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پیامبر)ص( و سیاست

فــردا 27 رجــب، روز بعثــت پیامبــر رحمت اســت. 
 ایــن روز مهــم و مبــارک را بــه همــه مســلمانان 

و شــما مخاطــب عزیــز ایــن نوشــتار تبریــک و تهنیــت 
عــرض می کنیــم. 

ع نــور رحمــت  بیــش از هــزار و چهارصــد ســال از طلــو
محمــد مصطفــی)ص( می گــذرد؛ امــا تعمــق و تفکــر 
در شــخصیت و ســیره سیاســی بی نظیــر پیامبــر)ص( 
چشــم اندازهای تــازه و مفیــد را در برابــر دیدگانمــان 
سیاســی  اســتراتژیک  نــکات  بــه  را  مــا  و  می گشــاید 
خــاص در زمینــه حکومــت داری و رهبــری و تعامــل 
کــه ســیره  بــا دوســت و دشــمن متوجــه می ســازد؛ چــرا 
کارگاه بزرگــی اســت  نبــوی، منبــع سرشــار و غنــی و 
کانال کشــی منظــم  ــا تشــخیص شــاهرگ و  ــد ب ــه بای ک
آن بــه شــبکه های ضــروری حیــات، بــه خوبــی مــورد 
گیــرد تــا اینکــه بــرای ابــد بــه عنــوان  بهره بــرداری قــرار 
بزرگ تریــن مشــعل، جهــت پرتوافکنــی در مســیر طوالنی 

دعــوت و ایجــاد حکومــت اســامی و ...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

بــا  کــه  کشــوری  در  »مســئولیت پذیری 
سیاســی  اقتصــادی،  مشــکالت  و  محاصره هــا 
و نظامــی مواجــه اســت، کار مشــکلی اســت. 
بایــد  مــا  کشــور  متعهــد  روحانیــون  البتــه 
خودشــان را بــرای فداکاری هــای بیشــتر آمــاده 
و  آبــرو  از  ضــرورت  و  لــزوم  مواقــع  در  و  کننــد 
اعتبــار خــود بــرای حفــظ آبــروی اســالم و خدمــت 

بــه محرومــان و پابرهنــگان 
کننــد.« اســتفاده 

ج21،  امــام،  )صحیفــه 
)97 ص
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در صفحه سیاست )2( بخوانید

بخوان به نام پروردگارت كه آفريد

بعثترسولاکرم ؟ص؟برمتاممسلمانانجهانمبارکباد

)آگهی تجدید مناقصه(

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از 

طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت 

آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 96/02/14 به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

در صفحه سیاست )2( بخوانید

رئیس قوه قضائیه:

کشور، امنیتی مثال زدنی   امنیت 
در منطقه است

اختتامیه  آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه در  آیت اهلل 
بیســت ودومیــن همایـش ســراسـری فرماندهان، رؤســـا و 

مدیران ناجا  ...

تصوير اصفهان در قاب رسانه های محلی  
ملی و بین المللی 

 | حضور پرقدرت اصفهان 
 در رسانه ها همزمان با 

»هفته نکوداشت«  صفحه 8

کارگر  کیمیای وطن، به مناسبت هفته 
گزارش می دهد 

| قراردادهای موقت، زخمی عمیق 
کارگری  صفحه 3 بر بدنه قشر 

نگاهی به دیدار ذوب آهن و العین

| پیروزی و دیگر هیچ  صفحه 6

راديو 77 ساله شد

| صدای آشنا  صفحه 5

گردشگران  | رشد ۳ برابری ورود 
خارجی به چهارمحال وبختیاری  

صفحه 5

| میرزاده، ریاست دانشگاه آزاد 
برکنار شد  صفحه 5

 | مالقات با »مسافران تاریخ« 
در اصفهان  صفحه 5

| تخصیص اعتبار ویژه برای رفع 
معضل اعتیاد در چهارمحال و بختیاری  

صفحه 4

اخبار روز

آگهی مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول زیر از فروشنده 

ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

280.000.000 عمرانی
 خرید لوله فوالدی استاندارد پوشش دار به قطر 500 میلیمتر 

جهت پروژه آبرسانی منطقه خوانسار
96-1-23

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/02/16 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1396/02/17

