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��
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 را از ������ ��� و ������ ��ا��� ����.
 آ����  �� ����� ای ��� ���� �� در ��ر�� ����� و و���� 
��� �����ن ا��ان را �� ����� �� ��دش ا��، آ���ر 
و ���ن ��ز�� و �� از �� د�� از ا���ب ا����، د��� 

را ���� زده و ����� ����.
 �� �� �� ���ا��� و���� ��ی ا�� ����� ��رگ را   ا
 ������� ��د،  و��ه  رو��اد   �� و  ��رز  ��د��   ����
ا�� �� ���ان ��� ����� ��وار  �����؛   ���� ����

��� ��� را ���ن �� ����. 
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حماسه ۹ دی 

در کالم مقام معظم رهبری

مــن در همیــن فتنــه  ۸۸ بــه بعضــى دوســتان قرائن و شــواهد را نشــان دادم؛ 
ــزى وجــود داشــت.  ــل از آن، برنامه ری ــزده ســال قب ــل از ده ســال، پان حداق
ــزى  ــر آن برنامه ری ــت؛ اث ــود داش ــزى وج ــام، برنامه ری ــت ام ــد از رحل از بع
در ســال ۷۸ ظاهــر شــد؛ مســائل کــوى دانشــگاه و آن قضایایــى کــه اغلــب 
ــد  ــک تجدی ــد، ی ــش آم ــته پی ــال گذش ــه س ــى ک ــت؛ قضایای ــان هس یادت

ــا.  ــراى آن برنامه ریزى ه ــود ب ــى ب حیات
کیمیــای وطــن پیــام حماســه بی نظیــر ۹ دی را در کالم رهبــر معظــم انقــالب 

دام ظلــه العالــی مــرور می کنــد.
۱. تعریف فتنه، ریشه و آثار آن

ــرِ دوســت  ــا ظاه ــد ب ــده اى بیاین ــک ع ــه ی ــن اســت ک ــش ای ــه، معنای  فتن
و باطــِن دشــمن وارد میــدان شــوند، فضــا را غبارآلــود کننــد؛ در ایــن فضــاى 
غبارآلــود، دشــمِن صریــح بتوانــد چهــره  خــودش را پنهــان کنــد، وارد 
ــد... . فتنه گــر یــک تکــه حــق، یــک تکــه باطــل  ــه بزن میــدان شــود و ضرب
ــذارد؛  ــم می گ ــار ه ــد، در کن ــوط می کن ــم مخل ــا ه ــا را ب ــرد، این ه را می گی
«فحینئــذ یشــتبه الحــّق علــى اولیائــه»؛ آن وقــت کســانى کــه دنبــال حــق 
ــت  ــن اس ــه ای ــود. فتن ــتبه می ش ــر مش ــان ام ــم برایش ــا ه ــتند، آن ه هس

دیگــر...(۱۳۸۸/۱۰/۲۹)
«و اّتقــوا فتنــة ال تصیبــّن اّلذیــن ظلمــوا منکــم خاّصــة» (انفــال: ۲۵) 
بســیار مهــم اســت. ممکــن اســت در یــک ســاختمان، آن کســى کــه بنزیــن 
می ریــزد و بى احتیاطــى می کنــد و کبریــت می کشــد، یــک نفــر باشــد؛ 
امــا کســى کــه می ســوزد، فقــط آن یــک نفــر نیســت. ممکــن اســت یــک 
نفــر کشــتى را ســوراخ کنــد، امــا کســى کــه غــرق می شــود، فقــط آن یــک 
نفــر نیســت. قــرآن می گویــد از یــک چنیــن فتنــه اى بپرهیزیــد کــه وقتــى 
ــه اســت، دامــن آن کســى ــه موجــب فتن ــط دامــن آن کســى را ک ــد، فق آم
ــن  ــرد؛ دام ــم می گی ــا را ه ــن بیگناه ه ــرد؛ دام ــت، نمی گی ــم اس ــه ظال را ک
کســانى را هــم کــه در ایجــاد ایــن فتنــه تأثیــر نداشــته اند، می گیــرد. 
«و اّتقــوا»؛ از یــک چنیــن فتنــه اى بپرهیزیــد، مراقــب باشــید. الزمــه  ایــن کار 
چیســت؟ الزمــه اش خوْدنظارتــى اســت؛ یعنــى بــر یکدیگــر نظــارت کنیــم؛ «و 
تواصــوا بالحــّق و تواصــوا بالّصبــر» (عصــر: ۳). دائــم تواصــى کنیــم. این هــا 
ــعارهاى  ــانى ش ــى کس ــه یعن ــت. (۹۱/۳/۲۴) فتن ــالمت اس ــانه هاى س نش
ــب  ــراى فری ــد ب ــد، بیاورن ــواى صددرصــد باطــل مطــرح کنن ــا محت حــق را ب
دادن مــردم. هــدف از ایجــاد فتنــه، گمــراه کــردن مــردم اســت. (۸۹/۱۰/۸)

مــن در همیــن فتنــه  ۸۸ بــه بعضــى دوســتان قرائن و شــواهد را نشــان دادم؛ 
ــزى وجــود داشــت.  ــل از آن، برنامه ری ــزده ســال قب ــل از ده ســال، پان حداق
ــزى  ــر آن برنامه ری ــت؛ اث ــود داش ــزى وج ــام، برنامه ری ــت ام ــد از رحل از بع
در ســال ۷۸ ظاهــر شــد؛ مســائل کــوى دانشــگاه و آن قضایایــى کــه اغلــب 

ــى  ــد. قضایای ــان نباش ــت یادش ــاید درس ــم ش ــى ه ــت، بعض ــان هس یادت
کــه ســال گذشــته پیــش آمــد، یــک تجدیــد حیاتــى بــود بــراى آن 

(۱۳۸۹/۰۸/۰۴) برنامه ریزى هــا. 
۲. حجت الهی در زمان فتنه

در شــرایط فتنــه، کار دشــوارتر اســت؛ تشــخیص دشــوارتر اســت. البتــه خــداى 
متعــال حجــت را همیشــه تمــام می کنــد؛ هیــچ وقــت نمی گــذارد مــردم از 
خــداى متعــال طلبــکار باشــند و بگوینــد تــو حجــت را بــراى مــا تمــام نکــردى
راهنمــا نفرســتادى، مــا از ایــن جهــت گمــراه شــدیم. در قــرآن مکــرر ایــن 
معنــا ذکــر شــده اســت. دســت اشــاره الهــى همــه جــا قابــل دیــدن اســت؛ 
منتهــا چشــم بــاز می خواهــد. اگــر چشــم را بــاز نکردیــم، هــالل شــب اول ماه 

را هم نخواهیم دید؛ اما هالل هست. (۱۳۸۸/۱۰/۱۹)
۳. تعریف بصیرت و موانع 

یــک ملتــى کــه بصیــرت دارد، مجموعــه  جوانــان یــک کشــور وقتــى بصیــرت 
دارنــد، آگاهانــه حرکــت می کننــد و قــدم برمی دارنــد، همــه  تیغ هــاى 
ــرت  ــت. بصی ــن اس ــرت ای ــود. بصی ــد می ش ــا کن ــل آن ه ــمن در مقاب دش
ــه  ــد، آن هــا را ب ــد آن هــا را گمــراه کن ــه نمی توان ــود، غبارآلودگــى فتن وقتــى ب
اشــتباه بینــدازد. اگــر بصیــرت نبــود، انســان ولــو بــا نیــت خــوب، گاهــى در 
راه بــد قــدم می گــذارد. شــما در جبهــه  جنــگ اگــر راه را بلــد نباشــید، اگــر 
ــک  ــار نداشــته باشــید، ی ــا در اختی ــر قطب نم ــد نباشــید، اگ نقشــه خوانى بل
ــد؛ راه  ــرار گرفته ای ــمن ق ــره  دش ــد در محاص ــد مى بینی ــگاه می کنی ــت ن وق
ــا  ــن قطب نم ــود. ای ــلط می ش ــما مس ــر ش ــمن ب ــد، دش ــى آمده ای را عوض
همــان بصیــرت اســت. در زندگــِى پیچیــده  اجتماعــِى امــروز، بــدون بصیــرت 
ــرت  ــند، بصی ــد، بیندیش ــر کنن ــد فک ــا بای ــرد. جوان ه ــت ک ــود حرک نمی ش
خودشــان را افزایــش بدهنــد. معلمــان روحانــى، متعهــدان موجــود در 
ــه  ــد ب ــوزوى، بای ــگاهى و ح ــگ، از دانش ــواد و فرهن ــل س ــا از اه ــه  م جامع
ــیله ــرت در وس ــدف، بصی ــرت در ه ــد؛ بصی ــت بدهن ــرت اهمی ــئله  بصی مس
ــرت در  ــع راه، بصی ــرت در شــناخت موان ــرت در شــناخت دشــمن، بصی بصی
ــن  ــع؛ ای ــن موان ــع و برداشــتن ای ــن موان ــرى از ای ــاى جلوگی شــناخت راه ه
ــا   ــد ب ــما می دانی ــت ش ــود، آن وق ــرت ب ــى بصی ــت. وقت ــا الزم اس بصیرت ه
ــد. (۱۳۸۸/۰۷/۱۵) ــان برمی داری ــا خودت ــزار الزم را ب ــى طــرف هســتید، اب ک

ــد؛ چــراغ مه شــکن  ــه مثــل یــک مــه غلیــظ، فضــا را نامشــخص می کن فتن
ــرت اســت. (۱۳۸۹/۴/۲) ــان بصی ــه هم الزم اســت ک

۴. وظیفه مردم در چگونگی مقابله با فتنه  
ــت  ــاب آوردن، خصوصی ــه حس ــه را ب ــنجى، لحظ ــیارى، موقع س ــن هش ای
برجســته و مهمــى اســت کــه بایــد ملــت مــا در همــه  مــوارد متوجــه باشــند؛ 
آنجائــى کــه دشــمنى و توطئــه  دشــمن حــس می شــود، بــه صــورت 
ــردم. ــه  م ــن از ناحی ــد. ای ــان بدهن ــیت نش ــه حساس ــد هم ــه اى بای لحظ
ــم.  ــتحکم کنی ــم، مس ــظ کنی ــدا حف ــا خ ــود را ب ــاط خ ــد ارتب (۹۱/۷/۱۹) بای
ــاى  ــردم، کاره ــاى م ــت: همت ه ــن اس ــى همی ــت اله ــک حرک ــت ی خاصی
مــردم، عــزم و اراده  مــردم، حضــور مــردم، در کنــار توجــه بــه خــدا، در کنــار 
ــود  ــاط خ ــت. ارتب ــم اس ــى مه ــا خیل ــرع؛ این ه ــراى تض ــاده  ب ــاى آم دل ه
ــه ســمتى شــود  ــل ب ــا متمای ــاى م ــم دل ه ــم. نگذاری ــوى کنی ــدا ق ــا خ را ب
ــا و هــب  ــا بعــد اذ هدیتن ــزغ قلوبن ــا الت ــد؛ «رّبن ــا را از راه خــدا دور کن کــه م
لنــا مــن لدنــک رحمــة» (آل عمــران: ۸). ایــن دعائــى اســت کــه قــرآن بــه 
ــروز  ــت؛ ام ــه هس ــمن همیش ــر و دش ــد. (۸۹/۱۰/۸) فتنه گ ــاد می ده ــا ی م
یــک دشــمن اســت، فــردا یــک دشــمن دیگــر اســت، پس فــردا یــک کــس 
دیگــر اســت، یــک جــور دیگــر اســت. یــک ملــت وقتــى بیــدار بــود آگاه بــود
ــا  ــش داشــت ب ــود، روی ــده ب ــرد، زن ــظ ک ــان خــودش را حف ــود، ایم ــازم ب ع
ــد  ــم خواه ــان تر ه ــه روز آس ــه روزب ــانى - ک ــا آس ــا ب ــن معارضه ه ــه  ای هم
ــن  ــه  ای ــر هم ــد، ب ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــد، دس ــتادگى می کن ــد - ایس ش
معارضه هــا هــم فائــق مى آیــد. (۱۳۸۸/۱۰/۲۹) «هوشــیاری و موقع ســنجی 
ــه آن  لحظــه ای»، خصوصیــت برجســته ای اســت کــه مــردم همــواره بایــد ب
ــه صــورت لحظــه ای  ــه دشــمن، ب ــه محــض توطئ توجــه داشــته باشــند و ب

ــد. (۹۱/۷/۱۹) ــان دهن ــش نش واکن

۵. طراحان اصلی فتنه
در آن فتنــه، طــراح و نقشــه کش و مدیــر در بیــرون از مرزهــا بــوده و هســت 
و عــده ای بــه خاطــر حــب بــه نفــس و حــب بــه مقــام اســیر توطئــه آن هــا 

شــدند و دانســته یــا ندانســته بــا آن هــا همــکاری کردنــد. (۸۹/۱۱/۱۵)
ــا خــب، محاســباتش  ــود؛ منته ــرده ب ــى دقیقــى ک دشــمن محاســبات خیل
غلــط از آب درآمــد؛ ملــت ایــران را نشــناخته بــود. دشــمن در پشــت صحنــه
همــه  چیزهــا را مشــاهده کــرده بــود. ایــن کســانى کــه شــما بهشــان می گویید 
ســران فتنــه، کســانى بودنــد کــه دشــمن این هــا را هــل داد وســط صحنــه. 
البتــه گنــاه کردنــد. نبایســتى انســان بازیچــه  دشــمن شــود؛ بایــد فــورا قضیــه 

را بفهمــد. (۸۹/۱۰/۱۹)
۶. ترکیب جمعیتی فتنه

کســانی کــه در مقابــل عظمــت ملــت ایــران در انتخابــات ایســتادند، از ملــت 
نیســتند؛ بلکــه افــراد ضــد انقــالب صریــح (منافقــان، ســلطنت طلبان و ...)  
ــان کار ضــد  ــت و لجاجــت خــود هم ــر جهال ــر اث ــه ب ــرادی هســتند ک ــا اف ی
ــد. (۸۸/۱۱/۱۹) ــردم ندارن ــوده م ــه ت ــد و ربطــی ب ــالب را انجــام می دادن انق

۷. حامیان اصلی فتنه و محورهای تبلیغی آن ها
ایشــان بــا یــادآوری حمایــت آمریــکا، انگلیــس، کشــورهای غربــی و منافقــان 
ــمنان  ــی دش ــد «همراه ــات افزودن ــس از انتخاب ــه پ ــلطنت طلبان از فتن و س
و فتنه گــران بــه تجلــی عظمــت پرشــکوه ملــت ایــران در ۹ دی و ۲۲ بهمــن 
ــه  ــمن ک ــات دش ــم تبلیغ ــم عظی ــد ...» (۸۹/۰۳/۱۴) آن حج ــر ش ۸۸ منج
می خواســت فتنه گــران را مــردم ایــران معرفــى کنــد و این جــور نشــان 

ــتند. (۹۰/۹/۲۱) ــان برگش ــان، از نظامش ــران از انقالبش ــردم ای ــه م ــد ک بده
۸. اهداف فتنه

آن هــا فتنــه ســال ۸۸ را بــرای زمیــن زدن نظــام جمهــوری اســالمی، تقویــت 
یــا تــدارک کردنــد. (۹۰/۵/۱۶) بــه گمــان آن هــا بســاط جمهــورى اســالمى بنــا 
بــود جمــع شــود؛ نــه فقــط حقیقــت دیــن، حتــی شــعارهاى دینــى هــم باقى 
نماَنــد؛ برنامــه ایــن بــود. (۸۹/۱۰/۱۹) توطئــه  بزرگــى پشــت فتنــه  ســال ۸۸ 
بــود. ایــن فتنــه خیلــى چیــز مهمــى بــود، قصدشــان خیلــى قصــد عجیــب 

و غریبــى بــود؛ در واقــع می خواســتند ایــران را تســخیر کننــد. (۸۹/۰۸/۱۲)
۹. فتنه گران و تناقض رفتاری آن ها

این هایــی کــه عامــل فتنــه بودنــد تــوى خیابــان یــا بعضــى از سخنگویانشــان 
ــا  ــت هائى این ه ــا دس ــد؛ ام ــده بودن ــدان ش ــن می ــته وارد ای ــب ندانس اغل
را هدایــت می کــرد، نمی فهمیدنــد. حــاال اینکــه چطــور بعضى هــا وارد 
ــد، خــودش  ــه دشــمن کمــک کردن ــور ندانســته ب ــدان شــدند، چط ــن می ای
تحلیل هــاى دقیــق روانشــناختى دارد؛ امــا واقعیــت قضیــه ایــن اســت کــه 
عــرض کــردم. ایــن مســئله خیلــى کار بزرگــى بــود؛ ایــن کار را شــما جوان هــا 
بــه ســامان رســاندید. (۸۹/۰۸/۱۲) بعضــى در ایــن فتنــه و در ایــن جنجــال 
ــن همــان  ــد ای ــدازى اســت؛ نفهمیدن ــن بران ــد اســم ای وارد شــدند، نفهمیدن
ــا  ــتهم بأخفافه ــن داس ــى فت ــود: «ف ــن فرم ــه امیرالمؤمنی ــت ک ــه اس فتن
و وطئتهــم بأظالفهــا و قامــت علــى ســنابکها». (نهج البالغــه، خطبــه  ۳) فتنــه 
خــرد و نابــود می کنــد کســانى را کــه زیــر دســت و پــاى فتنــه قــرار بگیرنــد. 
آن هــا نفهمیدنــد ایــن فتنــه اســت. یــک حرفــى را یکــى گفــت، این هــا هــم 
ــت.  ــم دانس ــک حک ــه ی ــوم ب ــه را محک ــود هم ــس نمی ش ــد. پ ــرار کردن تک
ــد  ــم بای ــل را ه ــه غاف ــل. البت ــم غاف ــا حک ــت ب ــاوت اس ــد متف ــم معان حک
ــه گاه  ــی ک ــه حوادث ــد ک ــات می کن ــراوان اثب ــن ف ــرد. شــواهد و قرائ ــدار ک بی
ــج  ــه ۸۸، از نتای ــال ۷۸ و فتن ــوادث س ــه ح ــد از جمل ــور رخ می ده در کش

برنامه ریزی هــای میان مــدت و بلندمــدت دشــمن اســت. (۸۹/۰۸/۰۴)
شــعار طرفــدارى از قانــون می دهنــد، عمــل صریحــا برخــالف قانــون انجــام 
ــه در  ــد ک ــد کارى می کنن ــد، بع ــام می دهن ــدارى از ام ــد. شــعار طرف می دهن
عرصــه  طرفــداران آن هــا، یــک چنیــن گنــاه بزرگــى انجــام بگیــرد؛ بــه امــام 
ــت؛  ــى نیس ــن، کار کم ــود. ای ــت بش ــام اهان ــس ام ــه عک ــود، ب ــت بش اهان
ــط  ــى خوشــحال شــدند. فق ــن کار خیل کار کوچکــى نیســت. دشــمنان از ای
خوشــحالى نیســت، تحلیــل هــم می کننــد. بــر اســاس آن تحلیــل، تصمیــم 

(۸۸/۰۹/۲۲) می گیرنــد. 

۱۰. گناه سران فتنه
ــد  ــن نکردن ــون تمکی ــه قان ــه ب ــود ک ــن ب ــه  ۸۸ همی ــروزان فتن ــاه آتش اف گن
ــات  ــد از انتخاب ــى بع ــت کس ــن اس ــد. ممک ــن نکردن ــردم تمکی ــه رأى م ب
ــا  ــدارد؛ ام ــرادى ن ــراض ای ــن اعت ــب، ای ــى خ ــد؛ خیل ــته باش ــراض داش اعت
راِه قانونــى دارد کــه چگونــه بایــد ایــن اعتــراض را بیــان و دنبــال کــرد. اگــر 
قانــون را قبــول داریــم، بایــد از آن راه برویــم. ایــن هــم نکتــه  اصلــى اســت. 
(۹۰/۷/۲۰) حتــی اگــر بــا نــگاه خوشــبینانه بــه آن ماجــرا نــگاه کنیــم، گنــاه 
ــه  ــبهه و خدش ــه ش ــت ک ــن اس ــران ای ــاض فتنه گ ــل اغم ــزرگ و غیرقاب ب
ــام  ــه نظ ــد و ب ــل کردن ــام تبدی ــل نظ ــی در مقاب ــه چالش ــود را ب ــی خ ذهن
و کشــور ضربــه زدنــد. (۹۲/۳/۸) گنــاه بزرگــى کــه برخــى از دســت اندرکاران 
فتنه هــا در کشــور انجــام می دهنــد، امیــدوار کــردن دشــمن اســت؛ دشــمن 
ــل  ــن عوام ــردم، در بی ــن م ــذى در بی ــد منف ــه می توان ــد ک ــدوار می کنن را امی

گوناگــون، در بیــن مســئوالن نظــام بــاز کنــد. (۸۹/۱۰/۸) 
در آن حــوادث فتنه گرانــی بــرای دســت یافتــن بــه قــدرت، مصلحــت کشــور 
را نادیــده گرفتنــد و بــه حقانیــت روشــن یــک راه، پشــت کردنــد؛ بــه گونــه ای 
ــوق  ــان و ش ــه هیج ــان ب ــات آن ــت از اقدام ــک مل ــه ی ــمنان درج ــه دش ک
آمدنــد و از آنــان حمایــت کردنــد؛ امــا عــده ای ایــن حقایــق روشــن را ندیدنــد 
و نمی بیننــد. البتــه برخــی هــم بــا وجــود اینکــه ایــن حقایــق را درک و فهــم 
می کننــد، امــا بــه علــت ظلمــت دل و هواهــای نفســانی، حاضــر نیســتند بــه 

ایــن فهــم خــود، ترتیــب اثــر دهنــد. (۸۹/۰۹/۰۴) 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی اســاس فتنــه پــس از انتخابــات را نفــی آرای 
مــردم، خدشــه وارد آوردن بــه حضــور ملــت و اتهام و تهمت به نظام برشــمردند 
ــدند در  ــر نش ــزرگ حاض ــاه ب ــن گن ــکاب ای ــا ارت ــرادی ب ــد: اف ــد کردن و تأکی
مقابــل قانــون، «داور و شــیوه داوری کــه قانــون تعییــن کــرده اســت»، تســلیم 

شوند. (۸۸/۱۲/۰۶)
۱۱. بّیناتی که سران فتنه می توانستند متنبه شوند

آن کســى کــه بــراى انقــالب، بــراى امــام، بــراى اســالم کار می کند بــه مجردى 
کــه ببینــد حــرف او، حرکــت او موجــب شــده کــه یــک جهت گیــرى اى علیــه 
ایــن اصــول بــه وجــود بیایــد، فــورا متنبــه می شــود. چــرا متنبــه نمی شــوند؟ 
ــورى اســالمى - «اســتقالل،  ــن شــعار جمه وقتــى شــنفتند کــه از اصلى تری
ــود  ــه خ ــد ب ــود، بای ــذف می ش ــالمش ح ــالمى» - اس ــورى اس آزادى، جمه
بیاینــد؛ بایــد بفهمنــد کــه دارنــد راه را غلــط می رونــد، اشــتباه می کننــد؛ بایــد 
ــاع از فلســطین  ــراى دف ــه ب ــدس ک ــد در روز ق ــى مى بینن ــد. وقت ــرى کنن تب
و علیــه رژیــم غاصــب صهیونیســت اســت، بــه نفع رژیــم غاصب صهیونیســت 
و علیــه فلســطین شــعار داده می شــود، بایــد متنبــه بشــوند، بایــد خودشــان 
را بکشــند کنــار، بگوینــد نــه نــه، مــا بــا ایــن جریــان نیســتیم. وقتــى مى بینند 
ســران ظلــم و اســتکبار عالــم از این هــا حمایــت می کننــد، رؤســاى آمریــکا 
و فرانســه و انگلیــس و این هائــى کــه مظهــر ظلمنــد - هــم در زمــان کنونــى

ــد از  ــاال - دارن ــا ح ــاله  ت ــت س ــال و دویس ــد س ــِى ص ــم در دوره  تاریخ ه
ــب دارد؛  ــان عی ــاى کارش ــک ج ــد ی ــد بفهمن ــد بای ــت می کنن ــا حمای این ه
بایــد متنبــه بشــوند. وقتــى مى بیننــد همــه  آدم هــاى فاســد، ســلطنت طلب

ــاص  ــد، رق ــت می کن ــا حمای ــوده اى از این ه ــد، ت ــت می کنن ــا حمای از این ه
ــه بشــوند  ــد متنب ــد، بای و مطــرب فــرارى از کشــور از این هــا حمایــت می کن
بایــد چشمشــان بــاز بشــود، بایــد بفهمنــد؛ بفهمنــد کــه کارشــان یــک عیبــى 
دارد؛ بالفاصلــه برگردنــد بگوینــد نــه، مــا نمی خواهیــم حمایــت شــما را. چــرا 
ــق  ــن حقای ــت، ای ــه ى عقالنی ــا بهان ــود ب ــا می ش ــد؟ آی ــتى می کنن رودربایس
روشــن را ندیــده گرفــت کــه مــا عقالنیــت بــه خــرج می دهیــم! ایــن 
عقالنیــت اســت کــه دشــمنان ایــن ملــت و دشــمنان ایــن کشــور و دشــمنان 
ــف  ــما ک ــراى ش ــد و ب ــود بدانن ــما را از خ ــالب، ش ــمنان انق ــالم و دش اس
و ســوت بزننــد، شــما هــم همیــن طــور خوشــتان بیایــد، دلخــوش کنیــد؟ 

ایــن عقالنیــت اســت؟! ایــن نقطــه  مقابــل عقــل اســت. 
عقــل ایــن اســت کــه بــه مجــردى کــه دیدیــد برخــالف آن مبانــى اى 
کــه شــما ادعایــش را می کنیــد، چیــزى ظاهــر شــد، فــورا خودتــان 
را بکشــید کنــار، بگوئیــد نــه نــه نــه، مــا نیســتیم؛ بــه مجــردى کــه 

ــه  ــل قضی ــه اص ــاى اینک ــه ج ــد، ب ــت ش ــام اهان ــس ام ــه عک ــد ب دیدی
ــت  ــردِن کار، حقیق ــوم ک ــر از محک ــد؛ باالت ــوم کنی ــد، کار را محک ــکار کنی را ان
کار را بفهمیــد، عمــق کار را بفهمیــد؛ بفهمیــد کــه دشــمن چــه جــورى 
ایــن  چیســت؛  دنبــال  می خواهــد،  چــه  می کنــد،  برنامه ریــزى  دارد 
ــم  ــه اس ــانى ک ــم! کس ــب می کن ــن تعج ــد. م ــان بفهمن ــن آقای ــد ای را بای
و رســم خودشــان را از انقــالب دارنــد - بعضــى از ایــن آقایــان یــک ســیلى 
ــه برکــت انقــالب  ــاق و طاغــوت - و ب ــد در دوران اختن ــراى انقــالب نخوردن ب
ــد  ــالب اســت، مى بینی ــه چیزشــان از انق ــد و هم ــدا کردن اســم و رســمى پی
ــاده شــدند، صــف کشــیدند ــراق شــدند، آم ــور ُب ــالب چط ــه دشــمنان انق ک

ــه خــود بیائیــد متوجــه  ــد؛ این هــا را کــه مى بینیــد؟ ب خوشــحالند، می خندن
بشــوید. (۸۸/۰۹/۲۲)

۱۲. روح حاکم جمعیت حماسه ساز ۹ دی
در قضیــه  ۹ دى ســال ۸۸ یــک نکتــه اساســى اســت و آن نکتــه برمی گــردد 
ــم  ــه حاک ــى ک ــان روح ــى هم ــالب. یعن ــت انق ــالب و ماهی ــت انق ــه هوی ب
ــرِ تاریخــى در ســال  ــِم بى نظی ــا و آن حضــور عظی ــالب م ــر اصــل انق ــود ب ب
ــاى  ۵۷، همــان روح در ماجــراى ۹ دى نشــان داده شــد؛ کمااینکــه در قضای
ــارزى  ــه شــکل ب ــر هــم نشــان داده شــده؛ لیکــن در ۹ دى ب ــوِن دیگ گوناگ
نشــان داده شــد؛ بــه طــورى کــه جــاى انــکار و تردیــد و تأمــل بــراى هیــچ 
کــس از بدخواهــان و دوســتان و دشــمنان و دیگــران باقــى نگــذارد. آن روح 
چــه بــود؟ روح دیانــِت حاکــم بــر دل هــاى مــردم بــود. پــس اینجــا مــا دو 
تــا عنصــر در کنــار هــم داریــم: یــک عنصــر، عنصــر مــردم اســت؛ کــه مــردم 
در هــر کشــورى، در هــر جامعــه اى، اگــر چنانچــه همــت کننــد، بصیــرت بــه 
خــرج بدهنــد، عمــل کننــد و وارد میــدان بشــوند، می تواننــد همــه  مشــکالت 
ــن  ــردم از بی ــور م ــل حض ــا در مقاب ــن کوه ه ــى بزرگ تری ــد؛ یعن ــل کنن را ح

ــد. (۹۰/۹/۲۱) ــا کنن ــزرگ را جابه ج ــاى ب ــد کوه ه ــی رود؛ می توانن م
۱۳. علل حضور در صحنه و خلق حماسه ۹ دی

 کار شــوراى هماهنگــى تبلیغــات، مدیریــت اســت؛ واال کار را مــردم می کننــد، 
ــه مــى آورد؛  ــوى صحن و دل هــا دســت خداســت. مــردم را خــداى متعــال ت
یعنــى همــان ایمــان الهــى و توفیــق الهــى و تأییــد الهــى اســت کــه مــردم 
ــات  ــى از خصوصی ــید یک ــته باش ــه داش ــا توج ــى آورد. ضمن ــه م را در صحن
دیگــرى کــه در حادثــه  ۹ دى هســت، کــه بــاز آن را کامــال بــه حــوادث انقــالب 
نزدیــک می کنــد، مســئله  عاشوراســت. در قضیــه  ۹ دى هــم بــاز پــاى امــام 
حســین در میــان بــود، پــاى عاشــورا در میــان بــود. اگــر آن حــرکات ســخیف 
ــورا  ــخیف، در عاش ــا س ــاى ایض ــن گروه ه ــوى ای ــه آور از س ــع گری و در واق
پیــش نمى آمــد، ایــن حرکــت عظیــم و ایــن تحــرک عمومــى مــردم معلــوم 
ــان ــاى عاشــورا در می ــد. اینجــا هــم پ ــه وجــود بیای ــن شــکل ب ــه ای ــود ب نب

 بود. (۹۰/۹/۲۱)
۱۴. خلق حماسه ۹ دی و نتایج آن

مــردم احســاس وظیفــه  دینــى کردنــد و دنبــال ایــن وظیفــه، عمــل صالــحِ 
خودشــان را انجــام دادنــد. عمــل صالــح ایــن بــود کــه تــوى خیابــان بیاینــد
نشــان بدهنــد، بگوینــد مــردم ایــران ایننــد. بــا ایــن حرکــت مــردم، آن حجــم 
عظیــم تبلیغــات دشــمن کــه می خواســت فتنه گــران را مــردم ایــران معرفــى 
ــران از انقالبشــان، از نظامشــان  ــردم ای ــه م ــد ک ــد و این جــور نشــان بده کن
ــه  ــد ک ــان دادن ــردم نش ــى م ــد؛ یعن ــر آب ش ــش ب ــى نق ــه کل ــتند، ب برگش
ــد، گفتنــد  ــگاه کردن ایــن، مــردم ایــران اســت. تحلیلگــران خارجــى وقتــى ن
از بعــد از رحلــت امــام بزرگــوار، یــا شــاید بعضــى گفتنــد از بعــد از حــرکات 
اول انقــالب، هیــچ اجتماعــى بــا ایــن بزرگــى، بــا ایــن تپــش، بــا ایــن شــور 
ــت  ــن، حقیق ــدند. ای ــدان ش ــردم وارد می ــه م ــته، ک ــود نداش ــان وج و هیج
ــاال  ــد، خــدا شــما را ب ــاِن خــوب بدهی ــى امتح ۹ دى اســت. (۹۰/۹/۲۱)وقت
ــه، خــط انقــالب در کشــور  می بــرد. امــروز خــط اســالم، خــط ایمــان بــه اللَّ
و در میــان ملــت، خیلــى قوى تــر، پررنگ تــر و باالتــر اســت از آنچــه قبــل از 
ایــن فتنــه بــود. چــرا؟ چــون مــردم، خــوب امتحــان دادنــد. ایــن، نمــره  الهــى 

اســت. ایــن شــد بــراى مــا دســتورالعمل. (۸۹/۱۰/۱۹) 
ان تنصروهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم
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ــام  ــا گرامیداشــت قی ــس شــورای اســامی ب ــس مجل رئی
9  دی گفــت:  آمریکایی هــا و صهیونیســت ها بــه دنبــال 
ــه  ــد ک ــور بودن ــی کش ــت داخل ــوزه سیاس ــازی ح آشفته  س
البتــه ملــت ایــران بــا غیــرت دینــی و نشــان دادن اراده خود 

ــه را در دســت گرفــت. ــرل صحن کنت
علــی الریجانــی در نطــق پیــش از دســتور خــود در جلســه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاه 95( ب ــس )8 دی م ــروز مجل ــی دی علن
قیــام ملــت در 9 دی مــاه را قــدر می نهیــم و گرامــی 
می داریــم گفــت: ملــت رشــید ایــران پــس از ماه هــا 
کشــمکش سیاســی داخلــی و فتنه گری هــای گوناگــون 
روز  شــنیع  و  ســخیف  اقدامــات  از  پــس  مخصوصــا 
ــده  ــه و تعیین کنن ــور یکپارچ ــا حض ــال، ب ــورای آن س عاش
ــاب  ــر انق ــم ب ــتی ها و ظل ــر ناراس ــغ ب ــه تی ــود در صحن  خ

کشید.

