمان ــده ب ــاده ش ــالن آم س
دامــاد  و  عــروس  از  خبــری  امــا  می کشــیدند،   انتظــار 

نبود.
صبــح   ۱۰ ســاعت  بــرای  ازدواج  مراســم  افــزود:  وی   
برنامه ریــزی شــده بــود. مــا تــالش کردیــم بــا آن هــا تمــاس 
بگیریــم، امــا موفــق بــه ایــن کار نشــدیم. ایــن در حالــی بــود 
ــالن  ــز در س ــر نی ــم ازدواج دیگ ــر، 4 مراس ــا بعدازظه ــه ت ک

شــهرداری برگــزار می شــد.
 مــا بــه ناچــار 4 مراســم ازدواج دیگــر را بــه خوبــی و خوشــی 
ــاد  ــروس و دام ــری از ع ــچ خب ــم هی ــاز ه ــم، ب ــزار کردی برگ

اولــی نبــود.
 کارولیــن فــل گفــت: پیــش از ایــن چنــد مــورد نــادر داشــتیم 
ــهرداری را از  ــل ش ــد روز قب ــه از چن ــاد ک ــروس و دام ــه ع ک
برگــزاری مراســم ازدواج مطلــع کــرده و ســالن را اجــاره 
می کردنــد، بــه دالیلــی از ازدواج کــردن پشــیمان شــده 

ــد.  ــالع می دادن ــا اط ــه م ــوع را ب ــا موض ــد؛ ام بودن
ــا لحــن تلخــی افــزود: برخــی اهمیــت مراســم ازدواج  وی ب
ــم  ــژه مراس ــالن وی ــال س ــوان مث ــه عن ــد؛ ب را درک نمی کنن
ــه  ــد ک ــور می کنن ــالنی تص ــد س ــهرداری را مانن ــی ش عروس

ــد.  ــاره کرده ان ــی اج ــک مهمان ــزاری ی ــرای برگ ب
فــل گفــت: فقــط فکــرش را بکنیــد کــه همــه مــا بــه اضافــه 
ــاد هســتیم ــان و ســاقدوش ها منتظــر عــروس و دام  مهمان

در حالــی کــه آن هــا دارنــد بــازی رایانــه ای »کنــدی کــراش« 
کــرده و بــه انــدازه ای محــو بــازی هســتند کــه مراســم 

ازدواجشــان را فرامــوش می کننــد. 
ــواب  ــد، ج ــن می زنن ــه تلف ــر چ ــم ه ــتان ه ــل و دوس فامی

نمی دهنــد! 
وی افــزود:  مهمانــان و فامیــل عــروس و دامــاد خســته شــده 
و ســالن را تــرک کردنــد و مــا ســاعاتی بعــد از دلیــل غیبــت 

ایــن زوج جــوان آگاه شــدیم. 
وی تصریــح کــرد: فکــر کنیــد بــرای زوجــی کــه بــازی 
»کنــدی کــراش« مهم تــر از مراســم ازدواجشــان اســت، ایــن 

ــت؟ ــد داش ــتی خواه ــه سرنوش ــدس چ ــان مق پیم

محققــان موفــق بــه توســعه یــک میکروســکوپ 
ــرای  ــه نشــانگرهای زیســتی را ب پوشــیدنی شــدند ک
تشــخیص ســرطان دنبــال کــرده و بــر اثربخشــی دارو 
ــت  ــر اس ــای مدنظ ــه محل ه ــدن ک ــه ای از ب در نقط

نظــارت می کنــد. 
 بــه نقــل از انگجــت، محققــان در دانشــگاه کالیفرنیــا
لس آنجلــس و شــرکت تحقیقاتــی Verily موفــق بــه 
توســعه یــک میکروســکوپ پوشــیدنی شــدند کــه در 
ــک  ــزایی در کم ــش بس ــد نق ــک می توان ــده نزدی آین
بــه پزشــکان داشــته باشــد. ایــن دســتگاه بــه گونــه ای 
ــنت  ــتی فلورس ــانگرهای زیس ــه نش ــده ک ــی ش طراح

ــک  ــد ی ــرده و می توان ــارت ک ــت را نظ ــل پوس در داخ
ــاص  ــرطان های خ ــایی س ــرای شناس ــی ب ــزار حیات اب
و نظــارت بــر تحویــل دارو در داخــل بــدن افــراد 
باشــد. ایــن نشــانگرهای زیســتی بــه  طــور خــاص در 
رنگ هــای تیــره می درخشــند و متخصصــان پزشــکی 
ــال  ــدن دنب ــد آن هــا را در سراســر رگ هــای ب می توانن
کننــد. ایــن امــکان در حــال حاضــر نیــز وجــود دارد؛ 
ــه  ــای روزان ــرای مراقبت ه ــی ب ــای کنون ــا فناوری ه ام
مقــرون بــه صرفــه و همچنیــن قابــل حمــل نیســتند. 
ــتگاه  ــک دس ــاد ی ــا ایج ــش ب ــن پژوه ــان ای محقق
 کــه می توانــد همــان کار مشــابه را انجــام دهــد 

