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در شماره های قبل و از 13  تا 17 بهمن ماه به 
کوتاه آزادی،  بهار  سی ونهمین  آغاز   مناسبت 
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سره  قدس  خمینی  امام  حضرت  اسالمی،  انقالب 

بررسی می کنیم. 
حضرت امام)ره( به عنوان رهبر کبیر انقالب اسالمی 
فاصله  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  و 
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اشاره  بیانیه هایشان  یا  پیام  صدور  سخنرانی،  در 
که امام از آن به عنوان  فرموده اند. اولین نکته ای 
احیای  کرده اند،  یاد  اسالمی  انقالب  مهم  دستاورد 
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کرسی ریاست نشست جلسه مجمع بر 
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اصفهان تبریک عرض می کنم و توفیقات روزافزون جنابعالی را در خدمت به مردم 

والیتمدار اصفهان، به ویژه جامعه کارگری مسئلت دارم.
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رمز پیروزی و حفظ انقالب
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــت:  ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم رئی
ــدس ــور مق ــن ن ــار ای ــر و انفج ــه فج ــت ده ــه برک  ب

انقالب اسالمی روزبه روز قوی تر می شود.
ــام ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ــن جلس  اولی

ــه  ــنجانی ب ــمی رفس ــت هللا هاش ــت آی ــس از رحل پ
ریاســت آیــت هللا موحــدی کرمانــی و در فضایــی 
سرشــار از حــزن و انــدوه فقــدان رئیــس فقیــد 
ــا  ــه مغایرت ه ــن جلس ــد. در ای ــکیل ش ــع، تش مجم
و عــدم انطبــاق مصوبــات مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  ــت های کل ــا سیاس ــم ب ــه شش ــوص برنام درخص
ــع  ــارت مجم ــیون نظ ــات کمیس ــه در جلس ــام ک نظ
ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق ــود، م مشــخص شــده ب

ــت. گرف
آیــت هللا موحــدی کرمانــی بــا ابــراز تأســف از رحلــت 
ــلیت  ــنجانی و تس ــمی رفس ــت هللا هاش ــوز آی جانس
ــه مــردم و اعضــای مجمــع  ــه اســف بار ب ــن ضایع ای
ــی  ــه خال ــان را در جلس ــای ایش ــه ج ــت: از اینک گف
نشســته  مــن  دل  بــر  غــم  از  می بینــم، کوهــی 
اســت؛ به ویــژه بــرای شــما اعضــای مجمــع کــه 
ســال های ســال بــا ایشــان ُانــس داشــتید و از 
نظــرات و دیدگاه هــای ارزشــمند ایشــان در موضوعــات 
مختلــف بهره هــای فــراوان برده ایــد. رئیــس مجمــع 
ــخصیت  ــح ش ــام در توضی ــت نظ ــخیص مصلح تش

علمــی ابعــاد  در  رفســنجانی  هاشــمی   آیــت هللا 
دینــی و فرهنگــی گفــت: هــر چنــد دربــاره ارزش های 
شــخصیتی ایشــان در ایــن روزهــا زیــاد گفتــه شــده  
ــده  ــم ایشــان شــخصیتی ارزن ــه کن ــد اضاف ــی بای ول
مغــزی متفکــر و انقالبــی شــجاع بــود کــه متأســفانه 
از دســت مــا رفتنــد و بایــد بــه رضــای خداونــد راضــی 
ــنجانی  ــمی رفس ــت هللا هاش ــت آی ــیم. وی رحل  باش
را یــادآور درســی بــزرگ بــرای همــه دانســت و گفــت: 
مهــم ایــن اســت کــه ایــن درس بــزرگ را بیاموزیــم 
ــل  ــه ای قائ ــچ فاصل ــرگ هی ــان و م ــن خودم ــه بی ک
ــیم.  ــرگ باش ــرش م ــاده پذی ــواره آم ــویم و هم نش
 بایــد واقــف باشــیم کــه همــه در ســایه مرگ هســتیم 
و فریــاد آن را بشــنویم و لــذا هشــیار باشــیم و 

بدانیــم ســرای دنیــا موقتــی اســت. 
ــود  ــخنان خ ــه س ــی در ادام ــدی کرمان ــت هللا موح آی
ــا تبریــک روزهــای مبــارک فجــر انقــالب اســالمی  ب
گفــت: امــام راحــل، انقــالب اســالمی را انفجــار 
ــان  ــای انس ــام گرفتاری ه ــد تم ــد و گفتن ــور نامیدن ن
ــز در  ــران نی ــالمی ای ــالب اس ــت. انق ــت اس از ظلم
جهــان نورافشــانی می کنــد و خداونــد از خــود تعبیــر 
ــور  ــت ن ــه برک ــان ب ــد انس ــد و می فرمای ــور می کن ن
چاه هــا، دشــمنان و توطئه هــای آنــان را می بینــد. 

ــگاران ــگاه خبرن باش

ــران  ــت ای ــمنان مل ــت: دش ــور گف ــاون اول رئیس جمه مع
ســرمایه گذاران  تهدیــد،  بــا  می خواهنــد   درحقیقــت 
و فعــاالن اقتصــادی را بترســانند؛ وگرنــه ملــت ایــران ارزشــی 
بــرای حرف هــای دولتمــردان آمریکایــی قائــل نیســت.

اســحاق جهانگیــری در آئیــن افتتــاح ســامانه یکپارچــه 
ــام  ــور انج ــه در وزارت کش ــیمفا( ک ــران )س ــی ای ــه فن معاین
شــد بــا تبریــک روزهــای پیــروزی انقــالب اســالمی گفــت: 
ــر  ــی ب ــر و متک ــم نظی ــی ک ــران، انقالب ــالمی ای ــالب اس انق
آحــاد ملــت و رهبــری پیامبرگونــه و خردمندانــه امــام راحــل 
بــود و بــا حضــور همــه اقشــار، بــدون توســل بــه روش هــای 
خشــونت آمیز و صرفــا بــا اتــکا بــر آرمان هــای بــزرگ ملــت 

حاصــل شــد.

معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: انقــالب اســالمی در 
مقطعــی بــه پیــروزی رســید کــه تبلیغــات دنیــا در آن زمــان 
ایــن بــود کــه دیگــر حرکت هــای متکــی بــه دیــن جایگاهــی 
ــی  ــالمی متک ــالب اس ــع انق ــن مقط ــدارد و در ای ــا ن در دنی
ــران  ــت ای ــروزی رســید. مل ــه پی ــن اســالم ب ــن مبی ــر دی ب
توانســت در برابــر رژیــم شاهنشــاهی کــه بــه تعبیر خودشــان 
ژانــدارم منطقــه بــود و از حمایــت آمریــکا بهــره می بــرد، بــا 
اســتفاده از روش هــای مســالمت آمیز انقــالب اســالمی را بــه 
پیــروزی برســاند. وی ادامــه داد: امــروز پــس از گذشــت 38 
ســال از انقــالب اســالمی، چیــزی جــز زیبایــی و ســربلندی 
ملــت ایــران بــه چشــم نمی خــورد و ســخنان اخیــر دولــت 
آمریــکا کــه بــه تصــور خودشــان حرف هــای جدیــد و 
اســت.  بــی ارزش  حرف هایــی  می زننــد،  هشــدارگونه 
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اتهامــات کشــورهای غربــی علیــه 
 ملــت ایــران مبنــی بــر اینکــه ایــران حامــی تروریســم اســت
اظهــار داشــت: ایــن اتهامــات آنقــدر قدیمــی و نخ نمــا شــده 
ــوری  ــرا کش ــد؛ زی ــت بکش ــد خجال ــز بای ــده آن نی ــه گوین ک
ــوده  ــا تروریســت ها ب ــه ب ــرد و مقابل ــه نب کــه عمــال در صحن
ــه  ــا علی ــای آن ه ــه ائتالف ه ــران اســت؛ وگرن ــت ای در حقیق
گروه هــای تروریســتی، خســارت چندانــی بــه تروریســت ها 

وارد نکــرده اســت. باشــگاه خبرنــگاران

ــی مجلــس گفــت:  رئیــس کمیســیون امنیــت مل
دالرهــای آمریــکا بــا حضــور مستشــاری ایــران در 
ســوریه و عــراق بــر بــاد رفــت و اکنــون واشــنگتن 

از ایــن شــرایط بســیار عصبانــی اســت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عالءالدیــن بروجــردی 
و سیاســت  ملــی  امنیــت  رئیــس کمیســیون 
ــش  ــالمی، در واکن ــورای اس ــس ش ــی مجل خارج
بــه اعمــال تحریم هــای جدیــد آمریــکا علیــه 
نقــض  آمریــکا  اقــدام  داشــت:  اظهــار  ایــران 
برجــام اســت؛ تحریــم اخیــر افــراد و شــرکت های 
ایــران بــه دلیــل عصبانیــت واشــنگتن از شکســت 
منطقــه  در  حمایتــش  مــورد  تروریســت های 

ــت. اس
ســوریه  در  مهمــی کــه  تحــوالت  افــزود:  وی 
رخ داد و تروریســت ها شکســت تاریخــی را در 
ــت  ــو و شکس ــک س ــدند، از ی ــل ش ــب متحم حل
تروریســت های داعــش در موصــل عــراق از ســوی 
دیگــر، شــرایطی را ایجــاد کــرد کــه آمریــکا دســت 

ــم زد. ــه تحری ب
ــی مجلــس گفــت:  رئیــس کمیســیون امنیــت مل
از  میلیاردهــا دالر آمریــکا و همپیمانانــش کــه 
بــا حضــور  می کردنــد،  حمایــت  تروریســت ها 
ــران در دو کشــور ســوریه  تأثیرگــذار مستشــاری ای

و عــراق، بــر بــاد رفــت و اکنــون واشــنگتن از ایــن 
ــت. ــی اس ــیار عصبان ــرایط بس ش

ــای  ــال تحریم ه ــن اعم ــت: بنابرای ــردی گف بروج
ــر  ــی در براب ــران، واکنش ــه ای ــکا علی ــد آمری جدی

شکســت تروریســت ها در منطقــه اســت. 
ــری  ــا، تأخی ــه تحریم ه ــد اینگون ــد بدان ــکا بای آمری
در اراده فــوالدی جمهــوری اســالمی در مبــارزه 
ــا  ــران ب ــه ای ــت؛ بلک ــد داش ــم نخواه ــا تروریس ب
عوامــل آمریــکا و انگلیــس در منطقــه بــا قاطعیــت 
مقابلــه خواهــد کــرد و اجــازه سوءاســتفاده آن هــا 

ــد داد. ــه را نخواه از منطق
ــد  ــت جدی ــات دول ــروز اقدام ــرد: ام ــار ک وی اظه
ــه  ــه  وجــود آورده ک ــا شــرایطی را ب ــکا در دنی آمری
ــکا  ــه آمری ــی علی ــترده جهان ــش گس ــاهد واکن ش
و مردمــی  دولتــی  واکنش هــا  ایــن  هســتیم. 
اســت و باعــث منــزوی شــدن ایــن کشــور در 

ــد. ــد ش ــک خواه ــده نزدی آین
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس با اشــاره 
 بــه دســتگیری کــودک 5 ســاله ایرانــی در آمریــکا

اظهــار داشــت: ایــن رفتــار نشــان از ضعــف آمریــکا 
ــا  ــن رفتاره ــت. ای ــی آن هاس ــت مل ــظ امنی در حف
ــد  ــر ضــرر بزن ــه کشــورهای دیگ ــه ب ــش از اینک بی

ــنیم ــد. تس ــیب وارد می کن ــکا آس ــود آمری ــه خ ب

یــک قاضــی فــدرال آمریــکا دســتور توقــف سراســری 
اجــرای ممنوعیــت مســافرتی دونالــد ترامــپ را صــادر کــرده 

اســت. 
وزارت دادگســتری آمریــکا و کاخ ســفید گفته انــد کــه آمــاده 
ایســتادگی بــرای اجــرای دســتور مهاجرتــی رئیس جمهــوری 
ــتند. ــیاتل هس ــه ای س ــی منطق ــم قاض ــه حک ــکا علی آمری

قاضــی جیمــز روبــارت از منطقــه ســیاتل بــا صــدور حکمــی 
دســتور جنجالــی ترامــپ را بــه چالــش کشــیده و ممنوعیت 
ــلمان  ــا مس ــور عمدت ــت کش ــرای هف ــپ ب ــی ترام  مهاجرت
ــه صــورت سراســری لغــو کــرد و ایــن حکــم از جمعــه  را ب

اجرایــی شــد.
ــن ــاب فرگوس ــکایت ب ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــم ب ــن حک  ای

دادســتان ایالــت واشــنگتن صــادر شــده و تــا زمــان 
ــر  ــکا معتب ــر آمری ــکایت، در سراس ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس

ــود. ــد ب خواه
 ایــن دادســتان بــا تنظیــم شــکایتی، خواســتار لغــو بعضــی 
ــد  ــده و تاکی ــپ ش ــی ترام ــتور مهاجرت ــمت های دس از قس
دارد کــه ایــن ممنوعیــت، حقــوق مهاجــران و خانواده هــای 

ــد. ــض می کن ــان را نق آن
ــوط  ــه خط ــم ب ــرزی ه ــت م ــا و حفاظ ــازمان گمرک ه س
ــزا  ــدور وی ــورا ص ــکا ف ــت آمری ــه دول ــالع داده ک ــی اط  هوای
را کــه قبــال متوقــف شــده بــود، از ســر می گیــرد. ایــن حکــم 

بــا واکنــش فــوری کاخ ســفید روبرو شــد. 
کاخ ســفید ایــن حکــم را »ظالمانــه« توصیــف کرده و شــون 
ــتری  ــت: وزارت دادگس ــپ، گف ــخنگوی ترام ــر، س اسپایس
ــوری وارد  ــتور رئیس جمه ــرای دس ــاع از اج ــکا در دف آمری
عمــل می شــود. دســتور اجرایــی ترامــپ قانونــی و مناســب 
 اســت. دســتور اجرایــی ترامــپ کــه اخیــرا بــه امضــا رســیده

 ورود مســافران و مهاجــران را از هفــت کشــور شــامل ایــران 
ــد.  ــع می کن ــدت ۹۰ روز من ــرای م ــر ب ــور دیگ ــش کش و ش
مطابــق آن، همچنیــن برنامــه مهاجرتــی آمریــکا بــرای ۱۲۰ 
روز معلــق می شــود و ورود پناهجویانــی از ســوریه بــه مــدت 

نامعلومــی متوقــف می شــود. ایســنا

 آیت هللا موحدی کرمانی، در نخستین 

جلسه مجمع بر کرسی ریاست نشست

معاوناولرئیسجمهور:

ملت ایران ارزشی برای حرف های دولتمردان آمریکا قائل نیست

رئیسکمیسیونامنیتملیمجلس:

اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، نقض برجام است

لغو موقت دستور مهاجرتی ترامپ

حتما بخوانید!
یکشنبه  17  بهمن ماه   21395 آزمایش موشکی ایران، نقض ...

ـــمـــاره  362  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

دستاوردهای معجزه قرن

از دیدگاه امام خمینی قدس سره                                         

ادامه از صفحه یک: 
ســاختن اســالم آمریکایــی اســت. از دیــدگاه حضــرت 
 امــام)ره(، انقــالب اســالمی توانســت اســالم واقعــی 
و نــاب محمــدی را زنــده کنــد و قــدرت و بزرگــی 
اســالم را بــه رخ جهانیــان بکشــاند و بــه نمایــش 
بگــذارد. اســالم سیاســی، همــان مفهومــی کــه شــهید 
ــت  ــت ماس ــن دیان ــا عی ــت م ــت سیاس ــدرس گف  م
بــا انقــالب اســالمی تجدیــد حیــات کــرد و جمهــوری 
اســالمی بــه عنــوان مهم تریــن دســتاورد انقــالب 
اســالمی مبتنــی بــر همیــن نگــرش از دیــن در ایــران 
ــات  ــد حی ــن تجدی ــو ای ــرد. در پرت ــدا ک ــتقرار پی اس
اســالم نــاب، والیــت فقیــه بــه عنــوان مــدل حکومــت 
ــت  ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــت م ــالمی در دوران غیب  اس
و بــا تشــکیل حکومــت دینــی، اســالم و شــعائر دینــی 
ــا شــد. نمــاز جمعــه و حــج ابراهیمــی و برپایــی  احی
مناســبت های  بــه  معنــوی  و  دینــی  مراســم های 
ــا برخــورداری از روح اســالمی، نمونه هایــی  مختلــف ب

ــردن شــعائر اســت.  ــده ک ــن زن از ای
امــام)ره( می فرماینــد: منــت خــدای تبــارک و تعالــی 
ــتید  ــا هس ــر کج ــد از ه ــان برومن ــما جوان ــه ش  را ک
ــر  ــن عص ــالم را در ای ــد و اس ــالم کردی ــه اس ــه ب توج
ــه  ــه هم ــری ک ــن عص ــی، در ای ــر ظلمان ــن عص در ای
ــده کردیــد.  ــود، اســالم را زن ــاد رفتــه ب ــه ب ارزش هــا ب
ــی  ــد: یک ــز فرمودن ــور، ج 6، ص 90( و نی ــه ن )صحیف
از بــرکات ایــن نهضــت و انقــالب همیــن اقامــه نمــاز 
ــه  ــور، ج 17، ص 53( ب ــه ن ــت. )صحیف ــه اس جمع
حــق نمــاز جمعــه یکــی از پایگاه هــای مهــم بصیرتــی 
ــش را  ــد و برکات ــاب می آی ــه حس ــالمی ب ــالب اس انق

ــد:  ــر فرمودن ــی دیگ ــد. در جای ــر ش ــوان منک نمی ت
ــزرگ  ــالب ب ــروع انق ــه ش ــران نقط ــردم ای ــالب م انق
پرچــم داری حضــرت حجــت  بــه  اســالم  جهــان 
– ارواحنــا فــداه – اســت کــه خداونــد بــر همــه 
مســلمانان و جهانیــان منــت نهــد و ظهــور و فرجــش 
ــور، ج 21  ــه ن ــد. )صحیف ــرار ده ــر ق ــر حاض را در عص

 )108 ص 
از طرفــی حضــرت امــام خمینــی قــدس ســره  ایجــاد 
تحــول روحــی، معنــوی و اخالقــی را در مــردم ایــران 

بــه عنــوان یــک دســتاورد مهــم قلمــداد می کننــد.
ــی در  ــه ایران ــه جامع ــت ک ــه الزم اس ــن نکت ــان ای بی
دوران قبــل از انقــالب، جامعــه ای مأیــوس، ســرخورده، 
ســردرگم و خودباختــه بــود. ایــن وضعیــت در جامعــه 
ایرانــی، ریشــه در دوران قاجــار و شکســت های ایــران 
و ســیطره  در عرصــه مشــروطه  ناکامــی  از روس، 
روزافــزون قدرت هــای خارجــی بــر کشــور ایــران 
ــوی  ــوس پهل ــم منح ــاله رژی ــژه در دوران 57 س به وی
داشــت. ملــت ایــران در پرتــو انقــالب اســالمی جــان 
ــپردگی  ــیه روزی، سرس ــه دوران س ــت و ب ــازه ای گرف  ت
و اعتمــاد نداشــتن بــه خــود پایــان داد. انقــالب 
 تحــوالت روحــی عظیمــی در ملــت ایــران ایجــاد 

کرد.
 ایــن دســتاوردها در فرمایــش حضــرت امــام)ره( 
ــن  ــرکات ای ــی از ب ــت: یک ــده اس ــان ش ــه بی این گون
نهضــت، قضیــه تحــول روحــی جامعــه ماســت؛ مــن 
مکــرر ایــن را گفتــه ام کــه ایــن تحــول روحــی کــه در 
ایــران پیــدا شــده اســت و ایــن نهضــت توانســت ایــن 
ــدای  ــت خ ــه خواس ــد ب ــاد کن ــی را ایج ــول روح تح
ــا  ــب م ــه نصی ــروزی ک ــن پی ــی، از ای ــارک و تعال تب
شــده اســت و دســت اجانــب را کوتــاه کردیــم و دســت 
خیانتکارهــا را، اهمیتــش بیشــتر اســت. ایــن تحــوالت 
ــم  ــخصیت ه ــک ش ــرای ی ــن زودی ب ــه ای ــی ب روح
حاصــل نمی شــود تــا برســد بــه سرتاســر یــک کشــور. 

ــور، ج 8، ص ۱5( ــه ن )صحیف
ــده  ــد آم ــا پدی ــت م ــی در مل ــول بزرگ ــه تح الحمدلل
ــه عشــرتکده ها و فســاد  اســت و ایــن جوان هــا کــه ب
جبهه هــا  بــه  االن  می شــدند،  کشــیده  فحشــا  و 
ــروزی و افتخــار  ــرای اســالم و مملکــت پی ــد و ب رفتن
می آفریننــد و مــا در برابــر آنــان مســئولیم. هیــچ 
ــه دو ســه  ــه اســت ک ــون صــورت نگرفت ــی تاکن انقالب
ــور، ج  ــه ن ــدر نتیجــه داده باشــد. )صحیف ســال این ق

8، ص 54(
آن چیــزی کــه بــه ملــت مــا خــدای تبــارک و تعالــی 
عنایــت فرمــوده بســیار اســت؛ از آن جملــه نجــات از 
ــی  ــه مراتب ــول ب ــی و وص ــی و اخالق ــاط فرهنگ انحط
ــا  ــروزی در جبهه ه ــگ و پی ــالق و فرهن ــب اخ  از مرات
و باالتــر از آن پیــروزی بــر نفــس کــه بــرای جوان هــای 
مــا در قشــر وســیعی حاصــل شــده اســت. )صحیفــه 

ویژگی های  استکبار                            
ــد  ــور جدی ــی رئیس جمه ــا شــاهد رجزخوان ــن روزه ای
بیشــتر کشــورهای جهــان  بــا  ارتبــاط  آمریــکا در 
هســتیم. او آنقــدر گیــج و ســردرگم و جاهــل بــه 
کشــورداری اســت کــه تقریبــا تمــام حرف هایــش بــه 
نوعــی تهدیــد بــرای دنیــا و از جملــه آمریکایی هاســت؛ 
امــا اســتکبار بــرای چــه کســانی پیــش می آیــد و چــه 

ــی دارد؟  خصوصیات
اســتکبار غالبــا بــرای کســانی پیــش می آیــد کــه 
ــی،  ــی، اجتماع ــاظ مال ــری از لح ــت برت دارای موقعی
سیاســی، علمــی و ... باشــند؛ از ایــن رو در طــول 
یــا کشــورهایی  انســان ها  شــاهدیم کــه  تاریــخ، 
غالبــا  می رســند،  مختلفــی  برتری هــای  بــه  کــه 
تحــت  و  چپــاول  بــه  مســتکبرانه،  رفتارهــای  بــا 
دیگــر  و کشــورهای  انســان ها  دادن  قــرار  فرمــان 
ــپ  ــت ترام ــن ژس ــار ای ــن ب ــا ای ــد. ام روی می آورن
از روی توانمندی هــای آن کشــور نیســت؛ زیــرا در 
ــد  ــرار دارن ــف ق ــع ضع ــا در موض ــر آن ه ــال حاض  ح
ــه  ــود را ب ــته خ ــای انباش ــد بدهی ه ــی نمی توانن و حت

ــد.  ــت کنن ــی پرداخ ــازمان های بین الملل س
هــر چنــد یکــی از خصوصیــات اســتکبارورزی  ثــروت 
ــکا  ــروت در آمری ــدرت و ث ــا از ق ــت، ام ــدرت اس و ق
آنچنــان خبــری نیســت؛ منتهــا بــا ایــن اســتکبارورزی 
ــدرت  ــد و ق ــورها می َبرن ــر کش ــروت دیگ ــال و ث از م
خــود را تقویــت می کننــد و چنگال هایشــان را بــه 
قلــب همــان ملت هایــی کــه از آنــان ثــروت و قــدرت 

فرومی کننــد.  اندوخته انــد 
»از خصوصیــات دیگــر اســتکبار جهانــی خودبرتربینــی 
ــتند،  ــور دانس ــان را مح ــی خودش ــا وقت ــت. آن ه اس
دانســتند خودشــان  بــر  فــرع  را  چیــز   همــه 

یــک معادلــه غلــط و خطرناکــی در تعامــالت جهانــی 
بــه وجــود می آیــد؛ بــرای خــود حــق مداخلــه در امــور 
ــام  ــل می شــود.« مق ــا را قائ ــه انســان ها و ملت ه بقی

معظــم رهبــری، 1392/8/29
ــه خــود اجــازه می دهنــد آشــکارا در کشــورها  اینکــه ب
دخالــت کننــد، حاکــی از همیــن روحیــه خودبرتربینــی 

اســت.
ــای  ــری را از ویژگی ه ــری حق ناپذی ــم رهب ــام معظ مق
دیگــر اســتکبار معرفــی می فرماینــد: »خصوصیــت 
و شــاخص دیگــر اســتکبار، حق ناپذیــری اســت؛ 
 نــه حــرف حــق را می پذیرنــد، نــه حــق ملت هــا 

را می پذیرند؛ حق ناپذیری مطلق.« 1392/8/29
در واقــع اســتکبار خــود را حــق مطلــق دانســته و هــر 
کــه مقابــل او باشــد را باطــل می دانــد و حاضــر نیســت 
زیــر بــار حــق واقعــی کــه تمــام انســان ها بــر آن صحــه 
می گذارنــد بــرود؛ بــر همیــن مبنــا هــر گونــه جنایتــی 
ــا  ــی آن ه ــمارد و آدم کش ــاز می ش ــود مج ــرای خ را ب
ــت؛  ــت اس ــن خصوصی ــی از ای ــا ناش ــر دنی در سراس
ــال  ــی )س ــاران اتم ــکا، بمب ــان آمری ــا بومی ــورد ب برخ
ژاپــن  شــهر  دو  شمســی(  میــالدی/۱3۲4   ۱۹45
ــود  ــام، وج ــتار در ویتن ــی(، کش ــیما و ناکازاک )هیروش
ــی  ــزدور امنیت ــرکت های م ــی و ش ــتگاه های امنیت دس
ــات  ــراق، جنای ــان در ع ــات آن ــر، جنای ــل بلک وات مث
 هواپیماهــای بــدون سرنشــین آنــان در پاکســتان 
و افغانســتان، بمبــاران و کشــتار در افغانســتان، وجــود 
زندان هــا و شــکنجه گاه های گوانتانامــو و ابوغریــب 
ربــودن و اســیر کــردن ســیاهان، حملــه بــه هواپیمــای 
مســافری ایــران و نابــود کــردن نزدیــک بــه 300 نفــر 
ــه  ــدال ب ــی، دادن م ــدون عذرخواه ــاه ب ــان  بیگن انس
فرمانــده جنایتــکار نــاو جنگــی و در اختیــار قــرار دادن 
مــواد شــیمیایی بــه صــدام بــرای ســاخت بمب هــای 

شــیمیایی از جملــه ایــن جنایــات هســتند. 
ــه  ــار منافقان ــکاری و رفت دیگــر ویژگــی اســتکبار، فریب

اســت.
 مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: »یکــی از خصوصیــات 
اســتکبار، فریبگــری در رفتــار اســت. یعنــی پوشــاندن 
 لبــاس خدمــت بــه جنایــات خــود و دروغگویــی
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــتکبار جهان ــرم اس ــن ج بزرگ تری
دروغگویــی، فریــب، تقلــب و باطل گرایــی را بــا رفتــار 
خــود در دنیــا توســعه و رشــد می دهــد و ترویــج 

۱375/9/19 می کنــد.« 

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

براینخستینبارصورتگرفت

ردگیری بمب های رهاشده و موشک های 

زمین به  زمین در رزمایش سپاه
ــت  ــم والی ــان حری ــش مدافع ــتین بار در رزمای ــرای نخس ب
بمب هــای رهاشــده و موشــک های زمیــن بــه زمیــن 

ــدند. ــری ش ــی ردگی ــامانه های راداری بوم ــط س توس
ــان  ــدی مدافع ــش پدافن ــی رزمای ــه اصل ــام مرحل ــا انج ب
ــرای  ــم والیــت نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران ب حری
نخســتین بار بمب هــای رهاشــده جنگنده هــای ســوخو 

ــد.  ــری ش ــی ردگی ــامانه های راداری بوم ــط س توس
ــان  ــت متخصص ــه دس ــه ب ــامانه ها ک ــن س ــن ای همچنی
ایرانــی طراحــی و تولیــد شــده اند،  توانســتند موشــک های 
ــی  ــد. گفتن ــری کنن ــت ردگی ــا موفقی ــن را ب ــه زمی ــن ب زمی
اســت رزمایــش پدافنــدی مدافعــان حریــم والیــت نیــروی 
هوافضــای ســپاه بــا شــعار »همــت جهــادی، اراده ایرانــی 
ــدف  ــا ه ــد« و ب ــم و تهدی ــر تحری ــی، تحقی ــدار انقالب اقت
ــه  ــای  همه جانب ــمندی و آمادگی ه ــدار، هوش ــش اقت نمای
دفاعــی بــرای مقابلــه بــا هرگونــه تهدیــد در منطقــه عمومی 

ــر ــزار می شــود. مه ســمنان برگ

لفاظیوزیردفاعجدیدآمریکا:

 ایران، بزرگ ترین کشور 

حامی تروریسم است
 جیمــز متیــس در اظهاراتــی گســتاخانه در ژاپــن

ایــران را بزرگ تریــن کشــور »حامــی تروریســم« 
ــت. دانس

 بــه گــزارش آسوشــیتد پــرس، جیمــز متیــس
گســتاخانه  اظهاراتــی  در  آمریــکا،  دفــاع  وزیــر 
ــات  ــه »اقدام ــد ب ــور نمی توان ــن کش ــرد ای ــالم ک اع
ــرای  ــا ب ــد؛ ام ــه باش ــران« بی توج ــده ای بی ثبات کنن
ــق  ــوع از طری ــن موض ــه ای ــان دادن ب ــش نش واکن
افزایــش نیروهــای آمریکایــی در منطقــه غــرب 

ــدارد. ــی ن ــچ تصمیم ــیا، هی آس
وی ایــن ســخنان را در یــک کنفرانــس خبــری 
 مشــترک بــا »تومومــی اینــادا«، همتــای ژاپنــی خود

مطرح کرد.
ــش  ــس در واکن ــن ســخنان از ســوی متی طــرح ای
ــا  ــفید ب ــر کاخ س ــه اخی ــاره بیانی ــی درب ــه پرسش ب
موضــوع »هشــدار« بــه ایــران صــورت گرفتــه اســت.
وزیــر دفــاع آمریــکا در ادامــه در اظهاراتــی گســتاخانه 
مدعــی شــد: »ایــران بزرگ تریــن کشــور حامــی 

تروریســم اســت.«
متیــس طــی هفتــه کنونــی و در جریــان نخســتین 
دفــاع  وزیــر  عنــوان  بــه  خــود  خارجــی  ســفر 
ــاال را در ســئول  ــن نشســت ســطح ب ــکا، چندی آمری
ــه واشــنگتن  ــرد. وی روز شــنبه ب ــزار ک ــو برگ و توکی

خبرنــگاران باشــگاه  بازمی گــردد. 

