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پس از سال ها دوری از وطن و محرومیت مستقیم امت 
به پاخاسته  ملتی  امروز  بزرگ،  رهبری  وجود  فیض   از 
سر  وطن  از  دور  رهبر  از  اطاعت  برای  که  ملتی  مبارز،  و 
ایثارهای  و  کردند  فدا  زیادی  شهدای  نشناختند،  پا  از 
را  جانشان  فرش  گذاشتند،  نمایش  به  وصف ناشدنی 

برای قدم مبارکش در سراسر سرزمین ایران گستردند.
 امام و رهبر این ملت پس از 15 سال دوری به سرزمین 
خود برمی گردند. ملت برای استقبال از ایشان همه چیز 
کرده اند و اشک شوق می ریزند تا چشمشان به  را آماده 

جمال نورانی آن فرزند پیامبر)ص( روشن شود. 
گسترش قیام مردمی، امام )قدس  کمی قبل به دنبال 
ایران  به  بازگشت  بر  مبنی  را  خود  عزم  پیامی  در  سره( 
که با حمایت آمریکا و به عنوان  اعالم می دارند. بختیار 
کـردن  خامـوش  و  انقالب  مهـار  قصـد  ملـی  چهـره  یک 

شعله های قیام را دارد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 تصمیم اخیر ترامپ، غیرانسانی
و خالف موازین حقوق بشر است

آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به تصمیم اخیر رئیس جمهور 
 جدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع بعضی 

کشور... کشورهای اسالمی به این  از 

از توصیه های قانون شکنانه پیشگیری کنید
در صفحه سیاست )2( بخوانید
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ادامه از صفحه یک: 
خــود را در ایــن امــر ناتــوان می یابــد و می کوشــد 
ــردم را  ــام م ــود، قی ــت خ ــوه دادن دول ــی جل ــا قانون ب
ــام  ــت ام ــا بازگش ــود را ب ــت خ ــد. مخالف ــرکوب کن س
)قــدس ســره( اعــام می کنــد و دســتور بســته شــدن 

فرودگاه هــای کشــور را می دهــد. 
ــه  ــمگین ب ــردم خش ــتور م ــن دس ــار ای ــی انتش در پ
ــا تحصــن و شــعارهای کوبنــده  خیابان هــا ریختــه  و ب

ــد.  ــرار می دهن ــب ق ــار را مخاط ــت بختی دول
ــه  ــن ک ــنبه 5 بهم ــره( در روز پنجش ــدس س ــام )ق ام
از بازگشــت ایشــان بــه ایــران جلوگیــری شــد، ضمــن 
ــن  ــا م ــه ب ــی ک ــن از ایرانیان ــد: م ــه ای فرمودن مصاحب
می خواســتم  مــن  متشــکرم.  همراهــی کرده انــد، 
فــردا را در میــان ملــت باشــم و هــر رنجــی کــه آن هــا 
می برنــد مــن هــم بــا آن هــا باشــم.لکن دولــت خائــن 
از ایــن امــر مانــع شــد و همــه فرودگاه هــای ایــران را 
بســت. مــن پــس از بــاز شــدن فرودگاه هــا، بافاصلــه 
ــد کــه  ــه او خواهــم فهمان ــران خواهــم رفــت؛  ب ــه ای ب
شــما غاصــب هســتید و خائــن بــه ملــت مــا و ملــت 
مــا دیگــر تحمــل شــما نوکرهــای خارجــی را نخواهــد 
کــرد. بــاری این هــا بایــد بداننــد کــه وقــت آنکــه 

ــد، گذشــت. ــدری کنن قل
 مــن ملــت ایــران را بــه ادامــه نهضــت دعــوت می کنــم 
تــا ایــن قلدرهــا را بــر جــای خودشــان بنشــانند، لکــن 
آرامــش را از دســت ندهنــد. مــن از همــه ملــت ایــران 
تشــکر می کنــم و در اولیــن فرصــت پیــش مردمــم بــه 
ایــران خواهــم رفــت تــا بــا آن هــا یــا کشــته شــوم یــا 

حقــوق ملــت را بگیــرم کــه بــه ملــت برگردانــم. 
ــام  ــن ام ــزم پوالدی ــت و ع ــت مل ــا مقاوم ــرانجام ب س
و مــردم تصمیــم دولــت وقــت شکســته شــد و در 12 
ــران  ــت ای ــی مل ــر تاریخ ــتقبال بی نظی ــا اس ــن ب بهم
ــم  ــده رژی ــدن، پرون ــن آم ــا ای ــد و ب ــز آمدن ــام عزی ام
ــدای  ــان ن ــن هم ــد و ای ــته ش ــوی بس ــوس پهل منح
الهــی اســت کــه فرمــود: »جــاء الحــق و زهــق الباطــل 

ــا« ــل کان زهوق ان الباط
 شــاید بتــوان گفــت ایــن دومیــن اســتقبال پرشــکوه 
ــی  ــود؛ یک ــده می ش ــر خوان ــه بی نظی ــت ک ــخ اس تاری
ــر  اســتقبال بی نظیــر مــردم مدینــه هنــگام ورود پیامب
صلــی هللا علیــه و آلــه بــود و یکــی هــم اســتقبال ملــت 

ایــران از امــام قــدس ســره.
 ایــن همــان وعــده الهــی اســت کــه: »ان الــذی فــرض 
علیــک القــرآن لــرادک الــی معــاد« هــم پیامبــر)ص( 
ــد  ــام فرزن ــم ام ــتند و ه ــه برگش ــه مک ــروزی ب ــا پی ب

خلــف ایشــان.
ــران  ــام ای ــه تم ــران ک ــا ته ــال آن روز نه تنه ــر ح  در ه
غــرق شــادی و نشــاط بــود و همــه آمادگــی پاســداری 

از رهبــری عزیــز را داشــتند.
 باالخــره انتظــار بــه پایــان رســید و امــام از هواپیمــا در 
فــرودگاه تهــران پیــاده شــدند و اولیــن ســخنرانی خــود 
را در فــرودگاه مهرآبــاد بــا تشــکر از ملــت ایــران ایــراد 
ــت  ــات مل ــه طبق ــد از هم ــا بای ــد: م ــد و فرمودن کردن
تشــکر کنیــم کــه ایــن پیــروزی تــا اینجــا بــه واســطه 
ــوده اســت. وحــدت کلمــه مســلمین  وحــدت کلمــه ب
همــه، وحــدت کلمــه اقلیت هــای مذهبــی بــا مســلمین 
ــه  ــدت طبق ــی، وح ــه علم ــگاه و مدرس ــدت دانش وح
روحانــی و جنــاح سیاســی. بایــد مــا همــه ایــن رمــز را 
بفهمیــم کــه وحــدت کلمــه رمــز پیــروزی اســت و ایــن 
رمــز پیــروزی را از دســت ندهیــم و خــدای نخواســته 

شــیاطین بیــن صفــوف شــما تفرقــه نینــدازد. 
امــام )قــدس ســره( از فــرودگاه مســتقیم بــه بهشــت 
ــوج  ــا م ــه ج ــان ها هم ــی از انس ــد. دریای ــرا رفتن زه
مــی زد و اتومبیــل بــا کنــدی می توانســت حرکــت کنــد. 
ســاعت ها طــول کشــید تــا ایــن فاصلــه 33 کیلومتــر 
طــی شــد. جمیعــت اســتقبال کننده در طــول 33 
کیلومتــر از فــرودگاه مهرآبــاد تــا بهشــت زهــرا را بیــن 4 
تــا 8 میلیــون نفــر یعنــی بیــش از جمعیــت آن زمــان 
ــهرهای  ــر از ش ــزار نف ــا ه ــد. ده ه ــن زدن ــران تخمی ته
مختلــف کشــور بــه تهــران آمــده بودنــد تــا از تهرانی هــا 

در ایــن اســتقبال عقــب نماننــد. 
ورود اتومبیــل حامــل امــام )قــدس ســره( بــه بهشــت 
زهــرا امکان پذیــر نبــود، لــذا از هلیکوپتــر اســتفاده 

شــد.
 امــام )قــدس ســره( در بهشــت زهــرا و در جایــی کــه 
هــزاران شــهید خفتــه بودنــد بــه فریــاد آمــد و فرمــود:

»مــن بــه پشــتیبانی ایــن ملــت دولــت تعییــن 
می کنــم، مــن تــو دهــن ایــن دولــت می زنــم.«

ــاد  ــن فری ــد. ای ــد ش ــمان بلن ــه آس ــر ب ــاد هللا اکب فری
ــه حــق خــود می دانســتند  ــود ک ــی ب ــا مردم میلیون ه
ــام آن  ــک در مق ــد و این کــه حکومــت را خــود برگزینن
ــت  ــه دس ــی را ب ــدرت سیاس ــاب ق ــا انق ــا ب ــد ت بودن

ــد.  گیرن
ایشــان در ایــن ســخنرانی کــه یکــی از پرجمیعت تریــن 
اجتماعــات تاریــخ بــود، غیرقانونــی بــودن رژیــم 
مطــرح کردنــد  اســتدالل  بــا  را  پهلــوی   ســلطنت 
ــی  ــم طاغوت ــی از رژی ــتقیم ناش ــه مس ــی ک و مصایب
ــیم  ــاب را ترس ــده انق ــوط آین ــمردند، خط ــت، برش اس
ــک  ــد. در ی ــن کردن ــت تعیی ــت دول ــن فرص و در اولی
فاصلــه ده روزه از تشــریف فرمایی ایشــان انقــاب 
اســامی پیــروز و طومــار ستم شــاهی در هــم پیچیــده 

شــد. 
در ایــن روز عزیــز یــاد امــام و شــهیدان انقــاب 
اســامی را گرامــی می داریــم و بــه روح بــا عظمتشــان 
درود می فرســتیم. آری، ایــن روز در تاریــخ جهــان 
ــود. ــوش نمی ش ــز فرام ــود و هرگ ــد ب ــدگار خواه مان

ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی)ره(

ورزش                              
ــن  ــم و روح را تامی ــامت جس ــد س ــه می توان ــائلی ک  از مس
کنــد و نشــاط بخش باشــد، ورزش اســت. ورزش اگــر بــرای 
ســامتی و بــه طــور منظــم مــورد توجــه قــرار گیــرد، کارآمــدی 
شــخص و جامعــه را افزایــش می دهــد و پیشــرفت را در پــی 
ــح،  ــة النج ــد: »آف ــی)ع( می فرماین ــام عل ــه ام دارد. چنانچ
الکســل«؛ آفــت پیــروزی و موفقیــت، تنبلــی اســت.از جملــه 
کســانی کــه بســیار بــه امــر ورزش اهمیــت می دادنــد و خــود 
بــه آن عمــل می کردنــد، رهبــر کبیــر انقــاب بودنــد. ایشــان 
تأکیــد زیــادی بــر ورزش ســالم داشــتند و می  فرمودنــد: عقل 
ــدن را  ــدن ســالم اســت. ورزش همان طــور کــه ب ســالم در ب
ــل  ــر عق ــد و اگ ــم ســالم می کن ــل را ه ــد، عق ــت می کن تربی
ســالم شــد، تهذیــب نفــس هــم دنبــال آن بایــد باشــد. شــما 
همان طــور کــه ورزش کــرده و اعصــاب خودتــان را قــوی 
می کنیــد، و ان شــاءهللا بــرای مملکــت و آتیــه مملکــت مفیــد 
خواهیــد شــد، الزم اســت کــه همــه ابعــاد وجــودی خودتــان 

را تحــت تربیــت ورزشــی درآوریــد.
ــکاری  ــه ورزش ــه جنب ــا ک ــد: آن ه ــر می فرماین ــای دیگ   در ج
ــوای  ــه ق ــتند ک ــی هس ــا جوان های ــد، آن ه ــادی را دارن و م
جسمی شــان بــه خاطــر همیــن ورزش نشــاط و آمادگــی پیدا 
ــر  ــان را زودت ــات و ایم ــا معنوی ــت روح آن ه ــد؛ آن وق می کن
قبــول می کنــد. امــام خمینــی)ره( بــه بســیاری از رشــته های 
ــح  ــی را ترجی ــته خاص ــی رش ــد؛ ول ــد بودن ــی عاقمن ورزش
ــام خــود  ــه حضــرت ام ــی ک ــه ورزش های ــد. از جمل نمی دادن
ــوردی،  ــه کوهن ــوان ب ــتند، می ت ــتغال داش ــه آن اش ــتر ب بیش
فوتبــال در ســنین نوجوانــی، شــنا، ژیمناســتیک، پــرش طــول 
و ارتفــاع و ورزش هــای باســتانی و کشــتی در ســنین جوانــی 
ــه  ــه ســن گذاشــتند، بیشــتر ب ــا ب اشــاره کــرد. امــا وقتــی پ
کوهنــوردی و پیــاده روی می پرداختنــد و هیــچ گاه بــرای 
سفارش هایشــان  در  و  نمی گذشــتند  ورزش  از  برنامــه ای 
بــه فرزنــدان و نوه هــای خــود می فرمودنــد: »در ســاعت 
تفریــح، درس نخوانیــد و در ســاعت درس خوانــدن، تفریــح 

نکنیــد؛ هــر کــدام در جــای خــود.«
حجت االســام  می گویــد:  دوانــی  علــی  حجت  االســام   
ســید احمــد خمینــی در زمــان حیــات امــام در یــک مصاحبــه 
ــرد  ــار ک ــت، اظه ــی خــود می گف ــاره زندگ ــه درب خصوصــی ک
امــام مــا را در انتخــاب کارمــان آزاد می گذاشــت؛ مثــا مــن 
ــن  ــر آن چندی ــر س ــتم و ب ــال داش ــه فوتب ــادی ب ــه زی عاق
بــار دســت  هایم شکســت کــه هنــوز آثــار آن هســت. آن 
موقع هــا مــا هــم در قــم اطــاع داشــتیم کــه ایشــان 
ــه  ــدری ک ــت. پ ــود اس ــتان خ ــت دبیرس ــن فوتبالیس بهتری
بــرای ســامتی خــود، ده هــا ســال پیــش، ایــن ورزش مهــم 
ــاس روحانیــت معمــول می داشــت، طبیعــی  ــا حفــظ لب را ب
ــتانی  ــد دبیرس ــط فرزن ــام آن توس ــه انج ــه کاری ب ــت ک اس
ــرای  ــدن ب ــی ب ــت ورزیدگ ــد و آن را جه ــته باش ــود نداش خ
ــوده اســت.  ــد؛ به ویــژه کــه مــورد عاقــه او هــم ب او الزم بدان
امــام طــی یــک برنامــه منظــم، روزانــه یــک ســاعت و نیــم 
پیــاده روی می کردنــد. ایــن روحیــه امــام بــود کــه ایشــانم را 

ــود. ــده نگهداشــته ب جــوان و زن

اخبار سیاسی 

رویترز:

 یک میلیون امضا 

علیه سفر ترامپ به انگلیس
حــدود یــک میلیــون نفــر در انگلیــس بــا امضــای طومــاری 
خواســتار آن شــدند انگلیــس دعــوت از دونالــد ترامــپ 
ــرکت  ــدن و ش ــه لن ــفر ب ــرای س ــکا را ب ــور آمری رئیس جمه
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــس بگی ــت پ ــه الیزاب ــا ملک ــت ب در ضیاف
رویتــرز  خبـرگـــزاری  جام نیـــوز،  بین الملــل  ســرویس 
در گزارشــی نوشــت: تاکنــون حــدود یــک میلیــون نفــر 
ــری  ــر جلوگی ــی ب ــس مبن ــات انگلی ــتی را از مقام درخواس
ــک  ــد. حــدود ی ــس امضــا کرده ان ــه انگلی ــپ ب از ســفر ترام
میلیــون نفــر در انگلیــس بــا امضــای طومــاری خواســتار آن 
ــور  ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــوت از دونال ــس دع ــدند انگلی ش
ــا  ــت ب ــرکت در ضیاف ــدن و ش ــه لن ــفر ب ــرای س ــکا را ب آمری
ملکــه الیزابــت پــس بگیــرد. بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز 
ــرزا  ــار پیــش از آنکــه ت ــن طوم ــد امضــای ای ــدن، فرآین از لن
ــپ را  ــمی از  ترام ــوت رس ــس، دع ــت وزیر انگلی ــی، نخس م
ــام  ــه گذشــته اع ــس در روز جمع ــه انگلی ــت از ملک ــه نیاب ب

ــود.  ــاز شــده ب ــد، آغ کن
ــازه داده  ــپ اج ــه ترام ــد ب ــت بای ــده اس ــار آم ــن طوم  در ای
شــود بــه عنــوان رئیــس دولــت آمریــکا وارد انگلیــس شــود؛ 
ــه  ــس ب ــه انگلی ــمی ب ــدار رس ــرای دی ــد از وی ب ــی نبای ول

ــوت شــود. ــه دع ــت از ملک نیاب

۲۳ میلیارد تومان از حقوق های  نجومی 

به بیت المال برگشت
رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس از پاســخ دیــوان 
محاســبات بــه نامــه ایــن کمیســیون خبــر داد و گفــت: 
ــان از  ــارد توم ــه ۲۳ میلی ــده ک ــام ش ــه اع ــن نام در ای
حقوق هــای نجومــی ۳۹۷ نفــر بــه بیت المــال برگردانــده 
ــه  ــه دو نام ــاره ب ــا اش ــدی ب ــت. داوود محم ــده اس ش
ــوان  ــه دی ــل ۹۰ ب ــیون اص ــوی کمیس ــده از س ارسال ش
پرونده هــای  پیگیــری ســرانجام  بــرای  محاســبات 
مربــوط بــه حقوق هــای نجومــی اظهــار داشــت: دیــوان 
محاســبات اخیــرا بــه نامــه کمیســیون اصــل ۹۰ پاســخ 
ــد  ــام کرده ان ــه اع ــن نام ــزود: در ای ــت. وی اف داده اس
ــته  ــه بازگش ــه خزان ــا ب ــه دریافتی ه ــوع اضاف ــه مجم  ک
و متخلفــان نیــز به دادســرای دیــوان محاســبات معرفی 
ــه  شــده اند. رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس ادام
داد: بــر اســاس اعــام دیــوان محاســبات، پرونــده ۳۹۷ 
ــی داشــته اند، بررســی شــده و  ــه دریافت ــه اضاف ــر ک نف
ــه حــدود  ــان ک ــی توســط آن ــارف دریافت ــغ غیرمتع مبال
۲۳ میلیــارد تومــان بــوده، بــه بیت المــال بازگشــته 
اســت.محمدی خاطرنشــان کــرد: گروهــی از ایــن ۳۹۷ 
ــوان  ــرای دی ــه دادس ــناخته و ب ــف ش ــز متخل ــر نی نف
ــی را  ــل قضای ــه مراح ــده اند ک ــی ش ــبات معرف محاس

ــم. ــا را االن نمی دان ــدد آن ه ــه ع ــد؛ البت ــی کنن ط

رئیس  جمهــوری: امــروز همــه نیــک می دانیــم در پیــچ 
ــم  ــام معظ ــری مق ــا رهب ــام ب ــیر نظ ــاب و مس ــم انق و خ
رهبــری کــه پیــرو و خلــف صالــح امــام راحــل هســتند، از 

ــرد. ــم ک ــور خواهی ــی عب ــه خوب مشــکات ب
بــه گــزارش ایســکانیوز، حجت االســام و المســلمین حســن 
روحانــی روز دوشــنبه در حــرم ملکوتــی امــام خمینــی)ره( 
و در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه گفتمــان امــام 
ــه نظــام جمهــوری اســامی  خمینــی)ره( اتصــال انقــاب ب
 ایــران اســت، افــزود: ایــن گفتمــان پیــروی، پیگیــری 
ــون  ــامی همچ ــاب اس ــزرگ انق ــای ب ــبرد آرمان ه و پیش
آزادی و اســتقال در متــن جمهــوری اســامی ایــران اســت.

ــه  ــد ب ــل را بای ــام راح ــان ام ــرد: گفتم ــد ک ــی تأکی روحان
ــام  ــتر نظ ــتحکام بیش ــه اس ــه مای ــرد ک ــیر ک ــه ای تفس گون
ــه  ــه مای ــرد ک ــه ک ــه ای ارائ ــه گون ــد ب ــود. بای ــامی ش اس
ــران شــود  ــوری اســامی ای ــت جمه ــدی بیشــتر دول  کارآم
و بــه گونــه ای تبییــن کــرد کــه بتوانیــم چتــر انقاب را بر ســر 

 همــه معتقــدان و عاقمنــدان انقــاب اســامی بگســترانیم
 و در نهایت عاشقان آزادی و استقال جذب آن شوند.

ــام، آزادی و  ــه راه امـ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــوری ب رئیس  جمه
 بهترین تجلی آن در روزهای انتخابـــات صـــورت مـی گیـــرد،

ــراد  ــدن اف ــا برگزی ــدوق آرا ب ــای صن ــردم در پ ــه داد: م ادام
ــد. ــره می برن ــق آزادی به ــن ح ــر از ای مدنظ

ــخ  ــگاه تاری ــده و در پیش ــای آین ــت: در ماه ه ــی گف روحان
در آزمایشــی بــزرگ قــرار داریــم کــه مــردم عزیــز ایــران در 

ــات  ــدوق انتخاب ــای صن ــا حضــور در پ ابتــدای ســال ۹6 و ب
ــد. ــر م  آفرینن حماســه ای دیگ

و  بیگانه پرســت  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  رئیس  جمهــور 
بیگانه هــراس، تافتــه جدابافتــه و همچنیــن تــار و پــود 
ــلمان،  ــا مس ــه م ــتیم؛ بلک ــان نیس ــه جه ــده در نقش گمش
انقابــی و ایرانــی بــا وجــود همــه شــباهت ها و تفاوت هــا بــا 
دیگــر مردمــان جهــان هســتیم.وی تأکید کــرد: بــا رهنمودها 
و منویــات مقــام معظــم رهبــری از تعامــل ســازنده بــا جهان 

ــم. ــره می بری ــی به ــع مل ــردم و مناف ــع م ــه نف ب
روحانــی تصریــح کــرد: رهبــر معظــم انقــاب بــا حق النــاس 
دانســتن رای مــردم باعــث حماســه آفرینی در ســال ۹۲ 
ــرای یــک  ــه راه را ب ــا نرمــش قهرمانان شــدند و همچنیــن ب
مذاکــرات سرنوشت ســاز آمــاده کردنــد. امــروز همــه نیــک 
می دانیــم در پیــچ و خــم انقــاب و مســیر نظــام بــا رهبــری 
مقــام معظــم رهبــری کــه پیــرو و خلــف صالــح امــام راحــل 

هســتند، از مشــکات بــه خوبــی عبــور خواهیــم کــرد.

و  حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
المســلمین ســید حســن خمینــی صبــح دیــروز 
ــت  ــت دول ــای هیئ ــت اعض ــد بیع ــم تجدی در مراس
بــا آرمان هــای امــام)ره( در حــرم مطهــر ایشــان 
ــی  ــن صحاب ــن از بزرگ تری ــار کــرد: امســال دو ت اظه
ــت هللا  ــی آی ــی نهضــت، یعن ــران اصل ــام)ره( و رهب ام
ــاب  ــت هللا  هاشــمی، رخ در نق ــی و آی موســوی اردبیل
ــه  ــت ک ــیری اس ــن مس ــه ای ــیدند. البت ــاک کش خ
ســایه  خداونــد  و  می کنــد  حاکــم  تاریــخ  جبــر 
ــاب  ــر انق ــژه رهب ــام)ره(، به وی ــاگردان ام ــر ش  دیگ

را مستدام دارد.
ــی رود  ــش م ــان پی ــه زم ــزود: هرچ ــه اف وی در ادام
بایــد ایــن انقــاب در دســتان نســل های جدیــد 
ــای  ــا و ارزش ه ــد آرمان ه ــم بای ــا ه ــرد. م ــرار گی ق

ــادآور  ــا را ی ــه آن ه ــم و همیش ــرار کنی ــاب را تک انق
ــه ثمــرات  ــده ب ــاک شــهدا در آین ــا خــون پ شــویم ت

ــود.  ــر ش ــری منج بهت
ــاع  ــی، دف ــای دین ــداری از ارزش ه ــداری و پاس دین
اجحــاف  ظلــم،  مقابــل  ایســتادگی  و  مظلــوم   از 
مــردم  توانمنــدی  اســتقال طلبی،  حق کشــی،   و 
ــر  ــی بهت ــض، زندگ ــردن تبعی ــن ب ــی، از بی و فقرزدای
ــاب  ــای انق ــردم و آزادی از ارزش ه ــاد م ــرای آح ب
هســتند کــه بایــد بــر آن تأکیــد کــرد. امــروز متصدیان 
جامعــه موظــف  هســتند کارآمــدی ارزش هــای دیــن 

را بــه همــگان نشــان دهنــد.