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir ،   تلفن: 031-366۸0030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 031-366۸0030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناظرات انتخابات ریاست جمهوری در پایان این هفته، آغاز می شود

جمعه داغ اردیبهشت
 اولین مناظره، به صورت زنده، جمعه همین هفته به مدت سه ساعت 

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود با حضور شش 



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ســردار سرلشــکر پاســدار محمد باقــری، رئیس 
 ســتاد کل نیروهــای مســلح، با گرامیداشــت یاد 
و خاطــره شــهدای انقــاب اســامی، دفــاع 
ــروی  ــهدای نی ــرم و ش ــان ح ــدس، مدافع مق
امــام موســی  انتظامــی، ســالروز شــهادت 
کاظــم)ع( را تســلیت و اعیــاد پیــش رو به ویــژه 

مبعــث نبــی اکــرم)ص( را تبریــک گفــت.
ــواره  ــی هم ــروی انتظام ــه نی ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــروی انتظام ــزود: نی ــت اســت، اف در مأموری
ــاش و  ــته در ت ــبانه روز و پیوس ــورت ش ــه ص ب
مجاهــدت اســت و قــدردان زحمــات عزیزانمــان 

در ایــن نیــرو هســتیم.
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ادامــه 
خارجــی  دشــمنان  ســوی  از  همــواره   داد: 
و برخــی خــواص داخلــی مــورد هجمه هســتیم 
ــن  ــکان ای ــوک پی ــدف ن ــی ه ــروی انتظام و نی

هجمه هاســت.
سرلشــکر باقــری خاطرنشــان کــرد: آنچــه مقام 
ــه  ــی مطالب ــروی انتظام ــری از نی ــم رهب معظ
می کنــد و در حکــم فرمانــده محتــرم ناجــا 
ــه  ــم ل ــا معظ ــا ب ــده و در دیداره ــد ش ــز قی نی
ــده  ــوارد اشاره ش ــق م ــده، مطاب ــرار ش ــا تک باره
ــه  ــا توجــه ب اســت. نیــروی انســانی در ناجــا ب

ــه عالی تریــن  ــاز ب ــوع مأموریتــی نی حجــم و تن
ــا دارد؛ آمــوزش در نیروهــای مســلح  آموزش ه
نیازمنــد  امــا  اســت؛  توجــه  مــورد  بســیار 

ــتیم. ــا هس ــی« در ناج ــاب آموزش »انق
اشــراف  مهــارت،  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اطاعاتــی، هوشــیاری، پــا بــه کار و رکاب بــودن 
چابکــی، مســلط و بــا تجربــه بــودن، مدیریــت 
مناســب و در صحنــه و ...، انتظــار مــا از نیــروی 

ــت. ــی اس انتظام
ــا اشــاره  رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ب
بــه اظهــار رضایــت مقــام معظــم رهبــری از ناجــا 
عنــوان کــرد: ایشــان عــادت ندارنــد بی جهــت از 
کســی تعریــف کننــد و اظهــار رضایــت رهبــری 
از ناجــا نکتــه کوچکــی نیســت و تــاج افتخــاری 
کارکنــان  و  فرماندهــان  تک تــک  ســر   بــر 
ناجاســت. سرلشــکر باقــری در ادامــه بــا اشــاره 
ــئله  ــرد: مس ــوان ک ــش رو عن ــات پی ــه انتخاب ب
اســت  مهمــی  موضــوع  انتخابــات  امنیــت 
انتخاباتــی  برگــزاری  در  انتظامــی  نیــروی  و 
امــن، مســئولیت مهمــی دارد و خوشــبختانه 
ــزی  ــتا برنامه ری ــن راس ــل در ای ــا قب از مدت ه
کــرده و مــوارد بــه خوبــی ســاماندهی و مدیریت 