و وزن آن یــک دهــم پونــد فناوری هــای پیشــین 
اســت، می تواننــد بــه درمــان بیمــاران ســرطانی 
ــه دار  ــزر زاوی ــن دســتگاه لی ــد. ای کمــک بســزایی کنن
را روی پوســت تابانــده و ســپس یــک میکروســکوپ 
ــه  ــن واقع ــی را از ای ــان و واضح ــای درخش عکس ه
ثبــت می کنــد. ایــن اطالعــات ســپس بــه یــک رایانــه 
ــای  ــم نویزه ــک الگوریت ــا ی ــده و در آنج ــال ش ارس
اضافــی را کــه از ســوی پوســت تولیــد شــده، حــذف 
ــه پزشــکان کمــک  ــی ب ــر واضــح نهای ــد. تصوی می کن
ــدن  ــل ب ــیمیایی را در داخ ــواد ش ــا م ــرد ت ــد ک خواه

ــد. ــال کنن دنب

ساخت یک میکروسکوپ پوشیدنی

ـــمـــاره 300 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــد ب ــان بتوانن ــا مجرم ــود ت ــادی الزم ب ــش زی ــته دان ــه در گذش اگرچ
محــدودی کــه وجــود داشــت از قربانیــان سوءاســتفاده کننــد، امــا در حــال حاضــر دیگــر نیــازی 
ــا  ــه داشــتن دانــش فنــی و تخصصــی زیــادی نیســت؛ فقــط کافــی اســت کمــی دانــش ب ب

ابزارهــای جدیــد آمیختــه شــود تــا یــک جــرم ســایبری رخ دهــد.
ــت و حضــور مشــتریان گوناگــون   ــران اینترن ــه افزایــش کارب ــا توجــه ب از یــک دهــه پیــش ب
ــان  ــات بنی ــات و ارتباط ــادل اطالع ــد و تب ــام فضــای تولی ــه ن شــبکه های مجــازی پلیســی ب
نهــاده شــد تــا بتوانــد در مبــارزه بــا مجرمــان مجــازی بــه نحــو شایســته عمــل کنــد. بــا توجــه 
بــه گســتردگی ماموریت هــای  ایــن پلیــس تخصصــی و بــه منظــور افزایــش آگاهــی کاربــران 
مصاحبــه ای بــا »ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی«، رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل 
ــان  ــه مخاطب ــن آن ب ــه کــه مت ــان صــورت گرفت اطالعــات فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفه

ــود. ــه می ش ارائ
ــای  ــال در فض ــه امس ــی ک ــترین جرائم ــد بیش ــوال بفرمایی ــتین س ــوان نخس ــه عن     ب
مجــازی اتفــاق افتــاده، چــه جرائمــی بــوده و کــدام جــرم بیشــترین آمــار را بــه خــود اختصاص 

داده اســت؟
ــه آن  ــم بیشــترین جرائمــی کــه در 7 ماهــه گذشــته ب ــد بگوی ــه ســوال شــما بای در پاســخ ب
ــا رســیدگی شــده، ســرقت های اینترنتــی، کالهبرداری هــای اینترنتــی و هتــک  در پلیــس فت
حیثیــت بــوده اســت؛ جرائــم اخالقــی، بیشــترین رکــورد جرائــم را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت و نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته هــم افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.

    بــه عنــوان کارشــناس فضــای مجــازی بفرماییــد مهم تریــن علــت موفقیــت مجرمــان 
در فضــای ســایبری چیســت؟ آیــا تجهیــزات پلیــس ســایبر در اســتان اصفهــان توانایــی شــکار 

مجرمــان ایــن فضــا را دارد؟
ــران  ــکاب جــرم می شــوند، ساده اندیشــی کارب ــه ارت ــق ب ــی کــه مجرمــان موف ــن دلیل  مهم تری
ــرفته در  ــایبری پیش ــزات س ــود تجهی ــه وج ــه ب ــا توج ــت. ب ــان اس ــی آن ــی اجتماع و مهندس
ــزات  ــن تجهی ــز از ای ــر نی ــتان های دیگ ــدادی از اس ــه تع ــان ک ــتان اصفه ــای اس ــس فت پلی
اســتفاده می کننــد، بیشــتر مجرمــان شناســایی شــده و بــه دســت قانــون ســپرده می شــوند. 
البتــه بایــد بــه تــوان زیــاد علمــی پرســنل نیــز اشــاره کــرد کــه بــا مهــارت و تخصــص خــود 