یــادگار  امــام)ره( بــا اشــاره بــه اینکــه دوره نســل های 
دوم و ســوم انقــاب در پیــش اســت، تصریــح کــرد: 
ــا  ــن ارزش ه ــه ای ــت ک ــن اس ــل اول ای ــه نس  وظیف

را به نسل های بعدی منتقل کند. 
ارزش هــا  ایــن  بــر  تأکیــد  بــا  انقــاب  رهبــر 
توانســته اند ایــن نهــال برومنــد گفتمــان امــام)ره( را 
ــارور کننــد؛ امــا  در جامعــه بیــش از زمــان گذشــته ب
ــم  ــه داری ــه وظیف ــت و هم ــش روی ماس ــده پی آین
ــه  ــرزمین و جامع ــن س ــردای ای ــعادت ف ــرای س ب
عدالت طلــب  گفتمــان  کنیــم.  تــاش   اســامی 
ــه ارمغــان  ــد زندگــی بهتــری را ب و صلح آمیــز می توان

بیــاورد. مــا بایــد ارزش هــای انقــاب را دنبــال کنیــم.
ــا  ــرد: م ــح ک ــن تصری ــی همچنی ــن خمین سیدحس
صبــر  حکیمانــه،   تدابیــر  طاقت فرســا،   زحمــات 
و حوصلــه و تاش هــای رئیس جمهــور و اعضــای 

ــنا ــم. ایس ــدر می نهی ــت را ق ــت دول هیئ

آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه تصمیــم اخیــر 
رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا مبنــی بــر ممنوعیــت 
ــن  ــه ای ــامی ب ــورهای اس ــی از کش ــاع بعض ورود اتب
ــدام  ــن اق ــه خــوی آمریکایی هــا، ای ــا توجــه ب کشــور ب
را دور از انتظــار ندانســت؛ امــا در عیــن حــال از دولــت 
ــه  ــت ک ــامی خواس ــورهای اس ــایر کش ــورمان و س کش
ــع و متناســبی نشــان  ــش قاط ــم واکن ــن تصمی ــه ای ب
ــی در جلســه مســئوالن  ــی الریجان ــت هللا آمل ــد. آی دهن
عالــی قضایــی بــا تبریــک فرارســیدن دهــه فجــر 
و میــاد مســعود حضــرت زینــب)س( بــار دیگــر 
ــان  ــان در جری ــانان قهرم ــی از آتش نش ــهادت جمع ش

ــت. ــلیت گف ــکو را تس ــاختمان پاس ــه س حادث
ــا  ــتگاه قض ــس دس ــن، رئی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه آمریــکا  صــدور دســتور ممنوعیــت ورود مســلمانان ب

ــن  ــاف موازی ــانی و خ ــادل، غیرانس ــاری نامتع را رفت
ــرد. ــف ک ــر توصی ــوق بش حق

آملــی الریجانــی افــزود: از خــوی آمریکایی هــا چنیــن 
تصمیمــی بعیــد نبــود. ســردمداران آمریــکا معمــوال بــه 
ــوق  ــاب حق ــگ و لع ــود رن ــلطه جویانه خ ــات س اقدام
بشــری می دادنــد، امــا امــروز چهــره خــود را آشــکارتر 

ــد. ــان می دهن نش
وی در ادامــه گفت:اینکــه رئیس جمهــور آمریــکا بــه 
ــن  ــه ای ــاره دســتور ممنوعیــت ســفر مســلمانان ب یک ب
کشــور را صــادر می کنــد و بــه نحــوی اســام هراســی را 
توســعه می دهــد، برخــاف موازیــن اخاقــی و انســانی 

اســت.
 آیــت هللا آملــی الریجانــی از دولــت، رئیس جمهــور 
و به ویــژه دســتگاه دیپلماســی کشــورمان خواســت 
 کــه بــا عبــرت از تجربیاتــی نظیــر تجربــه »مهــم 
و تلــخ برجــام«، بــه ایــن رفتــار نامتعــادل، غیرمنطقــی 
مناســب  قاطــع،  واکنــش  آمریــکا  غیرانســانی   و 
و متناســب نشــان دهنــد. رئیــس قــوه قضائیــه اضافــه 
ــه  ــه هم ــرد ک ــت ک ــر ثاب ــار دیگ ــپ ب ــدام ترام ــرد: اق ک
موظفیــم بــا فعلیــت بخشــیدن بــه اســتعدادهای 
ــدادادی راه  ــات خ ــرت امکان ــور و کث ــراوان درون کش ف
پیشــرفت را طــی کنیــم و از آمریــکا یــا انگلیــس خبیــث 

ــچ  انتظــاری نداشــته باشــیم. هی
ــروز  ــه ام ــراق و یمــن ک ــران، ســوریه، ع ــزود: ای وی اف
ــد  ــرار گرفته ان ــکا ق ــور آمری ــم رئیس جمه ــورد خش م
ــت از  ــکا در حمای ــت های آمری ــی سیاس ــا قربان دقیق
ــاب  ــه خط ــوه قضائی ــس ق تروریســت ها هســتند. رئی
ــه  ــتید ک ــی هس ــان کس ــما هم ــت: ش ــپ گف ــه ترام ب
در جریــان رقابت هــای انتخاباتــی بــه رقیــب خــود 
ــاال  ــد آورده؛ ح ــش را او پدی ــه داع ــد ک ــا گفتی صراحت
ــش را از  ــدن داع ــد آم ــام پدی ــه انتق ــت ک ــه اس چگون
تصریــح  الریجانــی  آملــی  می گیریــد؟  مســلمانان 
کــرد: پاســخ قاطــع و قــوی ایــران و ســایر کشــورهای 
ــه  ــکا ب ــور آمری ــر رئیس جمه ــه تصمیــم اخی اســامی ب
آن هــا می فهمانــد کــه دیگــر نمی تواننــد بــا قلــدری بــر 

ــزان ــان ســلطه داشــته باشــند. می جه

ــری  ــحاق جهانگی ــه اس ــه ای ب ــی در نام ــد توکل احم
معــاون اول رئیس جمهــور دربــاره مواضــع فســادزای 

ــر صنعــت هشــدار داد. وزی
ــفافیت  ــان ش ــازمان دیدب ــه س ــی از نام در بخش های
 و عدالــت بــه رئیــس ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 

و معـــاون اول رئیـس جمهـور آمده است:
ــا اســتفاده از  ــران ب چنانکــه مســتحضرید گمــرک ای
ــدام  ــی، اق ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــارات و پ اختی
ــارد  ــزار میلی ــدود ۳ ه ــه ح ــم جریم ــدور حک ــه ص ب

ــرده و  ــی« ک ــره ای »ال ج ــرکت ک ــرای ش ــی ب تومان
ــه ای  ــی نام ــت زاده ط ــای نعم ــاب آق ــل جن در مقاب
ــف  ــده تخل ــمول قاع ــران ش ــرک ای ــس گم ــه رئی ب
ــط  ــرکت را نامرتب ــن ش ــی ای ــای واردات ــر محموله ه ب
ــزار  ــه ۳ ه ــوری جریم ــو ف ــتار لغ ــته و خواس دانس

ــت. ــده  اس ــاردی ش میلی
ــوا  ــاظ محت ــه لح ــت ب ــفافیت و عدال ــان ش  *دیدب
و مســتندات، مدافــع یــا مخالــف وضــع جریمــه بــر 
ــد  ــه خــود می دان ــا وظیف ــور نیســت؛ ام شــرکت مذک
درخصــوص رویــه معیــوب و مشــکوک فــوق و دربــاره 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــادزای وزی ــع فس ــداوم مواض ت

تجــارت هشــدار دهــد.
*ایــن اقــدام از جهــت آثــار رانت جویانــه نیــز ســزاوار 
ــرای جنابعالــی کــه ســال ها ســابقه  تقبیــح اســت. ب
مدیریــت در عالی تریــن ســطوح بخــش صنعــت 

کشــور را داشــته اید، روشــن اســت کــه ثمــره چنیــن 
ــت  ــکنانه ای، تقوی ــای قانون ش ــا و توصیه ه دخالت ه
مناســبات ناســالم میــان بخــش خصوصــی )داخلــی 
ــه  ــا مقنن ــه ی ــوه مجری ــات ق ــی( و مقام ــا خارج ی

خواهــد بــود.
ــاط  ــت ارتب ــه از ران ــان دیگــر هــر شــرکتی ک ــه بی *ب
و نفــوذ بیشــتری در وزارتخانــه مربــوط بــه خــود 
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــد توانس ــد، خواه ــوردار باش برخ
توصیه نامــه وزیــر یــا نماینــدگان مجلــس، نه تنهــا بــا 
ســهولت بیشــتری بــه مجوزهــا و اعتبارات دسترســی 
داشــته باشــد، بلکــه حتــی در صــورت احــراز تخلــف 
نیــز خواهــد توانســت از پرداخــت جریمــه شــانه 

ــد. ــی کن خال
ــن  ــق چنی ــت مصادی ــد گف ــف بای ــا تأس ــه ب *البت
ــای  ــاب آق ــادپروری در دوران وزارت جن ــع فس مواض

ــی  ــا از جنابعال ــوده و نیســت؛ ام ــم نب ــت زاده، ک نعم
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  رئیــس  عنــوان  بــه 
مقاومتــی انتظــار مــی رود بــر اســاس مفــاد بنــد ۱۹ 
ــی، درخصــوص  ــی اقتصــاد مقاومت سیاســت های کل
ــودن ــی ب ــار غیرقانون ــه در کن ــی ک ــن بدعت های  چنی

محســوب  فســادزا«  »زمینه هــای  بــارز  مصــداق 
ــدانه  ــبات مفس ــه مناس ــود نتیج ــر خ ــود )اگ می ش
 نبــوده باشــد(، موضــع و اقــدام مناســب اتخــاذ 

کنید.
ــف کســانی  ــه تکلی ــن ســؤال ک ــه ای وی در پاســخ ب
معرفــی  محاســبات  دیــوان  دادســرای  بــه  کــه 
نشــده اند چــه می شــود، گفــت: ایــن مســئله در 
گــزارش دیــوان محاســبات نیامــده و مــا نیــز همیــن 

را از آن هــا ســؤال کرده ایــم.
شــورای  مجلــس   ۹۰ اصــل  رئیــس کمیســیون 
اســامی تأکیــد کــرد: گام بعــدی مــا تعییــن تکلیــف 
همــه ایــن افــراد تــا آخــر اســت کــه پیگیــری 

ــر ــرد. مه ــم ک خواهی

سید حسن خمینی:

نسل اول انقالب ارزش های انقالب را به نسل های بعدی منتقل کند

آملی الریجانی: 

تصمیم اخیر ترامپ، غیرانسانی و خالف موازین حقوق بشر است

هشدار توکلی به جهانگیری:

از توصیه های قانون شکنانه پیشگیری کنید

حجت االسالم روحانی در حرم مطهر امام خمینی)ره(:

با رهنمودهای مقام معظم رهبری ازمشکالت به خوبی عبور خواهیم کرد

ــان  ــس در جری ــت: مجل ــی گف ــود بهمن محم
بررســی برنامــه ششــم و الیحــه بودجــه ســال 
ــه  ــت ب ــه دول ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۹6، ۹۰۰ ه
منظــور پرداخــت بدهی هایــش اختصــاص 

داد.
ــی، عضــو کمیســیون اقتصــادی  ــود بهمن محم
مجلــس، در گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه 
ــرد  ــاره رویک ــزان درب ــزاری می ــی خبرگ سیاس
اتخاذشــده از ســوی مجلــس نســبت بــه 
ســال  بودجــه  الیحــه  در  اشــتغال  ایجــاد 
۹6 و برنامــه ششــم توســعه اظهــار کــرد: 
ــرای  ــت ب ــه دول ــه ای ک ــه بودج ــه ب ــا توج ب
اســت  داده  ارائــه  مجلــس  بــه   ۹6  ســال 
تقریبــا   در مجلــس کــه  برنامــه ششــم  و 
تلفیــق  کمیســیون  در  آن  روی  بــر  مــاه   5
کــه  دولتــی  هــر  شــک  بــدون  شــد  کار 
ــوع  ــد در موض ــد بای ــر کار باش ــر س ــد ب بخواه
ــام  ــبی را انج ــا و مناس ــات بج ــتغال اقدام  اش

دهد.
داشــتن  دلیــل  بــه  دولــت  افــزود:  وی 
ــکاران  ــا، پیمان ــه بانک ه ــیار ب ــای بس بدهی ه
دیگــر  ارگان هــای  و  عمرانــی  پروژه هــای 
ــانی  ــه کس ــهیات الزم را ب ــه تس ــود ک ــادر نب ق
از  دهــد.  ارائــه  هســتند،  جویــای کار  کــه 
ــم  ــه شش ــتای برنام ــس در راس ــن رو مجل ای
ــا  ــت داد ت ــه دول ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۹۰۰ ه

کنــد. پرداخــت  را  بدهی هایــش 
ــد  ــس تاکی ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
کــرد: اگــر دولــت بدهی هــای خــود را بــه 

بخش هــای مختلــف پرداخــت کنــد، ایــن امــر 
ــش  ــتغال و بخ ــازار اش ــود در ب ــبب می ش س

ــیم. ــب وکار باش ــق کس ــاهد رون ــد ش تولی
بهمنــی تاکیــد کــرد: همچنیــن مــا اجــازه 
انتشــار اوراق مشــارکت، بدهــی و صکــوک 
را بــه دولــت داده ایــم کــه بودجــه مربــوط 
از جملــه حــوزه  بــه بخش هــای مختلــف 
 اشــتغال را تامیــن کنــد تــا دچــار مشــکل 

نشود.
ــزار  ــه 8۳۰ ه ــر بودج ــه کس ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــرار ش ــرد: ق ــح ک ــت تصری ــاردی دول میلی
قــوه  بــه  مجلــس  اختیاراتــی کــه  طبــق 
ــه  ــه بودج ــم و الیح ــه شش ــه در برنام  مجری
ــه  ــری بودج ــن کس ــت، ای ــال ۹6 داده اس س
ــره ارزی  ــدوق ذخی ــر و صن ــای دیگ از بخش ه
پرداخــت شــود تــا نحــوه اقدامــات دولــت در 
ــود. ــه نش ــکلی مواج ــا مش ــتغال ب ــث اش بح
ــد  ــس تاکی ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
ــد در  ــت بتوان ــم ان شــاءهللا دول کــرد: امیدواری
ــا توجــه بــه سیاســت هایی کــه  ســال آینــده ب
ــال   ــه س ــامی در بودج ــورای اس ــس ش مجل
۹6 و همچنیــن برنامــه ششــم در نظــر گرفتــه 
ــادی،  ــه اقتص ــی را در زمین ــد خوب ــت، رش اس
باشــد.  داشــته  اشــتغال  درنــرخ  به ویــژه 
بهمنــی خاطرنشــان کــرد: بنــده بــر ایــن بــاورم 
ــک  ــس در ی ــت و مجل ــراه دول ــه هم ــت ب مل
ــت  ــد دس ــه بای ــد و هم ــرار دارن ــوب ق  چارچ
در دســت هــم قــرار دهیــم تا مشــکات کشــور 

حــل شــود. میزان

 رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور از 
انتخابیــه  حوزه هــای  جــدول  اصــاح  طــرح  بررســی 
ــدگان  ــداد نماین ــه تع ــده ب ــش 4۰ نماین ــس و افزای مجل

خبــر داد.
ــرح  ــودن ط ــرح ب ــه مط ــاره ب ــا اش ــد ب ــواد کولیون محمدج
ــورای  ــس ش ــه مجل ــای انتخابی ــدول حوزه ه ــاح ج »اص
ــور ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــامی« در کمیس  اس
گفــت: بــر اســاس اصــل 64 قانــون اساســی، هــر ۱۰ ســال 
یک بــار امــکان افزایــش ۲۰ نماینــده بــه تعــداد نماینــدگان 
ــی  ــی، سیاس ــاخص های جمعیت ــاس ش ــر اس ــس ب  مجل

و جغرافیـایـــی شهرسـتان ها وجـود دارد.
وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه ضرورت هــای 
ــال )دو  ــال ۹8، ۲۰ س ــات س ــا انتخاب ــه ت ــود و اینک موج
ــدگان اضافــه  ــاری کــه تعــداد نماین ــن ب ۱۰ ســال( از آخری
ــای  ــدول حوزه ه ــاح ج ــی اص ــرح کل ــذرد، ط ــده می گ ش
ــدگان  ــداد نماین ــه تع ــده ب ــش 4۰ نماین ــه و افزای انتخابی

ــی در دســت بررســی اســت. فعل
داخلــی کشــور  امــور  و  شــوراها  رئیــس کمیســیون 
خاطرنشــان کــرد: در رابطــه بــا ایــن مســئله بهتــر ایــن بــود 
ــت  ــز رعای ــی آن نی ــار مال ــه ب ــد ک ــه بده ــت الیح ــه دول ک
شــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه دولــت در ایــن رابطــه یــک 
 مهلــت 45 روزه از مجلــس گرفتــه بــود کــه الیحــه بیــاورد 
و ایــن مهلــت نیــز تمــام شــده، در حــال حاضــر طــرح را بــا 

هماهنگــی دولــت پیــش می بریــم.
ــه  ــه را ب ــور الیح ــرا وزارت کش ــه ظاه ــزود: البت ــد اف کولیون
دولــت داده؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه تــا بــه حــال دولــت 
ایــن الیحــه را نیــاورده بعیــد اســت کــه تــا قبــل از عیــد هم 

دیگــر چیــزی بــه مــا ارائــه دهند.مهــر

ــه مســلمانان  ــپ علی ــه دســتور ترام ــان اینک ــا بی ــرز ب رویت
ــام  ــته، اع ــر داش ــی تاثی ــای جهان ــی بازاره در به هم ریختگ
ــا ۱۰ ســنت کاهــش، بشــکه ای  کرد:امــروز، قیمــت نفــت ب
ــادی  ــروه اقتص ــزارش گ ــه گ ــد. ب ــه ش 55/4۲ دالر فروخت
ــروز  ــات ام ــت در معام ــت نف ــجو، قیم ــزاری دانش خبرگ
ــد  ــش تولی ــروز نشــانه هایی از افزای ــا ب ــت و ب کاهــش یاف
ــر  ــک و دیگ ــد اوپ ــش تولی ــد کاه ــه می توان ــکا ک در آمری
تولیدکننــدگان را جبــران کنــد، پاییــن آمــد. بی ثباتــی 
دربــاره چشــم انداز سیاســت آمریــکا پــس از اینکــه ترامــپ 
فرمــان اجرایــی بررســی ســختگیرانه ســوابق مهاجــران بــه 
ــارج  ــدیدی در خ ــای ش ــه انتقاده ــرد ک ــکا را امضــا ک آمری
بــه دنبــال داشــت، بــه میــزان گســترده بــر بازارهــای مالــی 
ــی از  ــی در بعض ــادالت نفت ــا مب ــت؛ ام ــته اس ــر گذاش تاثی
ــال  ــات س ــه در تعطی ــن ک ــر چی ــیایی نظی ــورهای آس کش
ــود. هــر بشــکه نفــت برنــت  نــوی چینــی قــرار دارد، آرام ب
ــت  ــد. نف ــه ش ــش 55.4۲ دالر فروخت ــنت کاه ــا 10 س ب
خــام آمریــکا نیــز 5۳.۱8 دالر در هــر بشــکه معاملــه 
ــداد  ــر تع ــان داد ۱5 دکل ب ــوز نش ــر هی ــد.آمارهای بیک ش
دکل هــای فعــال نفــت آمریــکا افــزوده شــد و مجمــوع ایــن 
دکل هــا بــه 566 دکل رســید کــه بیشــترین میــزان از نوامبــر 
ــد  ــر ارش ــپونر، تحلیلگ ــک اس ــی رود. ری ــمار م ــه ش ۲۰۱5 ب
ــت  ــا در وضعی ــت: م ــای سی ام ســی در ســیدنی، گف بازاره
ــن  ــتیم. م ــود« هس ــه می ش ــم چ ــا ببینی ــم ت ــر کنی »صب
بــه ایــن وضعیــت شــک دارم. قیمــت نفــت بــا توجــه بــه 
چشــم انداز عرضــه و تقاضــای کنونــی بــه یــک ســطح 
موازنــه نســبتا خــوب رســیده اســت. وی افــزود: تــا زمانــی 
ــا  ــد، م ــم نزن ــه ه ــت را ب ــن وضعی ــا ای ــزی واقع ــه چی ک

ــد. ــم دی ــادی نخواهی ــرات زی ــاال تغیی احتم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کمک 900 هزار میلیاردی مجلس به دولت برای پرداخت بدهی ها 

ولیوند :

افزایش ۴0 نماینده به تعداد نمایندگان 

مجلس در دست بررسی است

رویترز:

  دستور ترامپ 

همه بازارهای جهان را به هم ریخت

آنا
س: 

عک
 

هر
: م

س
عک

 

یم
سن

س:ت
عک

 



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

اگرچــه ویــروس آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در 
ــر الزم ــام تدابی ــا انج ــا ب ــت ام ــیوع یاف ــز ش ــان نی  اصفه

مرغ و تخم مرغ موجود در بازار سالم است. 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
ــدوم  ــوع مع ــا موض ــیما ب ــزارش صداوس ــاد از گ ــا انتق ب
کــردن ســیب زمینی و پیــاز کــه چنــدی پیــش روی 
ــی  ــود و حت ــذب ب ــزارش ک ــن گ ــت: ای ــت، گف ــن رف آنت
ــن  ــد. ای ــدوم نش ــاز مع ــا پی ــیب زمینی ی ــرم س ــک گ ی
ــرای  ــی ب ــازار رقــم زد کــه پیامدهای ــی در ب گــزارش التهاب
ــان  ــن کریمی ــت. محس ــز داش ــوار نی ــتان های همج اس
بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود معضــل بی آبــی بــه طــور 
ــوالت در  ــواع محص ــن ان ــون ت ــدود 6.5 میلی ــاالنه ح س
ایــن اســتان تولیــد می شــود، افــزود: ایــن ســازمان بایــد 
ــان  ــور یکس ــه ط ــده را ب ــده و تولیدکنن ــع مصرف کنن  مناف
و عادالنـــه تأمیـــن کنـــد و بــه ایــن موضـــوع نــگاه 

نــدارد. جانبـدارانـــه 
    کنترل آنفلوآنزای پرندگان

وی بــا اشــاره بــه شــیوع آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان 
در 53 کشــور جهــان از جملــه آمریــکا، آلمــان، انگلیــس 
ــار  ــت: انتش ــران گف ــن ای ــن و همچنی ــی، چی ــره جنوب ک

ــز  ــرای مراک ــاراتی ب ــات و خس ــز تلف ــروس نی ــن وی ای
ــه طــوری  ــم زد؛ ب ــان رق ــور در اســتان اصفه ــرورش طی پ
ــور 0.5  ــرورش طی ــز پ ــی از مراک ــک روز و در یک ــه در ی ک
 میلیــون قطعــه مــرغ تلــف و 150 تــن تخم مــرغ معــدوم 

شد.
ــر الزم و  ــی تدابی ــام تمام ــه انج ــاره ب ــا اش ــان ب  کریمی
اتخــاذ تصمیم هــای جــدی بــرای جلوگیــری از گســترش 
ایــن بیمــاری اضافــه کــرد: هرگونــه طیــوری کــه در 
ــروس  ــن وی ــیوع ای ــل ش ــری مح ــک کیلومت ــعاع ی ش
ــد  ــاز تاکی ــن حــال ب ــا ای ــز معــدوم می شــود؛ ب باشــد نی
بــازار  در  موجــود  تخم مــرغ  و  مــرغ  می کنیــم کــه 
ــز وجــود  ــازاد نی ــرم م  ســالم اســت و مــرغ منجمــد و گ

دارد.
    مرغ و میوه شب عید

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان درباره 
میــوه شــب عیــد نیــز تصریــح کــرد: طبــق دســتور وزیــر 
ــاد کشــاورزی در اســتان ها  کشــاورزی، ســازمان های جه
ــال  ــژه پرتق ــد، به وی ــب عی ــوه ش ــن می ــئولیت تأمی  مس
و ســیب را بــر عهــده گرفتنــد. در همین جا اعــام می کنیم 
کــه ایــن دو میــوه بــرای نــوروز در بــازار بــه خوبــی موجــود 
ــود  ــت وج ــن باب ــی از ای ــه نگران ــود و هیچ گون ــد ب  خواه

ندارد.