حجت االســالم و المســلمین محمدحســن ابوترابی فــرد 
ــان اینکــه  ــا بی ــژه دهــه فجــر انقــالب ب در مراســم وی
 اســتقامت، رمــز پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران بــود

ــده  ــار داشــت: اســتقامت کــردن در راه خــدا، زیبن اظه
ــالب  ــای انق ــل پیروزی ه ــم، عام ــن مه ــالم و همی اس

ــت. ــف اس ــای مختل ــران در دهه ه ــالمی ای اس
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام افــزود: 
 بایــد بــرای خــدا قیــام کنیــم و بــرای خــدا بنشــینیم 
و قــدم بردایــم؛ ایــن مســیر و روشــی بــود کــه امــام 
ــتی  ــیر درس ــان در مس ــرد. ایش ــی ک ــی)ره( ط خمین
 کــه حرکــت می کــرد، اســتقامت کــرد و فشــارها

تهدیدهــا و زورگویی هــای رژیــم پهلــوی امــام را از 
ــرد. ــش دور نک راه

انقــالب در 4 دهــه  اینکــه  بیــان  بــا  ابوترابی فــرد 
ــوده اســت ــرو ب ــی روب ــای فراوان ــا تهدیده  گذشــته ب

ــب  ــت موج ــیر درس ــتقامت در مس ــرد: اس ــح ک تصری
ــی)ره( در ســال ۱357  شــد پرچمــی کــه امــام خمین
موجــب  و  بمانــد  افراشــته  تاکنــون  برافراشــت، 

ــود. ــور ش ــرافرازی کش س
ــاره  ــا اش ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــران  ــوری اســالمی ای ــار اســتقامت گفــت: جمه ــه آث ب
ــکل  ــازه ش ــی ت ــدرت سیاس ــک ق ــال ۱357، ی در س
بــزرگ  بــه طــوری کــه کشــورهای  بــود؛   گرفتــه 
و مســتکبر آن دوران مــا را آســیب پذیر و ضعیــف 
ــا  ــان ب ــون اوضــاع جه ــد؛ امــا هم اکن قلمــداد می کردن
ظهــور ایــران اســالمی مقتــدر تغییــر کــرده اســت.وی 
بــا اشــاره بــه تأثیــر انقــالب در کشــورهای منطقــه ابــراز 
داشــت: امــروز اندیشــه امــام و رهبــر معظــم انقــالب 
در کشــور لبنــان ظهــور و بــروز کــرده اســت؛ بــه طــوری 
کــه حــرف اول و آخــر را در ایــن کشــور حــزب هللا لبنــان 

می زنــد.
ــروز  ــرد: ام ــرد خاطرنشــان ک حجت االســالم ابوترابی ف
قــدرت جمهــوری اســالم ایــران امنیــت را نه تنهــا 
ــه  ــز ب ــه نی ــرای کشــورهای منطق ــه ب ــرای خــود، بلک ب

ــت. ــان آورده اس ارمغ
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه جایــگاه 
کشــور در فناوری هــای جدیــد اشــاره  و ابــراز داشــت: 

ــود  ــوان خ ــمندان ج ــد دانش ــت بلن ــا هم ــورمان ب کش
جــزو ۱6 کشــور اول در فناورهــای نانــو اســت کــه 

ــور دارد. ــی کش ــد و بالندگ ــان از رش نش
وجــود  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
ــتیم و  ــه راه هس ــه در میان ــرفت های صورت گرفت پیش
بایــد بــا تکیــه بــر اقتصــاد مقاومتــی در عرصــه اقتصــاد 

نیــز قله هــای موفقیــت را فتــح کنیــم. راه دانــا

کاخ ســفید بــا بیــان اینکــه آزمایــش موشــکی 
ایــران نقــض مســتقیم برجــام نیســت، اعــالم کــرد: 
تحریم هــای جدیــد علیــه ایــران پیــش از آنکــه 
دونالــد ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری برســد، آمــاده 
ــه  ــر ب ــوالت اخی ــه تح ــه ب ــا توج ــا ب ــود؛ ام ــده ب ش
ــخنگوی  ــر، س ــان اسپایس ــد. ش ــال درآم ــت فع حال

کاخ ســفید، در گفت وگــو بــا شــبکه ام اس ان بی ســی 
گفــت کــه آزمایــش موشــکی ایــران، نقــض مســتقیم 
ــا روح ایــن توافــق  توافــق هســته ای نیســت؛ ولــی ب

ــت. ــاد اس در تض
ــان  ــاره زم ــوالی درب ــه س ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
طراحــی تحریم هــای جدیــد وضع شــده علیــه ایــران 
گفــت: ایــن نــوع تحریم هــا بــه ســرعت اتفــاق 
نمی افتــد؛ امــا مــن عقیــده دارم کــه زمان بنــدی 
ــواردی رخ داد  ــه م ــش ب ــوح در واکن ــه وض ــا ب آن ه
ــا  ــم. م ــاهد آن بودی ــته ش ــد روز گذش ــی چن ــه ط ک
دســترس  در  گزینه هــا  ایــن  کــه  می دانســتیم 

ــه  ــکل گرفت ــی ش ــی فرآیندهای ــا ط ــرا ب ــود؛ زی ــا ب م
بودنــد؛ امــا مــا امــروز بــه ســرعت و قاطعانــه عمــل 
ــود. تحریم هــا از  کردیــم؛ چــرا کــه زمــان مناســبی ب
ــان  ــور در زم ــد و رئیس جمه ــده بودن ــاده ش ــل آم قب

مناســب آن تصمیم گیــری کــرد.
ــزود:  ــران از تروریســم اف ــت ای ــای حمای ــا ادع وی ب
قــرار دادن این هــا در فهرســت تحریــم در پاســخ بــه 
ــه  ــران از جمل ــتیک ای ــک بالس ــه موش ــه برنام ادام
ــه ۲۰۱7  آزمایــش موشــک بالســتیک آن در ۲۹ ژانوی
و ادامــه حمایــت ایــن کشــور از تروریســم بــود. قــرار 
دادن این هــا در فهرســت تحریم هــا، نشــان دهنده 

ــرای هــدف  گامــی دیگــر در ادامــه تالش هــای مــا ب
قــرار دادن شــدید برنامــه موشــک بالســتیک ایــران و 

ــه تروریســم اســت. ــوط ب ــای مرب فعالیت ه
ــه  ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــرد: م ــح ک ــر تصری اسپایس

اعمــال تحریم هــای جدیــد خــود گویاســت. 
رئیس جمهــور روشــن ســاخت کــه ایــن توافقــی 
ــه  ــا ب ــت و م ــد اس ــی ب ــیدیم، توافق ــه آن رس ــه ب ک
ــه  ــی ب ــز کم ــا چی ــم، ام ــاد دادی ــاز زی ــا امتی ایرانی ه
ــه موضــع  ــم وی ب ــر می کن ــن فک ــم. م دســت آوردی
ســخت علیــه ایــران ادامــه خواهــد داد؛ کاری کــه در 
هشــت ســال گذشــته انجــام نشــد. اقدامــات امــروز 
نشــان می دهــد مــا تحریم هــا را تســریع بخشــیدیم 
ــدازه  ــا چــه ان و مثــال دیگــر از ایــن اســت کــه مــا ت

ــم داشــت. ایســنا موضــع ســخت خواهی

ــی و سیاســت  خارجــی  عضــو کمیســیون امنیــت  مل
ــه  ــران ب ــاره ای ــپ درب ــات ترام ــت: ادبی ــس گف مجل
ــدرت  ــی از ق ــچ اطالعات ــا هی ــه گوی ــه ای اســت ک گون

ــدارد. ــران ن ــی ای ــی و نظام بازدارندگ
مرتضــی صفــاری نطنــزی، عضــو کمیســیون امنیــت 
 ملــی و سیاســت  خارجــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــکا  ــور آمری ــر رئیس جمه ــارات اخی ــه اظه ــا اشــاره ب ب
دربــاره ایــران گفــت: ظاهــرا آقــای ترامــپ بنــا را بــر 
ــه  ــه نشــان داده ک ــا تجرب ــران گذاشــته؛ ام ــد ای تهدی
ــلیم را در  ــد، راه تس ــا تهدی ــه ب ــران در مقابل ــت ای مل
ــیر  ــپ مس ــد ترام ــرار باش ــر ق ــه و اگ ــش نگرفت پی
تهدیــد را در مقابــل ایــران ادامــه دهــد، مســئوالن مــا 

ــد. ــد پاســخ دهن ــا تهدی ــدات را ب ــد تهدی بای
وی بــا بیــان اینکــه ترامــپ بــرای دوران قدیــم 
آمریکاســت و گویــا تفکــرات و نــگاه او بــه ایــن 
دنیــا بــرای یکصدســال پیــش اســت، تصریــح کــرد: 
گویــا آقــای ترامــپ بــا دنیــای کنونــی آشــنایی نــدارد 
ــدارد؛  ــه ن ــچ نتیج ــد هی ــه تهدی ــه گزین ــد ک و نمی دان
ترامــپ بایــد از گذشــتگان و رؤســای جمهــور ســابق 
ــران بهــره  ــاره ای ــه آن هــا درب ــکا درس و از تجرب آمری
ــکا  ــابق آمری ــور س ــای جمه ــه روس ــرا ک ــرد؛ چ بگی

ــد و  ــه نگرفتن ــدند و نتیج ــته ش ــران خس ــد ای از تهدی
ــر و  ــچ اث ــران هی ــل ای ــد در مقاب متوجــه شــدند تهدی

ــدارد. ــه ای ن نتیج
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس گفــت: 
ــات  ــد؛ ادبی ــه کن ــد مطالع ــران بای ــاره ای ــپ درب ترام
او بــه گونــه ای اســت کــه گویــا هیــچ اطالعاتــی 
ــر  ــدارد و اگ ــران ن ــدرت بازدارندگــی و نظامــی ای از ق
اطالعــات الزم را دربــاره تــوان دفاعــی ایــران و ملــت 
ــز  ــای روی می ــود از گزینه ه ــد ب ــت، بعی ــران داش ای

صحبــت کنــد؛ اوبامــا و بــوش هــم از گزینه هــای روی 
میــز ســخن گفتنــد، امــا هیــچ گاه نتوانســتند دربــاره 
ــه  ــد؛ چــرا ک ــی کنن ــه اقدام ــردن آن گزین ــی ک عملیات
گزینه هــای روی میــز تنهــا بلــوف نظامــی و سیاســی 

اســت.
صفــاری در پایــان بــا بیــان اینکــه ترامــپ وعده هــای 
ــا  ــن وعده ــکا داده و ای ــردم آمری ــه م ــادی ب اقتص
ــت ــد داش ــه ای نخواه ــه نتیج ــات خصمان ــا اقدام  ب
تاکیــد کــرد: دولــت آمریــکا بــا تجــاوز بــه کشــورهای 
شــد  متحمــل  را  زیــادی  هزینه هــای   مســلمان 
ــد  ــه بای ــن تجرب ــه ای ــت ک ــه ای نگرف ــچ نتیج و هی

درس عبرتــی بــرای ترامــپ باشــد. تســنیم
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 آزمایش موشکی ایران، نقض مستقیم برجام نیست

عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

مسئوالن تهدید را با تهدید پاسخ دهند

حجتاالسالموالمسلمینابوترابیفرد:

استقامتدربرابراستکبار
رمزپیروزیوحفظانقالب

ان
گار

برن
ه خ

گا
اش

س:ب
عک

 

نــور، ج 17، ص ۲۱4(



کوتاه از اقتصاد

اخبار اقتصادی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 از رویکردهــای مهــم اتــاق تعــاون در اســتان اصفهــان تقویــت 
ــن  ــه در ای ــود ک ــا ب ــا و تعاونی ه ــازی اتحادیه ه و توانمندس
 راســتا برنامه ریزی هایــی جهــت ارتقــای ســطح کیفیــت 
گرفتــه  صــورت  تعاونــی  تشــکل های  توانمندســازی  و 
تعــاون  اتــاق  رئیــس  صحبت هــای  شــاه بیت  اســت. 
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه اس
ــای  ــی، تعاونی ه ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــه ب ــود ک آن ب
ــرد  ــرار گی ــت ق ــتر دول ــه بیش ــورد توج ــد م ــان بای  دانش بنی
و بــا حمایــت جــدی از تولیــدات بومــی و ملــی ایــن بنگاه هــا 
از رکــود خــارج و بــرای شــکوفایی تولیــدات داخلــی و 
ــود.  ــته ش ــی برداش ــای اساس ــوالت، گام ه ــادرات محص ص

حبیــب هللا بهرامــی البتــه بــر ایــن مســئله هــم تاکیــد داشــت 
کــه دولــت بــرای حمایــت از تعاونی هــای دانش بنیــان 
امســال اقدامــات خوبــی انجــام داده؛ امــا نیــاز اســت 
ــدات  ــه تولی ــا در زمین ــن بنگاه ه ــوی ای ــادی و معن ــوق م حق
و اختراعــات توســط صاحبــان صنایــع نیــز حفــظ شــود 
تــا بتوانیــم بــه خوبــی اقتصــاد مقاومتــی را بــه مرحلــه 
اجــرا درآوریــم. وی همچنیــن از مشــکالت تعاونی هــا در 
ــان  ــی و دانش بنی ــی، خدمات ــاورزی، صنعت ــای کش بخش ه
ــن مشــکالت  ــان ســخن گفــت و راه حــل ای  در اســتان اصفه

را ورود هر چه بیشتر برای تقویت تعاونی ها عنوان کرد.

    اجحاف صنایع تبدیلی به دامداران
بهرامــی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه تعاونی هــای 
ــده ای  دامپــروری در اســتان اصفهــان دچــار مشــکالت عدی
هســتند، گفــت: کارگاه هــا و تعاونی هــای تولیــد دام بــه 
قــدری در تنگنــا هســتند کــه اگــر بــه آن هــا توجهــی 
 نشــود، هــر لحظــه مجبــور می شــوند کــه دام هایشــان 
ــیر  ــد ش ــه خری ــه در زمین ــه داد: البت ــند. وی ادام را بفروش
ــدگان  ــه تولیدکنن ــادی ب ــاف  زی ــی اجح ــع تبدیل ــز صنای  نی
قیمــت  کــه  گونــه ای  بــه  می دارنــد؛  روا  دامــداران  و 
ــا قیمتــی کــه دولــت تعییــن کــرده  خریدشــان متناســب ب
ــه  ــت ک ــان اس ــیر 1400 توم ــر ش ــر لیت ــت ه ــت. قیم نیس
صنایــع تبدیلــی از دامــداران لیتــری 1200 تــا 1100 می خرنــد 
و ایــن مســئله بــا توجــه بــه گرانــی علوفــه و کنســانتره دامی 

ــود. ــد ب ــه نخواه ــه صرف ــرون ب ــاورزان مق ــرای کش ب
    یارانه شــیربه کام کارخانه ها

رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان تاکید کــرد: متاســفانه 
علی رغــم تذکــرات بســیار و جلســات مکــرر بــا صنایــع 
تبدیلــی و کارخانه هــای شــیر، یارانــه شــیر بــه بخــش 
ــیر  ــه ش ــت ک ــن جه ــم از ای ــی رود؛ ه ــی م ــع تبدیل  صنای
را بــه صــورت ارزان از تولیدکننــده خریــداری می کننــد و هــم 
ــد  ــند. بای ــران می فروش ــردم گ ــه م ــی را ب ــوالت لبن محص
توجــه داشــت قیمــت محصــوالت لبنــی در 18 مــاه گذشــته 
رکــورد 100 درصــد بــه بــاال داشــته و ایــن در حالــی اســت کــه 

فقــط تولیدکننــده درایــن میــان ضــرر می دهــد.
    مخالف افزایش قیمت لبنیات هستیم

تولیــد  میــدان  در  متاســفانه  کــرد:  تصریــح   بهرامــی 
و فــروش محصــوالت لبنــی، دولــت زورش بــه کارخانه هــای 
ــه  ــه در زمین ــت و ن ــه کیفی ــه در زمین ــد؛ ن ــزرگ نمی رس ب

ــود.  ــده وارد می ش ــه تولیدکنن ــارها ب ــی فش ــت! تمام قیم
مــا مخالــف افزایــش قیمــت لبنیــات هســتیم و از طرفــی 
ــده  ــع تولیدکنن ــه نف ــیر ب ــت ش ــش قیم ــال افزای ــه دنب ب
هســتیم؛ بایــد ایــن مســئله از ســوی ســازمان حقــوق 
زیــرا  گیــرد؛  قــرار  توجــه  مــورد  هــم  مصرف کننــدگان 
ــه  ــا کیفیــت بســیار پاییــن ب تولیــدات کارخانه هــای شــیر ب
ــوالت  ــت محص ــه قیم ــی ک ــود؛ در حال ــه می ش ــردم ارائ م

شــیب صعــودی دارد. 
ــا اشــاره بــه  وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
اینکــه 80 واحــد تولیــدی صنایــع تبدیلــی در اســتان اصفهان 
مشــغول بــه فعالیــت هســتند، گفــت: 40 واحــد ایــن صنایع 

در معــرض فــروش قــرار دارنــد.

    رکوردداری زنان در تعاونی های فرش دستباف
وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر توجــه بــه رکــود 
حاکــم بــر تعاونی هــای بخــش معــدن گفــت: مشــکل عمــده در 
ایــن تعاونی هــا فــروش نرفتــن محصــوالت اســت. بایــد تــالش 
ــوالت،  ــی محص ــری از خام فروش ــر جلوگی ــالوه ب ــه ع ــرد ک ک
ــه  ــه کار گرفت ــا ب ــدات تعاونی ه ــد در تولی ــای جدی تکنولوژی ه
شــود و بازاریابــی بــرای محصــوالت صادراتــی نیــز رونــق گیــرد. 
رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان دربــاره تعاونی هــای 
ــان  ــز گفــت: تعاونی هــای بخــش زن ــان نی ــال در بخــش زن فع
ــی  ــه بیشــتر خدمات ــد ک ــت دارن ــی فعالی در عرصه هــای مختلف
هســتند؛ ولــی مســئله مهــم در زمینــه فعالیت هــای بانــوان در 
ــه  بخــش تعاونی هــا ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن تعاونی هــا ب
ــان داشــت:  ــد. وی بی ــد فــرش دســتباف اختصــاص دارن تولی
ــرش در  ــی ف ــتباف، 60 تعاون ــرش دس ــه ف ــار اتحادی ــق آم طب
ــر درآن  ــزار نف ــوده و 60 ه ــه کار ب ــغول ب ــان مش ــتان اصفه اس
فعــال هســتند؛ از ایــن میــان 120 هــزار نفــر در روســتاها و 57 
هــزار نفــر در شــهر عضــو تعاونی هــای فــرش دســتباف هســتند.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

  صنایع تبدیلی به دامداران 
اجحاف می کنند

ــن  ــالم آخری ــن اع ــکن ضم ــک مس ــل بان ــر عام مدی
مهــر، شــروط  مالــی مســکن  تأمیــن  از  گــزارش 
امــکان اســتفاده از افزایــش وام ایــن پــروژه بــه 
ــر  ــه مدی ــور ک ــرد. آن ط ــالم ک ــان را اع ــون توم 40 میلی
بانــک مســکن در نشســت خبــری خــود  عامــل 

ــن  ــی ای ــش 10 میلیون ــرد افزای ــوان ک عن
 تســهیالت در اواخــر هفتــه گذشــته ابــالغ 
و از روز شــنبه در تمامــی شــعب ایــن 

ــت.  ــده اس ــرا ش ــک اج بان
ــکن  ــی مس ــت وام 40 میلیون وی پرداخ
ــر را مشــروط دانســت و توضیــح داد:  مه
ــال  ــای در ح ــه واحده ــهیالت ب ــن تس ای

ــا  ــن واحده ــه ای ــرد؛ ضمــن اینک ــق می گی ــل تعل تکمی
فــروش نرفتــه و پــروژه فعــال باشــد. تشــخیص 
ــکن  ــود. بت ش ــد ب ــکن خواه ــک مس ــا بان ــت ب پرداخ
بــرآورد پرداخــت وام 40 میلیونــی را بــرای حــدود ۳۹0 

ــرد.  ــوان ک ــد در کل کشــور عن ــزار واح ه

مدیــر عامــل بانــک مســکن همچنیــن اعــالم کــرد کــه 
تاکنــون بیــش از 50 هــزار میلیــارد تومــان بابــت تکمیل 
ــا 2  ــه ت ــده ک ــام ش ــی انج ــن مال ــر تأمی ــکن مه مس
میلیــون و ۳50 هــزار واحــد را در بــر می گیــرد. در عیــن 
 حــال کــه یــک میلیــون و 700 هــزار واحــد نیــز تحویــل 
و فــروش اقســاطی شــد. در مجمــوع 
بــرای فــروش اقســاطی تــا ۳7 هــزار 
مالــی شــده  تأمیــن  تومــان  میلیــارد 
ــزان  ــه می ــه ب ــاره ای ک ــت. وی در اش اس
ــوان  ــک مســکن داشــت، عن ــات بان معوق
ــه  ــات ب ــن معوق ــواره کمتری ــه هم ــرد ک ک
بانــک مســکن اختصــاص دارد؛ چــرا کــه 
ــوده و  مخاطــب آن آحــاد جامعــه و تســهیالت خــرد ب
ــن  ــا در ای ــت؛ ام ــاد اس ــیار زی ــت آن بس ــکان برگش ام
ــی، 2100  ــات بانک ــارد معوق ــدود 5800 میلی ــن از ح بی
ــده  ــت ش ــر ثب ــکن مه ــش مس ــان در بخ ــارد توم میلی

ــن ــاد آنالی ــت. اقتص اس

دولــت مدتــی اســت تصمیم گرفتــه تمــام دخــل و خرج های 
زیرمجموعه هــای خــود را شــفاف کنــد و با راه انــدازی خزانه 
الکترونیــک، زمینه ســاز شــفافیت بیشــتر در پرداخت هــا و 
دریافت هــای دولتــی و دســتگاه های عمومــی کشــور شــود. 
ــاب های  ــام حس ــه تم ــت ک ــرار اس ــاس، ق ــن اس ــر ای ب

جمــع  عمومــی  دســتگاه های  و  دولــت 
ــه انجــام گیــرد  شــود و واریزی هــا بــه خزان
ــا مجــوز  ــل، هــر پرداختــی هــم ب و در مقاب

خزانــه صــورت گیــرد.
 در ایــن میــان، به تازگــی دولــت حقــوق 
تمامــی کارمنــدان را هــم از خزانــه پرداخــت 
ــازه  ــی اج ــتگاه دولت ــچ دس ــد و هی می کن

ــه  ــه ب ــط خزان ــال خــارج از ضواب ــی یــک ری ــا حت ــدارد ت ن
ــد  ــت می خواه ــع، دول ــد. در واق ــت کن ــدی پرداخ کارمن
ــت  ــه دور دریاف ــفاف را ب ــوار ش ــک دی ــدام، ی ــن اق ــا ای  ب
ــد.  ــران بکش ــدان آن و مدی ــت، کارمن ــای دول و پرداخت ه
البتــه آنچــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در ایــن میــان 

 دنبــال می کنــد، تجمیــع همــه حســاب های دولتــی 
و حتــی قــوه قضائیــه اســت کــه البتــه بــه مــرور در حــال 
ــه  ــت ک ــا آن اس ــت ام ــز اهمی ــه حائ ــت. نکت ــام اس انج
ــر  ــا ب ــوی بانک ه ــی از س ــیار تنگاتنگ ــت بس ــون رقاب اکن
ــه؛  ــکل گرفت ــی ش ــتگاه های دولت ــاب های دس ــر حس س
چراکــه بــه هرحــال ســود زیــادی در گــردش 
مالــی ایــن حساب هاســت و هــر بانکــی 
ــد ــع بیشــتری را جــذب کن ــد مناب ــه بتوان  ک

ــم  ــتری ه ــودآوری بیش ــع، س ــور قط ــه ط ب
خواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس بــه نظــر 
ــی  ــاب های دولت ــع حس ــه تجمی ــد ک می رس
ــه  ــور ک ــه آن ط ــد. البت ــختی باش ــم کار س ه
 ســعید میرشــجاعیان، معــاون وزیــر امــور اقتصــادی 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــختی ب ــن کار س ــد ای ــی می گوی و دارای
و بــرای ایــن اســت کــه دســتیابی بــه رشــد بــاال، نیازمنــد 
 جراحی هــای ســخت اســت و ایــن جراحی هــا هــم

ممـــکن اســـت درد و خونـریزی داشـته باشد. مهر

تعرفه واردات کاغذ افزایش نمی یابد
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان کاغــذ و مقــوا می گویــد: این طــور کــه شــنیده می شــود ایــن افزایــش تعرفــه واردات کاغــذ اتفــاق 