ــد. ــایی می کنن ــان را شناس مجرم
    دربــاره جرائــم جدیــد فضــای مجــازی و شــگردهایی کــه مجرمــان در ایــن جرائــم بــرای 

جــذب قربانیــان بــه کار می برنــد، توضیــح دهیــد؟
از  اســتفاده  ماننــد  می شــوند؛  پدیــدار  نویــن  تکنولوژی هــای  ورود  بــا  جدیــد  جرائــم 
ــورد  ــاب م ــرقت از حس ــی و س ــات کارت بانک ــی اطالع ــرای کپ ــه ب ــکیمر ک ــتگاه های اس دس
اســتفاده قــرار می گیرنــد. همچنیــن ســایت های جعلــی بــرای ســرقت اطالعــات یــا 
ــراه  ــای هم ــری و تلفن ه ــتم های کامپیوت ــه سیس ــوذ ب ــک و نف ــرای ه ــه ب ــی ک نرم افزارهای

هوشــمند بــه کار گرفتــه می شــوند.
ــه  ــازی توصی ــای مج ــران فض ــه کارب ــه ب ــن زمین در ای
ــل  ــاط کام ــازی احتی ــای مج ــه فض ــود در ورود ب می ش
از ســایت های  را لحــاظ و هنــگام دانلــود نرم افــزار 

ــد. ــود کنن ــن دانل مطمئ
ــا  ــا در رابطــه ب      اقدامــات پیشــگیرانه پلیــس فت

جرائــم نویــن تــا چــه حــد موفــق بــوده اســت؟
فتــا  پلیــس  نویــن،  جرائــم  از  پیشــگیری  بــرای 

ــران  ــه کارب ــتان ب ــرورش اس ــوزش و پ ــیما و آم ــکاری صداوس ــا هم ــای الزم را ب آموزش ه
ــی در بیــن  ــرآورد انجــام شــده؛ بازخــورد خوب اینترنتــی در تمــام گروه هــای ســنی داده کــه ب

ــوده اســت. ــورد رضایتشــان ب شــهروندان داشــته و م
    سایت های غیراخالقی چند درصد از جرائم سایبری را شامل می شوند و برخورد پلیس با 

این سایت ها چگونه است؟
حــدود ۱۰ درصــد فضــای مجــازی را ســایت های غیراخالقــی تشــکیل می دهنــد و در اصفهــان 
ــورت  ــورد الزم ص ــان برخ ــا آن ــود و ب ــایی می ش ــه شناس ــایت مجرمان ــدود ۱۰۰۰ س ــه ح روزان

ــی می شــوند. ــی معرف ــه مراجــع قضای ــا دســتگیر و ب ــدگان آن ه ــرد، گردانن می گی
    فیلترینگ سایت ها و شبکه های غیرمجاز توسط پلیس فتا چگونه بوده است؟

ــق  ــه مصادی ــده کمیت ــر عه ــه ب ــایت های مجرمان ــگ س ــال فیلترین ــی و اعم ــارت، بررس نظ
ــت. ــه اس مجرمان

ــرای ایمــن بــودن از انــواع جرائــم ســایبری، به ویــژه  ــه شــهروندان ب     چــه توصیــه ای ب
جرائــم جدیــد داریــد؟

ــا تلفــن همــراه  ــه  ی ــه رایان ــه می شــود کــه دســتگاه های خــود از جمل ــه شــهروندان توصی  ب
خــود را بــا نصــب آنتی ویــروس بــه روز و اصلــی، ایمــن کننــد تــا فــردی نتوانــد بــه اطالعــات 

محرمانــه ایشــان دسترســی داشــته باشــد.
    دربــاره جرائــم ســایبری در بخش هــای دفاعــی و امنیتــی و هــک تعــدادی از 

کارخانه هــا چــه اقداماتــی صــورت گرفــت؟
تامیــن امنیــت ســایبری بخش هــای دفاعــی، امنیتــی و کارخانه هــا از جملــه انــرژی هســته ای 

و.... بــر عهــده ســازمان مربوطه اســت.
ــه اینکــه بیشــترین کار شــما در فضــای ســایبری اســت، بفرماییــد مــردم  ــا توجــه ب     ب
ــد  ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــترس داش ــتقیم و در دس ــاط مس ــما ارتب ــا ش ــد ب ــه می توانن چگون

ــد ؟ ــرح کنن ــود را مط ــکالت خ مش
شــهروندان می تواننــد بــرای بیــان مشــکالت خــود 
ــه، ســاختمان  ــان قائمی ــع در خیاب ــا واق ــس فت ــه پلی ب
ــن  ــماره تلف ــا ش ــا ب ــد ی ــه کنن ــی مراجع ــس آگاه پلی
2۱84355 تمــاس بگیرنــد یــا از طریــق ایمیــل بــا مــا 

ــد. ــه نماین مکاتب
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