کریمیــان اضافــه کــرد: شــرایط مشــابهی نیــز بــرای 
گوشــت مــرغ وجــود دارد و ایــن محصــول نیــز در نــوروز 
ــن  ــهروندان از ای ــد و ش ــد ش ــه خواه ــی عرض ــه خوب ب

ــند.  ــته باش ــه ای نداش ــث دغدغ حی
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان در بســیاری از 
تولیــدات کشــاورزی رتبه هــای برتــر را در کشــور بــه خــود 
اختصــاص داده اســت، گفــت: ایــن اســتان در تولید شــیر 
و مــرغ و گلرنــگ در کشــور در جایــگاه نخســت قــرار دارد 
ــگاه دوم را دارد؛  ــه ای جای ــوالت گلخان ــد محص و در تولی
همچنیــن 10 درصــد از پــرورش دام و طیــور کشــورمان در 

ــود. ــام می ش ــان انج ــتان اصفه اس
    صادرات محصوالت کشاورزی

ــادی  ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری ــز مع ــه نی  در ادام
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان میــزان 
ــی  ــاورزی، دام ــوالت کش ــاالنه محص ــادرات س  ارزش ص
و گیاهــی اســتان اصفهــان بــه خــارج از کشــور را بالــغ بــر 
200 میلیــون دالر اعــام کــرد و گفــت: حــدود 80 میلیــون 
دالر ایــن محصــوالت بــه طــور مســتقیم از گمــرک اســتان 
ــرک  ــه گم ــادی از جمل ــر مب ــه آن از دیگ ــان و بقی اصفه

ــه کشــورهای دیگــر صــادر می شــود. ــران ب شــمال ای
 احمــد صفــی عمــده ایــن محصــوالت را شــامل گوشــت 
 مــرغ، تخم مــرغ، شــیر خشــک، ســیب زمینی، پیــاز 

و محصــوالت زراعــی و لبنــی برشــمرد و گفــت: 42 کشــور 
 جهــان از جملــه کشــورهای اروپایــی، آســیای میانــه
عــراق و افغانســتان مقصــد صــادرات ایــن محصــوالت بــه 

شــمار مــی رود. 
صفــی بــا اشــاره بــه توانمنــدی اســتان اصفهــان در تولیــد 
شــیر خشــک اضافــه کــرد: امســال نه تنهــا ایــن محصــول 
ــه  ــن شــیر خشــک ب وارد نشــد، بلکــه حــدود 10 هــزار ت
ــان صــادر شــده اســت؛ روســیه از  ســایر کشــورهای جه

جملــه مقاصــد اصلــی صــادرات ایــن محصــول اســت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

برای تأمین مرغ و میوه شب عید در اصفهان مشکلی نداریم

شــرکت اپــل در اقدامــی خصمانــه برنامه هــای موبایلــی 
ــی  iOS را کــه توســط شــرکت ها و توســعه دهندگان ایران
ــرده  ــاک ک ــود، پ در فروشــگاه اپ اســتور عرضــه شــده ب

اســت. 
ــش از  ــده و پی ــاز ش ــش آغ ــد روز پی ــدام از چن ــن اق ای

ــگاه  ــدود فروش ــورت مح ــه ص ــل ب آن اپ
اپ اســتور را از ســپتامبر ســال 2016 بر روی 
ایرانیــان گشــوده و در حــال برطــرف کــردن 
ممنوعیت هــا  و  تدریجــی محدودیت هــا 
شــرکت های  و  توســعه دهندگان  بــرای 
ایرانــی بــود؛ امــا حــاال رویــه خــود را تغییــر 
داده اســت. یکــی از مشــهورترین اپ هــای 

حذف شــده از اپ اســتور شــرکت اپــل مربــوط بــه شــرکت 
دیجــی کاالســت کــه میلیون هــا کاربــر دارد و برنامــه 
ــل  ــن اپ ــگاه آنای ــل از فروش ــد روز قب ــی آن چن موبایل

حــذف شــد. 
هیــچ یــک از برنامه هــای اپ اســتور بــه طــور رســمی در 

داخــل ایــران عرضــه نشــده و بســیاری از شــرکت ها ایــن 
ــا  ــت می رســانند ت ــه ثب ــران ب ــا را در خــارج از ای برنامه ه
بتواننــد دسترســی بــه آن را بــرای کاربــران ممکــن کننــد. 
ــرای چنیــن  ــه نظــر می رســد یکــی از بهانه هــای اپــل ب ب
شــرکت های  و  توســعه دهندگان  اســتفاده  اقدامــی 
شــاپرک  پرداخــت  سیســتم  از  ایرانــی 
ــل  ــا اپ ــود ب ــی خ ــور مال ــرای پیشــبرد ام ب
باشــد. ایــن سیســتم پرداخــت مالــی 
ــا سیســتم های پرداخــت  ــچ ارتباطــی ب هی
ــئله  ــن مس ــرا ای ــدارد و ظاه ــی ن بین الملل
اپــل پذیرفتــه نیســت. در حــال  بــرای 
ــی های  ــی از گوش ــون ایران ــر 40 میلی حاض
ــی از  ــون ایران ــا 6 میلی ــاس برآورده ــر اس ــمند و ب هوش

آیفــون اســتفاده می کننــد. 
بــر اســاس برآوردهــا هــر مــاه صــد هــزار آیفــون بــه ایران 
ــل  ــوه در داخ ــور بالق ــه ط ــل ب ــذا اپ ــود؛ ل ــاق می ش قاچ

ایــران از بــازار بزرگــی برخــوردار اســت. اقتصادآنایــن

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه پرداخــت ســاالنه حــدود 50 
میلیــارد دالر یارانــه ســوخت و انــرژی در کشــور گفــت: آمــاده 
امضــای قــرارداد بــا متــرو بــه منظــور توســعه ظرفیــت نــاوگان 
حمل ونقــل مســافر در ازای کاهــش مصرف ســوخت هســتیم. 
ــد »ق«  ــر اســاس بن ــان اینکــه ب ــا بی ــه ب ــدار زنگن ــژن نام بی

قانــون بودجــه ســال ۹3، امکان بهینه ســـازی 
و صرفـه جـویـــی در مصــرف ســوخت بــا 
جایگزیــن کــردن حامل هــای انــرژی همچــون 
ــم  ــی فراه ــای نفت ــا فرآورده ه ــی ب گاز طبیع
شــده، گفــت: بــر اســاس مطالعاتــی کــه انجام 
گرفتــه و بــا احتســاب قیمت هــای فعلــی 
نفــت خــام، بــه طــور متوســط ســاالنه 45 تــا 

50 میلیــارد دالر یارانــه ســوخت در کشــور پرداخــت می شــود 
کــه ایــن یارانــه، تهدیــدی بــرای اقتصــاد ایــران اســت. وزیــر 
نفــت بــا اعــام اینکــه بــر اســاس مصوبــات شــورای اقتصــاد، 
تاکنــون 15 میلیــارد دالر قــرارداد بــه منظــور جایگزیــن کــردن 
ــی در کشــور امضــا شــده،  ــای نفت ــا فرآورده ه ــی ب گاز طبیع

ــوط  ــا مرب ــن قرارداده ــارد دالر از ای ــت: ۷.5 میلی ــار داش اظه
ــه جایگزیــن کــردن  ــوط ب ــارد دالر مرب ــه راه آهــن، 2.5 میلی ب
ــوده  ــای فرس ــا و خودروه ــا کامیون ه ــد ب ــای جدی کامیون ه
و مابقــی در حــوزه گازرســانی بــه نیروگاه هــا و روستاهاســت. 
ــی از  ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــم ب ــه یازده ــو کابین ــن عض ای
برنامه هــای در دســت اجــرا، امضــای قــرارداد 
بهینه ســازی مصــرف ســوخت و انــرژی بــا 
همــکاری متــرو اســت، یــادآور شــد: امضــای 
ــه نظــر می رســد  ــا متــرو ضــروری ب قــرارداد ب
مصــرف  در  صرفه جویــی  روش  بهتریــن  و 
ســوخت و انــرژی کشــور اســت. وی بــا بیــان 
ــت  ــت دول ــان فعالی ــا پای ــدوارم ت ــه امی اینک
یازدهــم، قــرارداد بهینه ســازی مصــرف ســوخت بــا افزایــش 
ــی شــود،  ــرو در کشــور نهای ــل مت ــاوگان حمل ونق ــت ن ظرفی
تأکیــد کــرد: امضــای ایــن قراردادهــا عــاوه بــر صرفه جویــی 
ــای  ــود فض ــه بهب ــور، ب ــرژی کش ــوخت و ان ــرف س در مص
کســب و کار، به ویــژه در حــوزه صنعتــی کمــک می کنــد. مهــر

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 358 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

دالالن و قصابان، عامل گرانی گوشت
رئیــــس شــــورای ملــــی 
زنـــده  دام  تأمیـن کننـــدگان 
گرانــی  کــرد  اعــام  کشــور 
گوشــت قرمــز هیــچ ارتباطــی 
بــه عرضــه یــا کمبــود آن نــدارد 
و بازاربــازی دالالن و قصابی هــا 
کــه خــود بــه دلخواهشــان 
قیمــت را مشــخص می کننــد، عامــل گرانــی گوشــت قرمــز 
شــده و ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
ــس  ــان، رئی ــور پوری ــد. منص ــورد کن ــا برخ ــا آن ه ــد ب بای
مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام زنــده، اظهــار کرد: در ســال 
گذشــته علی رغــم وجــود بیمــاری تــب برفکــی و صــادرات 
ــز  ــی گوشــت قرم ــده مشــکلی از نظــر گران بیشــتر دام زن
نداشــتیم و بــازار در حالــت نســبتا متعادلــی قــرار داشــت؛ 
امســال کــه از نظــر وضعیــت آب و هوایــی زایش هــا و تولیــد 
ــال دارد و  ــه پارس ــبت ب ــری نس ــت بهت ــده وضعی دام زن
ــی  ــاهد گران ــرا ش ــد، چ ــام ش ــر انج ــز کمت ــادرات نی  ص

و افزایش قیمت بی رویه گوشت قرمز هستیم؟ 
ــدگان  ــت از مصرف کننـ ــازمان حمایـ ــه سـ ــن زمینـ در ای
ــا و  ــا گرانفـروشـی هـ ــت ب ــف اس ــدگان موظ و تولیدکننـ
ســودجویی های عــده ای کــه بــه نفــع خــود و زیــان مــردم 
عمــل می کننــد، برخــورد کنــد؛ در حالــی کــه شــاهد چنیــن 
ــا  ــودجویی دالالن و قصابی ه ــتیم و س ــی نیس برخوردهای

ــنا ــه دارد. ایس ــان ادام همچن

ادامه کاهش قیمت طال و سکه در بازار
ــا  ــد ب ــازار روز - دوشــنبه - ســکه تمام طــرح جدی در ب
کاهــش 4000 تومانــی قیمــت نســبت بــه روز یکشــنبه 
یــک میلیــون و 1۷1 هــزار تومــان و دالر آمریــکا 3838 
تومــان عرضــه شــد. هــر گــرم طــای 18 عیــار نیــز افت 
200 تومانــی در مقایســه بــا روز قبــل داشــت و 113 
هــزار و ۷00 تومــان فروختــه شــد. همچنیــن نیم ســکه 
ــد و  ــراه بوده ان ــت هم ــات قیم ــا ثب ــه ب ــکه ک و ربع س
ــری نداشــت،  ــل تغیی ــه روز قب نرخ هایشــان نســبت ب

بــه ترتیــب 612 و 32۷ هــزار تومــان عرضــه شــدند.
 همچنیــن در بــازار ارز یــورو 41۹0 تومــان،   پونــد 
ــان  ــه 1036 توم ــر ترکی ــان و لی ــتان 4866 توم انگلس

عرضــه شــد. خبرآنایــن

تولید پراید و پژو ۴۰۵ ادامه می یابد
محمدرضــا فیــاض معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
ــد  ــد پرای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تولی
ــرای  ــن مناســبی ب ــه جایگزی ــی ک ــا زمان ــژو 405 ت و پ

ــد.  ــدا می کن ــه پی ــه شــود، ادام ــر گرفت ــا در نظ آن ه

 ساماندهی ۱۹ میلیون ساکن 

بافت های ناکارآمد
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 
رئیس جمهــور، در افتتــاح مجتمــع 
214 واحــدی ســیروس تهــران بــا 
جمعیــت  زندگــی  بــه  اشــاره 
بســیاری در بافت هــای نامطلــوب 
ــران و مراکــز اســتان ها گفــت:  ته
جمعیــت بســیاری در بافت هــای 
مرکــزی تهــران و مراکــز اســتان ها زندگــی می کننــد کــه از لحــاظ 
وضعیــت  معابــر،  و  مســکونی  واحدهــای  خدمات رســانی 
مطلوبــی ندارنــد کــه بایــد بــرای ایجــاد شــرایط مطلــوب در ایــن 
مناطــق، برنامــه کاملــی اجــرا شــود؛ چــرا کــه در ایــن مناطــق بــا 
ــی و ...  ــار تاریخ ــت از آث ــزوم حفاظ ــون ل ــی چ محدودیت های
مواجــه هســتیم. وزارت راه و شهرســازی 2۷0 محلــه را بــا چنیــن 
ــرد  ــا رویک ــرده و ب ــایی ک ــف شناس ــاط مختل ــرایطی در نق ش
بازآفرینــی بــرای ایجــاد شــرایط مطلــوب در ایــن مناطــق برنامــه 
دارد. اســحاق جهانگیــری ادامــه داد: حــدود 1۹ میلیــون نفــر از 
حاشــیه  یعنــی  ناکارآمــد  بافت هــای  در  جمعیــت کشــور 
شــهرهای بــزرگ اعــم از تهــران، مشــهد، اصفهــان و حتــی 
شــهرهای مــرزی چــون زاهــدان و چابهــار زندگــی می کننــد. بــا 
واحدهــای  و  خدمات رســانی  وضعیــت  اینکــه  بــه  توجــه 
مســکونی ای کــه ایــن جمعیــت در آن هــا ســاکن هســتند 
ــن  ــاکنان ای ــا س ــم ت ــکاری بیابی ــد راه ــت، بای ــب نیس مناس
مناطــق از شــرایط بهتــری برخــوردار شــوند. البتــه در ایــن مناطق 
انجــام خدمات رســانی بــا کمــک بخــش خصوصــی راحت تــر از 

مناطـــق فرســـوده مرکز شهـرهاست. مهر

 همکاری دفتر توسعه سرمایه گذاری 

ایتالیا و اصفهان
 ITPO ــی مســئول ســرمایه گذاری بین الملل کیمیای وطن
ــای  ــی فرصت ه ــت معرف ــور جه ــن کش ــی ای ــا از آمادگ ایتالی
ــی  ــه ســرمایه گذاران ایتالیای ــان ب ســرمایه گذاری اســتان اصفه
خبــر داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
آندریــا کارپلــس در نشســت مشــترک بــا کمیتــه توســعه 
ــت  ــاالر هیئ ــان )ITDO( در ت ــرمایه گذاری اصفه ــاوری و س فن
ــر  ــرد: دو دفت ــح ک ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
ITPO ایتالیــا و اصفهــان می تواننــد زمینــه همــکاری گســترده 
در بخش هــای مختلــف اقتصــادی را فراهــم کننــد. وی اولویــت 
یونیــدو )ســازمان بین المللــی توســعه صنعتــی ملــل متحــد( را 
کاهــش فقــر، حفــظ محیــط  زیســت، ظرفیت ســازی تجــارت، 
تقویــت پایه هــای اجتماعــی و حفــظ حقــوق زنــان برشــمرد و 
ــدام  ــدو اق ــر اســاس اولویت هــای یونی ــر ITDO ب ــت: دفات گف
بــه معرفــی تکنولوژی هــای نویــن و پروژه هــای ســرمایه گذاری 

برای کشورهای عضو می کند.
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اســتان اصفهــان دارای ۷0 شــهرک و ناحیــه صنعتــی مســتقر اســت کــه هم اکنــون 30 شــهرک 
ــه صــورت فعــال  ــدی و ســابقه بییشــتر فعالیــت ب ــل اســتقرار کامــل واحدهــای تولی ــه دلی ب
ــای  ــل واحده ــدم اســتقرار کام ــل ع ــه دلی ــز ب ــه شــهرک ها نی ــه کار هســتند و بقی مشــغول ب

ــا نرســیده اند. ــت پوی ــرز فعالی ــه م ــوز ب ــی هن صنعت
ــی رود  ــمار م ــه ش ــور ب ــی کش ــتان صنعت ــن اس ــان اولی ــتان اصفه ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
و بــه لحــاظ تعــداد شــهرک های صنعتــی نیــز آمــار باالیــی را بــه خــود اختصــاص داده، بــرای 
آگاهــی از چگونگــی برنامه هــا و مشــکاتی کــه واحدهــای کوچــک و بــزرگ در ایــن شــهرک ها 
ــی  ــن صنف ــر انجم ــت، دبی ــد اقارب پرس ــراغ محم ــه س ــتند، ب ــان هس ــه گریب ــت ب ــا آن دس ب
هیئت هــای امنــای شــهرک های صنعتــی اصفهــان رفتیــم و بــا ایشــان بــه گفت وگــو نشســتیم.

 البتــه طــی تماس هــای چندبــاره کــه بــا مدیــر روابــط عمومــی شــرکت شــهرک های صنعتــی 
ــکات  ــه مش ــخگویی ب ــرکت و پاس ــن ش ــل ای ــر عام ــا مدی ــه ب ــی مصاحب ــت هماهنگ جه
شــهرک های صنعتــی برقــرار کردیــم، متاســفانه هیچ گونــه تعاملــی در ایــن زمینــه انجــام نشــد 

و روزنامــه کیمیــای وطــن منتظــر پاســخ ایــن شــرکت اســت.
ــه صنعــت و معــدن اصفهــان بفرماییــد مهم تریــن  ــه عنــوان عضــو هیئت مدیــره خان     ب

مشــکلی کــه اکنــون شــهرک های صنعتــی بــا آن روبــه رو هســتند، چیســت؟
ــی  ــه مالیات های ــت؛ از جمل ــاد اس ــیار زی ــهرک ها بس ــع در ش ــای صنای ــکات و چالش ه  مش
ــی  ــرکت های خدمات ــه ش ــد ب ــود، بای ــت می ش ــهرداری پرداخ ــه ش ــهرک ها ب ــط ش ــه توس ک
ــهرک های  ــه ش ــرا ک ــود؛ چ ــه ش ــهرک ها هزین ــود ش ــا در خ ــد ت ــاص یاب ــهرک ها اختص ش
ــام نمی شــود. ــن کار انج ــا متاســفانه ای ــون شــهرداری ها مســتثنا هســتند؛ ام ــی از قان صنعت

ــرای  ــی ب ــای صادرات ــود بازاره ــهرک ها، نب ــاخت ها در ش ــل زیرس ــر در تکمی ــن تأخی  همچنی
ــهرک ها  ــاختی در ش ــکات زیرس ــود مش ــاد، وج ــی زی ــای بانک ــوالت، بهره ه ــروش محص ف
ــه  ــتند ک ــه رو هس ــا آن روب ــهرک ها ب ــع در ش ــه صنای ــت ک ــی اس ــر چالش های ــود، از دیگ و رک
امیدواریــم ایــن مشــکات بــا همســویی بخــش خصوصــی و دولــت رفــع شــود و شــاهد تولیــد 

داخلــی کشــور باشــیم.
 بایــد توجــه داشــت کــه اصفهــان همیشــه بــرای اســتان ها بــه عنــوان شــاخص در نظــر گرفتــه 
ــای  ــی هیئت ه ــن صنف ــد، انجم ــود بیای ــه وج ــهرک ها ب ــرکت ش ــه ش ــش از اینک ــده و پی ش
امنــای شــهرک های صنعتــی اصفهــان ایجــاد شــد کــه بــه عنــوان نقشــه راهــی بــرای شــرکت 

ــود. ــهرک ها ب ش
    آیــا بــرای کمــک بــه رونــق صنایــع کوچــک و متوســط، امســال اعتبــارات حمایتــی از 

ــد؟ ــی ش ــت پیش بین ــوی دول س
 آمارهــا نشــان می دهــد کــه ۹00 شــهرک صنعتــی در کشــور مشــغول فعالیــت اســت کــه 30 
درصــد کل واحدهــای صنعتــی را در خــود جــای داده انــد. امســال در کل کشــور 16 هــزار میلیــارد 
تومــان در کل کشــور بــرای حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط اختصــاص داده شــد و بخشــی 
از ایــن اعتبــار کــه بــه صنایــع کوچــک اصفهــان اختصــاص داده شــد، موجــب شــد 30 درصــد 

واحدهــا دوبــاره راه انــدازی شــود و بــه چرخــه تولیــد بازگــردد؛ امــا بایــد بــه ایــن مســئله توجــه 
داشــت کــه عمــده واحدهــای صنعتــی در اســتان اصفهــان زیــر ظرفیــت اســمی بــه فعالیــت 

ــد. ــل درآمده ان ــت نیمه تعطی ــه حال ــه ب ــوان گفــت ک مشــغول هســتند و می ت
    بیشترین تعطیلی واحدهای صنعتی در کدامیک از شهرک های صنعتی است؟

آمارهــای دقیقــی از تعطیلــی واحدهــای صنعتــی دریافــت نکرده ایــم؛ امــا واحدهــای تعطیــل 
ــورت ۷4  ــی مورچه خ ــهرک صنعت ــامل ش ــا ش ــت امن ــام هیئ ــا اع ــهرک ها ب ــی از ش در بعض
ــد  ــه 5۹ و شــهرک رازی 22 واح ــد، ســه راهی مبارک ــد، جــی 18 واح ــاد 11 واح ــد، نجف آب واح
اســت کــه بایــد بــرای حــل مشــکات ایــن واحدهــا، اقدامــات جــدی بــرای کاهــش مالیات هــا 

انجــام شــود.
ــد و در  ــت کردن ــتری پرداخ ــای بیش ــال مالیات ه ــط امس ــک و متوس ــع کوچ ــفانه صنای متاس
عیــن حــال از حمایت هــای کمتــری نیــز برخــوردار شــدند؛ امــا واحدهــای بــزرگ صنعتــی بــه 
علــت فــروش کمتــر محصــوالت، مالیــات کمتــری پرداخــت کردنــد کــه ایــن نبــود تــوازن در 

بازارهــای اقتصــادی بــه صنایــع آســیب رســانده اســت.
    چه راهکارهایی برای حمایت ازصنایع پیشنهاد می کنید؟

بایــد توجــه بیشــتری بــه بخــش خصوصــی و همچنیــن رفــع موانــع صادراتــی شــود. همچنیــن 
بایــد در بخــش قوانیــن مالیاتــی، هزینه هــای انــرژی، میــزان اختصــاص تســهیات حمایتــی 
و قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه بیمــه تجدیــد نظرهایــی صــورت گیــرد تــا واحدهــای صنعتــی 

بتواننــد روی پــای خــود بایســتند. 
البتــه صنایــع نیــز بایــد بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای پیشــرفته بــه فعالیــت ادامــه دهنــد تــا 

بتواننــد بــا بازارهــای جهانــی رقابــت کننــد. 
مــا 6 هــزار واحــد صنعتــی در حــال ســاخت داریــم. در ایــن میــان نیــز 8 هــزار واحــد صنعتــی 
ــاجی  ــی، نس ــع غذای ــه صنای ــتند )از جمل ــال هس ــان فع ــتان اصفه ــاب در اس ــل از انق  از قب
ــه  ــود فاصل ــا از رک ــز شــوند ت ــه تکنولوژی هــای روز مجه ــه ب ــن زمین ــد در ای و بســته بندی( بای

بگیرنــد.

دبیر انجمن صنفی هیئت  های امنای شهرک های صنعتی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

مشکالت زیرساختی در شهرک های صنعتی اصفهان

فرارسیدن  ایام مبارک فجر  طلیعه ی  آزادی  ملت  
و  محو استبداد بر ملت بزرگ ایران مبارک باد.

روابط عمومی شهرداری سفیدشهر
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حتما بخوانید!
دخانیت و آفت کش ها، اصلی ترین ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

آلودگــی هــوای کالن شــهرهای کشــور، معضلــی اســت 
کــه خواســته یــا ناخواســته همــه مــردم بــه نوعــی در 
ــال افزایــش خودروهــا در  ــه دنب آن ســهیم هســتند؛ ب
ــده  ــدید ش ــک تش ــوا و ترافی ــی ه ــزان آلودگ ــهر می ش
اســت. در ایــن راســتا طــرح پویــش مردمــی ترافیــک 
ــا شــهر  ــدون خــودرو مطــرح شــد ت و سه شــنبه های ب

هوایــی تــازه تنفــس کنــد.
    اصفهان،شهردوچرخهها

شــورای  نایب رئیــس  شــریعتی،  احمــد  دکتــر 
اصفهــان  شــهر  اصفهــان، گفــت:  شــهر  اســالمی 
دوچرخه هــا  شــهر  عنــوان  بــه  پیــش  ســال ها  از 
ــی ماشــینی،  ــل رواج زندگ ــه دلی ــا ب ــوده؛ ام مطــرح ب
امــروزه تقاضــای دوچرخه هــا در ایــن شــهر کمتــر 
ــه ســمت اســتفاده از موتورســیکلت   شــده و بیشــتر ب
ــه  ــن طــرح ب ــرده اســت. اجــرای ای ــه ک و خــودرو رفت
ــا  ــردم ب ــتر م ــنایی بیش ــازی و آش ــور فرهنگ س منظ
دوچرخــه و بــا ایــن امیــد و نتیجــه اســت که مدیــران و 
ــان و ســایر شــاغالن دســت کم در روز سه شــنبه  کارکن
ــا محــل کار را از دوچرخــه اســتفاده  ــزل ت از مســیر من

کننــد.
    کاهــشآلودگــیهــوا،آرامــششــهروکاهــش

آالیندههــا
وی افــزود: تــردد نکــردن خودروهــای شــخصی در 
روزهــا و مســیرهای مشــخص باعــث کاهــش آلودگــی 
هــوا، آرامــش و کاهــش آالینده هــا خواهــد شــد؛ 

بنابرایــن بایــد کمــی بــه اســتفاده نکــردن از خودروهای 
شــخصی خویــش عــادت کنیــم و جلــوی ازدیــاد 

آالینده هــای ســمی و کشــنده را بگیریــم.
 نایب رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه شــهر مــا در ســال 47، دوازده هزار دوچرخه ســوار 
ــد  ــای نوپدی ــفانه بیماره ــرد: متأس ــوان ک ــته، عن داش
امــروزه ناشــی از بی تحرکــی و غذاهــای پرانــرژی 
اســت و سه شــنبه های بــدون خــودرو می توانــد در 
ــری داشــته باشــد.  ســالمتی شــهروندان نقــش مؤث

ــن  ــه اینکــه شــهروندان از کمپی ــا اشــاره ب شــریعتی ب
ــان کــرد:  ــد، بی ــی کردن دوچرخه ســواری اســتقبال خوب
را  امیدواریــم مســیرهای دوچرخه ســواری خاصــی 
ــتفاده  ــا از آن اس ــم ت ــاص دهی ــهروندان اختص ــه ش ب
ــور  ــه و همین ط ــتفاده از دوچرخ ــه اس ــرا ک ــد؛ چ کنن
خودروهــای حمــل و نقــل عمومــی تأثیــر بســزایی در 

ــالم دارد. ــوای س ــن ه ــک و همچنی ــش ترافی کاه
    سهشــنبههایبــدونخــودروبایــدمردمــی

باشــد
وی تصریــح کــرد: در کشــورهای توســعه یافته کمتــر از 
خــودرو و بیشــتر از وســایل نقلیــه غیرموتوری اســتفاده 
می شــود کــه بــا آغــاز بــه کار ایــن پویــش مردمــی در 
اصفهــان، شــاهد احتــرام بیشــتر بــه قوانیــن رانندگی از 

ســوی تمــام اقشــار جامعــه خواهیــم بــود. 
نایب رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه پویــش سه شــنبه های بــدون خــودرو بایــد 
مردمــی باشــد، نــه فقــط دولتــی، عنــوان کــرد: ایجــاد 
ــای  ــردن تعمیرگاه ه ــخص ک ــه، مش ــازار روز دوچرخ ب
ایــن وســیله نقلیــه در نقــاط مختلــف شــهر و ارتقــای 

ــدن  ــی ش ــه مردم ــه، ب ــی دوچرخ ــتگاه های فعل ایس
ــد. ــک می کن ــش کم ــن پوی ای

    اســتفادهازدوچرخــهبــرایرســیدنبــهشــهری
آرام

ــا  ــد ت ــه آرزو دارن ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــریعتی ب ش
اصفهــان ترافیــک نداشــته باشــد، تصریــح کــرد: بــرای 
ــی  ــه یک ــده ک ــوان ش ــی عن ــق خاص ــهر آرام مصادی ش
ــن  ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــه اس ــتفاده از دوچرخ ــا اس از آن ه
وســیله آرامــش خاصــی بــه شــهر می دهــد؛ امــا 
 اســتفاده از آن نیــاز بــه فضاســازی و بسترســازی 

دارد. 
ــن روز  ــدوارم شــهروندان از ای ــه امی ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای حفــظ هــوای ســالم و محیــط زیســت اســتقبال 
خوبــی کننــد، افــزود: 70 تــا 80 درصــد از آلودگــی 
هــوای شــهر مربــوط بــه تــردد خودروهاســت و روزهای 
سه شــنبه بــدون خــودرو بســیار می توانــد نقــش 

ــد.  ــته باش ــوا داش ــی ه ــش آلودگ ــذاری در کاه اثرگ
نایب رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا اشــاره 
ــن موضــوع  ــاره ای ــه پیگیری هــای شــورای شــهر درب ب
خاطرنشــان کــرد: بــرای اینکــه بتوانیــم امکانــات 
ــه  ــردم از دوچرخ ــتفاده م ــرای اس ــتر ب ــه بیش ــر چ  ه
را مهیــا کنیــم، نیــاز بــه خطــوط مشخص شــده جهــت 
ایجــاد آســایش و امنیــت دوچرخه ســواران اســت 
ــت حمل ونقــل  ــا پیشــنهاد مــا و پیگیــری معاون کــه ب
ــاده  ــرا و آم ــی در ســطح شــهر در حــال اج خیابان های

شــدن ایــن طــرح هســتند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 تنفس هوای سالم 
با طرح سه شنبه های بدون خودرو

 احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب 

در اصفهان

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهاصفهان 

ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
اصفهــان  اســتان  اســالمی 
یــک  برگــزاری  احتمــال  از 
اصفهــان  در  نمایشــگاه کتــاب 
عــالوه بــر برگــزاری نمایشــگاه 
ــر داد. حجت االســالم حبیب رضــا  ــاب اســتان در کاشــان خب کت
ارزانــی اظهــار داشــت: نمایشــگاه کتــاب اســتان اصفهــان از ۱۳ 
بهمن مــاه بــا حضــور صالحــی، معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــزار می ش ــان برگ ــالی کاش ــالمی در مص اس
ــزاری  ــر نمایشــگاه کاشــان، امــکان برگ اینکــه امســال عــالوه ب
یــک نمایشــگاه کتــاب در شــهر اصفهــان و در مــاه اســفند وجــود 
ــران، اداره  ــن ناش ــالم انجم ــورت اع ــت: در ص ــان داش دارد، بی
ــا  ــی دارد ب ــان آمادگ ــتان اصفه ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
کســب مجوزهــای الزم از وزارتخانــه و دعــوت از ناشــران مطــرح 
ســطح کشــور، هزینه هــای الزم را بــرای برگــزاری ایــن نمایشــگاه 
تأمیــن کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا آماده ســازی مصــالی 
ــگاه در  ــی نمایش ــت فصل ــار نوب ــزاری چه ــکان برگ ــان، ام اصفه
ــن  ــم در ای ــزود: تصمی ــود دارد، اف ــال وج ــول س ــان در ط اصفه
ــه  ــر ب ــده و اگ ــته ش ــران گذاش ــن ناش ــده انجم ــه عه ــاط ب ارتب
نتیجــه مطلــوب در ایــن ارتبــاط برســند، برگــزاری نمایشــگاه های 

فصلــی از ســال آینــده اجرایــی می شــود.