وی افــزود: ملــت ایــران بــا ایــن قیــام دوبــاره اراده خویــش 
ــای  ــا رهنموده ــاخت و ب ــم س ــاب حاک ــراط انق ــر ص را ب
پیشــوای معــزز انقــاب، حضــرت آ یــت هللا خامنه ای، مســیر 

حرکــت آتــی کشــور را مشــخص کــرد.
ــت: در آن  ــار داش ــامی اظه ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
موقعیــت حســاس کــه آمریــکا و بعضــی کشــورهای غربــی 
مکــر  بــا  بی ســیرت  و  بی صــورت  صهیونیســت های   و 
ــوزه  ــری ح ــازی و اغواگ ــال آشفته س ــه دنب ــری ب و حیله گ
ــارس  ــری ن ــا تفک ــد و ب ــا بودن ــور م ــی کش ــت داخل سیاس
ــورای  ــه در روز عاش ــتی ک ــات زش ــی اقدام ــه حت و منافقان
ــرار  ــد ق ــی جدی ــه ماجراجوی ــاره پای آن ســال رخ داد را دوب
ــی  ــی و انقاب ــرت دین ــا غی ــران ب ــد ای ــت مجاه ــد، مل  دادن
ــت  ــه دس ــود ب ــه را خ ــوی، صحن ــان دادن اراده ق ــا نش و ب
ــن  ــی، بزرگ تری ــی و دین ــیاری سیاس ــن هوش ــت و ای گرف
ســرمایه ملــت ایــران بــوده و هســت و هیــچ چیــز معــادل 

آن نمی تــوان یافــت.
الریجانــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: قدردانــی از ایــن 
همــت عالــی ملــت نســتوه راست اندیشــی در دیــن و مســیر 
ــهدای  ــام)ره( و ش ــودن راه ام ــت در پیم ــت و صداق روحانی
عظیم الشــأن انقــاب و پیــروی از راهنمایی هــای رهبــر 
فرزانــه انقــاب و خدمــت خالصانــه بــه خلــق اســت تــا بــا 
ــتحکم  ــگان مس ــل بیگان ــاب را در مقاب ــی دژ انق ــاق مل وف

کنیــم. فــارس

حضــرت آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــه اشــک تمســاحی 
کــه غربی هــا بــرای کــودکان حلــب می ریزنــد واکنــش 
ــو از  ــی را ممل ــکام غرب ــت های ح ــان داد و سیاس نش

ــت. ــاق دانس ــری و نف دروغ، حیله گ
حضــرت آیــت هللا ناصــر مــکارم شــیرازی دیــروز در 
ــا حضــور طــاب  جلســه درس خــارج فقــه خــود کــه ب
و روحانیــان در مســجد اعظــم قــم برگــزار شــد، تصریــح 
کــرد: هــر چــه زمــان می گــذرد  اعتمــاد مــا بــه سیاســت 
حاکمــان بــر جوامــع کنونــی کــم و کمتــر می شــود و بــه 

آن هــا بدبین تــر می شــویم.
سیاســت های  شــیرازی  مــکارم  آیــت هللا  حضــرت 
ــری  ــو از دروغ، حیله گ ــروز را ممل ــان ام ــر جه ــم ب  حاک
و نفــاق دانســت و گفــت: نمونــه بــارز آن بعد از شکســت 

تروریســت ها در حلــب هویــدا شــد.
ــاح  ــک تمس ــه اش ــش ب ــد در واکن ــع تقلی ــن مرج ای
ــرای  ــب گفــت: شــما کــه ب ــرای کــودکان حل غربی هــا ب
کــودکان حلــب بعــد از شکســتی کــه خوردیــد، در عالــم 
تبلیغــات و پشــت تریبون هــا بــه گریــه می افتیــد، چــرا 

ــد؟ ــد و نمی کنی ــه نکردی ــن گری ــودکان یم ــرای ک ب
ــرد  ــام ک ــل اع ــازمان مل ــر کل س ــرد: دبی ــه ک وی اضاف

ــا  ــد بن ــت؛ هرچن ــش اس ــعودی کودک ک ــم س ــه رژی ک
بــه مســائل مالــی اســم ایــن رژیــم را از لیســت ســیاه 
خــود خــارج کردنــد؛ یونیســف نیــز اخیــرا گــزارش 
یمــن  در  وضعیــت کــودکان  دربــاره  تکان دهنــده ای 
منتشــر کــرده اســت؛ چــرا یــک ذره اشــک نمی ریزیــد.

ــت  ــا را تح ــیرازی غربی ه ــکارم ش ــت هللا م ــرت آی حض
و گفــت:  ندانســت  اعتمــاد  قابــل  هیــچ شــرایطی 
سیاســتمداران  و  سیاســت ها  ایــن  بــه  اعتمــادی 
حقه بــازی  دروغ،  از  مملــو  آنچــه  کــرد.   نمی شــود 
و نفــاق اســت، تحــت هیــچ شــرایطی نمی تــوان بــه آن 

اعتمــاد کــرد.
ایــن مرجــع تقلیــد افــزود: بــرای گرفتــن حــق خودمــان 
ــیم؛ واال  ــم باش ــوی و محک ــد ق ــی بای ــای کنون در دنی

ــم. ــروز می بینی ــه ام ــود ک ــان می ش ــه هم نتیج
ــرد:  ــان ک ــیرازی خاطرنش ــکارم ش ــت هللا م ــرت آی حض
آن هــا می خواهنــد شکســت حلــب را بــه نحــوی جبــران 
ــت  ــده اس ــه ش ــم متوج ــا ه ــبختانه دنی ــد؛ خوش  کنن
ــد. تناقــض  ــب اشــک تمســاح شــما را نمی خورن و فری
ــه  ــای منافقان ــا و برنامه ه ــی صحنه ه ــما را در تمام ش

متوجــه می شــوند. رســا

وزیــر ســابق اطاعــات بــا تأکیــد بــر اینکــه مشــکات امــروز 
کشــور و برجــام همگــی بــه فتنــه بازمی گــردد، یــادآور 
ــا  ــه تحریم ه ــور ب ــکات کش ــد مش ــدود ۳۰ درص ــد: ح ش
ــری  ــائل دیگ ــه مس ــتر آن ب ــش بیش ــا بخ ــردد؛ ام بازمی گ
ــر  ــی، وزی ــدر مصلح ــام حی ــود. حجت االس ــوط می ش مرب
ســابق اطاعــات، طــی ســخنانی در مراســمی بــه مناســبت 
ــع  ــاه در مســجد جام فرارســیدن ســالروز حماســه 9 دی م
ــکل گیری  ــت ش ــد عل ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــم ب ــر خ غدی
حوادثــی چــون عاشــورا، 9 دی و بســیاری از اتفاقــات دیگــر 
ــا  ــین)ع( ب ــام حس ــت: ام ــم، گف ــل کنی ــی و تحلی را بررس
ــا 6۰ هــزار ســپاه دشــمن  ــر ۳۰ ی آن تعــداد محــدود در براب
ــرای  ــه ب ــزار نام ــه 18 ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــتاد؛ ای ایس
دعــوت امــام بــه کوفــه از ســوی کوفیــان فرســتاده شــد؛ امــا 

ــد. ــام)ع( را همراهــی نکردن ــدودی ام جــز مع
وی یــادآور شــد: خــوب اســت نامه هــای کوفیــان بــه امــام 
حســین)ع( را یــک بــار مــورد بررســی و مطالعــه قــرار دهیم 
ــتند  ــه می خواس ــام)ع( چ ــان از ام ــا کوفی ــم واقع ــا ببینی  ت
و ایــن مراجعــه نکــردن و ناآگاهــی مــا، نشــان می دهــد در 

زمینــه تاریــخ امــام حســین)ع( جفــا کرده ایــم.
ــه  ــه 88 ب ــمن در فتن ــه دش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب مصلح
شــدت در فضــای مجــازی فعــال بــود، اظهــار کــرد: اوبامــا 
شــخصا پــس از جریــان 9 دی ســال 88، در ســخنانی بــه 
صراحــت اعــام کــرد کــه مــا تمــام ســعیمان را کردیــم تــا 

از طریــق اینترنــت کارمــان را انجــام بدهیــم؛ امــا ایرانی هــا 
ــق  ــن طری ــا از ای ــتند م ــد و نگذاش ــار کردن ــت را مه اینترن

ــم. ــو ببری ــان را جل کارم
ــر  ــد بســیار ب ــه ای کــه در فضــای 9 دی بای ــزود: نکت وی اف
آن اهتمــام داشــت، مدیریــت جایــگاه والیــت فقیــه در ایــن 

جریــان اســت.
ــور  ــروز کش ــکات ام ــه مش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب  مصلح
و برجــام همگــی بــه فتنــه بازمی گــردد، یــادآور شــد: حــدود 
۳۰ درصــد مشــکات کشــور بــه تحریم هــا بازمی گــردد؛ امــا 

بخــش بیشــتر آن بــه مســائل دیگــری مربــوط می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از طراحی هــای بــزرگ دشــمن 
ــام  ــر نظ ــامی، تغیی ــاب اس ــان انق ــا جری ــه ب ــرای مقابل ب
فکــری نخبــگان و مســئوالن کشــور اســت. آن هــا در پــی بــر 

ــد. نســیم ــن نظــام فکری ان هــم زدن ای

ــح  جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین تصری
ــدان  ــه می ــا ب ــن روزه ــرت در ای ــل بصی ــرد: اه ک
همیشــه  بــرای  فتنه گــران  طومــار  و  آمدنــد 
پیچیــده شــد؛ امــا اگــر روزی غفلــت شــود، شــاید 

ــود. ــرار ش ــه تک ــخ فتن تاری
ســردار علــی فضلــی عصــر دیــروز در اجتمــاع 
ــبت  ــه مناس ــه ب ــرت« ک ــداران بصی ــزرگ »علم ب
در  بــزرگ 9 دی  فرارســیدن ســالروز حماســه 
ــش  ــت: نق ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــهر برگ مهدی ش
و ســهم مــردم ایــران همــواره در طــول تاریــخ 

بی بدیــل بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد: اهــل بصیــرت در ایــن روزهــا بــه 
میــدان آمدنــد و طومــار فتنه گــران بــرای همیشــه 
پیچیــده شــد؛ امــا اگــر روزی غفلــت شــود، شــاید 

تاریــخ فتنــه تکــرار شــود.
ــا بیــان  جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین ب
ــم زد ــه 9 دی را رق ــردم حماس ــرت م ــه بصی  اینک
ــاب  ــه انق ــد ک ــی)ره( فرمودن ــام خمین ــت: ام گف
ــه دارد؛ قــرآن، عتــرت و مــردم. اســامی ســه پای

فضلــی بیــان داشــت: امــروز ماهیــت انقــاب 

اســامی برای دشــمنان روشــن شــده و دشمنی ها 
ــزرگ 88 کــه  ــق و ب ــه عمی ــه اســت؛ فتن اوج گرفت
ــتیم  ــراغ نداش ــاب س ــخ انق ــبیهش را در تاری  ش
ــه  ــت، توطئ ــوان یاف ــام می ت ــدر اس ــط در ص و فق

ــود. دشــمن ب
ــرای  ــی ب ــب، بهانه جوی ــز تقل ــح کــرد: رم وی تصری
بــود؛  فتنه گــران  اهــداف شــوم  پیــاده کــردن 
ــه  ــران فتن ــای س ــه در دولت ه ــود ک ــور می ش چط
تقلــب نبــوده و در ســال 88 تقلــب بــه میــان آمــده 
اســت؛ دشــمنان برنامه ریــزی کــرده بودنــد تــا بــه 
اســم تقلــب، مــردم را مقابــل مــردم قــرار دهنــد.

فضلــی افــزود: هوشــیاری، بیــداری و بصیــرت 
مــردم ســبب پدیــد آمــدن و یــوم هللا شــدن 

حماســه 9 دی شــد.
ــل  ــور بی بدی ــد و حض ــات خداون ــت: عنای وی گف
ــا  ــدن ب ــدان آم ــه می ــبب ب ــه س ــردم در صحن م
بصیرت هــا شــد و طومــار فتنــه و فتنه گــران بــرای 
آن مقطــع و همیشــه تاریــخ پیچیــده شــد و اگــر 
ــرار  ــه تک ــخ فتن ــاید تاری ــم، ش ــت کنی روزی غفل

ــیم ــود. نس ش

الریجانی:

آمریکا و صهیونیست ها در سال 88 به دنبال آشفته سازی ایران بودند

واکنش آیت هللا العظمی مکارم شیرازی به اشک تمساح غرب برای کودکان حلب

سیاست های غرب مملو از دروغ، حیله و نفاق است

حجت االسالم مصلحی: 

مشکالت امروز کشور، همگی به فتنه بازمی گردد

سردار فضلی: 

طومار فتنه و فتنه گران برای همیشه تاریخ پیچیده شد

حتما بخوانید!
مشکالت امروز کشور، همگی... پنجشنبه  09  دی ماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
مقابــل فتنــه بــود. در ایــن روز شــاهد یــک جمعیــت 
ــم و شــعارها بســیار روشــن  ــم و پیوســته بودی متراک

ــود.  و گویــا ب
آری، هتــک حرمــت در روز عاشــورای حســینی ششــم 
دی مــاه انجــام می شــود و مــردم بــا فاصلــه ای کوتــاه 
ــم، هشــتم  ــی هفت ــد یعن ــای بع ــد و روزه  و در روز بع

و نهم دی به میدان می آیند. 
ملــی  تظاهــرات  و  بــارز  مردمــی  حرکــت  ایــن 
بــه  واقــع  در  غیردولتــی،  و  نشــده  برنامه ریــزی 
ــی  ــدام مردم ــک اق ــری، ی ــم رهب ــام معظ ــر مق تعبی
ــود کــه  ــاز در یــک لحظــه ب خودجــوش و ناشــی از نی
ــه  ــی ب ــاز تاریخ ــن نی ــخیص ای ــا تش ــران ب ــت ای مل

ــد.  ــدان آم می
دشمن شــکن  حضــور  ایــن  اینکــه  دوم  ویژگــی 
ــاد  ــچ نه ــرا هی ــود؛ زی ــی ب ــا مردم ــوش و کام خودج
ــه  ــود؛ بلک ــرده ب ــرات نک ــرای تظاه ــی ب ــمی دعوت رس
 ایــن احســاس مســئولیت مــردم در برابــر اســام 
ــه  ــود کــه ب ــری ب ارزش هــای اســامی، انقــاب و رهب
ــه   ــن حماس ــبختانه ای ــد. خوش ــته ش ــش گذاش نمای
فراگیــر و در برگیرنــده همــه اقشــار و ســلیقه های 

ــود. ــی ب سیاس
ــت،  ــتری داش ــی بیش ــه خودنمای ــی ک ــی مهم  ویژگ
حکایــت از حضــور بــارز نســل ســوم انقــاب اســامی 
ــارز  ــور ب ــه حض ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــه ب ــن حماس در ای
جوانــان و نســل ســوم انقــاب اســامی در خلــق 
کــرد  مانــدگار  را  حماســه  آن  دی،  نهــم   حماســه 
ــگ  ــا جن ــه ب ــارم و در مقابل ــه چه ــان داد در ده و نش
نظــام  دشــمن،  پیچیــده  چالش هــای  و  نــرم 
ــا  ــم اجتماعــی )ب ــوری اســامی از ســرمایه عظی جمه
همــان احســاس و عظمــت ابتــدای انقــاب اســامی( 

ــت.  ــوردار اس برخ
ــود  ــردم، خ ــی دار م ــی و معن ــا سیاس ــعارهای کام ش
ــاع  ــعارها در دف ــرا ش ــت؛ زی ــم اس ــی مه ــک ویژگ ی
ــا  ــه ب ــت و مقابل ــری و برائ ــاب و رهب ــام، انق از اس
جریــان فتنــه و دولت هــای غربــی بــود. حــرف و پیام هــای 
مــردم در آن روز کامــا سیاســی، مســتقیم و معنــادار 
ــات  ــتفاده از ادبی ــا اس ــه را ب ــران فتن ــان س ــود. آن ب
زیــارت عاشــورا لعــن می کردنــد و از آنــان ابــراز 
ــام  ــه پی ــرای هم ــردم در 9 دی ب ــد. م ــرت می کردن نف
داشــتند. ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت. هــم بــرای 
ــه  ــرای کســانی ک ــم ب ــام داشــتند، ه ــه پی ســران فتن
ــانه های  ــا و رس ــرای غربی ه ــم ب ــد و ه ــکوت کردن س
ــوش  ــاخته و خودج ــا خودس ــعارها کام ــی. ش خارج
بــود و کامــا  مردمــی. لــذا ایــن حضــور بازتــاب 

ــت.  ــارج داش ــل و خ ــترده ای در داخ گس
ــانه های  ــه رس ــی ب ــای فراوان ــان مقاله ه ــن می در ای
غــرب راه یافــت کــه همــه در ایــن موضــوع اشــتراک 
ــردم  ــع م ــت قاط ــاب از حمای ــری انق داشــتند: »رهب
برخــوردار اســت و مخالفــان نظــام جایگاهــی در میــان 

ــد.«  مــردم ندارن
حماســه 9 دی آثــار و پیامدهــای زیــادی داشــت کــه 

ــم: ــاره می کنی ــه آن اش ب
نمایــان شــدن ظرفیــت انقــاب اســامی از پیامدهــای 
مهــم 9 دی محســوب می شــود. حماســه 9 دی دنیــا 
را بــه ایــن بــاور رســاند کــه انقــاب اســامی، ظرفیــت 
 الزم را بــرای مقابلــه بــا چالش هــای پیچیــده دارد 
و می توانــد آســیب های داخلــی و موثــر از خــارج  را ترمیــم 

. کند
آشــکار شــدن پیونــد جریــان فتنــه بــا خــارج از کشــور 
پیامــد دیگــر اســت. در فتنــه 1388، پیونــد ضــد 
ــا احــزاب و گروهــای  ــی ب ــا دولت هــای غرب انقــاب ب
ــک  ــور در ی ــل کش ــگان داخ ــی از نخب ــی و برخ سیاس
ــان ــوع گفتم ــه لحــاظ ن ــان شــد. ب ــه واحــد نمای  جبه

ــا خــارج  ــه ب شــعارها و مواضــع و عملکــرد رابطــه فتن
از کشــور بــرای ملــت ایــران مشــخص گردیــد. چهــره 
همــه عناصــر و جریان هایــی کــه بعــد از رحلــت 
انحرافــی  حلقه هــای  عنــوان  بــه  امــام  حضــرت 
ــر  ــه موث ــان فتن ــد و در جری ــرح بودن ــام مط ــط ام  خ

و نقش آفرین بودند، آشکار گردید.
همچنیــن در هــم ریختــن بــاور و بــرآورد جریــان 
فتنــه، تقویــت بــاور بــه وجــود جنــگ نــرم، شکســت 
تئوری هــای غربــی و کپی بــرداری از مــدل انقــاب 
ــی  ــره حقیق ــدن چه ــکار ش ــران و آش ــی در ای مخمل
نخبــگان کشــور از پیامدهــای ارزشــمند حماســه 9 

ــت. ــاه اس دی م
ــر  ــمن ب ــد دش ــخص ش ــه 88 مش ــع  در فتن در واق
ــه  ــن واقع ــرا در ای ــوذ دارد؛ زی ــگان نف ــده ای از نخب ع
برخــی فریــب خوردنــد و بــا تحلیل هــای نادرســت در 
میــدان دشــمن عمــل و حرکــت جریــان فتنــه را تاییــد 

ــد. و برخــی هــم ســکوت کردن
امــا بــه لطــف الهــی بیشــتر نخبــگان و مــردم در صراط 
مســتقیم انقــاب بــا تأســی از گفتمــان و مواضــع رهبر 
ــع  ــه موق ــران ب ــا فتنه گ ــامی، ب ــاب اس ــم انق معظ
مقابلــه، از مواضــع رهبــری حمایــت و ابعــاد گســترده 
ــه  ــنگری علی ــه روش ــد و ب ــا کردن ــرب را افش ــه غ فتن

ــد. ــه پرداختن فتن
بــه   1388 دی   9 مانــدگار  و  تاریخــی  حماســه 
امــام  حضــرت  رهبــری،  معظــم  مقــام  تعبیــر 
قله هــای  از  »یکــی  برکاتــه(،  )دامــت  خامنــه ای  
ــرت« ــته از بصی ــت برخاس ــدنی«، »حرک  فراموش نش

ــورد  ــای م ــور در لحظه ه ــت و حض ــناختن موقعی »ش
نیــاز«، »حرکتــی در فضــای غبارآلــود«، »حرکتــی 
ــاب  ــخ انق ــی« در تاری ــان و اراده اله ــر ایم ــی ب متک

ــود. ــامی ب اس
 تدابیــر هوشــمندانه و مدبرانــه مقــام معظــم رهبــری 
ــاد آن  ــازی ابع ــه و آشکارس ــار فتن ــت و مه در مدیری
بــرای جامعــه، بصیــرت و حضــور هوشــمندانه و ســریع 
مــردم ایــران، حماســه مانــدگار و تاریخــی 9 دی 
ــه  ــان انداخــت ک ــه جری 1388 را در سراســر کشــور ب
آثــارش بــرای همیشــه باقــی اســت و ســابقه خیانــت 
فتنه گــران از اذهــان ملــت ایــران زدوده نخواهــد شــد.

آزمون بصیرت                                  
ــْم الَ  ــا َو ُه ــوا آَمنَّ ــوا َأْن َیُقوُل ــاُس َأْن ُیْتَرکُ ــَب النَّ َأَحِس
ــا  ــه ت ــتند ک ــردم پنداش ــا م ــوت2( آی ــوَن. )عنکب ُیْفَتُن
گفتنــد ایمــان آوردیــم، رهــا می شــوند و آزمایــش 

. ند نمی شــو
ــرض  ــا را در مع ــا م ــم خدای ــنیده ایم و گفته ای ــا ش باره
امتحــان و آزمون هــای ســخت خــودت قــرار نــده! 
اســت  زود ممکــن  دنیاطلــب خیلــی  انســان  زیــرا 
 تحــت تاثیــر زرق و بــرق دنیــا یــا قــدرت و ثــروت 
و امثالهــم قــرار گیــرد و ایمانــش ســاییده شــود یــا بــه 

کلــی از ایمــان تهــی گــردد.
ــن  ــد همی ــز فرمــوده اســت فکرنکنی ــال نی  خــدای متع
واقــع  پذیــرش  مــورد  آوردیــم  ایمــان  کــه گفتیــد 
می شــوید و آزمونــی در کار نیســت؛ نــه، اینگونــه نیســت 
 بایــد امتحــان شــوید تــا عیــار ایمــان شــما معیــن 
ــز  ــطحی تمی ــری و س ــان ظاه ــی از ایم ــان واقع و ایم
داده شــود. لــذا فتنه هــای مختلفــی کــه در راه مــا قــرار 
می گیرنــد فرصتــی بــرای آزمــون اســت. بدیهــی اســت 
هــرگاه فتنه هــا چــون مــار ســمی ســر از آشــیانه بیــرون 
ــی  ــا رخ نمای ــا و تهدید ه ــی از فرصت ه ــد، ترکیب می آورن
جامعــه  امنیــت  و  قــوام  بــرای  تهدیــد   می کنــد. 
ــزان  ــش و می ــار خوی ــک زدن عی ــرای مح ــت ب  و فرص

بصیرت. 
ــی  ــار از رهنمودهای ــام، سرش ــی اس ــای سیاس آموزه ه
ــه و فتنه گــر مشــخص  ــا فتن ــا را ب ــف م ــه تکلی اســت ک
ــت  ــه دس ــیر ب ــن مس ــه از ای ــی را ک ــد و چالش می کن
آمــده، بــا رهیــدن همــراه بــا بصیــرت و گــذار بــه رفتــار 

ــی دارد. ــان برم ــب، از می مناس
ــدگار در انتخــاب درســت  ــای مان ــی از نماده  9 دی، یک
خوش خط وخــال  مــار  بــا  نبــرد  اســت کــه  مــردم 
ــرد  ــت ک ــخ ثب ــه در تاری ــرای همیش ــر را ب ــه و تزوی  فتن
ــت سیاســی  ــی در مدیری ــه از عــزم مل ــی جانان و حکایت
ــزش  ــن خی ــی در ای ــاالری دین ــم زد. مردم س ــور رق کش
ــت  ــد برافراش ــر ق ــه تمام ت ــر چ ــی ه ــه زیبای ــه ب آگاهان
و بدخواهــان و کینه تــوزان را رســوای کــوی و میــدان 
کــرد. یــک چنیــن ســرمایه سرشــاری، همیشــه در 
ــا  ــت و ت ــاری اس ــامی ج ــران اس ــان ای ــت از کی صیان
زمانــی کــه بصیــرت هســت، پیشــرفت و موفقیــت 
ــناخت آن  ــد ش ــه، نیازمن ــا فتن ــارزه ب ــت. مب ــز هس  نی
و شــناخت فتنــه، نیازمنــد فتانــت و زیرکــی اســت کــه از 

آن بــه بصیــرت یــاد می کنیــم. 
به مناسبت روز بصیرت احادیثی چند بیان می کنیم:

ــنَّ  ــه أخاُفُه ــه: َثاث ــه و آل ــی هللا علی ــم صل ــر اعظ  پیامب
ــِن ــه، و ُمِضــاُّت الِفَت ــَد الَمْعرِف الــه َبْع  علــی ُاّمتــی: الضَّ

و َشْهَوه الَبْطِن و الَفْرِج. 
ســه چیــز اســت کــه از آن هــا بــر اّمــت خــود بیمناکــم: 
فتنه هــای گمراه کننــده شــناخت،  از  بعــد   گمراهــی 

و شکم بارگی و شهوترانی.
ســه نکتــه مهــم، گروهــی پــس از هدایــت گمــراه 
برخــوردار  الزم  بصیــرت  از  چــون  چــرا؟  می شــوند؛ 
ــر  ــر س ــده ب ــای گمراه کنن ــی فتنه ه ــذا وقت ــتند. ل نیس
راه قــرار گیــرد، گمــراه می شــوند؛ حــال ایــن فتنــه 
می توانــد سیاســی باشــد یــا اقتصــادی یــا شــهوت 

شــکم و جنســی.
پیامبــر خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه بــه اصحابــش 
فرمــود: إّنکُــم أْصحابــی و إْخوانــی َقــوٌم فــی آِخــِر 
الّزمــاِن آَمنــوا و َلــم َیَرونــی... َلحُدُهــم أَشــدُّ َبقّیــه 
ــاِء  ْلم ــه الظَّ ــی الّلیل ــاِد ف ــْرِط الَقت ــن َخ ــِه ِم ــی ِدین عل
ُاولئــَک َمصابیــُح  الَغضــا،  أو کالقاِبــِض علــی َجْمــرِ 
ــه؛  ــراَء ُمْظِلم ــه َغْب ــن کلِّ فتن ــُه ِم ــُم الّل ــی، ُینِجیِه ج الدُّ
مــن بــرادران  امــا  مــن هســتید؛   شــما همراهــان 

ــد  ــان آورده ان ــه ایم ــتند ک ــان هس ــی در آخرالزم  مردمان
 و مــرا ندیده انــد... پایــداری هــر کدامشــان در دینــداری
بیشــتر از مقاومــت کســی اســت کــه می خواهــد در 
شــب تــار، خارهــای ســاقه گون را بــا دســت از بــاال 
بــه پاییــن بزدایــد یــا همچــون کســی اســت کــه زغــال 
ــان  ــی دارد. این ــه م ــف نگ ــز را در ک ــوب گ ــه چ افروخت
آنــان  تاریکی انــد. خداونــد  تابــان در دل   چراغ هــای 

را از فتنه های غبارآلود و شبگون نجات می بخشد.
 پیامبــر اعظــم صلــی هللا علیــه و آلــه: یکــوُن َقــوٌم ِمــن 
ــم  ُلْه ــی أوَّ ــا ُیعط ــَل م ــَر ِمث ــوَن الْج ــی، ُیْعَط ــرِ ُاّمت آِخ

ــَر. ــروَن الُمْنکَ ــه، ُیْنِک ــَل الِفْتَن ــوَن أه ُیقاِتل
ــد خاســت  ــت مــن، مردمــی برخواهن ــان آخــر اّم  از می
ــن  ــاداش اولی ــر و پ ــد اج ــان مانن ــاداش و اجرش ــه پ ک
 افــراد امــت خواهــد بــود. بــا فتنه گــران می جنگنــد 

و با منکر و زشتی می ستیزند.
ــران  ــا فتنه گ ــتیز ب ــان و س ــداری و ایم ــداری در دین  پای
و هــر گونــه زشــتی از ویژگی هــای انســان بصیــر اســت؛ 
لــذا اینــان بــه چــراغ هدایــت تعبیــر شــده اند کــه 
ــی  ــم صل ــر اعظ ــه پیامب ــد. چنانچ ــا را می زداین تیرگی ه
ــَک  ــَن، ُاولئ ــی للُمْخِلصی ــد: ُطوب ــه فرمودن ــه و آل هللا علی
َمصابیــُح الُهــدی، َتْنَجلــی َعنُهــم کُلُّ ِفْتَنــه َظْلمــاَء. خوشــا 
ــت هســتند  ــان چراغ هــای هدای ــه حــال مخِلصــان؛ آن ب
ــه تیــره ای از ســوی آن هــا زدوده می شــود. کــه هــر فتن
ــو  ــلُم أُخ ــه: الُمس ــه و آل ــی هللا علی ــم صل ــر اعظ  پیامب
ــی  ــاِن َعل ــَجُر و َیتعاَون ــاُء و الشَّ ــُعُهما الم ــلِم، َیَس الُمس
ــاِن. مســلمان، بــرادر مســلمان اســت؛ در کنــار  الَفتَّ
هــم، از آب و درخــت اســتفاده می کننــد و در برابــر 

فتنه انگیــز، یــاور هــم هســتند.
ــِه  امــام علــی علیه الســام: إنَّ أبَغــَض الَخائــِق إَلــی الّل
ــُه إلــی نفِســِه، فُهــو جائــٌر عــن  ــُه الّل رُجــاِن: رُجــٌل و کََل
ــه  ــکَاِم ِبدعــه و ُدعــاِء َضال ــبیِل، َمْشــغوٌف ب ــِد السَّ َقْص
ــًا ــَش َجه ــٌل َقَم ــِه...، و رُج ــَن ب ــِن اْفَتَت ــه لَِم ــو ِفْتن  فُه
ُموِضــٌع فــی ُجّهــاِل ااُلّمــه، عــاٍد فــی أْغبــاِش الِفْتنــه، َعــٍم 

بمــا فــی َعقــِد الُهْدنــه، قــد َســّماُه أْشــباُه الّنــاِس عالِمــا.
ــس  ــال دو ک ــد متع ــزد خداون ــان ن ــن مردم  منفورتری
 اســت: کســی کــه خداونــد او را بــه خــود وانهــاده 
ــه دور افتــاده؛ دلــداده بدعــت اســت   و او از راه راســت ب
ــه  ــروان خــود را ب ــه ســوی گمراهــی؛ پی ــده ب و فراخوانن
ــتی  ــه مش ــردی ک ــد... و م ــی درمی افکن ــه و گمراه فتن
نادانــی فراهــم ســاخته، در میــان نادانــان اّمــت جــوالن 
مزایــای  می تــازد،  فتنــه  تاریکی هــای  در  می دهــد، 
ــا او  ــد. آدم نماه ــه[ را نمی بین ــح و آرامــش ]در جامع صل

ــت. ــی نیس ــد، ول ــا نامیده ان را دان

ــردم  ــزرگ م ــت ب ــت: 9 دی، حرک ــور گف رئیس جمه
بــرای دفــاع از امــام حســین)ع( و خانــدان رســالت 
حــق، نظــام جمهــوری اســامی ایــران و والیــت فقیــه 
ــاح و آن  ــن جن ــه ای ــوط ب ــود، مرب ــق ب ــیر ح در مس
جنــاح نبــود؛ توهیــن بــه امــام حســین)ع( و عاشــورا 

ــد. ــل نمی کن ــی تحم را کس
ــح  ــورمان، صب ــور کش ــی، رئیس جمه ــن روحان  حس
نظــارت  جامعــه  تخصصــی  نشســت  در   دیــروز 
و بازرســی دولــت کــه در محــل اجــاس ســران 
برگــزار شــد، طــی ســخنانی اظهــار داشــت: نشســت 

ــی  ــای ارزیاب ــی ها، مجموعه ه ــئوالن بازرس ــروز مس ام
نظــارت، جمع هایــی کــه بــه عنــوان پاســخگویی 
ایــن امــر   در دســتگاه قــوه مجریــه مســئولیت 
را دارنــد، هم اندیشــی، انتقــال تجربیــات، ایجــاد 
بخش هــای  بــودن  کارانــه  الزم،  هماهنگی هــای 
نیــک  فــال  بــه  را  نظارتــی  و  بازرســی  مختلــف 
الزم  را  نشســت ها  این گونــه  ادامــه  و   می گیــرم 

و ضروری می دانم. 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــزود: در نظ ــه اف وی در ادام
ــژه ای  ــت وی ــران مســئله نظــارت و بازرســی، اهمی ای
ــک  ــدرت در ی ــار و ق ــه اختی ــر گون ــا ه دارد و اساس
نظــام، اگــر تــوأم بــا نوعــی بازرســی و نظــارت نباشــد 
احتمــال انحــراف و فســاد در آن بســیار زیــاد خواهــد 
ــرل  ــی از کنت ــام بخش ــگ اس ــه در فرهن ــود. گرچ ب
ــه آن  ــی خــود انسان هاســت ک ــرل داخل ــدرت، کنت ق

را تقــوا می نامیــم. 
ــما  ــت: ش ــه 9 دی گف ــاره حماس ــور درب رئیس جمه

ــین  ــام حس ــه ام ــد ب ــاس کردن ــردم احس ــد م دیدی
توهینــی شــده، در 9 دی چــه کردنــد؟ 9 دی بــه 
خاطــر عشــق ملــت ایــران بــه امــام حســین)ع( بــود. 