ــزان ــت. می ــده اس ش

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  شاه نشــین  محمــودی  محمــد 
گرایش هــای سیاســی در تأییــد یــا رّد صاحیــت داوطلبــان 
ــون  ــّر قان ــم، ُم ــت: مســئله مه ــل نیســت، گف شــوراها دخی
بــوده و هــر کــس مدعــی اســت رد صاحیــت وی بــا 
ــه  ــد مســتقیما ب ــه، می توان ــراض سیاســی صــورت گرفت اغ
ــا از  ــا فرمانداری هــا مراجعــه کــرده ی هیئت هــای نظــارت ی
طریــق دورنــگار اعتــراض خــود را ابــراز کنــد و  نماینــدگان ما 
ــار  ــده را در اختی ــف خاصــه ای از پرون در اســتان های مختل

ــد داد. ــرار خواهن ــان ق ایش
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا بعضــی مــوارد 
داوطلبــان  بــرای رد صاحیــت  قانــون  در  تصویب شــده 
شــوراها دربــاره عــده ای از اعضــای ایــن دوره شــورای شــهر 
کــه رد صاحیــت شــده اند، مصــداق داشــت یــا خیــر، اظهــار 
ــای  ــت اعض ــن اس ــواردی ممک ــون در م ــق قان ــت: طب داش
ــوند و  ــت ش ــدی رّد صاحی ــرای ادوار بع ــوراها ب ــی ش فعل
ــه  ــوده ک ــی ب ــل گزارش های ــه دلی ــا ب ــتر رّد صاحیت  ه بیش
ــی  ــه بعض ــان ک ــت؛ همچن ــده اس ــذ ش ــه اخ ــن ناحی از ای
ــا مــاک  ــت نشــده، ام ــه ثب ــوه قضائی ــوز در ق ــات هن تخلف

ــرد.  ــرار می گی ــان ق ــت داوطلب ــا رد صاحی ــد ی تأیی
ــا رد  ــری ب ــؤال دیگ ــه س ــخ ب ــین در پاس ــود شاه نش محم
هرگونــه پیــش داوری دربــاره نتایــج تأییــد یــا رد صاحیــت 
گفــت: بســیاری از داوطلبانــی کــه در حــوزه تهــران رد 
صاحیــت شــده اند، از اصاح طلبــان شــاخص هســتند 

ــا را  ــز رد صاحیت ه ــان نی ــاره اصولگرای ــس درب ــه عک و ب
داشــته ایم و هیچ گونــه اغــراض جناحــی در رد صاحیت هــا 
ــارت  ــزی نظ ــت مرک ــس هیئ ــت. رئی ــته اس ــش نداش نق
ــت از  ــا درخواس ــتا ب ــهر و روس ــوراهای ش ــات ش ــر انتخاب ب
ــت  ــه عل ــق ب ــه مصادی ــردن ب ــاره نک ــت اش ــگاران جه خبرن
قطعــی نبــودن تأییــد یــا رد صاحیت هــا، گفــت: طبــق 
ــران، شــرط  ــون، تابعیــت محــض جمهــوری اســامی ای قان
ــر کســی دو  ــت در شوراهاســت و اگ ــرای عضوی ضــروری ب
ــورای  ــد وارد ش ــاع نمی توان ــورت اط ــد، در ص ــی باش تابعیت
ــه اینکــه تــا 17 اردیبهشــت ماه  ــا اشــاره ب شــهر شــود. وی ب
نتایــج اعتراضــات بــه رد صاحیت هــا بــه فرمانداری هــا 
ــد  ــا موظفن ــت فرمانداری ه ــا 20 اردیبهش ــود و ت داده می ش
اســامی کاندیداهــا را در محــل فرمانداری هــا و ســایت های 
هیئت هــای اجرایــی آگهــی کننــد، بیان داشــت: 21 اردیبهشــت 
ــات  ــورد تبلیغ ــت م ــت وچهار 27 اردیبهش ــاعت بیس ــا س ت
خواهــد بــود و روز 28 اردیبهشــت، تبلیغــات ممنــوع اســت.