 بیان شاخص های انقالبیگری 

در تبلیغات دهه فجر شهر اصفهان
پیــروزی  گرامیداشــت  ویــژه  تبلیغــات  کیمیای وطن
آغــاز  بــا  همزمــان  ایــران  اســالمی  انقــالب  شــکوهمند 
آذین بنــدی  از ســوی ســتاد  فجــر  دهــه  سی وهشــتمین 
شــهرداری اصفهــان در ســطح شــهر اصفهــان نصــب شــد. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان زیباســازی شــهرداری 
ــب  ــن تبلیغــات مناســبتی در شــش طــرح و قال ــان، ای اصفه
ــد.  ــب ش ــهر نص ــف ش ــاط مختل ــت در نق ــه و لمپوس تک پای
ــدی »مــن  ــه کلی ــا جمل ــژه دهــه فجــر امســال ب تبلیغــات وی
انقالبــی ام ...« بــه بیــان شــاخص های انقالبیگــری در کالم 
ــر  ــیت در براب ــت. حساس ــه اس ــالب پرداخت ــم انق ــر معظ رهب
ــای  ــری آرمان ه ــی، هدف گی ــی و سیاس ــوای دین ــمن، تق دش
انقــالب و پایبنــدی بــه ارزش هــای اساســی اســالم و اســتقالل 
ــر  ــه شــاخصه هایی اســت کــه از رهب همه جانبــه کشــور از جمل
معظــم انقــالب در ایــن تبلیغــات بیــان شــده اســت. تبلیغــات 
ــان  ــان و نوجوان ــر جوان ــه تصاوی ــن ب ــه فجــر مزی شــهری ده
دهــه 50 در بحبوحــه انقــالب اســالمی و نیــز نســل های پــس 

از انقالب در جشن های پیروزی است.

اخبار کوتاه

 برگزاری دوره های آموزشی طرح »کاج« 

در برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار

رئیـــس اداره کـــار و تعـــاون 
اجتماعــی شهرســتان برخــوار بــا 
ــرح کاج ــزاری ط ــه برگ ــاره ب  اش
مــواد  مصــرف  از  پیشــگیری 
مخــدر در جامعــه کار و تولیــد 
ــرای  ــن طــرح ب ــت: ای ــن طــرح دانســت و گف ــای ای را از مزای
ــارت  ــش مه ــه افزای ــک ب ــروی کار کم ــره وری نی ــش به افزای
ــواد،  ــوء مصرف م ــوص س ــران درخص ــی کارگ ــش عموم و دان
جلوگیــری از ایجــاد درگیــری و برخوردهــای مخــرب بــا 
افزایــش مهارت هــای مدیریــت هیجــان، جلوگیــری از افزایــش 
و کنتــرل حــوادث ناشــی از کار تقویــت روحیــه همدلــی و نیــز 
جلوگیــری از هدررفــت منابــع در شهرســتان اجــرا شــده اســت. 
کریــم علــی  نقــی بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــگیری بــه عنــوان 
کم هزینه تریــن و تاثیرگذارتریــن اقــدام در راســتای جلوگیــری 
از ابتــالی افــراد بــه اعتیــاد محســوب می شــود افــزود: طــرح 
کاج بــه منظــور اجــرای برنامــه پیشــگیرانه از ســوءمصرف مــواد 
مخــدر در واحدهــای تولیــدی و بــا هــدف اینکــه شــیوع اعتیــاد 

ــود.  ــرا می ش ــد، اج ــش یاب ــد کاه ــه کار و تولی در جامع

کارآفرینی در دانشگاه ها

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

گفــت:  کاشــان  دانشــگاه  کارآفرینــی  مرکــز  رئیــس 
سیاســتگذاری  کارآفرینــی،  مراکــز  رســالت  اصلی تریــن 
کارآفرینــی دانشگاه هاســت. داوود حســنعلیان بــا بیــان 
اینکــه بحــث کارآفرینــی را امــروزه کســی برنامــه حاشــیه ای 
و فانتــزی بــرای دانشــگاه نمی پنــدارد، اظهــار کــرد: دانشــگاه 
غیرکارآفریــن در جامعــه امــروز نه تنهــا وجــودش فاقــد هــر 
ــزرگ  ــرمایه ب ــل س ــل تبدی ــه عام ــت، بلک ــی اس ــه مزیت گون
انســانی و فرصت هــای بی شــمار بــه تهدیــد اســت؛ تهدیــدی 
کــه ضمــن نابــودی ســرمایه های مــادی و انســانی مخاطــرات 
بی شــماری را بــه وجــود مــی آورد. وی خاطرنشــان کــرد: 
بــه  دانشــگاه ها  خروجــی  و  دانش آموختــگان  وضعیــت 
درجــه ای از اضطــرار رســیده کــه موعظــه، تشــویق و نصیحــت 
ــگاه و عملکــرد اثرگــذار نیســت  ــر ن ــزوم تغیی ــا ل ــاط ب در ارتب
ــا  ــط ب ــد، غیرمرتب ــد محصــول ناکارآم ــا اصــرار در تولی و قطع
نیــاز، همــراه بــا صــرف بودجــه کالن در هیــچ منطــق علمــی 
ــی  ــز کارآفرین ــرد: مرک ــار ک و اقتصــادی نمی گنجــد. وی اظه
بســته ای از پیشــنهادات را بــه 80 درصــد دانشــکده هایی 
کــرده  ارائــه  کرده انــد  اســتقبال  رویکــرد  ایــن  از   کــه 

است.

اخبار کوتاه

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان 
گفــت: مصــرف دخانیــات و اســتفاده بی رویــه از آفت کش هــا 
و ســموم کشــاورزی، اصلی تریــن عوامــل ایجــاد ســرطان 

اســت.
ــون و  ــص خ ــوق تخصـ ــی زاده، فـ ــا قاضـ ــر علیرضـ  دکت

آنکولــوژی، گفــت: روزانــه در بــدن انســان 
۳ هــزار میلیــارد تقســیم ســلولی صــورت 
می گیــرد کــه در ایــن بیــن ممکــن اســت 
ــر  ــان تغیی ــلول، ژنتیکش ــزار س ــا ه 500 ت
ــه  ــل شــدن ب ــد و اســتعداد تبدی ــدا کن پی

ــند.  ــته باش ــرطان را داش س
ایــن فــوق تخصــص خــون و آنکولــوژی بــا 

طــرح ایــن ســؤال کــه چــه عواملــی باعــث ایجــاد تغییرات 
ژنتیکــی در بــدن می شــود، گفــت: ابتــال بــه بعضــی 
ویروس هــا، عوامــل محیطــی، آلودگــی هــوا، اســتفاده از 
آفت کش هــا و ســموم کشــاورزی، ســیگار و دخانیــات 
و مشــروبات الکلــی، چاقــی، رژیــم غذایــی، آلودگــی آب 

از جملــه آرســنیک، بعضــی مشــاغل، اســتفاده بی رویــه از 
کودهــای نیتراتــه در کشــاورزی و اســتفاده از نیترات هــا در 
صنایــع کمپــوت و بســته بندی از جملــه عوامــل دخیــل در 

ــتند.  ــرطان ها هس ــاد س ایج
دنیــا  در  ســرطان ها  شــایع ترین  از  قاضــی زاده  دکتــر 
و کشــور ســخن بــه میــان آورد و افــزود: 
دنیــا  در  مــردان  در  ســرطان  شــایع ترین 
پروســتات و در ایــران ســرطان معــده اســت. 
شــایع ترین ســرطان در زنــان در دنیــا و کشــور 
ــران  ــا در ای ــت؛ ام ــتان اس ــرطان پس ــا، س م
ــال  ــتان، ۱0 س ــرطان پس ــه س ــال ب ــوارد ابت م
ــاری  ــن بیم ــه ای ــی ب ــر از متوســط جهان زودت
مبتــال می شــوند. دکتــر قاضــی زاده در ادامــه خطــرات 
کشــیدن قلیــان را هم ردیــف ســیگار دانســت و ابــراز 
ــد  ــه ســیگار ایجــاد می کن ــام ســرطان هایی ک داشــت: تم
ــرطان زایی  ــزان س ــی می ــد؛ حت ــاد می کن ــم ایج ــان ه قلی

ــان بیشــتر از ســیگار اســت. ایســنا قلی

دخانیت و آفت کش ها، اصلی ترین عوامل ایجاد سرطان
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
پــروژه راه آهــن چهارمحــال و بختیــاری ۳0 درصــد پیشــرفت 

ــی دارد. فیزیک
ــال  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــم س  قاس
ــد  ــاری ۳0 درص ــال و بختی ــن چهارمح ــروژه راه آه ــر پ حاض

اظهــار داشــت:  پیشــرفت فیزیکــی دارد، 
ــن  ــن ای ــروژه راه آه ــرای پ ــرای اج ــه ب زمین

ــت.  ــده اس ــم ش ــتان فراه اس
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ایــن پــروژه 
ــا شــهرکرد اجــرا  ــان ت ــه اصفه از شــهر مبارک

می شــود. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره به 

اینکــه راه آهــن یکــی از ظرفیت هــای ارزشــمند هــر اســتان 
بــه شــمار مــی رود، عنــوان کــرد: بــا راه انــدازی پــروژه راه آهــن 
ــن  ــف ای ــای مختل ــن اســتان، ســرمایه گذاری در بخش ه ای

ــد. ــش می یاب اســتان افزای
ــدن  ــال ش ــه فع ــن زمین ــل راه آه ــرد: ورود ری ــد ک  وی تاکی

ــد  ــم می کن ــتان فراه ــن اس ــت را در ای ــش صنع ــتر بخ  بیش
و نــرخ بیــکاری را در ایــن اســتان کاهــش می دهــد. اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری افــزود: ورود راه آهــن در بخش هــای 
 مختلــف گردشــگری، کشــاورزی و... نیــز نقــش مهمــی دارد 

و سبب ارتقای این بخش ها می شود. 
همچنیــن اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
افــزود: مســاجد نیمه تمــام اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری در شــهرها و روســتاها تکمیــل 
اظهــار  قاســم ســلیمانی دشــتکی  شــوند. 
ــجد  ــک مس ــد ی ــاخت گنب ــرای س ــت: ب داش
ــر شــهرکرد(  ــه )مســکن مه در شــهرک منظری
ــاز  ــان نی ــون توم ــر ۱۲0 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
اســت کــه از محــل اعتبــارات اســتانی تأمیــن خواهــد شــد.
 وی گفــت: راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری بایــد از 
محــل درآمــد حاصــل از فــروش امــالک در شــهرک منظریــه 
مســاجدی را کــه در بعضــی از محله هــا و روســتاها و شــهرها 

نیــاز اســت، احــداث کنــد. مهــر

در شهر

»آگهیابالغمفادآراصادرهازهیاتقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیمستقردرثبتشرقاصفهاندراجرایمادهیکقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمیوبرحسبماده3قانونمذکورآراذیلکهازطرفاینهیاتمبنیبر
تاییدانتقالعادیویاسهممفروزیمتقاضیصادرگردیدهدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشود
تاشخصیااشخاصیکهبهآرامذکوراعتراضدارندازتاریخاولینانتشارظرفمدتدوماهاعتراضخود
رابهاینادارهتسلیمنمودهودرمهلتیکماهازتاریختسلیماعتراضفرصتدارندنسبتبهتقدیم
دادخواستبهدادگاهصالحهوارایهگواهیمبنیبرطرحدعویاقدامنمایندواقداماتثبتموکول
بهارایهحکمقطعیدادگاهخواهدبودودرصورتانقضامهلتوعدموصولاعتراضطبقمقررات
. سندمالکیتصادرخواهدشدوصدورسندمالکیتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنخواهدبود
بشماره  بهزاد  فرزند  دوستی  مورخ ۱۳95/04/0۳ زهرا   ۱۳9560۳0۲0۲7004۲۲7 شماره  رای   -۱

شناسنامه 7۳9 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲89۳76980 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳05 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت ۲00 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۲- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲7004۲۳0 مورخ  ۱۳95/04/0۳حمید عباس زاده فرزند حسن بشماره 

شناسنامه ۱848 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲866۱۲80۲ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳05 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت ۲00 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بمانعلی  فرزند  عبداللهیان  رمضانعلی  مورخ ۱۳95/07/۲9   ۱۳9560۳0۲0۲70094۲0 رای شماره   -۳

بشماره شناسنامه 64 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱۲6۱۲57 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

به مساحت 95/۱74  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7007 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  قاسم  فرزند  صادقی  مورخ  ۱۳95/07/۲9علی   ۱۳9560۳0۲0۲7009447 شماره  رای   -4

شناسنامه ۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱7۲0۳40 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی ۱5۲۳4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

۳6/۱70 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲7009847 مورخ  ۱۳95/08/08سیدعلی سیدحسینی فرزند سیدمحمد 

بشماره شناسنامه 47۱۱۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۱569۳7۲ در ششدانگ یکباب مغازه با 

ساختمان فوقانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳75۱ فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۳5/۱0۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  ناظمی  مورخ  ۱۳95/08/09عباسعلی   ۱۳9560۳0۲0۲7009908 شماره  رای   -6

شناسنامه ۱۲ صادره از کوهپایه بشماره ملی 565968۱8۱6 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9۱70 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت ۲۲9/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70099۱۳ مورخ  ۱۳95/08/09فاطمه حدادای هرندی فرزند مرتضی 

بشماره شناسنامه ۳۳79 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659۱708۱۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9۱70 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۲۲9/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱08۱4 مورخ ۱۳95/08/۲5 سعید دهقانی ابری فرزند محمدعلی 

بشماره شناسنامه ۱۲ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱4۱۲۱۱5 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱6۲ فرعی از اصلی ۱۲95۳ واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت۲4۱/۱6  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  قربانی  مورخ  ۱۳95/08/۲5طاهره   ۱۳9560۳0۲0۲70۱08۱7 شماره  رای   -9

شناسنامه ۲70۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲906۳5۲50 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱6۲ فرعی از اصلی ۱۲95۳ واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  ۲4۱/۱6مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند مختار  یسلیانی  ایران  مورخ  ۱۳95/08/۲7  رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱09۱5   -۱0

شناسنامه 5۲ صادره از فریدونشهر بشماره ملی ۱۱۲97۲۲۲۳6 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت  ۱05/۱9مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سید حسین میر اسماعیلی هفدانی فرزند جعفر.

۱۱- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۱۳8۱ مورخ  ۱۳95/09/۱4 زهره فرحناكیان  فرزند عباس بشماره 

شناسنامه ۱894 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲865474۲۳ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱0۳89 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱۱6/56 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

۱۲- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۱6۱9 مورخ ۱۳95/09/۱7 علی زمانی چریانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه ۳۲6۳6 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۲۲5۳7۱9 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱567 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت ۱80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱۳- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۱677 مورخ ۱۳95/09/۱8 رسول لیث صفار فرزند علی بشماره 

شناسنامه ۱۳49 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۳58۳550 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱5۲۳4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 4۲4/۲0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱4- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۱678 مورخ  ۱۳95/09/۱8محمد لیث صفار فرزند علی بشماره 

شناسنامه 965 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲878۲07۳5 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱5۲۳4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 4۲4/۲0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱5- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۱679 مورخ  ۱۳95/09/۱8احمدرضا لیث صفار فرزند علی بشماره 

از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در  ملی ۱۲8۲۳608۲5  بشماره  اصفهان  از  صادره   4۳980 شناسنامه 

یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱5۲۳4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  4۲4/۲0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  خوراسگانی  عبدالهی  فخری  مورخ  ۱۳95/09/۲۳   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۱969 شماره  رای   -۱6

یداله بشماره شناسنامه ۱0۲۲0 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۳804077 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9۱70 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  ۲۱۱/۱0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  سرخی  ده  چوپانی  اکرم   ۱۳95/09/۲8 مورخ   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲۱95 شماره  رای   -۱7

خداخواست بشماره شناسنامه ۱ صادره از لنجان بشماره ملی 54۱9789۱9۱ در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی ۱5۲0۲ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  55/8۳مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲۲۳8 مورخ  ۱۳95/09/۲9محمدعلی رضازاده سواردزی   -۱8

یکباب  اصفهان بشماره ملی ۱۲8۳9۳۳۳7۳ در ششدانگ  از  حسین بشماره شناسنامه 50 صادره 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱0۱0۳ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 ۲6۳/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱9- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲۳۱5 مورخ  ۱۳95/۱0/0۱مصطفی گردانی طالخونچه فرزند رمضان 

بشماره شناسنامه ۱۱80 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8950۳۲57 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱60 فرعی از اصلی ۱0۳5۳ واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۳0/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسن  ۱۳95/۱0/0۱ سمیرا سلطانی  رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲۳۲۳ مورخ   -۲0

شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲70۲۱5۳0۲ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱60 فرعی از اصلی ۱0۳5۳ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  ۱۳0/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۲۱- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲4۳8 مورخ  ۱۳95/۱0/04 پری عموئی فرزند صفرعلی بشماره 

از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۳809۳6۲ در ششدانگ یکباب خانه احداثی  شناسنامه ۱0749 صادره 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱66 فرعی از اصلی ۱۲95۳ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  ۱4۳/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۲۲- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲447 مورخ  ۱۳95/۱0/04صدیقه رجائی فرزند سیداكبر بشماره 

شناسنامه ۱9 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649875057 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۳8 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱6۲ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  فشارکی  هاشمی  مورخ   ۱۳95/۱0/05سیدعلی   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲49۳ شماره  رای   -۲۳

سیدمهدی بشماره شناسنامه 9۳0 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲87۲9۲097 در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب مغازه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع 

در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت  ۳۳/55مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۲4- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲497 مورخ  ۱۳95/۱0/05میثم پیرعلی زفره  فرزند محمد بشماره 

از ششدانگ  دانگ مشاع  اصفهان بشماره ملی ۱۲8۱06۲86۳ در سه  از  شناسنامه 6۳745 صادره 

یکباب مغازه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش 

۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۳۳/55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۲5- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲5۳6 مورخ  ۱۳95/۱0/05كاظم عابدان زاده زواره  فرزند جواد 

بشماره شناسنامه ۲69۲ صادره از تهران بشماره ملی 0054۱75۳99 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۱98/5 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اصفهانی  اثنی عشری  رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲54۳ مورخ  ۱۳95/۱0/05محمد   -۲6

هادی بشماره شناسنامه ۱5۲۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8548۱8۳6 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی ۱۱549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت ۱80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۲7- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲55۲ مورخ  ۱۳95/۱0/06عبداله غالمی كفرانی فرزند غالمرضا 

بشماره شناسنامه ۱0 صادره از اصفهان بشماره ملی 56598۳5۳76 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

از قطعه زمین پالک ۱۲7۱0 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۲۳5/65  بر روی قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۲8- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲7۳5 مورخ  ۱۳95/۱0/07جالل قاسمی سودانی فرزند مسیب 

بشماره شناسنامه ۱6 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲90۲۱6۱۳4 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت  ۱6۱/75مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

دارالضیاره  فرزند رضا بشماره  ۲9- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲8۲۱ مورخ ۱۳95/۱0/09 محمد 

شناسنامه ۲6 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲869764۱۳ در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها 

ثمنیه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳9 واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت 

5۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۳0- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲855 مورخ  ۱۳95/۱0/۱۱غالمحسین سربلوک زاده هرندی فرزند 

محمد بشماره شناسنامه 4۲8 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8460۲۳۲۱ در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4745 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  7۳/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  هرندی  امینی  حسین  امیر   ۱۳95/۱0/۱۳ مورخ   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲974 شماره  رای   -۳۱

از  مشاع  دانگ  دو  در   5650057877 ملی  بشماره  هرند  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  حسنعلی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۱۲6 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱۳۲/۱0 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۳۲- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲977 مورخ ۱۳95/۱0/۱۳ صدیقه جعفری هرندی فرزند حسین 

از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در  بشماره ملی 565970۳۲40  از هرند  4۱ صادره  بشماره شناسنامه 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۱۲6 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۳۲/۱0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۳۳- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۲98۲ مورخ  ۱۳95/۱0/۱۳محسن امینی هرندی فرزند حسنعلی 

بشماره شناسنامه 0 صادره از هرند بشماره ملی 56500887۲۱ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۱۲6 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  ۱۳۲/۱0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۳4- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳0۱7 مورخ  ۱۳95/۱0/۱4علی رضا جمشیدی كیا فرزند عبدالعلی 

یکباب خانه  در ششدانگ  بشماره ملی ۱۲87866۳۲8  اصفهان  از  بشماره شناسنامه ۱۳۲8 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۱5۱8 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۲۳0 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۳5- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳0۲۱ مورخ  ۱۳95/۱0/۱4 یداله سلیمی آذرخوارانی فرزند حسین 

از  دانگ مشاع  در سه  ملی 5649۱69497  بشماره  اصفهان  از  94۱ صادره  بشماره شناسنامه  علی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۳067 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  ۱0۱/4۳مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  پورآذرخوارانی  غالمی  اكرم  مورخ  ۱۳95/۱0/۱4   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳0۲4 شماره  رای   -۳6

محمد علی بشماره شناسنامه 608۱8 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۱0۳5807 در سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۳067 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  ۱0۱/4۳مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۳7- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳060 مورخ ۱۳95/۱0/۱4 داود انصاری ناصری فرزند سیف اله 

خانه  یکباب  ششدانگ  در   ۱9۳06۱9۳۱6 ملی  بشماره  اندیمشك  از  صادره   590 شناسنامه  بشماره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 و 45 فرعی از اصلی ۱0۳54 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  ۲۱8/57مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۳8- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳066 مورخ ۱۳95/۱0/۱5 احمد كریمی كردآبادی فرزند علیرضا 

بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱۲8۳69۲ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۲ فرعی از اصلی ۱0۲46 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 ۱60/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند غضنفر  قاسمی  رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳067 مورخ  ۱۳95/۱0/۱5احمد   -۳9

احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 5659048676  بشماره  کوهپایه  از  ۱87۱ صادره  شناسنامه 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱6۲ فرعی از اصلی ۱۲95۳ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  ۱۱5/۳۳مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

40- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۱۲9 مورخ ۱۳95/۱0/۱5  سید یحیی موسوی  فرزند سید ناصر 

بشماره شناسنامه ۳95۲۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۲۳۲4764 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۱۳7/۲4 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4۱- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۱47 مورخ  ۱۳95/۱0/۱5ناصر فخاری فرزند غالمرضا بشماره 

شناسنامه 8778 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۳789655 در ششدانگ دفتر فروش مصالح 

ساختمانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۲ فرعی از اصلی ۱۱497 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت ۲۲4/۳9 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اعتباریان خوراسگانی  رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۱5۲ مورخ  ۱۳95/۱0/۱5حسین   -4۲

یکباب  ششدانگ  در   ۱۲8۳6۳905۱ ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۱0۲۲ شناسنامه  بشماره  رضا 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۱8 فرعی از اصلی ۱5۱9۲ واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  ۲۱0/۲9مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4۳- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۱89 مورخ  ۱۳95/۱0/۱6سیداسداله موسوی فرزند سیدعباس 

بشماره شناسنامه ۱07 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱۲8۱479 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

 ۱۳۲/۱0 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6۱55 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  زارعین گشیری  بیگم  مورخ  ۱۳95/۱0/۱6صدیقه   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۱9۱ شماره  رای   -44

یکباب  ششدانگ  در   ۱۲9۱۳06684 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  حسین 

به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   ۱095۱ زمین پالک  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  ساختمان 

مساحت  ۲09/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  گیالنی  منصور   ۱۳95/۱0/۱8 مورخ   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۳45 شماره  رای   -45

شناسنامه 9040 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۲6۱90۳۱ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۱۲6 فرعی از اصلی ۱5۱90 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 ۳00/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  تهرانی  دادخواه  اله  مورخ  ۱۳95/۱0/۱8حبیب   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۳5۲ شماره  رای   -46

محمود بشماره شناسنامه 78۳ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8867۲977 در چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی ۱۱549 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱55/49 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۳57 مورخ  ۱۳95/۱0/۱8فریده وطن خواهان اصفهانی فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 4۱5۲۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲80۳0۳948 در دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی ۱۱549 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱55/49مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳۳84 مورخ  ۱۳95/۱0/۱8 محمد قائد امینی هارونی  فرزند 

مرحوم حاجی آقا بشماره شناسنامه ۱۳8۲ صادره از شهركرد بشماره ملی 46۲0469084 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۲۳7 فرعی از اصلی ۱5۲0۱ واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت ۲78/۱5 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حسین شاهزیدی فرزند علی .