ــم.  ــن اســتفاده جناحــی کنی ــم از ای ــاز نروی ب
وی تصریــح کــرد: 9 دی، یــک حرکــت بــزرگ مــردم 
ــدان رســالت  ــام حســین)ع(، خان ــاع از ام ــرای دف ب
فقیــه  والیــت  اســامی،  نظــام جمهــوری   حــق، 
ــاح و آن  ــن جن ــه ای ــوط ب ــود. مرب ــق ب ــیر ح و مس
جنــاح و ایــن دســته و آن دســته نبــود. مــردم حــس 
ــه آن هــا خبــر رســید در روز عاشــورا یــک  ــد و ب کردن
ــه امــام حســین   کارهایــی صــورت گرفتــه؛  توهیــن ب

و روز عاشورا را کسی نمی تواند تحمل کند. 
ــی  ــائل جناح ــد از مس ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
کشــور  اساســی  مشــکات  و  برداریــم   دســت 
ــر  ــا در براب ــه م ــت: هم ــم، گف ــرار دهی ــر ق را مدنظ
ــرای  ــدرت ب ــن ق فســاد مســئول هســتیم. بزرگ تری
ــارس ــت.  ف ــی اس ــارت عموم ــاد نظ ــا فس ــه ب مقابل
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نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلس، فرارســیدن حماســه 
ــت  ــت دانس ــا والی ــت ب ــاق ام ــرت و میث  9 دی را روز بصی
 و از دســتگاه های اجرایــی و مــردم خواســت تــا زمینــه 
را بــرای حضــور هــر چــه بیشــتر جوانــان و نوجوانــان فراهــم 
کننــد تــا ایــن روز بــه یادماندنــی بــرای اقشــار جدیــد جامعه 

بــه خوبــی تبییــن و ترســیم  شــود. 
ســید جــواد ابطحــی در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
ــت:  ــه 9 دی گف ــیدن حماس ــاره فرارس ــن درب ــای وط کیمی
حضــور میلیونــی مــردم در ایــن روز باعــث شــد تــا سررشــته 
ــرای  ــش از۳۰ ســال ب ــول بی ــه در ط ــکا ک ــای آمری توطئه ه
ســقوط نظامــی اســامی در نظــر گرفتــه بــود، از هــم 

ــه شــود.  گسســته و پنب
وی بیــان داشــت: در ایــن روز، شکســتی حیــرت آور نصیــب 
ــه  ــه ب ــد ضرب ــه قص ــد ک ــرب ش ــورده غ ــداران فریب خ طرف
ــرای  ــتند و ب ــری را داش ــم رهب ــام معظ ــه و مق ــت فقی والی
ــد  ــل ش ــام حاص ــن پی ــام ای ــئوالن نظ ــردم و مس ــه م هم
ــکا و قدرت هــای اســتکباری  ــه آمری ــز نمی شــود ب ــه هرگ ک

اعتمــاد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در روز حماســه 9 دی بایــد زمینــه بــرای 

حضــور جوانــان و نوجوانــان بــرای شــرکت در ایــن مراســم 
ــود  ــم ش ــئوالن فراه ــی و مس ــتگاه های اجرای ــط دس توس
تصریــح کــرد: 9 دی، روز بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیــت 
اســت. ایــن روز از ایام هللا هاســت و همان طــور کــه در قــرآن 
ــظ  ــردم حف ــرای م ــاص ب ــای خ ــد روز ه ــده بای ــاره ش  اش

و اطاع رسانی شود. 
ابطحــی اشــاره کــرد: در کشــور های غیرمســلمان هــم 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــتقال ب ــزت و اس ــرای ع ــه ب ــی ک روز های

گرامــی و پــاس داشــته می شــود.
    دســتگاه قضــا، حکــم اعــدام بــرای خائنــان بــه ایــران 

صادرکند
ــه  ــر تبع ــط ۳۰ نف ــه ای توس ــال نام ــه ارس ــخ ب وی در پاس
ایرانــی بــه رئیس جمهــور آمریــکا مبنــی بــر افزایــش 
ــدام  ــر اق ــا منتظ ــت: م ــران گف ــت ای ــه مل ــا علی تحریم ه
ــت در  ــد دول ــه هســتیم و نبای ــن زمین ــت در ای ــح دول صری
ایــن زمینــه تعلــل و کوتاهــی کنــد. نماینــدگان خانــه ملــت 
در ایــن زمینــه بیانیــه ای صــادر کردنــد؛ امــا نقــش دو قــوه 
قضائیــه و دولــت در ایــن زمینــه بســیار مهــم اســت کــه در 
ایــن زمینــه پاســخی کوبنــده بــه ایــن جاسوســان ارائــه کنــد.

نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــور  ــه رئیس جمه ــه نامه نویســان ب ــم ک اینکــه همــه می دانی
آمریــکا، جیره خــواران اســتکبار و وطن فــروش هســتند کــه 
ــه بــرای نظــام گذاشــته اند  ــه بــرای خودشــان و ن آبرویــی ن
افــزود: جاسوســی بــرای آمریــکا، امــری نیســت کــه از دیــد 
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــن زمین ــان باشــد؛ در ای ــا پنه مســئوالن م
ــرای آن هــا صــادر  ــی حکــم اعــدام ب ــه صــورت غیاب ــد ب بای

کنــد.
     بــه خیانــت امثــال بنی صــدر و رجــوی پاســخ 

ندادیــم، خائنــان جری تــر شــدند
ــرادی  ــت اف ــه خیان ــه ب ــوه قضائی ــر ق ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
ــران  ــت ای ــه مل ــه علی چــون بنی صــدر و مســعود رجــوی ک
خیانت هــای بســیاری کردنــد، پاســخی کوبنــده داده و رایــی 
ــا  ــه خیانت ه ــون ادام ــد اکن ــود، نبای ــرده ب ــم صــادر ک محک
می بودیــم. قــوه قضائیــه بایــد بــه صــورت فعــال بــه میــدان 
ــرب  ــان غ ــن مجیزه گوی ــرای ای ــا هــم شــده ب ــد و غیاب بیای

حکــم اعــدام صــادر کنــد.
ابطحــی اضافــه کــرد: پلیــس بین الملــل هــم بایــد در ایــن 
زمینــه، پیگیــر حکــم اســترداد ایــن افــراد بــه ایــران باشــد 

ــت  ــه مل ــه ســزای خیانت هــای خــود علی ــراد ب ــن اف ــا ای ت
ــای  ــا خیانت ه ــه ب ــد ک ــراد بودن ــن اف ــند. همی ــران برس ای
ــد و باعــث شــدند  ــران زدن ــه ای ــادی ب خــود ضربه هــای زی
ــرب  ــای غ ــت تحریم ه ــه تح ــران ناجوانمردان ــور ای ــه کش  ک

و آمریکا قرار گیرد. 
وی بیــان داشــت: خیانــت ایــن افــراد بــه جمهــوری 
ــث شــدند  ــراد باع ــن اف ــم نیســت. همی ــران ک اســامی ای
تــا دانشــمندان مــا تــرور شــوند و انــرژی صلح آمیــز 
هســته ای ایــران، ملعبــه ای در دســت اســتکبار شــود 
تحریــم  را  ایــران  می خواهنــد  چقــدر  هــر  آنــان   تــا 

کنند.
ــت:  ــان داش ــس بی ــهر در مجل ــردم خمینی ش ــده م نماین
ایــن  و  هســتند  ترامــپ  انقاب هــا کاســه لیس  ضــد 
ــد مجــازات شــوند. ــام و تمــام بای وطن فروشــان در حــد ت

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
شــورای اســامی اظهار داشــت: در 9 دی ماه ســال 88، مردم 
بــه پیــروی از والیــت در مســیر حمایــت از انقــاب اســامی 
ــه یادماندنــی  ــا حرکــت پرشــور و بــزرگ خــود خاطــره ای ب ب
ــای  ــه توطئه ه ــتند و هم ــای گذاش ــر ج ــاب ب ــخ انق در تاری
ــزود:  ــد. بروجــردی اف ــر آب کردن ــش ب دشــمنان خــود را نق
ملــت بــزرگ ایــران در برابــر بی حرمتی هــای فتنه گــران 

ــا حضــور  ــا عبــدهللا حســین)ع( هــر ســاله ب ــه حضــرت اب ب
گســترده خــود در راهپیمایــی 9 دی مــاه از باورهــا و اعتقــادات 
خــود دفــاع می کنــد و قطعــا امســال هــم مــردم بــا حضــور 
گســترده خــود در راهپیمایــی 9 دی نشــان خواهنــد داد کــه با 
همــه وجــود خــود بــه والیــت فقیــه و انقــاب اســامی پایبنــد 
و معتقــد هســتند. وی گفــت: 9 دی، یکــی از صفحــات زریــن 

 تاریــخ انقــاب اســامی اســت؛ چــرا کــه پس از گذشــت ســی 
و انــدی ســال از پیــروزی انقــاب اســامی، مــردم بــا همــه 
وجــود خــود همچنــان بــه نظــام جمهــوری اســامی، جایــگاه 

واالی والیــت فقیــه معتقــد و پایبنــد هســتند.
و سیاســت خارجــی  ملــی  امنیــت  رئیــس کمیســیون 
ــد کــرد: حضــور مســتمر   مجلــس شــورای اســامی تاکی

ــد  ــان می ده ــاه نش ــالروز 9 دی م ــردم در س ــری م و حداکث
 کــه هــر زمــان الزم باشــد، مــردم ایــران در حمایــت از رهبــری 
و انقــاب اســامی، پاســخ آمریــکا و همــه کســانی را کــه در 

ــد. ــه باشــند، می دهن ــرار گرفت ــن کجراهــه ق ای
 بروجــردی گفــت: بــه نظــرم یکــی از اقدامــات مانــدگار 
و ارزشــمند ملــت ایــران، همیــن حماســه 9 دی اســت کــه بــه 

لطــف خــدا جاودانــه شــده اســت.

نماینده مردم خمینی شهر در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

نباید خیانت خیانتکاران به نظام بدون پاسخ بماند

حماسه ۹ دی جاودانه شده است

روحانی در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت:

 حرکت بزرگ مردم در 9 دی 
دفاع از امام حسین)ع(، نظام و والیت فقیه بود
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آمارهــا  همــه  علی رغــم  کشــور  اقتصــادی   وضعیــت 
ــوب  ــان مطل ــورم، همچن ــش از 30 درصــدی ت و کاهــش بی
ــده  ــث ش ــر باع ــال های اخی ــر در س ــود دامنگی ــت. رک نیس

وضعیــت اقتصــادی ایــران علی رغــم همــه گشــایش ها 
ــد. ــار باش ــت بیم ــان در وضعی همچن

ــی  ــوان در زندگ ــور را می ت ــادی کش ــاع اقتص ــت اوض  وخام
ــان  ــنخیتی می ــچ س ــه هی ــی ک ــد؛ جای ــردم دی ــاری م ج
ــه  ــدارد. فاصل ــود ن ــا وج ــزان هزینه ه ــد و می ــزان درآم می

ــزان دســتمزد و خــط فقــر، خــود  ــن می ــان کمتری ــاد می زی
گواهــی اســت بــر ایــن مدعــا. در کنــار ایــن، وخامــت اوضاع 
ــا  ــرد بانک ه ــت و عملک ــوان در نحــوه فعالی اقتصــاد را می ت
ــی کشــور مشــاهده  ــای مال ــن بنگاه ه ــوان اصلی تری ــه عن ب
ــزرگ  ــی ب ــا بحران کــرد. در حــال حاضــر سیســتم بانکــی ب
ــود  ــد س ــد ش ــور خواهن ــاال مجب ــه احتم ــت ک ــه اس مواج

ــد.  بانکــی را کاهــش دهن
ــد  ــک برمی دارن ــود را از بان ــول خ ــردم پ ــورت م ــن ص در ای
و بــه دنبــال جایگزیــن می گردنــد. بــورس کــه اوضــاع 
مناســبی نــدارد، مســکن هــم در رکــود اســت. پــس 
بــه ســمت طــا و ارز می رونــد و در مرحلــه دوم شــاید 

پول هــای بزرگ تــر را وارد بــازار مســکن کننــد.
    کمبود منابع

ــدت  ــه ش ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش ــرد بانک ه ــوه عملک نح
از کمبــود منابــع رنــج می برنــد و بخــش جالــی توجهــی از 

سیســتم بانکــی ورشکســت شــده اســت. 
ایــن ســمت می رونــد کــه ســود  بــه  ابتــدا  بانک هــا 
ــه  دوم در  ــد و در مرحل ــش دهن ــردم را کاه ــپرده های م س
ــت.  ــد داش ــکل خواهن ــردم مش ــول م ــل پ ــدن اص برگردان
 وقتــی بــه ایــن ســمت برویــم، ســپرده گذار بانکــی پولــش 

را برمی دارد و حجم نقدینگی تورم زا خواهد شد.
ــورم  ــه ت ــت ک ــوان پذیرف ــرایطی نمی ت ــن ش ــس در چنی  پ
ــر  ــی ب ــر مثبت ــت تأثی ــوی دول ــده از س ــی اعام ش تک رقم

ــه داشــته باشــد. اوضــاع اقتصــادی جامع

    راهکارها
از آنجــا کــه وضعیــت صنعــت و بنگاه هــای تولیدی در کشــور 
 مناســب نیســت و بیــکاری دردســری بــزرگ بــرای دولــت 
و مــردم تلقــی می شــود، دو راه بیشــتر بــرای رهایــی از 
ایــن وضعیــت وجــود نــدارد. ابتــدا بایــد چشــم بــه افزایــش 
ــتوانه  ــه پش ــا ب ــیم ت ــته باش ــت داش ــت نف ــد و قیم تولی
نیمه جــان کشــور  اقتصــاد  بتوانیــم  ارزی،   درآمدهــای 
ــره  ــه صــورت روزم ــل ب ــم و همچــون قب ــه داری را ســرپا نگ
امــور کشــور را بگذرانیــم یــا اینکــه بــا فراهم ســازی شــرایط 
ســرمایه گذاری  بــرای  را  مســیر  اقتصــادی  و  سیاســی 
خارجــی و داخلــی فراهــم کنیــم. اگــر اعتمــاد از دســت رفتــه 
ــازار  ــودن ب ــودآور ب ــم و س ــرمایه گذاران را بازگردانی ــزد س ن
اقتصــادی ایــران را تضمیــن کنیــم، مطمنــا عــاوه بــر رشــد 
ــود اوضــاع  ــکاران و بهب ــل بی اقتصــادی شــاهد کاهــش خی

ــود. ــم ب مــردم خواهی
    نقدینگی

رقــم نقدینگــی داخلــی بســیار عظیــم اســت؛ مســلما اگــر 
بتــوان ایــن نقدینگــی را بــا سیاســت های مناســب بــه 
ســمت تولیــد و ســودآوری دوجانبــه ســوق دهیــم، می تــوان 
ــن اگــر  ــود. همچنی ــدوار ب ــی امی ــای اقتصــاد داخل ــه احی ب
بــرای  را  اقتصــادی  بــا تنش زدایــی سیاســی، فضــای 
ســرمایه گذاران خارجــی آرام ســازیم، عــاوه بــر رونــق 
اقتصــادی می تــوان بــه جــان گرفتــن نظــام بانکــی و بهبــود 

ــود. ــدوار ب ــی امی شــرایط مال

بنگاه های اقتصادی در خطر ورشکستگی

ــوض آب  ــع قب ــوان تجمی ــا عن ــی ب ــته طرح ــال گذش  س
ــود؛  ــده ب ــرق مطــرح شــد کــه تاکنــون بی نتیجــه مان و ب
امــا در آخریــن صحبت هــای قائم مقــام وزیــر نیــرو 
اجرایــی شــدن ایــن طــرح بــه  طــور کلــی منتفــی اعــام 
شــد. ســتار محمــودی بــا بیــان اینکــه تجمیع قبــوض آب 

ــاوت  ــای متف ــل ماهیت ه ــه دلی ــرق ب و ب
ــود ــد ب ــر نخواه ــوزه امکان پذی ــن دو ح  ای
ــوض  ــا در قب ــی مولفه ه ــرد: بعض ــار ک اظه
آب و بــرق وجــود دارد کــه نمی تــوان طــرح 
ــی  ــوض اجرای ــز در قب ــازی را نی یکسان س
کــرد. وی بــا اشــاره بــه آیتم هــای موجــود 
در قبــوض آب و بــرق اظهــار کــرد: یکــی از 

آیتم هــا کــه بــرای مــردم ســؤال ایجــاد می کنــد، تبصــره 
اســت. بایــد درخصــوص ایــن آیتــم توضیــح داد گاهی در 
ــرای انجــام کارهــای خــاص  شــورای شــهر و روســتاها ب
آیتمــی بــه عنــوان تبصــره می آیــد کــه پــول ایــن قســمت 
بــه طــور کامــل بــه حســاب دیگــری بــرای اجــرای همــان 

طــرح منتقــل می شــود. 
قائم مقــام وزیــر نیــرو ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه این 
ــوض  ــران در قب ــم تبصــره ممکــن اســت در شــهر ته آیت
ــتان ها  ــا در شهرس ــد، ام ــته باش ــود داش ــترکان وج مش
 ایــن آیتــم نباشــد یــا اینکــه پــس از اتمــام ایــن تبصــره
ــه  ــذا ب ــن شــود، ل تبصــره دیگــری جایگزی
ــازی  ــکان آسان س ــودن، ام ــر ب ــل متغی دلی

ــدارد.  ــرق وجــود ن ــوض آب و ب قب
محمــودی بــا بیــان اینکــه تعییــن آیتم های 
قبــوض آب و بــرق بــا برنامه ریزی هــای 
ــح  ــت، تصری ــه اس ــورت گرفت ــی ص مختلف
کــرد: تمامــی آیتم هــا و هزینه هــای در 
ــه  ــه شــده شــفاف و واضــح اســت و هیچ گون نظــر گرفت

ــدارد. ــه وجــود ن ــن زمین مشــکلی در ای
 بــه گفتــه وی بــه  طــور مثــال بــر اســاس مصوبــه دولــت 
ــور  ــه منظ ــب ب ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ــان ب ــد ۱۵ توم بای

ــن آب روســتاها از مشــترکان اخــذ شــود. ایســنا تأمی

آسوشــیتدپرس در گزارشــی نوشــت کــه ارزش پــول 
ایــران بــه کمتریــن میــزان در تاریــخ ایــن کشــور رســیده 
و قــدرت خریــد مــردم ۲0 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
در گــزارش آسوشــیتدپرس آمــده اســت: ایــن هفتــه پــول 
ــر یــک دالر ســقوط  ــه ۴۱۶00 تومــان در براب ملــی ایــران ب

ــن  ــخ ای ــزان در تاری ــن می ــه کمتری ــرد ک ک
کشــور اســت. 

ــه  ــی ک ــزارش در حال ــن گ ــاس ای ــر اس ب
می توانــد  ایــران  پــول  ارزش  کاهــش 
تــا حــدودی صــادرات ایــن کشــور را در 
ــا از  ــد، ام ــر کن ــی جذاب ت ــای جهان بازاره
ســوی دیگــر مفهــوم ایــن افــت ارزش ایــن 

ــود.  ــم ارزش می ش ــم ک ــردم ه ــداز م ــه پس ان ــت ک اس
ــور  ــه رئیس جمه ــاره اینک ــا درب ــتا نگرانی ه ــن راس در ای
ــته ای  ــئله هس ــا مس ــپ، ب ــد ترام ــکا، دونال ــد آمری جدی
ــی  ــز نگرانی های ــرد، نی ــد ک ــورد خواه ــه برخ ــران چگون  ای

را برای پول ملی این کشور ایجاد کرده است. 

ــاکن  ــد و س ــی می کن ــی معرف ــود را بابای ــه خ ــردی ک ف
تهــران اســت، بــه خبرنــگار آسوشــیتدپرس گفــت: مطمئنا 
کاهــش ارزش پــول ایــران، تأثیــر منفــی بــر نحــوه زندگــی 
ــای  ــیاری از کااله ــه بس ــرا ک ــت؛ چ ــد داش ــردم خواه م
ــاج  ــیاری از مایحت ــد و بس ــران وارد می کن ــی را ای خارج
مــردم وارداتــی اســت. ایــن مســئله حتــی 
تأثیــر روانــی هــم بــر مــردم می گــذارد. 
گــزارش آسوشــیتدپرس حاکــی اســت طــی 
ــان  ــران از ۹۲0 توم ــول ای ــال، ارزش پ ۱0 س
در برابــر یــک دالر بــه ۴۱۶0 تومــان کاهــش 
ــت  ــد اف ــدود ۴۵0 درص ــن ح ــه ای ــه ک یافت

ــت.  ارزش اس
ــاق  ــال ۲0۱۲ اتف ــش ارزش در س ــن کاه ــاد ای ــش زی بخ
ــل مســائل هســته ای  ــه دلی ــکا ب ــه آمری ــی ک ــاد؛ زمان افت
منــع  ایــران  بــا  همــکاری  از  را  جهانــی   بانک هــای 
و اتحادیــه اروپــا تحریم هــای نفتــی را علیــه ایــن کشــور 

اعمــال کــرد. اقتصــاد آنایــن

ــر  ــه نظ ــایند ب ــدان خوش ــرخ دالر چن ــش ن ــف افزای ــل مختل ــه در محاف گرچ
نمی رســد، امــا رئیــس اتحادیــه فروشــندگان فــرش دســتباف می گویــد 
اگــر قیمــت دالر رونــد افزایشــی خــود را حفــظ کنــد، بــه ســود صنعــت فــرش 
ــید  ــد. س ــتر می کن ــش را بیش ــن بخ ــی ای ــه درآمدزای ــرا ک ــود؛ چ ــد ب خواه
ــازار ارز گفــت: حــدود یــک مــاه از  ــا اشــاره بــه وضعیــت ب مجتبــی عراقچــی ب
ــد ــدا کن ــه پی ــش ادام ــن افزای ــر ای ــا اگ ــه اتفاق ــذرد ک ــرخ دالر می گ ــش ن  افزای
ــا  ــی باشــد؛ چــرا کــه اگــر ت ــه ســود صنعــت فــرش دســتباف ایران ــد ب می توان
دیــروز یــک فــرش معــادل هــزار دالر قیمــت داشــت، آورده ای 3 میلیــون و ۶00 
ــه ۴ میلیــون   هــزار تومانــی نصیــب می کــرد؛ در حالــی کــه امــروز ایــن آورده ب
و ۱00 هــزار تومــان می رســد. وی ادامــه داد: گرچــه موقتــی بــودن ســود حاصــل 
از افزایــش نــرخ دالر واضــح اســت، امــا بــه هــر حــال می توانــد فرصتــی را بــرای 
ــد. عراقچــی  ــرش دســتباف ایجــاد کن ــاالن ف ــرای فع ــد بیشــتر ب کســب درآم
ــت ــاد اس ــران زی ــرش در ای ــی ف ــد رقابت ــرای تولی ــا ب ــه هزینه ه ــان اینک ــا بی  ب
گفــت: ۸0 درصــد قیمــت فــرش دســتباف، مــزد کارگــران اســت کــه بــا توجــه بــه 
افزایــش تــورم در کشــور بــه اضافــه مقــداری کــه هــر ســاله دولــت بــر حقــوق 
کارگــران می افزایــد، مرتبــا از شــرایط رقابتــی بازارهــای جهانــی فاصلــه می گیریــم 
ــر  ــا رقبایــی چــون هنــد، چیــن و افغانســتان ب ــرای رقابــت ب و چنــدان رمقــی ب
جــای نمی مانــد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه رقابــت در همــه زمینه هــا از 
فــرش ایرانــی ســلب نشــده، گفــت: صنعــت فــرش، یــک هنــر - صنعــت اســت و 
فــرش دســتباف، هنــر ایرانــی اســت کــه همچنــان در دنیــا حــرف اول را می زنــد.

افزایــش میانگیــن رضایتمنــدی  بیانگــر  ارزیابــی صورت گرفتــه  در حالــی 
ــی یــک  ــازه زمان مشــتریان از وضعیــت خدمــات پــس از فــروش خــودرو در ب
ــن  ــاف ای ــی خ ــای میدان ــواهد و واقعیت ه ــه ش ــت ک ــر اس ــم اخی ــال و نی س
ــی  ــرکت بازرس ــتند. ش ــی هس ــان ناراض ــردم همچن ــان داده و م ــوع را نش موض
ــد وزارت  ــورد تأیی ــی م ــرکت بازرس ــوان ش ــه عن ــران ب ــتاندارد ای ــت و اس کیفی
ــای  ــت خودروه ــی کیفی ــش و ارزیاب ــه پای ــارت، وظیف ــدن و تج ــت، مع صنع
تولیــد داخــل و همچنیــن ارزیابــی کیفیــت خدمــات پــس از فــروش ارائه شــده 
ــن شــرکت  ــده دارد. ای ــر عه ــدگان خــودرو را ب از ســوی خودروســازان و واردکنن
ــتریان از  ــدی مش ــت رضایتمن ــی از وضعی ــود، گزارش ــی خ ــن ارزیاب در جدیدتری
خدمــات پــس از فــروش خودروهــای ســواری ارائــه کــرده اســت. بــر اســاس 
ــس از  ــات پ ــتریان از خدم ــدی مش ــن رضایتمن ــی، میانگی ــن ارزیاب ــج ای نتای
فــروش خــودرو در طــول یــک ســال و نیــم اخیــر افزایــش یافتــه اســت. طبــق 
ــدی مشــتریان از خدمــات  گــزارش ایــن شــرکت، شــاخص میانگیــن رضایتمن
ــال ۱3۹۴  ــت س ــه نخس ــش ماه ــواری در ش ــای س ــروش خودروه ــس از ف پ
برابــر بــا ۶۸3 از ۱000 امتیــاز، در نیمــه دوم ســال ۱3۹۴ برابــر بــا ۶۸۵ و در نیمــه 
نخســت امســال )۱3۹۵( برابــر بــا ۶۹۱ از ۱000 امتیــاز بــوده اســت. ایــن آمارهــا 
ــس  ــات پ ــت خدم ــتریان از کیفی ــدی مش ــش رضایتمن ــر افزای ــی بیانگ در حال
ــه واقعیت هــای  ــر اســت ک ــم اخی ــک ســال و نی ــروش خــودرو در طــول ی از ف
میدانــی خــاف ایــن موضــوع را نشــان می دهــد و همچنــان مصرف کننــدگان از 
خدمــات پــس از فــروش خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو ناراضــی هســتند.

اوایــل دســامبر بوئینــگ بــا ایران ایــر قــراردادی بــرای فــروش ۸0 فرونــد 
ــی  ــرکت هواپیمای ــن ش ــا و ای ــارد دالر امض ــه ارزش ۱۶.۶ میلی ــا ب هواپیم
اعــام کــرد بــرای پرداخــت نیمــی از قیمــت اعام شــده بــا ایــن 
هواپیماســاز آمریکایــی مذاکــره کــرده اســت. ایــن قــرارداد نخســتین بــار 
در ژوئــن ســال ۲0۱۶ از ســوی بوئینــگ اعــام شــد و شــامل تحویــل ۵0 
ــد ۷۷۷-۹  ــد ER 300-۷۷۷ و ۱۵ فرون ــس ۸، ۱۵ فرون ــد ۷3۷ مک فرون
ــت  ــش، قیم ــفارش و گزینه های ــن س ــت ای ــه ماهی ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خریــد ۸0 فرونــد جــت بوئینــگ تقریبــا ۵0 درصــد قیمــت فهرســت اســت. 
ــر اســاس گزارشــی کــه در ســایت نــزدک منتشــر شــده اســت، زمانــی  ب
ــام  ــی را اع ــرارداد نهای ــک ق ــزرگ ی ــازی ب ــرکت هواپیماس ــک ش ــه ی ک
می کنــد، ارزش قــرارداد بــر اســاس قیمــت فهرســت اعــام می شــود؛ امــا 
معمــوال هیــچ کــس قیمــت فهرســت را پرداخــت نمی کنــد؛ به ویــژه اگــر 
ــرای  ــگ همــواره ب ــا باشــد. بوئین ــادی هواپیم ســفارش شــامل شــمار زی
ســفارش هایی کــه دریافــت کــرده، نســبت بــه قیمــت فهرســت تخفیــف 
ــد  ــا و درآم ــت، تحویل ه ــای فهرس ــار قیمت ه ــای آم ــر مبن ــت. ب داده اس
ــرای  ــرکت ب ــن ش ــه ای ــی ک ــگ، تخفیف های ــوی بوئین ــده از س گزارش ش
ــا  هواپیماهــای مســافربری خــود داده، حــدود ۴۷ درصــد بــوده اســت. ب
توجــه بــه رونــد افزایــش تخفیف هــا بــه همــراه ایــن حقیقــت کــه بوئینــگ 
معمــوال قیمت هــای فهرســت را افزایــش می دهــد، احتمــال اینکــه ایــن 

ــده تخفیــف بیشــتری دهــد، وجــود دارد. شــرکت در آین

افزایش نرخ دالر به سود فرش دستباف تمام شد

امروز، آخرین مهلت احراز هویت سیم کارت ها
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اعــام کــرده اســت آخریــن مهلــت تعییــن تکلیــف هویــت ســیم کارت ها 9 دی مــاه جــاری اســت 
و پــس از آن، ســیم کارت قطــع نمی شــود، بلکــه بــرای مدتــی یــک طرفــه خواهــد شــد؛ عــاوه بــر اینکــه مالکیــت ســیم کارت بــرای 

مالــک حفــظ می شــود و ســیم کارت ســلب امتیــاز نمی شــود.

در قاب تصویر

ماجرای گرفتن تخفیف ۵۰ درصدی ایران از بوئینگآمارهای راضی کننده و مردم ناراضی

حتما بخوانید!
3میوه، در صدر کاالهای گران پنجشنبه   09  دی ماه  1395

ـــمـــاره 331 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت اجاق گاز   )تومان(

 W هاردستون سری میلتون مدل فول آپشن دابل
دارای دو فر           قیمت: 1,896,000

 SS هاردستون سری فالکن مدل فول آپشن دابل
دارای دو فر       قیمت: 1,999,000

      N1X12GM5VC-NEXT-SBS تکنوگاز مدل 
قیمت: 837,000

      PS1X12G6VC تکنوگاز مدل  
 قیمت: 877,000

  هاردستون مدل D2vSSJ سری میلتون داراس 
دو فر           قیمت: 1,799,000

 هاردستون سری میلتون مدل فول آپشن دابل 
SS دارای دو فر      قیمت: 1,899,000

      P1X12GM5VC PRO SBS تکنوگاز مدل  
قیمت: 837,000

فعالیت پنهانی 4 میلیون کارگر در ایران
رئیــس کانــون عالــی انجمن های 
ــا  ــد ب ــران می گوی ــی کارگ صنف
وجــود آنکــه ۱3 میلیــون کارگــر 
ــه  ــش بیم ــت پوش ــی تح ایران
تأمیــن اجتماعــی هســتند، ولی 
۴ میلیــون کارگــر بــه شــکل 
پنهانــی و زیرزمینــی فعالیــت 
می کننــد کــه حداقــل دســتمزد دربــاره آن هــا رعایــت 
ــار کــرد: میانگیــن حقــوق  نمی شــود. غامرضــا عباســی اظه
ــزار  ــون و ۲00 ه ــک میلی ــور ی ــران در کش ــه کارگ ــی ب پرداخت
تومــان اســت؛ در حالــی کــه بــا یــک حقــوق نجومــی 

می شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد. 
ــر مشــغول کار شــد ــه کارگ ــس از آنک ــه پ ــان اینک ــا بی  وی ب
 مهم ترین مســئله برایش امنیت شــغلی و مزد منصفانه اســت 
ــت  ــته ای دریاف ــزد شایس ــود م ــال کار خ ــار دارد در قب و انتظ
کنــد، ادامــه داد: در حــال حاضــر ۹0 درصــد کارگــران در کشــور 
بــه شــکل قــراردادی مشــغول کار هســتند و کمتــر از ۱0 درصــد 
قــرارداد دائــم دارنــد؛ ایــن امــر بیانگــر دغدغــه نیروهــای کار 

نســبت بــه نبــود امنیــت شــغلی اســت. 
ــه  ــر جامع ــن قش ــران نجیب تری ــرد: کارگ ــه ک ــی اضاف عباس
ــد و از  ــی می کنن ــور نقش آفرین ــد کش ــه در تولی ــتند ک هس
ایــن جهــت بایــد بــه حقــوق و امنیــت شــغلی آن هــا توجــه 
شــود تــا از فعالیــت در محیــط کار بازنماننــد و بــه فکــر شــغل 

دوم و ســوم نباشــند.
 رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران افــزود: 
ــد  ــام کردن ــران اع ــا کارگ ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ مق
کــه بایــد از تولیــد ملــی حمایــت شــود و کارگــران بــه عنــوان 
ــد. نیــروی مولــد کشــور مــورد احتــرام و توجــه قــرار بگیرن

میوه، در صدر کاالهای گران
ــت  ــش قیم ــر افزای ــزی بیانگ ــک مرک ــزارش بان ــن گ تازه تری
هفــت کاالی اساســی خوراکــی در هفتــه اول دی مــاه اســت. 
در ایــن بیــن میــوه بــا رشــد بیــش از ۴ درصــدی بیشــترین 

میــزان افزایــش قیمــت را بــه خــود اختصــاص داد. 
بــر ایــن اســاس میوه هــای تــازه در دوره مــورد بررســی 
نســبت بــه هفتــه ماقبــل تــا ۴.۱ درصــد و در مقایســه بــا دوره 
مشــابه ســال قبــل تــا ۱۱.۵ درصــد افزایــش قیمــت دارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه اقــام میــوه و ســبزی تــازه کــه تعــدادی 
از آن هــا از نظــر کیفــی در مقایســه بــا ســایر میوه فروشــی ها 
ــوه  ــن می ــرخ مصــوب ســازمان میادی ــه ن ــوده، ب ــاوت ب  متف

و تره بار عرضه شده است. 
ــازه  ــوه و ســبزی ت میوه فروشــی های ســطح شــهر اقــام می
را عرضــه کرده انــد کــه در گــروه میوه هــای تــازه بهــای تمــام 

اقــام بیــن 0.۷ تــا ۱۲ درصــد افزایــش داشــت.
 در گــروه ســبزی ها کــه رشــد ۲ درصــدی ثبــت شــده اســت 
بــه غیــر از لوبیــای ســبز کــه ۱.۱ کاهــش داشــت، بهــای ســایر 

اقــام بیــن 0.۱ تــا ۴.3 درصــد گــران شــد. 
ــده  ــت ش ــت ثب ــش قیم ــد افزای ــات ۱.۵ درص ــروه لبنی در گ
اســت و بــرای تخم مــرغ کاهــش 0.۴ درصــدی قیمــت وجــود 
دارد کــه هــر شــانه بیــن ۹۶00 تــا ۱۱۵00 تومــان فــروش رفــت.