نخواهــد افتــاد و مــا موافــق افزایــش تعرفــه نبودیــم. عکــس: آرشــیو
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مصرف گاز خانگی رکورد شکست
ســخنگوی شــرکت ملــی گاز 
ایــران دربــاره آخریــن وضعیــت 
ــور ــی در کش ــرف گاز طبیع  مص
شــدید  کاهــش  بــا  گفــت: 
ــرف در  ــارش ب ــوا و ب ــای ه دم
اســـتان های کشــور  بیشـــتر 
متوســط مصــرف گاز طبیعــی در 
بخــش خانگــی و تجــاری بــه 525 میلیــون متــر مکعــب در 
روز رســیده اســت. مجیــد بوجــارزاده بــا تاکیــد بــر اینکــه روز 
گذشــته بــا وجــود افزایــش مصــرف گاز خانگــی، حــدود 80 
میلیــون متــر مکعــب گاز بــه صنایــع بــزرگ و عمــده و حــدود 
70 میلیــون متــر مکعــب گاز بــه نیروگاه هــای کشــور تحویــل 
داده شــده، تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــی گاز هیــچ یــک از 
شــهرهای کشــور قطــع نشــده و بــا افــت فشــار گاز در ســطح 
شــبکه سراســری روبرو نیســتیم. ســخنگوی شــرکت ملی گاز 
بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه مدیریــت بحــران گاز در 
اســتان های گلســتان و مازنــدران تبییــن کــرد: بــا ســفر مدیــر 
ــل  ــر عام ــی گاز و مدی ــر گازرســانی شــرکت مل ــل و مدی عام
ــدران  ــه گلســتان و ســپس مازن ــران ب ــال گاز ای شــرکت انتق
ــه  ــا از هرگون ــده ت ــکیل ش ــرف گاز تش ــت مص ــه مدیری کمیت

قطعی گاز مشترکان خانگی جلوگیری شود. 
ــع  ــک مجتم ــه اســتثنای ی ــه ب ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
واحدهــای  تمامــی  گاز  کشــور  شــمال  در  پتروشــیمی 
ــون  ــرد: هم اکن ــد ک ــده، تاکی ــن ش ــور تأمی ــیمی کش پتروش
ــع  ــه صنای ــی ب ــب گاز طبیع ــر مکع ــون مت ــدود 50 میلی ح
پتروشــیمی تحویــل داده می شــود. بوجــارزاده دربــاره آخریــن 
وضعیــت صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه هــم خاطرنشــان کرد: 
حجــم صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه کاهــش نیافتــه و مطابق 
ــه  ــر مکعــب گاز ب ــون مت ــا ۳0 میلی ــرارداد، حــدود 27 ت ــا ق ب

ــر ــود. مه ــادر می ش ــایه ص ــور همس ــن کش ای

بازگشت الیحه قانون کار
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از پیگیــری 
قانــون کار خبــر داد و گفــت:  بازگشــت الیحــه اصــالح 
ــه  ــی بالفاصل ــرکای اجتماع ــور ش ــا حض ــترک ب ــه مش کمیت
ــن  ــید حس ــود. س ــکیل می ش ــه تش ــت الیح ــس از بازگش پ
هفده تــن دربــاره آخریــن اقدامــات انجام شــده از ســوی 
ــی  ــی مبن ــه جانبه مل ــورای س ــم ش ــس از تصمی وزارت کار پ
ــت: در  ــون کار گف ــی اصــالح قان ــر بازگشــت الیحــه جنجال ب
ــد  ــه ش ــز گفت ــته نی ــه در گذش ــور ک ــوص همان ط ــن خص ای
نامــه ای بــا امضــای وزیــر کار بــه کمیســیون اجتماعــی دولــت 
ــون کار  ــا موضــوع درخواســت بازگشــت الیحــه اصــالح قان ب

ــت.  ــده اس ــال ش ارس
وی بــا بیــان اینکــه بازگشــت ایــن الیحــه در انتظار نامــه دولت 
بــه مجلــس اســت، دربــاره نحــوه بررســی آن پــس از عــودت 
گفــت: بالفاصلــه پــس از بازگشــت الیحــه اصــالح قانــون کار 
ــا  ــه جانبه گرایی ب ــل س ــت اص ــا رعای ــترک ب ــه ای مش کمیت
ــت  ــی و دول ــدگان گروه هــای کارگــری، کارفرمای حضــور نماین
 تشــکیل می شــود تــا ایــن الیحــه بــا تأمیــن نظــر ذی نفعــان 
و کمتریــن نقــص تهیــه و بــه مجلــس ارائــه شــود. هفده تــن 
ــاه اجتماعــی در چارچــوب  ادامــه داد: وزارت تعــاون، کار و رف
ــر چــه ســریع تر الیحــه اصــالح  ــر بازگشــت ه ــط پیگی ضواب

قانــون کار از مجلــس بــه دولــت اســت. خبــر فارســی

نیازی به واردات میوه وجود ندارد
در حالــی کــه برخــی معتقدنــد کــه بــرای تأمیــن میــوه شــب 
ــه  ــاز ب ــات نی ــر مرکب ــرمازدگی اخی ــه س ــه ب ــا توج ــد و ب عی
ــادر  ــوز آن را ص ــد مج ــاورزی بای ــم و وزارت کش واردات داری
ــه  ــر کل دفتــر میوه هــای گرمســاری ایــن وزارتخان ــد، مدی کن
ــه واردات پرتقــال و مرکبــات  اعــالم کــرد کــه هیــچ نیــازی ب
ــق موجــودی  ــن محصــول از طری ــم و ذخیره ســازی ای نداری
داخلــی و حــدود 600 هــزار تــن در حــال انجــام اســت. 
ــر  ــرمازدگی های اخی ــرد: س ــار ک ــن پور اظه ــم حس ابوالقاس
ــه حــدود 450 هــزار تــن پرتقــال آســیب  در شــمال کشــور ب
زد؛ در حالــی کــه تولیــد پرتقــال 2 میلیــون و ۳00 هــزار تــن 
ــد روی  ــی بای ــان اینکــه دســتگاه های متول ــا بی اســت. وی ب
قیمــت پرتقــال نظــارت بیشــتری داشــته باشــند تــا بی رویــه 
ــزار  ــدود 1۹0 ه ــر ح ــال حاض ــزود:  در ح ــد، اف ــش نیاب افزای
ــن در جیرفــت  ــن پرتقــال در اســتان فــارس و 1۳0 هــزار ت ت
کرمــان روی درخــت اســت کــه طــی روزهــای آینــده برداشــت 
ــدران  ــز در اســتان مازن ــال نی ــن پرتق می شــود و ۳00 هــزار ت
ــی 600  ــده فعل ــن باقی مان ــده اســت. از ای ــدون آســیب مان ب
هــزار تنــی پرتقــال، می توانیــم بــرای تأمیــن نیــاز شــب عیــد 

ــم.  ــتفاده کنی ــم اس ــس از آن ه ــای پ ــی ماه ه و حت
ــال  ــه واردات پرتق ــازی ب ــچ نی ــرد:  هی ــد ک ــن پور تاکی حس
نداریــم و کمبــودی نیــز در ایــن زمینــه وجــود نــدارد؛ بنابرایــن 
بــه جــای تاکیــد بــر واردات بایــد همــه دســت بــه دســت هــم 
دهیــم تــا بــازار ایــن محصــول بــرای شــب عیــد و ماه هــای 

ــه کنتــرل شــود. قطــره پــس از آن عادالن

تحریم تجهیزات پزشکی، جدید نیست
محمدرضــا کمپانــی، نایب رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان 
تجهیــزات پزشــکی ایــران دربــاره تصمیــم جدیــد آمریکایی هــا 
ــور  ــه منظ ــور ب ــن کش ــژه از ای ــوز وی ــت مج ــر دریاف ــی ب مبن
صــادرات یــا صــادرات دوبــاره فهرســتی از تجهیــزات پزشــکی 
ــرو  ــا روب ــن تحریم ه ــا ای ــز ب ــال نی ــرد: قب ــار ک ــران اظه ــه ای ب
ــش  ــا کاه ــدت آن ه ــی ش ــک دوره زمان ــی ی ــا ط ــم؛ ام بودی
یافــت کــه در حــال حاضــر بــا روی کار آمــدن دولــت جدیــد 
آمریــکا، دوبــاره اعمــال ایــن محدودیت هــا شــدت و افزایــش 
یافتــه اســت. وی ادامــه داد: نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره 
ــت  ــای ممنوعی ــه معن ــم ب ــن تصمی ــه ای ــن اســت ک ــم ای کن
کامــل ورود تجهیــزات پزشــکی از آمریــکا بــه ایــران نیســت؛ 
ــر  ــک )دفت ــق اوف ــی از طری ــی های خاص ــی بررس ــه ط بلک
کنتــرل دارایی هــای خارجــی وزارت خزانــه داری آمریــکا( 
مجــوز صــادرات یــا صــادرات دوبــاره بــه ایــران داده می شــد. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بخشــی از ایــن تجهیــزات پزشــکی 
ــژه  ــورها به وی ــایر کش ــق س ــم از طری ــده را می توانی تحریم ش
ــن  ــی از ای ــت: بعض ــم، گف ــن کنی ــی تأمی ــورهای اروپای کش
تجهیــزات پزشــکی به ویــژه در بخــش تصویربــرداری در 
آمریــکا تولیــد می شــود و در ایــن زمینــه بــه مشــکل 

ــم خــورد. ایســنا خواهی

خأل بزرگ جانشین پروری در اقتصاد ایران

کیمیای وطن
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی
گفــت: بازرگانان کوچــک می توانند 
جانشــین پروری  بــزرگ   خــأ 
در اقتصــاد ایــران را پــر کننــد. بــه 
ــاق  ــی ات ــط عموم ــزارش رواب گ
بازرگانــی اصفهــان، غالمحســین 
بازرگانــان کوچــک  از دوره آموزشــی  بازدیــد  شــافعی در 
معاونــت جوانــان اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: یکی 
ــال  ــران انتق ــادی ای ــای اقتص ــزرگ بنگاه ه ــای ب از چالش ه

ــه نســل بعــدی اســت.  مدیریــت ب
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن دوره آموزشــی از کارهــای ابتکاری 
ــد نقــش مهمــی  ــاق بازرگانــی اصفهــان اســت کــه می توان ات

در تقویــت و توســعه بنگاه هــای اقتصــادی داشــته باشــد. 
ــد  ــادی بای ــای اقتص ــران بنگاه ه ــرد: مدی ــه ک ــافعی اضاف ش
ــروز  ــان ام ــان و جوان ــازی نوجوان ــرای توانمندس ــرایط را ب ش
ــن  ــد و در ای ــم کنن ــده فراه ــا در آین ــت بنگاه ه ــرای مدیری ب
ــت.  ــام داده اس ــری انج ــدام موث ــی اق ــاق بازرگان ــتا ات راس
ــالح  ــتار اص ــود خواس ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــد  ــود ش ــدان خ ــه فرزن ــبت ب ــادران نس ــدران و م ــدگاه پ  دی
ــم؛  ــا ســال ها بچــه بنامی ــدان خــود را ت ــد فرزن و گفــت: نبای
بلکــه بایــد تــالش کنیــم آنــان بتواننــد بــر روی پاهــای خــود 

بایســتند و در جامعــه مولــد باشــند. 
ــق از کارگــری  ــان موف ــرد: بســیاری از کارآفرین ــه ک  وی اضاف
 و کارهــای کوچــک آغــاز کردنــد و از هیچ حمایتی از ســوی پدر 

و مادر خود برخوردار نبودند. 
شــافعی بــا اشــاره بــه اینکــه ســنجش توســعه یافتگی 
ــت:  ــت و گف ــی )IQ( ندانس ــب هوش ــط ضری ــه را فق جامع
ــل  ــی )EQ(، عام ــب هیجان ــار ضری ــی در کن ــب هوش ضری

موفقیــت فــرد در فعالیت هــای اقتصــادی اســت.

 باند دوم محور شهرکرد - شلمزار 

کلنگ زنی شد
ــا حضــور مشــاور  ــد دوم محــور شــهرکرد - شــلمزار ب بان

ــاد  ــی بنی ــاون عمران ــور و مع ــس رئیس جمه ــور مجل ام
ــد.  ــی ش ــالمی کلنگ زن ــالب اس ــکن انق مس

ــه  ــن ضمــن گرامیداشــت ده ــن آئی ــری در ای ــودرز امی گ
فجــر بــا اشــاره بــه اینکــه طــول محــور شــهرکرد - شــلمزار 
26 کیلومتــر اســت، اظهــار کــرد: 1۳ کیلومتــر ایــن محور در 
گذشــته چهــار بانــده شــده و عملیــات اجرایــی 1۳ کیلومتر 

ــود.  ــاز می ش ــروز آغ ــده آن از ام باقی مان
معــاون عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا 
اشــاره بــه اعتبــار 1۳ میلیــارد تومانــی ایــن پــروژه افــزود: 
ــرح در  ــن ط ــازی ای ــت راه و شهرس ــا حمای ــم ب امیدواری

ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ــن ب ــان ممک ــن زم کمتری
ــم  ــت یازده ــل از دول ــا قب ــرد: ت ــان ک ــری خاطرنش امی
تنهــا 110 کیلومتــر بزرگــراه در چهارمحــال و بختیــاری 
وجــود داشــت؛ امــا از ابتــدای ایــن دولــت تاکنــون طــول 
بزرگراه هــای اســتان بــه ۳10 کیلومتــر رســیده اســت. 

ــا ایرن

داستان تلخ حقوق های نجومی پایان می یابد؟سه شرط دریافت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر

ســام خدمــت دســت اندرکاران روزنامــه کیمیــای 
وطــن، مــردم از دســت شــما روزنامه هــا آســایش 
ندارنــد؛ از االن تــا انتخابــات هــر روز یــک ســازی کــوک 
می کنیــد و حــال مــردم را می گیریــد. ســایت های 
اینترنتــی کــه دیگــر شــورش را درآورده انــد؟ چــرا ایــن 

ــی...؟!! ــه بداخاق هم

خداقوت به هموطن سام 
ــی  ــای صوت ــا آلودگی ه ــان ب ــرا در اصفه ــوالی دارم؛ چ س
ــی  ــب های تزئین ــا کاس ــی خیابان ه ــد؟ در بعض کاری ندارن
ــن  ــد؛ ضم ــوده می کنن ــدت آل ــه ش ــا را ب ــینی، فض ماش
ــا  ــد، امــا کســی ب ــارک دارن ــل و ســوبل هــم پ اینکــه دوب

ــت؟ ــس کجاس ــدارد؛ پلی ــا کاری ن آن ه

باسام
ــا نیســت؟!  ــر جوان ه ــه فک ــن کشــور ب ــو ای چــرا کســی ت
نمی داننــد اینترنــت و فضــای مجــازی چــه بــر ســر دختــر و 

ــد؟!! ــرل نمی کنن پســرها آورده و مــی آورد؟ چراکنت

با سام
ــام  ــه اتم ــهر ب ــهر شاهین ش ــای ش ــه پروژه ه ــی ک در حال
نرســیده، شــهرداری ایــن شــهر خبــر از اتمــام و بهره بــرداری 
ــی  ــا نوع ــوع رفتاره ــن  ن ــد. ای ــا می ده ــن پروژه ه از ای
توهیــن بــه مــردم  ایــن شــهر بــه شــمار مــی رود. لطفــا از 

ــکر ــا تش ــد. ب ــا بپرهیزی ــه رفتاره این گون
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از افتتــاح فــاز دوم شــبکه ملــی اطالعــات در 
روز دوشــنبه 18 بهمن مــاه خبــر داد. محمــود واعظــی در مراســم راه انــدازی پروژه 
ــای  ــا محصــول بخش ه ــات تنه ــی اطالع ــه شــبکه مل ــان اینک ــا بی ــالش ۳ ب ت
ــی  ــه بزرگ ــه مجموع ــات نیســت، بلک ــاوری اطالع ــی وزارت ارتباطــات و فن دولت
ــن  ــا بی ــت: هماهنگی ه ــد، گف ــالش کردن ــن کار ت ــرای ای از بخــش خصوصــی ب
ــه شــبکه  ــم ب ــا می توانی ــروز م ــی انجــام شــده و ام بخــش خصوصــی و دولت
ــازی  ــادی در پاک س ــرات زی ــبکه تاثی ــن ش ــم و ای ــار کنی ــات افتخ ــی اطالع مل
ــاز دوم  ــن ف ــت. همچنی ــد داش ــب و کار خواه ــق کس ــازی و رون ــای مج فض
ــاره  ــا اش ــود. وی ب ــرداری می ش ــنبه بهره ب ــات در روز دوش ــی اطالع ــبکه مل ش
بــه فعالیــت شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــرای پروژه هــای انجام شــده اظهــار 
ــال  ــد و در ح ــاز کردن ــی را آغ ــای مختلف ــرای پروژه ه ــاختی ها، اج ــرد: زیرس ک
حاضــر شــبکه انتقــال در فــاز ســوم آن اجــرا می شــود. در ابتــدای دولــت هــر 
آنچــه در شــبکه انتقــال داشــتیم، نزدیــک بــه 1000 گیگابیــت در ثانیــه بــود کــه 
در دو ســال بــه 4000 گیگابیــت رســید و امــروز بــا افتتــاح پــروژه تــالش ۳ بــه 
ــزرگ اســت  ــک تحــول ب ــه نشــان از ی ــه می رســد ک ــت در ثانی ــزار گیگابی  10 ه

و امیدواریم در همه بخش ها چنین تحولی داشته باشیم. ایتنا

تولیــد خــودرو در ســه ماهــه دوم ســال 2016 برابــر بــا 46.5 میلیــون دســتگاه 
بــوده کــه رشــد 2 درصــدی را نشــان می دهــد؛ در ایــن میــان چیــن بــا ســهم 28 
درصــدی، بیشــترین میــزان تولیــد را در بیــن کشــورهای جهــان داشــته اســت. 
آمــار ســازمان بین المللــی تولیدکننــدگان خــودرو )OICA(، حاکــی از آن اســت 
ــون  ــا 46.5 میلی ــر ب ــه دوم ســال 2016 براب ــد خــودرو در ســه ماه ــه کل تولی ک
ــا ســه ماهــه دوم ســال 2015 2 درصــد رشــد  ــوده کــه در مقایســه ب دســتگاه ب
ــترین  ــب بیش ــورهای منتخ ــن کش ــاس، در بی ــن اس ــر ای ــد. ب ــان می ده را نش
افزایــش تولیــد در فصــل دوم 2016 مربــوط بــه رشــد تولید خــودرو در کشــورهای 
کانــادا بــا 1۳ درصــد، انگلیــس بــا 12.2 درصــد، جمهــوری چــک بــا 11.8 درصــد 
اســپانیا بــا 11.2 درصــد و ایتالیــا بــا 10.۳ درصــد بــوده و بیشــترین افــت تولیــد 
نیــز مربــوط بــه کشــورهای برزیــل بــا 21 درصــد، مالــزی بــا 1۹.7 درصــد، روســیه 
بــا 16 درصــد و تایــوان بــا ۹.۹ درصــد بــوده اســت. حضــور جمهــوری چــک در رده 
ســوم بیشــترین افزایــش تولیــد بــا رقمــی معــادل 11.8 درصــد، از آنجــا جالــب 
توجــه اســت کــه اتــاق تهــران هفتــه گذشــته یــک هیئــت تجــاری بــه ایــن کشــور 
ــرات جــدی خودروســازان دو کشــور  ــاری از مذاک ــه طــی آن اخب ــرد ک ــزام ک  اع

و عالقمندی چک ها برای حضور در صنعت خودروی ایران منتشر شد.

عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۹6 مجلــس گفــت: ماخــذ مالیــات ارزش 
ــی  ــادی قوام ــود. ه ــرف می ش ــر مص ــات ب ــده، مالی ــال آین ــزوده از س اف
دربــاره اینکــه چــرا بدهــی دولــت علی رغــم وعده هــا، نه تنهــا ثابــت نمانــده، 
ــت در بخــش جــاری،  ــار داشــت: هزینه هــای دول بلکــه افزایــش دارد، اظه
ــت.  ــع اس ــش از مناب ــت بی ــارج دول ــوده و مخ ــاد ب ــی زی ــی و دفاع عمران
همچنیــن بــرای اینکــه کارهــای عمرانــی ســرعت گیــرد، بــازار بدهــی ایجــاد 
شــده اســت. عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــازار 
ــا  ــرد: دولت ه ــان ک ــت، بی ــی اس ــای عمران ــرای طرح ه ــی ب ــی فرصت بده
ــه  ــاری ب ــه ج ــری بودج ــوع کس ــک ن ــد؛ ی ــه دارن ــری بودج ــوع کس دو ن
ــاد  ــی زی ــی از ناکارای ــه ناش ــوده ک ــا ب ــول مالیات ه ــف در وص ــل ضع دلی
دســتگاه های اجرایــی اســت. ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه کســری 
دولــت در بخــش عمرانــی افــزود: بدهــی در ایــن بخــش بــد نیســت؛ بــه 
ــا را پوشــش داده و  ــرا هزینه ه ــه باشــد؛ زی ــه شــفاف و پذیرفت شــرط اینک
ــد. وی ادامــه داد: افتتــاح  در بخش هــای دیگــر صرفه جویــی ایجــاد می کن
یــک آزادراه، حمل ونقــل ریلــی در اقتصــاد آثــار مثبــت خــود را می گــذارد و 

ــت ــه مل ــد.  خان ــش می ده ــرمایه را کاه ــتهالک س اس

مالیات مصرف جایگزین مالیات ارزش افزودهتولید خودرو در جهان افزایش یافتافتتاح فاز دوم شبکه ملی اطالعات
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حتما بخوانید!
برگزاری اولین همایش چهره های ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

اهمیــت روابــط عمومــی در زندگــی شــخصی و کار در 
مســئولیت مشــخص در ســازمان های خصوصــی یــا دولتــی 
کامــا مشــهود اســت. هــر فــردی در مواجهــه بــا افــراد دیگر 
تعامــات  معاشــرت،  آداب  از  مجموعــه ای   خواه ناخــواه 
و مناســبات را برمی گزینــد کــه می توانــد بــه، بــه انــزوا 
رفتــن یــا ارتقــای ســطح روابــط بیــن فــردی منجــر شــود. 
ــت؛  ــر اس ــیار خطیرت ــم بس ــن مه ــازمان ها ای در ادارات و س
چــرا کــه عــاوه بــر اینکــه موفقیــت یــا ناکامــی فــرد مطــرح 
اســت، سرنوشــت کل مجموعــه نیــز تحــت تأثیــر روش های 
ــراری  ــه برق ــت ب ــن اس ــرد و ممک ــرار می گی ــه ق به کارگرفت
ــوب  ــه نامطل ــک رابط ــا ی ــد ی ــوب و کارآم ــط مطل ــک رواب ی
ــژاد،  ــادی نباتی ن ــا ه ــه ب ــن بهان ــه همی ــود. ب ــی ش منته
ــو  ــه گفت وگ ــان، ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی

نشســتیم.
    ارتبــاط روابــط عمومــی شــهرداری بــا دیگــر 
می کنیــد؟ ارزیابــی  چگونــه  را  اســتان  رســانه های 

 دســتاوردهایی کــه شــهرداری در ایــن ســال ها داشــته 
از آن هــا حــرف می زننــد   و موفقیت هایــی کــه مــردم 
ــه در  ــالت هایی ک ــی از رس ــود. یک ــانه ها ب ــاری رس ــا همی ب
شــهرداری دنبــال می کنیــم ایــن اســت کــه ارتباطــی شــفاف 

داشــته باشــیم؛ چــرا کــه بــه گفتــه شــهردار محتــرم رســانه ها 
یــار بیســت و دوم مــا هســتند. در مجموعــه روابــط عمومــی 
ایــن امــر را تحقــق می بخشــیم و ارتبــاط مــداوم بــا 
ــه عمــل آمــده ــر اســاس بررســی های ب  رســانه ها داریــم؛ ب

ــه ســال های گذشــته  ــری نســبت ب ــن نظــر بســتر بهت از ای
ایجــاد شــده اســت.

ــه  ــه چ ــوط ب ــی مرب ــط عموم ــی کار رواب ــوزه اصل     ح
ــه کاری  ــهروندی چ ــوق ش ــث حق ــت؟ در بح ــوری اس ام
انجــام داده ایــد؟ مــردم از حقــوق شــهروندی گاه اطالعــات 

ــد. ندارن
دو اولویــت بــرای روابــط عمومــی شــهرداری مــد نظر اســت: 
بحــث اطاع رســانی کــه از اولویت هــای مهــم ماســت. 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــه کار بردی ــف را ب رســانه ها و ابزارهــای مختل

ــردم داشــته باشــیم. ــه م اطاع رســانی مناســب را ب
کار دیگــری کــه در حــال انجــام اســت فرهنــگ شــهروندی 
در  را  اطاع رســانی  ظرفیــت  می کنیــم  تــاش  اســت. 
خدمــت فرهنــگ شــهروندی بــه کار بگیریــم. نهضــت 
پاســخگویی هــم طــرح خوبــی بــود کــه در حــال گســترش 

ــت. اس
ــهروندی  ــگ ش ــتاد فرهن ــای س ــتفاده از تابلوه     اس

ــوده؟ ــذار ب ــدر اثرگ چق
ــی  ــر خــاص خــودش را دارد؛ ول ــر رســانه ای ســطح تأثی ه

تابلوهــای شــهروندی بــا قدمتــی حــدود دوازده ســاله تقریبا 
بــه یــک رســانه تبدیــل شــده اســت. 