49- رای شماره ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳4۱7 مورخ  ۱۳95/۱0/۱9مرتضی آخوندی دهاقانی  فرزند یداله 

بشماره شناسنامه ۲۲7 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5۱۲958970۱ در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۳0۱9 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱۲۱/۱۱ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اصفهانی  روحانی  مورخ  ۱۳95/۱0/۲۳محمدعلی   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳6۱7 شماره  رای   -50

محمدحسین بشماره شناسنامه 6865 صادره از خمینی شهر بشماره ملی ۱۱406۳۱047 در سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱5۲۳4 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  4۲4/۲0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اصفهانی  روحانی  مورخ  ۱۳95/۱0/۲۳احمد   ۱۳9560۳0۲0۲70۱۳6۲0 شماره  رای   -5۱

دانگ  سه  در   ۱۲8۳578409 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   890 شناسنامه  بشماره  محمدحسین 

مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱5۲۳4 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  4۲4/۲0مترمربع. خریداری طی سند رسمی.                     

                                                                                         ادامهدرصفحهبعد

پیشرفت 30 درصدی پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری
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حتما بخوانید!
امانت داری در آرای مردمی فیلم فجر

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم »فصــل نرگــس«، آخریــن ســاخته نــگار 
ســی وپنجمین  فیلم هــای  از  یکــی  آذربایجانــی، 
جشــنواره فیلــم فجــر اســت کــه در اصفهــان اکــران 
می شــود. فصــل نرگــس دومیــن ســاخته نــگار 
روبــرو«  »آینه هــای  فیلــم  از  بعــد  آذربایجانــی 
اســت. فیلــم اول نــگار آذربایجانــی هرچنــد در گیشــه 
چنــدان موفــق نبــود، امــا بــا تحســین منتقــدان بــه 
ــد.  ــرو ش ــردان روب ــک کارگ ــم ی ــن فیل ــوان اولی عن
ــه  ــم ب ــود ه ــم خ ــن فیل ــرای دومی ــی ب آذربایجان
ســراغ موضوعــات اجتماعــی و تــم مــورد عالقــه 
ــه  ــتی ها رفت ــان ها و دوس ــط انس ــی رواب ــود، یعن خ

ــت. اس
    خالصه داستان

ــم  ــیار مبه ــم بس ــده فیل ــتان منتشرش ــه داس خالص
اســت؛ آنچــه تاکنــون خــود ســازندگان دربــاره 
ــت  ــن اســت: فصــل نرگــس روای ــد ای ــم گفته ان فیل
ــروز  ــای ام ــه در وانفس ــت ک ــی اس ــای معمول  آدم ه
و در جهانــی کــه میــل به خودشــیفتگی و خودمحوری 
دارد، شــفافیت روح و ذهنشــان را از دســت نداده انــد 
 و مفهــوم احســاس خــوش ناشــی از انســانیت 

و نوع دوستی را به درستی درک می کنند. 
»فصــل نرگــس« در جزئیــات خــود داســتان عشــق 
اســت و دوســتی بــا هــم نــوع؛ امــا در تعریــف 
ــد  ــش می کش ــه چال ــان ها را ب ــت انس ــر، هوی کلی ت
و اهمیــت احتــرام بــه نفــس زندگــی را بــه مخاطــب 

یــادآوری می کنــد.
    محتاطانه

آذربایجانــی در اولیــن فیلــم خــود یعنــی آیینه هــای 
ــز  ــیار چالش برانگی ــوع بس ــت روی موض ــرو دس روب
ــال از  ــت س ــت. هف ــیت گذاش ــر جنس ــی تغیی یعن
آن فیلــم گذشــته و بــه نظــر می رســد ایــن بــار 
مضمــون اصلــی فیلــم ماننــد فیلــم اولــش، چنــدان 
خــط قرمــزی نیســت و یــک قصــه اجتماعــی 
ــه هــر حــال ایــن  ــط انســان ها. ب ــاره رواب اســت درب

 بــار حساســیت کمتــری روی فیلــم وجــود دارد 
و احتمـــاال راحت تـــر هم آن را اکـران خواهـد کـرد.

    بازیگران
شایســته ایرانــی، بازیگــر اصلی فیلــم قبلــی آذربایجانی 
ــای  ــار پ ــن ب ــراه اوســت و ای ــز هم ــم نی ــن فیل در ای
بازیگــران نامی تــر هــم بــه میــان آمــده اســت: 
ــا ناصــر، پژمــان بازغــی، گوهــر  ــر، یکت ریمــا رامین ف
آذربایجانــی  فیلــم  آقایــی.  امیــر  و  خیراندیــش 
ــق  ــه و در مناط ــن رفت ــوی دوربی ــش جل ــا پی مدت ه

مختلــف تهــران، از شــمال تــا جنوب شــهر فیلمبــرداری 
شــده اســت. او بــرای اکــران، پروانــه نمایــش 
ــم را اول در  ــح داد فیل ــا ترجی ــود؛ ام ــه ب ــم گرفت ه

ــد. ــش بده ــنواره نمای جش
    عوامل فیلم

ــده:  ــی، تهیه کنن ــگار آذربایجان کارگــردان، نویســنده: ن
ســحر صباغ سرشــت، مدیــر فیلمبــرداری: تــورج 
ــدهللا اســکندری  ــردازی: عب منصــوری، طــراح چهره پ
ــزاد  ــد: به ــر تولی ــاس رســتگارپور، مدی ــردار: عب صداب
ــراح  ــان، ط ــرزاد ضرابی ــه: مه ــراح صحن ــمی، ط هاش
لبــاس: مهــرزاد ضرابیــان، مه لقــا ناقــد، تدویــن: 
 ســودابه ســعیدنیا، خشــایار موحدیــان، طراحــی 
و ترکیــب صــدا: رضــا نریمــی زاده، موســیقی: ســتار 
اورکــی، گرافیســت و طــراح تیتــراژ: عزیــز محســنی  
جلوه هــای  ســلیمی،  ســیروس  پوســتر:  طــراح 
فیلمبــردار:  فصیحــی،  فریــد  ویــژه کامپیوتــری: 
ــز:  ــردان و برنامه ری ــتیار اول کارگ ــاری، دس ــا غف رض
شــکیل مظفــر، منشــی صحنــه: آذر تجلــی، عکــس: 
ــد صالحــی، مشــاور رســانه ای: منصــوره بســمل  امی
تبلیغــات فضــای مجــازی: آریــان امیرخــان، مجــری 

ــارف. ــا ع ــرمایه گذار: حمیدرض ــرح و س ط
ــا  ــر، یکت ــا رامین ف ــی، ریم ــان بازغ ــران: پژم  بازیگ
ناصــر، امیــر آقایــی در نقــش رضــا فرجــام، شایســته 
ــح  ــوری، صال ــام ن ــی، س ــا هدایت ــی، محمدرض ایران
میرزاآقایــی، گوهــر خیراندیــش، شــیرین اســماعیلی، 

شــبنم گــودرزی.

- اصغــر فرهــادی بــا انتشــار متنــی در نیویورک تایمــز گفــت: 
ــینما  ــی س ــر اهال ــار دیگ ــال در کن ــکار امس ــم اس در مراس

شــرکت نخواهــم کــرد.
- فیلــم ســینمایی »النتــوری« ســاخته رضــا درمیشــیان از 
ــع  ــی توزی ــش خانگ ــبکه نمای ــاه در ش ــح روز 11 بهمن م صب
شــد. تماشــای ایــن فیلــم بــرای افــراد زیــر 1۶ ســال توصیــه 

نمی شــود.
- پنجمیــن شــماره فصلنامــه علمی تخصصــی روزنامه نــگاری 
الکترونیــک بــه مدیــر مســئولی محمدحســن اســدی طارمی 

منتشــر شــد.
فیلــم  رســانه ای  نشســت  در  بــا حضــور  راد  ســعید   -
آذری زبــان »خانــه« آن را تحســین کــرد و گفــت: خوشــحالم 
ــه آن را  ــود ک ــال ب ــنواره امس ــم جش ــن فیل ــه اولی ــه خان ک
ــم. ــان ترکــی نمی دان دیــدم؛ در حالــی کــه یــک کلمــه از زب

ــر فجــر  ــی در جشــنواره  تئات ــر« در حال ــر »افســانه بب - تئات
دوبــاره بــه صحنــه رفــت کــه هدایــت هاشــمی، تنهــا بازیگــر 
آن، در مونولوگ هایــش بــا علــی مرادخانــی، معــاون هنــری 
وزارت ارشــاد، کــه در میــان تماشــاگران بــود، چندبــار شــوخی 

کــرد.
ــی  ــای ادب ــنواره انجمن ه ــتین جش ــی نخس ــم پایان - مراس
کــه قــرار بــود در اســفندماه امســال برگــزار شــود، بــه دلیــل 
همزمانــی بــا یازدهمیــن جشــنواره شــعر فجــر بــه بهــار ســال 

آینــده موکــول شــد.
- کتــاب »جســتارهایی در پالســکو« منتشــر و بــه شــهدای 
آتش ســوزی  دلخــراش  حادثــه  در  کــه  آتش نشــان 
ــد. ــم ش ــد، تقدی ــان باختن ــکو ج ــاری پالس ــاختمان تج س

- در شــرایطی کــه ممیــزی به ویــژه در رابطــه بــا همســران در 
فیلم هــای ســینمایی از چالش هــا و ســوژه های همیشــگی 
بــوده و فیلمــی مثــل »کاناپــه« هــم بــا نمایــش واقعــی یک 
ــداری  ــد، دل ــی مان ــی پشــت در جشــنواره باق ــواده ایران خان
دادن زن فیلــم »خانــه دیگــری« توســط همســرش آن هــم 

پشــت در کمــد باعــث خنــده تماشــاگران فیلــم شــد.
دســت زدن های  اولیــن  جشــنواره  روز  اولیــن  در   -
تماشــاگران کاخ رســانه در حیــن نمایــش فیلــم کــه در 
ســال های گذشــته بــه نشــانه تمســخر و اعتــراض مرســوم 
شــده، بــه بخشــی از فیلــم »آزاد بــه قیــد شــرط« حســین 

ــت. ــق داش ــهابی تعل ش
ــش«  ــماره ش ــری »ش ــس گال ــراج عک ــومین دوره ح - س
ــا  ــری برپ ــن گال ــل ای ــفند در مح ــدت 3 روز از ۶ اس ــه م ب

می شــود.
- تصویربــرداری مجموعــه »شــهرک جیــم« بــه کارگردانــی 
ــد.  ــان می رس ــه پای ــاه ب ــر بهمن م ــا آخ ــب خیز ت ــی ش عل
تاکنــون ۲۶ قســمت از ایــن مجموعــه ۷۰ قســمتی روی 
آنتــن شــبکه ســوم ســیما رفتــه و بــر اســاس پیش بینی هــا 
ــا اوایــل اســفندماه پخــش خواهــد  ســایر قســمت ها نیــز ت

شــد.

 بررسی کارنامه کاری 

سه هنرمند تئاتر اصفهان

کیمیای وطن

ســومین همنشــینی زمســتانه 
برنامــه کارنامــه بــا محوریــت 
کارنامــه  بررســی  و  گفت وگــو 
کـــاری »اســــدهللا اســــدی« 
بهمن مــاه   1۲ تئاتــر  کارگــردان 
می شــود.  برگــزار   1۷ ســاعت 
احمــد  و  شــفیعی  حبیب الــه  کاری  کارنامــه  بررســی 
ــر  ــاه از دیگ ــای 19 و ۲۶ بهمن م ــز در تاریخ ه ــاهین فر نی ش
برنامه هــای »کارنامــه« اســت کــه از ســوی تــاالر هنــر 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار خواهــد 
شــد. عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت در 
ایــن برنامــه می تواننــد بــه محــل تــاالر هنــر واقــع در میــدان 
ــت ها  ــن نشس ــر در ای ــدان تئات ــد. هنرمن ــه کنن ــه مراجع الل
ــان  ــه بی ــد و ب ــت می کنن ــود صحب ــری کار خ ــی نظ از مبان
ــن  ــی از بهتری ــده و نمونه های ــود در آین ــم انداز کاری خ چش

می پردازنــد. کارهایشــان 

برگزاری کنگره بین المللی محتشم کاشانی 

در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

مدیــر اجرایــی کنگــره بین المللــی محتشــم کاشــانی گفــت: 
کنگــره بین المللــی محتشــم کاشــانی نیمه اســفند امســال در 
کاشــان برگــزار می شــود. ســید مرتضــی طاهــری بــه ارســال 
ــرد  ــاره ک ــره اش ــن کنگ ــه ای ــه دبیرخان ــی ب ــه علم  3۰۰ مقال
و گفــت: مهلــت ارســال ایــن مقاله هــا تــا ۲۰ بهمــن امســال 
ــی  ــای فرهنگ ــکیل کمیته ه ــت. وی از تش ــده اس ــد ش تمدی
هنــری، عمرانــی، داوران و اطالع رســانی و تبلیغــات از ماه هــا 
ــر داد  ــا مشــخص کــردن اعضــا و شــرح وظایــف  خب ــل ب  قب
ــه 5۰۰ دانشــگاه  ــزرگ ب ــزود: بیــش از ۲ هــزار پوســتر ب  و اف
و مرکــز آمــوزش عالــی ارســال شــده اســت. مســئول کمیتــه 
فرهنگی هنــری ایــن کنگــره نیــز گفــت: ایــن کمیتــه در پنــج 
ــانی ــم کاش ــعر محتش ــی ش ــش مل ــزاری همای ــور برگ  مح

ــگاه  ــی نمایش ــم، برپای ــعر محتش ــی در ش ــار خوشنویس آث
ــی  ــدف معرف ــا ه ــران ب ــان و ذاک ــش مداح ــس، همای عک
ــان  ــان و جوان ــه نوجوان ــی ب شــعر محتشــم ایــن شــاعر آئین
فعالیــت می کنــد. رونمایــی از چندیــن کتــاب و کتابشناســی 
ــاپ  ــه، چ ــم در 1۰ مقال ــه محتش ــی و اندیش ــم، زندگ محتش
چکیــده مقــاالت ارائه شــده در کنگــره و تجدیــد چــاپ دیــوان 
محتشــم کاشــانی از جملــه برنامه هــای جانبــی کنگــره 

ــت. ــانی اس ــم کاش ــی محتش بین الملل

اخبار کوتاه

ــتاد  ــی س ــت توجیه ــینما در نشس ــه س ــل خان ــر عام مدی
اجرایــی آرای مردمــی ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر 
بیــان کــرد: امانــت داری در آرای مردمــی، مهم تریــن وظیفــه 
ــی  ــی آرای مردم ــتاد اجرای ــی س ــت توجیه ــت. نشس ماس
ــر  ــا حضــور منوچه ــم فجــر ب ســی وپنجمین جشــنواره فیل

 شاهســواری مدیــر عامــل خانــه ســینما
هیئت مدیــره  عضــو  راســتین  شــادمهر 
ــر  ــتیانی پور مدی ــی آش ــینما و عل ــه س خان
ســتاد انتخــاب فیلــم برگزیــده تماشــاگران 
ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر در 
ــزار  ــینما برگ ــه س ــیف هللا داد خان ــالن س س
ــه  ــاره ب ــا اش ــواری ب ــر شاهس ــد. منوچه ش

ضــرورت امانــت داری شمارشــگران آرای مردمــی بیــان 
کــرد: شــما بــه عنــوان کســانی کــه رأی مــردم را دریافــت 
ــا  ــد آن ه ــد، بای ــت کنی ــا مراقب ــد از رأی آن ه ــد، بای می کنی
را تشــویق کنیــد؛ امــا نبایــد بــه آن هــا در رأی دهــی جهــت 
بدهیــد. بایــد فضایــی ایجــاد کنیــد کــه بــرای مــردم 

اشــتیاق ایجــاد شــود. شــما امانــت دار رأی مــردم هســتید. 
وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه جمــع آوری آرای مردمــی عنــوان 
کــرد: از ســال ۷۶، آرای مردمــی جمــع آوری می شــود کــه 
ــد  ــه ســینما آن را برگــزار کــرده؛ امــا چن البتــه عمومــا خان
ســال اســت کــه رأی مردمــی اهمیــت ویــژه ای پیــدا کــرده 
ــردم  ــم در م ــن حجــم اشــتیاق ه  اســت. ای
و هــم در فیلمســازان بیشــتر از ســال های 
ــد توجــه  ــل وجــود دارد و از همیــن رو بای قب
ــت داری رأی مــردم داشــته  ــه امان ــژه ای ب وی
ــت  ــرد: اهمی ــه ک ــواری اضاف ــید. شاهس باش
دیگــر  از  بیشــتر  اگــر  مردمــی  ســیمرغ 
ــون  ــت. ممن ــر نیس ــد، کمت ــیمرغ ها نباش س
ــد اینکــه آرای مردمــی  ــه امی ــه می کشــید. ب ــی ک از زحمات
بــه ســالمت اخــذ شــوند. وی درخصــوص تغییــرات ســایز 
ــه  ــرای اینک ــح داد: امســال ب ــری توضی ــای رأی گی کارت ه
راحت تــر عمــل کننــد، ســایز  آرا،  انداختــن  در  مــردم 

کارت هــای رأی گیــری را کوچک تــر کردیــم. مهــر

امانت داری در آرای مردمی فیلم فجر
رامبــد جــوان بــا بیــان اینکــه زمــان اکــران عمومــی فیلــم 
جدیــدش بــه بازخوردهــای جشــنواره  فجــر بســتگی دارد، 
ــتقبال  ــر از آن اس ــت و اگ ــگار«، سینماس ــرد: »ن ــد ک تاکی
ــد  ــران می توان ــینمای ای ــن س ــگ و لح ــان، رن ــود، زب ش

تغییــر کنــد. 
»نــگار«  فیلــم  تهیه کننــده  و  کارگــردان 
دربــاره  قرارگیــری فیلمــش در تقســیم بندی 
گــروه »هنــر و تجربــه« و در پاســخ بــه 
اینکــه آیــا »نــگار« را بایــد یــک فیلــم 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــری دانس ــا هن ــی ی تجرب
فیلــم  یــک  »نــگار«،  نمی کنــم  فکــر 
ــا  ــه ب ــم تجرب تجربــی باشــد. البتــه نمی دان

ــه هــر حــال هــر  ــی ب چــه مفهومــی مطــرح می شــود؛ ول
ــه ای را بــه دســت  کاری کــه انجــام می دهیــم، یــک تجرب
ــگار«، فیلمــی اســت کــه دســت کم  می آوریــم و فیلــم »ن
ــن  ــال چنی ــه ح ــا ب ــت و ت ــازه اس ــی ت ــن خیل ــرای م ب
فیلمــی نســاخته بــودم؛ بــه همیــن دلیــل برایــم بــه شــدت 

لذت بخــش بــود و شــاید میــل بســیار زیــادی بــه ســاخت 
ــم.  ــته باش ــی داش ــن فیلم های چنی

ــن  ــه در ای ــه ای ک ــا تجرب ــم ب ــر می کن ــا فک ــت: قطع او گف
ــم بعــدی ام را هــم دوســت  ــه دســت آورده ام، فیل ــم ب فیل
دارم بــا اســتفاده از ایــن جنــس روایــت و تکنیــک در 
ــد  ــه می توان ــه شــکل قصــه ای ک ســینما و ب
ــر  ــه فک ــد و ب ــر کن ــب را درگی ــن مخاط ذه
بینــدازد، بســازم. حــاال اگــر اســمش تجربــی 
ــرار  ــی ق ــد در ســینمای تجرب باشــد، می توان
گیــرد؛ ولــی بــه نظــرم فیلــم »نــگار«، یــک 
فیلــم حرفــه ای اســت؛ چــون تمــام عوامــل 
آن حرفــه ای هســتند و بــا تجربــه  زیــادی در 
ایــن فیلــم وارد شــدند؛ چــه آن هایــی کــه جلــوی دوربیــن 
ــن  ــد. ای ــن بودن ــت دوربی ــه پش ــی ک ــه آن های ــد و چ بودن
ــد  ــی را حــل کن ــک معضــل اجتماع ــرار نیســت ی ــم ق فیل
 یــا معضلــی را بــه نمایــش بگــذارد؛ بلکــه یــک قصــه دارد 

و فقـــط آن را تعـــریف مـی کنـد. ایسنا

فرزند جهانگیر  قهنویه  دهقانی  مورخ  1395/1۰/۲3عباسعلی   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰13۶۲1 رای شماره   -5۲

بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲91855۰۷۶ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۲151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 19۶/4۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰13۶۲4 مورخ 1395/1۰/۲3 زهرا كرباسی والشانی فرزند امراله بشماره 

شناسنامه 11 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 114۲۰4۷5۰4 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۲151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 19۶/4۰ 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  راطق  دخت  پروین   1395/1۰/۲3 مورخ   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰13۶59 شماره  رای   -54

شناسنامه 119۲ صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲853۰5345 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۰4۰8 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۲9/45 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  راتق  مورخ  1395/1۰/۲3علی   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰13۶۶1 شماره  رای   -55

۶۲8 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲84415۶19 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۰4۰8 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۲9/45 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  نعمت  فرزند  اکبری  مورخ  1395/1۰/۲3پرویز   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰13۶95 شماره  رای   -5۶

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   54195۶9۶۲۰ ملی  بشماره  مبارکه  از  صادره   1۷ شناسنامه 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1۰393 باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۶9/۲۰مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

5۷- رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰13854 مورخ 1395/1۰/۲5 محمد علی رحمانی مطلق  فرزند حسن 

بشماره شناسنامه ۷95۰ صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲83۷81۲98 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۲18/55مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  قربانعلی  فرزند  رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰1388۶ مورخ 1395/1۰/۲5 حسین صادقی   -58

شناسنامه ۶3 صادره از اردستان بشماره ملی 118914۷۷۶9 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی از اصلی 1۰۲4۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  145/81مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رمضانعلی قربانیان.

59- رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰1389۰ مورخ 1395/1۰/۲5 ماهرخ عابدی مارچوبه فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 3 صادره از اردستان بشماره ملی 1189۷۲8311 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی از اصلی 1۰۲4۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 145/81 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رمضانعلی قربانیان.