ــوراهای  ــات ش ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ ــت مرک ــس هیئ رئی
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتا ب ــهر و روس ش
بــه صــورت الکترونیــک، امــکان تقلــب در آرا را بــه حداقــل  
ــم  ــام معظ ــی مق ــت های اباغ ــت: در سیاس ــاند، گف می رس
ــزار  ــفاف برگ ــات ش ــد انتخاب ــه بای ــده ک ــد ش ــری تأکی رهب
شــده و نتایــج آن در اســرع وقــت اعــام شــود و با اســتفاده 

ــارس ــرد. ف ــن صــورت پذی ــوژی نوی از تکنول

داوود محمــدی، ریاســت کمیســیون اصــل۹0 مجلــس 
ــس در  ــرد مجل ــوع رویک ــاره موض ــامی، درب ــورای اس ش
تحقــق شــعار ســال جدیــد و درپاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
ــه تقویــت  ــد زمین ــا چــه حــد می توان کمیســیون اصــل۹0 ت
ــت:  ــان داش ــد، بی ــم کن ــور را فراه ــتغال کش ــد و اش تولی
ــت  ــی دول ــتگاه نظارت ــن دس ــل۹0، مهم تری ــیون اص کمیس
اســت و مطابــق قانــون و اصــل نــوِد قانــون اساســی، وظیفه 
مــا رســیدگی بــه شــکایت از طــرز کار قــوای ســه گانه اســت. 
وی افــزود: وارد عمــل شــدن کمیســیون اصــل ۹0 مجلــس 

مســتلزم آن اســت کــه شــکایاتی به دســت مــا برســد و اگر 
چنیــن چیــزی اتفــاق نیفتــد، کمیســیون اصــل۹0 نمی توانــد 

وارد عمــل شــود. 
ریاســت کمیســیون اصــل۹0 مجلــس در پاســخ بــه ســوالی 
ــعار  ــق ش ــت در تحق ــرد دول ــه رویک ــر اینک ــی ب ــر مبن دیگ
ســال۹۶ را چگونــه می بینیــد، تصریــح کــرد: رویکــرد دولــت 
در تحقــق شــعار ســال جدیــد، رویکــردی رو بــه جلــو و در 
ــادی  ــت ع ــک حرک ــا ی ــا ب ــه تنه حــال پیشــرفت اســت ک
نتیجه بخــش نیســت؛ بلکــه مســتلزم مدیریــت و حرکتــی 

جهــادی و انقابــی اســت. 
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــدی در بخ محم
ــال  ــرد: در ح ــان ک ــور خاطرنش ــی کش ــن آزمایش ــه قوانی ب
ــه  ــت ک ــود اس ــی موج ــن آزمایش ــدادی از قوانی ــر تع حاض
ــا اقدامــی  ــد، ام ــون دائمــی درآین ــه صــورت قان ــد ب می بای
بــه عمــل نیامــده و نیــز قوانینــی داریــم کــه آیین نامه هــای 
داخلــی آن هــا بایــد نوشــته می شــده و نشــده و همچنیــن 
ــرا  ــه اج ــا ب ــده ام ــته ش ــان نوش ــه آیین نامه ش ــی ک قوانین

ــر ــد. مه درنیامده ان

ــر  ــت: وزی ــی گف ــی الریجان عل
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اشــتغال  دربــاره  را  گزارشــی 
اســت  مهمــی  موضــوع   کــه 

به نمایندگان ملت ارائه کرد. 
 رئیـــس مجلـــس شــــورای 
اســامی گفــت: مســئله بیکاری 
از موضوعاتــی اســت کــه اولویــت 
امســال کشــور و مجلــس محســوب می شــود و مقــام معظــم 

ــرد.  ــرار گی ــه مــورد توجــه ق ــد ک ــد کردن ــری تاکی رهب
وی در ادامــه افــزود: موضــوع بیــکاری، جــزو مســائل کانــی 
اســت کــه مجلــس شــورای اســامی بــه طــور جــدی پیگیــر 