روایت اپراتور سوم از ارائه وای فای عمومی
مدیــر عامــل اپراتــور ســوم ارتباطــی کشــور از آمادگــی رایتــل 

بــرای ارائــه وای فــای عمومــی خبــر داد. 
ســید مجیــد صــدری در ایــن بــاره عنــوان کــرد: بــرای ارائــه 
وای فــای عمومــی در مراکــز شــهری مذاکراتــی صــورت گرفتــه 
ــن  ــه ای ــکان ارائ ــهرداری از ام ــی ش ــورت آمادگ ــا در ص و م

ــم.  ــات برخورداری خدم
وی ادامــه داد: اکنــون نیــز تــاش داریــم ارائــه ایــن خدمــات 
ماننــد  عمومــی  مراکــز  و  ســاختمان ها  در  اول  گام  در  را 
ســاختمان های تأمیــن اجتماعــی، تجــاری و ... دنبــال کنیــم. 
ــه  ــن ب ــور همچنی ــی کش ــوم ارتباط ــور س ــل اپرات ــر عام مدی
بحــث ارائــه وای فــای عمومــی در ایــام اربعیــن در مــرز 
شــلمچه و مهــران اشــاره کــرد و گفــت: رایتــل ایــن آمادگــی 
 را دارد کــه بــرای تمامــی مجتمع هایــی کــه آمادگــی الزم 
را داشــته باشــند، بــا هزینــه اپراتــور ســوم وای فــای عمومــی 
ــای دسترســی  ــن موضــوع هزینه ه ــه ای ــه شــود؛ چــرا ک ارائ
ــد.  ــش می ده ــدت کاه ــه ش ــهروندان را ب ــت ش ــه اینترن ب
ــدود ۸  ــر ح ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــن ی ــدری همچنی ص
ــان  ــن می ــه از ای ــذار شــده ک ــل واگ ــون ســیم کارت رایت میلی
تعــداد مشــترکان فعــال اپراتــور ســوم بــه حــدود ۷ میلیــون 

رســیده اســت. 
وی در عیــن حــال گفــت: همچنیــن اپراتــور ســوم حــدود ۲۷0 
ــای  ــرده و برنامه ریزی ه ــب ک ــران نص ــایت LTE را در ته س
الزم را انجــام داده تــا پوشــش LTE در تهــران تــا پایــان ســال 

جــاری کامــل شــود.

مصرف برق همچنان در دور افزایش
ــزار و ۲۹۸  ــنبه 3۵ ه ــرای روز سه ش ــرق ب ــرف ب ــک مص پی
مــگاوات گــزارش شــد کــه در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال 

ــگاوات افزایــش نشــان می دهــد. گذشــته ۲۷۶۲ م
 در ایــن روز پیــک مبــادالت روزانــه بــرق بــا کشــورهای 
همســایه ۱۷۴۲ مــگاوات گــزارش شــد کــه ۱3۷۶ مــگاوات آن 

ــت.  ــده اس ــگاوات آن وارد ش ــادر و 3۶۶ م ص
ــگاوات  ــادل ۹0۷۴ م ــن روز مع ــز در ای ــی نی ــره نیروگاه ذخی
گــزارش شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه روز گذشــته 

۱۱۴۶ مــگاوات افزایــش داشــته اســت. 
ــت  ــا ثب ــن روز ب ــع در ای ــرق صنای ــرف ب ــت مص ــی اس گفتن
ــا  ــه مــدت مشــابه روز گذشــته ب ــگاوات، نســبت ب 3۹۷۷ م

ــد. ــه رو ش ــی روب ــش ۲۵3 مگاوات کاه

قیمت سکه کاهش یافت
چهارشــنبه ســکه تمام طــرح جدیــد بــا کاهــش حــدود ۷000 
ــه روز گذشــته،  یــک میلیــون و ۲0۷ هــزار  تومانــی نســبت ب

تومــان فروختــه شــد.
 در ایــن روز هــر گــرم طــای ۱۸ عیــار نیــز بیــش از ۱۱۵ هــزار 
ــه  ــکه ب ــکه و ربع س ــن نیم س ــد. همچنی ــه ش ــان فروخت توم
ترتیــب ۶33 و 3۴۱ هــزار تومــان قیمــت داشــتند. در بــازار ارز 
نیــز یــورو  ۴3۶۸ تومــان، پونــد انگلســتان ۵003 تومــان و لیــر 

ترکیــه ۱۲0۹ تومــان عرضــه شــد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد:

ضرورت قیمت گذاری منطقی
رئیــس اتــاق اصنــاف مرکز اســتان 
ــی  ــذاری منطق ــان، قیمت گ اصفه
را  مهندســی  و  فنــی   خدمــات 
ــرای افزایــش رضایــت مشــتری  ب
ضــروری دانســت و گفــت: اهداف 
ــودرو  ــی خ ــون تخصص کمیـسیـ
حقــوق  از  حمایــت  انجمـــن 
مصرف کننــدگان همســو بــا اهــداف و سیاســت های اتــاق 

اصناف مرکز استان اصفهان همخوانی دارد.
 رســول جهانگیــری در دیــدار بــا اعضــای کمیســیون تخصصــی 
ــتان  ــدگان اس ــوق مصرف کنن ــت از حق ــن حمای ــودرو انجم خ
اصفهــان اظهــار داشــت: در گذشــته اغلــب انجمن هــا در 
ــا خوشــبختانه  ــرار داشــتند؛ ام ــی ق ــای صنف ــل اتحادیه ه مقاب
ــن انجمــن  ــل ای ــدم تقاب ــن کمیســیون حاکــی از ع شــاکله ای
ــر حمایــت از  ــد ب ــا تاکی ــا اتحادیه هــای صنفــی اســت. وی ب ب
ــاف مرکــز اســتان اصفهــان  ــاق اصن ــده در ات حقــوق مصرف کنن
ــده دارد  ــارت، دو نماین ــاف در کمیســیون نظ ــاق اصن ــزود: ات اف
کــه ایــن ظرفیــت می توانــد در پیشــبرد اهــداف مشــترک 
مثمــر ثمــر باشــد. رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان اصفهــان 
ــدگان در  ــوق مصرف کنن ــت از حق ــرد: واژه حمای ــان ک خاطرنش
ــتباه  ــات اش ــه تصمیم ــا را وادار ب ــد م ــادی نبای ــائل اقتص مس
کنــد؛ در واقــع بعضــی بــه نــام حمایــت از حقــوق مصرف کننــده 
ــن  ــد و ای ــدام می کنن ــا اق ــی قیمت ه ــتن غیرمنطق ــه شکس ب
ــه  ــی ک ــد؛ در صورت ــده می دانن ــع مصرف کنن ــه نف ــوع را ب موض
ــری  ــات جبران ناپذی ــدت ضرب ــات در بلندم ــه اقدام ــن گون  ای

را به دنبال خواهد داشت.

صادرات گوجه فرنگی فرآوری شده
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــمیرم در مجل ــردم س ــده م نماین
فرآورده هــای  می تــوان  شــکیل  بســته بندی های  بــا 
ــا  ــت: ب ــرد، گف ــی ک ــای صادرات ــی بازاره ــی را راه گوجه فرنگ
صــادرات گوجه فرنگــی فرآوری شــده، بــازار داخلــی محصــول 
ثبــات داشــته و دیگــر روی زمیــن کشــاورزان نمی مانــد. اصغر 
ســلیمی بــا اشــاره بــه اینکــه در بعضی ســال ها مطابــق موقعیت 
 جغرافیایــی کشــور شــاهد افزایــش تولیــد گوجه فرنگی هســتیم

تصریــح کــرد: در ایــن راســتا بایــد فکــری بــرای صــادرات مــازاد 
 تولیــد داشــته باشــیم. وی بــا بیــان اینکــه روســیه، قزاقســتان

گرجســتان و اوکرایــن، مقصــد مناســبی بــرای صــادرات 
شــمار  بــه  ایرانــی  محصــول گوجه فرنگــی  فرآوری شــده 
می رونــد، گفــت: بایــد بازاریابــی بین المللی صــادرات هــدف دار در 
 دســتور کار قــرار گیــرد. ســلیمی بــا بیــان اینکــه صنایــع تبدیلی 
و بســته بندی شــکیل، راهــکار اصولــی و کاربــردی اســت کــه 
بازارهــای  راهــی  را  فرآورده هــای گوجه فرنگــی  می توانــد 
ــد ــارس کن ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــون کش ــی همچ  صادرات

 افــزود: صــادرات گوجه فرنگــی نیازمنــد بازاریابــی بهینــه 
و تــداوم صادراتــی در راســتای افزایــش توســعه صنایــع 

ــت. ــدرن اس ــی م تبدیل

افزایش 4۰ درصدی درآمدهای گمرک
ادامــه دارد  ایــران همچنــان   افزایــش درآمدهــای گمــرک 
و گمــرک اعــام کــرده کــه درآمدهــای ایــن ســازمان در ۹ ماهــه 
ســال جــاری حــدود ۴0 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــع  ــامانه جام ــتقرار س ــا اس ــت. ب ــته اس ــش داش ــته افزای گذش
گمرکــی و پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی کــه گمــرک جمهوری 
اســامی ایران از نیمه دوم ســال ۱3۹۲، آن را در دســتور کار خود 
قــرار داد، تغییــرات مثبتــی در رونــد فعالیت هــای گمرکــی اتفــاق 
افتــاد کــه بــه گفتــه مســئوالن گمرکــی ایــن دســتاوردها شــامل 
ــادل الکترونیــک اطاعــات  ــه، تب کاهــش زمــان، کاهــش هزین
 بــا ســازمان های همجــوار بــه منظــور جلوگیــری از جعــل

افزایــش کشــفیات قاچــاق و افزایــش تمامــی درآمدهــای 
ــا  ــود. ب ــت، می ش ــه اس ــف تعرف ــامل ۲0 ردی ــه ش ــی ک وصول
ــده  ــل عم ــمگیر واردات، از دالی ــش چش ــدم افزای ــه ع ــه ب توج
افزایــش درآمدهــا، می تــوان بــه قابلیت هــای کنترلــی و افزایــش 
ــدی در ســامانه  ــای درآم ــت در محاســبات خــودکار ردیف ه دق
جامــع گمــرک اشــاره کــرد کــه بــر ایــن اســاس تمامــی 
مأخذهــای متعلــق بــه ردیف هــای تعرفــه کاال بــه طــور خــودکار 

ــود. ــام می ش ــبات انج ــن و محاس ــتم تعیی در سیس

اتوبوس های روسی به ایران می آیند
گــروه صنعتــی »گاز« روســیه از صــادرات ۹00 دســتگاه اتوبوس 
»لیــاز« بــه ایــران خبــر داد. ایــن قــرارداد بــا مقامات شــهرداری 
ــر  ــاوه ب ــت ع ــرار اس ــه ق ــیده ک ــا رس ــه امض ــران ب ــهر ای ۴ ش
فــروش خــودرو، تحویــل قطعــات اتوبــوس و راه انــدازی خــط 
مونتــاژ محصــوالت »گاز« در ایــران نیــز عملیاتــی شــود. 
همچنیــن گروهــی از کارشناســان دو کشــور اتوبوس هــای 
ــاز  ــورد نی ــتانداردهای م ــرایط و اس ــا ش ــیه را ب ــاخت روس س
ــت  ــرار اس ــرد. ق ــد ک ــازی خواهن ــران همانندس ــای ای جاده ه
ــاز  ــادی آغ ــال ۲0۱۷ می ــیه در س ــای روس ــل اتوبوس ه تحوی
شــود. ایــن طــرح، مرحلــه جدیــدی در رونــد ورود خودروهــای 
روســی بــه بــازار ایــران بــه دنبــال همــکاری دو کشــور در زمینــه 

واگن ســازی و تولیــد ماشــین های راهســازی اســت.

 افزایش دوبرابری ظرفیت 

حمل و نقل ریلی یزد
 مدیــر کل راه آهــن یــزد بــا بیــان اینکــه طــرح دو خطــه 
ــود، از  ــل می ش ــده تکمی ــال آین ــه س ــا نیم ــن ت ــق- زردی باف
افزایــش دو برابــری ظرفیــت حمــل و نقــل ریلــی اســتان خبر 
داد. ســید مصطفــی داوودی بــا اشــاره بــه ضــرورت افزایــش 
ــار کــرد: طــرح  ــزد اظه ــی اســتان ی ــزان حمــل و نقــل ریل می
دو خطــه بافــق – زردیــن از جملــه فرصت هــای مناســب 
ــی  ــوری در محــدود ریل ــای عب ــداد قطاره ــش تع ــرای افزای ب
ــن را ۵00  ــق- زردی ــی باف ــیر ریل ــول مس ــت. وی ط ــزد اس ی
کیلومتــر دانســت و بیــان کــرد: ۲۵0 کیلومتــر از مســیر طــرح 
ــت. داوودی در  ــزد اس ــتان ی ــن در اس ــق- زردی ــه باف دوخط
ادامــه بــا اشــاره بــه بــرآورد بیــش از یــک هــزار و ۵00 میلیــارد 
تومــان بــرای اجــرای طــرح دوخطــه بافــق- زردیــن گفــت: در 
ــزد  ــن طــرح در محــدوده اداره کل راه آهــن ی حــال حاضــر ای
 آغــاز شــده و بیــش از ۶0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته

 است.

قدرت خرید مردم ایران، ۲۰ درصد کاهش یافتتجمیع قبض های آب و برق منتفی شد
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 در اســتان اصفهــان نــرخ بیــکاری ۲ تــا ۳ درصــد از 
متوســط کشــور بیشــتر اســت کــه اصــا پذیرفتــه نیســت 

و رشــد جمعیــت مهاجــران می توانــد یکــی از علــل ایــن 
مشــکل باشــد. 

اســتاندار اصفهــان بــا تاکیــد بــر ایجــاد آرامــش از 
ــه گفــت:  جنبه هــای اجتماعــی، اقتصــادی و ... در جامع
متاســفانه برخــی تــاش خــود را در جهــت ناامیدکــردن 
ــد در راســتای  ــت بای ــران دول ــد و مدی ــرار داده ان مــردم ق

ــد. ــدم بردارن ــردم ق ــه م ــی ب ــد و دلگرم ــاد امی ایج
 رســول زرگرپــور بــا اشــاره بــه مســائل اقتصــادی کشــور 
گفــت: در شــروع دولــت، تــورم ۴۵ درصــد بــود کــه 
امــروز بــه ۷.۲ درصــد رســیده اســت، ولــی مــردم حــس 
ــا  ــش قیمت ه ــد افزای ــت رون ــه دول ــرا ک ــد؛ چ  نمی کنن

و نه قیمت اجناس را کاهش داده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــادی در ســال ۹۱، منفــی 
 ۵.۶ درصــد بــود کــه امــروز بــه ۶.۴ درصــد رســیده اســت

ــد  ــت ۱۰ درص ــدون نف ــادی ب ــد اقتص ــرد: رش ــح ک تصری
ــرخ  ــز ن ــان نی ــتان اصفه ــت. در اس ــه اس ــش یافت افزای

بیــکاری ۲ تــا ۳ درصــد از متوســط کشــور بیشــتر اســت 
ــت مهاجــران  ــه نیســت و رشــد جمعی ــه اصــا پذیرفت ک

ــد. ــکل باش ــن مش ــل ای ــی از عل ــد یک می توان
ــع  ــع موان ــروه تســهیل و رف ــه در کارگ ــان اینک ــا بی  وی ب
تولیــد واحدهــای بحــران زده بررســی شــد و درخصــوص 
بیمــه و مالیــات ایــن کارگاه هــا تصمیمــات خوبــی گرفتــه 
شــد، گفــت: بــا ایــن اقدامــات، ۲۶ هــزار فرصــت شــغلی 

تثبیــت شــد. 
ــرای  ــت ب ــی دول ــته  حمایت ــه بس ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــط اش ــک و متوس ــای کوچ واحده
ایــن طــرح، ۴ هــزار و ۲۵۶ واحــد در ســامانه  بهین یــاب 
ثبت نــام کردنــد و تاکنــون هــزار و ۶۳۹ واحــد بــرای 

دریافــت تســهیات بــه بانک هــا معرفــی شــده اند.
 زرگرپــور ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۷۶۰ واحــد بحــران زده 
بــا اعتبــار ۵۵۰ میلیــارد تومــان موفــق بــه دریافــت 
ــدگان  ــان در تعــداد ثبت نام کنن تســهیات شــده اند. اصفه
ــا بانک هــا رتبــه  دوم   رتبــه  اول، در تعــداد عقــد قــرارداد ب

و در حجــم ریالــی اعتبارات نیز رتبه  اول را دارد.
    انتخابات

ــزاری  ــات، برگ ــدن انتخاب ــک ش ــه نزدی ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــی، کرســی های آزاداندیشــی، نقده ــای انتخابات مناظره ه
و... را در ایجــاد شــور و نشــاط اجتماعــی مؤثــر دانســت 
و ادامــه داد: فرمانــداران بایــد بــه خوبــی شــرایط را رصــد 

کننــد تــا شــهرداران و اعضــای شــوراهای شــهر وارد 
ــای  ــمت حرکت ه ــه س ــوند و ب ــگام نش ــات زودهن تبلیغ

ــد.  ــی نرون ــای روبنای ــذب رأی و کاره ج
اســتاندار اصفهــان بــه مشــکات خشکســالی و آب اشــاره 
سرشــاخه ها  در  بارش هــا  وضعیــت  افــزود:  و  کــرد 
طبیعــی بــوده اســت؛ ولــی وضعیــت ســد متفــاوت اســت 
و در حــال حاضــر ســد ۱۹۰ میلیــون متــر مکعــب آب دارد.

ــداد کاری خــود در  ــن روی ــه مهم تری ــان ب اســتاندار اصفه
ــر ایــن نکتــه تاکیــد  ایــن هفتــه هــم اشــاره داشــت و ب
ــودگی  ــل فرس ــه دلی ــتان ب ــه اس ــدود ۶۰ مدرس ــرد: ح ک
ــن  ــده ای ــا ۱۰ روز آین ــد ت ــت و بای ــتفاده نیس ــل اس قاب
ــداران، شــهرداران  ــا هماهنگــی فرمان ــه و ب مــدارس تخلی
و بخشــداران نســبت بــه جایگزینــی دانش آمــوزان اقــدام 
شــود. ظهــر دیــروز 8 دی مــاه بــار دیگــر کارگــران شــرکت 
ــوق  ــن حق ــه نپرداخت ــراض ب ــان در اعت ــل اصفه پلی اکری
و دستمزدشــان مقابــل اســتانداری اصفهــان تجمــع 
کردنــد و پــس از چنــد دقیقــه حرکــت خــود را بــه ســمت 
خیابــان نشــاط ادامــه دادنــد. مســئول دفتــر امــام جمعــه 
اصفهــان بــرای دقایقــی در جمــع معترضــان حاضــر شــد 
و گفــت: آیــت هللا طباطبایی نــژاد بــا وزیــر صنعــت دربــاره 
مشــکات کارخانه هــا و به ویــژه پلی اکریــل صحبــت 
کــرده و قــول گرفتــه کــه ایــن مشــکات در جلســه هیئــت 

ــود. ــی ش ــی و چاره اندیش ــت بررس دول

استانداراصفهان تاکید کرد:

  بیکاری در اصفهان 
3 درصد بیشتر از کشور

شهردار اصفهان مطرح کرد:

9 دی، روز وحدت و همدلی ملت ایران
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
حماســه ۹ دی اظهــار داشــت: 
ــه ۹ دی  ــران در حماس ــت ای مل
یکــدل و یکصــدا بــه میــدان 
آمدنــد تــا ضمــن حمایــت از 
آرمان هــای انقــاب بــه جهانیــان 
نشــان دهنــد کــه اکنــون پــس از 
ــار دهــه از انقــاب اســامی، ذره ای از آرمان هــای  گذشــت چه
خــود عــدول نکرده انــد و بــا بصیــرت، ایثــار و رشــادت همچنــان 
پشــت آرمان هــای رفیــع و واالی امــام و انقــاب ایســتاده اند. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه 
اینکــه دشــمن وحــدت و همدلــی ملــت ایــران را نشــانه رفتــه 
اســت، ادامــه داد: دشــمنان جمهــوری اســامی ایــران همــواره 
ــد و در  ــراس بوده ان ــران در ه ــردم ای ــی م ــدت و یکدل از وح
ــدرت  ــردم از ق ــان م ــی می ــا تفرقه افکن ــا ب ــتند ت ــاش هس ت
ایــران اســامی بکاهنــد. وی ادامــه داد: حماســه ۹ دی نشــان 
ــت  ــاب اســامی مل ــه از انق ــد ده ــا وجــود گذشــت چن داد ب
ــاب  ــه انق ــود ب ــه خ ــول اولی ــه اص ــد ب ــان پایبن ــران همچن ای
اســامی هســتند و حراســت از آرمان هــای انقــاب را رســالت 
ــت:  ــان داش ــه بی ــژاد در ادام ــد. جمالی ن ــود می دانن ــی خ اصل
ــه  ــان ب ــاز دیگــری در جه ــاد مــن حماســه ۹ دی، آغ ــه اعتق ب
ــام  ــک نظ ــر ی ــه اگ ــود ک ــن ب ــم ای ــت و آن ه ــش گذاش نمای
حکومتــی دارای نقشــه راه باشــد و بــر اســاس اعتقــاد و مســیر 
حــق تعالــی حرکــت کنــد، می توانــد وحــدت و همدلــی مــردم 

خود را به همراه داشته باشد.

 56 درصد مدارس اصفهان 

استاندارد هستند
مدیــر کل نوســازی و تجهیــزات مــدارس اســتان اصفهــان گفت: 
۵۶ درصــد مــدارس اســتان، اســتاندارد هســتند و بــا توجــه بــه 
ــود در  ــی می ش ــه پیش بین ــارات مربوط ــص اعتب ــد تخصی رون
ــک برنامــه ســه ســاله استانداردســازی گرمایشــی مــدارس  ی
اســتان انجــام شــود. ســجاد اظهــار کــرد: رونــد اســتاندارد کردن 
مــدارس نشــان می دهــد کــه ۱۶ هــزار و ۳۶۲ کاس اســتاندارد 
تاکنــون، ۱۷۰  امســال  ابتــدای  از  افــزود:  دارد. وی  وجــود 
 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اســتاندارد کــردن وســایل گرمایشــی 
 و سرمایشــی تخصیــص یافتــه اســت. مدیــر کل نوســازی 
ــال  ــرد: در ح ــام ک ــان اع ــتان اصفه ــدارس اس ــزات م و تجهی
ــدارس  ــی و گازی در م ــاری نفت ــزار بخ ــش از ۵8 ه ــر بی حاض
نصــب شــده و طبــق بررســی های انجام شــده هم اکنــون 
ــازی  ــت استانداردس ــه جه ــان بودج ــارد توم ــد ۱۰۰ میلی نیازمن

ــتیم. ــان  هس ــتان اصفه ــدارس اس ــی م گرمایش

اخبار کوتاه

ساماندهی حاشیه نشینان استان کرمان
ــک  ــت: ی ــان گف ــتاندار کرم اس
هــزار و ۵۳۹ هکتــار از اراضــی 
دولتــی در شــهر کرمــان در ایــن 
شــده  تصــرف  رفــع   دولــت 
و اکنــون در کرمــان و شــهرهای 
ساخت وســاز  اســتان  اصلــی 
رســیده  صفــر  بــه  غیرمجــاز 
ــار  ــینی اظه ــاره حاشیه نش ــینی درب ــا رزم حس ــت. علیرض اس
ــت  ــن دول ــن دوره و ای ــه ای ــوط ب ــینی مرب ــرد: حاشیه نش ک
نیســت و ده هــا ســال اســت کــه ایــن مســئله در کشــور اتفاق 
ــا  ــت. وی ب ــتثنی نیس ــده مس ــن پدی ــان از ای ــاده و کرم افت
نفــر  هــزار   8۰ حــدود  اســتان کرمــان  در  اینکــه  بیــان 
ــان  ــزان در شــهر کرم ــن می ــه ای حاشیه نشــین وجــود دارد ک
حــدود ۲۱ هــزار نفــر هســتند، ضمــن آنکــه در شهرســتان های 
ســیرجان، رفســنجان، جیرفــت و بــم نیــز حاشیه نشــین 
ــه  ــط جامع ــار، متوس ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــح ک ــم، تصری داری
روســتایی اســتان کرمــان ۴۲ درصــد اســت کــه ۱۰ درصــد از 
متوســط کشــور بیشــتر اســت و ایــن مهــم نشــان می دهــد 
ــهم  ــد س ــوده و بای ــدی ب ــتایی و تولی ــا روس ــه م ــه جامع ک
ــان  ــینی بی ــد. رزم حس ــازی کن ــتان ب ــاد اس ــادی در اقتص زی
کــرد: حاشیه نشــینان در چهــار منطقــه شــهر کرمــان ســاکن 
شــده اند و اگــر اقداماتــی کــه در اســتان آغــاز شــده، اســتمرار 
یابــد، درصــد قابــل ماحظــه ای از حاشیه نشــینی ســاماندهی 

خواهد شد.

 رفع نقص سیستم صوتی 

اتوبوس های بی آرتی اصفهان
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان از رفــع 
ــای  ــان در اتوبوس ه ــژه نابینای ــی وی ــتم صوت ــب سیس معای
ــن وارد  ــی، ضم ــا صلوات ــر داد. علیرض ــان خب ــی اصفه بی آرت
ــن  ــار داشــت: ای ــه سیســتم گویاســاز اظه ــاد ب دانســتن انتق
ــال ها  ــود، از س ــناخته می ش ــام ABL ش ــا ن ــه ب ــتم ک سیس
ــتورات الزم  ــا دس ــه و باره ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــش م پی
ــن حــال  ــا ای ــت. ب ــدازی آن انجــام گرف ــرای نصــب و راه ان ب
ــر  ــال حاض ــیب های ح ــن آس ــرای تعیی ــدی ب ــور ج ــه ط ب
ــرد.  ــم ک ــدام خواهی ــردن آن اق ــرف ک ــتم و برط ــن سیس ای
احمدرضــا مصــور، معــاون خدمــات شــهرداری اصفهــان، 
ــه  ــت: ب ــت و گف ــوالن دانس ــق معل ــازی را ح ــز مناسب س نی
دنبــال انتقــادات وارده بــه وجــود درختــان و موانــع، آمادگــی 
داریــم تــا در صــورت مشــخص شــدن تمامــی ایســتگاه هایی 
ــع  ــن موان ــع ای ــرای رف ــت، ب ــی اس ــع فیزیک ــه دارای موان ک
ــرای  ــا ب ــم ت ــن را داری ــی ای ــن آمادگ ــم. همچنی ــدام کنی اق
 BRT ایســتگاه های  خارجــی  فضــای  کــردن   برطــرف 

و مناسب سازی آن اقدام کنیم.

اخبار کوتاه

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری از 
همگرایــی دســتگاه های اســتان در احیــای دشــت شــهرکرد 
ــر داد. شــهرام  ــار و آلودگــی هــوا خب ــار گــرد و غب ــرای مه ب
احمــدی در هفتمیــن جلســه کارگــروه مقابلــه بــا گــرد و غبار 
و آلودگــی هــوای اســتان، بــا اشــاره به نــگاه مبتنــی بر حفظ 

ــتان  ــران اس ــن مدی ــت دربی ــط زیس محی
اظهــار کــرد: بــا همــکاری دســتگاه های 
ــای  ــرای احی ــی ب ــات اجرای ــط، اقدام مرتب
دشــت شــهرکرد و مقابلــه بــا آلودگــی 
ــه عنــوان منشــأ تولیــد گــرد و غبــار  هــوا ب
ــه ای  ــزود: برنام ــی می شــود. وی اف عملیات
بــه منظــور اســتفاده از پســاب تصفیه خانــه 

بــرای ایجــاد فضــای ســبز، همچنیــن جمــع آوری و پخــش 
 ســیاب بــه منظــور حفــظ پوشــش گیاهــی در ایــن دشــت
 اســتفاده از آب خطــوط لولــه انتقــال هنــگام کــدورت 
و نگهداشــت آب در محل هــای بحرانــی دشــت توســط ایــن 
کارگــروه تدویــن شــد. احمــدی ادامــه داد: بــه منظــور حفــظ 

ــدید  ــتان، تش ــی اس ــت های بحران ــی در دش ــش گیاه پوش
ــراد  ــژه اف ــه چــرای دام، به وی ــد پروان ــراد فاق ــا اف برخــورد ب
ــتور کار  ــد، در دس ــودجویانه دارن ــداف س ــه اه ــی ک غیربوم

منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان قــرار گرفــت.
ــات  ــع درخصــوص اقدام ــه ای جام ــرد: برنام ــه ک  وی اضاف
ــداران  ــگام دام ــوچ زودهن ــرل ک ــرای کنت  الزم ب
و خــروج دیرهنــگام آنــان و همچنیــن انتظارات 
از ســایر دســتگاه ها بــرای همــکاری در تحقــق 
موضــوع رعایــت زمــان مناســب کــوچ عشــایر 
ــت  ــر کل حفاظ ــت. مدی ــن اس ــت تدوی در دس
محیــط زیســت اســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
شــهرکرد گفــت:  دشــت  در  آب  نگهداشــت 
علمــی  دســتگاه های  و  دانشــگاه ها  تــوان  از   اســتفاده 
و تحقیقاتــی بــه منظــور طراحــی نمونــه داخلــی دســتگاهی 
ــت  ــزداری را در دش ــب آبخی ــای مناس ــد چاله ه ــه بتوان ک
ایجــاد کنــد )ایمپلینتــر(، در دســتور کار قــرار گرفتــه و نتایــج 

ــا یک مــاه دیگــر ارائــه خواهــد شــد. ایســنا تحقیقــات ت

احیای دشت شهرکرد، اولویت جدید مدیران چهارمحال و بختیاری
دامپزشــکی  اداره کل  کشــتارگاه های  امــور  مســئول 
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه نظــارت شــرعی و بهداشــتی بر 
بیــش از ۱8۰ هــزار الشــه دام در ۹ کشــتارگاه  اســتان طــی 
ــردن بیــش  ــاره از بیــن ب 8 ماهــه نخســت امســال، درب
ــوده در ایــن کشــتارگاه ها در  ــو گوشــت آل از ۱۲ هــزار کیل

همیــن مــدت خبــر داد. 
ــار  ــوی پور اظه ــدی موس ــید مه ــر س دکت
و  اهــداف  اجــرای  راســتای  در  کــرد: 
دامپزشــکی  ســازمان  سیاســت های 
ــا بهره منــدی از ناظــران شــرعی و  کشــورو ب
بهداشــتی دامپزشــکی نظــارت بر ســامت 
ــح، بررســی ســامت  دام هــا پیــش از ذب

ــه  الشــه ها و حمــل بهداشــتی را در کشــتارگاه های دام ب
درمی آوریــم.  اجــرا 

ــت  ــه نخس ــز در 8 ماه ــتا نی ــن راس ــزود: در همی وی اف
ســال جــاری تعــداد ۱۷۳ هــزار و ۳۳۷ الشــه دام ســبک 
و ۶ هــزار و 8۷۰ الشــه دام ســنگین مــورد بازرســی 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــن اداره کل ق ــان ای کارشناس
موســوی پور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد 
۹ کشــتارگاه دام در ســطح اســتان فعــال هســتند، 
تحــت  ایــن کشــتارگاه ها  تمــام  خاطرنشــان کــرد: 
نظــارت ناظــران فنــی، بهداشــتی و شــرعی مشــغول بــه 
کار هســتند؛ بــه نحــوی کــه پــس از کشــتار 
ــرد  ــرار می گی ــی ق ــورد بازرس ــه م  دام، الش
و در صــورت تأییــد ســامت، الشــه ها ممهــور 
بــه مهــر و لیبــل بهداشــتی دامپزشــکی 
ــتی  ــن بهداش ــظ موازی ــا حف ــوند و ب می ش
 بــه وســیله خودروهــای مجهــز بــه ســردخانه 

و مراکز توزیع حمل می شــوند. 
 وی در ادامــه نیــز اعــام کــرد: بــر اســاس ایــن گــزارش
طــی بازرســی های بهداشــتی و شــرعی کارشناســان 
ــزان ۱۲  ــز، می ــت قرم ــد گوش ــد تولی ــر رون ــکی ب دامپزش
ــتارگاه های  ــوده در کش ــت آل ــرم گوش ــزار و ۲۲۴ کیلوگ ه

ــا ــت. ایرن ــده اس ــود ش دام  ناب

در شهر

آگهی مزایده
شماره نامه :۹۵۱۰۱۱۶8۳۹۰۰۰۲۴۱ شماره پرونده:۹۳۰۹۹8۰۳۶۱۵۰۱۹۵۴ شماره بایگانی شعبه :۹۵۰۱88 

تاریخ تنظیم :۱۳۹۵/۰۹/۲۳اجرای احکام شعبه ۱۰ دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 

کاسه اجرایی ۹۵۰۱88 ح ج ۱۰ شعبه ۱۰ دادگاه خانواده له خانم محبوبه نوربخش علیه آقای حسین 

بلوری به خواسته مبلغ ۳۱8۹۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد بابت اجرت المثل و مبلغ ۳۶۰۰۰۰  ریال بابت هزینه 

نشر اگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: 

یک دستگاه ساب نواری ۱۲ کله به رنگ آبی و زرد، با عمرو کارکرد ۱۰ سال دارای ابعاد )طول ۹ و عرض 

۲ و ارتفاع ۲/۵ متر( ساخت کارگاه تراشکاری علیزاده به انضمام کلیه متعلقات ، شاسی ، دارای ۱۳ 

عدد الکتروموتور سه فاز ۷.۵hp )یک عدد الکترو گریبکس ، توپی ، پولی ، و چرخ زنجیر ( دور متقیر 

، اجزائی ۱۲ کله ساب هر کدام بصورت مستقل )سلیندر و پیستون ،هد ، لقمه های ساب ، شفت هزار 

خار و۰۰۰( تابلو برق اصلی و به ازای هر کله یکعدد تابلو برقی فرعی ، تسمه نقاله به عرض حدود یک 

متر ، توپی و غلطک های نوار نقاله ، دو عدد تیغه کناری همگی سالم و آماده بکار )در وضعیت استارت 

( که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰ ریال ارزیابی گردیده و هم اکنون در منطقه صنعتی 

محمود آباد ، خیابان ۲۶ سنگ بری گل شهر )عدل بلوری( مستقر میباشد .متقاضیان می توانند ۵ روز 

قبل از فروش در محل فوق از دستگاه ساب نواری مذکور دیدن  کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 

، مجتمع اجرای  نیکبخت  این اجرا واقع در خیابان  تاریخ ۹۵/۱۰/۲۴ ساعت ۰۹:۳۰ صبح در دفتر  در 

احکام حقوقی ، طبقه اول ، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد 

بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل ۱۰ در صد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب 

سپرده دادگستری واریز نماید./ 

شماره :۲۹۲۹۷/م الف اجرای احکام شعبه ۱۰ دادگاه خانواده اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام  پاک شماره ۱۹/۹۳۰ واقع در کلیشاد بخش ۹ 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷۰۰۳۲۳۱ -۱۳۹۵/۷/۴ در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای علیرضا صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله  در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه  مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ساعت 

۹ 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 

۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۹ شماره : ۷8۵/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
شهرداری شهر ابریشم  به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 

است مدعی است که یک جلد سند مالکیت یک هزار و صد و ده سهم مشاع از هفتهزار و هفتصد و 

بیست و یک و پنجاه صدم سهم از ششدانگ یک قطعه زمین پاک ثبتی ۲۳/۴۷۰ واقع در شهر ابریشم  

بخش ۹ ثبت اصفهان بسریال ۲۱۲۰۷۷ که در صفحه۴۳۶ دفتر ۳۱۹ اماک ذیل ثبت ۴۳۳۰۰ به نام 

نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند انتقال ۲۱۱۳ مورخ ۱۳8۵/۱۰/۱۶ دفتر ۱۹8 

ابریشم مقدار  ۴8۴/۵ سهم مشاع از ۱۱۱۰ سهم از ۷۷۲۱/۵ سهم ششدانگ و نیز بموجب سند انتقال 

شماره ۶۳۱8 مورخ ۱۳8۶/۹/۲۲ دفتر ۱۹8 ابریشم مقدار ۳۲8/۴۵ سهم مشاع از ۱۱۱۰ سهم از ۷۷۲۱/۵ 

سهم ششدانگ به غیرانتقال گردیده و سپس مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور 

سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 

شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 

تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 

و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.