بشماره  عباسعلی  فرزند  پرورش  مورخ  1395/1۰/۲۶مریم   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰13934 شماره  رای   -۶۰

شناسنامه 1۰۲4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲85۷14۰۰8 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۲3 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 1۶۰/4۲مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶1- رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰139۶۷ مورخ  1395/1۰/۲۷حسین اسماعیلی فرزند قدیر علی بشماره 

بر روی  احداثی  باغ  یکباب  از اصفهان بشماره ملی 1۲83۶۶314۷ در ششدانگ  شناسنامه ۲۲4 صادره 

مساحت  1۲43/۲4مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   1151۶ پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رسول  فرزند  باقران  اصغر  علی   1395/1۰/۲۷ مورخ   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰139۶8 شماره  رای   -۶۲

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   119934۲۰33 ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   9۰ شناسنامه 

قسمتی از قطعه زمین پالک 11599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 11۶/4۰ مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

سیدمرتضی  فرزند  ابری   صالحی  مورخ  1395/1۰/۲۷زهره   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰139۶9 شماره  رای   -۶3

بشماره شناسنامه ۶51 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲91443۷۲1 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۶9 فرعی از اصلی 1۲953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1۰8/88 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

محمدصادق  فرزند  دارگانی  توكلی  مورخ  1395/1۰/۲۷ایران   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰139۷1 شماره  رای   -۶4

بشماره شناسنامه 3۰ صادره از فالورجان بشماره ملی 1111۶1۰541 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  18۷/۰8مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

۶5- رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰141۷۶ مورخ  1395/1۰/3۰اعظم نجاریان خوراسگانی فرزند رضا  بشماره 

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1۲91۷34589 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3 شناسنامه 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۶555 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1۲8 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

۶۶- رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰141۷۷ مورخ  1395/1۰/3۰حسین داوری دولت آبادی  فرزند محمد 

علی بشماره شناسنامه 1۶5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲84۲۶9۷8۷ در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  1۶9/59مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

فرزند سید  مورخ  1395/11/۰3سیدعلی حسینی دستجردی   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰143۰۰ رای شماره   -۶۷

ابراهیم بشماره شناسنامه 34۶ صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲8۶3۷8۲81 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۰393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/34 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶8- رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰143۰1 مورخ  1395/11/۰3محسن کردگاری سواردزی فرزند حسین 

بشماره شناسنامه 9۶ صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲8393383۷ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 138-14۲-143 فرعی از اصلی 1۰353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  191/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  یداله  فرزند  مداحی  مورخ  1395/11/۰3اسمعیل   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰143۰۲ شماره  رای   -۶9

شناسنامه 5 صادره از مباركه بشماره ملی 54193۷۰859 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

 18۲/۲۰ مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   1۰353 اصلی  از  فرعی   1۰8 پالک  زمین  قطعه  از 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  ولی  فرزند  رفیعی  مورخ  1395/11/۰4جالل   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰143۷4 شماره  رای   -۷۰

احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   11413۰۶999 ملی  بشماره  شهر  خمینی  از  صادره   3۶۲5 شناسنامه 

مترمربع.  به مساحت 1۶۲  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   1۲۶11 زمین پالک  از قطعه  روی قسمتی  بر 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  قدمعلی  فرزند  ورپائی  حمیده   1395/11/۰۶ مورخ   1395۶۰3۰۲۰۲۷۰144۶۰ شماره  رای   -۷1

شناسنامه ۲3 صادره از نائین بشماره ملی 1۲499814۰9 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک ۶۲91 فرعی از اصلی 1519۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 11۰ مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول:1395/11/1۲ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/۲۷

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان حسین هادیزاده« 34۶4۲/م الف

دادنامه
طالقانی ک شهید محمد  نشانی خورزوق خ  به  عبدالمحمد  فرزند  بنی سعیدی  : خانم مرضیه  خواهان 

موسوی بن بست هجرت پ ۲5 درب سفید رنگ خواندگان: 1- آقای محمد مجتبی موسی پور فرزند 

زعالن همگی به نشانی خورزوق خ طالقانی ک شهید محمد موسوی بن بست هجرت پ ۲5 3- آقای 

عبداالمیر موسی پور فرزند زعالن 4- خانم مهناز عبدالهی فرزند عبداله همگی به نشانی مجهول المکان 

5- آقای مهدی موسی پور فرزند زعالن به نشانی خورزوق خ طالقانی ک شهید سید محمد موسوی بن 

از پرداخت هزینه دادرسی رای دادگاه در  بست هجرت پ ۲5 خواسته ها: 1- مطالبه مهریه ۲- اعسار 

خصوص دادخواست خواهان خانم مرضیه بنی سعیدی به طرفیت خواندگان آقایان 1- عبداالمیر موسی 

پور ۲- مهدی موسی پور 3- محمد مجتبی موسی پور و خانم مهناز عبدالهی به خواسته مطالبه مهریه به 

شرح دادخواست و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و استشهادیه 

ممضی به امضای گواهان که داللت بر عدم توانایی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی دارد لهذا مستندا به 

ماده 5 از قانون حمایت از خانواده حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم 

می دارد تا در مرحله اجرای حکم و وصول محکوم به از وی اخذ گردد و در ماهیت دعوی با توجه به مفاد 

دادخواست تقدیمی خواهان فتوکپی مصدق سند نکاحیه که داللت بر علقه و زوجیت دایم زوجین دارد و 

فتوکپی گواهی حصر وراثت زوج و اینکه خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثر و 

مدللی که موجب بی حقی خواهان یا برائت ذمه خود باشد به دادگاه ارائه ننموده و مستند دعوی خواهان 

سند رسمی خالی المعارض می باشد لهذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به تبصره الحاقی 

به ماده 1۰8۲ و 1۰۷8 از قانون مدنی و مواد 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 

به پرداخت پنجاه گرم طالی هجده عیار و مبلغ چهل میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان و تعداد بیست 

سکه تمام بهار آزادی از ماترک مرحوم با رعایت شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تا زمان فوت 

صادر و اعالم می دارد ضمنا در خصوص دادخواست خواهان خانم مرضیه بنی سعیدی به طرفیت خوانده 

آقای مجتبی موسی پور به خواسته مطالبه مهریه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و اینکه خوانده 

حسب اصالحیه گواهی فوت شماره ۷۰/95 ش ح مورخ 95/۰4/۰3 فوت نموده است مستند به مواد ۲ و 

8۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می دارد آرائ صادرهغیابی و ظرف مهلت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغقابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

مدیرشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/1۰۰8/م الف به تاریخ 1۰ /95/11

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانم طاهره بیگم خدادادی و غیره دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی 

به طرفیت آقایان محمد زارع و علی زارع به این دادگاه تسلیم که به کالسه 95114۲/ح1 ثبت و برای تاریخ 

9۶/۰1/۲۷ ساعت ۰9:3۰ وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد 

لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع 

و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 

دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/1۰۰۷/م الف به تاریخ 95/11/1۰

آگهی حصر وراثت
 1 ح  ش   ۷۷5/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   5۶49 شماره  شناسنامه  دارای  مرادی   ناهید  خانم 

رمضان  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر  دادگاه  این  از  )وراثت( 

مرادی  بشناسنامه 4۲8۶ در تاریخ 1393/۰9/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- سعید ش.ش 119 )۲( محمد ش.ش ۶15۶  )3( ناصر  ش.ش 5319 

)4( ناهید ش.ش 5۶49 )5( زهره ش.ش  95  همگی مرادی و فرزند رمضان )فرزندان متوفی( اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/1۰۰8/م الف به تاریخ  1395/11/1۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
این دادگاه  به  انور حسینی  آقای  محمد  به طرفیت  به خواسته طالق  خانم پروین حکیمی دادخواستی 

تعیین شده  تاریخ 9۶/۰1/1۶ ساعت ۰9:3۰ وقت رسیدگی  برای  و  ثبت  95۰91۰/ح1  به کالسه  تسلیم که 

است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می 

آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/1۰۰۰/م الف به تاریخ 95/11/11

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 45/185  اصلی واقع در بخش 1۶ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حجت زینلی فرزند حسین  در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 

متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روزیک شنبه مورخ 1395/1۲/۰8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

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

در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 

معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 

مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/11/1۲ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰5/1۰14/الف/م به تاریخ 95/11/11

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  شماره پالک یک فرعی مفروز شده از پالک 9۶۲8 اصلی 

واقع  در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد رحیم دادپور فرزند خدا خواست 

در جریان ثبت است و رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰۰۷55۰مورخ 95/۰۶/1۶  از طرف هیات حل اختالف 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/1۲/18 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 

در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه 

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

مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/11/1۲

 شماره :34391/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  شماره پالک 3۰99 فرعی مفروز شده از پالک 11548 اصلی 

واقع  در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم عفت نصوحیان فرزند عبدالوهاب در جریان 

ثبت است و رای شماره 1395۶۰3۰۲۰۲۷۰۰۷4۰۶مورخ 95/۰۶/14  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 

فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/1۲/۰9 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 

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

تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲۰ ماده  امالک مطابق  و صاحبان  اعتراضات مجاورین  یابند  در محل حضور 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض 

مراجع ذیصالح  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  باید ظرف مدت یک 

قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا 

نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/11/1۲

 شماره :3459۲/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان حسین هادیزاده

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آراء صادره هیات / هیات های موضوع  برابر  های فاقد سند رسمی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 

و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند. می  اعتراضی داشته  سند مالکیت متقاضیان 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

شماره  رای  برابر   -1 ردیف  نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ 

1395۶۰3۰۲۰۲3۰۰14۰5مورخ 1395/1۰/3۰ آقای محمد علی خادمی    به شماره شناسنامه 59 کدملی 

51۲9۷5۰314 صادره از دهاقان  فرزند کریم   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 34۰ متر مربع 

مفروزی از پالک شماره 1383-4 اصلی واقع در بخش ثبت اصفهان که بصورت قولنامه عادی خریداری 

نموده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/1۲     تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/۲۷ 

شماره : 34۷81/ م الف    امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای محمد علی برومند فرزند محمد باقر  به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود 

رسما گواهی گردیده  مدعی است که سند مالکیت ۲ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ قریه سیاه افشار 

پالک ثبتی 515/1۲۲ بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 5413۰۲ که در صفحه ۲۲۲ دفتر جلد 191 امالک ذیل 

ثبت 1۷۰99  بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس  مفقود شده است. بنابراین 

چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲۰ آئین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف  یا وجود سند 

مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف  1۰ 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 بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

نگاهی به فیلم »فصل نرگس« ساخته نگار آذربایجانی

فصل انسانیت

»نگار«، یک فیلم تجربی نیست
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حتما بخوانید!

»نه« قاطعانه مینو مداح به ... سه شنبه  12  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  358 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

سردار آزمون در راه ویارئال؟
 باشــگاه ویارئــال قصــد دارد 
پــس از فــروش الکســاندر پاتــو 
ــردار  ــا س ــده ب ــد روز آین ــا چن ت
امضــا کنــد.  قــرارداد  آزمــون 
ویارئــال از مدت هــا قبــل بــه 
ــده دار  ــم آین ــک مهاج ــال ی دنب
 اســت تــا خــط حملــه خــود 
را تقویــت کنــد. مهاجــم مدنظــر باشــگاه اســپانیایی، ســردار 

آزمون است.
ــاالت  ــل نقل وانتق ــون را در فص ــت آزم ــد داش ــال قص  ویارئ
ــا دو  ــه ت ــی ک ــد. در حال ــذب کن ــتانی ج ــا تابس ــتانی ی زمس
هفتــه پیــش بــه نظــر می رســید ایــن امــر امکان پذیــر 
نیســت، ولــی تــا چنــد روز آینــده ایــن قــرارداد امضــا خواهــد 
ــت  ــه خدم ــی را ب ــی ایران ــت مس ــاده اس ــال آم ــد. ویارئ ش
بگیــرد. اولیــن گام ایــن قــرارداد، فــروش پاتــو بــه تیانجیــن 
ــو  ــا خــروج پات ــود. باشــگاه اســپانیایی ب ــن ب ــن چی کوانجی
ــن  ــه دســت خواهــد آورد. گام بعــدی ای ــورو ب ــون ی ۱۸ میلی

ــت. ــتوف اس ــگاه روس ــردن باش ــد ک ــگاه، متقاع باش
ــال ۲۰۱۶  ــیایی س ــن آس ــن بازیک ــوان بهتری ــه عن ــون ب  آزم
ــن بازیکــن اســت  ــز خواهــان ای ــول نی شــناخته شــد. لیورپ
و ویارئــال بایــد بــا باشــگاه انگلیســی در ایــن زمینــه رقابــت 

ــد. گل کن

 چشمی نمی تواند با استقالل 

قراردادی را ثبت کند
ــک  ــگ برتر هافب ــاالت لی ــه نقل وانتق ــس کمیت ــام رئی ــا اع ب
جــوان ایــن تیــم نمی توانــد قــرارداد خــود را بــا ایــن باشــگاه 

ثبــت کنــد. 
فریبــرز محمــودزاده در ایــن بــاره بــه ســایت ســازمان لیــگ 
گفــت: در تاریــخ ۲۶ تیرمــاه 95 همــکاری روزبــه چشــمی بــا 
باشــگاه اســتقال بــه صــورت توافقــی پایــان یافــت )فســخ 
ــه  ــرارداد، روزب ــه ســیر اداری فســخ ق ــا توجــه ب ــرارداد(؛ ب ق
ــی  ــر تیم ــه ه ــت ب ــی می توانس ــازه زمان ــن ب ــمی در ای چش
ــت  ــت ثب ــن محرومی ــرود؛ بنابرای ــود ب ــرش ب ــد نظ ــه م ک
قــرارداد باشــگاه اســتقال در زمــان نقل وانتقــاالت نیم فصــل 
شــامل روزبــه چشــمی هــم شــده و ســازمان لیــگ قــادر بــه 
ــع  ــا رف ــتقال ت ــگاه اس ــا باش ــن ب ــن بازیک ــرارداد ای ــت ق ثب

ــا نیســت. ورزش 3 ــت از ســوی فیف محرومی

ادامه تحریم »خودجوش« صبایی ها
ــن  ــن ای ــی در تمری ــن روز متوال ــرای دومی ــا ب ــان صب بازیکن
ــراض خــود  ــم اعت ــای ق ــان صب ــم حاضــر نشــدند. بازیکن تی
را بــه صــورت خودجــوش انجــام دادنــد و بــا کادر فنــی نیــز 

ــد. کاپ ــرده بودن ــگ نک هماهن

 »نه« قاطعانه مینو مداح 

به فدراسیون تکواندو
 فدراسـیون هـــای تکوانـــدو و 
ورزش هــای دانشــگاهی تصمیم 
ــدو در  ــرای تیــم تکوان گرفتنــد ب
یونیورســیاد 9۶ بــا مینــو مــداح 
همــکاری کننــد؛ امــا مــداح ایــن 

مسئولیت را نپذیرفت. 
از  تکوانــدو پــس  فدراســیون 
رقابت هــای انتخابــی المپیــک و کســب ســهمیه توســط 
کیمیــا علیــزاده تصمیــم گرفــت مهــرو کمرانــی را جایگزیــن 
مــداح کنــد تــا ســرمربی ســابق تیــم ملــی زنــان بــا دلخــوری 
ــه  ــرد ک ــام ک ــان اع ــان زم ــداح در هم ــار رود. م ــم کن از تی
ــد و حاضــر  ــه خــدا واگــذار می کن مســئوالن ایــن اتفــاق را ب
نیســت دیگــر بــا فدراســیون تکوانــدو همکاری داشــته باشــد. 
ــی  ــارت فن ــرای نظ ــداح ب ــا از م ــاق، باره ــن اتف ــس از ای پ
ــده  ــوت ش ــری دع ــای مربیگ ــگ و کاس ه ــای لی رقابت ه
ــا  ــکاری ب ــه هم ــل مســائل گذشــته حاضــر ب ــه دلی ــه او ب ک

ــنا ــت. ایس ــده اس ــیون نش فدراس

دردسر قانون ترامپ برای بسکتبال ایران
ایرانــی  بازیکنــان آمریکایــی کــه بــا تیم هــای بســکتبال 
قــرارداد داشــتند و از کشــور خــارج شــده اند، بــه احتمــال 
زیــاد نمی تواننــد بــه ایــران بازگردنــد. هم اکنــون جــوزف 
ــی  ــت آمریکای ــس، دو بسکتبالیس ــان ادوارد پرین ــز و ج جون
ــر  ــده اند و مدی ــارج ش ــور خ ــه از کش ــتند ک ــگاه  آزاد هس دانش
برنامه هایشــان از وضعیــت جدیــد ابــراز نگرانــی کــرده؛ چــرا کــه 
بــه احتمــال زیــاد آن هــا نمی تواننــد دوبــاره بــه ایــران بازگردنــد. 
کوانتین هاســلی، بازیکــن آمریکایــی شــهرداری اراک هــم 
کــه بــه دلیــل مشــکات مالــی ایــران را تــرک کــرده بــود، امــا 
قــرار بــود بــا حــل ایــن مشــکات بــه تیمــش بازگــردد، اکنــون 
ــل داشــتن  ــه دلی ــه ب ــه البت ــن مشــکل مواجــه اســت ک ــا ای ب
ــکلش  ــاد مش ــال زی ــه احتم ــتان ب ــور گرجس ــپورت کش پاس
ــم  ــی تی ــتاره آمریکای ــوک، س ــوان ک ــد. داک ــد ش ــل خواه ح
شــیمیدر تهــران، نیــز در تعطیــات لیــگ از ایــران خــارج شــده و 
مشــخص نیســت شــرایط بازگشــتش چطــور خواهــد بــود. مهر

جبارف در راه استقالل خوزستان
جبارف، هافبــک ازبکســتانی اســتقال تهــران احتمــاال راهــی 
تیــم اســتقال خوزســتان خواهــد شــد. پــس از اینکــه 
اســتقالی ها تقریبــا از بــاز شــدن پنجــره نقل وانتقاالتــی 
ناامیــد شــدند، ظاهــرا قــرار اســت بــه مــدت نیم فصــل 
جبــارف را بــه تیــم اســتقال خوزســتان بــه صــورت قرضــی 
ــان آســیا  ــد در لیــگ قهرمان ــا ایــن بازیکــن بتوان بفرســتند ت

ــرود. ورزش 3 ــدان ب ــه می ــم ب ه
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هفتــه نوزدهــم لیــگ برتــر تمامــا بــه کام ســرخابی های 
ــاالی  ــان ب ــه مدعی ــه، هم ــن هفت ــود. در ای ــت ب پایتخ
جــدول بــه جــز اســتقال و پرســپولیس متوقــف 
ــا ایــن وضعیــت، قرمزهــا حاشــیه امنیتــی ۶  شــدند. ب
امتیــازی بــرای خــود بــه وجــود آوردنــد و اســتقالی ها 
هــم موفــق شــدند فاصلــه خــود بــا ذوب آهــن را بــه ۲ 

ــد. ــاز کاهــش دهن امتی
    توقف تراکتور، برد پرسپولیس

تراکتورســازی کــه  برتــر،  لیــگ  نوزدهــم  هفتــه  در 
جدی تریــن رقیــب پرســپولیس در راه قهرمانی اســت، با 
نتیجــه بــدون گل مســاوی برابــر ماشین ســازی متوقــف 
شــد تــا حــاال قرمزهــای تهرانــی امیدوارتــر از همیشــه به 
کســب ســومین قهرمانــی خــود در لیــگ برتــر فکــر کند. 
ــا  ــتباهات داوری کام ــه اش ــازی ای ک ــا در ب تراکتوری ه
ــد  ــا ماشین ســازی مســاوی کردن ــود، ب ــه ضررشــان ب ب
ــاف  ــا، اخت ــر صب ــر ۰ پرســپولیس براب ــروزی ۲ ب ــا پی ت
دو تیــم را در صــدر جــدول بــه ۶ امتیــاز برســاند. حــاال 
ــته  ــر از گذش ــی راحت ت ــا خیال ــد ب ــپولیس می توان پرس
بــه بــازی روز یکشــنبه برابــر تراکتورســازی بــرود و 
 شــاید یــک مســاوی هــم بــرای شــاگردان برانکــو

حکم پیروزی داشته باشد.
    استقالل

ــای  ــدت از اتفاق ه ــه ش ــه ب ــن هفت ــم ای ــتقال ه اس
ــی کــه انجــام  ــرد؛ چــرا کــه در بازی های جــدول ســود ب

 شــد نــه ذوب آهــن رده ســومی موفــق بــه پیــروزی شــد 
و نــه ســپاهان رده پنجمــی تــا شــاگردان منصوریــان کــه 
ــازی رده ســوم  ــه ۲ امتی ــه روزهــای اوج رســیده اند، ب ب
ــازی رده دوم جــدول  ــه 7 امتی ــدی و البت جــدول رده بن
ــه بیســتم جــدول  ــد بازی هــای هفت ــه رون برســند. البت
هــم بــه گونــه ای اســت کــه اســتقالی ها ایــن شــانس 

را دارنــد کــه خــود را از ایــن هــم باالتــر بکشــند. 

در ایــن هفتــه اســتقال بــا تیــم تــه جدولی ماشین ســازی 
رقابــت دارد؛ در حالــی کــه پرســپولیس و تراکتورســازی 
ــم  ــا ه ــد ب ــتم بای ــه بیس ــدار هفت ــاس ترین دی در حس
دیــدار کننــد؛ ایــن یعنــی بهتریــن بخــت بــرای آبی هــای 
پایتخــت بــرای نزدیــک شــدن بــه ســه تیــم اول لیــگ.

    سپاهان و ذوب آهن، ناکامان اصفهانی
ــب  ــر ۰ نصی ــاوی ۰ ب ــه تس ــم دو نتیج ــه نوزده در هفت

دو تیــم اصفهانــی شــد. هــر چنــد کــه تعــدادی از 
هــواداران ســپاهان بــه عملکــرد تیمشــان در برابــر 
ــه ویســی شــعار  ــد و علی ــرض بودن ــت معت صنعــت نف
هــم داده شــد، ولــی نبایــد فرامــوش کــرد کــه آن تیــم 
ــه  ــروز روی پل ــدای فصــل ام ــگ ابت ــدان هماهن ــه چن ن
ــانس را  ــن ش ــه و ای ــرار گرفت ــگ ق ــدول لی ــم ج پنج
ــه  ــم ب ــی ه ــی نیم نگاه ــد حت ــای بع ــا در هفته ه دارد ت
ــد  ــان آســیا داشــته باشــد. هرچن ســهمیه لیــگ قهرمان
ــن در  ــم ذوب آه ــرمربی تی ــینی، س ــی حس ــه مجتب ک
ــل  ــازی تیمــش در مقاب ــان ب ــی پای ــس مطبوعات کنفران
گســترش بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده بــود کــه آن هــا 
بــه قصــد پیــروزی بــه زمیــن رفتــه بودنــد، امــا حســینی 
ــاوی  ــن تس ــد گرفت ــی می دان ــه خوب ــم ب ــودش ه خ
ــه در ســه فصــل گذشــته آن هــا را در  ــر تیمــی ک در براب
ــرای ذوب آهــن  ــود یــک نتیجــه خــوب ب ــرده ب ــز ب تبری

محســوب می شــود.
ــتفاده را از  ــن اس ــت بهتری ــن می توانس ــه ذوب آه البت
توقــف تراکتورســازی در مقابــل ماشین ســازی ببــرد 
و بــه تیــم دوم جــدول نزدیــک شــود؛ ولــی بــازی 
در ســرمای تبریــز و چمــن یــخ زده بنیــان دیــزل، 
ــم،  ــه نوزده ــج هفت ــه نتای ــه ب ــا توج ــی نبود.ب کار راحت
ــی  ــدول خیل ــدر ج ــژه در ص ــگ به وی ــتم لی ــه بیس هفت
ــر روز  ــگ برت ــه بیســتم لی ــود. هفت ــد ب ــر خواه جذاب ت
ــاز  ــازی آغ ــتقال و ماشین س ــازی اس ــا ب ــنبه ب چهارش
ــور  ــدار حســاس پرســپولیس و تراکت ــا دی می شــود و ب

در روز یکشــنبه هفتــه آینــده پایــان می یابــد.

نگاهی به هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال

لیگ به کام سرخابی ها

ــتن  ــم، بس ــای ق ــر صب ــدار براب ــپولیس در دی ــان پرس کاپیت
بازوبنــد ایــن تیــم را تحقــق رویــای باورنکردنی خــود در زمان 
کودکــی می دانــد و امیــدوار اســت پایــان فصــل بــا قهرمانــی 
بــرای آن هــا بــه پایــان برســد. حســین ماهینــی می گویــد: 

اصــا  بگویــم  بایــد  بازوبنــد  درخصــوص 
پیــدا  آن  بــرای وصــف  واژه ای  نمی توانــم 
کنــم کــه حــال مــرا نشــان دهــد. بازوبنــدی 
کــه بــر بــازوی بزرگ تریــن و تاریخ ســازترین 
بازیکنــان پرســپولیس بــوده و شــاید اگــر در 
کودکــی یــک آرزوی محــال داشــتم، همیــن 
بــود. البتــه ســقف آرزوهــای مــن بــه بازوبنــد 

نمی رســید و ایــن واقعــا جــزو آرزوهــای محــال مــن بــود. 
ــف او  ــا لط ــه ب ــکر ک ــدا را ش ــتم و خ ــی داش ــس عجیب  ح
و دعــای خانــواده و تــاش خــودم توانســتم از موقعیت هــای 
ــزرگ  ــار ب ــن افتخ ــون ای ــم و اکن ــور کن ــی عب ــخت زندگ س
نصیــب مــن شــود. کاپیتــان بوشــهری قرمزهــا دربــاره تیــم 

ــر پســت داشــته باشــم شــاید  ــد: اینکــه تغیی ــی می گوی مل
ــذارد و شــانس حضــورم در لیســت  ــر بگ ــی تأثی ــم مل در تی
ــا پرســپولیس  ــد؛ ام ــی را کاهــش ده ــم مل ــی روش و تی ک
ــدای  ــودم را ف ــت. خ ــم اس ــع مه ــن مقط ــن در ای ــرای م ب
پرســپولیس می کنــم و مشــکلی نیســت. 
البتــه مــن در ســمت چــپ دفاعــی ذوب آهــن 
ــم  ــه تی ــوت ب ــان دع ــردم و از زم ــازی می ک ب
ملــی توســط آقــای کــی روش بــه ســمت 
راســت رفتــم. االن هــم مشــکلی نیســت 
و اگــر دعــوت کننــد بــا جــان و دل بــازی 
می کنــم و اگــر هــم ایــن افتخــار نصیبــم 
نشــود، بــرای موفقیــت تیــم ملــی در مســیر صعــود بــه جــام 
جهانــی بهتریــن آرزوهــا را خواهــم داشــت. او دربــاره ســید 
جــال حســینی گفــت: ســید، کاپیتان ماســت و خوشــحالیم 
در کنــار مــا حضــور دارد و از راه رفتــن او در زمیــن هــم درس 

ــت.ورزش3 ــام معناس ــه تم ــر ب ــک رهب ــم؛ او ی می گیری

حسین ماهینی:

 بازوبند پرسپولیس، آرزوی محال کودکی ام بود
خــداداد عزیــزی، ســرمربی تیــم فوتبــال ســیاه جامگان 
اظهــار  ســیاه جامگان  و  فــوالد  دیــدار  حواشــی  دربــاره 
ــدار اشــتباهی را انجــام داد  ــن دی ــرد: متاســفانه داور در ای  ک
و فوالدی هــا پــس از آن بــه دنبــال ســیاه نمایی بودنــد. 

ــا  ــه مصـاحبـه هـ ــرا این گـونـ ــم چـ  نمـی دانـ
و حــرف و حدیث هــا را مطــرح می کننــد. 
ــتباه داوری  ــدار از اش ــن دی ــی در ای ــر تیم اگ
ضــرر کــرد، قطعــا مــا بودیــم؛ امــا فوالدی هــا 
ــیاه نمایی  ــا س ــان و مصاحبه ه ــا حرف هایش ب
ــه  ــزود: داور روی یــک صحن ــد. وی اف می کنن
ــود.  ــی نب ــی اعــام کــرد کــه اصــا پنالت پنالت

وقتــی مــا اعتــراض کردیــم، ســعداوی بــه مــن گفــت 
ــا  ــه آن ه ــی ک ــد؛ در حال ــه اوت بزنن ــی را ب ــم پنالت می گوی
ــه گل  ــی را ب ــتفاده و پنالت ــه اس ــن حرب ــتند از ای می خواس
تبدیــل کننــد. چــرا ســیاه نمایی می کنیــد؟ داور در آن صحنــه 
ــان را  ــه حقم ــرای اینک ــم ب ــا ه ــت؛ م ــتباه گرف ــی اش پنالت

بگیریــم، اعتــراض کردیــم؛ امــا برخــی بازیکنــان تیــم فــوالد 
ــه  ــوپ را ب ــتیم ت ــد می خواس ــد و می گوین ــه می کنن مصاحب
اوت بزنیــم؛ در صورتــی کــه ساســان انصــاری قبول نکــرد این 
ــه گل تبدیــل می کنــم.  کار را بکنــد و گفــت مــن پنالتــی را ب
عزیــزی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
ــل  ــه دلی ــود تیمــی ب ــرار ب ــر ق ــرد: اگ ــار ک اظه
اشــتباهات داوری یــا این گونــه مســائل از 
ــم مــا هســتیم ــد، آن تی ــری کن  لیــگ کناره گی

بارهــا گفته انــد  فوالدی هــا  فوالدی هــا  نــه 
ــوم  ــا معل ــم. اص ــازی بودی ــوار ب ــا س ــه م ک
هســت کــدام بــازی را دیده انــد؟ فیلــم بــازی 
ــد  ــد بروی ــل ســیاه جامگان موجــود اســت. می توانی ــا مقاب م
ــوری  ــا ط ــرد. فوالدی ه ــازی ک ــر ب ــم بهت ــدام تی ــد ک و ببینی
مصاحبــه می کننــد کــه گویــی حقشــان در ایــن دیــدار 
خــورده شــده اســت. لطفــا ســیاه نمایی نکنیــد؛ مــا خودمــان 

ــتیم.مهر ــنا هس ــائل آش ــه مس ــا این گون ــیاه باز و ب س

    بسترهای صادرات را فراهم می کنیم
ــه  ــش از ســه ده ــه ای بی ــه تجرب ــی ک ــد امین محم
ــس از  ــد، پ ــدک می کش ــاورزی ی ــاد کش را در جه
ــال 9۱  ــه از س ــاری از تجرب ــا کوله ب ــتگی ب بازنشس
ــازار گل و گیــاه ســپاهان  ــه عنــوان مدیــر عامــل ب ب
ایــن کارشــناس  شــد.  فعالیــت  بــه  مشــغول 
مدیریــت  حــال  در  هم اکنــون  کــه  کشــاورزی 
بزرگ تریــن بــازار بین المللــی گل و گیــاه کشــور 
اســت، در گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار 
ــاه ســپاهان  ــان اینکــه مجموعــه گل و گی ــا بی مــا ب
زیرمجموعــه شــرکت کشــاورزی کارگشــایی زنــده رود 
ــا  ــورت کام ــه ص ــه ب ــن مجموع ــت: ای ــت، گف اس
خصوصــی و توســط برخــی پیشکســوتان گل و گیــاه 
ــه کار  ــا مشــارکت ۱3۰ ســهامدار شــروع ب اســتان ب

ــت. ــرده اس ک
وی افــزود: در شــهریور ســال ۱39۲، علیرضــا ذاکــر 
ــاه  ــازار گل و گی ــگ ب ــت، کلن ــی اســتاندار وق اصفهان
ــی  ــال ۱394، یعن ــن زد و در س ــه زمی ــپاهان را ب س
ــان  ــتاندار اصفه ــور اس ــول زرگرپ ــد، رس ــاه بع 3۰ م
جهــاد  وزیــر  معــاون  طهماســبی  محمدعلــی  و 

ــد. ــاح کردن ــاز اول آن را افتت ــاورزی ف کش
امینــی درخصــوص راه انــدازی فــاز ۲ ایــن مجموعــه 
می گویــد: کارهــای اجرایــی قســمت بعــدی مجموعــه 
ــه پــس از افتتــاح فــاز یــک  یعنــی فــاز ۲، بافاصل

شــروع شــد.
وی همچنیــن در رابطــه بــا فــاز 3 مجموعــه گفــت: 
می تــوان  مجموعــه کــه  قســمت های  دیگــر  از 
ــاز  ــبت داد، ف ــه آن نس ــی را ب ــش رفاهی خدمات نق
 3 اســت کــه بــا ســاخت ســالن جلســات، ســوئیت

کافی شــاپ و... کــه می توانــد در تکریــم اربــاب 

ــدان دور کار  ــه چن ــده ای ن ــد، در آین ــر باش ــوع موث رج
خــود را شــروع می کنــد.