مــا معتقدیــم رســانه وقتــی تکــرار شــود و روی یــک 
ــاز  ــا در فکــر مــردم جــا ب ــد، قاعدت موضــوع خاصــی کار کن
می کنــد و اثرگــذاری خــاص خــودش را دارد. ایــن تابلوهــا 
ــد. در کل  ــرار کن ــی را برق ــاط خوب ــردم ارتب ــا م ــته ب توانس

ــی دارد. ــذاری خوب ــطح اثرگ س
    هــدف شــما بــرای رســیدن بــه ســطح ایــده آل 

چیســت؟
 آنچــه مــد نظــر ماســت و پیــش روی رســانه ها گذاشــتیم

ــراوان در  ــزه ف ــرکاری و انگی ــت اســت. پ اســتفاده از خاقی
کارهایمــان را بایــد بــه کار بگیریــم. همچنیــن از ابزارهای روز 

بایــد بــه خوبــی اســتفاده شــود. 
ــن  ــه ای ــن ب ــا ای ــی داشــتیم؛ ام ــده رشــد خوب ــر بن ــه نظ ب
معنــی نیســت کــه مــا اشــکالی نداشــته باشــیم. بــا مــرور 

ــم. ــرف می کنی ــکاالت را برط ــا اش ــان قطع زم

    شــما بــه عنــوان روابــط عمومــی برتــر شــهرداری های 
ــی را مــد نظــر قــرار  ــده شــدید؛ چــه مالک های کشــور برگزی

داده بودیــد؟
مــا در یــک ســال و نیــم گذشــته ســعی کردیــم برنامه هــای 
ــی  ــاظ محتوای ــم از لح ــزاری و ه ــاظ اب ــم از لح ــود را ه خ

رشــد دهیــم. 
پارامترهــای  برگــزار شــد  تهــران  در  در ســمیناری کــه 
به کارگیــری  و  خاقیــت  زمینه هــای  در  را  مختلفــی 

رســانه ها مــد نظــر قــرار داده بودنــد. البتــه طرح هــای »هــر 
هفتــه، چنــد افتتــاح« و طــرح نهضــت پاســخگویی هــم از 
نــکات مثبــت مــا بــود. مــا بــه عنــوان دبیــر فضــای مجــازی 

شــهرداری های کان شــهرها هــم انتخــاب شــدیم.
    از نقد استقبال می کنید؟

را  نقــد  و  نمی شــوم  ناراحــت  هیچ وقــت  نقــد  از  مــن 
ــاح  ــال اص ــه دنب ــه ب ــدی ک ــه نق ــم. البت ــازنده می دان س
ــن  ــا گرفت ــرض ورزی ی ــال غ ــه دنب ــه ب ــد، ن ــی باش موضوع

مختلــف.  باج هــای 
در بیشــتر مواقــع اگــر نقــدی در رســانه ای ببینــم، مطالعــه 

مســئول  بــه گــوش  باشــد  درســت  اگــر  و  می کنــم 
مربوطــه اش می رســانم؛ نقــد بــر کیفیــت کار مــا می افزایــد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

نقد بر کیفیت کارها می افزاید

 آتش سوله انبار در شهرک صنعتی کاشان 

مهار شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و 
ــوله  ــش در س ــت: آت ــان گف کاش
ظــروف  تولیــد  کارخانــه  انبــار 
یک بــار مصــرف در شــهرک صنعتی 
ــد.  ــار ش ــم مه ــاعت و نی ــس از دو س ــاد( پ ــر )جعفرآب امیرکبی
ســید مهــدی مجداالشــرفی اظهــار داشــت: ســوله انبــار کارخانــه 
ــر  ــی امیرکبی ــهرک صنعت ــرف در ش ــار مص ــروف یک ب ــد ظ تولی
ســاعت ۹ و ۵۶ دقیقــه دیــروز صبــح در آتــش ســوخت کــه پس 
ــار  ــع آتش نشــانان مه ــه موق ــا حضــور ب ــم ب از دو ســاعت و نی
شــد. وی بیــان داشــت: ایــن کارخانــه چهــار ســوله داشــت کــه 
ــع در  ــا حضــور به موق ــوران آتش نشــانی ب ــه مام ــق اولی در دقای
محــل حادثــه، مانــع از گســترش آتــش بــه ســه ســوله دیگــر 
ــل  ــر عام ــد. مدی ــار کردن ــه اول آن را مه ــدند و در ۴۵ دقیق ش
ــان  ــهرداری کاش ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش س
ــل  ــه مح ــق ب ــای حری ــودروی اطف ــان ۵ خ ــه داد: از کاش ادام
ــانی  ــازمان آتش نش ــکاری س ــا هم ــه ب ــدند ک ــزام ش ــه اع حادث
ــش  ــتگاه ات ــان و ایس ــایپای کاش ــرکت س ــدگل و ش آران و بی
نشــانی واقــع در شــهرک، در مجمــوع 8 خــودرو آتش نشــانی در 
محــل حضــور داشــتند. وی اعــام کــرد: بــا وجــودی کــه در کنــار 
ایــن کارخانــه، دو کارخانــه فــرش قــرار داشــت، امــا خوشــبختانه 
هیــچ آســیبی بــه کارخانه هــای دیگــر نرســید. وی تصریــح کــرد: 
خوشــبختانه ایــن حادثــه هیــچ مصدومــی نداشــته و هنــوز علت 

ــه مشــخص نیســت. حادث

 افتتاح 4 کتابخانه عمومی 

در استان اصفهان
سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای اســتان  کیمیای وطن
هشت بهشــت  افتتــاح کتابخانه هــای  بــا  اصفهــان گفــت: 
ــان و فراموشــجان چــادگان  ــادران اصفه فوالدشــهر، ســروش ب
ــش  ــاب افزای ــه 300 ب ــتان ب ــی اس ــای عموم ــداد کتابخانه ه تع
ــای  ــی اداره کل کتابخانه ه ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب می یاب
درخصــوص  هاکویــی  امیــر  اصفهــان،  اســتان  عمومــی 
کتابخانه هایــی کــه در دهــه مبــارک فجــر بــه بهره بــرداری 
می رســند اظهــار کــرد: کتابخانــه عمومــی روســتای فراموشــجان 
ــر  ــاحت ۵00 مت ــا مس ــاختمانی ب ــادگان در س ــتان چ در شهرس
مربــع و زیربنــای 1۴۵ متــر بــه مــدت 30 ســال بــه نهــاد 
افــزود:  وی  اســت.  واگــذار شــده  عمومــی  کتابخانه هــای 
ــا مســاحت  ــز ب ــی هشت بهشــت فوالدشــهر نی ــه عموم کتابخان

2000 متر و ۶1۴ متر زیربنا احداث شده است.

اخبار کوتاه

 بهره برداری از پروژه های عمرانی 

شهرداری شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانشاهین شهر

بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور 
ــه  ــام جمع ــان، ام اســتاندار اصفه
ــردم در  ــده م شاهین شــهر، نماین
شاهین شــهر  شهرســتان های 
فرمانــدار  برخــوار،  و  میمــه  و 
شهرســتان، شــهردار، رئیــس و اعضــای شــورای اســامی 
شــهرداری  کارکنــان  و  مدیــران  معاونــان،  شاهین شــهر، 
شاهین شــهر، جمعــی از مســئوالن اســتانی و شــهری و مــردم 
عمرانــی  پروژه هــای  شاهین شــهر،  میهمان نــواز  و  شــریف 
شــهرداری شاهین شــهر بــه بهره بــرداری رســید. محمدباقــر 
ــور و رئیــس ســازمان مدیریــت و  نوبخــت، معــاون رئیس جمه
برنامه ریــزی کشــور، ضمــن ابــاغ ســام و پیــام رئیس جمهــور 
بــه مــردم شاهین شــهر گفــت: همــه مجموعــه دولــت بــه 
صــورت شــبانه روزی در تــاش هســتند بــا همــه محدودیت هــا 
و معذوریت هــای موجــود در جامعــه بتواننــد آنچــه را در وظایــف 
ــه  ــان جامع ــردم و ولی نعمت ــه م ــد ب ــده دارن ــر عه ــش ب خوی
ــران  ــریف ای ــت ش ــه مل ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــد. البت ــه کنن عرض
بــا توجــه بــه حجــم وســیع معضــات و مشــکات موجــود بــه 
ــور اذعــان داشــت:  مــرور نمایان گــر اســت. معــاون رئیس جمه
 دشــمنان ایــران بــا بهانه هــای واهــی در قالــب تحریم هــا 
ــد  ــران نتوان ــت ای ــه دول ــد ک ــعی می کنن ــر روز س ــا ه و تهدیده
خدمــات شایســته ای را بــه ملتــش ارائــه کنــد؛ ولــی بــه حــول 
ــان  ــره خبیثش ــا و چه ــد، حیله ه ــر روز مقاص ــی ه ــوه اله و ق

می  شــود. نمایان تــر 

افتتاح نمایشگاه جابربن حیان در فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ــان  ــی و پژوهشــی جابربن حی ــای تحقیقات نمایشــگاه طرح ه
فاورجــان ویــژه دانش آمــوزان دوره آمــوزش ابتدایــی در دهــه 
مبــارک فجــر بــا هــدف ایجــاد انگیــزه و تشــویق دانش آمــوزان 
بــا حضــور مدیر آمــوزش و پــرورش و مســئوالن شهرســتان در 

دبســتان شــهید باهنــر گارماســه افتتاح شــد. 
اســت کــه طــرح جابربن حیــان، شــامل  ذکــر  بــه  الزم 
دانش آمــوزان  بــرای  طبقه بنــدی  و  حوزه هــای گــردآوری 
پایه هــای اول تــا ســوم و تحقیــق، مــدل، نمایــش، آزمایــش 
ــارم  ــای چه ــوزان پایه ه ــرای دانش آم ــاخت ب ــی و س و طراح

ــا ششــم اســت. ت
ــش  ــدل، نمای ــق، م ــای تحقی ــوزان در حوزه ه ــار دانش آم  آث
طراحــی، ســاخت و آزمایــش عــاوه بــر مرحلــه منطقــه ای بــه 
مرحلــه اســتانی و ســپس کشــوری نیــز راه پیــدا خواهــد کــرد.

اخبار کوتاه

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

بــه همــت نماینــده مــردم شهرســتان لنجــان، اولیــن 
ــاب اســامی شهرســتان  ــدگار انق ــای مان ــش چهره ه همای
لنجــان بــا حضــور مســئوالن شهرســتانی، اســتانی و تعــدادی 

 از خانواده هــای معظــم شــهدا، جانبــازان
ایثارگــران و رزمنــدگان، 1۴ بهمن مــاه در 
ــتان  ــداری شهرس ــات فرمان ــالن اجتماع س
لنجــان برگــزار شــد. در ابتــدای مراســم 
نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس شــورای 
اســامی ضمــن تبریــک بــه مناســبت 
دهــه فجــر گفــت: خــدا را شــاکر هســتیم 

ــار  ــرای اولین ب ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــدا کردی ــق آن را پی ــه توفی ک
از چهره هــای مانــدگار انقــاب اســامی شهرســتان کــه 
نقشــی تعیین کننــده در دوران انقــاب داشــته اند، یــادی 
ــای  ــای چهره ه ــه دالورمردی ه ــن ب ــن کوهک ــم. محس کنی
ــرد:  ــوان ک ــدگار شهرســتان در دوران انقــاب اشــاره و عن مان

شهرســتان لنجــان افتخــار دارد کــه شــهدای بســیاری را در 
ــم شاهنشــاهی  ــه رژی ــی و تظاهــرات علی مبارزه هــای انقاب
تقدیــم کــرده کــه بــا عشــق و ایثــار در شــرایطی متفــاوت از 
امــروز جانفشــانی کرده انــد. نایب رئیــس پیــروان خــط امــام 
و رهبــری خاطرنشــان کــرد: بحمــدهللا در دوران قبــل و بعــد 
از انقــاب همــه  افــراد همشــهری که مســئولیتی 
ــت  ــان های پاک سرش ــتند، انس ــده داش ــر عه ب
و انقابــی بــوده و تمــام افــراد شهرســتانی کــه 
در ســطح شهرســتان وظیفــه ســازماندهی امــور 
ــا  ــو ب ــگام و همس ــته اند، هم ــده داش ــر عه را ب
راه انقــاب فعالیــت کرده انــد کــه علــت آن 
اصــل روحانیــت بــه عنــوان ســنگ بنای اصیــل 
بــوده اســت.  انقــاب در جهــت فرهنگ ســازی مــردم 
ــتان  ــدگار شهرس ــای مان ــر چهره ه ــه از تمب ــه  برنام در ادام
ــدران  ــن از پ ــد ت ــای چن ــا امض ــد و ب ــی ش ــان رونمای  لنج
و مــادران شــهید، چنــد تــن از جانبــازان ســرافراز و تنــی چنــد 

از روحانیــون معــزز بــه ثبت رســید.

برگزاری اولین همایش چهره های ماندگار انقالب در لنجان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــه  ــرد: اینک ــار ک ــتان اظه ــتان اردس ــپاه شهرس ــده س فرمان
دشــمن بــه حــرم ائمــه حملــه می کنــد، کار جدیــدی نیســت 
ــن  ــرهنگ حس ــت. س ــده اس ــرار ش ــا تک ــخ باره و در تاری

فخــرل گفــت: همان طــور کــه حضــرت امــام 
خمینــی فرموده انــد انقــاب مــا انفجــار نــور 
بــود و هدفــش مختــص ایــران نبــود؛ بلکــه 
ــن کار  ــه ای ــا صــادر می شــد ک ــه دنی ــد ب بای

ــه اســت.  صــورت گرفت
دســت  وقتــی  آمریکایی هــا  افــزود:  وی 
ــاه  ــر کوت ــورهای دیگ ــران و کش ــود را از ای خ

ــام  ــدن اس ــی ش ــا از جهان ــدند ت ــه کار ش ــت ب ــد، دس دیدن
فریــب  بــا  آمریکایی هــا  افــزود:  جلوگیــری کننــد. وی 
ــر  ــد؛ ه ــه کن ــران حمل ــه ای ــا ب ــد ت ــور کردن صــدام او را مجب
چنــد نتوانســتند وجبــی از خــاک ایــران را بــه اشــغال خــود 
دربیاورنــد. فرمانــده ســپاه اردســتان بــا بیــان اینکــه حرکــت 

انقابــی مــردم ایــران سراســری شــده، تصریــح کــرد: شــیخ 
زکزاکــی، ایــن روحانــی شــیعی، توانســته در کشــورهای 
آفریقایــی، مســلمانان ســنی مذهب را بــه تشــیع دعــوت کنــد 
و ایــن حرکــت از برکــت انقــاب اســامی ایــران نشــأت گرفته 
اســت. فخــرل بهتریــن نقشــه دشــمن از جلوگیــری انقــاب 
اســامی بــه سرتاســر جهــان را تفرقــه دانســت 
ــا  ــار آن ب ــه و در کن ــه راه انداخت ــه دشــمن ب ک
ــعودی  ــئوالن س ــب مس ــش و فری ــاد داع ایج
کــه از آن هــا حمایت هــای مالــی و نفــری 
ــده اند.  ــلمانان ش ــتار مس ــث کش ــد، باع می کنن
ــکا در  ــل آمری ــی مث ــرد: ابرقدرت ــح ک وی تصری
ــه دل دارد و نقشــه هایی  ــران ترســی ب ــر ای براب
ــپاه  ــده س ــدارد. فرمان ــرانجامی ن ــدام س ــه هیچ ک ــیده ک کش
اردســتان تاکیــد کــرد: آمریکایی هــا بــا ایــن نیــت کــه منجــی 
ــد  ــه کردن ــراق حمل ــه ع ــد، ب ــود می کن ــا را ناب ــد و آن ه می آی
کــه از ایــن کار جلوگیــری کننــد و باعــث تخریــب حــرم ائمــه 
شــدند، امــا بــا ســدی بــه نــام مدافعــان حــرم روبــرو شــدند.

در شهر

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کاسه اجرایی 208/۹۵ 

ج 13 له آقای داود محمدیان علیه حمید مسموعی به نشانی اصفهان – میدان قدس – روبروی بیمارستان فیض – پشت 

باجه پست – چاپ و تکثیر تیراژ مبنی بر مطالبه مبلغ 0۹۵ /32/83۹ ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی 

و اجرایی و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرای دولتی در روز ۵ شنبه مورخ ۹۵/12/۵ از ساعت 8 تا ۹ صبح در محل این 

اجرا )اصفهان – خیابان نیکبخت – جنب بیمه پارسیان – ساختمان اجرای احکام شعب حقوقی اصفهان – طبقه  سوم 

( جهت فروش مال توقیفی زیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری ۴0/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی 

مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی محکوم علیه 

نزد حافظ اموال شخص محکوم علیه از آن بازدید و با سپردن 10 در صد قیمت پایه به حساب دادگستری به شماره 

21712۹0210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و هزینه های 

اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال – مال مورد مزایده یکدستگاه زیراکس رنگی c۴۵1 ساخت ژاپن 

به ارزش ۴/000/000 ریال ارزیابی می گردد. 

شماره :33818/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 13 حقوقی اصفهان 

دادنامه
آقای جواد نصر اصفهانی ساکن اصفهان – خ امام  خمینی ک ۵2 دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یکفقره سفته به 

طرفیت آقای احسان ابدال که با ارجاع به این شعبه ثبت به کاسه 2۶8/۹۵ برای روز ۹۵/12/7 ساعت ۶/30 عصر تعیین 

وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده 1023 و 102۹ قانون 

مدنی و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا 

خوانده )نامبرده فوق ( با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم رانیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد واال این آگهی  به منزله اباغ تلقی می شود. مدیر دفتر 

شعبه چهارم شورا عمومی حقوقی فاورجان )شهر ابریشم( 

دادنامه

آقای جواد نصر اصفهانی ساکن اصفهان  – خ امام  خمینی ک ۵2 دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یکفقره چک  به 

طرفیت آقای مهدی عارفی نیا  که با ارجاع به این شعبه ثبت به کاسه 2۶۶/۹۵ برای روز ۹۵/12/7 ساعت ۵/30 عصر 

تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده 1023 و 102۹ 

قانون مدنی و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می 

شود تا خوانده )نامبرده فوق ( با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم رانیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد واال این آگهی  به منزله اباغ تلقی می شود.

مدیر دفتر شعبه چهارم شورا عمومی حقوقی فاورجان )شهر ابریشم( 

دادنامه
آقای جواد نصر اصفهانی ساکن اصفهان – خ امام  خمینی ک ۵2 دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یکفقره چک به 

طرفیت آقای سید علی میر سعیدی منکو دهی  که با ارجاع به این شعبه ثبت به کاسه 2۶7/۹۵ برای روز ۹۵/12/7 

ساعت ۶ عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده 

1023 و 102۹ قانون مدنی و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی 

آگهی می شود تا خوانده )نامبرده فوق ( با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رانیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد واال این آگهی  به منزله اباغ 

تلقی می شود. 

مدیر دفتر شعبه چهارم شورا عمومی حقوقی فاورجان )شهر ابریشم(

دادنامه
آقای جواد نصر اصفهانی ساکن اصفهان – خ امام  خمینی ک ۵2 دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یکفقره چک به 

طرفیت آقای سید علی میر سعیدی منکو دهی  که با ارجاع به این شعبه ثبت به کاسه 2۶۵/۹۵ برای روز ۹۵/12/7 

ساعت ۵ عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده 

1023 و 102۹ قانون مدنی و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی 

آگهی می شود تا خوانده )نامبرده فوق ( با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رانیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد واال این آگهی  به منزله اباغ 

تلقی می شود. 

مدیر دفتر شعبه چهارم شورا عمومی حقوقی فاورجان )شهر ابریشم(

آگهی تحدید حدود اختصاصی
واقع در بخش ۵  از پاک 78۹7  یکبابخانه   شماره پاک 3280 فرعی مفروز شده  چون تحدید حدود ششدانگ 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علیرضا حسینی پزوه فرزند احمد  در جریان ثبت است و رای شماره 

13۹۵۶030202700۴۴23 مورخه۹۵/0۴/0۹ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹۵/12/11 روزچهار شنبه   ساعت 

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

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

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

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹۵/11/17 

شماره :3۴888/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 1۹/۹۴8 واقع در جعفر آباد کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان که 

طبق سوابق و پرونده ثبتی به بموجب رای شماره 7003۹27-13۹۵/8/1۶در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 

رسمی به نام آقای موسی محمودی برام فرزند محمد  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 

نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز 

شنبه مورخ 13۹۵/12/1۴ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 13۹۵/11/17 مجتبی 

شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

ابالغیه
تاریخ  شعبه:۹۵00۵8  بایگانی  شماره  پرونده:۹۵0۹۹83۶۵33000۵7  شماره   ۹۵10103۶۵330۵۴22: اباغنامه  شماره 

تنظیم:13۹۵/10/08 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1-نام: بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرستان فاورجان 2- نشانی 

فاورجان –خیابان ماصدرا – ساختمان  روز – محل حضور:   7: اباغ  تاریخ  از  مهلت حضور  فاورجان خ ماصدرا   :

دادگستری – طبقه دوم – اتاق310 علت حضور در خصوص دعوی شما به طرفیت محمد شیروان در مهلت مقرر فوق 

جهت تودیع هزینه نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره:۹۴۹/م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – 

علی صادقیان

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵0۹۹703۵0۴0107۹ تاریخ تنظیم: 13۹۵/7/1۹ شماره پرونده: ۹30۹۹803۵0۴007۴1 شماره بایگانی 

شعبه: ۹30782 پرونده کاسه: ۹30۹۹803۵0۴007۴1 شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 

شماره: ۹۵0۹۹703۵0۴0107۹ تجدیدنظرخواه: خانم فروغ السادات آکوچکیان فرزند رضا با وکالت آقای ولی اله بابائی 

واحد 211  نیکبخت – طبقه ۵ –  اداری  نیکبخت غربی – مجتمع  اصفهان – خیابان  نشانی:  به  راد فرزند عباسقلی 

تجدیدنظرخوانده : خانم ساجده قضاوی فرزند حسین با وکالت آقای مهدی جلیلی فرزند حیدرعلی به نشانی: اصفهان 

– خیابان بزرگمهر – نبش خیابان سپهبد قرنی – ساختمان میاد نور – طبقه سوم – واحد 30۴ خواسته: اعسار از 

پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی دادگاه در خصوص دعوی خانم فروغ السادات آکوچکیان با وکالت آقایان ولی ا... بابایی راد و عباس نقی 

پور بطرفیت خانم ساجده قضاوی بخواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی نسبت 

به دادنامه شماره ۹۴01878 مورخه 13۹۴/11/10 صادره از این دادگاه در پرونده کاسه ۹30782 به مبلغ 3۶/000/000 ریال 

هزینه دادرسی – نظر به اینکه برای مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده خواهان خانه دار بوده و درآمدی ندارد و از سوی 

خوانده هم با وصف اباغ زمان رسیدگی مورخه ۹۵/7/1۹ دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است فلذا دعوی 

وارد تشخیص مستندًا به ماده ۵0۴ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر قبول اعسار خواهان صادر و اعام می گردد. این 

 رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان

 است./ض

شماره: 3۴1۹8/ م الف رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – استاد شریف

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵0۹۹703۵1۵01۵0۴ تاریخ تنظیم: 13۹۵/۹/2۹ شماره پرونده: ۹۵0۹۹803۵1۵000۵۹ شماره بایگانی 

شعبه: ۹۵00۶8 پرونده کاسه: ۹۵0۹۹803۵1۵000۵۹ شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 

شماره: ۹۵0۹۹703۵1۵01۵0۴ خواهان: آقای مجتبی هارون رشیدی فرزند حاتم به نشانی: اصفهان – خ کهندژ- جوی 

آباد – خ بهارستان – کوچه گلستان – پاک ۴۹ ک.پ 8۴1۶8۴7۶71 تلفن همراه 0۹13۹13381۵ خواندگان: آقای 

محمدعلی پاک سرشت فرزند نورعلی 2- آقای علی بشیری همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه 

وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۴- تأمین خواسته گردشکار: دادگاه با عنایت به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه آقای مجتبی هارون رشیدی فرزند حاتم به طرفیت آقایان محمدعلی پاک سرشت فرزند نورعلی )صادرکننده( 

و علی بشیری )ضامن( دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 18/۵32-

۹۵/1/10 از جاری 17۶18001۴7712 به عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده است. 

خواندگان علی رغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند. 

با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندًا به مواد 1۹8 ، ۵1۵ ، ۵1۹ ، ۵22 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقاب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 2۴۹- 31۴ و ۴03 قانون تجارت 

خواندگان را متضامنًا به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسیدتا زمان 

وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعامی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه 

نشر آگهی و هزینه دادرسی با وصول از خواهان در زمان اجرا و پس از خروج از اعسار در حق خواهان محکوم می نماید. 

رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از 

انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.ف/

 شماره: 3۴208/ م الف رئیس شعبه 1۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمدرضا راجی

آگهی ابالغ به آقای صالح سجادی
نظر به اینکه آقای سجاد صالحی فرزند -  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی حسب شکایت آقای 

محمدمهدی اخوان صفا فرزند محسن از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه ۹۵/301۹۹/1۴3 ک 12 تحت تعقیب است 

و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله دراجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی 

کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع 

در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید.

شماره: 337۶۴/م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان – عبدالکریم شاهرخ

آگهی ابالغ به خانم تهمینه خسروی
نظر به اینکه خانم تهمینه خسروی فرزند به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی - توهین حسب شکایت خانم غزاله دهقانی 

فرزند احمدرضا از طرف این دادسرا در پرونده کاسه ۹302۶۴ د 2۹ تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم 

نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است، بدین وسیله دراجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 

نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 2۹ دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 

اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید.

شماره: 337۹2/م الف دادیار شعبه 2۹  دادسرای عمومی و انقاب اصفهان – بلندی

دادنامه
 : تاریخ رسیدگی: ۹۵/10/12 مرجع رسیدگی کننده  دادنامه: ۹۵/10/28-112۴  اصلی: 7۴8/۹۵ شماره  پرونده  کاسه 

شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: امین جواهربین به نشانی: اصفهان – میدان احمدآباد – ابتدای خ ولی 

عصر – فرش ولی عصر خوانده: سلمان سعادت فر به نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: به 

تاریخ ۹۵/10/12 شعبه 23 با عنایت به محتویات پرونده کاسه 7۴8/۹۵ و اخذ نظریه مشورتی اعضای  محترم شورا، 

ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورادر خصوص 

دعوی آقای امین جواهربین به طرفیت آقای سلمان سعادت فر به خواسته مطالبه وجه یک فقره به شماره ۹۵2108 

مورخه ۹3/7/2۵ عهده بانک ملی گلدشت جمعًا به مبلغ ۴3/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک 

مؤثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد و 

ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 1۹8 – ۵1۵ – ۵1۹ – ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ ۴3/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 

طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم سررسید )۹3/7/2۵( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 

مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره: 3۴2۴7/ م الف قاضی شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ به خانم نگین زیباییان
نظر به اینکه خانم نگین زیباییان فرزند محمود به اتهام کاهبرداری حسب شکایت آقای حسن سلجوقی بیدنی فرزند 

ستار از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه ۹۴0۶2۵ ب 23 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 

محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله دراجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا 

ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد گردید.شماره: 337۶3/م الف بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان – عبدالکریم شاهرخ

آگهی احضار متهم
آقای محمد ورائی فرزند اهلعلی  در پرونده شماره ۹۵02۶2 ب 1۶ این شعبه به اتهام کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارد. 

به این وسیله بر اساس ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در 

این شعبه حاضر شوید. در غیراینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود.

شماره: 337۹1/م الف بازپرس شعبه 1۶ دادسرای اصفهان – محمدرضا قرهی

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵0۹۹703۵2۴01۶۶2 تاریخ تنظیم: 13۹۵/۹/2۹ شماره پرونده: ۹۵0۹۹803۵2۴0037۴ شماره بایگانی 

شعبه: ۹۵0۴87 خواهان: آقای اصغر طوطیان فرزند اسماعیل با وکالت آقای عباس مزروعی سبدانی فرزند صفر به 

نشانی: تهران – خیابان شهید نجات الهی جنوبی – پاک 10 – واحد ۵ – طبقه سوم خوانده: آقای محمدعلی خان آبادی 

فرزند حبیب اله به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 

خسارت دادرسی دادگاه با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی دادگاه در خصوص 

دعوای آقای اصغر طوطیان با وکالت آقای عباس مزروعی سبدانی بطرفیت آقای محمد علی خان آبادی فرزند حبیب 

اله بخواسته مطالبه وجه 2فقره چک بشماره 07/8۶31/۶1۵23۵-۹0/۵/31 و 07/8۶31/۶1۵23۴-۹0/۵/21 جمعًا به 

مبلغ 1228/۴00/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه نظر به ماحظه تصویر چکها و گواهی عدم 

پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ اخطاریه از طریق 

نشر آگهی و استحضار از دعوی در جلسه حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده دادگاه مستندًا به مواد 310 و 313 قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 1۹ قانون صدور چک و ماده ۵1۹ قانون آئین دادرسی مدنی 

خوانده را به پرداخت 1/228/۴00/000 ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت ۴2/3۴۶/000 ریال بابت خسارات دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف 

است خسارت تأخیر را بر مبنای شاخص اعامی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و از 

خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه 

و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد در خصوص تأمین خواسته 

بلحاظ مسترد نمودن درخواست دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد.

شماره: 3۴210/ م الف دادرس شعبه 2۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – رضا ترنج مهرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵11۶۴   خواهان علیرضا عندلیب دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1-علیرضا غفاری- 

ناصر آقائی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/12/17 ساعت 8/1۵ تعیین گردیده است . باعنایت 

به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای 

حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی 

اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۴2۹2/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵0۹۹8۶7۹۴700۶۶8   خواهان ابوذر شاه محمدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

فرهاد نرضاکیان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹۵/12/17 ساعت 1۶/1۵ تعیین گردیده است 

. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق- مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت 

رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۴۹17/م الف مدیر دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ نظریه ی کارشناسی
شده  خریداری   pvc  ۶×2/۵ یکدستگاه کانکس  موضوع کارشناس   1۵2/10۴۵3 شماره  پرونده  اباغ  به  پاسخ  در 

و  جهات  جمیع  به  توجه  با  آن  ارزش کارشناسی  دارد  می  اعام  پرونده شماره ۹72/۹2  عسگری  قلی  آقای  توسط 

اساس  بر  ریال(  میلیون  پنج  و  )هفتاد  می گردد.  اعام  ریال   7۵/000/000 بمبلغ  قضیه  در  موثر  و  موجود  عوامل 

قیمت روز  کانکس نو)فابریک( چنانچه به نظریه ی کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت یک هفته پس از رؤیت 

مراجعه اختاف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  بنزین  پمپ  روبروی  آتشگاه  خیابان  در  واقع  احکام  اجرای  محل   به 

 نمائید. 