 شماره :۷۳۳/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ناصر کانتری دهقی  دارای شناسنامه شماره ۳۹۹۲ متولد ۱۳۶۷  به شرح دادخواست به کاسه 

۹۵ / ۹۰۷ ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ۹۵/۹/۳  در   ۱۳۱۶/۳/۱۷ بشناسنامه ۴ مورخ  علی کانتری دهقی  

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار  پسر- سه دختر- یک همسر  دائمی که  

به شرح ذیل می باشد:  ۱- محمد کانتری دهقی فرزند علی به ش ش ۹۰ متولد ۱۳۴۴ صادره از نجف 

آباد ۲- علی اصغر کانتری دهقی فرزند علی به ش ش ۵۳۰ متولد ۱۳۵۶ صادره از گلپایگان ۳- اکبر 

کانتری دهقی فرزند علی ش ش ۴۱۱ متولد ۱۳۵۹ صادره از گلپایگان ۴- ناصر کانتری دهقی فرزند 

علی به ش ش ۳۹۹۲ متولد ۱۳۶۷ صادره از گلپایگان ۵- اقدس کانتری دهقی فرزند علی به ش ش 

۵۷ متولد ۱۳۵۵ صادره از گلپایگان ۶- اعظم کانتری دهقی فرزند علی به ش ش۷۷۳ متولد ۱۳۶۲ 

صادره از گلپایگان ۷- رقیه کانتری دهقی فرزند علی به ش ش ۱8۳۹ متولد ۱۳۶۵ صادره از گلپایگان 

8- خاتون احمدی دهقی فرزند نوروز علی به ش ش ۵۰۳۷ متولد ۱۳۳۲ صادره از نجف آباد والغیر   

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۵۰۹/ م الف

 رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نعمت اله عامه   دارای شناسنامه شماره ۵۰ متولد ۱۳۳۵  به شرح دادخواست به کاسه ۹۵ / 

۹۱۷ ش از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه 

خاتون مشایخی   بشناسنامه ۱۰۷ مورخ ۱۳۱۳/8/۴ در تاریخ۱۳۹۵/۹/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسرو چهار دختر که  به شرح ذیل می 

باشد:  ۱- نعمت اله عامه فرزند محمد جواد به ش ش ۵۰ متولد ۱۳۳۵ صادره از گلپایگان ۲- محمد 

عامه فرزند محمد جواد به ش ش ۴۰ متولد ۱۳۳۷ صادره از گلپایگان ۳- خدیجه عامه فرزند محمد 

جواد به ش ش 8-۹۶۹۲۹۴-۱۲۱ متولد ۱۳۴۵ صادره از گلپایگان ۴- معصومه عامه فرزند محمد 

جواد به ش ش ۱۰ متولد ۱۳۴8 صادره از گلپایگان ۵- ام البنین عامه فرزند محمد جواد به ش ش 

۲۰۰۳ متولد ۱۳۵۰ صادره از گلپایگان ۶- مریم عامه فرزند محمد جواد به ش ش ۲۰8۲ متولد ۱۳۵۶ 

صادره از گلپایگان و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۵۲۴/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان آقای حمید رضا صیادی  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت کبری 

صاحبی  به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختاف به کاسه ۵۳۹/۹۵/ش ۱  ثبت و برای روز چهارشنبه تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ ساعت ۱8:۰۰ 

وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷۳ 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در 

وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 

اباغ  منزله  به  آگهی  این  انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۱۳/۲/۹۵/۵۷۷/م الف رئیس شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا زینعلی    دارای شناسنامه شماره ۶ متولد ۱۳۳۱  به شرح دادخواست به کاسه ۹۵ / 

88۰ ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی 

زینعلی    بشناسنامه ۳ مورخ ۱۳۴۶/۴/۱ در تاریخ۱۳۹۵/۹/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه  پسر- همسر دائمی که  به شرح ذیل می باشد:  

۱- مسعود زینعلی فرزند مصطفی به ش ش ۵-۰۰۵۲8۶ -۱۲۱ متولد ۱۳۷۰ صادره از گلپایگان ۲- امیر 

حسین زینعلی فرزند مصطفی به ش ش ۳-۰۱۵۳۷۹-۱۲۱ متولد ۱۳۷8 صادره از گلپایگان۳- عباس 

زینعلی فرزند مصطفی به ش ش ۱-۰۲۱۷۶۶-۱۲۱ متولد ۱۳8۳ صادره از گلپایگان  ۴- زهرا قهاری 

فرزند ابوالفضل به ش ش ۶ متولد ۱۳۵۲ صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

متوفی  از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست 

 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 

شماره : ۴۹8/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان آقای منصور متشکر آرانی   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت فریده 

حیدری فینی   به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختاف به کاسه ۳/8۹۱/۹۵   ثبت و برای روز سه شنبه تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰ ساعت 

۱8 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 

۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد 

که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۱۳/۲/۹۵/۶۰۶/م الف

 رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم  حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی احضار متهم
اتهام  به  بهروز   فرزند  عبدالحسین کمالی    متهم  ۹۵۱8۳۰ ک۱۰۲   پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 

فرزند  نفیسه رجبی   امیر حسین رجبی ۲-   -۱ قمه  موضوع شکایت  با  و جرح عمدی  ایراد ضرب 

۱- رمضانعلی ۲- محمد علی مجهول المکان اعام گردیده است لذا دراجرای  ماده ۳۴۴ قانون آئین 

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

نامبرده اباغ می گردد در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱/۳۰ صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه 

انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم  حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم 

معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی اصغر   نام خانوادگی: رحمانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:حمید رضا  نام خانوادگی:صیادی  نام پدر : ذبیح اله  نشانی محل اقامت:آران 

و بیدگل خ ولیعصر )عج(  محکوم به:به موجب رای شماره ۵۵۳ تاریخ۹۵/۵/۱8 حوزه اول شورای حل 

اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 

دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ ۳/۵۹۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارت 

تاخیر تادیه از زمان صدور چک )۹۳/۷/۲( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان. ماده ۳۴ قانون اجرای 

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

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

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

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

شماره۵/۲۲/۹۵/۵۴۹/ م الف 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۳۹۴/۹۵ خواهان حسین جنگجو  دادخواستی مبنی بر:فسخ معامله یک 

دستگاه خودرو و استرداد وجه  به طرفیت حسن جوان بخت  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روز..........مورخ ۹۵/۱۱/۱۲ساعت ۱۶ تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار  منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

 رئیس دفتر شعبه ۳۷ شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی مزایده
خصوص  در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 

به  له آقای عباسعلی معتمدی و علیه احمد رضا ضیایی فرزند مهدی  پرونده کاسه ۹۴۰۲8۲ ح ۲  

و هشتاد  دویست  و  میلیون  و هفت  بیست  و  )چهارصد  ریال   ۴۲۷/۲8۴/۰۴۹ مبلع  مطالبه  خواسته 

و چهار هزار و چهل و نه ریال ( و نیم عشر مبلغ 8/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشت میلیون ریال ( جمعا مبلغ 

۴۳۵/۲8۴/۰۴۹ ریال ) چهارصد و سی و پنج میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و چهل و نه 

ریال( به منظور فروش ۳۲/۹8۹۹ حبه از ۷۲ حبه ششدانگ پاک ثبتی شماره ۷۲ فرعی از ۹8 اصلی 

واقع در بخش ۲۰ ثبت اصفهان به نشانی: اصفهان – براآن جنوبی – روستای پیله وران – کوچه شهید 

حسین ترابی – منزل شخصی احمد رضا ضیایی با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض 

طرفین واقع گردیده است در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۱ از ساعت 8/۳۰ تا ۹ صبح در محل این 

اجرا واقع در خیابان نیکبخت -۲۰۰ متر پایین تر از ساختمان دادگستری – جنب بیمه پارسیان ، طبقه 

۴ واحد اجرای احکام شعبه ۲ برگزار نماید. طالبین خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک 

قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع ۱۰ درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به 

شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه 

مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

محل  نظریه کارشناسی  اساس  بر  ملک  است.اوصاف  گردیده  نیز   ۱۱۱ ماده  اعمال  ضمنا  بود.  خواهد 

دارای یک جلد  نوساز  باب منزل مسکونی یک طبقه بخشی قدیمی ساز و حداکثر  بازدید یک  مورد 

سند مالکیت رسمی به شماره چاپی ۰۷۰۲۴۶ شماره ملک ۹۵/۷۲ شماره ثبت ۵۱۱8 در صفحه ۴۱۹ 

دفتر ۲۲ بخش ۲۰ ثبتی اصفهان به مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان به نام آقای احمد رضا رضایی به 

مساحت ۱۶۴/۲۵ متر مربع عرصه و به میزان حدود ۲۲۵ متر مربع سند با محل مطابقت دارد سقف ها 

تیر آهن و دیوارها آجری باربر ، کف ها موزائیک ، نما سرامیک، کف حیاط موزائیک ، پنجره ها فلزی 

، سطوح داخلی گچ بدون نقاشی ، درهای داخلی چوبی و خارجی فلزی، هال و پذیرایی ، آشپزخانه 

اوپن با کابینت زمینی و دیواری فلزی ،  اتاف خواب ،سرویس بهداشتی ، حمام و توالت ، سیستم 

به  با توجه  ، قدمت حدود متوسط ۱۰ سال ساخت. لذا  گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی 

انشعابات موجود و غیره   ، ، کاربری مسکونی  ،عوامل موثر در قضیه  ، موقعیت  ، قدمت  شرایط فوق 

 ارزش ششدانگ این ملک به مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل نود و پنج میلیون تومان بر آورد و اعام نظر 

می گردد. 

شماره :۲8۷۲8/م الف مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

آگهی متهم مجهول المکان 
شعبه  بایگانی  شماره    ۹۳۰۹۹8۳۷۲۱۷۰۰۰۳8: پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۱۳۷۲۲۶۰۱۶۴۳: نامه  شماره 

 : متهم  ربیعی  حسین  امیر  وکالت  با  عبدالهی  مصطفی   : شاکی   ۹۵/۹/۲۵: تنظیم  تاریخ   ۹۴۰۱۲۶:

ابوالفضل شاهی فرزند علی با شماره شناسنامه 8۴۷ متولد ۱۳۶۲ صادره از خوانسار اتهام: فروش مال 

غیر )یکدستگاه نیسان بشماره انتظامی 8۱۹ ص ۴۷ ایران ۲۳( نظر به اینکه متهم مذکور از طریق این 

شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا 

مراتب در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 

جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت غیابا 

رسیدگی و قرار مقتضی اعام میگردد. 

شماره:۵۱۷/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان

آگهی مزایده 
شاکی : سحر حجازی مشتکی عنه: امیر فرزام فرزاد نیا موضوع : مزایده شعبه چهارم اجرای احکام 

پرونده: ۹۴۰۴۷۴ خ ج /۴ اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه خانواده در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 

۹۴۰۴۷۴ ج ح/۴ له خانم سحر حجازی علیه آقای امیر فرزام فرزاد نیا فرزند علی به خواسته مطالبه 

مهریه به میزان ۷۱۴ عدد سکه بهار آزادی و مبلع دو میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه 

در ملک شهر خ مطهری  واقع  منزل  باب  از یک  اول  ای جهت فروش طبقه  مزایده  دادرسی جلسه 

آزادگان کوی گلها فرعی افشار غربی پشت بن بست سوم درب سبز رنگ در روز سه شنبه مورخ   خ 

۹۵/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰ صبح به شرح ذیل برگزار نماید: مورد مزایده عبارت است از طبقه اول یک باب منزل 

مسکونی که شامل طبقه همکف و طبقه اول می باشد که مطابق گزارش مامور بازدید پاک معرفی شده 

طبق بازنمائی صورت گرفته در حد دو سقف و بدون مجوز و فاقد سابقه در شهرداری می باشد و پاک 

دارای بدهی به مبلغ ۷۵/۲۵۵/۱۰8 ریال می باشد و در صورت خرید توسط  شخص ثالث یا خریدار 

بر عهده وی می باشد و ششدانگ ملک دارای مساحت عرصه  حدود هشتاد و هفت متر مربع )متر 

محلی( می باشد که در آن ساختمان مساحت اعیانی حدود صد و پنجاه متر مربع در دو طبقه شامل : 

طبقه همکف و طبقه اول و با اسکلت دیوارهای باربر و سقف تیرچه بلوک و فاقد نما سازی با اشتراکات 

آب،برق و گاز منصوب به احداث می باشد که کف سازی ها از سیمان و موزائیک و کف و دیوارهای 

آشپزخانه کاشی ، درهای داخل چوبی ، پنجره ها و درهای بیرونی فلزی ، گرمایش بخاری و گازی و 

آبگرمکن ، سرمایش کولر آبی کابینتهای متصل فلزی )همکف( و چوبی )طبقه اول ( و طبقه اول به 

صورت سالن و آشپزخانه می باشد ساختمان در سمت شمالی دارای پیش آمادگی به سمت گذر در 

طبقه همکف و اول می باشد )حدود ۷۵ س( و سطح اشغال زمین آن نیز حدود هشتاد درصد است 

که بابت تخلفات صورت گرفته دارای بدهی به مبلغ فوق الذکر می باشد و مدارک مالکیت منزل فوق به 

صورت قولنامه ای عادی متراژ عرصه نود متر مربع که بنای بدون پروانه طبقه همکف مسکونی ۶۷/8۰ 

متر مربع و بنای بدون پروانه اول مسکونی ۶۷/8۰ متر مربع، عدم رعایت عقب نشینی بدون پروانه 

در گذر شمال و احداث بالکن بدون پروانه که همگی با ادعای تخریب شهرداری در کمیسیون مطرح 

که منجر به صدور رای نیز می باشد )پیوست در پرونده ( ووضعیت طبقه فوقانی با آشپزخانه و بدون 

سرویس بهداشتی می باشد و امکان تعبیه در قسمتی به صورت حمام و توالت مشترک ممکن می 

باشد و امکان تفکیک واحد صورتمجلس تفکیکی و ضد تفکیکی مجزا برای طبقات و مجزا نمودن آنها 

مبذول به صدور مجوز و اعام رضایت شهرداری منطقه می باشد و با لحاظ موارد اعام شده طبقه اول 

به مبلغ ۴8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس برآورد گردیده )مجموع دو طبقه به مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

که نظریه به طرفین اباغ و مصون از اعتراض باقی مانده است که در حال حاضر منزل فوق در تصرف 

خوانده می باشد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک مذکور دیدن نموده و جهت شرکت 

در مزایده با پرداخت ده درصد قیمت کارشناسی شده و پرداخت به حساب سپرده دادگستری در روز 

مزایده در اجرای احکام واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام خانواده و حقوقی طبقه اول واحد 

 یک حاضر گردند فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی است که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 

می باشد. 

شماره :۲8۷۳۳/م الف دادورز شعبه چهارم اجرای احکام خانواده – صادقی

از بین بردن 12 تن گوشت آلوده در کشتارگاه های یزد
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حتما بخوانید!
قضاوت درباره »لیسانسه ها« زود است

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــی زاده ســخت اســت.  ــا فن ــرگ دنی ــاره م نوشــتن درب
ــدت  ــه ش ــم ب ــر ه ــن خب ــه ای ــردن ب ــر ک ــی فک حت
ــه مــرگ کســی  ــده اســت. مگــر می شــود ب عذاب دهن
فکــر کــرد کــه بــه بســیاری از بهتریــن خاطــرات 
کودکــی و نوجوانــی شــما جــان داده اســت. دنیــا 
ــه.  ــنای غریب ــاید آش ــت و ش ــه آشناس ــی زاده، غریب فن
ــام آن  ــا تم ــود ب ــزی ب ــود کاله قرم ــی زاده خ ــا فن دنی
بی تابی هــا و حــرکات سرخوشــانه؛ بــا همــان لبخنــدی 
ــود.  ــاک نمی ش ــزی پ ــره کاله قرم ــگاه از چه ــه هیچ ک
 چنــد ســال پیــش در حاشــیه جشــنواره فیلــم کــودک 
و نوجــوان اصفهــان او را دیــدم. زمانــی کــه بــرای تقدیــر 
از ســال ها فعالیــت در حــوزه عروســک گردانی بــه 

اصفهــان آمــده بــود. 
در هیاهــوی شــلوغی جشــنواره او را پیــدا کــردم و وقتی 
ــت.  ــاز پذیرف ــی ب ــا روی ــردم ب ــه ک ــت مصاحب درخواس
غــروری  بی هیــچ  هنرمنــدان  بعضــی  برخــالف 
 نزدیــک بــه دو ســاعت پاســخگوی تمــام ســؤاالت مــا 

شد.

 ســواالتی دربــاره پــدر فقیــدش، پرویــز فنــی زاده، کاله 
ــا ربــط  ــه قورباغــه و بســیاری ســؤاالت ب  قرمــزی، خال
و بی ربــط دیگــر کــه همــه را بــا حوصلــه و لبخنــد 

پاســخ داد.
    کاله قرمزی

بــرای او کاله قرمــزی همیشــه زنــده بــود، همیشــه جان 
ــا  ــا ب ــت در خــواب باره ــود؛ می گف داشــت، پســرش ب
 کاله قرمــزی صحبــت کــردم، بیــرون رفتــم، قــدم زدم 
ــد او را از خــودش جــدا  و خندیــدم. می گفــت نمی توان
ــگار کــه  کنــد. می گفــت جزئــی از وجــودش اســت. ان
در وجــود ایــن عروســک از روح خــودش دمیــده باشــد. 
ــد  ــه حمی ــی ب ــاره کاله قرمــزی می گفــت او خیل او درب
جبلــی )صداپیشــه کاله قرمــزی( شــبیه اســت و 
پســرخاله مــدل کوچک شــده ایــرج طهماســب اســت.

  بــرای او کاله قرمزی، عضوی جدانشــدنی از خانواده بود 
و برای ما خاطره شیرین دوران کودکی و نوجوانی.

    فعالیت ها
فنــی زاده نخســتین بــار در ســال ۱۳۶۴ در برنامــه 
بــاران«  آواز  بــا  »چتــر  تلویزیونــی  عروســکی 
ــرای  ــه ب ــن برنام ــرد. ای ــه ک ــک گردانی را تجرب عروس
دقیقــه ای   ۲۵ قســمت های  در  ســیما  اول  شــبکه 
طراحــی شــده بــود کــه در آن ۲ عروســک جوجــه وجود 
داشــت کــه فنــی زاده عروســک گردانی و آوازخوانــی 

ــت. ــده داش ــر عه ــا را ب ــی از آن ه یک

 وی پــس از آن در کاری بــا نــام »زاغچــه کنجــکاو« بــه 
کارگردانــی رضــا فیاضــی حضــور داشــت. 

ــگاه خــود  ــن برنامه هــا، کم کــم جای ــا حضــور در ای او ب
را بــه عنــوان عروســک گردان در تلویزیــون تثبیــت کــرد.

ــوان«  ــه آوازخ ــون »گرب ــاری چ ــک گردانی در آث عروس
ســاخته کامبوزیــا پرتــوی از دیگــر آثــار او در ایــن 
ایــرج  بــا  کاله قرمــزی  از  پیــش  وی  اســت.  دوره 
عروســکی  چنــد کار  جبلــی  حمیــد  و  طهماســب 
خوبــی  بــه  یکدیگــر  کار  بــا  و  بــود  داده  انجــام 
پســت  صنــدوق  برنامــه  بــا  امــا  بودنــد؛   آشــنا 

و ورود کاله قرمزی به آن بود که به شهرت رسید. 
کاله قرمــزی کــه اصــال قــرار نبــود در ایــن برنامــه 
مانــدگار شــود، مانــدگار و بــدل بــه مشــهورترین کار وی 

شــد.
    روز تلخ عروسک ها

زمانــی کــه اواســط امســال او از بیمــاری خــود گفــت، 
جامعــه هنــری در شــوک فرورفــت و بســیاری از صمیم 
قلــب دعــا می کردنــد کــه او هــر چــه زودتــر ســالمتی 
ــان  ــزی ج ــه کاله قرم ــر ب ــار دیگ ــد و ب ــود را بازیاب خ
ــورد  ــم خ ــه رق ــر اینگون ــفانه تقدی ــا متاس ــد؛ ام ببخش
کــه 8 دی، روز تلخــی بــرای عروســک های ایــران 
ــا  ــاه 9۵، م ــح روز 8 دی م ــی زاده صب ــا فن ــد. دنی  باش
را بــا دنیایــی از خاطــرات شــیرین تنهــا گذاشــت. 

روحــش شــاد.

- داریــوش ارجمنــد بــا اعــالم رضایــت از حضــور در فیلــم 
»چراغ هــای  ناتمــام« گفــت:  »چراغ هــای  ســینمایی 
ناتمــام« فیلمنامــه خوبــی داشــت و بــا توجــه بــه 
پیشــنهادی کــه شــده بــود، بــه ایــن پــروژه ملحــق شــدم. 
امیــدوارم کــه نتیجــه کار گــروه ســرانجام خوبــی داشــته 

ــد.« باش
- بــا معرفــی نامزدهــای جوایــز ســاالنه انجمــن منتقــدان 
اصغــر  از »فروشــنده« ســاخته  آنالیــن ۲۰۱۶،  فیلــم 
ــوان یکــی از نامزدهــای بخــش بهتریــن  ــه عن فرهــادی ب

ــاد شــد. ــم خارجــی ی فیل
 - بــه گفتــه حســین نمــازی، کارگــردان »آپاندیــس«
ــر  ــن اث ــذاری ای ــگ و صداگ ــح رن ــی تصحی مراحــل پایان
طــی می شــود تــا آمــاده حضــور در جشــنواره فجــر باشــد.
 - دبیرخانــه هفتمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار
»تلویزیونــی« بخــش  پنــج  نامزدهــای   اســامی 
ــد  ــزر« و »نق ــتر و تی ــا«، »پوس ــم م ــگ«، »فیل  »نماهن

و مقاالت سینمایی و لوح نگار« را اعالم کرد.
- فیلــم ســینمایی »مــا همــه گناهکاریــم« بــه کارگردانــی 
حســن ناظــر بــا بــازی امیــر آقایــی و نیوشــا ضیغمــی در 

ــران می شــود. ــروه زندگــی اک گ
و  امیــر ســحرخیز، کارشــناس جلوه هــای بصــری   -
فعــال ســینمای کــودک، گفــت: امســال ســالی اســت کــه 
برگــزاری جشــنواره فیلــم کــودک بــه دلیلــی نامعلــوم بــا 
وقفــه جــدی روبــه رو شــده و مرتبــا زمــان برگــزاری آن بــه 
تعویــق افتــاده اســت. البتــه چنــد ســالی اســت ســینمای 
ــدارد و از ایــن رو برگــزار شــدن  کــودک وجــود خارجــی ن
یــا نشــدن جشــنواره اش هــم بــرای مدیــران مهم نیســت.
ــیرک  ــش »س ــا نمای ــن روزه ــه ای ــتانی ک ــتو گلس - پرس
ســیار« را در تــاالر هنــر روی صحنــه دارد، اظهــار کــرد کــه 
ــت  ــا محوری ــی ب ــرای نمایش ــه اج ــد ب ــه عالقه من همیش

ــوده اســت. ــودکان ب ــرای ک ســیرک ب
ــروه  ــده از گ ــه ای زن ــوان برنام ــگ« عن ــدان فرهن - »می
ــن  ــه اولی ــت ک ــج سیماس ــبکه پن ــه ش ــاد و جامع اقتص
قســمت آن پنجشــنبه، 9 دی مــاه ســاعت ۱۳ و ۳۰ دقیقــه 

ــی رود. ــن م روی آنت
ــور  ــت: حض ــرت، گف ــده کنس ــی، برگزارکنن ــول تراب - رس
ــور  ــه  ط ــاپ در جشــنواره موســیقی فجــر ب ــدگان پ خوانن
کلــی خــوب اســت؛ امــا ای کاش ایــن موســیقی از 
 بخــش جنبــی بــه اصلــی بــرود یــا بــه فضــای رقابتــی وارد 

شود.
ــم  ــه فیل ــر، ک ــینما و تئات ــر س ــریفی، بازیگ ــدرام ش - پ
 هجــوم را بــرای جشــنواره فیلــم فجــر امســال دارد
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــوم« ای ــب در »هج ــئله جال ــت: مس گف
دلیــل فضــای حاکــم در ایــن فیلــم ســینمایی بایــد الغــر 
ــن  ــرای حضــور در ای ــل مــن ب ــن دلی ــه همی می شــدم؛ ب

ــردم. ــم ک ــرم وزن ک ــروژه ســینمایی ۱۲ کیلوگ پ

9 دی ماه برگزار می شود

«سیمای آسمانی» در سینما سپاهان

کیمیای وطن

آســمانی«  ویژه برنامه»ســیمای 
ــیمای  ــیم س ــت ترس ــا محوری ب
شــهید حــاج حســین خــرازی 
9 دی مــاه در ســینما ســپاهان 

می شــود.  برگــزار 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــت  ــان، سرپرس ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
ــن  ــت: ای ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــداری ب ــرای پای فرهنگس
 ویژه برنامــه در راســتای برنامــه اردوی »فرمانــده دل هــا«

برنامه ریــزی شــده کــه بــه صــورت جشــن خانوادگــی ویــژه 
دانش آمــوزان برتــر در ترســیم نقاشــی شــهید خــرازی 
ــداد ۱۵  ــار داشــت: تع ــی اظه ــزار می شــود. ســعید صرام برگ
ــا حضــور داشــتند  ــده دل ه ــوز در اردوی فرمان ــزار دانش آم ه
کــه حــدود ۵ هــزار از دانش آمــوزان در مســابقه نقاشــی 
»ســیمای آســمانی« بــا موضــوع تکمیــل و رنگ آمیــزی 
ــن  ــزود: از بی ــد. وی اف ــر شــهید خــرازی شــرکت کردن تصوی
ــده  ــر برگزی ــزار نف ــداد ۲ ه ــابقه تع ــرکت کنندگان در مس ش
ــوزان جشــن  ــن دانش آم ــر از ای ــور تقدی ــه منظ ــه ب شــدند ک
خانوادگــی »ســیمای آســمانی« روز پنجشــنبه 9 دی مــاه در 
دو ســانس از 8 تــا ۱۲ در ســینما ســپاهان برگــزار می شــود. 
ــده دل هــا  وی تصریــح کــرد: هــدف از برگــزاری اردوی فرمان
آشــنایی بیشــتر دانش آمــوزان چهــارم ابتدایــی بــا محتــوای 
درس فرمانــده دل هاســت تــا دانش آمــوزان بتواننــد بهتــر بــا 

ــوس شــوند. شــهید حســین خــرازی مأن

9 دی ماه برگزار می شود

آیین اختتامیه نمایشگاه »رود زنده هنر»
نمایشــگاهی از آثــار نقاشــی »اســتاد اکبــر  کیمیای وطن
ــای  ــوزه هنره ــر« در م ــده هن ــوان »رود زن ــا عن ــک« ب میخ
معاصــر اصفهــان برگــزار شــد و آییــن اختتامیــه این نمایشــگاه 

9 دی مــاه با حضور عالقه مندان برگزار می شــود. 
اکبــر میخــک، برنــده لــوح افتخــار و جایــزه اثــر برتــر 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــوآوری«، از وزارت فرهن ــت و ن »خالقی
ایــران و لــوح تقدیــر وزارت امــور خارجــه ایــران اســت. یکــی 
ــی  ــاد قزوین ــنواره میرعم ــده جش ــن برگزی ــار او همچنی از آث

ــت. ــده اس ش
 عــالوه بــر ایــن، میخــک ســابقه ســال ها تدریــس در 
 دانشــگاه هنــر را دارد و تاکنــون بیــش از ۴۰ نمایشــگاه 
در ایــران و خــارج از ایــران برگــزار کــرده اســت. آییــن 
اختتامیــه نمایشــگاه »رود زنــده هنــر« 9 دی مــاه ســاعت ۱۶ 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــر اصفه ــای معاص ــوزه هنره در م

اخبار کوتاه

بازیگــر ســریال »لیسانســه ها« دربــاره ایــن ســریال 
ــاره  ــاوت درب ــه قض ــرد ک ــان ک ــتان آن بی ــا و داس و فض
ســریالی کــه هنــوز چنــد قســمت از آن پخــش شــده، زود 
اســت. کاظــم ســیاحی دربــاره ســریال »لیسانســه ها« کــه 
ــبکه  ــت از ش ــروش صح ــی س ــه کارگردان ــب ها ب ــن ش ای

می شــود، گفــت:  پخــش  ســیما  ســه 
ــن  ــات ای ــم قصــه و اتفاق ــر می کن ــن فک م
ــا زندگــی دارد  ســریال نزدیکــی بســیاری ب
ــد.  ــه زور بخندان ــی را ب ــت کس ــرار نیس و ق
ــه  ــن مجموع ــای ای ــه فض ــاره ب ــا اش وی ب
ــه ها«  ــرد »لیسانس ــن رویک ــرد: م ــار ک  اظه
ــه در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب را دوســت دارم؛ ن

ایــن مجموعــه بــازی می کنــم، بلکــه همان طــور کــه گفتــم 
فضــای ایــن ســریال بــه زندگــی واقعــی نزیک تــر اســت. 
اجبــاری بــرای خندانــدن مخاطــب در ایــن مجموعــه 
ــازی  ــخصیت ها در ب ــرف ش ــّوی از ط ــدارد و غل ــود ن وج
دیــده نمی شــود. بازیگــر مجموعــه »یادداشــت های یــک 

ــه  ــت ب ــم الزم اس ــر می کن ــرد: فک ــان ک ــه دار« بی زن خان
شــکل دیگــری بــه مجموعه هــای طنــز شــبانه نــگاه کنیــم 
و ســبک های دیگــری از موقعیت هــای کمــدی را هــم 
ــی  ــوب و آرامش بخش ــای خ ــریال فض ــن س ــم. ای ببینی
ــب  ــه مخاط ــی ک ــس از دوره ای طوالن ــرم پ ــه نظ دارد و ب
بــا ویژگی هــای اغــراق در بــازی و بیــان 
 می خندیــد، الزم اســت ایــن نــوع از کار 
را هــم ببینــد. ســیاحی در واکنــش بــه ریتــم 
و رونــد قصــه نیــز یــادآور شــد: اگــر مخاطــب 
صبــر کنــد، پــس از گذشــت چنــد قســمت 
ــنا  ــا آش ــنامه آن ه ــخصیت ها و شناس ــا ش ب
می شــود و شــاید زود باشــد کــه بعــد از ســه 

چهــار قســمت پخــش دربــاره آن قضــاوت کنیــم. 
وی در توضیــح بیشــتر نقــش خــود گفــت: یــک چالــش 
بــزرگ مــا در نقــش، فاصلــه ســنی مــن بــا امیــر کاظمــی 
بــود کــه نقــش پســرم را دارد و امیــدوارم ایــن چالــش هم 

در کلیــت کار حــل شــده باشــد. مهــر

قضاوت درباره «لیسانسه ها» زود است
حامــد همایــون، خواننــده موســیقی پــاپ کشــورمان، که این 
روزهــا بــا ارائــه آثــاری متفــاوت در فضــای مجــازی و تیتــراژ 
برنامه هــای تلویزیونــی طرفــداران زیــادی پیــدا کــرده، درباره 
فعالیت هــای چنــد ماهــه اخیــر خــود اینگونــه توضیــح داد: 
همــکاری مــن بــا کمپانــی »ترانــه شــرقی« از آشــنایی مــن 

ــا  ــود و م ــروع می ش ــی ش ــامان امام ــا س ب
ــم در  ــم گرفتی ــنایی تصمی ــن آش ــی ای در پ
 حــوزه فعالیتــی خودمــان کارهــای جدیــدی 
را انجــام دهیــم و در همیــن مســیر بــا 
محســن رجب پــور آشــنا شــدم و بعــد از 
قــراردادی کــه بــا او امضا کــردم، از همــان روز 
اول تصمیــم گرفتــه شــد تــا فکــر جدیــدی در 

پــس موســیقی ای کــه ارائــه می دهیــم، باشــد. مــا تــالش 
ــان  ــرای مخاطب ــیقی ب ــدی از موس ــان جدی ــا بی ــم ت  کردی
ــا مــردم  ــری ب ــان داشــته باشــیم و حــاال تصمیم گی و جوان
اســت کــه ایــن ترانه هــا موفــق بــوده یــا خیــر. ایــن 
خواننــده تاکیــد کــرد: مــن از همــه هــواداران عزیــز تشــکر 

می کنــم. بــه نظــر مــن بهتریــن اتفاقــی کــه می توانــد 
بــرای یــک هنرمنــد بیفتــد، شــنیده شــدن اســت و فراتــر از 
شــنیده شــدن ایــن اســت کــه گــوش شــنیداری جامعــه بــا 
ــن اتفــاق  ــد. ای ــده خاطره ســازی کن آهنگ هــای یــک خوانن
ــم  ــه هواداران ــن از هم ــود؛ م ــن بســیار خوشــایند ب ــرای م ب
بــرای ایــن حمایــت تشــکر ویــژه ای می کنــم 
و امیــدوارم خواننــده ای باشــم کــه بتوانــم در 
ــه  ــم. البت ــه ده ــا را ارائ ــن کاره ــا بهتری اجراه
ــواداران  ــرای ه ــی ب ــب توجه ــای جال برنامه ه
در نظــر گرفتیــم کــه بــه زودی دربــاره آن 

می شــود.  اطالع رســانی 
وی بــا اشــاره بــه فضــای موجــود نظــام تولید، 
بازاریابــی و فــروش محصــوالت موســیقایی و آمادگــی 
خواننــدگان تــازه بــرای ورود بــه ایــن پروســه تصریــح کــرد: 
مــن خیلــی خوشــحالم وقتــی وارد ایــن عرصــه شــدم؛ قــدم 
ــارم  ــه ای در کن ــه شــخصیت های حرف ــی گذاشــتم ک در جای

هســتند. خبرفارســی

آگهی مزایده
شعبه ی اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه ی ۱۱۱۴/9۵ ش 

ح ۱ له شهریار صدرانی و علیه احمد تدین به آدرس بهارستان خ فروردین بلوک ۱۲۴ پ ۱۴9 بابت 

محکوم به و هزینه های اجرایی بمبلغ ۶۶/۳7۶/۰۰8 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح یک 

دستگاه سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره انتظامی ۲۵8 ن ۶۴ایران ۴۳ مدل سال ۱۳8۴ 

به رنگ مشکی متالیک به شماره شاسی s ۱۴۱۲۲8۴۶۴۱7۲۰ و شماره موتور ۰۱۲878۴۵ می باشد 

که در حال حاضر دارای موتور گیربکس دیفرانسیل نسبتا خوب و بدنه آثار رنگ آمیزی مختلف در 

محلهای متعدد دارد و سقف آن بر اثر آقتاب شدید سوختگی دارد الستیکهای جلو ۳۰ درصد و عقب 

صاف است شیشه ها و داشبورد سالم و تودوزی فرسوده است برابر سوابق پارکینگ از تاریخ 9۴/۱۲/9 

متوقف بوده. بهمین دلیل قابل روشن شدن که قیمت پایه جهت انجام مزایده ۶8/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر 

آورد و اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از  طرفین واقع نگردیده در نظر دارد جلسه مزایده 

واقع در خیابان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای  ۱۰ صبح در محل  تا   9 9۵/۱۰ ساعت  مورخ ۲۶/ 

می  مزایده  در جلسه  طالبین شرکت  نماید  برگزار  اختالف  بنزین شورای حل  پمپ  روبروی  آتشگاه 

توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل ۵ روز قبل از روز مزایده و ارائه فیش آن )به شماره حساب 

۲۱7۱۳۵۰۲۰۵۰۰۱۰( به این شعبه ی  اجرای احکام از اموال توقیف شده بازدید نماید پیشنهاد دهنده 

ی باالترین برنده مزایده خواهد بود. 