ــازار بین المللــی گل و گیــاه ســپاهان در  مدیــر عامــل ب
ــن  ــاحت ای ــه مس ــود ب ــای خ ــر صحبت ه ــش دیگ بخ
ــازار  ــن ب ــاحت کل ای ــت: مس ــرد و گف ــاره ک ــز اش مرک
ــازه ها  ــاحت س ــع و مس ــر مرب ــزار مت ــش از ۲4 ه بی
۱5 هــزار متــر مربــع تخمیــن زده شــده تــا جایــی کــه 
ــوع خــود بی نظیــر کــرده  ایــن عرصــه مجموعــه را در ن

اســت.
     اولیــن بــازار گل و گیــاه بــا پروانــه بهره بــرداری 

هستیم
ــای  ــر مزای ــرداری را از دیگ ــه بهره ب ــتن پروان وی داش
ایــن بــازار دانســت و اشــاره کــرد: می تــوان گفــت بــازار 
بین المللــی گل و گیــاه ســپاهان تنهــا مجموعــه ای 
اســت کــه پروانــه بهره بــرداری از جهــاد کشــاورزی 

ــت مشــغول اســت. ــه فعالی ــرده و ب کســب ک
بــازار  ایــن  ســالن های  تقســیم بندی  در  امینــی 
بــا تشــریح قســمت های مختلــف گفــت: یکــی از 
ــای  ــه ســالن گل ه ــوان ب ــه را می ت ســالن های مجموع
ــر  ــغ ب ــاحتی بال ــه مس ــرد ک ــاق ک ــده اط ــاخه بری ش
ــرای  ــا ب ــود و صرف ــامل می ش ــع را ش ــر مرب 3۲۰۰ مت
ــا  ــده و گل ه ــه ش ــر گرفت ــاخه بریده در نظ ــای ش گل ه
ــرار داده  ــازه داران ق ــار مغ ــده در اختی ــورت عم ــه ص ب
ــگاه  ــر را نمایشــگاه و فروش ــود. وی ســالن دیگ می ش
گل هــای آپارتمانــی معرفــی کــرد و افــزود: یکــی 
ــگاه  ــگاه و فروش ــه نمایش ــالن ها، مجموع ــر از س دیگ
ــام   ــواع و اقس ــه در آن ان ــت ک ــی اس ــای آپارتمان گل ه
گل هــای آپارتمانــی در انــواع مختلــف بــه مــردم عرضــه 

می شــود.
ــپاهان  ــاه س ــی گل و گی ــازار بین الملل ــل ب ــر عام مدی

تصریــح کــرد: ایــن ســالن نیــز در مســاحت 3۲۰۰ متــر 
مربــع بنــا شــده اســت.

ــان   ــالن گل و گیاه ــه س ــازار ب ــی ب ــه معرف وی در ادام
ــی اشــاره کــرد و گفــت: ســالن گل هــا و گیاهــان  فصل
ــه  ــت ک ــازار اس ــن ب ــای ای ــر بخش ه ــی، از دیگ فصل
ــه عرضــه محصــوالت خــود  ــا هــر فصــل ب متناســب ب
ــر  ــغ ب ــاحتی بال ــا مس ــز ب ــالن نی ــن س ــردازد. ای می پ
3۲۰۰ متــر مربــع فضــای گســترده ای بــرای مــردم 

ــت. ــرده اس ــم ک ــد فراه ــت بازدی جه
امینــی قســمت شــمالی ایــن بــازار را بــه محــل عرضــه 
 ابــزار و لــوازم جانبــی گل و گیــاه مربــوط دانســت 
و گفــت: در بــازار گل و گیــاه ســپاهان ســعی شــده کلیه 
خدمــات مربــوط بــه گل و گیــاه در یــک محــل عرضــه 
ــازار  ــمالی ب ــمت ش ــور در قس ــن منظ ــه همی ــود؛ ب ش
ــط  ــزار مرتب ــوالت و اب ــه محص ــرای عرض ــه ای ب بازارچ
ــا  ــد ب ــردم می توانن ــه م ــده ک ــه ش ــاه تعبی ــا گل و گی ب
حضــور در ایــن بــازار از کلیــه خدمــات آن بــا حضــور در 

ــوند. ــد ش ــدد بهره من ــای متع غرفه ه
ــردد  ــه دلیــل اینکــه ت وی همچنیــن اذعــان داشــت: ب
خودروهــای مراجعــان از دغدغه هــای اصلــی ایــن 
مجموعــه بــود، پارکینگــی بــا عرصــه ۶ هــزار متــر مربــع 

ــارک نیــز حــل شــود. ــا مشــکل پ فراهــم شــده ت
     ایجاد 250 شغل در بازار گل و گیاه سپاهان

دیگــر  بخــش  در  کشــاورزی  کارشــناس  ایــن 
ــن  ــده در ای ــتغال ایجادش ــه اش ــود ب ــای خ صحبت ه
محــل اشــاره کــرد و افــزود:  بالــغ بــر ۲5۰ نفــر اشــتغال 
مســتقیم در ایــن مجموعــه ایجــاد شــده و تــا افتتــاح 
فازهــای دیگــر ایــن رقــم افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
ــازار  ــر اینکــه ســاخت و تجهیــز ایــن ب ــا تاکیــد ب وی ب
بــدون دریافــت هیــچ تســهیات بانکــی انجــام شــده، 

ــک  ــن ی ــدون گرفت ــل ب ــن مح ــبختانه ای ــت: خوش گف
ریــال تســهیات بانکــی بــا کمــک ســهامداران احــداث 
ــون نیــز در حــال فعالیــت  ــدازی شــده و هم اکن و راه ان

ــاه اســت. ــه گل و گی خــود در زمین
بــه گفتــه وی ســهامداران ایــن مجموعــه بیشــتر 
ــا  ــاه هســتند و ســابقه کاری آن ه ــده گل و گی تولیدکنن

حتــی بــه ۶۰ ســال نیــز می رســد.
وی در ادامــه می گویــد: بنــا بــر اظهــارات مهنــدس 
محمدعلــی طهماســبی معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
 و رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان مجموعــه گل 
و گیــاه ســپاهان، تنهــا بــازار و پایانــه گل و گیــاه 

اســت. کشــور  در  منحصربه فــرد 
ــاه  ــازار بین المللــی گل و گی ــار داشــت: در ب امینــی اظه
ســپاهان عــاوه بــر تامیــن نیازهــای مــردم در رابطــه بــا 
گل می تــوان آن را بــه عنــوان یــک مجموعــه تفریحــی 

و آموزشــی دیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن محــل از پاک تریــن هــوا 
در کل منطقــه اصفهــان برخــوردار اســت، گفــت: مــردم 
ــد ضمــن گــردش  ــه ایــن مجموعــه می توانن ــا ورود ب  ب

و خریــد از مطبوع تریــن هــوای منطقــه برخــوردار 
ــوند. ش

ایــن مقــام مســئول در بــازار بین المللــی گل و گیــاه 
مجموعــه  ایــن  در  مــا  هــدف  افــزود:  ســپاهان 
ــاه اســت  ــردم در حــوزه گل و گی ــه م خدمات رســانی ب
ــف  ــای مختل ــد در بخش ه ــر ش ــه ذک ــور ک و همان ط

فراهــم کردیــم. را  الزم  ظرفیت هــای 
    برای صادرات برنامه ریزی می کنیم

کشــورهای  بــه  گل  صــادرات  درخصــوص  امینــی 
ــم انداز  ــا در چش ــای م ــی از برنامه ه ــت: یک ــر گف دیگ
ــه  ــی آن ب ــوازم جانب ــادرات گل و ل ــه ص ــن مجموع ای
کشــورهای همجــوار و حتــی اروپایــی اســت؛ تــا جایــی 
کــه مقدمــات اداری آن نیــز فراهــم شــده اســت؛ 
ــوز  ــودن زیرســاخت ها هن ــه فراهــم نب ــا توجــه ب ــا ب ام
اقدامــی جــدی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت. 
وی گفــت: درصــدد هســتیم بــا فراهــم کــردن بســترها 
و رایزنــی بــا تولیدکننــدگان زمینه هــای تولیــد گل هــای 
ــار  ــفارش ها دچ ــا در س ــم ت ــری کنی ــی را پیگی صادرات

مشــکل نشــویم. 

ــای ســطح  ــازار را ارتق ــن ب ــن هــدف ای وی مهم تری
کمــی و کیفــی وضعیــت گل و گیــاه در منطقــه بیــان 
ــه تنظیــم  ــد ب کــرد و گفــت: ایــن مجموعــه می توان
بــازار بپــردازد تــا در عرضــه و تقاضــا دچار مشــکاتی 
ــم، نشــویم؛ همچنیــن  کــه در گذشــته شــاهد بودی
ارتقــای ســطح علمــی و تجربــی تولیدکننــدگان گل و 
گیــاه منطقــه از دیگــر اهــداف ایــن مجموعــه بــرای
آینــده اســت. مدرنیــزه کــردن و مکانیــزه کــردن 
تولیــدات بخــش گل و گیــاه در منطقــه از صحبت هــای 
دیگــری بــود کــه امینــی بــه آن اشــاره کــرد و 
گفــت: طــرح بــازار گل و گیــاه ســپاهان الگوبــرداری 
بازارهــای روز دنیــا از جملــه هلنــد و دیگــر کشــورهای 
داشــت کــه  بــاور  می تــوان  و  اســت  اروپایــی 
ــن  ــت و بزرگ تری ــه اس ــور نمون ــازار در کش ــن ب ای
ــه  ــطح منطق ــاه در س ــازار گل و گی ــن ب  و مجهزتری

را در اختیـــار دارد.
آتشــگاه،  بلــوار  انتهــای  »اصفهــان،  نشــانی: 
ســه راهی درچــه، روبــه روی تــاالر مشــاهیر، خیابــان 
ــازار بین المللــی گل و گیــاه ســپاهان« زاینــده رود، ب

کیمیای وطن:  گفت وگو با  گیاه سپاهان در  گل و   مدیر عامل بازار بین المللی 

 بزرگ ترین نمایشگاه و فروشگاه دائمی گل و گیاه کشور 

در اصفهان

خداداد عزیزی:

من خودم سیاه بازم
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: ای
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در قســمت شــمالی میــدان امیــر چخمــاق یــزد، یکــی 
از ارزشــمندترین آثــار معمــاری ایــن شــهر قــرار دارد؛ 
جایــی کــه یکــی از جالب تریــن موزه هــای ایــران 

میزبــان عالقمنــدان اســت. 
در ســال 1379 همزمــان بــا برگــزاری نخســتین 
ــزد در  ــوزه آب« ی ــز، »م ــی کاری ــش بین الملل همای
ــدازی شــد. ایــن ســاختمان در  ــی تاریخــی راه ان بنای
ســال 1266 خورشــیدی احــداث و در حــال حاضــر بــه 
ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی ــوزه آب دنی ــن م بی نظیرتری
ــج  ــی، پن ــای تاریخ ــوزه و بن ــن م ــای ای از ویژگی ه
ــا  ــز صده ــته کاری ــک رش ــتن ی ــودن و گذش ــه ب طبق

ــت.  ــان آن اس ــاله از می س
مــوزه آب یــزد محــل مناســبی بــرای شــناخت 
آثــار و ابنیه هــای تاریخــی در زمینه هــای مختلــف 
ــد مــورد اســتفاده  ــه آب اســت کــه می توان ــوط ب مرب

ــرد.  ــرار گی ــدان ق ــگران و عالقمن پژوهش
    موزه آب یزد

در حــال حاضــر ایــن مــوزه بیــش از 200 شــی تاریخی 
 دارد؛ از وســایل مرتبــط بــا کنــدن کاریز گرفته تا اســناد 

و مدارک بعضی از قنات های اصلی یزد. 
دســتگاه های  و  ابــزار  مــوزه،  ایــن  در  همچنیــن 
ــنایی  ــن روش ــایل تأمی ــم آب، وس ــری حج اندازه گی
ــروش آب ــد و ف ــدارک خری ــناد و م ــا، اس  در قنات ه

کتابچــه میراب هــا و اســناد پخــش آب، ظــروف 
نگهــداری و حمــل آب و بســیاری از لــوازم و اشــیای 

ــود. ــداری می ش ــر نگه ــمند دیگ ارزش
 ایــن مــوزه در یکــی از ارزشــمندترین آثــار معمــاری 
ــع شــده  ــا واق ــه کالهدوزه ــام خان ــه ن ــزد ب ســنتی ی

اســت. 
    خانه کالهدوزها

پهنــه  720  بــه  ســاختمان کالهدوزهــا در زمینــی 
ــید  ــاج  س ــوم ح ــت مرح ــه درخواس ــع و ب ــر مرب مت

علی اکبــر کالهــدوز یکــی از بازرگانــان عصــر قاجاریــه 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــیدی س ــال 1266 خورش در س

ســاختمان ایــن بنــا یــک هنــر معمــاری شــگفت آور 
ــج ســطح تشــکل  ــا پن ــج اشــکوب ی اســت کــه از پن
شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه از ســطح اول یــا 
ــاد  ــز دو رحیم آب پایین تریــن طبقــه آن، انشــعاب کاری
ــوز  ــات، هن ــن دو قن ــی از ای ــه یک ــذرد ک و زارچ می گ

هــم فعــال اســت.
 ســطح دوم را اگــر پایــاب در نظــر بگیریــم در ژرفــای 
10 متــری از زمیــن قــرار داشــته و فضــای آن حالــت 
ــورداری از  ــل برخ ــه دلی ــه ب ــی دارد ک ــت ضلع هش
دمــای ثابــت و فضــای مطلــوب، جــای خوبــی بــرای 

نگهــداری خوراکی هاســت. 
ــرار دارد کــه  ــز، حوضــی ق ــن اشــکوب نی ــان ای در می
بــا گــذرآب کاریــز از آن همیشــه دارای هــوای خنــک 

و مطبــوع اســت. 
ســطح ســوم ایــن بنــا شــامل طبقــه زیرزمیــن بــوده 
کــه دارای اتــاق و داالن هــای متعــدد و مرتبــط اســت 
و بیشــتر روزهــای گــرم تابســتان اهالــی خانــه در آن 

ــته اند.  ــکونت داش س
ــه  ــت ک ــف اس ــم اشــکوب همک ــارم ه ســطح چه
ارســی،  اتــاق  تــاالر،  اتاق هــای  دارای  هــم  آن 
ــوده  ــه ب  آشــپزخانه و محــل زندگــی خدمتــکاران خان

است. 
طبقــه پنجــم، پشــت بام خانــه اســت. در آن، چاهــی 
ــا اســتفاده از چــرخ چــاه  ــق آن و ب ــوده کــه از طری ب
برداشــت  بــه چهــل گــز  معــروف   آب چاه هــای 
ــه  ــل خان ــتی اه ــوارد بهداش ــامیدن و م ــرای آش و ب
ــه  ــار خان ــن آب انب اســتفاده می شــده اســت. همچنی
را کــه در طبقــه همکــف قــرار داشــته، پــر می کردنــد. 
مــوزه آب یــزد، یکــی از بی نظیرتریــن موزه هــای 
ــه شــهر تاریخــی  ــان ب ــران اســت. اگــر روزی گذرت ای
یــزد افتــاد، دیــدن ایــن بنــای زیبــا را از دســت 

ــد. ندهی

سفر به موزه آب یزد

پاسداشت آب

آغاز دوره تربیت مبّلغ زبان دان در اصفهان
ــروه آمــوزش زبان هــای  ــر گ مدی
خارجــی دفتــر تبلیغــات اســالمی 
اصفهــان اعــالم کــرد: تاکنــون 
زبــان  بــه  مبّلــغ   200 حــدود 
ــان  ــه زب ــغ ب ــی، 150 مبّل انگلیس
عربــی، 10 مبّلــغ بــه زبــان چینــی 
8 مبّلــغ بــه زبــان فرانســوی و 5 
مبّلــغ بــه زبــان اســپانیولی مســلط شــده اند. مهــدی حبیب اللهــی 
بــا اشــاره بــه آغــاز برگــزاری دوره تربیــت مبّلــغ زبــان دان اظهــار 
کــرد: از ســال 1385 زبان هــای اســپانیولی، فرانســوی و چینــی 
ــه در  ــا ک ــال 1386 ثبت نام ه ــد و از س ــه ش ــا اضاف ــه زبان ه ب
ــامانه ای  ــورت س ــه ص ــود، ب ــت نویس ب ــل دس ــال های قب س
آغــاز شــد. وی افــزود: از ســال 1386 تاکنــون 2200 مبلــغ 
ــا 150  ــن تعــداد حــدود 100 ی ــه از ای ــد ک ــان دیده ان آمــوزش زب
ــه  ــتند و ب ــه کار هس ــغول ب ــف مش ــای مختل ــر در بخش ه نف
کشــورهای دیگــر اعــزام شــده اند و مابقــی در بخــش ترجمــه 
تبلیــغ توریســت یــا فضــای مجــازی بــه فعالیــت می پردازنــد. 
مدیــر گــروه آمــوزش زبان هــای خارجــی دفتــر تبلیغــات 
اســالمی اصفهــان درخصــوص شــرایط اعــزام مبّلغــان گفــت: ما 
موظــف بــه اعــزام مبّلغــان نیســتیم و تنهــا بــه آن هــا آمــوزش 
می دهیــم و ســپس بــه ســازمان های دیگــر معرفــی می کنیــم.

ــزام  ــد اع ــزام هســتند. فرآین ــر اع ــا خودشــان پیگی ــراد غالب اف
ــه  ــا توجــه ب ــا نیســت. ب ــده م ــر عه بســیار مشــکل اســت و ب
ــاره  فضــای امنیتــی کــه در کشــورهای خارجــی و اروپایــی درب
مبّلغــان وجــود دارد، امــکان اعــزام گســترده نیســت و در ایــن 

رابطــه با محدودیت هایی روبه رو هســتیم. ایکنا

ساخت در های حرمین شریفین سامرا 

توسط هنرمندان اصفهانی
بازســازی  ســتاد  هنــری  آفرینش هــای  مســئول کارگاه 
عتبــات عالیــات اســتان اصفهــان از پایــان ســاخت چهــار دِر 
حرمیــن شــریفین ســامرا پــس از دو ســال تــالش هنرمنــدان 

ــر داد.  ــان خب در اصفه
محمدحســین ایران پــور در حاشــیه حضــور در کارگاه ســاخت 
ــار داشــت:  ــان اظه ــرک در دانشــگاه اصفه ــای متب ــن دره ای
ــاز  ــه از دو ســال پیــش آغ ــن درهــا ک طراحــی و ســاخت ای
شــده بــود، ایــن روزهــا بــه اتمــام رســیده و بــرای نصــب در 
حــرم مطهــر امامیــن عســکریین علیهماالســالم، آمــاده انتقال 
بــه سامراســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن درهــا هــر کــدام در 
ــی و  ــانتیمتر طراح ــر و 20 س ــر و 21 در 2 مت ــک مت ــاد ی ابع
ســاخته شــده، افــزود: 50 هنرمنــد، مفتخــر بــه خلــق آثــاری 
از جملــه قلمزنــی برجســته روی مــس، مینــاکاری، طــالکاری 
خوشنویســی، معــرق، گــره چینــی، نجــاری و هنرهــای 

ــنیم ــده اند. تس ــا ش ــن دره ــی روی ای تزئین

اخبار کوتاه

 آلمانی ها به کمک 

میراث فرهنگی ایران آمدند
ــراث  ــت می ــکاری معاون ــا هم ب
فرهنگــی، پژوهشــگاه میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری و هیئتــی 
از کارشناســان آلمانــی، مطالعات 
ــی از  ــی بعض ــازه ای و حفاظت س
آثــار جهانــی آغــاز شــد. بــا توجــه 
بــه بعضی مشــکالت ســازه ای در 
تعــدادی از آثــار ثبــت جهانــی ایــران ماننــد مجموعــه ســازه های 
آبــی شوشــتر، مجموعــه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی، میــدان 
نقــش جهــان و مجموعــه تخــت ســلیمان و همچنیــن بــه دلیل 
همــکاری موفقــی کــه پیــش از ایــن معاونــت میــراث فرهنگــی 
بــا متخصصــان بین المللــی داشــت، معاونــت میــراث فرهنگــی 
 بــا هیئتــی از کارشناســان و متخصصــان آلمــان زمینــه ای 
را بــرای ادامــه همفکــری و اقدامــات کارشناســی فراهــم کــرد. 
محمدحســن طالبیــان معــاون میــراث فرهنگــی و ســید محمد 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــگاه می ــس پژوهش ــتی رئی  بهش
و پروفســور »یگــر« یکــی از اســتادان دانشــگاه درســدن آلمــان 
پیشــنهادات و امکان ســنجی و انجــام مطالعــات بعضــی از 

محوطه های جهانی ایران را بررسی کردند. ایسنا

 تشکیل 10 کمیته خدمات رسانی 

به مسافران اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  سرپرســت 
ــرای خدمات دهــی هرچــه  ــت: ب گردشــگری اردســتان گف
ــه  ــده 10 کمیت ــال آین ــوروزی در س ــافران ن ــه مس ــر ب بهت
شــده  تشــکیل  شهرســتان  ایــن  در  خدمات رســانی 
ــن کمیته هــا را شــامل  اســت. محمدرضــا صدوقــی وی ای
 کمیته هــای خدمــات حمل ونقــل، امنیــت شــهری، امــداد 
دهیاری هــا،  و  شــهرداری ها  هماهنگــی  نجــات،  و 
ــم  ــارت و تنظی ــاه، نظ ــکان و رف ــار، اس ــزی و آم برنامه ری
خدمــات  شــکایات،  بــه  رســیدگی  و  ارزیابــی  بــازار، 
بهداشــتی و ســالمت محیــط زیســت، اطالع رســانی و 
ــدار اردســتان  تبلیغــات اعــالم کــرد. در ایــن جلســه فرمان
ــری  ــا تدابی ــال ب ــم امس ــت: امیدواری ــخنانی گف ــی س ط
کــه اندیشــیده شــده، شــاهد کاهــش تصادفــات و تلفــات 
جــاده ای باشــیم. علیرضــا غیــور افــزود: اکیپ هــای ویــژه 
راهــداری و پلیــس راه، اورژانــس و هــالل احمــر و 5 پایگاه 
ــدازی ایســتگاه های امنیــت و  ــا راه ان اورژانــس جــاده ای ب
ــا  ــرور خودروه ــور و م ــر ام ــژه ب ــت های وی ــالمت و گش س
ــه  ــدگان ارائ ــه رانن ــات الزم را ب ــد و خدم ــارت می کنن نظ

می دهنــد.