شماره: 337۹۶/ م الف دادورز دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ نظریه ی کارشناسی
پرونده  ماحظه  و  دادگاه  دفتر  در  حضور  با  منتخب  کارشناس  اینجانب  دوم  ح  ش   18۹۹/۹۵ شماره  اباغ  پیرو 

هفتصد  و  میلیون  چهار  مبلغ  به   0۹1271۵1۵۵8 شماره  همراه  تلفن  خطوط  گذاری  قیمت  پیرامون   18۹۹/۹۵

خطوط  همگی  و  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  یازده  مبلغ  به   0۹12201331۶ شماره  همراه  تلفن  و  ریال  هزار  پنجاه  و 

 031323۵23۶0 و   031323۵23۶1 شماره  و   031323۵۴2۵8 و   031323۴۵7117 و   031323۵30۴2 ثابت  تلفن 

و 031323۵2370 که در مرکز شهید رجایی می باشد هر یک به مبلغ حدود دو میلیون و هشتاد هزار ریال هر کدام 

بصورت نقدی واگذاری مخابرات می باشد. جمعًا به مبلغ دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال نقدًا قیمت 

گذاری می گردد چنانچه به نظریه ی کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت مقرر )یک هفته پس از رؤیت( به این 

مراجعه  اختاف  بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل  پمپ  روبروی  آتشگاه  در خیابان  واقع  احکام  اجرای   شعبه ی 

نمائید. 

شماره: 3382۹/ م الف  دادورز دفتر شعبه پنجم شورای حل اختاف اصفهان

نقشه های آمریکا سرانجامی ندارد

طن
ی و

میا
 کی

ی ||
دق

صا
د 

حی
س: 

عک
 



5فرهنگ و هنر یکشنبه  17 بهمن ماه   1395
ـــمـــاره 362  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
برگزاری جشن انقالب در پاتوق تجربه

- اســامی فیلم هایــی کــه بیشــترین رأی را از تماشــاگران 
ــد از:  ــد عبارتن ــت آورده ان ــه دس ــر ب ــنواره فج جش

ــان  ــین مهدوی ــی محمدحس ــه کارگردان ــروز« ب ــرای نیم »ماج
 »خــوب، بــد، جلــف« بــه کارگردانــی پیمــان قاســم خانی
 »بــدون تاریــخ بــدون امضــا« بــه کارگردانــی وحیــد جلیلونــد

ــف  ــدی، »آباجــان« هات ــر قی ــی منی ــه کارگردان »ویالیی هــا« ب
ــت  ــی، »بیس ــی علی عباس میرزای ــزوا« مرتض ــی، »ان علیمردان
و یــک روز بعــد« محمدرضــا خردمنــدان، »گشــت ۲« ســعید 

ســهیلی.
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــمی، وزی ــی زاده هاش - قاض
ــاد  ــالد، از صحنه هــای زی ــرج می پزشــکی، ضمــن حضــور در ب
ــاد  ــنواره انتق ــینمایی جش ــای س ــیدن در فیلم ه ــیگار کش س

کــرد.
ــام  ــا ن ــی ب ــری جوزان ــعود جعف ــاخته مس ــن س - جدیدتری
ــی  ــدان و اهال ــت منتق ــا رضای ــکوت« نه تنه ــوار س ــت دی »پش
رســانه را جلــب نکــرد، بلکــه عــده زیــادی هــم پــس از دقایــق 

ــد. ــرک کردن ــم، ســالن را ت کوتاهــی از شــروع فیل
بــه  را  خــود  فیلــم  اولیــن  قاســم خانی کــه  پیمــان   -
نــام »خــوب، بــد، جلــف« کارگردانــی کــرده و در بخــش 
ــور دارد ــر حض ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــابقه س  مس

نــگارش  تجربــه ســینمایی خــود مشــغول  تازه تریــن  در 
او در حــال نوشــتن  فیلمنامــه ای کمدی رمانتیــک اســت. 
ــژاد قصــد تهیه کنندگــی  فیلمنامــه ای اســت کــه حمیــد فرخ ن

و کارگردانــی آن را دارد.
- مــژده لواســانی، مجــری برنامه هــای تلویزیونــی، قصــد دارد 
ــبکه ۲  ــی در ش ــد اجتماع ــه جدی ــک برنام ــا ی ــده ب ــال آین س

حضــور داشــته باشــد.
- »بهاراتــی موخرجــی«، نویســنده هندی آمریکایــی کــه رمــان 

»یاســمین« را بــه نــگارش درآورده، درگذشــت.
ــور  ــاره رئیس جمه ــد »جی.کــی. رولینــگ« درب ــارات تن - اظه
جدیــد آمریــکا موجــب شــده برخــی از هوادارانــش، رمان هــای 

»هــری پاتــر« او را آتــش بزننــد.
ــروز«  ــرای نیم ــم »ماج ــتر فیل ــراح پوس ــی، ط ــی حیات - عل
معتقــد اســت بــرای طراحــی ایــن پوســتر بــه دنبــال انتقــال 

حــس دیوارنــگاری در آن دوره زمانــی بوده انــد.
ماهــی« »دریاچــه  فیلــم  دوســتی، کارگــردان  مریــم   - 
ــت«  ــه »هف ــر در برنام ــدان حاض ــه منتق ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
انتقــادات محترمانــه و مؤدبانــه ای بــه فیلم هــا ندارنــد، گفــت: 
ادبیــات منتقــدان بایــد بــه قــدری فرهیختــه و محترمانه باشــد 
کــه فیلمســازان و نویســندگان احســاس کننــد منتقــدان یــک 
ــار آن هــا را نقــد می کننــد. پلــه از آن هــا باالتــر هســتند کــه آث

انجمــن  و  بازیگــران  انجمــن  کارگردانــان،  انجمــن   -
اقــدام  آمریــکا ضمــن محکــوم کــردن  فیلمنامه نویســان 
بــر ممنوعیــت ورود  ترامــپ مبنــی  بحث برانگیــز دونالــد 
شــهروندان هفــت کشــور مســلمان بــه آمریــکا اعــالم کردنــد که 
ــری فرصت ها«ســت. ــده »براب ــال برخــالف ای ــدام کام ــن اق ای

برگزاری جشن انقالب در پاتوق تجربه

کیمیای وطن

شــهروندان  بــزرگ  جشــن 
ارشــد اصفهانــی بــا شــعار 
»ســالمندی، فصــل جدیــد 
ــا  ــژه پدربزرگ ه ــی« وی زندگ
و مادربزرگ هــا برگــزار می شــود. 
تخصصــی  دفتــر  رئیــس 
ــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: جشــن بــزرگ  ســالمند ب
»پاتــوق  عنــوان  بــا  اصفهانــی  ارشــد  شــهروندان 
تجربــه« از 17 تــا 19 بهمن مــاه بــه مــدت ســه روز در 

می شــود.  برگــزار   15 و   1  ،4 مناطــق 
فریبــا زارعــان اظهــار داشــت: دفتــر تخصصــی ســالمند 
بــاغ تجربــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان بــه مناســبت دهــه فجــر و پیــروزی انقــالب 
اســالمی جشــن باشــکوهی را ویــژه پدربزرگ هــا 
ــهر  ــد ش ــهروندان ارش ــوان ش ــه عن ــا ب و مادربزرگ ه
برنامه ریــزی کــرده اســت. گفتنــی اســت »ســالمندی 
محــل  در  بهمن مــاه   17 زندگــی«،  جدیــد  فصــل 
ــگ  ــب پارکین ــر، جن ــاغ غدی ــع در ب ــه واق ــاغ تجرب ب
 شــماره چهــار، 18 بهمن مــاه در محــل پــل فلــزی

 جنــب کانــون پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان 
و 19 بهمن مــاه در محــل پــارک توحیــد )خوراســگان( 

برگــزار خواهــد شــد.

اجرای »برزخی ها« در موزه  عبرت
تئاتــر خیابانــی »برزخی هــا« بــه نویســندگی مصطفــی 
جعفــری خوزانــی و طراحــی و کارگردانــی پویــان 
اجــرا  بهمن مــاه در مــوزه  عبــرت  تــا ۲۲  عطایــی 
ــن نمایــش از  ــی، کارگــردان ای ــان عطای می شــود. پوی
آغــاز اجــرای ایــن نمایــش خبــر داد و دربــاره جزئیــات 
آن گفــت: »برزخی هــا«، روایتگــر داســتان زندگــی 
ــولی«  ــام »رس ــه ن ــاواک ب ــکنجه گردان س ــی از ش یک
ــه  ــه ای ک ــل ضرب ــه دلی ــه پیــش از انقــالب ب اســت ک
یکــی از دانشــجویان انقالبــی اصفهــان بــه ســر او 
می زنــد، بــه کمــا مــی رود و در زمــان انقــالب بــه 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــان عطای ــد و ... . پوی ــوش می آی ه
»برزخی هــا«، کاری از گــروه تئاتــر میعــاد جــوان 
ــان در آن  ــدی خلیلی ــی و مه ــم ملک ــه رحی ــت ک اس
ایفــای نقــش می کننــد و مریــم دوســتی ایرانــی 
ــدان  ــده دارد. عالقمن ــر عه ــی آن را ب ــتیار کارگردان دس
بــرای دیــدن ایــن نمایــش خیابانــی کــه بــه مناســبت 
 دهــه  فجــر اجــرا می شــود، می تواننــد تــا ۲۲ بهمن مــاه

ــع در  ــرت واق ــوزه  عب ــه م ــاعت 16 ب ــر روز رأس س ه
ــا ــد. ایمن ــه کنن ــتانداری مراجع ــان اس خیاب

اخبار کوتاه

ــان  ــا بی ــم«، ب ــردان »آرام می گیری ــهرابی، کارگ روح هللا س
اینکــه ســکانس های زیــادی از حســن جوهرچــی در 
ــده اســت  ــان باقــی مان ــم« همچن ســریال »آرام می گیری
ــوت او شــوکه شــد.  ــر ف ــا شــنیدن خب ــه ب ــرد ک ــوان ک عن
روح هللا ســهرابی، کارگــردان ســریال »آرام می گیریــم« 

مناســبت  بــه  تســلیت  عــرض  ضمــن 
ــن  ــه در ای ــی ک ــن جوهرچ ــت حس درگذش
بــود،  نقــش پرداختــه  ایفــای  بــه  اثــر 
گفــت: بــه نظــرم حســن جوهرچــی در 
میــان مــردم از محبوبیــت زیــادی برخــوردار 
بــود؛ در لوکیشــن های مختلــف کــه مــا 
ــی  ــم، وقت ــرداری بودی ــه فیلمب ــغول ب مش

ــد. حســن  ــادی از او می کردن ــد اســتقبال زی او را می دیدن
جوهرچــی ِعــرق خاصــی بــه آثــاری داشــت کــه در آن بــه 
ایفــای نقــش می پرداخــت. وی افــزود: عجیــب بــود کــه 
ــرای  ــود ب ــی در بیمارســتان بســتری ب ــن اواخــر وقت همی
ــا  ــد و ب ــتان می آم ــکانس ها از بیمارس ــی س ــط بعض ضب

وجــود آنکــه بیمــار بــود، بــازی می کــرد. بــا وجــود اینکــه 
ــه مــا می گفــت اگــر رضایــت نداریــد  ــود، مــدام ب بیمــار ب
ــم؛  ــرداری کنی ــکانس ها را فیلمب ــن س ــر ای ــار دیگ ــک ب ی
ــود؛  ــد ب ــی کارش را بل ــه خوب ــه ب ــود ک ــری ب ــا او بازیگ ام
همچنیــن بازیگــر بااخــالق و بی حاشــیه ای بــود. ایــن 
ســکانس های  بــه  اشــاره  بــا  کارگــردان 
باقی مانــده از حســن جوهرچــی بیــان کــرد: 
ــده و  ــی مان ــادی از او باق ــکانس های زی س
ــه چــه  ــه ب ــم ک ــم نگرفته ای ــوز تصمی ــا هن م
فیلمبــرداری  را  قســمت ها  ایــن  صــورت 
نگرفتیــم کــه  تصمیــم  واقــع  در  کنیــم؛ 
ــه  ــا اینک ــم ی ــن او کنی ــری را جایگزی بازیگ
ــرار  ــه ق ــه قص ــرا در ادام ــم؛ زی ــر دهی ــه را تغیی ــط قص خ
ــا  ــا ب ــام رعن ــا ن ــا ب ــی م ــود یکــی از شــخصیت های اصل ب
پــدر خــود یعنــی حســن جوهرچــی، تنش هــای اساســی 
داشــته باشــد. مــا همچنــان منتظریــم ببینیــم چــه 

تصمیمــی می گیریــم. مهــر

حسن جوهرچی و نقشی که ناتمام ماند
نمایشــی  اثــر  دارد ۲   قطب الدیــن صادقــی قصــد 
را بــا حضــور بازیگــران تئاتــر ســنندج تــا پیــش از پایــان 

ســال جــاری در کشــور ســوئد روی صحنــه ببــرد. 
قطب الدیــن صادقــی دربــاره جدیدتریــن فعالیــت 
خــود در زمینــه کارگردانــی تئاتــر در ســال جــاری گفــت: 

در حــال حاضــر در اســتان کردســتان 
بــه ســر می بریــم و مشــغول تمریــن 
۲ نمایــش تک پــرده ای هســتیم کــه 
ــوروز در  ــد ن ــا پیــش از عی ــرار اســت ت ق
فســتیوالی تئاتــری در کشــور ســوئد 

ــم.  ــه ببری ــا را روی صحن آن ه
اول، »ســرود  نمایــش  داد:  ادامــه  وی 

ــوع  ــه موض ــه ب ــت ک ــق« اس ــای عاش ــزار افلی ــد ه ص
گــور  بــه  زنــده  همچنیــن  و  »انفــال«  عملیــات 
کــردن دختــران کــرد توســط رژیــم بعثــی صــدام 
ــمرگه های  ــات پیش ــس از عملی ــدام پ ــردازد. ص می پ
کــرد و منفجــر کــردن پاالیشــگاه کرکــوک توســط 

آن هــا، 18۲ هــزار نفــر از دختــران کــرد را گرفــت؛ 
برخــی  و  خــود  افســران  بــه  را  آن هــا  از   برخــی 
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــد کش ــیخ های فاس ــه ش را ب

ــرد.  ــور ک ــه گ ــده ب ــی را زن ــارس داد و باق ف
مــن ایــن نمایشــنامه را در ســال 1۳85 نوشــتم و از آن 
زمــان تــا بــه حــال، 84 گــور دســته جمعی 
ــی  ــم بعث ــت رژی ــن جنای ــوص ای درخص

صــدام، کشــف شــده اســت. 
صادقــی دربــاره نمایــش دومــی کــه قصــد 
اجــرای آن را در کشــور ســوئد دارد، توضیح 
داد: نمایــش »چنــور«، اثــر دیگــری اســت 
ــه  ــوئد روی صحن ــور س ــه آن را در کش ک
ــز داســتان زن و شــوهری  ــش نی ــن نمای ــم؛ ای می بری
ــه  ــرد ب ــاران و م ــای 1۳۳۲ زن تیرب ــه در کودت اســت ک
خــارج از ایــران پناهنــده و تبعیــد می شــود. ایــن 
ــدگان  ــوخته پناهن ــل س ــاره نس ــل درب ــش در اص نمای

ــر فارســی ــی در کشــورهای خارجــی اســت. خب ایران

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970۳546015۳5 تاریخ تنظیم: 1۳95/10/۲۲ شماره پرونده: 9۲0998۳7618001۳0 شماره 

بایگانی شعبه: 950887 پرونده کالسه: 9۲0998۳7618001۳0 شعبه 1۲0 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )1۲0 جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره: 9509970۳546015۳5 شکات: 1- خانم شب چراغ عالسوند جوادی پور ۲- آقای 

آرمان عالسوند فرزند محمدرضا همگی به نشانی: شاهین شهر – بلوار شریعتی – پ 168 جنوبی متهم: آقای مجید 

قنبری ساقصلو فرزند محمد به نشانی: مجهول المکان اتهام: کالهبرداری گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای مجید 

قنبری ساقصلو فرزند محمد فعاًل مجهول المکان که از طریق نشر آگهی احضار قانونی شده است دایر به تحصیل 

مال از طریق نامشروع به میزان سی میلیون ریال موضوع شکایت آقای آرمان عالسوند فرزند محمدرضا با توجه 

به محتویات پرونده، شکایت شاکی، پرینت اخذ شده از حساب بانکی شاکی، پاسخ استعالم از بانک، عدم حضور 

متهم در دادسرا و در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی، بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و مسلم بوده و به استناد 

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری عالوه بر رد مبلغ مذکور به شاکی به تحمل 

شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. رأی صادره غیابی، ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. / پ 

شماره: ۳4۲00/ م الف  رئیس شعبه 1۲0 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان – سیدمهدی موسوی خوانساری

دادنامه
کالسه پرونده: 47۲/95 شماره دادنامه: 770-95/9/۳0 مرجع رسیدگی: شعبه 5۲ شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان: امید یاوری اصفهانی به نشانی: خ ولی عصر – ابتدای خ صغیر – نبش کوچه شیخ یزدی – فروشگاه رضا 

خوانده: مهدی چراغ اصفهانی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی به مبلغ ۳7/900/000 

ریال به انضمام مطلق هزینه های قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، 

ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی 

شورادر خصوص دعوای امید یاوری به طرفیت مهدی چراغ اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ ۳7/900/000 ریال طبق 

رسید عادی مورخه 94/1۲/۲9 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و 

عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه 

را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳7/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 

1/79۲/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست )95/5/17( لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 

غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 

مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص درخواست 

تأمین خواسته با توجه به عدم تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به استناد تبصره ماده 108 قانون آئین 

دادرسی مدنی و ماده ۲7 قانون شوراهای حل اختالف قرار رد تأمین خواسته صادر و اعالم می گردد. قرار صادره 

ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: ۳4۲59/ م الف قاضی شعبه 5۲ شورای حل اختالف  اصفهان 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ 

قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 1۳9560۳0۲01800۳61۳ کالسه پرونده 

1۳9511440۲018000098 آقای اصغر کالنتری  فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 94 صادره از نجف آباد   نسبت 

به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  ۲40 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳1۳  اصلی واقع در دولت 

آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/11/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/1۲/0۲

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:999 /۳7/05/الف/م به تاریخ 95/11/09

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ 

قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.1-برابر رای شماره 1۳9560۳0۲01800۳671 

کالسه پرونده 1۳9511440۲018000019 آقای سید حمید سید قلعه جوزدانی فرزند مسعود بشماره شناسنامه 7۲81 

صادره از اصفهان  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  150۲ متر مربع احداثی بر 

روی قسمتی از پالک  40۳ اصلی واقع در جاده حبیب آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

خانم فخرالملوک آذرانی ۲-برابر رای شماره 1۳9560۳0۲01800۳670 کالسه پرونده 1۳9511440۲018000018 آقای 

محمدرضا عندلیب فرزند اکبر بشماره شناسنامه 5117 صادره از اصفهان  نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب کارگاه به مساحت  150۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  40۳ اصلی واقع در جاده حبیب آباد  

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از خانم فخرالملوک آذرانی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳95/11/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/1۲/0۲

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 997 /۳7/05/الف/م به تاریخ 95/11/09

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100۳5041185۳ شماره پرونده: 9509980۳50400759 شماره بایگانی شعبه: 95085۲  تاریخ 

تنظیم: 1۳95/10/۲6 خواهان/ شاکی مهدی مستحفظیان دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  مهدی پور عباس 

و محمد مولوی وردنجانی  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی)موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام 

مدنی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی 

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

اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳08 ارجاع و به کالسه  9509980۳50400759 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1۳95/1۲/17 و ساعت 10:45تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 

شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

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

جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳۲977/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- علی وهاب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951۳7۲ خواهان محمد رضائی فوالدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت مجید 

رضائی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ........  مورخ 95/1۲/17 ساعت 9 تعیین گردیده است . باعنایت به  

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره ۲ 

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

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

شماره: ۳4۲87/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  نوری  علیرضا  خواهان     951۳76 پرونده کالسه  خصوص  در 

تعیین   8/۳0 ساعت   95/1۲/17 مورخ    ............. روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  بابایی   حسن 

قانون   7۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  گردیده 

این شعبه واقع در اصفهان- به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  ، مراتب در جراید منتشر  آئین دادرسی مدنی 

اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  وکال  راه   4 نبش  آتشگاه- خ شیخ صدوق  خیابان  ابتدای 

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

 شد.

شماره: ۳4۲8۳/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست( 
تاریخ  شعبه:9506۲1   بایگانی  شماره  پرونده:9409980۳58900751  شماره   9510110۳5440۲۲18: نامه  شماره 

پرونده  در  خواست  کیفر  موجب  به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  دو  کیفری  تنظیم:1۳95/11/09محاکم 

کالسه9409980۳58900751   و 9506۲1  ک 118 شکایت اسداله محمودی فرزند اسماعیل علیه مهران کورنگی 

فرزند حیدرعلی به اتهام سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای 

مورخه 95/1۲/17 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 

اجرای مقررات مواد ۳44 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 

تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

شماره :۳4904/م الف  شعبه 118 دادگاه کیفری دو اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 95101068۲5۳1۲۲74 شماره پرونده: 95099868۲5۳00880 شماره بایگانی شعبه: 951107  تاریخ 

علیرضا  متهم   خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  تهرانی  مظاهری  مهرداد  شاکی  خواهان/   1۳95/11/04 تنظیم: 

سلیمانی فرزند مانده علی  به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق شماره 1۲1 ارجاع و 

به کالسه  951107  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/1۲/17 و ساعت  8/۳0 صبح تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 

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

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

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

شماره: ۳4۳08/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 10۳9۳/۳508 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 

ثبتی بنام باقر اعتباری فرزند عبدالعلی  در جریان ثبت است و رای شماره 8۳07 مورخه95/07/04 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 1۳95/1۲/15 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

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

اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 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: 1۳95/11/17 

شماره :۳5681/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 10۳9۳/۳509 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 

ثبتی بنام باقر اعتباری فرزند عبدالعلی  در جریان ثبت است و رای شماره 805۲ مورخه1۳95/06/۲8 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 1۳95/1۲/15 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

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

اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 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: 1۳95/11/17 

شماره :۳5680/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 95101068۲5۳1۲169 شماره پرونده: 95099868۲5۳0075۳ شماره بایگانی شعبه: 950910  تاریخ 

تنظیم: 1۳95/11/0۲ خواهان/ شاکی مهدی صادقیان و امیر رضا صادقیان  دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد 

رضا رستم شیرازی فرزند محمد علی و بهزاد صدری فرزند محمود  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و 

خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳1 دادگاه 

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

استان اصفهان- طبقه اول اتاق شماره 1۲1 ارجاع و به کالسه  950910  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/1۲/17 

و ساعت  09:00 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی و 

به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

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

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

گردد.

شماره: ۳4۳07/م الف دادگاه حقوقی شعبه ۳1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95116۳   خواهان علیرضا عندلیب دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت -علیرضا 

غفاری- ناصر آقائی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/1۲/17 ساعت 8  تعیین گردیده 

است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 

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

شمالی چهار راه وکال- شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: ۳4۲91/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951۳۳5 خواهان روح ا... صادقی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه )نسخه ثانی ضمیمه 

می باشد( به طرفیت معصومه گلزار رضایی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/1۲/17 

ساعت 9/۳0  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 

قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای 

خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

 شد.

شماره: ۳4۲97/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
  9509۳4 شعبه:  بایگانی  شماره   9509980۳50۳00766 پرونده:  شماره   9510100۳50۳08475 ابالغیه:  شماره 

تاریخ تنظیم: 1۳95/10/1۳ خواهان/ شاکی بهجت موسوی مبارکه  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم  محمد 

مطالبه  و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  صبحی   نور  عباسعلی  و  انصاری  احمدرضا  و  شمسی 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت 

۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

ثبت   9509980۳50۳00766 به کالسه   و  ارجاع   ۳05 شماره  اتاق   ۳ طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری 

بودن  المکان  به علت مجهول  است.  تعیین شده  و ساعت  8/۳0  آن 1۳95/1۲/17  گردیده که وقت رسیدگی 

قانون  تجویز ماده 7۳  به  و  و درخواست خواهان/ شاکی  نور صبحی   و عباسعلی  انصاری  احمدرضا  خواندگان 

از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 

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

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

گردد.

شماره: ۳17۳6/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-مصطفی شبانی

آگهی ابالغ
  9514۲7 شعبه:  بایگانی  شماره   9509980۳6010089۲ پرونده:  شماره   9510100۳5460556۳ ابالغنامه:  شماره 

عمومی  دادسرای  بازپرسی   ۲  ۲ شعبه  از  ارسالی  خواست  کیفر  در  اینکه  به  1۳95/10/۲5نظر  تنظیم:  تاریخ 

از طرف این دادگاه در پرونده کالسه 9514۲7  شکایت غالمرضا قارون زاده علیه امین شفیعی فرزند سیاوش 

صبح   10/۳0 ساعت   1۳95/1۲/17 مورخ  در  گرفته که  قرار  رسیدگی  تحت  امانت  در  خیانت  اتهام  به   1۲0 ک 

جلسه رسیدگی تعیین شده است به واسطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجرای ماده ۳44 قانون 

رسیدگی  1۲0 کیفری ۲ جهت  در شعبه  فوق  مقرر  موعد  و ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  دادرسی کیفری  آیین 

به عمل خواهد قانونی  اقدام  از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه  اتهام وارده و دفاع   به 

 آمد.