شماره :۲87۳۲/م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم 
احتالف  حل  شورای  در  شما  طرفیت  به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  خان  جمعه  غالمعباس  به 

شاهین شهر تقدیم که به کالسه ۳۱۵/9۵ ش 8 ح ثبت و برای روز.....مورخ 9۵/۱۱/۱۰ ساعت ۵ عصر 

تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و به دستور 

شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در این شورا 

حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد.

 مدیر دفتر شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

 رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد باقر مسیحی  دارای شناسنامه شماره ۱۲۶ متولد ۱۳۳8  به شرح دادخواست به کالسه 9۵ 

/ 87۰  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  تاریخ۱۳9۵/۶/۱7  توسلی  بشناسنامه ۱۰۲ مورخ ۱۳۱۴/7/۱8 در 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج  پسر- یک دختر که  به شرح ذیل می باشد:  

۱- محمد باقر مسیحی فرزند محمد رضا به ش ش ۱۲۶ متولد ۱۳۳8 صادره از گلپایگان ۲- حسین 

مساح فرزند محمد رضا به ش ش ۱۵۶۶9 متولد ۱۳۴7 صادره از گلپایگان ۳- حسن مساح فرزند 

محمد رضا به ش ش ۱۴۶ متولد ۱۳۴9 صادره از لنجان ۴- ابوالفضل مساح فرزند محمد رضا به ش 

ش ۱8 متولد ۱۳۵۱ صادره از گلپایگان ۵- عباس مساح فرزند محمد رضا به ش ش 8۶ متولد ۱۳۵۴ 

صادره از گلپایگان ۶- اشرف مساح فرزند محمد رضا به ش ش ۳۳8 متولد ۱۳۵۶ صادره از گلپایگان 

والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴87/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اصغر ابراهیمی   دارای شناسنامه شماره ۱8 متولد ۱۳۳۰  به شرح دادخواست به کالسه 9۵ 

/ 87۳  ش ۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

فرج اله ابراهیمی   بشناسنامه ۵797  مورخ ۱۳۰۱/۱/۱ در تاریخ۱۳9۵/۶/۲۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه   پسر- دو دختر – یک همسر دائمی که  

به شرح ذیل می باشد:  ۱- علی اصغر ابراهیمی فرزند فرج اله به ش ش ۱8 متولد ۱۳۳۰ صادره از 

گلپایگان ۲- احمد ابراهیمی فرزند فرج اله به ش ش ۳ متولد ۱۳۳۳ صادره از گلپایگان ۳- محسن 

ابراهیمی فرزند فرج اله به ش ش ۱۴ متولد ۱۳۴۴ صادره از گلپایگان ۴- توران ابراهیمی فرزند فرج 

اله به ش ش ۵۱۵ متولد ۱۳۲۶ صادره از گلپایگان ۵- مریم ابراهیمی فرزند فرج اله به ش ش ۳7 

متولد ۱۳۴۱ صادره از گلپایگان ۶- فاطمه مسیبی فرزند محمد رضا به ش ش ۵۵۶8 متولد ۱۳۰۲ 

صادره از گلپایگان والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴89/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

اجرائیه

 : شعبه  بایگانی  9۴۰998۳۶۲۰۲۰۰97۲شماره  پرونده:  شماره   9۵۱۰۴۲۳۶۲۰۲۰۰۳۶۲ اجرائیه:  شماره 

9۴۰99۲ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :علی محمد  نام خانوادگی : ناظمی نام پدر: علی اکبر    

امام خمینی )ره( – کوچه والیت هفتم  مشخصات محکوم علیه ردیف  آران و بیدگل – خ  نشانی: 

۱- نام: غفار     نام خانوادگی : رنجبر نام پدر: زکریا    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۳۶۲۰۲۰۳۰۴۲ و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰997۳۶۲۰۲۰۰۲۱۰ 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز 

هزینه دادرسی وفق مقررات ۶۴9۰۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آن در حق محکوم له . رای صادره غیابی 

است . ضمنا هزینه اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد. چک شماره 88۱۵77-9۳/۱۱/۱۵  محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون 

اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- 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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  

.۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 

نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 

نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳9۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 

شماره: ۵/۲۲/9۵/۶۰8/ م الف 

 متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر 

قدیر زاده آرانی 

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 9۵/7/۱7  در وقت فوق العاده در جلسه شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل پرونده 

کالسه ۱۶۶/9۵ تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند به شرح  ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مهدی 

تاوانه فرزند علی اکبر   به طرفیت آقای و خانم  ۱- حسین هرندی زاده ۲- زهرا علیزاده عالف به 

ترتیب  فرزند: نعمت  به خواسته مطالبه وجه ۲  فقره چک جمعا  به مبلغ چهل میلیون ریال  به انضمام  

خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک 

مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت 

وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و 

با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان 

ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 

۱98-۵۰۲-۵۱9و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی 

به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مارالذکر  به عنوان 

اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید  چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعالم می 

نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 

مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. 

شماره : ۵/۲۲/9۵/۶۰۱/ م الف 

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

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵۰998۳۶۲۰۲۰۰7۱۶شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۳۶۲۰۲۰9۰۲9شماره   : ابالغنامه  شماره 

به طرفیت خوانده  تنظیم: ۱۳9۵/۰9/۳۰ خواهان رضا قاسمی کهنگی   دادخواستی  تاریخ   9۵۰7۲۵

  9۵۰997۳۶۲۰۲۰۰7۶۲ دادنامه  به  نسبت  به  محکوم  از  اعسار  خواسته  به  بیدگلی     قربان  حسام 

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

به کالسه  و  ارجاع  وبیدگل   آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی 

9۵۰998۳۶۲۰۲۰۰7۱۶ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۱۱/۲۰ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده حسام قربان بیدگلی ودر خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره:۱۳/۲/9۵/۶۰۴م الف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی عبدهللا پور   دارای شناسنامه شماره ........ به شرح دادخواست به کالسه 9۵ / 7۵8 از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه صفارزاده   

آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  تاریخ9۵/8/۳اقامتگاه  در   ۵۱8۶۶ بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به ۱- آقای ابوالفضل به شماره شناسنامه ۲۲۳ ۲-حسین به شماره شناسنامه 

به  فاطمه   -۵  ۲9۰ شناسنامه  شماره  به  معصومه   -۴......... شناسنامه  شماره  به  حسن   -۳  ۱۳8

شماره شناسنامه ۱8۲ همگی عبداله پور بیدگلی به عنوان  فرزندان متوفی بوده والغیر  اینک با انجام 

ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۵/۲۲/9۵/۶۳۲/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
علیه مرتضی  اجرائی9۵۰۳۶۱ موضوع  پرونده شماره  در  دارد  نظر  در  احکام حقوقی فالورجان  اجرای 

حسن نژاد و له مصطفی جمالی     در تاریخ 9۵/۱۰/۲9 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی 

دارای حدود ۲۲7/8 متر مربع و حدود ۳۵۰ متر مربع اعیانی در دو طبقه می باشد. به شماره ملک 

آقای  ملکی  مسکونی   منزل  دانگ  شش  تمامیت   -۴۴8۴7۲ سند  چاپی  شماره  به   ۳8۵/۱۲۲۵

مصطفی جمالی  واقع در قهدریجان – خیابان امام – کوچه شهید جعفری کد پستی ۱۴۶۱۶۵89۳ که 

دارای سابقه ثبتی به شماره ۳88۶7 می باشد و ملک مذکور مفروز  می باشد و متعلق حق غیر نمی 

باشد  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق ۲۲۴ برگزار 

نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی شده 

است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 

مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده 

شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام دادگستری  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 7۶۴/9۵  موضوع علیه عباس موید  

و له افشین الوندی فرزند بهزاد و با وکالت خانم رمضانی      در تاریخ 9۵/۱۰/۲۵ به منظور فروش 

8۰۰/ عدد شمع پژو به شرح ذیل : ۱- شمع پژو مارک ایساکو /8۰۰ عدد قیمت هر عدد ۴۲۰۰۰ ریال 

۲- واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ ایربک دو سوراخ ساخت ترکیه ۲۰۰ عدد هر عدد  ۲8۵۰۰۰ ریال ۳- لنت 

ترمز کوپر پراید ۵۰ دست قیمت هر دست ۱8۵۰۰۰ ریال ۴- گرمکن گازی دست دوم قابل استفاده 

۲8۰۰ فندار انرژی به قیمت 9۰۰۰/۰۰۰ ریال   از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در محل دادگستری  

فالورجان دفتر اجرای احکام اطاق شماره  ۲۲9 برگزار نماید اموال موضوع مزایده برابر نظر  کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ۱۰88۵۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده است . داوطلبین خرید می توانند پنج روز 

قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 

شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده 

برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی 

شده را همراه داشته باشند.

 مدیر اجرای  احکام دادگستری  فالورجان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۱۰998۳۶۵۳۴۰۱۲۲۰شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۳۶۵۳۴۰۵8۱۲شماره  ابالغیه:  شماره 

9۱۱۴۲۴ تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰7/۱۴ خواهان / شاکی فاطمه طبیبی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم فاطمه باقری اغچه بدی و محسن شفیعی و محسن شفیعیان  به خواسته تامین خواسته و 

مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فالورجان  نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان فالورجان  واقع در فالورجان – خیابان مالصدرا 

– ساختمان دادگستری - طبقه اول اتاق ۲۲۵ ارجاع و به کالسه 9۱۰998۳۶۵۳۴۰۱۲۲۰ ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱۱/۱۰ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان 

و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 

/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

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

شماره: ۴7۳/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

فالورجان -خسروآقایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۰9۰8  خواهان خانم پروانه فیاض دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

محمد رسول حسن زاده باقی آبادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............  مورخ 9۵/۱۱/9 

ساعت 8 صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق 

شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم  و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲9۲9۶/م الف مسئول شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۰8۱8  خواهان سید مهدی میر دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

محمد رضا نادری دره شوری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............  مورخ 9۵/۱۱/9 ساعت 

8/۳۰ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق 

شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم  و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲9۲۵7/م الف مسئول شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 7۶۲/9۵  خواهان محمد رضا رزدان دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

حسین لیاقت  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............  مورخ 9۵/۱۱/9 ساعت ۱7 تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 

مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲9۲۴۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  رزدان  رضا  محمد  خواهان    7۶۰/9۵ پرونده کالسه  در خصوص 

............  مورخ 9۵/۱۱/9  چک به طرفیت کیومرث قنبری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 

ساعت ۱7/۳۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق 

شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم  و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۲9۲۴۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱۱۶۵ خواهان افسانه رضایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه نسخه ثانی 

ضمیمه پرونده می باشد به طرفیت بهیار محمد علیزاده قراغیلی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

روز ............  مورخ 9۵/۱۱/۱۰ ساعت 9 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شماره 

۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۰۱9۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

بهبهانهدرگذشتدنیافنیزاده

روزغمناکعروسکها

می خواهم مردم با آهنگ هایم خاطره سازی کنند



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  فوتبال و ایجاد روحیه مضاعف 

در پیشکسوتان

سرویس ورزش
شهره باقری

ــذران عمــر  ــه، محصــول گ تجرب
از  پایــدار و  و دانشــی اســت 
 ایــن جهــت فــرد دوران دیــده 
ــه را پیشکســوت  و تجربه آموخت
گوینــد. او بــا مشــقت راه را طــی 
ــد شــده اســت. بیشــتر از  ــش کارآم ــه خوی ــرده و در حرف ک
ــرد  ــه کارب ــن کلم ــی ای ــته های ورزش ــاغل در رش ــایر مش س
ــی، اخــاق  ــون ورزشــی و پهلوان ــی، فن دارد. در ورزش قهرمان
مــاک قضــاوت اســت؛ به ویــژه در فوتبــال کــه امــروز بــا روح 
و جســم جوانــان و عاقه منــدان عجیــن شــده اســت. هفتــه 
پنجــم از ســری مســابقات پیشکســوتان جــام خلیــج فــارس 
در دو گــروه 8 تیمــی در حــال برگــزاری اســت کــه 12 تیــم از 
شهرســتان اصفهــان و 4 تیــم از دیگــر شهرســتان های اصفهان 
ــارت  ــد نظ ــر واح ــدری، دبی ــی حی ــد. مصطف ــرکت دارن  ش
ــوص  ــن خص ــان، در ای ــتان اصفه ــوتان اس ــد پیشکس و واح
ــا  ــه صــورت دوره ای ب ــه ســاله ب ــن مســابقات هم ــت: ای گف
همــکاری هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان در رده ســنی 45 
تــا 75 ســال در ورزشــگاه تختــی برگــزار می شــود. مصطفــی 
حیــدری هــدف از برگــزاری ایــن مســابقات را بیــرون آوردن 
 پیشکســوتان از خانــه و ایجــاد روحیــه مضاعــف عنــوان کــرد 
و گفــت: ورزشــگاه تختــی یــادگار قدیمی هاســت و مــن 
ــدری در  خــودم از نســل جــام تخــت جمشــید هســتم. حی
پایــان بــا اشــاره بــه حمایت هــای همه جانبــه هیئــت فوتبــال 
ــارت  ــای نظ ــون، از واحده ــته تاکن ــان از گذش ــتان اصفه اس
داوری و پیشکســوتان و همچنیــن کادر پزشــکی و داوری 
ــد  ــی می کنن ــن دوره از مســابقات همراه ــا را در ای ــه تیم ه ک

تشــکر کــرد.

پیشنهاد سوئدی ام از دست می رود
ــی  ــش خوب ــه نمای ــم، ک ــای ق ــان صب ــک، دروازه ب ــد ل حام
ــه  ــازی هفت ــش از ب ــت، پی ــا داش ــرای صب ــل ب ــن فص در ای
دوازدهــم برابــر اســتقال تهــران بــا یک پیشــنهاد از باشــگاهی 
ــال  ــد احتم ــوان می کن ــاال عن ــا ح ــد؛ ام ــه ش ــوئدی مواج س
دارد نتوانــد بــه ایــن تیــم بــرود؛ او در ایــن بــاره می گویــد: »در 
ــام دادم  ــیه ای کارم را انج ــه حاش ــدون هیچ گون ــل ب  نیم فص
و عملکــردم هــم مشــخص اســت؛ ولــی یــک فرصــت خــوب 
پیــدا کــردم و فقــط بــرای پیشــرفتم می خواســتم آن را قبــول 
کنــم؛ امــا آنقــدر امــروز و فــردا کردیــم کــه باشــگاه ســوئدی 
 دیگــر حــرف مــن و مدیــر برنامه هایــم را بــاور نمی کنــد 
و شــاید ایــن پیشــنهاد را خیلــی راحــت از دســت بدهــم و از 

ایــن موضــوع ناراحــت هســتم.«

  بازگشت چشمی 

به تمرینات گروهی استقالل
دور جدیــد تمرینات اســتقال در 
حالــی از روز جمعــه اســتارت 
ــتاره  ــت س ــه بازگش ــورد ک می خ
مصــدوم ایــن تیــم می توانــد 
ــه  ــاق باشــد. روزب ــن اتف مهم تری
چشــمی، ســتاره جوان اســتقال 
بعــد از نزدیــک بــه 10 مــاه دوری 
ــا  ــد ت ــتارت می زن ــتقال اس ــا اس ــه ب ــن از روز جمع از میادی
بازگشــتش بهتریــن خبــر ممکــن بــرای کادر فنــی و طرفــداران 
در ایــن روزهــای پرتنــش باشــد. ایــن بازیکــن بعــد از عمــل 
ــرم  ــل ن ــه قب ــد هفت ــت، از چن ــه داش ــنگینی ک ــی س جراح
دویــدن در زمیــن را آغــاز کــرد؛ امــا بنــا بــه اعــام کادر پزشــکی 
ــد  ــاز خواه ــم آغ ــا تی ــی اش را ب ــات گروه ــه تمرین از روز جمع
کــرد تــا تمرینــات ویــژه اســتقامتی و بدنســازی اش را در کنــار 
 اســتقالی ها پیگیــری کنــد. منصوریــان کــه نــام ایــن بازیکــن 
را بــه فهرســت نفراتــش در نیم فصــل دوم اضافــه کــرده تــا از او 
در کنــار امیــد ابراهیمــی بهــره ببــرد، حــاال امیــدوار اســت روزبــه 
ــات  ــام تمرین ــی و انج ــات گروه ــه تمرین ــدن ب ــه ش ــا اضاف ب
بدنســازی ویــژه زیــر نظــر بدنســاز و کادر پزشــکی از یــک مــاه 
ــد در  ــد و بتوان ــدی برس ــده آل صددرص ــی ای ــه آمادگ ــر ب دیگ

ترکیب استقال به میدان برود.

مدافع ذوبی ها به ملوان پیوست
ــود  ــه خ ــه مجموع ــن را ب ــی دو بازیک ــدر انزل ــوان بن ــم مل تی
اضافــه کــرد تــا در ادامــه بازی هــای لیــگ دســته اول از آن هــا 
اســتفاده کنــد. علــی مصطفایــی، بازیکــن تیم هــای پایــه ملوان 
کــه در تیم هــای امیــد ملــوان و ملــوان نویــن ســابقه حضــور 
ــاالن  ــم بزرگس ــه تی ــاله ب ــه س ــراردادی س ــد ق ــا عق ــته ب داش
ــه  ــد ک ــی امی ــم مل ــع تی ــی، مداف ــب محب ــه شــد و صائ اضاف
ســابقه حضــور در تیم هــای ذوب آهــن و راه آهــن را در کارنامــه خود 

دارد، بــا عقــد قــرارداد دو ســاله بــه جمــع ملوانــان اضافــه شــد.

استویچف هم سرمربی تیم ملی والیبال 

نشد
ــا  ــه ب ــت ک ــاه اس ــک م ــدود ی ــران ح ــال ای ــیون والیب فدراس
ســرمربیگری  بــرای  بلغارســتانی  اســتویچف  رادوســتین 
ــره اســت. پــس از  ــران در حــال مذاک ــال ای ــی والیب ــم مل تی
ــد  ــه نمی توان ــرد ک ــام ک ــن مــدت، اســتویچف اع گذشــت ای
ســرمربیگری تیــم ملــی والیبــال ایــران را بپذیــرد. دلیــل ایــن 
موضــوع هــم ایــن بــوده کــه اســتویچف از رســیدن بــه هــدف 
ــر  ــم برت ــان 4 تی ــن در می ــرار گرفت ــه ق ــک ک ــران در المپی ای
اســت، اطمینــان نــدارد و نمی توانــد در ایــن بــاره قولــی بدهــد.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

نیم فصــل اول لیــگ برتــر فوتبــال ایــران )بــدون احتســاب 
ــه  ــا ب ــایپا( عم ــازی و س ــاده ماشین س ــب افت ــازی عق ب

پایــان رســید و قرمزهــای تهرانــی موفــق شــدند بــا اختــاف 
دو امتیــازی نســبت بــه قرمزهــای تبریــزی، عنــوان قهرمانی 
 را از آن خــود کننــد. پرســپولیس تحــت هدایــت برانکــو 
و تراکتورســازی امیــر قلعه نویــی توانســتند بــا عبــور از مــرز 

 20 امتیــاز در هــر بــازی نیم فصــل نخســت گام بلنــدی 
را بــرای قهرمانــی ایــن مســابقات بردارنــد و در صــورت تکــرار 
ــگ  ــی لی ــه قهرمان ــم ب ــی از دو تی ــاال یک ــج احتم ــن نتای ای

ــد. ــانزدهم می رس ش
    ظهور پدیده ای به نام ساسان

ــا  ــی ت ــر گلزن ــده ساســان انصــاری در ام ــرد خیره کنن عملک
ــل از  ــن فص ــری ای ــب برت ــت موج ــل نخس ــان نیم فص پای
مســابقات نســبت بــه شــش دور اخیــر لیــگ برتــر فوتبــال 
ــم  ــاری، مهاج ــان انص ــت. ساس ــده اس ــی ش ــر گلزن از نظ
فــوالد خوزســتان ابتــدای فصــل جــاری از ایــن تیــم راهــی 
پرســپولیس شــد؛ امــا بخــت بــا او یــار نبــود و بعــد از هفتــه 
ســوم لیــگ برتــر دوبــاره بــه تیــم ســابق خــود بازگشــت. بــا 
 ایــن حــال ایــن بــار تــوپ او پــر بــود و توانســت در 10 بــازی 
ــت  ــی در هف ــا گلزن ــی ب ــاند و از طرف ــر برس ــه ثم 12 گل ب
دیــدار پیاپــی رکــورد ســابق فرهــاد مجیــدی بــا گلزنــی در ۶ 
ــازی  ــدار پیاپــی را بشــکند. 12 گلــی کــه انصــاری در 10 ب دی
گذشــته بــه ثمــر رســانده، از لیــگ یازدهــم تــا شــانزدهم هم 
عملکــرد خوبــی بــه شــمار مــی رود؛ چــرا کــه هیــچ مهاجــم 
ــه زدن  ــق ب ــی، موف ــای 18 تیم ــی در لیگ ه ــری، حت دیگ

ــت. ــده اس ــت نش ــل نخس دوازده گل در نیم فص
    بیشترین و کمترین برد

پیــروزی  بیشــترین  توانســت  بــرد   9 بــا  پرســپولیس 
 را در نیم فصــل بــه دســت بیــاورد؛ در حالــی کــه صبــا 

ــروزی را از آن  ــن پی ــرد، کمتری ــک ب ــا ی ــازی ب و ماشین س
خــود کردنــد کــه ایــن نتیجــه بــرای تیمــی ماننــد صبــای قــم 

بــه هیــچ عنــوان عملکــرد مناســبی نیســت.
    تساوی

ــا 8 تســاوی و ماشین ســازی  ــوالد ب ــن گســترش ف همچنی
را در  بــا ۳ تســاوی، بیشــترین و کمتریــن تســاوی ها 

نیم فصــل نخســت کســب کردنــد.
    بهترین و بدترین خط حمله

ــه  ــط حمل ــن خ ــت بهتری ــا 24 گل توانس ــازی ب تراکتورس
نیم فصــل را بــه دســت بیــاورد و در آن ســو همشــهری ایــن 
ــه  ــن خــط حمل ــا 8 گل بدتری ــی ماشین ســازی ب ــم، یعن تی

ــت. ــته اس ــل را داش نیم فص
    بهترین و بدترین خط دفاع

پرســپولیس بــا 5 گل خــورده عملکــردی خیره کننــده در 
ــان  ــون دروازه بان ــتر آن را مدی ــه بیش ــت ک ــاع داش ــط دف خ
ــم  ــی ه ــط دفاع ــن خ ــار بدتری ــت. در آم ــود اس ــاده خ آم
ــم  ــام تی ــم ن ــاز ه ــف ب ــای ضعی ــیاری از آماره ــد بس مانن
ماشین ســازی بــا 24 گل خــورده بــه چشــم می خــورد.

    رکوردها
 ذوب آهــن بــا 5 پیــروزی بیشــترین پیــروزی متوالــی 
را بــه دســت آورد؛ در حالــی کــه پرســپولیس و تراکتورســازی 
بــا 1۳ بــازی بــدون شکســت توانســتند در ایــن زمینــه هــم 

بهتــر از دیگــر تیم هــا عمــل کننــد.

گزارش کیمیای وطن از نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال

پیشتازی قرمزها

کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک نوشــت: ســیامند رحمــان 
بــا وزنه هایــی کــه در بازی هــای پارالمپیــک 201۶ ریــو 
مهــار کــرد، دنیــا را بــه هیجــان آورد. ایــن وزنه بــردار 
دســته فــوق ســنگین وزن، در جریــان برگــزاری بازی هــای 
 پارالمپیــک ریــو، یکــی از هیجان انگیزتریــن ماجراهــا 

را رقم زد. 
ــای  ــا بازی ه ــده ت ــال باقی مان وی در دو س
ــار رکــورد  پارالمپیــک 201۶، موفــق شــد 9 ب
جهــان را بهبــود بخشــد و پرسشــی کــه بــر 
ــود  ــن ب ــود، ای ــته ب ــش بس ــه نق ــب هم ل
کــه آیــا می توانــد بــه رکــورد جادویــی 
۳00 کیلوگــرم برســد یــا خیــر. پاســخی 

بــاور نکردنــی؛ رحمــان موفــق شــد بــا رکــورد جهانــی ۳10 
ــد. ــان ده ــا پای ــن بازی ه ــود در ای ــه کار خ ــرم ب کیلوگ

ــر  ــه برت ــم 50 لحظ ــماره پنج ــت، ش ــن حرک ــا ای  وی ب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــو را ب ــک 201۶ ری ــای پارالمپی بازی ه
داد. رحمــان در بازی هــای پارالمپیــک 2012 لنــدن کار خــود 

را آغــاز کــرد. وی در دســته بــه اضافــه 100 کیلوگــرم موفــق 
ــا  ــا شکســت هموطــن خــود منصــور پورمیرزایــی ب شــد ب
ــدا  ــدال طــا دســت پی ــه م ــی ب ــه 280 کیلوگرم ــار وزن مه
کنــد. رحمــان در آخریــن رقابــت پیــش از بازی هــای 
پارالمپیــک 201۶ ریــو موفــق شــد وزنــه 29۶ کیلوگــرم را در 

دوبــی مهــار کنــد.
 ایــن وزنه بــردار 28 ســاله در بازی هــای 
ــود  ــت خ ــن حرک ــو در دومی ــک ری پارالمپی
 بــه رکــورد تاریخــی ۳00 کیلوگــرم رســید 
و ســپس در حرکــت ســوم خــود موفــق 
شــد وزنــه ۳05 کیلوگرمــی را مهــار کنــد. 
ــک  ــود. او ی ــام نشــده ب ــان تم ــا کار رحم ام
ــه  ــی ک ــه داشــت و در حال ــار وزن ــرای مه فرصــت دیگــر ب
انتظــار نداشــت، وزنــه ۳10 کیلوگرمــی   هیئــت داوران 
را بــاالی ســر بــرد. در حالــی کــه همــه حاضــران در 
ــی از  ــیامند یک ــد، س ــرده بودن ــار ک ــکوت اختی ــالن س س

زد. رقــم  را  پارالمپیــک  صحنه هــای  بزرگ تریــن 

سیامند رحمان، دنیا را به هیجان آورد
دروازه بــان فصــل گذشــته تیــم فوتبــال پرســپولیس قصــد 
ــا  ــی ب ــورت قرض ــه ص ــر ب ــل دوم لیگ برت دارد در نیم فص

ســایپا قــرارداد امضــا کنــد.
ــا ســایپا  ــه می شــود ب ــاره اینکــه گفت ــی درب  سوشــا مکان
ــوز چیــزی قطعــی نشــده  ــه توافــق رســیده گفــت: »هن ب

ــام  ــه را انج ــای اولی ــا صحبت ه ــت و م اس
ادامــه داد: »مــن روزهــای  او  داده ایــم. 
ــوالد  ــای فرکــی در ف ــا حســین آق ــی ب خوب
ــم  ــه را می گوی ــن جمل ــط ای داشــته ام و فق
ــازی  ــان ب ــرای ایش ــط ب ــران فق ــه در ای ک
ــد  ــش بیای ــر شــرایط پی ــرد و اگ ــم ک خواه
یــک نیم فصــل بــه صــورت قرضــی در 

خدمــت ســایپا خواهــم بــود.« دروازه بــان فصــل گذشــته 
ــم  ــروژی ه ــم ن ــا تی ــراردادش ب ــاره ق ــپولیس درب پرس
ــکلی  ــچ مش ــت و هی ــن پابرجاس ــرارداد م ــد: »ق می گوی
ــا  ــروژ و ب ــگ ن ــزی لی ــق برنامه ری ــن طب ــدارد. م ــود ن وج
ــا شــروع  ــران دارد ت ــا ای ــه ب ــی ک ــه اختــاف زمان توجــه ب

فصــل فوتبــال ایــن کشــور می توانــم در ایــران بــازی کنــم 
ــگاه  ــر باش ــم. اگ ــته باش ــرار داش ــازی ق ــرایط ب ــا در ش ت
نــروژی اجــازه بدهــد مــن قــراردادی بــه صــورت قرضــی 
بــا ســایپا امضــا خواهــم کــرد.« وی افــزود: »ایــن را بایــد 
ــران  ــم در ای ــا می توان ــرایط تنه ــق ش ــن طب ــه م ــم ک بگوی
بــازی کنــم؛ چــرا کــه زمــان برگــزاری لیــگ 
ــرق  ــران ف ــا ای ــکاندیناوی ب ــورهای اس کش
ــد 4  ــم، بای ــایپا نیای ــه س ــر ب ــن اگ دارد و م
مــاه بــدون تیــم تمریــن کنــم. پــس از پایــان 
ــه  ــم ب ــران می توان ــگ ای ــل دوم لی نیم فص
ــوم.«  ــه ش ــروژ اضاف ــم در ن ــات تیم تمرین
ــا  ــه آی ــن ســؤال ک ــه ای ــی در پاســخ ب مکان
ــت:  ــه گف ــا ن ــنهاد دارد ی ــروژ پیش ــر ن ــای لیگ برت از تیم ه
ــن  ــه ای ــرای پاســخ دادن ب ــا خــودم ب »پیشــنهاد دارم؛ ام
ــن  ــگاه میوندال ــر باش ــدارم. اگ ــی ن ــنهادات اختیارات پیش
رضایــت بدهــد می توانــم بــا قــراردادی قرضــی یــا قطعــی 

ــروم.« ورزش ۳ ــروژ ب ــر ن ــی از لیگ برت ــه تیم ب

سوشا مکانی به سایپا می رود
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ــداد؛  ــاق رخ ن ــن اتف ــا ای ــد، ام ــدی کنن ــا دشــمنان مرزبن ــه خواســتند کــه ب ــر معظــم انقــاب از ســران فتن  رهب
تجمعــات آن هــا دیگــر بــا حضــور جمعیــت زیــادی برگــزار نمی شــد؛ در حالــی کــه مردمــی کــه حتــی بــه جریــان 
شکســت خورده رای داده بودنــد، در حماســه 9 دی در حمایــت از رهبــر و حاکمیــت بــه میــدان آمدنــد و مرزبنــدی 
خــود را بــا دشــمن اعــام کردنــد. رئیــس ســابق صداوســیما کــه 8 دی مــاه میهمــان ویــژه اصفهانی هــا بــرای 
ــرای فتنه انگیــزی در ســال 88  ــود، از حربه هــای مختلــف دشــمن ب ــدان انقــاب ایــن شــهر ب  ســخنرانی در می
ــه وجــود آمــد، ســخن گفــت و البتــه از زوایــای برنامه هــای  و برنامه هایــی کــه بعــد از ایــن واقعــه در کشــور ب
ــام  ــه نظ ــه زدن ب ــرای ضرب ــتکبار ب ــان و اس ــت بیگان ــت در دس ــه دس ــی ک ــی و خارج ــران داخل ــان فتنه گ  پنه
و والیــت فقیــه هم قســم شــده بودنــد، پــرده برداشــت. ســید عــزت هللا ضرغامــی، حماســه مــردم در 9 دی مــاه 
88 را بــا نــام انقــاب بــزرگ ســوم در ایــران توصیــف کــرد و ادامــه داد: ایــن حماســه آفرینی مــردم، نقطــه عطفــی 
ــاب  ــان اســتکبار از دســتاوردهای انق ــه ده ــم خــود ب ــا مشــت های محک ــردم ب ــه م ــران اســت ک ــخ ای در تاری

اســامی و شــهدا در میــان ایــن همــه ظلــم دفــاع کردنــد.
پیشگامی مردم اصفهان در 8 دی ماه 88 بی نظیر بود

ــه  ــی ب ــانه مل ــای رس ــاب دوربین ه ــه از ق ــاه ک ــان را در 8 دی م ــردم اصفه ــه آفرینی م ــگامی و حماس وی پیش
ــه  ــت و ادام ــور دانس ــر کش ــه 9 دی در سراس ــق حماس ــده در خل ــش تعیین کنن ــد، دارای نق ــره ش ــور مخاب کش
ــه عنــوان کســی کــه مســئولیت داشــته ام، می دانــم پیشــگامی شــما مــردم اصفهــان، مثــل دوران دفــاع  داد: ب
ــه  ــق ب ــه متعل ــق حماســه 9 دی داشــت ک ــده ای در خل ــای تاریخــی، نقــش تعیین کنن ــه برهه ه ــدس و بقی مق