اخبار کوتاه

ــده  ــاالت متح ــن ای ــگاه ویسکانس ــگری دانش ــتاد گردش اس
گفــت: در زمان هــای ســخت اقتصــادی و سیاســی، صنعــت 
گردشــگری ســاالنه 5 درصــد رشــد داشــته و در برابــر 
مشــکالت موقتــی می توانــد مقاومــت کنــد. پروفســور 
جعفــری دربــاره مصوبــه ترامــپ مبنــی  بــر ممنوعیــت ورود 

ــکا  ــه آمری ــر ب ــور دیگ ــی و 6 کش ــاع ایران اتب
گفــت: ایــن اتفــاق بســیار جدیــدی اســت و از 
جزئیــات آن خبــر نــدارم؛ امــا همان طــور کــه 
رئیس جمهــور ایــران و آقــای طالــب ریفاعــی 
نیــز در همایــش راهنمایــان تــور گفتنــد، بایــد 
ســدها و مرزهــا بیــن کشــورها برداشــته 
شــود. بســیاری از کشــورها در فــرودگاه ویــزا 

می دهنــد؛ ایــن کاری اســت کــه ســال ها قبــل انجــام 
نمی شــد؛ ولــی بــه هــر حــال مشــکلی کــه آمریــکا بــه وجــود 
ــه نظــرم موقتــی اســت و امیــدوارم زودتــر برطــرف  آورده، ب
شــود. وی گفــت: توریســم پیــام خــودش را دارد. توریســت 
ــح را دارد. آن طــور کــه  ــودن، دوســتی و صل ــا هــم ب ــام ب پی

آمارهــا نشــان می دهــد حتــی در زمان هــای ســخت اقتصــادی 
درصــد   5 دســت کم  ســاالنه  گردشــگری  سیاســی،  و 
رشــد دارد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه توریســم 
ــد  ــی می توان ــکالت موقت ــر مش ــوی دارد و در براب ــات ق ثب
مقاومــت کنــد. پروفســور جعفــری همچنیــن دربــاره نقــش 
راهنمایــان گردشــگری در تبلیــغ ایــران گفــت: 
ــش  ــرای همای ــه ب ــور ک ــدگان ۴5 کش نماین
ــد، هــر  ــران گــرد هــم آمده ان ــان در ای راهنمای
کــدام داســتان های متفاوتــی از ایــران در 
می کننــد.  تعریــف  خودشــان  رســانه های 
از همیــن امــروز شــاید صدهــا عکــس از 
ــق تلگــرام و رســانه های مجــازی دیگــر  طری
ــس  ــدام 5 عک ــر ک ــر ه ــتاده اند. اگ ــان فرس ــه کشورهایش ب
فرســتاده باشــند، حجــم زیــادی از تصاویــر دربــاره ایــران در 
دنیــا پخــش می شــود. مــن متوجــه شــده ام کــه نماینــدگان 
ــن  ــد؛ بنابرای ــران می مانن ــز در ای ــر نی ــور 9 روز دیگ ۴5 کش
ــا 9 روز دیگــر ادامــه خواهــد داشــت. ایســنا ــن حرکــت ت ای

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــه  ــاماندهی محوط ــات س ــت: عملی ــان گف ــتان اصفه اس
ــش  ــی نق ــدان جهان ــع در می ــام واق ــجد ام ــت مس پش

ــاز شــد.  ــان آغ جه
فریــدون الهیــاری در بازدیــد از آغــاز عملیــات اجــرای 

امــام  مســجد  پشــت  محوطه ســازی 
ــه آســیب های ناشــی از  ــا توجــه ب گفــت: ب
نداشــتن ارتفــاع یکســان بــا محوطه ســازی 
امــام در ضلــع جنوبــی مســجد   قبلــی 
عملیــات ســاماندهی بــا مشــارکت ســازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان 
ــدام  ــن اق ــرد: ای ــح ک ــد. وی تصری ــاز ش آغ

 بــرای همسطح ســازی محوطــه پشــت مســجد امــام 
و ایجــاد شــیب مناســب بــرای جلوگیــری از ورود آب هــای 

ســطحی بــه داخــل مســجد امــام صــورت می گیــرد. 
ــتی  ــرویس های بهداش ــاخت س ــن از س ــاری همچنی الهی
در پشــت مســجد امــام خبــر داد و افــزود: پــس از 

ــام ــجد ام ــت مس ــتی پش ــرویس های بهداش ــرای س  اج
ــل  ــام تعطی ــجد ام ــل مس ــتی داخ ــرویس های بهداش  س
و ســاماندهی و مرمت آن آغاز خواهد شــد. مدیر کل میراث 
فرهنگــی اظهــار داشــت: طــرح ســاماندهی محوطه ســازی 
ــط  ــتی توس ــرویس های بهداش ــام و س ــجد ام ــت مس پش
ــده  ــه ش ــازی تهی ــازی و بهس ــازمان نوس  س
و پــس از تصویــب در شــورای فنــی اداره کل 
میــراث  فرهنگــی و کمیتــه راهبــردی میــدان 
جهانــی نقــش جهــان بــه  مرحلــه اجــرا 
جهــان  نقــش  میــدان  اســت.  درآمــده 
اصفهان،کــه در ســازمان جهانــی یونســکو بــه 
ــه  شــکل مســتطیل بزرگــی   ثبــت رســیده، ب
ــم شــمالی-جنوبی  ــه خــط قائ ــه نســبت ب ــا اندکــی زاوی ب
ــده  ــداث ش ــرقی اح ــوب  ش ــمال  غربی-جن ــداد ش ــا امت  ب
و طــول آن 510 متــر و عرضــش 160 متــر اســت و بــا ایــن 
حســاب، فضــای داخــل میــدان، مســاحتی معــادل 8/16 

ــزان ــار را شــامل می شــود. می هکت

ساماندهی محوطه پشت مسجد امام اصفهانصنعت گردشگری در برابر مشکالت مقاومت خواهد کرد

حتما بخوانید!
ساماندهی محوطه پشت مسجد ...

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای جهانگیر تحقیقی نوش آبادی     دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کالسه 2۴0 از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم رضا تحقیقی 

نوش آبادی        بشناسنامه 2026 در تاریخ 139۴/11/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- آقای جهانگیر تحقیقی نوش آبادی     فرزند رضا به شماره 

شناسنامه 50 به عنوان پسر 2- آقای جواد تحقیقی نوش آبادی     فرزند رضا به شماره شناسنامه 

۴183۴ به عنوان پسر 3- آقای جمال تحقیقی نوش آبادی     فرزند رضا به شماره شناسنامه 22 

به عنوان پسر ۴- خانم زهرا  تحقیقی نوش آبادی     فرزند رضا به شماره شناسنامه 35 به عنوان 

دختر 5- خانم باشی تحقیقی نوش آبادی     فرزند رضا به شماره شناسنامه 2575 به عنوان همسر 

دائمی حین الفوت مرحوم.مرحوم دارای همسر،سه فرزند پسر و یک فرزند دختر می باشد. 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 دادگاه  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

شماره : 5/22/95/720/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف  آران و بیدگل

دادنامه
حل  شورای   37 رسیدگی:شعبه  مرجع   .......  : مورخ   ....... دادنامه:  شماره   ۴1۴/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- 

المهدی( – جنب گاوداری خوانده: آقای مهدی سیاوشی نشانی:  بعد از حصه- کانال نور بخش) خ 

و  )سری/گ(   938338 داری  خزانه  شماره  به  سفته  فقره   2 مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول 

938337)سری/گ(  جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ 95/6/20  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف 

در خصوص دعوی آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  به طرفیت آقای مهدی سیاوشی به خواسته 

مطالبه 2 فقره سفته به شماره خزانه داری 938338 )سری/گ( و 938337)سری/گ(  جمعا به 

مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/6/20  با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده به 

عنوان صادر کننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 

جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص 

آیین  قانون  و 522  و 519  و 515  و 198  تجارت  قانون  و 309  و 308  مواد 307  استناد  به  داده که 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

5/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 35/000 ریال بابت تمبر الصاقی و 120/000ریال هزینه نشر 

آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ )95/9/7(  تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و 

قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

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

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

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   37 رسیدگی:شعبه  مرجع   .......  : مورخ   ....... دادنامه:  شماره   ۴17/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد 

از حصه- کانال نور بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: 1-خانم سمیرا غفوری فرزند:سلیمان 

2-آقای محمدعلی خودسیانی نشانی: هر دو مجهول المکان خواسته : مطالبه 1 فقره چک عهده بانک 

سپه به شماره 866530 به تاریخ 95/3/30 به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء 

شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  به طرفیت 

1-خانم سمیرا غفوری فرزند:سلیمان 2-آقای محمدعلی خودسیانی به خواسته مطالبه 1 فقره چک 

انضمام کلیه  به  ریال   100/000/000 مبلغ  به   95/3/30 تاریخ  به   866530 شماره  به  سپه  بانک  عهده 

خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن پرداخت و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه ان دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

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

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص داده که به استناد مواد 310و313  قانون 

تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت 

هزینه  بابت  ریال   2/550/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی 

دادرسی و 120/000ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 35/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت تاخیر در 

تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام 

می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر  در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۴12/95 شماره دادنامه: 50۴ مورخ : 95/10/28  مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد 

از حصه- کانال نور بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: آقای مجتبی خالقی کیا فرزند مصطفی 

تاریخ  به  بانک سپه به شماره 866530  : مطالبه 1 فقره چک عهده  المکان خواسته  نشانی: مجهول 

9۴/12/15 به مبلغ ۴5/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای رسول 

حق شناس فرزند : مهدی  به طرفیت آقای مجتبی خالقی کیا فرزند مصطفی به خواسته مطالبه 1 فقره 

چک عهده بانک سپه به شماره 866530 به تاریخ 9۴/12/15 به مبلغ ۴5/000/000 ریال به انضمام کلیه 

خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید  با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

به عنوان صادر کننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 

در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص 

داده که به استناد مواد 310و313  قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/175/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و 120/000ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 35/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در 

اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  

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

قابل تجدید نظر  در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۴19/95 شماره دادنامه: 505 مورخ : 95/10/28  مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای رسول حق شناس فرزند : علی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد 

از حصه- کانال نور بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: خانم زیبا حدادی فرزند غالمعباس 

نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه 2 فقره چک عهده بانک مسکن به شماره 750۴99 و 750۴95  

عنایت  با  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  انضمام کلیه خسارات  به  ریال   107/500/000 مبلغ  به  جمعا 

آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شوراء  اعضاء  مشورتی  ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 

آقای رسول حق  اختالف در خصوص دعوی  نماید.رای قاضی شورای حل  رای می  به صدور  مبادرت 

شناس فرزند : علی  به طرفیت خانم زیبا حدادی فرزند غالمعباس به خواسته مطالبه 2 فقره چک 

عهده بانک مسکن 1- به شماره 750۴99 به مبلغ 60/000/000 ریال به تاریخ 95/5/25 2-به شماره 

750۴95  به مبلغ ۴7/500/000 ریال به تاریخ 95/6/25 جمعا به مبلغ 107/500/000 ریال  به انضمام 

بقای اصول مستندات  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  تادیه  تاخیر  کلیه خسارات دادرسی و خسارت 

به  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  و گواهی  خواهان  ید  در 

عنوان صادر کننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 

مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در 

دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت 

تشخیص داده که به استناد مواد 310و313  قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 107/500/000 ریال  بابت اصل خواسته و 

ریال   ۴5/000 مبلغ  و  آگهی  نشر  هزینه  120/000ریال  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/737/500 مبلغ 

طبق شاخص  اجرای حکم  تاریخ  تا  تاریخ سررسید  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  الصاقی  تمبر  بابت 

بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 

قابل تجدید نظر  در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان   اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

می باشد. قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
........  مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل   : ....... مورخ  کالسه پرونده: ۴16/95 شماره دادنامه: 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد 

از حصه- کانال نور بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: آقای احمد غفوری جبلی فرزند :علی 

نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه 1 فقره چک عهده بانک ایران به شماره 901/23818803 به 

تاریخ 9۴/8/17 به مبلغ  200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 9۴/8/17 الی یوم االداء  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف 

در خصوص دعوی آقای رسول حق شناس فرزند : مهدی  به طرفیت آقای احمد غفوری جبلی فرزند 

:علی به خواسته مطالبه بخشی از 1 فقره چک عهده بانک ایران به شماره 901/23818803 به تاریخ 

9۴/8/17 به مبلغ  200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

9۴/8/17 الی یوم االداء    با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 

هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 

و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص داده که به استناد مواد 310و313  

قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و مبلغ 

از تاریخ  35/000 ریال بابت تمبر الصاقی و  120/000ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه 

سررسید تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  در 

محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
حل  شورای   37 رسیدگی:شعبه  مرجع   .......  : مورخ   ....... دادنامه:  شماره   ۴18/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای رسول حق شناس فرزند : علی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد 

از حصه- کانال نور بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: 1-آقای مجید افخمی 2-آقای جواد 

افخمی نشانی: مجهول المکان خواسته : مطالبه 2 فقره سفته به شماره خزانه داری 0112321 )سری/م( 

و 0۴72875)سری ر/ 1( جمعا به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ 95/6/20  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف در 

خصوص دعوی آقای رسول حق شناس فرزند : علی  به طرفیت 1-آقای مجید افخمی 2-آقای جواد 

افخمی به خواسته مطالبه 2 فقره سفته به شماره خزانه داری 0112321 )سری/م( و 0۴72875)سری 

ر/ 1( جمعا به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

95/6/20    با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن پرداخت و استحقاق خواهان 

نداشته و  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  اینکه خواندگان علی رغم  و  ان دارد  در مطالبه وجه 

هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 

ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خواندگان بصورت تضامنی را ثابت تشخیص داده که به استناد 

مواد 307 و 308 و 309 و 2۴9 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ 3/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 35/000 ریال بابت تمبر الصاقی و 120/000ریال هزینه 

نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)95/9/7(  تا تاریخ اجرای حکم طبق 

شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 

 از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  شماره پالک 3505 فرعی مفروز شده از پالک 10393 

اصلی واقع  در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای مسلم عزیزی فرزند میرزا محمد 

در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027007180مورخ 95/06/08  از طرف هیات حل اختالف 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/12/18 روز چهارشنبه ساعت 

9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

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

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

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

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

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/11/12 

شماره :3۴321/ م الف رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351500869شماره  پرونده:  9510100351510611شماره  ابالغنامه:  شماره 

951035تاریخ تنظیم: 1395/11/03 خواهان / شاکی تقی رستگار فر  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم محمد رضا زمانی و علی سیاوشی  به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 

مطالبه وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاه های 

حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 

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

ارجاع و به کالسه 9509980351500869 ثبت گردیده که  اتاق شماره 3۴8  استان اصفهان- طبقه 3 

وقت رسیدگی آن 1395/12/1۴ و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا 

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

گردد.

شماره: 3۴206/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن یزد خواستی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- سید علی 2- علیرحم      نام خانوادگی: 1- حسین نژاد 2- خسروی  

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:آرش    نام خانوادگی:خسروی 

زاده  نشانی محل اقامت: اصفهان – لنجان – فوالد شهر – محله ب 7 خ سلمان ساختمان سارا – 

ورودی 2- پالک 2محکوم به:به موجب رای شماره 1۴۴0تاریخ95/8/20 حوزه 1۴ شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت تضامنی مبلغ یکصد 

میلیون ریال بابت وجه بخشی از چک به شماره ی 610519 به عهده بانک تجارت و مبلغ یکصد و نود 

و نه هزار تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از 

تاریخ سر رسید چک موصوف 93/6/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 اعالم نماید.

شماره3۴28۴/ م الف دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه وجه چک    در خصوص پرونده کالسه 951275 خواهان مهدی شفیعی  دادخواستی مبنی 

............. مورخه 95/12/1۴  روز  برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  به طرفیت حامد چراغی  

ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه 

روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756۴۴1 مجتمع شورای 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  13 شورای حل  – شعبه  اصفهان  اختالف  حل 

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

می شود.

شماره: 33776/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

باالترین درجه دانایى، تشخیص اخالق و آشکار کردن 

اخالق پسندیده وسرکوب اخالق ناپسند است.

غررالحکم، ح 52۶
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تشییع باشکوه شهدای آتش نشان

مراسم تشییع شهدای آتش نشان حادثه پالسکو، دیروز در تهران برگزار شد. عکس از مهر

حوادث

 شناسایی کارگاه تصفیه روغن سوخته 

در اصفهان
حمیدرضــا فطــن، مســئول واحــد بهداشــت محیــط شهرســتان 
برخــوار، گفــت: افــراد ســودجو در یــک ســوله در شــهرک 
صنعتــی دولت آبــاد روغن هــای ســوخته خوراکــی را از رســتوران ها 
 و فســت فودها جمــع آوری و بــا بی توجهــی بــه ســامت مــردم

تصفیه و دوباره وارد بازار می کردند. 
ــن  وی گفــت: در بازرســی گــروه مهندســی واحــد بهداشــت ای
شهرســتان، ایــن کارگاه شناســایی و روغن هــای تولیدشــده 
ــی ارســال  ــه مراجــع قضای ــرای بررســی ب ــده ب ــف و پرون توقی
ــا  ــوار ب ــتان برخ ــط شهرس ــت محی ــد بهداش ــئول واح شد.مس
اشــاره بــه اینکه شــهر ســین مرکــز تولید شــیرینی در شهرســتان 
ــا  ــتان ب ــت شهرس ــان بهداش ــزود: کارشناس ــت، اف ــوار اس برخ
ــا  ــد زولبی ــان و تولی ــارک رمض ــاه مب ــیدن م ــه فرارس ــه ب  توج
و بامیــه در ایــن شــهر بــر تولیــدات شــیرینی نظــارت می کننــد.

وی اظهــار کــرد: در صــورت مشــاهده تخلــف و تولیــد شــیرینی 
غیربهداشــتی در ایــن کارگاه هــا بــا متخلفــان برخــورد و پرونــده 

آنــان بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده می شــود. ایرنــا

کالهبرداری با وعده پیش فروش آپارتمان
مامــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان شاهین شــهر فــردی 
ــارد  ــغ 10 میلی ــان، مبل ــروش آپارتم ــده پیش ف ــا وع ــه ب را ک
ریــال از شــهروندان کاهبــرداری کــرده بــود، دســتگیر کردنــد. 
ــده انتظامــی شهرســتان  ــاری، فرمان ــی مخت ســرهنگ رجبعل
شاهین شــهر گفــت: در پــی وصــول شــکایاتی مبنــی بــر 
اینکــه فــردی بــا تاســیس یــک شــرکت ســاختمانی در 
شاهین شــهر و بــا وعــده پیش فــروش آپارتمــان مبالــغ 
متــواری شــده  و  دریافــت کــرده  از شــهروندان   زیــادی 
بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه در بررســی ها مشــخص شــد ایــن 
ــهری  ــهروند شاهین ش ــال از 40 ش ــارد ری ــغ 10 میلی ــرد مبل ف
کاهبــرداری کــرده و متــواری شــده، افــزود: مامــوران پلیــس 
ــرد  ــن ف ــدند ای ــق ش ــهر موف ــتان شاهین ش ــی شهرس آگاه
کاهبــردار را در یــک اقــدام غافلگیرانه دســتگیر کنند.ســرهنگ 
ــزه  ــه ب ــه اینکــه متهــم در بازجویی هــا ب ــا اشــاره ب مختــاری ب
ــده ای  ــن خصــوص پرون ــراف کــرد، گفــت: در ای انتســابی اعت
ــه  ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــرای س ــردار ب ــرد کاهب ــکیل و ف تش
مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. وی در پایــان از شــهروندان 
ــد و در صــورت  ــراد شــیاد را نخورن ــب ظاهــر اف خواســت فری
مواجــه شــدن بــا مــوارد مشــکوک موضــوع را از طریــق تمــاس 
بــا تلفــن 110 بــه پلیــس اطــاع دهنــد. پایــگاه خبــری پلیــس

ـــمـــاره 358 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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سالمت

فواید غذا خوردن روی زمین!
در بیشــتر کشــورهای مشــرق 
ــذا  ــتن و غ ــردم نشس ــن، م زمی
ــح  ــن را ترجی ــوردن روی زمی خ
می دهنــد. نشســتن روی زمیــن 
ــرادی  ــرای اف ــوردن ب ــذا خ و غ
کــه منــع پزشــکی ندارنــد، فوایــد 

جالب توجهی دارد.
ــدام  ــن ک ــفره انداخت ــا س ــوردن ی ــذا خ ــز غ ــت می     پش

ــر اســت؟ بهت
ایــن پرســش همــواره در رابطــه بــا آداب غــذا خــوردن مطــرح 
می شــود. کارشناســان بــرای هــر دو روش مزایــا و زیان هایــی 

را برشــمرده   و دربــاره آن بــه تفصیــل توضیــح داده انــد. 
در بیشــتر کشــورهای مشــرق زمیــن، خاورمیانــه و قــاره 
آفریقــا مــردم نشســتن و غــذا خــوردن روی زمیــن را ترجیــح 

می دهنــد. 
نشســتن روی زمیــن و غــذا خــوردن بــرای افــرادی کــه منــع 
پزشــکی ندارنــد، فوایــد جالــب توجهــی دارد کــه در ایــن 

ــد. ــد ش ــنا خواهی ــا آش ــا آن ه ــزارش ب گ
    درست نشستن و تقویت وضعیت خوب بدن

اگــر همیشــه روی زمیــن می نشــینید و بدنتــان انعطــاف 
ــمت  ــه س ــی ب ــانه هایتان اندک ــه ش ــوری ک ــه ط ــی دارد، ب کاف
عقــب متمایــل باشــد و ســتون فقــرات کشــیده و بــدون 
 قوزکردگــی باشــد، ایــن بهتریــن حالــت بــرای نشســتن 
ــت مناســب  ــت وضعی ــث تقوی ــه باع ــذا خــوردن اســت ک و غ

ــدن خواهــد شــد. ب
    کمک به هضم غذا

ــث  ــتن باع ــت نشس ــکم در حال ــمت ش ــون در قس ــز خ تمرک
ــود. ــام ش ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــذا ب ــم غ ــود هض می ش

    احساس سیر شدن زودتر اتفاق می افتد
ــود  ــکم می ش ــه ش ــا ب ــتر پاه ــی بیش ــث نزدیک ــتن باع  نشس
و در ایــن حالــت بــه طــور طبیعــی احســاس ســیری خواهیــد 

کــرد.
    جلوگیری از ابتال به واریس

در حالــت نشســتن روی صندلــی نیــروی جاذبــه بــه صــورت 
ــا  ــد و از آنج ــا ســوق می ده ــه ســمت پاه خــودکار خــون را ب
ــون  ــت، خ ــت اس ــدون حرک ــاکن و ب ــت س ــا در حال ــه پ ک
ــردد. نقــص در  ــب بازمی گ ــه ســمت قل ــاره ب ــه ســختی دوب ب
گــردش جریــان خــون، باعــث ایجــاد واریــس می شــود. 
ــا خــون  ــث می شــود ت ــذا خــوردن باع ــت غ نشســتن در حال
در منطقــه شــکم و بطــن متمرکــز شــود و بــه قلــب نزدیک تــر 

ــاک باشــد. تابن

ــرای بزرگســاالن  ــودکان و هــم ب ــرای ک ــوا هــم ب ــی ه آلودگ
مســئله بســیار مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای 

داشــت.
ــوا  ــی ه ــت: آلودگ ــودکان، گف ــص ک ــانفر، متخص ــر کوش اکب
ضریــب هوشــی کــودکان تهرانــی را 5 تــا 10 درصــد از ســایر 
ــود  ــی و کمب ــن کم خون ــرده اســت؛ همچنی ــر ک ــودکان کمت ک

ــات آلودگــی هواســت. ــن D، از دیگــر تبع ویتامی
ــران هــم  ــار داشــت: آلودگــی هــوا در ته ــر کوشــانفر اظه اکب
بــرای کــودکان و هــم بــرای بزرگســاالن مســئله بســیار مهمی 

اســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای داشــت.
ــود  ــوا وج ــی ه ــت: در آلودگ ــودکان گف ــص ک ــن متخص ای
ــش از  ــل ازن بی ــی مث ــرب و آالینده های ــد س ــی مانن فلزات

مقــدار مجــاز اســت. اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی تصریــح کــرد: وارونگــی هــوا، فلــزات ســنگینی مانند 
ســرب را بــه ســطح پائین تــری مــی آورد و کــودکان بــه دلیــل 

داشــتن قــد کوتــاه بیشــترین قربانیــان ســرب هســتند.
ــنگین  ــگ و س ــاده بی رن ــک م ــرب، ی ــزود: س ــانفر اف کوش
ــدن  ــف ب ــه قســمت های مختل ــق خــون ب اســت کــه از طری
وارد می شــود و در مغــز و مغــز اســتخوان رســوب پیــدا 
ــس  ــت؛ پ ــخت اس ــیار س ــردن آن بس ــارج  ک ــد و خ می کن
ــردن آن  ــارج ک ــرای خ ــی ب ــا راه ــه عم ــت ک ــوان گف می ت
ــدن  ــا 15 ســال در نســوج ب ــواد 10 ت ــن م ــدارد و ای وجــود ن

باقــی می ماننــد.

ایــن مــواد  متخصــص کــودکان تصریــح کــرد: وقتــی 
وارد مغــز کــودک می شــود، ضریــب هوشــی را کاهــش 
ــی  ــب هوش ــوا ضری ــی ه ــت آلودگ ــوان گف ــد. می ت می ده
ــودکان  ــایر ک ــر از س ــد کمت ــا 10 درص ــی را 5 ت ــودکان تهران ک

ــت. ــرار داده اس ق
ــوا اشــاره  ــای موجــود در ه ــر آالینده ه ــوارض دیگ ــه ع وی ب
داشــت و گفــت:  اختــاالت تنفســی و بــروز زمینه هــای 
ــال  ــه طــور مث ــات آلودگــی هواســت؛ ب ــر تبع ــرژی از دیگ آل
ــتر  ــد، بیش ــی می کنن ــا زندگ ــن محیط ه ــه در ای ــی ک کودکان
ــی چــون  ــوارض طوالنی مدت ــک ســرماخوردگی، ع ــس از ی پ
 ســرفه های بیــش از حــد و آبریــزش دارنــد کــه آلودگــی هــوا

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــت. اس ــی آن اس ــت اصل عل
ــر  ــی دیگ ــز یک ــی نی ــت: کم خون ــان داش ــتی بی ــهید بهش ش
ــرای  ــه واســطه آلودگــی هــوا ب ــی اســت کــه ب از بیماری های
شــخص بــه وجــود می آیــد؛ همچنیــن کمبــود ویتامیــن D در 
کــودک بــه علــت آلودگــی هــوا و تابــش کمتــر اشــعه آفتــاب 

ــورد. ــم می خ ــه چش ب
ایــن متخصــص کــودکان بــا توجــه بــه شــرایط آلودگــی هــوا 
ــرد:  ــه ک ــن توصی ــه والدی ــتان ها ب ــایر شهرس ــران و س در ته
در برنامــه تغذیــه ای کــودک عــاوه بــر مــواد پروتئینــی 
ســبزیجات و میوه هــای تــازه را نیــز بایــد قــرار دهنــد؛ 
همچنیــن خــوردن ســیب بــه دلیــل جــذب ترکیبــات ســرب 

ــارس ــود. ف ــوش نش ــع از راه ادرار فرام و دف

ارتباط آلودگی هوا و ضریب هوشی کودکان
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