شماره:۳۳054/ م الف دادگاه کیفری شعبه 1۲0 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)1۲0 جزایی سابق(

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »ماجــرای نیمــروز« دومیــن ســاخته 
ــان در بخــش ســودای ســیمرغ  محمدحســین مهدوی
ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور دارد. 
اســت  فیلم هایــی  معــدود  از  یکــی  فیلــم  ایــن 
ــان در  ــد. مهدوی ــد ش ــران خواه ــان اک ــه در اصفه ک
 دومیــن فیلــم خــود بــاز هــم داســتانی سیاســی 
و بــا ســاختار و فرمــی شــبیه بــه »ایســتاده در غبــار« 

ــد. ــرح می کن را مط
    ماجرای نیمروز

ــترن  ــروف وس ــاهکارهای مع ــی از ش ــام یک ــه ن اینک
را روی فیلــم دومــت بگــذاری، جســارت خاصــی 
ــد از موفقیت هــای  ــان بع ــگار مهدوی ــه ان می خواهــد ک
»ایســتاده در غبــار« بــه آن رســیده. در »ماجــرای 
ــصتی  ــه ش ــی ده ــای تاریخ ــک فض ــا ی ــروز« ب نیم
مواجهیــم. مهدویــان پیش تــر بــا »ایســتاده در غبــار« 
و ســریال »آخریــن روزهــای زمســتان«، قــدرت خــود 
ــی و بازســازی واقع نمــای ســکانس های  را در کارگردان
کشــیده  رخ  بــه  پرجزئیــات  و  شــلوغ   تاریخــی 
ــه  ــه فیلمنام ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــرده اس ــات ک  و اثب
و روایــت غریــب هــر دو کار )به ویــژه »ایســتاده در 

ــوان یــک فیلــم ســینمایی(، »ماجــرای  ــه عن ــار« ب غب
نیمــروز«، اولیــن ســنگ محــک جــدی خواهــد بــود تا 
توانــش را در تبدیــل داســتانی بــر روی کاغــذ بــه اثــری 

ــنجیم. ــی بس تصویری  نمایش
    خالصه داستان

ــای  ــم )در محله ه ــده فیل ــه منتشرش ــه قص از خالص
ــا  ــا و کوچه ه ــچ خیابان ه ــران، در پیچاپی ــوب ته پرآش
آیــا  و حیــران؛  در پســتوی خانه هــا، ســرگردان  و 
ایــن جســت وجو را فرجامــی هســت؟(، می تــوان 
پرفــراز  و  پرتعلیــق  داســتانی  بــا  زد کــه   حــدس 
و فــرود مواجــه باشــیم؛ هرچنــد بعیــد اســت ویژگــی 

معــروف اثــر »زینــه مــان« را اینجــا ببینیــم.
    بازیگران

ــم  ــران فیل ــت بازیگ ــان در فهرس ــامی زن ــدود اس  مع
نشــان می دهــد کــه بــا فیلمــی »مردانــه« طــرف 
احمــد  از  اســتفاده  اینکــه  بــود؛ ضمــن  خواهیــم 
ــوان  ــه عن ــتر ب ــه بیش ــی - ک ــواد عزت ــر و ج مهران ف
بازیگــران کمــدی شــناخته می شــوند - در نقش هایــی 
ــرای  ــان ب ــه مهدوی ــت ک ــک هایی اس ــدی، از ریس ج

ــت.  ــه اس ــروز« پذیرفت ــرای نیم ــاخت »ماج س
ــان ــرداد صدیقی ــر، مه ــد مهران ف ــی، احم ــواد عزت  ج

ــری  ــین مه ــر، حس ــادی حجازی ف ــی، ه ــدا کیان لین

امیرحســین  پاکــدل، مهــدی زمین پــرداز،  مهــدی 
ــپیده  ــی، س ــا دهقان ــی، محی ــد قزوین ــمی، احم هاش
ــم  ــن فیل ــران ای ــر، بازیگ ــر مددی مه ــری و اکب مظاه

ــتند. هس
    چند نکته

»ماجــرای  فیلــم  آهنگســاز  حبیــب خزایی فــر،   -
ــا  ــار« ب ــتاده در غب ــن در »ایس ــش از ای ــروز« پی نیم
محمدحســین مهدویــان همــکاری داشــته اســت.
ــروز« روز  ــرای نیم ــم »ماج ــکانس فیل ــن س - آخری
ــرج  ــی جــاده مخصــوص ک ــاه در حوال شــنبه 11 دی م
بــا حضــور مهــدی پاکــدل، مهــدی زمین پــرداز و احمــد 

ــد. ــرداری ش ــر فیلمب مهران ف
ــی  ــمی مبن ــار غیررس ــم، اخب ــاخت فیل ــان س - در زم
بــر توقــف فیلمبــرداری »ماجــرای نیمــروز« بــه دلیــل 
ــم  ــی کارگــردان فیل ــی منتشــر شــد؛ ول مشــکالت مال

ــرد. ــب ک آن را تکذی
ــروز«  ــرای نیم ــم »ماج ــرداز در فیل ــدی زمین پ - مه

ــد. ــان ش ــک حمیدی ــن باب جایگزی
- بــه گفتــه عوامــل فیلــم، فیلمبــرداری )هــادی 
ــم  ــری( و گری ــزاد جعف ــه )به ــی صحن ــروز(، طراح به
شــانس های  از  فیلــم  ایــن  دراســنج(  )محســن 

دریافــت ســیمرغ هســتند.

نگاهی به فیلم »ماجرای نیمروز« ساخته محمدحسین مهدویان

رودررو با منافقان

ما
سین

م 
سال

س: 
عک

اجرای دو نمایش از قطب الدین صادقی در سوئد
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کوتاه از ورزش گزارش

دبیر دفتر دبیرخانه فرهنگ پهلوانی:
شهر،پهلوانمیخواهد 

 A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

بــا حضــور علــی قاســمی رئیــس 
 ســازمان ورزش شهرداری اصفهان
مرتضــی آراســته از پیشــگامان 
ورزش  پیشکســوت  و  انقــاب 
زورخانــه ای، شــهردار منطقــه 3 
ــر  ــا، دفت ــواده شــهید توان ــواده شــهدا و خان ــی از خان و جمع
دبیرخانــه دائمــی اصفهــان، پایتخــت فرهنــگ پهلوانــی افتتاح 
شــد. رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان در مراســم 
ــن  ــت پرداخت ــه اهمی ــا اشــاره ب ــه طــی ســخنانی ب افتتاحی
 بــه مقولــه فرهنــگ در ورزش اظهــار داشــت: تــا بــذری 
را نکاریــم، نمی توانیــم امیــدی بــه برداشــت محصــول داشــته 
ــی قاســمی، رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری  باشــیم. عل
 زورخانــه را بــه خزانــه منش هــای پهلوانــی تشــبیه کــرد 
و  مســئولیم  آینــده  نســل های  قبــال  در  مــا  افــزود:  و 
همان گونــه کــه پیشــینیان بــذر انســانیت، نوع دوســتی، 
گذشــت و ایثــار، شــهادت، جوانمــردی و مردانگــی را کاشــتند 
ــن  ــا ای ــد شــویم، امــروز م ــا از محصــول آن هــا بهره من ــا م ت
ــدگان از  ــا آین ــم ت ــد بکاری ــم و بای ــده داری ــر عه ــه را ب وظیف
ــز  ــه نی ــن دبیرخان ــر ای ــن محصــول برخــوردار باشــند. دبی ای
بــا تبریــک افتتــاح دفتــر دبیرخانــه دائمــی اصفهــان در شــب 
میــاد حضــرت زینــب)س( بــا اشــاره بــه گذشــت و ایثــار و 
ــه امــام  ــاری رســاندن ب وفــاداری حضــرت زینــب)س( در ی
ــه  ــتن ب ــه زیس ــت: پهلوانان ــین)ع( گف ــام حس ــهیدان ام ش
ــر و جــوان محــدود نیســت  ــرد و زن و پی ــکان، م ــان و م زم
و هــر انســانی بــا نزدیــک کــردن خــود بــه روح جوانمــردی و 
ــا  ــهر خوبی ه ــاختن ش ــد در س ــی، می توان ــای پهلوان منش ه
ــفقی  ــزهللا مش ــردارد. عزی ــن راه گام ب ــد و در ای ــهیم باش س
دبیــر دفتــر دبیرخانــه دائمــی اصفهــان افــزود: شــهر پهلــوان 
می خواهــد و پهلوانــی مختــص گــود زورخانــه نیســت؛ 
پهلوانــی هــر زمــان می توانــد در زندگــی انســان تجلــی کنــد. 
ــده فرهنگــی  ــا ایــن پدی ایــن مــا هســتیم کــه در مواجهــه ب
و حرکت هــای  انتخــاب کنیــم  را  درســت  راه  می توانیــم 
جوانمردانــه را رقــم بزنیــم و بــا نهادینــه کــردن صفــات حســنه 
و دســتگیری از افتــادگان، تهیدســتان و حمایــت از مظلومــان 
ــاده و  ــا روی گش ــان ب ــه همنوع ــک ب ــان و کم ــر ظالم در براب

ــوان شــهرمان باشــیم.  خضــوع و خشــوع پهل
ــان، پیشکســوتان  ــادی از پهلوان ــع زی ــه جم ــن ک ــن آئی در ای
ورزش، مســئوالن شــهر و گروهــی از ورزشــکاران و مــردم 
ــواده شــهید  ــان حضــور داشــتند، از خان ورزش دوســت اصفه
ــن  ــی مزی ــر و تابلوی ــوح تقدی ــا ل ــته ب ــی آراس ــا و مرتض توان
بــه آیــات قرآنــی تجلیــل بــه عمــل آمــد و مراســم بــا اجــرای 

ــت. ــان پذیرف ــانی پای نورافش

 صحبتهایجنجالی

سرمربیمستعفیسپاهان 
عبدهللا ویســی، ســرمربی مستعفی 
تیــم ســپاهان، درباره اســتعفایش 
فوتبــال  تیــم  ســرمربیگری  از 
ســپاهان گفــت: شــرایطی پیــش 
ــتوه  ــه س ــرا ب ــا م ــه واقع ــد ک آم
ــردم  ــرای م ــه ب ــن اینک آورد. ضم
ــان و تماشــاگران ســپاهان  اصفه
ــه  ــرا وادار ب ــه م ــرد ک ــی ک ــل هســتم، باشــگاه کارهای ارزش قائ
ــه ای را دادم  ــتم و بیانی ــل نداش ــم تحم ــن ه ــد. م ــن کار کن  ای
و ایــن اتفاقــات افتــاد. وی افــزود: وقتــی یــک مربــی در زمیــن 
کارش را می کنــد و در نشســت خبــری متوجــه خریدهــای 
باشــگاه می شــود، ایــن بــرای مــن ســخت اســت. ایــن مــوارد 
اصــول و فلســفه مربیگــری را زیــر ســوال می بــرد. بــه حرمــت 
مربیــان فوتبــال اســتعفا کــردم. ســرمربی مســتعفی ســپاهان با 
اشــاره بــه جــذب ســرور جبــاروف ازبکســتانی تاکیــد کــرد: مــن 
ــذب  ــرای ج ــورتی ب ــچ مش ــتم. هی ــر نداش ــوع خب ــن موض از ای
جبــاروف بــا مــن نکردنــد. ایــن زشــت و زننــده اســت؛ آن هــم برای 
باشــگاهی مثــل ســپاهان. کجــای دنیــا ایــن مســائل را می بینیــد؟ 
تیــم مــا بــه انــدازه پرســپولیس کــه صــدر جــدول اســت، گل بــه 
ثمــر رســانده، ولــی گل خــورده مــا بــه انــدازه تیم هایــی اســت 
ــه  ــن ب ــه داد: م ــی ادام ــد. ویس ــقوط کنن ــد س ــه می خواهن ک
ــک  ــا آندرانی ــری ی ــه چشــمی، فرشــید باق ــم روزب باشــگاه گفت
تیموریــان را بگیریــد؛ ولی باشــگاه ســرور جبــاروف، هافبــک آزاد 
و طــراح را گرفــت. اگــر اســتقال جبــاروف را گرفتــه، چــون ســه 
ــراب  ــا خ ــی م ــتم دفاع ــوب دارد. سیس ــی خ ــک تدافع هافب

اســت، ولی باشــگاه بازیکن هجومی گرفته است. نود

پوالدگر: 

نتایجتکواندوضعیفنیست
رئیــس فدراســیون تکوانــدو مدعــی اســت نتایــج تکوانــدو رو بــه 
ــرد.  ــیاه نمایی ک ــیر س ــته را اس ــن رش ــد ای ــت و نبای ــود اس صع
پوالدگــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه انتقــادات بســیاری دربــاره 
برکنــاری شــما و نتایــج ضعیــف تکوانــدو مطــرح شــده پاســخ 
داد: قائــل بــه ایــن نیســتم کــه نتایــج تکوانــدو ضعیــف بــوده. 
ــه اوج و موفقیــت  ــدی کــه همیشــه رو ب ــه رون چــه کســی گفت
بــوده، نتایــج ضعیفــی اســت؟ امــروز یــک عــده مغــرض، نتایــج 
ــج  ــه نتای ــدارم ک ــادی ن ــد. اعتق ــیاه نمایی می کنن ــدو را س تکوان
ــن ســؤال  ــه ای ــوده اســت. وی در پاســخ ب ــف ب ــدو ضعی تکوان
کــه آیــا بهتــر نیســت کــه از نظــرات مخالفــان نیــز در کنــار خــود 
اســتفاده کنــد، اظهــار کــرد: دســت مخالفــی را کــه زبــان او بــه 
ــده  ــک ع ــاز نشــده، می بوســم. ی ــی ب ــت و بی انصاف دروغ، تهم
هســتند کــه دروغ، تهمــت، ســیاه نمایی و توهیــن می کننــد؛ بــا 

ــرد. ــوان کار ک ــا نمی ت این ه
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ــروزی  ــه مناســبت فرارســیدن سی وهشــتمین ســالگرد پی ب
کاراتــه  قهرمانــی  مســابقات  فجــر،  دهــه  و  انقــاب 
ــا  ــش کات ــان در دو بخ ــتان اصفه ــر اس ــوتان کارگ  پیشکس
و کومیتــه بــه میزبانــی و همــت واالی رضــا روحــی، قهرمــان 
اســبق کاراتــه کشــور و رئیــس انجمــن کاراتــه کارگــران 
ــه  ــی مجموع ــای رزم ــتی و ورزش ه ــالن کش ــتان در س اس
ــن مســابقات  ــان برگــزار شــد. در ای ورزشــی کارگــران اصفه
35 کاراتــه کا در بخــش کومیتــه و 31 نفــر در بخــش کاتــا بــه 
رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان ایــن نتایــج بــه دســت آمــد.
در کاتــای انفــرادی رده ســنی 35 تــا 44 ســال: کریــم 
متقــی زاده از هیئــت کاراتــه خوراســگان اول شــد، علــی 
ابراهیمــی از 22 بهمــن مبارکــه دوم، محمدرضــا حقیقــی از 
ــار از شــرکت  ــد نیکی تب ــی خوراســگان و محم شــهید طحان

ــدند. ــوم ش ــترک س ــور مش ــه ط ــوالد ب توکاف
در کاتــای رده ســنی 44 تــا 53: جــواد درچه پــور از شــرکت 
ــه  ــت کارات ــی از هیئ ــین طحان ــهرزاد اول، حس ــدی ش تولی
ــهر  ــده رود زرین ش ــی از زاین ــار مؤذن ــگان دوم، خدای خوراس
ــه طــور  ــه اتفــاق محمــود هاشــمی از 22 بهمــن مبارکــه ب ب

مشــترک ســوم شــدند.
ــی از  ــی کاراته کای ــی زمان ــاال: مرتض ــه ب ــنی 53 ب در رده س
ــی  شــرکت توکافــوالد کــه بیــش از 20 ســال ســابقه قهرمان
را در کارنامــه درخشــان خــود  در رقابت هــای کشــوری 
ــکار  ــی در پی ــک باالی ــا تکنی ــی ب ــد دوران جوان دارد، همانن
ــه  ــی را ب ــوان قهرمان ــید و عن ــری رس ــه برت ــان ب ــا حریف ب
ــه دوم  ــر دیزیچ ــری از فج ــی اکب ــاص داد، عل ــود اختص خ
از  احمدمؤذنــی  و  توکافــوالد  از  عبداالمیــر کوهســاری  و 

ــدند.  ــوم ش ــور س ــه ط ــهر ب ــده رود زرین ش زاین
در بخــش کومیتــه رده ســنی 35 تــا 42: مهدی اســفندیاری 
از شــرکت توکافــوالد اول شــد، محمــد منتظرالقائم از شــرکت 
ــی از شــهید بهشــتی ســوم  ــوالد دوم، فرشــاد خاکیان  توکاف
و رضــا جــزی از هیئــت کاراتــه خوراســگان ســوم مشــترک 

شــدند.
در رده ســنی 42 تــا 47: فــرزاد پرمایــه از شــرکت تولیــدی 
ــی از  ــار مؤذن ــتاد، خدای ــت ایس ــگاه نخس ــهرزاد در جای ش
ــت، رســول  ــرا ر گرف ــگاه دوم ق ــده رود زرین شــهر درجای زاین
مــروج از شــرکت ایــران رزم ســوم و اکبــر جالــی از شــرکت 

ــد. ــار کردن توکافــوالد ســوم مشــترک را اختی
ــرکت  ــاب از ش ــمس الدین کامی ــا 53: ش ــنی 47 ت در رده س

ایــران رزم اول، حســین طحانــی از هیئــت کاراتــه خوراســگان 
ــوم و  ــهرزاد س ــدی ش ــرکت تولی ــی از ش ــر رحیم دوم، اکب
محمــد حبیبــی از شــرکت تولیــدی ایران رزم ســوم مشــترک 

را بــه خــود اختصــاص دادنــد.
ــدال  ــب 2 م ــا کس ــوالد ب ــم توکاف ــازات: تی ــوع امتی در مجم
طــا، 1 نقــره و 4 برنــز مقــام قهرمانــی را بــه دســت آورد، تیم 
ــان  ــز نایب قهرم ــا، 2 برن ــدال ط ــا 2 م ــران رزم ب ــرکت ای ش
شــد و تیــم شــرکت تولیــدی شــهرزاد بــا 2 مــدال طــا و 1 

برنــز مــکان ســوم را اختیــار کــرد.
    اختتامیه

حضــور جــواد شــیرانی، رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش 

کارگــران اســتان، علــی قاســمی مدیــر عامــل ســازمان 
ورزش شــهرداری اصفهــان، مهنــدس اربابــان مدیــر تربیــت 
ــاون اداره  ــاطری مع ــه ش ــوالد، عبدال ــرکت توکاف ــی ش بدن
امــور ورزش کارگــران اســتان، علــی دوانیــان رئیــس هیئــت 
ــه داوران و داور  ــان رئیــس کمیت ــر دهق ــه اســتان، اکب کارات
ــد مشــکی  ــده کمربن ــی دارن ــی آســیا و A جهان A بین الملل
 دان 8، اســتاد بهــزاد روحــی مســئول کمیتــه فنی مســابقات
ــه  ــوتان کارات ــی پیشکس ــد مردان ــدری و محم ــا حی علیرض
ــم  ــدال، حک ــدای کاپ، م ــابقات و اه ــن مس ــتان در ای  اس
ــابقات و  ــن مس ــه ای ــی ب ــوه خاص ــان جل ــا در پای و هدای

ــود. ــیده ب ــی بخش ــم پایان مراس

 قهرمانی توکافوالد 
در مسابقات کاراته کارگران اصفهان

پــس از تصویــب قانــون عــدم صــدور روادیــد بــرای اتبــاع 
ــران از ســوی ترامــپ  ــه ای هفــت کشــور مســلمان از جمل
ــتی  ــی کش ــام جهان ــای ج ــی رقابت ه ــای میزبان برنامه ه
آزاد 2017 در ایــران نیــز دچــار تغییــر شــد؛ بــه طــوری کــه 
ــال  ــر اعم ــم ب ــز تصمی ــورمان نی ــه کش ــور خارج وزارت ام

ــت و مجــوز حضــور  ــل گرف سیاســت متقاب
تیــم کشــتی آزاد آمریــکا در رقابت هــای 
ــرد  ــادر نک ــران را ص ــی 2017 ای ــام جهان  ج
ــه  ــا ارســال نام ــز ب و فدراســیون کشــتی نی
بــه اتحادیــه جهانــی کشــتی خواســتار اعام 
ــه  ــکا شــد. حــال گفت ــن آمری ــم جایگزی تی
ــه  ــن اتحادی ــه قوانی ــه ب ــا توج ــود ب می ش

جهانــی کشــتی مبنــی بــر اینکــه کشــور میزبــان بایــد بدون 
ــد،  ــزا صــادر کن ــان وی ــای مهم ــرای تیم ه ــد و شــرط ب قی
ممکــن اســت میزبانــی جــام جهانــی بــا توجــه بــه ایــن 
ــتی آزاد  ــی کش ــم مل ــود. تی ــه ش ــران گرفت ــوع از ای موض
آمریــکا بــه عنــوان یکــی از 8 تیــم برتــر دنیــا می بایــد در 

 رقابت هــای جــام جهانــی حضــور یابــد کــه ایــن اتفاقــات
میزبانی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 

ــور خارجــه  ــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت ام به تازگــی به
کشــورمان، عنــوان کــرد: موضــوع حضــور تیــم ملی کشــتی 
ــتی آزاد در  ــی کش ــام جهان ــای ج ــکا در رقابت ه آزاد آمری
 کرمانشــاه بــه کمیتــه ویــژه متشــکل از 
ــط ارجــاع  وزارت خارجــه و ارگان هــای ذی رب
ــب  ــه جوان ــس از بررســی هم داده شــد و پ
ــه  ــل سیاســت های ناعادالن ــه دلی موضــوع ب
ــرار  ــن ق ــر ای ــر ب ــکا نظ ــی آمری و غیرمنطق
ــت  ــم مخالف ــن تی ــور ای ــا حض ــت و ب گرف
شــد. در ایــن بیــن روس هــا نیــز بــه عنــوان 
بــا جدیــت  آزاد جهــان  از قدرت هــای کشــتی  یکــی 
ــی  ــام جهان ــی ج ــب میزبان ــرای کس ــود را ب ــی خ آمادگ
2017 اعــام کردنــد و ایــن احتمــال وجــود دارد در صــورت 
صــدور رأی اتحادیــه جهانــی بــر لغــو میزبانــی ایــران، جــام 

ــر ــزار شــود. مه ــی امســال در روســیه برگ جهان

احتمالپسگرفتنمیزبانیجامجهانیکشتیازایران
وکیــل بین المللــی فوتبــال می گویــد می گویــد بحــث 
کســر 8 امتیــاز از تیــم تراکتورســازی تبریــز، جــدی اســت.
باشــگاه  محرومیــت  دربــاره  محمــودی  مهــدی   
مقصــر  اینکــه  و  انتقــاالت  و  نقــل  از  تراکتورســازی 
باشــگاه،  یــا  اســت  ایــن ماجــرا فدراســیون  اصلــی 

ــا  ــتند. فیف ــئول هس ــگاه ها مس ــت: باش گف
می شناســد.  رســمیت  بــه  را  باشــگاه ها 
ــان اســت  ــد فدراســیون هــم در جری هرچن
باشــگاه ها  بــه  را  نامه هــا  صرفــا  ولــی 
ــت  ــه عل ــی ب ــه گاه ــد. البت ــل می کنن منتق
ــور  ــیون مجب ــگاه ها، فدراس ــف در باش ضع
ــواردی  ــت و در م ــک اس ــت و کم ــه دخال ب

درگیــر می شــود. 
وی افــزود: فدراســیون بایــد جلــوی ثبــت ایــن قراردادهــا 
ــت.  ــده اس ــج ش ــدار بغرن ــک مق ــه ی ــت. قضی را می گرف
ــد  ــن می توان ــد. ای ــا اجــرا نکرده ان ــی داده و آن ه ــا رای فیف
از جریمــه مالــی تــا ســقوط بــه دســته پایین تــر را شــامل 

شــود. 
ــه ایــن ســوال کــه  وکیــل بین المللــی فوتبــال در پاســخ ب
آیــا کســر 8 امتیــاز از تراکتورســازی جــدی اســت، گفــت: 
ــرده  ــال ک ــازی اهم ــگاه تراکتورس ــون باش ــد؛ چ صددرص

ــرد. ــد عواقبــش را هــم بپذی اســت و بای
 وی افــزود: بــه علــت بی توجهــی عــاوه بــر 
ــه لیگ هــای  ــاز، ســقوط ب بحــث کســر امتی
ــش از  ــا پی ــم مطــرح اســت. م ــر ه پایین ت
ایــن باشــگاه هایی را داشــته ایم کــه بــه 
ــن  ــه ای ــا، ب ــه رأی فیف ــی ب ــت بی توجه عل

سرنوشــت دچــار شــده اند. 
محمــودی خاطرنشــان کــرد: ممکــن اســت 
ــود. از آرای  ــدی ش ــه نق ــم جریم ــال ه ــیون فوتب فدراس
ــیون  ــد. فدراس ــرون درز نمی کن ــه بی ــزی ب ــی چی انضباط
سیاســت پنهانــکاری و وقت کشــی را حاکــم کــرده اســت. 
چــه خــوب بــود اگــر فدراســیون زودتــر ایــن آرا را رســانه ای 
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مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی فــوالد 
و  تصفیــه  جمــع آوری،  پــروژه  گفــت:  مبارکــه 
بازچرخانــی پســاب های شــهری شهرســتان های 
ــه  مبارکــه و لنجــان از ســال ۹1 در راســتای عمــل ب
بیــن  مبارکــه  فــوالد  اجتماعــی  مســئولیت های 
ــوالد  ــرکت ف ــتان و ش ــاب اس ــازمان آب و فاض س
ــی  ــواد نیل ــت. ج ــرار گرف ــت ق ــورد موافق ــه م مبارک
بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه در ایــن پــروژه جمــع آوری 
ــده رود  ــاور زاین ــهرهای مج ــهری ش ــاب های ش پس
ــد کــرد: خروجــی پســاب  ــود، تأکی تعریــف شــده ب
ایــن شــهرها و ســرریز شــدن آن بــه رودخانــه 
زاینــده رود بــدون عمــل تصفیــه، زیان هــای بهداشــتی 
ــه همــراه داشــت کــه  و زیســت محیطی زیــادی را ب
ــا  ــن اهــداف خــود ب ــه در اولی ــوالد مبارک شــرکت ف
ســازمان آب و فاضــاب اصفهــان طــرح را هماهنــگ 
ــع  ــن مناب ــه تأمی ــورت ک ــن ص ــه ای ــرد؛ ب ــرا ک و اج
ــه  ــوالد مبارک ــوی ف ــی از س ــرح مل ــن ط ــی ای مال
و اجــرای طــرح توســط شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان انجــام و آب جــاری حاصــل از پســاب های 
شــهری دو شهرســتان مبارکــه و زرین شــهر جمــع آوری 

ــود. ــت ش ــه هدای ــوالد مبارک ــه ف و ب
    کمــک بــه بهبــود وضعیــت شــرایط بهداشــتی 

و زیســت محیطی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کمــک بــه بهبــود وضعیــت 
و  منطقــه  زیســت محیطی  و  بهداشــتی  شــرایط 
همچنیــن تأمیــن بخشــی از آب صنعتــی مــورد نیــاز 
فــوالد مبارکــه از مهم تریــن اهــداف ایــن طــرح 
بودنــد، تصریــح کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح از ورود 

ــه  ــده رود ب ــه پســاب آب هفــت شــهر حــوزه زاین هرگون
رودخانــه و بــه تبــع آن از بــه مخاطــره افتــادن شــرایط 
زیســت محیطی و زندگــی در منطقــه جلوگیــری بــه 

عمــل خواهــد آمــد.
    استفاده از پساب های تصفیه شده

فــوالد  پشــتیبانی  و  فنــی  خدمــات  ارشــد  مدیــر 
مبارکــه خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از پســاب های 
را  شــرایطی  یادشــده  شهرســتان های  تصفیه شــده 
فراهــم می کنــد کــه میــزان برداشــت آب فــوالد مبارکــه 
از زاینــده رود کاهــش بیشــتری یابــد و آب تصفیه شــده 
ــن برداشــت آب  ناشــی از پســاب های شــهری جایگزی
ــه  ــخ ب ــود. وی در پاس ــده رود ش ــه از زاین ــوالد مبارک ف
ایــن ســؤال کــه بــه لحــاظ اجرایــی ایــن پــروژه در چــه 
ــن  ــرای ای ــخ داد: اج ــن پاس ــت، اینچنی ــی اس وضعیت
پــروژه از ســال ۹2 آغــاز شــد کــه از همــان ابتــدای کار 
تاکنــون بــا همــت و جدیــت طرفیــن، قــرارداد بیــش از 

ــت.  ــته اس ــرفت داش ــد پیش 80 درص
نیلــی نحــوه اجــرا، همــکاری و پیگیــری ســازمان 
آب و فاضــاب اســتان و همــکاری ســایر نهادهــای 
 در شهرســتان های همجــوار را خــوب توصیــف کــرد 
و افــزود: قطعــا در شــرایط فعلــی، تأمیــن ایــن میــزان 
منابــع مالــی بــرای ســازمان آب و فاضــاب میســر نبــود 
ــه رســالت  ــا توجــه ب  کــه خوشــبختانه فــوالد مبارکــه ب
و مســئولیت های اجتماعــی خــود هزینــه اجــرای ایــن 
ــع  ــود مناب ــل نب ــه دلی ــال ها ب ــه س ــی را ک ــروژه مل پ