کل ایــران بــود.
ــهدا  ــل ش ــال ها در مقاب ــن س ــا در ای ــام توطئه ه ــم تم ــت: علی رغ ــی گف ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــناخته  ــوم ش ــاب س ــام انق ــه ن ــود، ب ــزرگ ب ــاب ب ــد انق ــه 9 دی در ح ــه حماس ــد ک ــتید. بدانی ــفید هس روس

ــت. ــامی اس ــوری اس ــف جمه ــاط عط ــود و از نق می ش
بازخوانی فتنه 88 برای نسل جوان

ــد  ــم بدان ــن نســل ه ــا ای ــی شــود ت ــان بازخوان ــان و نوجون ــرای جوان ــوادث ب ــن ح ــد ای ــرد: بای ــح ک  وی تصری
ــه میــدان آمــده و از آرمان هــا و دســتاوردهای شــهدای  و بفهمــد مــردم خودجــوش و بــدون کار اطاع رســانی ب
 خــود حمایــت کردنــد. اســتکبار در ســال 88 کمــی امیــدوار شــد؛ چــون حــوادث آن زمــان را بزرگنمایــی کــرده 
و ابایــی از ایــن کار نداشــتند کــه تــاش خــود را بــرای برانــدازی نظــام اســامی بــه زبــان بیاورنــد. عضــو شــورای 
عالــی فضــای مجــازی بــا اشــاره بــه اینکــه فتنــه 88 بــا رمــز تقلــب آغــاز شــد و بــه ســرعت رنــگ باخــت، چــرا 
 کــه ایــن انتخابــات مردمــی بــود، تصریــح کــرد: برخــی خــواص کــه امتحــان بــدی در ایــن حادثــه پــس دادنــد

ــئول  ــال ها مس ــود س ــا خ ــون آن ه ــتند؛ چ ــم بس ــتند، چش ــاع داش ــال های دراز از آن اط ــه س ــی ک ــر حقیقت ب
بــوده و می دانســتند کــه در چنیــن انتخاباتــی تقلــب ممکــن نیســت؛ امــا بــا ایــن حــال ادعــای خــود را مطــرح 
کردنــد. وی بــه ادعــای تقلــب در زمــان کاندیداتــوری مهــدی کروبــی در دوره قبــل از 88 نیــز از ســوی وی اشــاره 

کــرد و بیــان داشــت: آن زمــان طــرف مقابــل کروبــی دولــت اصاحــات بــود؛ امــا چطــور آن هــا بــدون توجــه بــه ایــن 
اعتــراض نتیجــه انتخابــات را اعــام کــرده و حتــی از ســالم برگــزار شــدن انتخابــات نیــز تقدیــر و تحســین کردنــد. 
ــج  ــی نتای ــل رســانه مل ــن در مقاب ــر معظــم انقــاب در ســال 84 و همچنی ــل رهب ــان موســوی الری در مقاب آن زم
انتخابــات را اعــام کــرد کــه رهبــر معظــم انقــاب هــم ایــن انتخابــات را تحســین کردنــد. وی بیــان داشــت: چــرا 
برخــی خــواص در ســال 88 اینگونــه صحبــت نکردنــد؛ در حالــی کــه بــا آن هــا همراهــی و در حضــور همــه نماینــدگان 
 جریان هــای معتــرض آرا بازشــماری شــد. ایــن در حالــی بــود کــه نماینــدگان آن هــا گفتنــد اگــر آرا بازشــماری شــود

بــاز هــم مســئله مــا چیــز دیگــری اســت. ضرغامــی ابــراز کــرد: در ســال 88، ســیزده میلیــون نفــر بــه یکــی از ســران 
فتنــه رأی دادنــد؛ امــا خــود ایــن افــراد هــم در همــان حماســه 9 دی شــرکت کردنــد؛ بــا ایــن نگاه هــا و تطمیعــی کــه 
صــورت گرفــت همیــن افــراد در مقابــل دوربین هــا اظهــار کردنــد کــه پشــتیبان نظــام و انقــاب هســتند. وی تصریــح 
کــرد: پــس از خطبه هــای مقــام معظــم رهبــری کــه در نمــاز جمعــه تهــران خوانــده شــد، بــه همــه ثابــت شــد کــه 

دیگــر جایــی بــرای اعتــراض و شــعار تقلــب وجــود نــدارد.
طرح »اسب تروا« برای فتنه در نماز جمعه 22 بهمن 88

رئیــس اســبق ســازمان صداوســیما گفــت: فتنه گــران حتــی بــرای حضــور در نمــاز جمعــه تهــران، جمعیتــی یــک 
ــت  ــع و اعتراضــی صــورت نگرف ــچ تجم ــا هی ــد؛ ام ــرده بودن ــی ک ــرض پیش بین ــوان معت ــه عن ــری را ب ــون نف  میلی
ــداوم اعتراضــات  ــرای ت ــه طرح هــای دشــمن ب ــا اشــاره ب ــود. ضرغامــی ب ــن نشــان دهنده  شکســت دشــمن ب و ای
گفــت: وزیــر فــراری ضــد فرهنــگ اعــام کــرد کــه نقشــه طــرح »اســب تــروا« را انجــام دهیــد. هــدف آن هــا مقابلــه 
بــا نظــام در تجمــع روز 22 بهمــن در میــدان آزادی بــود. قــرار بــود بــا نشــان های ســبز، جنبــش خــود را بــه جهــان 
ــه  ــم و متوج ــرل می کردی ــن کنت ــی روز 22 بهم ــش جهان ــرای پخ ــا را ب ــیما برنامه ه ــا در صداوس ــد. م ــان دهن نش
شــدیم همــه شــبکه ها همزمــان در حــال پخــش مراســم تهــران هســتند؛ چــون منتظــر بودنــد طــرح »اســب تــروا« 
ــران حضــور دارد طرح هــای آن هــا کاری از  ــت ای ــی کــه مل ــن نشــد و مشــخص شــد جای ــا اینچنی اجــرا شــود؛ ام

پیــش نخواهــد بــرد.
بی حیایی فتنه گران در مقابل رهبر معظم انقالب

ــوی  ــدی موس ــل ناکارآم ــه دلی ــود ب ــوری خ ــت جمه ــاب در دوره دوم ریاس ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــح ک وی تصری
نمی خواســتند او را بــه عنــوان نخســت وزیر انتخابــات کننــد؛ امــا امــام راحــل مصلحــت دانســتند و چــون امــام گفتــه 
بودنــد رهبــر انقــاب ایــن موضــوع را پذیرفتنــد. اکنــون نیــز ولــی فقیــه بــه دنبــال حمایــت از حقــوق مــردم اســت؛ 

ــد.  پــس چطــور اکنــون اصــل والیــت فقیــه را زیــر ســؤال می برن
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از ایــن اتفاقــات یکــی از ســران فتنــه حاضــر نشــد در رســانه ملــی بــا کســی صحبــت کنــد 
و اظهــار کــرده بــود کــه می خواهــد بیانیــه ای را بــه طــور زنــده بخوانــد، افــزود: برخــورد دوگانــه ای کــه در برخــی از 
خــواص فتنــه 88 مشــاهده می شــود، بایــد متوجــه شــد کــه مــردم از ایــن اتفاقــات مطلــع هســتند؛ امــا آیــا در 
ــل ایــن همــه بزرگــواری رهبــر معظــم انقــاب مقابــل فتنه گــران، چــرا بایــد آن هــا بی حیایــی خــود را نشــان  مقاب

داده و توجهــی نکننــد؟
  ضرغامــی بــا اشــاره بــه اینکــه مقــام معظــم رهبــری از فتنه گــران خواســتند کــه بــا ضدانقاب هــا مرزبنــدی کنیــد

گفــت: در زمانــی کــه صداوســیما می خواســت اعتراضــات برخــی از عوامــل ضدانقــاب حاضــر در خــارج از کشــور 
ــا مشــکل  ــود، ب ــر ب ــر از 20 نف ــه تعــداد آن هــا کمت ــراد ک ــن اف ــل پوشــش نامناســب ای ــه دلی را نشــان دهــد، ب

مواجــه شــد.
وزیر نافرهنگ دولت اصالحات در کنار خواننده زن ضد انقالب در فتنه 88

ــون  ــر رفتارهــای فتنه گــران از تلویزی ــه پخــش برخــی تصاوی ــا اشــاره ب ــی فضــای مجــازی ب عضــو شــورای عال
 گفــت: وقتــی عصــر عاشــورا بــه امــام حســین)ع( اهانــت کردنــد، مــا ابتــدا شــک داشــتیم کــه ایــن تصاویــر 
را پخــش کنیــم؛ چــون افــرادی مثــل »اکبــر گنجــی و خانــم گوگــوش« یــا همــان وزیــر نافرهنــگ و ارشــاد دولــت 
ــه  ــه نتیجــه رســیدیم ک ــا ســرانجام ب ــار هــم حضــور داشــتند. ام ــده زن ضــد انقــاب در کن اصاحــات و خوانن
ایــن تصاویــر بایــد پخــش شــود تــا مــردم بداننــد چــه کســانی بــه دنبــال آتــش زدن خیمــه امــام حســین)ع( 

هســتند؛ امــا ایــن بــار نیــز آن هــا نتوانســتند مرزبنــدی خــود را اعــام کننــد و بــه تعبیــری الل شــدند. 
ــی یــک  ــه مــردم خــط و آدرس داده و حت ــح کــرد: شــبکه های فارســی زبان در برگــزاری تجمعــات ب وی تصری
ــد تمــام بازی هایــی کــه  ــد بدانن مجــری ایــن شــبکه طــرز تهیــه ککتــول ملوتــوف را مــی داد. اکنــون مــردم بای

ــد، جــز پوچــی چیــزی نیســت. ــاره حقــوق بشــر در می آورن دشــمنان درب
خصومت دشمن به قطع شبکه های ماهواره ای ایران هم رسید

وی بــا اشــاره بــه برنامه هایــی کــه آمریکایی هــا بــرای ایــن فتنــه داشــتند، گفــت: کلینتــون تغییــر ســایت توییتــر 
 را بــه تعویــق انداخــت تــا اتفاقــات داخلــی ایــران بــه راحتــی پوشــش داده شــود. ضرغامــی ادامــه داد: مــردم 
و به ویــژه جوانــان بداننــد کــه تمــام بازی هــای حقــوق بشــر بــه همــه ثابــت شــده اســت؛ چــرا کــه حقــوق بشــر 
فقــط شــعارهای توخالــی اســت؛ در آن زمــان از 2۶ ماهــواره موجــود 25 عــدد آن را بــه روی جمهــوری اســامی 
 ایــران قطــع کردنــد و تنهــا یــک ماهــواره در اختیــار مــا بــود؛ امــا در همیــن حیــن بــود کــه بــا تخصــص جوانــان 

و مهندسان توسط همین یک ماهواره اقداماتی صورت گرفت که شبکه های ما قطع نشود. 
ــه اهمیــت روز 9 دی متذکــر شــد: حماســه ایــن روز کارگاه  ــا اشــاره ب ــی انقــاب فرهنگــی ب عضــو شــورای عال
ــه  ــدس 8 ماه ــاع مق ــک دف ــه ی ــن حماس ــود ای ــه خ ــرا ک ــت؛ چ ــه ماس ــرای هم ــاده ای ب ــی فوق الع  آموزش
و بهتریــن الگــو بــرای مــرور تاریــخ انقــاب اســامی ایــران بــود. وی تصریــح کــرد: ملــت ایــران در حماســه 9 
دی نشــان دادنــد کــه بــه لحــاظ فکــری، ایــران بســیار رشــد کــرده اســت؛ شــعور ملــت ایــران نشــان داد کــه ایــن 
فتنــه گــرد و غبــاری بــود کــه حــق در آن گــم می شــد؛ امــا مــردم بــه خوبــی در ایــن گــرد و غبــار، حــق را یافتنــد.

باید به ظرفیت های ملت اتکا کرد
ــزرگ  ــکا کــرد، گفــت: ایــن همــه ظرفیت هــای ب ــه ظرفیت هــای ملــت ات ــد ب ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب  ضرغامــی ب
و کوچــک در ایــران وجــود دارد؛ امــا امــروز اشــتغال مشــکل اصلــی خانواده هاســت کــه بایــد بــه ایــن ظرفیت هــا 
اتــکا کــرد تــا آنچــه شایســته ایــن ملــت اســت، بــرای مــردم فراهــم شــود. رئیــس اســبق ســازمان صداوســیما بــا 
اشــاره بــه مشــکات اقتصــادی کشــور گفــت: امــروز مشــکل اشــتغال در کشــور وجــود دارد؛ در حالــی که اشــتغال 
ــا آنچــه شایســته اســت  ــکا کــرد ت ــی ات ــه ظرفیت هــای دخل ــد ب ــه مــردم اســت، بای شــرافت مندانه ترین مطالب

بــرای مــردم ایــران فراهــم شــود.

روایت عزت هللا ضرغامی از ناگفته های فتنه 88:
 مقام معظم رهبری از فتنه گران خواستند با ضدانقالب مرزبندی کنند

منا
 ای

س از
عک
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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 
لذا مشخصات  ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  در واحد 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  آگهی می شود در صورتی که  زیبا  اصفهان  و  کیمیای وطن 
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 139560302007003483 مورخ 95/07/17 مختار بهرامی اردالی فرزند حیدر نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 318.79 مترمربع پالک شماره 437 اصلی واقع در اردال بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر بهرامی.

2 - رای شماره 139560302007003882 مورخ 95/08/10 سید برزو عزیز زاده جوزستانی فرزند سید مندنی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی دکتر مهدی کیانی.

3 - رای شماره 139560302007003909 مورخ 95/08/15 نوروزعلی ریاحی فالورجانی فرزند مهدی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175.95 مترمربع پالک شماره 39 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

4 - رای شماره 139560302007003920 مورخ 95/08/15 محمد جعفری فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکباب 

کارگاه به مساحت 122.59 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 4 اصلی واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا ابراهیمی.

5 - رای شماره 139560302007003924 مورخ 95/08/16 هجیر غریب شی فرزند حاجی نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه و مغازه به مساحت 132 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید عبداله میرلوحی فالورجانی.

6 - رای شماره 139560302007003925 مورخ 95/08/16 مرادعلی محمودی برام فرزند محمد مراد نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99.48 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین کشاورزیان کلیشادی.

به  نسبت  محمد  فرزند  برام  محمودی  موسی   95/08/16 مورخ   139560302007003927 شماره  رای   -  7

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326.75 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله زارع کلیشادی.

8 – رای شماره 139560302007004178 مورخ 95/09/01 جواد غفارپور فرزند حیات نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.57 مترمربع پالک شماره  411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالعلی ارباب شیرانی.

9 - رای شماره 139560302007004179 مورخ 95/09/01 مسعود غفارپور فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.57 مترمربع پالک شماره  411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالعلی ارباب شیرانی.

10 - رای شماره 139560302007004180 مورخ 95/09/01 زهرا آقاجانی فرزند عباسعلی نسبت به 69 و دو سوم 

سهم مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 667 اصلی 

واقع در اراضی جنوبی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

11 - رای شماره 139560302007004181 مورخ 95/09/01 مرتضی عربیان حسین آبادی فرزند اسداله نسبت 

به 70 و یک سوم سهم مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در اراضی جنوبی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

12 - رای شماره 139560302007004183 مورخ 95/09/01 نرگس حیدری فرزند عین اله نسبت به 20 سهم 

مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 667 اصلی واقع 

در اراضی جنوبی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

13 - رای شماره 139560302007004184 مورخ 95/09/01 شهناز پهلوانی تیران آهنگرانی فرزند یداله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.80 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی بهرام کیانی.

14 - رای شماره 139560302007004188 مورخ 95/09/01 زهره اسماعیل زاده قهدریجانی فرزند غالم حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.90 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی جعفر اسماعیل زاده قهدریجانی.

15 – رای شماره 139560302007004192 مورخ 95/09/01 روح اله نصیری فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ 

قسمتی از یکباب خانه به مساحت 138.69 مترمربع پالک شماره 147 فرعی از 36 اصلی واقع در افجد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله اثنی عشری.

16 - رای شماره 139560302007004196 مورخ 95/09/01 کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر اله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 63.28 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

17 - رای شماره 139560302007004197 مورخ 95/09/01 کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر اله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251.42 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

18 - رای شماره 139560302007004198 مورخ 95/09/01 کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر اله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.62 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

19 - رای شماره 139560302007004199 مورخ 95/09/01 احمدعلی کیانی فالورجانی فرزند رمضان نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177.92 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد پوستی.

به  نسبت  فرزند محمدعلی  بختیار دشتلوئی  رای شماره 139560302007004201 مورخ 95/09/02 علی   - 20

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113.43 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباسقلی کیانی فالورجانی.

21 - رای شماره 139560302007004207 مورخ 95/09/02 عباسعلی اسماعیل زاده قهدریجانی فرزند محمدعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 294.80 مترمربع پالک شماره 811 فرعی از 386 اصلی واقع در 

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

22 - رای شماره 139560302007004208 مورخ 95/09/02 اشرف نادری باغ ابریشمی فرزند عباس نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168.50 مترمربع پالک شماره 394 اصلی واقع در دشتچی)میان رشید( 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسمعلی کرمی میان رشیدی.

23 - رای شماره 139560302007004209 مورخ 95/09/02 علیرضا جعفری یزدآبادی فرزند عباس نسبت به 

ششدانگ یکباب انبار به مساحت 238.60 مترمربع پالک شماره 434 اصلی واقع در کارویه بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

24 - رای شماره 139560302007004210 مورخ 95/09/02 ذبیح اله موسیانی فرزند حسن نسبت به ششدانگ 

یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 128.94 مترمربع پالک شماره 14 اصلی واقع در موسیان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن قلعه موسیانی.

ابراهیم نسبت به  25 - رای شماره 139560302007004212 مورخ 95/09/02 امیر عباس صیادی فرد فرزند 

ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 210 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد تقی هادیان.

به  نسبت  روزعلی  فرزند  اردلی  عیدی  طال  ماه   95/09/02 مورخ   139560302007004213 شماره  رای   -  26

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190.45 مترمربع پالک شماره 29 فرعی از 667 اصلی واقع در شمس آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

27 - رای شماره 139560302007004229 مورخ 95/09/03 علی محمدی آغچه بدی فرزند قدمعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166.96 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالغفار محمدی آغچه بدی.

28 - رای شماره 139560302007004230 مورخ 95/09/03 رحمت اله مرادی قهدریجانی فرزند رجبعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126.62 مترمربع پالک شماره 1094 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

29 - رای شماره 139560302007004231 مورخ 95/09/03 حسینعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند یداله نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 94.10 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر علی صادقی.

30 - رای شماره 139560302007004232 مورخ 95/09/03 نسرین کشاورزیان کلیشادی فرزند حسین علی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122.72 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

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

31 - رای شماره 139560302007004233 مورخ 95/09/03 سید محسن موسوی ممدی فرزند سید عبدالوهاب 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 98.50 مترمربع پالک شماره 413 اصلی واقع 

در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن قاسمی.

32 - رای شماره 139560302007004234 مورخ 95/09/03 مرتضی جعفری کلیشادی فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 319.07 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله اکبری.

به  نسبت  رضا  فرزند  حاتمی کلیشادی  محسن   95/09/01 مورخ   139560302007004195 شماره  رای   -  33

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237.28 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کبری حاتمی.

34 - رای شماره 139560302007004202 مورخ 95/09/02 مرتضی علی شفیعی فالورجانی فرزند محمدرضا 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195.05 مترمربع پالک شماره  15 اصلی واقع در فالورجان بخش 

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

35 - رای شماره 139560302007004349 مورخ 95/09/07 مهدی نوریان فرزند ید اله نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 222.25 مترمربع پالک شماره  497 اصلی واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالقاسم وزیری.

36 - رای شماره 139560302007004352 مورخ 95/09/07 عذرا حقیقی فرزند نقی نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه و مغازه به مساحت 188.60 مترمربع پالک شماره 413 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا شجاع.

37 - رای شماره 139560302007004353 مورخ 95/09/07 مهدی فتحعلی جونقانی فرزند صفرعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115.52 مترمربع پالک شماره  95 فرعی از 24 اصلی واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس نادری.

38 - رای شماره 139560302007004359 مورخ 95/09/07 قربانعلی محمدی قهدریجانی فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227.30 مترمربع پالک شماره  4 فرعی از 411 اصلی واقع در شرودان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین مرادی قهدریجانی.

39 - رای شماره 139560302007004361 مورخ 95/09/07 یداله رمضانی قهدریجانی فرزند رمضانعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 748.80 مترمربع پالک شماره  355 و 358 فرعی از 385 اصلی واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوراله حمزه زاده قهدریجانی و 

قسمتی از ملک را متقاضی خود مالک رسمی است.

الهام کرمی فرد فرزند علی نسبت به ششدانگ  40 - رای شماره 139560302007004362 مورخ 95/09/07 

یکقطعه زمین محصور و ساخت نیمه کاره به مساحت 157.50 مترمربع پالک شماره  394 اصلی واقع در میان 

رشید بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسمعلی کرمی میان رشیدی.

41 - رای شماره 139560302007004398 مورخ 95/09/13 داود رشیدی فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 437.54 مترمربع پالک شماره  430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حفیظ اله توکلی.

42 - رای شماره 139560302007004399 مورخ 95/09/13 جمال فرهمند سودرجانی فرزند محمود نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162.90 مترمربع پالک شماره 338 فرعی از 22 اصلی واقع 

در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مال علی عابد.

43 - رای شماره 139560302007004400 مورخ 95/09/13 جالل فرهمند سودرجانی فرزند محمود نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162.90 مترمربع پالک شماره 338 فرعی از 22 اصلی واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مال علی عابد.

44 - رای شماره 139560302007004402 مورخ 95/09/13 قاسم شاه محمدی ریاخونی فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149.57 مترمربع پالک شماره  15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین شجاع.

به  نسبت  قلی  مرتضی  فرزند  جمشیدی  داود   95/09/13 مورخ   139560302007004403 شماره  رای   -  45

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.30 مترمربع پالک شماره  430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسداله جمشیدی.

46 - رای شماره 139560302007004404 مورخ 95/09/13 محمدرضا صادقی کلیشادی فرزند فتح اله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی امیرآقا صادقی.

47- رای شماره    139560302007004488   مورخ 1395/9/16   آقا/ خانم   منصور رحیمی تمندگانی  فرزند   

رمضان  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   231.35 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از   533 

اصلی  واقع در فرتخون بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه فتاح و وحید کازرونی

48- رای شماره    139560302007004447   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم   شبچراغ جمالپور  فرزند    نظر 

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   210.92 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از  411  اصلی  

واقع در شرودان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه مهدی کیانی

49- رای شماره    139560302007004448   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم  امیرحاتمی کلیشاد ی  فرزند   

حسینعلی  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 98.40  متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از 19   

اصلی  واقع درکلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه نعمت اله رضایی کلیشادی

50- رای شماره    139560302007004451   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم    عباسعلی ساالرزهی فرزند   محمد  

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   238.27 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از 404  اصلی  

واقع در  دشتچی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه حاج آقا رجبی دشتچی

51- رای شماره    139560302007004464   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم   عباس کریمی  فرزند   حیدر  نسبت 

به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   243.82 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از  386  اصلی  واقع 

در   قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه مرحوم غالمعلی کریمی

52- رای شماره    139560302007004471   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم  شیرین ابراهیمی خزدوز   فرزند  

غالمحسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک درب باغ   به مساحت   739 متر مربع قسمتی 

از پالک 221  فرعی از    24اصلی  واقع در باغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه حسین کاظمی

53- رای شماره    139560302007004472   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم    نسرین ابراهیمی خزدوز فرزند 

غالمحسین    نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ     یک درب باغ به مساحت   739 متر مربع قسمتی از 

پالک   221فرعی از  24  اصلی  واقع در باغ ابریشم بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه حسین کاظمی

54- رای شمار    139560302007004487   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم  سعید رفیعی   فرزند   حیدرعلی  

نسبت به ششدانگ   یک باب خانه به مساحت   281.11 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از    453اصلی  واقع 

در  کاویان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه حسین رفیعی

55- رای شماره    139560302007004165   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   قدیرعلی وکیلی سهرفیروزانی   

فرزندحسین     نسبت به ششدانگ     یک ساختمان به مساحت   180.80 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی 

از538    اصلی  واقع در کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه حسینعلی وکیلی سهرفیروزانی

56- رای شماره    139560302007004159   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   مهدی اکبری کلیشادی  فرزند   

محمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   151.78 متر مربع قسمتی از پالک   

فرعی از 19   اصلی  واقع در  کلیشاد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه متقاضی

57- رای شماره    139560302007004155   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم فاطمه دهقان کلیشادی    فرزند   

مصطفی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   151.78 متر مربع قسمتی از 

پالک   فرعی از  19  اصلی  واقع در کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه متقاضی

58- رای شماره    139560302007004167   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم  اکرم عبدالوند   فرزند   علی محمد  

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   139.70 متر مربع قسمتی از پالک 3  فرعی از  407  اصلی  

واقع در برزوان گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه عباس شیرزادی

59- رای شماره    139560302007004166   مورخ 1395/9/16   آقا/ خانم    سلیمان حمزه زاده قهدریجانی 

فرزندرمضان     نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   174.34 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از    

385اصلی  واقع در قهریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه محمد جعفرزاده قهدریجانی

60- رای شماره    139560302007004146   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   حمیدرضا ساالری  فرزند عباسعلی    

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   217.46 متر مربع قسمتی از پالک 11  فرعی از 667   اصلی  

واقع در   خیابان نیروگاه بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه خود مالک

61- رای شماره    139560302007004157   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   مجتبی شیروانی جوچی  فرزند  

حیدرعلی   نسبت به ششدانگ     یک باب خانه نیمه تمام به مساحت  233.45  متر مربع قسمتی از پالک   

فرعی از   496 اصلی  واقع در  جوچی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه رمضان شیروانی

62- رای شماره    139560302007004148   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم لیلی باقریان سهلوانی    فرزندنبی 

اله     نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   249.30 متر مربع قسمتی از پالک   

فرعی از    45اصلی  واقع در آبنیل  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه لیلی باقریان سهلوانی

63- رای شماره    139560302007004154   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم اسماعیل سلیمانی    فرزند   قاسم  

نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  249.30  متر مربع قسمتی از پالک   فرعی 

از    45اصلی  واقع در  آبنیل بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه اسماعیل سلیمانی

64- رای شماره   139560302007004115   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم     مجتبی زمانی سودرجانی فرزند 

کریم     نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  168.33  متر مربع قسمتی از پالک7   فرعی از  21  

اصلی  واقع در سودرجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه مرحوم کریم زمانی سودرجانی

65- رای شماره    139560302007004155   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   علیرضا رشیدی  فرزند    صمد 

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   179.70 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از 430   اصلی  

واقع درمینادشت   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه حسن رشیدی

66- رای شماره    139560302007004160   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم زهرا بارانی    فرزند   غالم حیدر  

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   154.15 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از19    اصلی  واقع 

درکلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه غالمرضا رحیمی کلیشادی

67- رای شماره    139560302007004161   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم فاطمه اکبری کلیشادی   فرزند   

کرمعلی  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه به مساحت 269.40   متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از19   اصلی  

واقع در  کلیشاد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه امیرآقا صادقی کلیشادی

68- رای شماره    139560302007004163   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم  محسن جعفری   فرزند  محمدعلی   

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت515.06    متر مربع قسمتی از پالک  736 

فرعی از    385اصلی  واقع در  قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه خود مالک

قهدریجانی     جعفری  علی  خانم  آقا/     1395/8/29 مورخ     139560302007004162 شماره     رای   -69

فرزندمحمدعلی     نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 515.06  متر مربع 

قسمتی از پالک 736  فرعی از 385   اصلی  واقع دراصفهان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه خودمتقاضی

70- رای شماره    139560302007004147   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم محمدعلی کریمی    فرزندابراهیم     

نسبت به ششدانگ     یک باب مغازه به مساحت 25.90  متر مربع قسمتی از پالک 736  فرعی از 385   اصلی  

واقع دراصفهان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه خودمتقاضی

فالورجانی    رهنما  خانم  محمدرضا  آقا/  مورخ 1395/5/30    رای شماره    139560302007002741     -71

فرزندرجبعلی     نسبت به ششدانگ     یک باب  مغازه به مساحت  59.14  متر مربع قسمتی از پالک1101   

فرعی از  15  اصلی  واقع درفالورجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه خود متقاضی

72- رای شماره4116    13956030200700   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  رمضان نصر اصفهانی   فرزند    یداله 

نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 170.76   متر مربع قسمتی از پالک  236 

فرعی 1از    اصلی  واقع در  کارالدان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه بانو امینه آغا مالباشی

73- رای شماره    139560302007004117   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم مهتاب حقیقت نیا    فرزندسعید  

نسبت به یک  دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت    170.76متر مربع قسمتی از پالک   

236فرعی از 1   اصلی  واقع در  کارالدان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه بانو امینه آغا مالباشی

74- رای شماره    1395603020070004118   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  طیبه نصراصفهانی   فرزند    

محمود نسبت به ششدانگ   یک دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت   170.76 متر مربع 

قسمتی از پالک   236فرعی از  1  اصلی  واقع درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه بانو امینه آغا 

مالباشی

75- رای شماره    139560302007004102   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  عباس اسماعیل زاده قهدریجانی   

فرزند   رضاقلی  نسبت به ششدانگ     یک باب ساختمان به مساحت   155.63 متر مربع قسمتی از پالک 404  

فرعی از387    اصلی  واقع در  قهدریجان  اصفهان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه رقیه و بیگم کاظم زاده 

76- رای شماره    139560302007004122    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم   رضا مرادی فرتخونی   فرزندکریم      

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  225.39   متر مربع قسمتی از پالک   344 فرعی  از   534 

اصلی  واقع در   فرتخون بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه فتاح کازرونی

77- رای شماره    139560302007004106    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  علی جعفری فودانی    فرزند   

عبدالخالق  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت     204.35متر مربع قسمتی از پالک    فرعی  

از43   اصلی  واقع در فودان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه عبدالخالق جعفری فودانی

به  نسبت  محمد  فرزند  جعفری کلیشادی  طیبه  خانم  رای شماره 95/7/24-139560302007003607   -78

ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 159.31 متر مربع  قسمتی از پالک 19 اصلی  واقع در کلیشاد بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  محمد جعفری 

79- رای شماره    139560302007004107    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  زهرا دهقانی سهلوانی    فرزند    

رحمت اله  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ     یک باب خانه به مساحت 106.04    متر مربع قسمتی 

از پالک    فرعی  از24    اصلی  واقع در  باغ ابر یشم  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه براتعلی سعیدی

80- رای شماره    139560302007004108    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  احمد عبدالهی اجگردی    فرزند 

رحمت اله درسه دانگ مشاع از  ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  106.04  متر مربع قسمتی از پالک    

فرعی  از  24  اصلی  واقع در   باغ ابریشم بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه براتعلی سعیدی

81- رای شماره    139560302007004109    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  رمضانعلی اکبری پاوایی    فرزند 

علی داد      نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  171.33  متر مربع قسمتی از پالک  43 فرعی  

از  497  اصلی  واقع در   پاوا بخش نه ثبت اصفهان  مالك اولیه خداداد اکبری پاوایی و شرکا

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ 1395/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 1395/10/09                                                       

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان

 اکبر پور مقدم

709/م الف

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 
لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
غالمرضاشماره  فرزند  آبادی  نوش  مجیدمنصوری  آقای   : هیأت  شماره95/7/18-3292  رأی   )1

شناسنامه5818 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 174 مترمربع شماره پالک 377 فرعی مجزا از 

شماره318 فرعی از پالک8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از  مالک عادی 

شماره  فرزندعبدالصمد  بیدگلی  قاضیان  حامد  آقای   : هیأت  شماره95/8/28-3865  2(رأی 

شناسنامه476 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت105.85 مترمربع شماره پالک 854 فرعی مجزا 

از شماره 102فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی 

3(رأی شماره3864-95/8/28 هیأت : آقای امیر حسین حاجی زاده بیدگلی   فرزندعباس شماره 

شناسنامه 9765 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 62مترمربع شماره پالک 38 فرعی مجزا از 

شماره 14 فرعی از پالک 293 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از رضا حاجی زاده  

شماره  محمد  فرزندعلی  آرانی   پور  شبان  میثم  آقای   : هیأت  شماره95/8/28-3863  4(رأی 

مساحت  به  موقوفه  عرصه  در  احداثی  یکبابخانه  از  قسمتی  اعیانی  ششدانگ  شناسنامه218، 

حوزه  بخش3  اماکن  در  واقع  اصلی   2392 شماره  از  مجزا  1فرعی  پالک  شماره  136.5مترمربع 

ثبتی آران و بیدگل.