ــل شــد. ــود، متقب ــده ب ــی معطــل مان مال
    قرارداد

ــرارداد  ــن ق ــه طرفی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
بــرای اجــرای ایــن پــروژه چــه اقداماتــی انجــام 
 داده انــد، تصریــح کــرد: همانگونــه کــه اشــاره شــد

اجــرای ایــن پــروژه بــر عهــده ســازمان آب و فاضــاب 
ــی از  ــع مال ــدی مناب ــن 100 درص ــد و تأمی ــته ش گذاش
ــت؛ در  ــرار گرف ــول ق ــورد قب ــه م ــوالد مبارک ــوی ف س
همیــن راســتا شــرکت آب و فاضــاب پیمانــکاران 
زیــادی را مــورد ارزیابــی قــرار داد و در ادامــه بــا نهایــت 
جدیتــی کــه توســط ایــن دو مجموعــه انجــام شــد، ایــن 
حجــم بــزرگ کار در کمتــر از ســه ســال انجــام شــد؛ تــا 
ــده از  ــای احداث ش ــی از تصفیه خانه ه ــه بعض ــی ک جای
ــرداری  ــرای بهره ب ــت ب ــه ورنامخواس ــه تصفیه خان جمل

آمــاده شــده اســت.
    ضرورت کاهش هزینه ها

ایــن مدیــر ارشــد فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه اینکــه بــه 
ــا  ــتر هزینه ه ــه بیش ــر چ ــش ه ــرورت و کاه ــل ض دلی
ــده  ــاب های تصفیه ش ــه کل پس ــد ک ــه ش ــم گرفت تصمی
ــود  ــت ش ــه هدای ــوالد مبارک ــه ف ــتان ب ــر دو شهرس ه
ــد  ــه کارآم ــود تصفیه خان ــل وج ــه دلی ــد: ب ــادآور ش  ی
ــداث  ــبا اح ــوالد س ــع ف ــه مجتم ــه در ناحی ــی ک و بزرگ
ــور  ــه ط ــتم ب ــاب در سیس ــرکت پس ــده و در آن ش ش
کامــل بازچرخانــی و مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
پســاب  زیــاد  هزینـــه  بــا  نداشــت کــه  ضــرورت 
تصفیه شــده شهرســتان های مذکــور بــه ســمت کارخانــه 

ــود. ــت ش ــبا هدای س
ــه از  ــوالد مبارک ــط ف ــت آب توس ــزان برداش     می

ــده رود ــه زاین رودخان
وی درخصــوص میــزان برداشــت آب توســط فــوالد 
طــور  بــه  گفــت:  زاینــده رود  رودخانــه  از  مبارکــه 
مشــخص فــوالد مبارکــه در زمــان احــداث طبــق قــرارداد 
منعقدشــده بیــن ســازمان آب منطقــه ای و فــوالد 
مبارکــه بــه ازای تولیــد 2.4 میلیــون تــن فــوالد، اجــازه 
داشــت ســاالنه 40 میلیون متــر مکعــب آب از زاینده رود 
ــن مقــدار  ــا فــوالد مبارکــه ای ــد؛ امــا نه تنه برداشــت کن
آب را برداشــت نکــرد، بلکــه اکنــون بــا وجــود افزایــش 
ظرفیــت تولیــد تــا 7.2 میلیــون تــن در ســال شــرایطی 
فراهــم شــده کــه میــزان برداشــت آب مــورد نیــاز فــوالد 
مبارکــه از حــوزه زاینــده رود کاســته شــود و بــه زیــر 30 

ــر مکعــب در ســال برســد.  ــون مت میلی
نیلــی میــزان ســرمایه گذاری اولیــه فــوالد مبارکــه 
ــوان  ــال عن ــارد ری ــدود 1200 میلی ــرح ح ــن ط را در ای
ــن  ــان ای ــارد توم ــد میلی ــون یکص ــت: تاکن ــرد و گف ک
در  پــروژه  پیشــرفت  بــا  متناســب  ســرمایه گذاری 

اختیــار مجــری طــرح قــرار داده شــده اســت. 
ــا  ــرمایه گذاری صرف ــزان س ــن می ــرد: ای ــح ک وی تصری

بــه منظــور جمــع آوری و احــداث تصفیه خانه هــای 
پســاب اســت کــه در ادامــه هزینــه اقدامــات دیگــری از 
ــا فــوالد  قبیــل لوله گــذاری از قســمت تصفیه خانه هــا ت
مبارکــه و تصفیــه دوبــاره ایــن آب هــا بــرای اســتفاده در 
ــه  ــوالد مبارک ــده ف ــر عه ــا ب ــا صــرف هزینه ه ــت ب صنع
اســت؛ بــرآورد می شــود جمــع هزینه هــای ریالــی 
ایــن پــروژه بــا بیــش از 200 میلیــارد تومــان در هــر دو 
منطقــه لنجــان و مبارکــه باشــد. مدیــر ارشــد خدمــات 
ــی  ــش پایان ــه در بخ ــوالد مبارک ــتیبانی ف ــی و پش فن
ســخنان خــود، زمــان بهره بــرداری کامــل از ایــن پــروژه 
ــه یقیــن در  ــار کــرد: ب ــزرگ را ســال ۹۶ اعــام و اظه ب
نیمــه نخســت ســال ۹۶ قســمت هایی از ایــن پــروژه را 

ــم داد. ــرار خواهی ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــک خــط اصــاح  ــی بلوک هــای هیدرولی     جابجای

ورق شــماره ۳
ــورد  ــه ن ــای ناحی ــن کارشــناس اجــرای پروژه ه همچنی
ســرد فــوالد مبارکــه از انجــام موفقیت آمیــز پــروژه 
ــاح ورق  ــط اص ــک خ ــای هیدرولی ــی بلوک ه جابجای

ــر داد.  ــورد ســرد خب ــه ن شــماره 3 ناحی
مســعود ضیایــی بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: 
ســوی  از  فشــار  هدایــت  هیدرولیــک  بلوک هــای 
جک هــای  ســمت  بــه  را  هیدرولیــک  پمپ هــای 
ــا ارســال  ــه ای کــه ب ــه گون ــد؛ ب ــه عهــده دارن عملگــرد ب
ــی  ــای کنترل ــه والوه ــط ب ــرف PLC خ ــیگنال از ط س
انتقــال فشــار  ایــن  بــر روی بلوک هــا   نصب شــده 

را میسر می سازند.
 وی بــا بیــان اینکــه خطــوط نهایــی ناحیــه نــورد ســرد 
دارای چهــار خــط اصــاح ورق اســت، گفــت: هــر یــک از 
ــری  ــه اصــاح کاف شــامل کناره ب ــن خطــوط، وظیف  ای
ــن کاری  ــطح ورق، روغ ــردن س ــاف ک ــری و ص موج گی
ــان  ــن می ــه در ای ــد ک ــده دارن ــر عه و تقســیم کاف را ب
ــه دلیــل توانایــی تولیــد  خــط اصــاح ورق شــماره 3 ب
ــژه از اهمیــت بیشــتری  ورق هــای باکیفیــت ســطح وی
ــرده برخــوردار اســت. کارشــناس  ــن خطــوط نامب در بی

اجــرای پروژه هــای ناحیــه نــورد ســرد درخصــوص 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب علــل اجــرای ایــن پــروژه افــزود: ب
ورق شــماره  اصــاح  هیدرولیــک خــط  بلوک هــای 
ــد  ــده بودن ــع ش ــی واق ــرد در فضای ــورد س ــه ن 3 ناحی
ــه آن هــا در زمانــی کــه خــط در حــال  کــه دسترســی ب
تولیــد بــود، بــه دلیــل حرکــت واکینــگ بیــم، کویــل کار 
و دراگ چین هــای نصب شــده در ورودی و خروجــی 
ــن در  ــود و همچنی ــن ب ــی ناممک ــه لحــاظ ایمن خــط ب
ــای  ــود فض ــل نب ــه دلی ــز ب ــط نی ــرات خ ــان تعمی زم
کافــی، تــردد کارکنــان تعمیــرات در اطــراف بلوک هــای 
ــه  ــی ب ــرات احتمال ــه منظــور انجــام تعمی والواســتند ب
ســختی انجــام می گرفــت، بنابرایــن پــروژه ای بــا 
ــوان جابجایــی بلــوک و والواســتندهای هیدرولیــک  عن
تعریــف شــد. وی خاطرنشــان کــرد: پــس از طــی 
ــی طــرح ــکار اجرای ــه پیمان ــاغ ب  مراحــل مناقصــه و اب
ــه  ــک ب ــای هیدرولی ــاره، بلوک ه ــی دوب ــس از طراح پ
ــد اسپول ســازی  ــل و ســپس فرآین ســطح کارگاه منتق
اسیدشــوئی و فاشــینگ لوله هــا و اتصــال خطــوط 
ــس  ــد و پ ــام ش ــا انج ــن بلوک ه ــه ای ــک ب هیدرولی
دوبــاره خطــوط  اتصــال  و  لوله هــا  از فیکس کــردن 
ــد  ــدازی ش ــاره راه ان ــرده دوب ــط نامب ــق، خ ــزار دقی  اب
و در مــدار تولیــد قــرار گرفــت. ضیایــی یــادآوری 

ــود  ــه وج ــت ب ــه فرص ــه ب ــا توج ــن ب ــرد: همچنی ک
آمــده در زمــان تعمیــرات خــط، واکینــگ بیــم 
خروجــی خــط کــه تــا ایــن زمــان بــه دلیــل بعضــی 
نیــز  بــود  بهره بــرداری نرســیده  بــه   مشــکات، 
بــا موفقیــت راه انــدازی و وارد مــدار تولیــد شــد کــه 
ســبب کاهــش فشــار کار بــر جرثقیــل انتقال دهنــده 

ــود.  ــته بندی می ش ــط بس ــه خ کاف ب
ــا  ــه ت ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
ــام  ــور انج ــه منظ ــروژه ب ــن پ ــرای ای ــش از اج پی
هرگونــه عملیــات تعمیراتــی بــر روی بلوک هــا، 
ــف شــود،  ــل متوق ــور کام ــه ط ــا خــط ب ــود ت الزم ب
بــه نتایــج انجــام ایــن پــروژه اشــاره کــرد و گفــت: 
 ســهولت دسترســی بــه بلوک هــای هیدرولیــک 
ــه  ــا ب ــر روی آن ه ــی تعبیه شــده ب ــای کنترل و والوه
ــزی در  ــر و نگهــداری آســان و برنامه ری منظــور تعمی
راســتای ســرویس منظــم آن هــا در فضایــی ایمــن 
ــزکاری آســان  ــا و تمی ــر نشــتی بلوک ه ــرل بهت کنت
اطــراف بلوک هــا، عیب یابــی ســریع تر سیســتم 
هیدرولیــک و آمــاده بــه کار بــودن بیشــتر خــط 
تولیــد و نیــز کاهــش توقف هــای ناخواســته مرتبــط 
ــج  ــن نتای ــن ای ــا سیســتم هیدرولیــک، از مهم تری ب

ــد. ــمار می آی ــه ش ب

 با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری فوالد مبارکه انجام شد:

پیشرفت۸۰درصدیپروژهپسابهایشهریمبارکهولنجان

کسر۸امتیازازتراکتورسازی،جدیاست
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر 
حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی 
متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده 
و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

فرزند  شرودانی  قاسمی  توران   1394/04/30 مورخ   139460302027013654 شماره  رای   -1
نیم  و  یک  در   1286691338 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1253 شناسنامه  بشماره  محمدعلی 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3767 فرعی از 

اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/ 5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  باقری  مورخ  1394/04/30رضا   139460302027013655 شماره  رای   -2
شناسنامه 92400 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281919837 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3767 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت312/5  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
باقری  فرزند عباس بشماره  3- رای شماره 139460302027013656 مورخ 1394/04/30 جواد  
شناسنامه 3286 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292425611 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3767 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  312/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی   نژاد  جیحانی  مورخ  1395/05/17محمدرضا   139560302027006123 شماره  رای   -4
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1858 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283588463 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9604 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 216/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027006679 مورخ 1395/05/28 زهرا بخشی طغرلی دهقان فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 142 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291394885 در ششدانگ یکباب خانه نیمه 
ساز احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 189/18مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  آبادی   خاتون  آزادمرد  مورخ 1395/06/01 مریم   139560302027006840 شماره  رای   -6
رضا  بشماره شناسنامه 5459 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293419796 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 8873 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027006843 مورخ  1395/06/01محوبه الوئی پزوه فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 705 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291444262 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 8873 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 137 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027007575 مورخ  1395/06/16خدیجه عابدی مدبر فرزند اسماعیل 
بشماره شناسنامه 1832 صادره از كبودرآهنگ بشماره ملی 4030427121 در دو و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/75 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی محمد حسن حمسه عشر .
9- رای شماره 139560302027007576 مورخ  1395/06/16سمیه نوروزی مهیاری فرزند ابوالفضل 
بشماره شناسنامه 16664 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292694815 در یکدانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 124/75 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

محمد حسن حمسه عشر .
فرزند  مهیاری  نوروزی  ابوالفضل   1395/06/16 مورخ   139560302027007577 شماره  رای   -10
محمد بشماره شناسنامه 18 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199528226 در دو و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  124/75مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی محمد حسن حمسه عشر .
11- رای شماره 139560302027007702 مورخ  1395/06/17علی جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند 
ناصرقلی  بشماره شناسنامه 1179 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1090438133 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

177/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قلعه سفیدی  قربانعلی جمشیدیان   1395/06/17 مورخ   139560302027007703 رای شماره   -12
بشماره ملی 1091652325 در ششدانگ  آباد  از نجف  بشماره شناسنامه 23 صادره  فرزند مرتضی 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  170/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
13- رای شماره 139560302027008046 مورخ  1395/06/28حسنعلی زمین کار فرزند حیدر بشماره 
شناسنامه 5 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129785576 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027008828 مورخ   1395/07/14مرتصی اتحادی ابری فرزند اسماعیل 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283639858 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1100 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  263/37مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027010124 مورخ  1395/08/11عبدالمحمد سرلکچیوائی فرزند مصطفی 
یکباب  از فریدونشهر بشماره ملی 1129447057 در ششدانگ  قلی بشماره شناسنامه 289 صادره 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت  120/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  فرج  فرزند  رای شماره 139560302027010148 مورخ  1395/08/12 حسن ستاری خواه   -16
بشماره شناسنامه 111 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1141494558 در ششدانگ یکباب ساختمان 
 200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسن  فرزند  خیادانی  خلفی  صغرا   1395/08/25 مورخ   139560302027010806 شماره  رای   -17
بشماره شناسنامه 721 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283914190 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 186 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027010911 مورخ  1395/08/26محمود نعمت الهی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 2109 صادره از آباده بشماره ملی 2410505651 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  167/82مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
ابری فرزند علی بشماره  19- رای شماره 139560302027010969 مورخ 1395/09/01 عزت فروغی 
شناسنامه 1215 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641003 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/58 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
اکبر  فرزند  علی کنگازیان کنگازی    1395/09/13 مورخ   139560302027011351 شماره  رای   -20
مغازه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1291587977  بشماره  اصفهان  از  1249 صادره  بشماره شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9350 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/86 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سید حسین گنگازچی .
امراله  فرزند  نصیری ده سرخی  بلور  139560302027011401 مورخ  1395/09/14  رای شماره   -21
بشماره شناسنامه 506 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289310841 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت 192/55  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 7897  بر روی قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027011482 مورخ 1395/09/15 مجید فروغی راد فرزند غالمحسین  
از اصفهان بشماره ملی 1283821435 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 11954 صادره 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 12575  بر روی قسمتی  احداثی 

207/52 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن فروغی ابری .
23- رای شماره 139560302027011486 مورخ 15/09/1395 جمشید فروغی راد فرزند غالمحسین 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291464646 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   673 شناسنامه  بشماره 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 12575  بر روی قسمتی  احداثی 

214/49 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن فروغی ابری فرزند.
بشماره  رضا  فرزند  ابراهیمیان  اصغر  مورخ 1395/09/15  رای شماره 139560302027011492   -24
طبقه  دو  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291421386 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   366 شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/23 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
25- رای شماره 139560302027011621 مورخ 1395/09/17 محمد علی اکبری خوندابی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 28 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091881987 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 244/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027011669 مورخ  1395/09/18 سعید خوش خلق فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 1113 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287916376 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

 207/19مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  حسین  فرزند  رجبی  اعظم   1395/09/18 مورخ   139560302027011672 شماره  رای   -27
شناسنامه 949 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290942234 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
به مساحت  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

207/19 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  اندوانی  زارعی  زهرا   1395/09/20 مورخ   139560302027011727 شماره  رای   -28
بشماره شناسنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291359419 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9030 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  40/51مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
حیدر  فرزند  اللهی   نعمت  مورخ  1395/09/23علیرضا   139560302027011916 شماره  رای   -29
بشماره شناسنامه 330 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289288811 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11907 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027011964 مورخ 1395/09/23 سیدرضا عالئی طباطبائی زواره فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 127 صادره از اردستان بشماره ملی 1189549506 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4053 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  17/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027011968 مورخ  1395/09/23 بهمن یسلیانی فرزند تیمور بشماره 
شناسنامه 65 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129232964 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 203/36 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
فرزند حسن بشماره  آقابزرگ  ناصر  رای شماره 139560302027011998 مورخ 1395/09/24   -32
شناسنامه 1729 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287790151 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
500 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فرهاد بدیعی فرزند محمد هادی .
علی  محمد  فرزند  آقابابابزرگ  زهره   1395/09/24 مورخ   139560302027012000 شماره  رای   -33
بشماره شناسنامه 415 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291115536 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
فرزند  بدیعی  فرهاد  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مترمربع.   500 مساحت 

محمد هادی .
34- رای شماره 139560302027012187 مورخ  1395/09/28ملك كرمی قمبوانی فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 14 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129772016 در 150 سهم مشاع از 300 
سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027012188 مورخ 1395/09/28 ابراهیم مقصودی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 45 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129736435 در 110 سهم مشاع از 300 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  سواردزی  كردگاری  زهرا   1395/09/28 مورخ   139560302027012192 شماره  رای   -36
محمدعلی بشماره شناسنامه 1625 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291520902 در 20 سهم مشاع از 
300 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عبدالرسول  فرزند  پور  متقی  وجیه  مورخ1395/09/29    139560302027012230 شماره  رای   -37
بشماره شناسنامه 2213 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288161263 در 20 سهم مشاع از 300 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 258 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  بابوكانی  سلطانی  شهین   1395/09/29 مورخ   139560302027012246 شماره  رای   -38
یکباب  در ششدانگ  ملی 1199595977  بشماره  از شهرضا  بشماره شناسنامه 39 صادره  مهدیقلی 
خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13005 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 121/01 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند   هفشجانی   صادقی  مورخ  1395/09/30گودرز   139560302027012275 شماره  رای   -39
عوض بشماره شناسنامه 27 صادره از شهرکرد بشماره ملی 6339827772 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 129/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند حسن   بدیعی گورتی   مریم  مورخ  1395/09/30  رای شماره 139560302027012277   -40
بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291713311 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت 129/92  ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 10387 واقع در بخش 5  بر روی قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027012291 مورخ 1395/09/30 طاهره آقایی پایین دروازه فرزند شجاع 
بشماره شناسنامه 2164 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286669431 در ششدانگ یکباب خانه چهار 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  بر روی قسمتی  طبقه احداثی 

199/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027012305 مورخ 1395/10/01 محمد یزدانی باغملکی  فرزند حسین 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288068492 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1481 شناسنامه  بشماره 
ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 12953  از  از قطعه زمین پالک 153 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی 
رقیه  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مساحت  101/60مترمربع.  به  اصفهان 

فروغی ابری .
43- رای شماره 139560302027012307 مورخ 1395/10/01 رضا شجاعیان فرزند حسین  بشماره 
شناسنامه 57491 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281669679 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه 
باستثناء بهای یک شانزدهم اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6650 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  209/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زاده خوراسگانی  قلی  مورخ  1395/10/01حسین  رای شماره 139560302027012326   -44
حسن بشماره شناسنامه 133 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291281738 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5971 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  153/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027012330 مورخ 1395/10/01 زهرا قلی زاده خوراسگانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 193 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291349758 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
از قطعه زمین پالک 5971 واقع در بخش 5 ثبت  بر روی قسمتی  یکباب خانه سه طبقه احداثی 

اصفهان به مساحت 153/75 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  بهاردوست   محمدحسین   1395/10/01 مورخ   139560302027012339 شماره  رای   -46
از اصفهان بشماره ملی 1291038949 در ششدانگ یکباب  رجبعلی بشماره شناسنامه 546 صادره 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 391/35 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 35.
فرزند  ردوست   بهار  حسن  مورخ  1395/10/01محمد   139560302027012347 شماره  رای   -47
رجبعلی بشماره شناسنامه 2879 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287255396 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 194/24 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  الوی   محسنی  ضامن  علی   1395/10/05 مورخ   139560302027012498 شماره  رای   -48
روشن علی بشماره شناسنامه 7 صادره از مباركه بشماره ملی 5419454564 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43397 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  296/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علیرضا  فرزند  بابائی  مورخ  1395/10/05میثم   139560302027012499 شماره  رای   -49
از ششدانگ  از اصفهان بشماره ملی 1282457871 در سه دانگ مشاع  شناسنامه 71658 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43397 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 296/95 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رضا  فرزند  خیادانی  شکری  مورخ  1395/10/05مرضیه   139560302027012500 شماره  رای   -50
بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291609555 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  168/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خانم  قیومیت  با  پزوه  محمود گلی   1395/10/05 مورخ   139560302027012505 شماره  رای   -51
مرضیه شکری فرزند اصغر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1275213375 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  168/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
52- رای شماره 139560302027012522 مورخ 1395/10/05 محسن زارعی خوابجانی فرزند ولی اله 
بشماره شناسنامه 1448 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286057191 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوابجانی  زارعی  اله  مورخ  1395/10/05حجت   139560302027012523 شماره  رای   -53
ولی اله بشماره شناسنامه 436 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286097517 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  چنگانی  مورخ  1395/10/05محمود   139560302027012539 شماره  رای   -54
عباس بشماره شناسنامه 515 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291463062 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9 فرعی از اصلی 5179 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 175 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027012542 مورخ 1395/10/05 نسیمه چیت ساز  فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 710 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285976541 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027012587 مورخ 1395/10/06 اكبر شیخیان بختیاری فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 32416 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282250914 در ششدانگ یکباب کارگاه 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء 

اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027012591 مورخ  1395/10/06 علی جانقربانی پوده فرزند محمدرضا 
بشماره شناسنامه 356 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288142651 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 162 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رضا  فرزند  مهرابی كوشكی  مریم  مورخ  1395/10/06   139560302027012605 شماره  رای   -58
بشماره شناسنامه 129 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284986683 در 50/20 سهم مشاع از 191/90 
سهم ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/56 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
سیداصغر  فرزند  حسینی  سیدرضا   1395/10/06 مورخ   139560302027012607 شماره  رای   -59
از  مشاع  در  20/50سهم   4132476758 ملی  بشماره  بروجرد  از  صادره   1221 شناسنامه  بشماره 
 191/90سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 

15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حیدر  فرزند  قهساره  صفری  مجتبی  مورخ  1395/10/06   139560302027012610 شماره  رای   -60
بشماره شناسنامه 15 صادره از اردستان بشماره ملی 1189860643 در 41 سهم مشاع از 191/90 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027012613 مورخ  1395/10/06منیرالسادات كاظمی طباء زواره  فرزند 
سیدعباس بشماره شناسنامه 194 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286044669 در 41 سهم مشاع 
از 191/90 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا  فرزند  عظیمیان  مورخ  1395/10/06مهدی   139560302027012616 شماره  رای   -62
از 191/90 سهم  از اردستان بشماره ملی 1189580081 در 27/90 سهم مشاع  شناسنامه 38 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زواره  1395/10/06 سیدعباس كاظمی طباء  مورخ  رای شماره 139560302027012619   -63
سیدحسین بشماره شناسنامه 43 صادره از اردستان بشماره ملی 1189446979 در 41 سهم مشاع 
از 191/90 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027012673 مورخ  1395/10/07سیدمصطفی علوی قهوه رخی فرزند 
سیدتقی بشماره شناسنامه 50316 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280928786 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 166 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
65- رای شماره 139560302027012676 مورخ  1395/10/07سهیال كاظمی فرزند نوروزعلی بشماره 
شناسنامه 26 صادره از دوگنبدان بشماره ملی 4269461896 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 166 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  100/56مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027012685 مورخ  1395/10/07حسن ربانی خوراسگانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 193 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291470964 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027012686 مورخ  1395/10/07فضه قاسمی خوراسگانی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1212 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291621733 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9599 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
براتعلی  فرزند  ابری  فروغی  مورخ  1395/10/07مریم   139560302027012693 شماره  رای   -68
بشماره شناسنامه 270 صادره از مباركه بشماره ملی 5419134519 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4148 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  14/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027012706 مورخ  1395/10/07 فاطمه صادقی شاپور آبادی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 5 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609694567 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 83 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  51/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  یداله  فرزند  منصوری  عباس  مورخ 1395/10/07  رای شماره 139560302027012709   -70
شناسنامه 5355 صادره از برخوار بشماره ملی 6609384541 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 83 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/58 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027012724 مورخ  1395/10/07عباس كوه طوری فرزند علی بشماره 
شناسنامه 585 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285442105 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  8/56مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027012727 مورخ  1395/10/07محمد ضیائی اذرخوارانی فرزند ابراهیم 
از اصفهان بشماره ملی 1281650307 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 55328 صادره 
 104 به مساحت  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027012742 مورخ 1395/10/08 احمدرضا طیبی ورتونی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1935 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288049870 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10174 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 102/29 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رسول  فرزند  دهنوی  نصوحی  زهرا   1395/10/08 مورخ  شماره 139560302027012743  رای   -74
از  مشاع  دانگ  سه  در   1288296991 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   4844 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10174 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 102/29 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027012750 مورخ  1395/10/08محمدحسین اتحادی ابری فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 200 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284104605 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 8856 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 134/44مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027012751 مورخ  1395/10/08زهرا زاده احمدی فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286595525 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 232/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
77- رای شماره 139560302027012756 مورخ 1395/10/08 حسن فروغی ابری  فرزند قدیر علی 
بشماره شناسنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291265848 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 25 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  192/08مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زاده   امام  نوری  فخرالدین  مورخ  1395/10/08  رای شماره 139560302027012757   -78
یکباب  در ششدانگ   1290462100 ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1039 صادره  صفرعلی 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رمضان  فرزند  امنیه  حاتمی  مورخ  1395/10/08علیرضا   139560302027012762 رای شماره   -79
بشماره شناسنامه 267 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287907911 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 125 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  79/61مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027012767 مورخ 1395/10/08  مریم ستاری فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 2092 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291630635 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

230/96 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  رای شماره 139560302027012771 مورخ 1395/10/08 محمدرضا شیرزاد خوراسگانی   -81
از  از اصفهان بشماره ملی 1291469214 در چهار دانگ مشاع  محمود بشماره شناسنامه 18 صادره 
از قطعه زمین پالک 6915 واقع در بخش 5 ثبت  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