شماره  فرزندحسن  آرانی  نجفی  علیرضا  آقای   : هیأت  شماره95/10/27-3846  5(رأی 

  1250072956 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  زاده  چاق  زینب  خانم  شناسنامه772و 

از  مجزا  فرعی  پالک8447  مساحت138مترمربع شماره  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

شماره 1592فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسن نجفی وغیره

6(رأی شماره3879-95/8/28 هیأت : آقای علی محمد عباس پور مقدم آرانی فرزندعباس  شماره 

شناسنامه58 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت246.5 مترمربع شماره پالک8445 فرعی مجزا 

از شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

مالکیت مشاعی

7(رأی شماره3877-95/8/28 هیأت : آقای جهانگیر وزیر پور آرانی فرزندحسین شماره شناسنامه 

149، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 115.34 مترمربع شماره پالک 8448 فرعی مجزا 

از شماره498و6897 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از خانم شهین خلیق

8(رأی شماره3880-95/8/28 هیأت : آقای محمد میرزای کاشانی فرزند دخیل شماره شناسنامه 

1328، ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت 17.15 مترمربع شماره پالک 8444فرعی مجزا 

از شماره498 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از حسین وزیر پور آرانی

شماره  فرزندعلی  بیدگلی   فرد  جعفری  محسن  آقای   : هیأت  شماره95/8/28-3866  9(رأی 

فرعی  پالک334  مترمربع شماره   150 مساحت  به  انباری  یکباب  ، ششدانگ    1268 شناسنامه 

مجزا از شماره 252فرعی از پالک2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه 

شماره  فرزندماشاله  بیدگلی   ذبیحی  سعید  آقای   : شماره3844-95/8/27هیأت  10(رأی 

شناسنامه6190081002   ناصرشماره  فرزند  بیدگلی  مفرد  زهرامیرزائی  خانم  و  شناسنامه2298 

از  مجزا  فرعی  پالک 333  مترمربع شماره  به مساحت150  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

انتقالی از جواد حمیدپناه

11(رأی شماره 3888-95/8/28 هیأت : آقای غالمرضا مهدی زاده بیدگلی  فرزند عباس شماره 

شناسنامه 97، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 335 فرعی مجزا از 

شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  

انتقالی از جواد حمیدپناه

12(رأی شماره3868-95/8/28 هیأت : آقای محسن ربانی فرزند دخیل عباس شماره شناسنامه 

137 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150 مترمربع شماره پالک 332فرعی مجزا از شماره252 

فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  انتقالی 

از جواد حمیدپناه

محمدشماره  فرزند  بیدگلی  واثقی  علی  آقای   : 3277-95/7/17هیأت  شماره  13(رأی 

شناسنامه1250083451 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت172 مترمربع شماره پالک 330فرعی 

مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه

شماره  اله   فرزندفرج  بیدگلی   دانیالی  احمد  آقای   : هیأت   95/8/27-3831 شماره  14(رأی 

اله دانیالی بیدگلی فرزند احمد شماره  شناسنامه 120 نسبت به سه دانگ مشاع و آقای رحمت 

شناسنامه373   و خانم سلطان هوشنگی فرزند حسن شماره شناسنامه 195)بالمناصفه نسبت 

به سه دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت208.2 مترمربع شماره پالک 5674فرعی 

مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

شماره  فرزندحسن  محمودیان  محمد  آقای   : هیأت   95/8/27-3830 شماره  15(رأی 

شناسنامه6190035035   شماره  حسن   فرزند  محمودیان  مصطفی  آقای  و  شناسنامه2313 

از  مجزا  5675فرعی  پالک  171مترمربع شماره  به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

شماره 491 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسن محمودیان 

آقا   فرزنداکبر  آبادی   نوش  سیداحسان سجادی  آقای   : هیأت  شماره95/8/27-3825  16(رأی 

شماره شناسنامه 59 )نسبت به 4.5دانگ مشاع ( و خانم عذرا ثانوی نوش  آ بادی فرزندعین اله  

شماره شناسنامه 14  )نسبت به 1.5دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 345.35 

مترمربع شماره پالک857 فرعی مجزا از شماره 35فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش 

آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه سیدعلی سجادی
شماره  علی  فرزند  آبادی  نوش  نصیری  اله  ولی  آقای   : هیأت  شماره95/8/27-2823  17(رأی 

188)بالمناصفه(  شناسنامه  فرزندمحمدشماره  آبادی  نوش  زاده  زهراعابد  خانم  و  شناسنامه105  

43اصلی واقع  فرعی از پالک  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره پالک 560 

درغیاث آباد  نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک عادی

اله  شماره  علی حمیدی منفرد  فرزند رحمت  آقای   : 18(رأی شماره  3867-95/8/28 هیأت 

از پالک  فرعی   559 160مترمربع شماره پالک  به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ    20 شناسنامه 

شهرداری  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش4  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  43اصلی 
اران وبیدگل

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/9

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

عباس عباس زادگان

5/22/95/562/م الف

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

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

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

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

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

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

و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

جواد  آقای   1391114402018001576 پرونده  کالسه   139560302018003040 شماره  رای  برابر 

از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک  مهرانی پناه فرزند حسین بشماره شناسنامه 7350 صادره 

از پالک 315  اصلی واقع  بر روی قسمتی  به مساحت  1452.02 متر مربع احداثی  باب کارگاه 

مالکی عباسعلی  آقای  از  الواسطه  مع  بطور  خریداری  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد   حبیب   در  

 اصفهانی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/09

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/860/الف/م به تاریخ 95/09/17

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950979   خواهان خسرو باغبانان دادخواستی مبنی بر: مطالبه اجرت 

المثل به طرفیت حامد خدمت کن  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 95/11/10 

ساعت 9 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 29298/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  نریمانی  آقای حسن  پرونده کالسه 978/95 خواهان  در خصوص 

مبلغ 39/000/000 ریال موضوع یک فقره سفته به طرفیت آقای باقر حتمی بابادی  تقدیم نموده و 

وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ 95/11/11 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است . باعنایت 

به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی 

خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، مدنی 

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد 

پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 29262/م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 73/95     شماره دادنامه:102       تاریخ رسیدگی:95/8/11   مرجع رسیدگی:شعبه 

محمود     فرزند     – حیدری  خواهان:کاووس  :ایمانشهر    اختالف  حل  شورای  دوازدهم     

نشانی:مینادشت بلوار سردار رحیمی    وکیل:________            نشانی:      خوانده:1-غالمعباس 

حسینی میر احمد فارسانی –    مجهول المکان    2-غالم غیبی  فرزند محمد رحیم– مجهول 

المکان    وکیل:________         نشانی:     خواسته:الزام به انتقال سند یک دستگاه سواری 

نیسان پاترول 81-391ص12     گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت ان به کالسه فوق 

و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای مینماید.)رای قاضی شورا(در خصوص دعوی کاووس حیدری فرزند محمود به 

طرفیت خواندگان 1-غالمعباس حسینی میر احمد فارسانی و 2-غالم غیبی فرزند محمدرحیم هردو 

مجهول المکان به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه پاترول به شماره81-391ص12 باتوجه 

به اسناد و مدارک پرونده و اینکه خواندکان علیرغم ابالغ در جراید در جلسه رسیدگی شده و دفاع و 

ایرادی به عمل نیاورده اند و با توجه با استعالم از پلیس راهور فالورجان قولنامه موجود بین طرفین 

الزام به استناد ماده198 ق ا د م حکم بر محکومیت خوانده2 به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 

انتقال سند یک دستگاه سواری پاترول به شماره 81-391ص12 به نام خواهان و محکومیت خوانده 

1 به پرداخت هزینه ی انتقال سند و سایر عوارض وهزینه ی دادرسی به مبلغ350000در حق خواهان 

صادر گردد.رای صادر غیابی و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ و پس از بیست روز دیگر قابل واخواهی 

در این شورا و قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی فالورجان میباشد.

قاضی شورای حل اختالف12 ایمانشهر-سادات
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

 با بصیرت کسی است که بشنود و بیندیشد، نگاه کند 

و ببیند، از عبرت ها بهره گیرد، آنگاه راه روشنی را بپیماید 

که در آن از افتادن در پرتگاه ها به دور ماند.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

نیمه ابری

نیمه ابری

نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

1-   ْC

1-   ْC

4   ْC

3   ْC

11  ْC

9   ْC

23   ْC

16   ْC

آماده سازی حلب برای بازگشت ساكنانش

دولت و مردم سوريه در حال پاكسازی حلب از ضايعات به جا مانده از 

دوران اشغال و آماده كردن آن جهت بازگشت و سكونت مردم هستند.

حوادثسالمت 

 با این نوع مزاج 

هرگز به چاقی مبتال نمی شوید
امــروزه چاقــی و اضافــه وزن از 
ــردم  ــی م ــات اصل ــه معض جمل
بــه شــمار می آیــد کــه رابطــه 
 مســتقیمی بــا ســبک زندگــی 
و شــیوه آن دارد.  نکتــه اساســی 
کــه بیشــتر افــراد از آن غافــل 
هســتند، نــوع مــزاج اســت. مزاج 
ــوع  ــر عهــده دارد. ن افــراد، نقــش مســتقیمی در ذائقــه آن هــا ب
مــزاج شــما می توانــد میــزان وزن شــما را تعییــن کنــد. 
علی محمــد ماحــی، دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ایــران گفت: 
ــا مــزاج خشــک )چــه ســرد و خشــک، چــه گــرم و  در افــراد ب
خشــک( معضلــی بــه  نــام چاقــی وجــود نــدارد؛ مگــر ســوءمزاج 

اعضا یا چاقی موضعی در بدن این افراد رخ دهد.
    چاقی در طب سنتی

ــاره  ــد ماحــی، دســتیار تخصصــی طــب ســنتی، درب علی محم
تدابیــر چاقــی اظهــار داشــت: ُجثــه در طــب ســنتی تحــت تأثیــر 
ارگان چهارگانــه بــر یکدیگــر شــکل می گیــرد. به گفتــه وی ایــن 
بــه  معنــی آن اســت کــه هرچــه میــزان رطوبــت در بــدن یــا در 
عضــو بیشــتر باشــد، چاقــی بیشــتر می شــود؛ بــا ایــن تفــاوت 
ــوده  ــدن موجــب افزایــش ت ــت در ب ــا رطوب کــه ترکیــب گرمــا ب
ــا  ــب ســرما ب ــن  ترکی ــد شــد. همچنی ــدن خواه عضــات در ب
ــی  ــلول های چرب ــی و س ــروز چرب ــب ب ــدن موج ــت در ب رطوب

ــود. ــی می ش محیط
    چاقی در میان کدام مزاج ها شایع تر است؟

چاقــی بیــن مزاج هــای ۹گانــه در افــراد بــا مــزاج گــرم و تــر یــا 
بــه  اصطــاح غلــط دموی هــا و در افــراد بــا مــزاج ســرد و تــر یــا 

بــه  اصطــاح غلــط بلغمی هــا شــایع اســت.
    چاقی در میان کدام مزاج ها وجود ندارد؟

ــرم  ــه گ ــک، چ ــرد و خش ــه س ــک )چ ــزاج خش ــا م ــراد ب  در اف
و خشــک(، معضلــی بــه  نــام چاقــی وجــود نــدارد؛ مگــر 
ســوءمزاج اعضــا یــا چاقــی موضعــی در بــدن ایــن افــراد رخ دهــد.

    برای پیشگیری از چاقی چه کنیم؟
ــدن  ــراد و ب ــرایط اف ــد ش ــدن بای ــاق ش ــگیری از چ ــرای پیش ب
افــراد را بــه  ســمتی ســوق دهیــم کــه از ایجــاد رطوبت بیشــتر در 
بــدن جلوگیــری  یــا اینکــه از رطوبــت بــدن کاســته شــود. بــرای 
پیشــگیری از چــاق شــدن از خوردنی هــا و آشــامیدنی ها گرفتــه 
ــی  ــاالت روان ــا ح ــانی ی ــراض نفس ــواب و اع ــاک، خ ــا پوش ت
افــراد را بایــد بهبــود بخشــید تــا از بــروز رطوبــت زیــادی در بــدن 

tasnimnews :ــع کاســت. منب

 قصاب جعل کننده ُمهر دامپزشکی 

به 11 سال زندان محکوم شد
ولــی هللا جغتایــی گفــت: پــس از یــک ســال بازرســی و پیگیری 
ــی از  ــروی انتظام ــکاری نی ــم دادســتانی و هم ــا حک ــداوم ب م
زیرزمیــن یــک واحــد قصابــی در ســبزوار 445 کیلوگــرم انــواع 

گوشــت فاقــد مشــخصات و تاریــخ مصــرف کشــف شــد. 
ــه  ــدام ب ــخصی اق ــزل ش ــف در من ــن متخل ــه داد: ای وی ادام
ــی  ــر جعل ــتفاده از مه ــا اس ــردن آن ب ــور ک ــتار دام و ممه  کش
و عرضــه گوشــت بــه شــهروندان می کــرد؛ امــا در هــر بــار بازدید، 
بازرســان دامپزشــکی، بــا شــگرد خاصــی ایــن مســئله را انــکار 
می کــرد. رئیــس شــبکه دامپزشــکی ســبزوار گفــت: بــا اعمــال 
تغییــرات محرمانــه جزئــی در مهــر مخصــوص دامپزشــکی، در 
بازدیــد اخیــر از ایــن واحــد قصابــی متخلــف جعــل مهــر قطعی 
شــد. وی افــزود: همچنیــن ایــن قصابــی دارای یــک زیرزمیــن 
ــایی آن  ــت بازگش ــی درخواس ــر بازبین ــان در ه ــه بازرس ــود ک  ب
ــودن  ــه منــزل شــخصی ب ــه بهان ــد، امــا قصــاب ب را کــرده بودن
آن، مانــع از بــاز کــردن قفــل می شــد. او ادامــه داد: بــا 
حکــم دادســتانی بــرای بازگشــایی ایــن زیرزمیــن اقــدام شــد 
کــه بــوی نامطبــوع مــکان نشــان دهنده انجــام اقدامــات 
غیربهداشــتی و حمــل و نقــل گوشــت بــود. در ایــن زیرزمیــن 
عــاوه بــر دو چــرخ گوشــت بــزرگ، ســردخانه ای بــود کــه در آن 
ــی  ــل مصــرف همچــون چرب ــواع فرآورده هــای دامــی غیرقاب ان
چانــه و بینــی گاو، گوشــت های مشــکوک غیــر از گاو و گوســفند 

ــا ــد.  ایرن ــداری می ش ــته نگه ــخ گذش ــرغ تاری ــنگدان م و س

خودکشی یک مرد در برنامه زنده اینترنتی
تصویــرش  حالــی کــه  در  و  اجتماعــی  شــبکه  در   مــردی 
را زنــده پخــش می کــرد، دســت بــه خودکشــی زد. بــه نوشــته 
ــس  ــوران پلی ــوی«، مأم ــی »آنخ ــهر چین ــز، در ش ــال تایم گلوب
توانســتند مــردی را کــه ســعی کــرد در نمایــش »آنایــن« 
ــد،  ــی بزن ــه خودکش ــت ب ــی دس ــبکه های اجتماع ــی از ش یک
ــه  ــو ، مــرد 52 ســاله ای ب نجــات بدهنــد. هنــگام پخــش ویدئ
ــه زن محبوبــش کــه پــس از 10 ســال زندگــی  ــام »ســون« ب ن
مشــترک او را تــرک کــرده بــود، گفــت کــه قصــد دارد بــه صــورت 
»آنایــن« نشــان بدهــد کــه چطــور خودکشــی خواهــد کــرد. آن 
زن ایــن خبــر را بــه اطــاع پلیــس رســاند. بــه نوشــته نشــریه 
ــال 2014  ــت. در س ــتثنایی نیس ــورد اس ــک م ــن ی ــرده، ای نامب
میــادی، »ســینا ویبــو« یکــی از کاربــران شــبکه اجتماعــی نیــز 
ســعی کــرد بــه همیــن شــکل خودکشــی کنــد. تماشــاچیان فــورا 
پلیــس را آگاه کردنــد؛ ولــی آن هــا دیــر بــه خانــه او رســیدند. او 

ــد. ــد و نتوانســتند نجاتــش دهن را بیهــوش یافتن

ایــن کاه جالــب تمامــی افــکار و ذهنیــات و 
ــیقی و  ــه موس ــل ب ــان را تبدی ــای مغزت فعالیت ه
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــش می کن ــما پخ ــرای ش ب

را بشــنوید. می توانیــد صــدای ذهنتــان 
ــاخت  ــه س ــق ب ــی موف ــق زن انگلیس ــک محق ی
کاهــی شــده کــه بــه کاربــر اجــازه می دهــد 

ــنود. ــیقی بش ــب موس ــود را در قال ــکار خ اف
ــام دارد ــه Experience Helmet ن ــن کاه ک  ای

فعالیت هــای مغــزی را بــه اطاعــات صوتــی 
می کنــد.  تبدیــل 

شــکل ظاهــری ایــن کاه دقیقــا شــبیه بــه 

ــون و  ــک هدف ــت و در آن از ی ــکت اس کاه کاس
ــده  ــتفاده ش ــزی )EEG( اس ــوار مغ ــتگاه ن دس

ــت. اس
توســط  منتشرشــده  الکتریکــی  ســیگنال های 
مغــز بــا اســتفاده از یــک برنامــه کامپیوتــری بــه 
ــر  ــه )translate( می شــوند و کارب صــوت ترجم
بــه راحتــی می توانــد آن را از طریــق هدفــون 

تعبیه شــده در کاه بشــنود.
ــه  ــزی ب ــواج مغ ــل ام ــی تبدی ــان برنامه نویس زب
امــواج صوتــی، توســط خــود ســازنده کاه نوشــته 
ــی شنیده شــده شــبیه  شــده اســت. امــواج صوت

موســیقی هســتند کــه ریتــم آن مطابــق بــا 
ــود. ــد می ش ــا تن ــد ی ــز، کن ــت مغ فعالی

موســیقی شنیده شــده هنــگام تمرکــز، کامــا 
ریتمیــک اســت. ایــن محصــول هنــوز بــرای ورود 
بــه بــازار تکمیــل نشــده اســت و قیمــت فــروش 

ــت. ــخص نیس آن مش
درمــان  در  فنــاوری  ایــن   مهم تریــن کاربــرد 
ــرع  ــد ص ــی مانن ــای عصب ــخیص بیماری ه و تش

پارکینســون، آلزایمــر و افســردگی اســت.
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 ایــاز اســماعیلی، معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه آزمون اســتخدامی شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــا همــکاری دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر اصفهــان در روزهــای یکــم تــا ســوم دی مــاه ۹5 برگــزار 
شــد، گفــت: جــذب و تأمیــن نیــروی انســانی، یکــی از مهم تریــن فرآیندهــای مدیریــت منابــع انســانی اســت. 
وی اضافــه کــرد: در صورتــی کــه ایــن فرآینــد بــه خوبــی طراحــی و اجــرا شــود، ســایر فرآیندهــای منابــع انســانی 
از جملــه آمــوزش و توســعه، نگهــداری، مدیریــت عملکــرد و ... کــه پــس از آن قــرار دارنــد، بــا کمتریــن هزینــه 
و بیشــترین میــزان اثربخشــی در زنجیــره ارزش شــرکت اجــرا خواهنــد شــد. اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: بــا 
توجــه بــه بازنشســتگی تعــداد زیــادی از همــکاران تــا پایــان ســال 1۳۹۶ و لــزوم برنامه ریــزی تأمیــن نیــروی 
ــراد  ــن اف ــن نیروهــای جایگزی ــد تأمی ــی و دانشــی، فرآین ــا هــدف کاهــش شــکاف مهارت ــن ب انســانی جایگزی
بازنشســته در ســال جــاری آغــاز شــد. وی بیــان کــرد: در ایــن فرآینــد بــا توجــه بــه چــارت ســازمانی مصــوب 
ــروی  ــف، نیازســنجی نی ــکاری نواحــی مختل ــا هم ــای بازنشســته ب ــی شــرکت و خــروج نیروه توســعه های آت
انســانی مــورد نیــاز تــا پایــان ســال 1۳۹۶ انجــام و شایســتگی های )دانشــی، مهارتــی، توانایــی و ...( نیروهــای 

مــورد نیــاز جهــت انجــام وظایــف شــغلی در دو رده اپراتــوری و کارشناســی تعییــن شــد.
فرآیند برگزاری آزمون

معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی فــوالد مبارکــه درخصــوص فرآینــد برگــزاری ایــن آزمــون بــا بیــان اینکــه 
بــا توجــه بــه اهمیــت ُبعــد مهارتــی کارکنــان در رده اپراتــوری و بــا عنایــت بــه توانمنــدی و امکانــات مــورد نیــاز در 
ایــن زمینــه و همچنیــن ســابقه همــکاری و تعامــات مثبــت فیمابیــن شــرکت فــوالد مبارکــه و دانشــکده فنــی 
 شــهید مهاجــر اصفهــان، ایــن دانشــکده بــرای انجــام آزمــون کتبــی و مهارتــی فرآینــد اســتخدام انتخــاب شــد
ــط مربوطــه )شــامل شــرایط ســنی، جنســیت ــه اســتخدامی و شــرایط و ضواب ــه اطاعی ــرد: در ادام ــح ک  تصری

معــدل، مــدرک، رشــته و گرایــش تحصیلــی قابــل قبــول، مفــاد آزمــون علمــی و ...( تدویــن شــد. وی یــادآوری 
ــه  ــع اطاعی ــدام کــرد و پــس از توزی ــام اق ــرای طراحــی ســامانه ثبت ن ــی مهاجــر ب کــرد: ســپس دانشــکده فن
ــت 10  ــام مهل ــس از اتم ــرد: پ ــاز شــد. اســماعیلی خاطرنشــان ک ــرده آغ ــام در ســامانه نامب اســتخدامی، ثبت ن
ــرایط  ــت ش ــان و مطابق ــه متقاضی ــدارک اولی ــرل م ــتخدام، کنت ــی اس ــزار متقاض ــدود 25 ه ــام ح روزه و ثبت ن
آن هــا بــا ضوابــط آگهــی توســط دانشــکده و تحــت نظــارت فــوالد مبارکــه انجــام شــد. وی ادامــه داد: در ایــن 
 مرحلــه حــدود 4 هــزار نفــر از متقاضیــان، فاقــد شــرایط اولیــه )از جملــه شــرایط ســنی، معــدل، مــدرک، رشــته 
و گرایــش تحصیلــی قابــل قبــول( تشــخیص داده و پــس از انقضــای مهلــت رفــع نقــص از فرآینــد حــذف شــدند. 
ــی در روزهــای  ــی صــادر و آزمــون کتب ــه جلســه آزمــون کتب ــر، کارت ورود ب ــرای حــدود 21 هــزار نف ــت ب درنهای

چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعــه، یکــم، دوم و ســوم دی مــاه در شــش نوبــت صبــح و عصــر برگــزار شــد.
ارزیابی مهارتی

معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی فــوالد مبارکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه ارزیابــی مهارتــی شــامل آزمون هــای 
ــون ارزیابــی شایســتگی شــامل ارزیابــی  ــرای رده اپراتــوری و کان ــا ردیــف شــغلی ب مهارتــی - عملــی مرتبــط ب
ــزی  ــرد: برنامه ری ــار ک ــت، اظه ــتاندارد اس ــای اس ــی و ابزاره ــدل علم ــاس م ــر اس ــی و ب ــتگی های عموم شایس
فرآینــد بــه نحــوی انجــام شــده کــه پــس از اعــام نتایــج آزمــون کتبــی توســط دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر 
چنــد برابــر نیــاز اعــام شــده در هــر ردیــف شــغلی بــه ترتیــب نمــره آزمــون کتبــی، در رده اپراتــوری بــه مرحلــه 
ــرد:  ــدواری ک ــراز امی ــد. وی اب ــی شایســتگی راه می یابن ــون ارزیاب ــه کان ــی و در رده کارشناســی ب ــی مهارت ارزیاب
ســایر مراحــل فرآینــد از قبیــل معاینه هــای طــب صنعتــی، گزینــش و ... برابــر نیــاز ذکرشــده در آگهــی تــا پایــان 
ســال جــاری بــه اتمــام می رســد. اســماعیلی تصریــح کــرد: آغــاز بــه کار پذیرفته شــدگان بــر حســب نیــاز نواحــی 

ــک  ــراد در هری ــن اف ــه در صــورت نپذیرفت ــن اینک ــرد؛ ضم ــول ســال ۹۶ انجــام می پذی ــرور و در ط ــه م ــف ب مختل
ــه عمــل  ــا اولویــت نمــره دعــوت ب ــده، از نفــرات بعــدی ب از ایــن مراحــل طــب صنعتــی، گزینــش و تشــکیل پرون
می آیــد. وی یــادآوری کــرد: پذیرفته شــدگان نهایــی پــس از طــی موفقیت آمیــز تمامــی مراحــل فــوق، در راســتای 
اجتماعی ســازی و آشــنایی افــراد جدیــد بــا ارزش هــا، فرهنــگ، قوانیــن و مقــررات، شــرایط محیــط کاری و ... در 
ابتــدای ورود بــه فــوالد مبارکــه بــه مــدت ۳ مــاه، دوره آموزشــی و کارآمــوزی شــامل آموزش هــای توجیهــی، حیــن 

کار و آشــنایی بــا خطــوط تولیــد و نواحــی مختلــف فــوالد مبارکــه را طــی می کننــد.
طراحی مفاد آزمون دانشی

معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی فــوالد مبارکــه از طراحــی مفــاد آزمــون دانشــی بــا رویکــرد نیازمندی هــای 
ــه عنــوان بهبودهــای حاصــل  ــرای رده کارشناســی ب ــون ارزیابــی شایســتگی ب ــزار کان شــغل هــدف و اســتفاده از اب
شــده در ایــن دوره اســتخدامی بــر اســاس بازنگری هــای انجام شــده نســبت بــه دوره هــای قبلــی یــاد کــرد و ادامــه 
ــی  ــون ارزیاب ــی و کان ــه آزمــون مهارت ــری ابزارهــای علمــی روز از جمل ــن حجــم اســتخدام و به کارگی داد: انجــام ای
شایســتگی در ســطح شــرکت های ایرانــی کم نظیــر اســت تــا جایــی کــه بــا ایــن رویکــرد نه تنهــا متقاضیــان از بعــد 
 دانــش مــورد نیــاز شــغل ارزیابــی می شــوند، بلکــه از نظــر مهارت هــای فنــی و غیرفنــی نیــز محــک زده می شــوند 
ــی  ــات تمام ــی از زحم ــن قدردان ــد. وی ضم ــه راه می یابن ــوالد مبارک ــه ف ــد ب ــن فرآین ــای ای ــت برترین ه و درنهای
دســت اندرکاران برگــزاری ایــن آزمــون در دانشــکده ی فنــی شــهید مهاجــر و فــوالد مبارکــه گفــت: بحــث همــکاری 

شــرکت فــوالد مبارکــه بــا دانشــگاه از ابتــدای تأســیس ایــن شــرکت مطــرح بــوده اســت.
ــه طــور  اســماعیلی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درخصــوص علــل همــکاری دانشــگاه و صنعــت افــزود: ب
مشــخص فرآینــد اســتخدام در فــوالد مبارکــه از زمانــی کــه یــک ســاختاری تهیــه یــا طرح هــای توســعه در بخشــی 
ــر از  ــای دیگ ــا بررســی های الزم نیازه ــه ب ــی ک ــا زمان ــاز و ت ــف می شــود، آغ از شــرکت اجــرا و شــغلی در آن تعری
ــه  ــرد: ب ــان ک ــد. وی بی ــه می یاب ــه می شــود، ادام ــر اضاف ــن ام ــه ای ــز ب ــان نی ــل بازنشســتگی بخشــی از کارکن قبی
ــوان  ــه جرئــت می ت طــور کلــی در پــس فرآیندهــای جــذب نیــروی انســانی، یــک فرآینــد علمــی قــرار دارد کــه ب
اذعــان داشــت در فــوالد مبارکــه تاش هــای فروانــی شــده اســت تــا ایــن شــرکت بــه لحــاظ میــزان تولیــد و کســب 
تجــارب ارزنــده در فرآینــد اســتخدام بــه ایــن نقطــه برســد؛ البتــه ایــن جــای بســی قدردانــی دارد کــه اگــر فــوالد 
مبارکــه بــه لحــاظ پیشــرفت علمــی یــک طــرف ایــن مســیر را پیمــوده، از منظــر دیگــر بــه یقیــن ایــن دانشــگاه ها 
بــوده و هســتند کــه ســوی دیگــر ایــن رشــته  موفقیت آمیــز را در دســت داشــته و دارنــد. معــاون نیــروی انســانی 
ــت  ــه صنع ــن جبه ــت بی ــز موفقی ــت و دانشــگاه را رم ــکاری هرچــه بیشــتر صنع ــه هم ــوالد مبارک  و ســازماندهی ف
و دانشــگاه خوانــد و گفــت: بــه طــور یقیــن روش هــا و نتایــج ایــن همکاری هــا، الگــوی بســیار خوبــی بــرای ســایر 
صنایــع و ســازمان ها و دانشــگاه های کشــور خواهــد بــود؛ بــه گونــه ای کــه پــس از هــر حرکــت بــزرگ فــوالد مبارکــه 
دســت های زیــادی از ســوی شــرکت های کشــور بــه ســوی ایــن شــرکت دراز شــده و در مقابــل فــوالد مبارکــه نیــز 
ــی  ــه گرمــی فشــرده اســت. وی در بخــش پایان ــی ب ــوان یــک مســئولیت اجتماعــی و مل ــه عن ــن دســت ها را ب ای
ــوزش  ــور اداری، آم ــای ام ــاش واحده ــر و ت ــهید مهاج ــی ش ــکده فن ــت دانش ــکاری مدیری ــود از هم ــخنان خ  س
ــدی  ــی تولی ــت، نواح ــط زیس ــی و محی ــه ای، ایمن ــت حرف ــاغل، بهداش ــدی مش ــانی، طبقه بن ــع انس ــعه مناب  و توس

و پشتیبانی فنی و سایر واحدهای درگیر در فرآیند، صمیمانه قدردانی کرد.
تمرکز مدیریت عالی کشور بر یک موضوع

در همیــن خصــوص فــرزاد ارزانــی، معــاون فنــاوری شــرکت فــوالد مبارکــه، نیــز گفــت: ازآنجایــی کــه هــرگاه صنعــت 

بــا دانشــگاه بــا هــم نزدیــک شــده اند، نتایــج بســیار خوبــی بــه بــار نشســته، تــاش شــده تــا بــه لحــاظ علمــی 
ایــن آزمــون در ســطح باالیــی برگــزار شــود. 

وی بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه بخشــی از دســتاوردهای ایــن همــکاری در شــرکت فــوالد مبارکــه و دانشــگاه نهادینــه 
ــت:  ــد، گف ــع می کن ــور را منتف ــه ای، کش ــورت فرامنطق ــه ص ــر آن ب ــزرگ دیگ ــش ب ــود و بخ ــردی می ش و کارب
بــه طــور کلــی هــر جــا کــه نــگاه مدیریــت عالــی کشــور بــر موضوعــی متمرکــز شــد، در ســطوح پایین تــر نیــز 
مشــاهده خواهیــم کــرد کــه نتایــج خــوب و ارزشــمندی بــه بــار می نشــیند؛ بــه عبــارت دیگــر نــگاه کلــی برخــاف 

نــگاه جزیــره ای و لکــه ای اثربخشــی، بســیار ســودمندتری بــرای کشــور در بــردارد. 
ارزانــی خاطرنشــان کــرد: ارتبــاط دانشــکده  فنــی شــهید مهاجــر و فــوالد مبارکــه، رابطــه ای اســت کــه ریشــه در 
ــر  ــه ای نزدیکت ــاط حرف ــن ارتب ــدازه ای ــن هــر ان ــه یقی ــوالد مبارکــه دارد و ب ــرداری ف ــاز بهره ب دوران ســاخت و آغ
ــرد و هــم ایــن شــرکت از دانــش  باشــد، هــم دانشــگاه از وجــود تجــارب فــوالد مبارکــه در صنعــت ســود می ب

ــود. ــد می ش ــکده بهره من ــود در دانش ــی موج فن
حاکمیت نگاه عدالت محوری بر آزمون استخدامی فوالد مبارکه

ــراز  ــه اب ــوالد مبارک ــتخدامی ف ــون اس ــر آزم ــوری ب ــگاه عدالت مح ــت ن ــندی از حاکمی ــراز خرس ــن اب وی ضم
امیــدواری کــرد: خروجــی برگــزاری ایــن آزمــون، می توانــد الگــوی مناســبی بــرای ســایر آزمون هــای اســتخدامی 
کشــور باشــد. معــاون فنــاوری شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود: در ورای برگــزاری ســه روز آزمــون اســتخدامی فــوالد 
مبارکــه، مســئوالن و دســت اندرکاران فــوالد مبارکــه و دانشــکده  فنــی شــهید مهاجــر ســاعت ها و روزهــای بســیار 
دشــوار کاری را پشــت ســر گذاشــته اند کــه ضمــن قدردانــی از تمامــی ایــن زحمــات، امیدواریــم رضایــت خداونــد 

و داوطلبــان را در پــی داشــته باشــد.
عدالت و حسن انتخاب

ــی و حرفــه ای اســتان  ــی، معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی دانشــگاه فن در همیــن خصــوص نصــرهللا ول
ــا تأکیــد بــر وجــود اهمیــت مســئله ارتقــای علمــی در دانشــگاه گفــت: ایــن ارتقــای علمــی زمانــی  اصفهــان، ب
ــرای صنعــت  ــاط ب ــن ارتب ــه ای ــرار باشــد؛ همان طــور ک ــا صنعــت برق ــاط دانشــگاه ب ــه ارتب ــی می شــود ک  عملیات

و دانشگاه بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است. 
وی ادامــه داد: چنانچــه بخواهیــم در کشــور نیروهــای مجــرب تربیــت کنیــم، حاصــل ایــن ارتبــاط دوســویه بیــن 
ــا در  ــد و م ــی می کن ــاط خودنمای ــن ارتب ــن در گام نخســت، ای ــد؛ بنابرای ــی می کن ــت خودنمای دانشــگاه و صنع

دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر ایــن فرصــت بســیار مغتنــم را بــه فــال نیــک می گیریــم. 
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان ادامــه داد: هــدف ایــن آزمــون 
جــذب نیروهــای تحصیلکــرده، مجــرب و کارآمــد بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه اســت. بنابرایــن ایــن اطمینــان 
خاطــر وجــود دارد کــه تمامــی دســت اندرکاران دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر، مدیــران و کارگــزاران شــرکت فــوالد 
ــت  ــن ســطح، عدال ــزار و در باالتری ــون را برگ ــن آزم ــن ای ــن شــکل ممک ــه بهتری ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــه ت  مبارک
و حســن انتخــاب را رعایــت کننــد. وی بــا بیــان اینکــه صفــر تــا صــد کار برگــزاری ایــن آزمــون بــزرگ از قبیــل 
ــا برنامه ریــزی بســیار دقیــق توســط دانشــکده  فنــی  طراحــی و نحــوه تکثیــر ســؤاالت، نحــوه اجــرای آزمــون ب
شــهید مهاجــر انجــام می شــود، تصریــح کــرد: خروجــی ایــن آزمــون مهــم حاصــل تــاش شــبانه روزی مجموعــه  
ــه  اول  ــه جبه ــی ک ــت: از آنجای ــن اســت. وی گف ــان ممک ــن زم ــه در کوتاه تری ــوالد مبارک دانشــکده و شــرکت ف
ــر  ــز بهت  صنعــت فــوالد کشــور، فــوالد مبارکــه اســت؛ بنابرایــن هرچــه آزمون هــای اســتخدامی ایــن شــرکت نی

و در سطح باالتری انجام شود، سبب بالندگی صنعت فوالد کشور می شود.

با حضور ۲۱ هزار متقاضی استخدام انجام شد
ورود نیروهای تازه نفس به فوالد مبارکه