اصفهان به مساحت  230/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
82- رای شماره 139560302027012775 مورخ 1395/10/08 جمال باقری رستم آبادی فرزند نور 
از  مشاع  دانگ  سه  در   4679571551 ملی  بشماره  فارسان  از  صادره   11 شناسنامه  بشماره  محمد 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  79/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
83- رای شماره 139560302027012778 مورخ 1395/10/08 سیمین خسروی فارسانی فرزند ناصر 
از  دانگ مشاع  در سه  ملی 4679369639  بشماره  فارسان  از  216 صادره  بشماره شناسنامه  قلی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  79/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند پزوه  امینی  مورخ  1395/10/08محمدعلی   139560302027012779 شماره  رای   -84 
 قاسمعلی بشماره شناسنامه 2285 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283690853 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  204/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
سید  فرزند  حسینی  بیگم  فاطمه  مورخ  1395/10/08   139560302027012782 شماره  رای   -85
حسن بشماره شناسنامه 178 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283663600 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  204/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
86- رای شماره 139560302027012792 مورخ  1395/10/09عباس خالق زادگان  فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 50842 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281605492 در دو دانگ و دو - پنجم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10993 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  351/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
87- رای شماره 139560302027012796 مورخ  1395/10/09 زهرا خالق زادگان فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 292 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286551269 در یک دانگ و یک - پنجم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10993 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/351 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
88- رای شماره 139560302027012799 مورخ  1395/10/09 یحیی خالق زادگان فرزند اكبر بشماره 
شناسنامه 1840 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287871445 در دو دانگ و دو - پنجم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10993 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  351/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
89- رای شماره 139560302027012836 مورخ  1395/10/09حسین مرادیان زازرانی فرزند محمد 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1110139721 ملی  بشماره  فالورجان  از  صادره   1138 شناسنامه  بشماره 
 200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
90- رای شماره 139560302027012856 مورخ  1395/10/11 حسین اشجع  فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 2506 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286672856 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعی  روی قسمتی 

مساحت 430/38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
91- رای شماره 139560302027012858 مورخ 1395/10/11 شركت گاز استان اصفهان به شماره ثبت 
23727 و شناسه ملی 10101891781  در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  42/45مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
92- رای شماره 139560302027012859 مورخ  1395/10/11جالل شهبازی سواردزی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291447113 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10105 و 10109 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

147/04 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027012866 مورخ 1395/10/11 اعظم سلمانی كردآبادی فرزند عباس 
خانه  یکباب  در ششدانگ   1283992396 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1682 شناسنامه  بشماره 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10353 اصلی  از  فرعی   90 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
از مالک رسمی محی  الواسطه بصورت عادی  اصفهان به مساحت  214/81مترمربع. خریداری مع 

الدین کاشفی .
94- رای شماره 139560302027012867 مورخ  1395/10/11زهرا قدیری ورزنه فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 123 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659820591 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 174 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

48/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
95- رای شماره 139560302027013130 مورخ  1395/10/15فخری شكرانی فر فرزند علی بشماره 
شناسنامه 61431 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281711330 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4553 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  262/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا  فرزند  باقری  فهیمه   1395/10/15 مورخ   139560302027013139 شماره  رای   -96
شناسنامه 77918 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281876097 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  از قطعه زمین پالک 2 فرعی  بر روی قسمتی 

مساحت 170 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ایوبی مهر فرزند محمدعلی  97- رای شماره 139560302027013194 مورخ  1395/10/16غالمرضا 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288069030 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1535 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت202/27  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  حبیب  فرزند  یدالهی  مورخ  1395/10/16حسین   139560302027013198 شماره  رای   -98
بشماره شناسنامه 39 صادره از آباده بشماره ملی 2411421079 در ششدانگ یکباب کارگاه جوشکاری 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء 

اصفهان به مساحت 297 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمد  فرزند  ابری  فروغی  مورخ  1395/10/16محسن   139560302027013199 شماره  رای   -99
یکباب  از اصفهان بشماره ملی 1283867966 در ششدانگ  علی بشماره شناسنامه 16682 صادره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 153/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  امراله  فرزند  تقیان  محسن   1395/10/19 مورخ   139560302027013407 شماره  رای   -100
از اصفهان بشماره ملی 1288058411 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر  شناسنامه 472 صادره 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12 فرعی از اصلی 5736 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 156/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
101- رای شماره 139560302027013534 مورخ 1395/10/22 امراله رضائیان خوراسگانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 204 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291373901 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت301/55   اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6540 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
102- رای شماره 139560302027013616 مورخ  1395/10/23ابوالقاسم امینی پزو  فرزند عبدالعلی 
بشماره شناسنامه 5812 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293423327 در ششدانگ یکباب مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6565 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/15 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قربانعلی  فرزند  نصیری  مورخ  1395/10/23غالمرضا   139560302027013634 شماره  رای   -103
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283914573 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   759 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 7897  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

49/228 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
جبلی  غفوری  مورخ  1395/10/23حمیدرضا   139560302027013647 شماره  رای   -104
در   5659374883 ملی  بشماره  كوهپایه  از  صادره   133 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند 
اصلی  از  فرعی   9567 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
سند طی  خریداری  مترمربع.   135 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 

 رسمی.
105- رای شماره 139560302027013652 مورخ 1395/10/23 حسین كیانی ابری فرزند احمدرضا 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291592733 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1730 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خوراسگانی  قادری  اصغر  مورخ  1395/10/23   139560302027013696 شماره  رای   -106
حسین  بشماره شناسنامه 11444 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283814951 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5957 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

41/195 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قدمعلی  فرزند  نوروزی  مورخ  1395/10/24علیرضا   139560302027013842 شماره  رای   -107
بشماره شناسنامه 1139 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291620990 در ششدانگ یکباب ساختمان  
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1و2و4و5 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 60/155 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
108- رای شماره 139560302027013843 مورخ  1395/10/24 اشرف کالنتری دهقی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 14 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091993963 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 48 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 453 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027013947 مورخ  1395/10/26 فاطمه دلبازنیای فرزند احسان هللا 
خانه  یکباب  در ششدانگ   4230936028 ملی  بشماره  بویراحمد  از  صادره   415 شناسنامه  بشماره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 178/13 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
موسوی  محمدی  حسینعلی  سید  مورخ  1395/10/28   139560302027014059 شماره  رای   -110
در   1129857697 ملی  بشماره  شهر  فریدون  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  عیسی  سید  فرزند 
ثبت   18 بخش  در  واقع   39 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصفهان به مساحت  230/47مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فاطمه 

برادران توتونچی.
م الف : 33742

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/17

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان  
حسین هادیزاده



یکشنبه  17  بهمن ماه  1395

امام حسن عسکری ؟ع؟ می فرمایند:

  َعلی الکافر.
ٌ

ة  َعلی الُموِمِن َو ُحّجَ
ٌ

الُموِمُن َبَرَکة

مومن برای مومن، برکت و برای کافر، اتمام حجت است.

تحف العقول، ص489

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری
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نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

-5   ْC

-11   ْC

-8   ْC

-6   ْC

6  ْC

4   ْC

3   ْC

5   ْC

مسجد »کبک« کانادا پس از حمله تروریس�ت

تصویری از مسجد شهر کبک کانادا پس از حمله هفته گذشته که در جریان 

آن ۶ نفر کشته و شماری زخمی شدند. عکس از مهر

حوادثسالمت 

 مرگ ساالنه 100 هزار نفر 

بر اثر بیماری های قلبی عروقی
ــر علمــی  مســعود اســامی، دبی
و  قلــب  همایــش  ششــمین 
ــش  ــن و همای ــای نوی فناوری ه
ــب  ــدد و قل ــب و غ ــترک قل  مش
و اعصــاب، بــا بیــان اینکــه بــرای 
ارتقــای وضعیــت قلــب و عــروق 
در کشــور بایــد روشــی را کــه 
ــب  ــرای پیشــگیری از بیماری هــای قل  کشــورهای پیشــرفته ب
ــش  ــد در پی ــی کرده ان ــته ط ــال های گذش ــی س ــروق ط و ع
بگیریــم، اظهــار کــرد: کشــورهای غربــی، به ویــژه اســکاندیناوی 
موفــق  عــروق  و  قلــب  بیماری هــای  عرصــه کاهــش  در 
ــر در  ــه کارهــای موث ــه اینکــه از جمل ــا اشــاره ب ــد. وی ب بوده ان
کاهــش بیماری هــای قلــب و عــروق، تشــخیص و درمــان بــه 
موقــع فشــار خــون اســت، اظهــار داشــت: مصــرف کمتــر نمــک 
و کاهــش مصــرف چربــی اشــباع کــه عمدتــا در فســت فود ها 
وجــود دارد، از دیگــر کارهــای موثــر بــرای کاهــش بیماری هــای 
 قلــب اســت. دبیــر ایــن همایــش کاهــش مصــرف دخانیــات 
را از دیگــر مــوارد موثــر در راســتای کاهــش بیماری هــای قلبــی 
ــای  ــرف چربی ه ــا مص ــور م ــرد: در کش ــح ک ــت و تصری دانس
ــون ــار خ ــردن فش ــرل نک ــات و کنت ــتعمال دخانی ــباع، اس  اش

موجب افزایش بیماری های قلب و عروق می شود.
ــی در  ــخیصی و درمان ــرفت های تش ــه پیش ــاره ب ــا اش  وی ب
ــم  ــروزه می دانی ــرد: ام ــح ک ــی تصری ــای قلب ــه بیماری ه عرص
کــه اگــر بیمــار دچــار ســکته مغــزی طــی چهــار ســاعت اول بــه 
مراکــز پیشــرفته و مجهــز رســانده شــود بــا تزریــق داروی ضــد  
ــگیری  ــوارض پیش ــیاری از ع ــروز بس ــوان از ب ــادی می ت انعق
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب ــران ب کــرد. دبیــر انجمــن آترواســکلروز ای
ــزی،  ــکته مغ ــس از س ــر پ ــه تأخی ــک دقیق ــر ی ــه ازای ه ب
2 میلیــون ســلول مغــزی از بیــن می رونــد، اظهــار کــرد: 
مهم تریــن کار بــرای فــرد دچــار ســکته مغــزی، رســاندن بیمــار 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــه اورژانــس اســت. اســامی در ادامــه ب ب
بعضــی  ســکته های مغــزی ناشــی از بیماری هــای قلبــی 
 هســتند گفــت: فشــار خــون بــاال در صورتــی کــه کنتــرل نشــود

می توانــد بــه ســکته مغــزی منجــر شــود. وی در پایــان 
ــای  ــر بیماری ه ــر اث ــر ب ــزار نف ــاالنه 100 ه ــه س ــان اینک ــا بی ب
قلبی عروقــی فــوت می کننــد، خاطرنشــان کــرد: کنتــرل 
بیمــاران دچــار ســکته مغــزی بــا همــکاری گروه هــای مختلــف 
ــراپ و پرســتاران  ــب، اعصــاب فیزیوت ــه متخصــص قل از جمل

ــارس ــود. ف ــد ب ــر خواه ــی راحت ت بازتوان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان:

 قطع شدن دستان مردی ۵0 ساله 

در کوهپایه اصفهان
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان 
ــه در  ــروز در کوهپای ــداد دی ــه بام ــاعت 2۶ دقیق ــت: س گف
شــرق اصفهــان دســتان مــردی 50 ســاله قطــع شــد. پــس 
ــه  ــز ب ــن مرک ــدادی ای ــس 115، واحــد ام ــه اورژان ــام ب از اع
ــزود:  ــتین اف ــور راس ــر غف ــد. دکت ــزام ش ــه اع ــل حادث مح
ــار،  ــی ب ــمت کمپرس ــودن قس ــاال ب ــگام ب ــه هن ــن حادث ای
آزاد شــدن ناگهانــی جــک آن و گرفتــار شــدن دســتان 
ــت او از  ــع دو دس ــه قط ــه ب ــر آن رخ داد ک ــدوم در زی مص
ــین های  ــه داد: تکنس ــد. وی ادام ــر ش ــاعد منج ــه س ناحی
اورژانــس پیش بیمارســتانی پــس از اقدامــات اولیــه درمانــی 
ــار ــردن بیم ــت ک ــزی و ثاب ــرل خونری ــمان، کنت ــد پانس  مانن

وی را بــه بیمارســتان الزهــرا)س( منتقــل کردنــد. کوهپایــه در 
۷5 کیلومتــری شــرق اصفهــان قــرار دارد. خبرنــگاران جــوان

مهار آتش در کمتر از یک ساعت
ــوزی در  ــل آتش س ــار کام ــهرکرد از مه ــدی در ش ــهرام احم ش
منطقــه حفاظت شــده هلــن خبــر داد و اظهــار کــرد: مســاحت 
ــر  ــن کمت ــی هل ــده جنگل ــه حفاظت ش ــوزی در منطق آتش س
ــط  ــر کل حفاظــت محی ــرآورد شــد. مدی ــار ب از یک دهــم هکت
زیســت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مهــار آتــش  در کمتــر از 
یــک ســاعت توســط نیروهــای حفاظــت محیــط زیســت ایــن 
اســتان بــا همــکاری نیروهــای منابــع طبیعــی، مــردم محلــی 
ــورت  ــده ص ــه حفاظت ش ــن منطق ــیه ای ــای حاش و دهیاری ه
گرفــت. احمــدی بیــان داشــت: بــا وجــود مهــار ســریع آتــش  
جهــت اطمینــان از اطفــای حریــق و جلوگیــری از بــروز دوبــاره 
آتش ســوزی، نیروهــای ایــن اداره  کل تــا صبــح در محــل 
ــار  ــد. وی موفقیــت و ســرعت عمــل در مه آتش ســوزی ماندن
ــه  ــاری را نتیج ــال و بختی ــتان چهارمح ــوزی های اس آتش س
 مدیریــت، هماهنگــی و تعامــل بین بخشــی عنــوان کــرد 
و تصریــح کــرد: در ســال جدیــد برنامــه ای جهــت اســتفاده از 
ــد  ــن ش ــی تدوی ــع محل ــژه جوام ــی، به وی ــای مردم  ظرفیت ه
ــای  ــی و دهیاری ه ــوان مردم ــوزی ها از ت ــتر آتش س و در بیش
حاشــیه ایــن مناطــق در اطفــای حریــق اســتفاده شــده اســت. 
 احمــدی اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون
میــزان مســاحت آتش ســوزی در منطقــه حفاظت شــده هلــن 
حــدود ۴0 هکتــار بــرآورد شــده کــه در بیشــتر مــوارد در همــان 

ســاعات اولیــه شــروع آتــش ، مهــار شــده اســت. 

ــت  ــف از محبوبی ــای مختل ــوش در فرهنگ ه ــردن گ  ســوراخ ک
ــد  ــا معتقدن ــی از خانواده ه ــت و بعض ــوردار اس ــی برخ متفاوت
ــرای دختــران انجــام شــود. ایــن کار بایــد در ســنین کودکــی ب
ــا 9  ــر ت ــه گــوش حداکث اصــوال از لحــاظ ســیر رشــد، رشــد الل
ســالگی تمــام می شــود؛ یعنــی بعــد از ایــن ســن انــدازه اللــه 
ــر اســت پــس  ــل بهت ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــر نمی کن گــوش تغیی
از ۶ ســالگی کار ســوراخ کــردن گــوش انجــام شــود؛ ولــی اگــر 
خانواده هــا اصــرار دارنــد زودتــر ایــن کار را انجــام دهنــد، ضــرر 

ــدارد. ــرای کــودک ن چندانــی ب
    سوراخ کردن گوش نوازد از دید روان شناسان

ــد  ــد کــه هــر چــه ســریعتر بعــد از تول ــن معتقدن برخــی والدی
بهتــر اســت گوش هــای کــودک را ســوراخ کننــد؛ چــرا کــه 

ــی چــون  ــت می شــود. از طرف ــر درد می کشــد و اذی ــوزاد کمت ن
نمی توانــد دســت بــه گوش هایــش بزنــد رونــد بهبــودی 
ــام  ــه اع ــن زمین ــودک در ای ــان ک ــت. روان شناس ــریع تر اس س
کردنــد کــه ســوراخ کــردن گــوش کــودکان در ســنین کــم درســت 
نیســت؛ زیــرا آن هــا هیــچ تصــوری از گوشــواره ندارنــد و تصــور 
ــان  ــا آزارش ــه ی ــل تنبی ــه دلی ــند ب ــه می کش ــد دردی ک می کنن
ــر اســت  ــد بهت ــه می کنن ــن رو روان شناســان توصی اســت.از ای
 ایــن کار را تــا زمانــی کــه کــودک علــت ایــن درد کشــیدن 
ــد  ــما بخواه ــود و از ش ــه ش ــوش را متوج ــردن گ ــوراخ ک و س
ــه  ــیده ک ــی رس ــه درک ــد و ب ــوراخ کنی ــش را س ــه گوش های ک
ــه تعویــق  ــد، ب ــا بهبــودی کامــل دســت  نزن ــه گوش هایــش ت ب

ــد.  بیندازی
    سوراخ کردن گوش و ابتال به عفونت در نوزادان

مجلــه آمریکایــی مراقبــت بالینــی از پوســت طــی یــک 
درصــد   20 بیــان کــرد کــه  داده  انجــام  مطالعــه ای کــه 
ســوراخ هایی کــه در بــدن ایجــاد می شــود مثــل ســوراخ 
ــای  ــد. حفره ه ــت باش ــرایت عفون ــل س ــد عام ــوش، می توان گ
اضافــی کــه در پوســت ایجــاد می شــود می تواننــد آلودگــی را از 
طریــق پوســت بــه داخــل بــدن منتقــل کننــد یــا حتــی بــه افراد 
ــن  ــه والدی ــه ای ب ــه در توصی ــن مجل ــد. ای ــرایت دهن ــر س دیگ
نوشــت: ســوراخ کــردن گــوش نــوزادان دســت کم تــا ۶ ماهگــی 
ایــده مناســبی نیســت؛ چــرا کــه سیســتم ایمنــی بــدن نــوزاد تــا 

ــز نشــده و احتمــال  ــه صــورت کامــل مجه ــوز ب ــن زمــان هن ای
اینکــه نتوانــد بــا عفونــت احتمالــی ســوراخ کــردن گــوش مبارزه 

ــود دارد. ــد، وج کن
    توصیه برای پیشگیری از عفونت

ــزد پزشــک، پرســتار  ــوش ن ــرای ســوراخ کردن گ ــان را ب کودکت
یــا تکنســین ماهــر در ایــن کار ببریــد. گــوش پیــش از 
ــا  ــابه کام ــای مش ــا محلول ه ــکل ی ــا ال ــد ب ــوراخ کردن، بای س
ضــد عفونــی شــود. بهتــر اســت ابتــدا از گوشــواره  طــای ســاده 
اســتفاده کنیــد تــا از احتمــال بــروز واکنش حساســیتی کاســته 
ــکل  ــب میخی ش ــاده، اغل ــای س ــواره های ط ــن گوش ــود. ای ش
تهیــه  طافروشــی ها  از  را  آن هــا  می توانیــد  و   هســتند 

کنید. بیتوته

کودک سوراخ کردن گوش را تنبیه می داند
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 دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهانــی طــی20 ســال فعالیــت خــود در زمینه هــای علمــی 
ــل شــده اند  ــن دانشــگاه فارغ التحصی آموزشــی و تربیــت بیــش از 10 هــزار دانشــجو کــه از ای
ــا حضــور مســئوالن کشــوری  ــاه امســال، مراســم نکوداشــت 20 ســالگی خــود را ب در بهمن م

ــرد.     ــزار ک ــن دانشــگاه برگ ــگان ای اســتانی و دانش آموخت
ــم  ــژه مراس ــان وی ــه مهم ــاوری ک ــات و فن ــوم، تحقیق ــترش وزارت عل ــر گس ــر کل دفت مدی
ــاره  ــا اش ــود، ب ــی ب ــرفی اصفهان ــهید اش ــگاه ش ــیس دانش ــال تأس ــتمین س ــت بیس بزرگداش
ــکاری  ــرخ بی ــش ن ــث افزای ــه باع ــته هایی ک ــترش رش ــری از گس ــرح جلوگی ــه ط ــه اینک  ب
ــت  ــاوری در دس ــات و فن ــوم، تحقیق ــون در وزارت عل ــود، اکن ــان می ش ــدن متقاضی ــم ش و ک
مطالعــه اســت، گفــت: بحــث بررســی رشــته هایی کــه دیگــر متقاضــی ندارنــد و بــه عبارتــی از 
ــکاری  نظــر ظرفیــت پذیــرش اشــباع می شــوند، یکــی از برنامه هایــی اســت کــه در حــوزه بی
ــدی  ــور ج ــه ط ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــت آموزش ــگان در معاون دانش آموخت
دنبــال می شــود. دکتــر اصغــر موالیــی در رابطــه بــا کاهــش شــتاب رشــد علمــی کشــور اظهــار 
 کــرد: درخصــوص کنــد شــدن شــتاب علمــی کشــور، متخصصــان ایــن حــوزه بایــد بــه بحــث 

و بررســی بپردازنــد؛ چــرا که این موضــوع یک بحث کاما تکنیکی و فنی اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه اهــداف وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در زمینــه کیفیــت علــم اســت

افــزود: یکــی از اهدافــی کــه در معاونــت آموزشــی وزارت علــوم دنبــال می کنیــم، بحــث ارتقــای 
کیفیــت مراکــز آمــوزش عالی اســت.

مدیــر دفتــر گســترش وزارت علــوم بــا بیــان اینکــه موضــوع ارتقــای کیفیــت مراکــز آمــوزش 
عالــی می توانــد تولیــدات علمــی کشــور را ارتقــا دهــد، تصریــح کــرد: ارتقــای کیفیــت مراکــز 
ــا  ــران را ارتق ــای دانشــمندان کشــور ای ــت خروجی ه ــش کیفی ــد افزای ــی می توان ــوزش عال آم
ــه  ــن وزارتخان ــت آموزشــی ای ــن مــوارد سیاســت هایی هســتند کــه در حــوزه معاون دهــد و ای
ــا  ــوزش ســعی می شــود ت ــت آم ــه در حــوزه معاون ــان اینک ــا بی ــی  ب ــال می شــوند. موالی دنب
دانشــجویان را بــه رشــته هایی کــه هنــوز ظرفیــت و خواهــان در کشــور دارنــد بیشــتر هدایــت 
کنیــم، افــزود: بــا توجــه بــه دریافــت آمارهایــی از وزارت کار و تعــاون درخصــوص بــاال بــودن 
نــرخ بیــکاری و نداشــتن متقاضــی، طرحــی را دنبــال خواهیــم کــرد تــا بتوانیــم بــرای گســترش 
ــی  ــور محدودیت های ــد، در کش ــود دارن ــراه خ ــه هم ــوارد را ب ــن م ــه ای ــته هایی ک ــن رش  چنی

را قائـل شـویم.
    دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، 20 ساله شد

ــت  ــم بزرگداش ــز در مراس ــی  نی ــرفی اصفهان ــهید اش ــگاه ش ــس دانش ــت مؤس ــو هیئ عض
ــه اینکــه در ســال  ــا اشــاره ب بیســتمین ســال تأســیس دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهانــی ب
ــهید  ــی ش ــگاه غیرانتفاع ــه دانش ــی ب ــوزش عال ــه آم ــوم موسس ــت وزارت عل ــا موافق 1393 ب
اشــرفی اصفهانــی تغییــر نــام داد، گفــت: ایــن دانشــگاه بــه خــود می بالــد کــه پــس از 20 ســال 

ــت. ــه داده اس ــل جامع ــل را تحوی ــجو فارغ التحصی ــزار دانش 10 ه

دکتــر علــی اســماعیلی بــا بیــان اینکــه مجموعــه دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهانــی 

ــه  ــم ک ــازه نداده ای ــا اج ــا م ــن ظرفیت ه ــه ای ــه ب ــا توج ــی دارد و ب ــیار خوب ــای بس ظرفیت ه
هیــچ دانشــجویی بــرای تحصیــل بــه خــارج از کشــور ســفر کنــد، افــزود: بــه ســبب همیــن 
ــرای  ــاوم ب ــدار و مق ــان پای ــم« همچن ــا می توانی ــا شــعار »م ــم و ب ــر خــود می بالی موضــوع، ب

ــم. ــاش می کنی ــجویان ت ــی دانش ــش دانای افزای
ــوم  ــکده عل ــدازی دانش ــا راه ان ــگاه ب ــن دانش ــه ای ــبختانه مجموع ــه  خوش ــان اینک ــا بی  وی ب
و فنــاوری زیســتی در دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهانــی تکمیــل شــد، تأکیــد کــرد: بــا وجــود 
ــزرگ  ــای ب ــرای فعالیت ه ــرای اج ــوز ب ــذرد، هن ــه می گ ــن مجموع ــر ای ــال از عم ــه 20 س اینک

ــه حمایت هــای جــدی از ســوی مســئوالن ضــروری اســت. ــاز ب ــا نی ایســتاده ایم؛ ام
ــن دانشــگاه  ــگان ای ــر از دانش آموخت ــه 50 نف ــک ب ــه در ســال جــاری نزدی ــان اینک ــا بی  وی ب
در مقطــع دکتــری و 285 دانشــجوی کارشناســی ارشــد از دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهانــی 

در دانشــگاه های دولتــی پذیرفتــه شــده اند، افــزود: نزدیــک بــه ۴00 نفــر اســتاد هیئــت علمــی 
ــر از  ــای ۴3 نف ــا همکاری ه ــا ب ــن تاش ه ــه ای ــتند و هم ــاط هس ــه در ارتب ــن مجموع ــا ای ب
ــدازه 10 نفــر در ایــن  ــه ان ــدان ب ــدان دانشــگاه انجــام شــده کــه هــر کــدام از ایــن کارمن کارمن

ــد. ــاش می کنن ــه ت مجموع
    توجه به ارتباطات بین المللی

ــال 13۷5  ــرد: از س ــح ک ــی تصری ــرفی اصفهان ــهید اش ــگاه ش ــس دانش ــت مؤس ــو هیئ عض
ارتباطــات بین المللــی دانشــگاه آغــاز شــده و در حــال حاضــر 153 دانشــجوی خارجــی بــرای 
ــن  ــی در ای ــجوی غیرایران ــده اند و 15۴ دانش ــرش ش ــی پذی ــات فارس ــان و ادبی ــوزی زب بازآم

ــل هســتند. دانشــگاه مشــغول تحصی
وی بــا بیــان اینکــه از ســال 138۴ اولیــن پذیــرش کارشناســی ارشــد در ایــن دانشــگاه انجــام 
ــرد: در حــال حاضــر 19 رشــته در کارشناســی ارشــد دانشــگاه شــهید اشــرفی  ــد ک شــد، تأکی
اصفهانــی تدریــس می شــود؛ همچنیــن در بهمــن 95، 1۶8 دانشــجوی دکتــری بــرای تحصیــل 

در ایــن دانشــگاه متقاضــی شــدند کــه از ایــن تعــداد 1۴ نفــر پذیرفتــه شــدند.

    اضافه شدن 5 دانشکده
در ادامــه ایــن مراســم، رئیــس دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهــان بیــان کــرد: 5 دانشــکده در 
طــرح توســعه فعالیت هــای آموزشــی ایــن دانشــگاه قــرار دارد؛ همچنیــن مرکــز پژوهشــکده 

نمــاز در دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهانــی بــا رایزنــی حجت االســام محســن قرائتــی در حــال 
تأســیس اســت تــا بتوانیــم بــرای اولیــن بــار ایــن پژوهشــکده را در کشــور تأســیس کنیــم.

ــد شــده  ــان کشــور منعق ــه مداح ــا جامع ــه ای ب ــت: تفاهم نام ــی گف ــد امام ــر ســید حمی دکت
تــا رشــته مدیحه ســرایی در ایــن دانشــگاه تدریــس شــود؛ چــرا کــه در حــال حاضــر 85 هــزار 
مــداح شناســنامه دار در کشــور وجــود دارنــد؛ هــر چــه تحصیــات مداحــان افزایــش پیــدا کنــد 

در انتقــال فرهنــگ عاشــورایی بســیار مؤثــر اســت.
 وی گفــت: حضــور بخــش خصوصــی در دانشــگاه ها ســبب می شــود تــا بــار پرداخــت 
 بودجه هــای کان در وضعیــت کنونــی اقتصــاد کشــور از دوش دولــت برداشــته شــود؛ 
ــدازی  ــان راه ان ــرفی اصفه ــهید اش ــگاه ش ــان در دانش ــرکت دانش بنی ــتا 2 ش ــن راس  در همی

می شود.

در مراسم بیستمین سال تأسیس دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی عنوان شد:

 ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی در دستور کار است