آن اســت.
 الریجانــی گفــت: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گزارشــی 
را بــه مجلــس ارائــه کــرد و کمیســیون اجتماعــی، مرکــز 
ــود را  ــرات خ ــت نظ ــدگان مل ــس و نماین ــای مجل پژوهش ه

ــد. ــام کردن اع
در  صورت گرفتــه  برنامه ریــزی  طبــق  تصریــح کــرد:  وی   
کارگروهــی، نظــام فکــری مربــوط بــه رفــع بیــکاری پیگیــری  

می شــود. 
رئیــس مجلــس گفــت: امیدواریــم در ســال پیــش رو و 
اشــتغال  در حوزه هــای  ایــن کارگــروه  آینــده،  ســال های 

کشــور تاثیرگــذار باشــد. میــزان

ــان، احمــد خســروی وفا  ــط عمومــی دادگســتری اســتان اصفه رواب
در ســومین جلســه شــورای پیشــگیری از تخلفــات انتخاباتی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه نماینــدگان بیشــتر دســتگاه ها عضــو ایــن 
شــورا هســتند و بــر صحــت و ســامت انتخابــات پیــش رو نظــارت 
دارنــد، اظهــار کــرد: بــا عنایــت بــه اهمیــت زیــاد انتخابــات در کشــور 
و انتظــار و مطالبــه مقــام معظــم رهبــری و مــردم مبنــی بــر برگــزاری 
انتخاباتــی ســالم، پرشــور و بــا نشــاط و بــا حضــور حداکثــری و اینکه 
هــر گونــه آســیب بــه آن، خواســت دشــمنان نظــام و انقــاب اســت، 
ــارت  ــری و نظ ــت پیگی ــا جدی ــتگاه ها ب ــی دس ــل و همدل ــا تعام ب
ــتور  ــات در دس ــزاری انتخاب ــس از برگ ــن و پ ــل، حی ــه قب همه جانب

کار شوراســت. 
ــظ  ــزود: حف ــزد مســئوالن دانســت و اف ــت ن ــردم را امان  وی آرای م
و صیانــت از آرا، از مهم تریــن وظایــف محســوب می شــود و تدابیــر 
الزم هماننــد دوره هــای پیشــین در ایــن خصــوص اندیشــیده شــده 
اســت. رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
تاکنــون هیچ گونــه تخلــف یــا جــرم انتخاباتــی محســوس گــزارش 
نشــده، بیان داشــت: شــعبه ای ویــژه بازپرســی در دادســرای اصفهان 
جهــت رســیدگی ســریع بــه تخلفــات و جرائــم احتمالــی انتخابــات 
تعییــن شــده و بی شــک دســتگاه قضایــی برخــورد جــدی و قانونــی 
ــات را در  ــا تهدیــد و تخریــب فضــای انتخاب ــه ناامنــی ی ــا هــر گون ب

دســتور کار دارد. روابــط عمومــی دادگســتری اســتان اصفهــان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

برنامه ریزی ها برای برگزاری انتخاباتی امن انجام شده است 

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

گرایش های سیاسی در رّد صالحیت داوطلبان شوراها، دخیل نبوده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰:

تحقق شعار سال، مستلزم حرکتی جهادی و انقالبی است

رئیس مجلس شورای اسالمی خبر داد:

تشکیل کارگروهی برای حل معضل بیکاری 
رئیس کل دادگستری استان اصفهان مطرح کرد:

 عزم جدی دادگستری اصفهان 

در پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی

حتما بخوانید!
عزم جدی دادگستری اصفهان ... دوشنبه  04  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  412  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

پیامبر)ص( و سیاست                                         

ادامه از صفحه یک: 
رفــع نیازهــای روحــی و روانــی جامعــه انســانی پایــدار 
ــد. بنابرایــن تحقیــق در ســیره رســول خــدا)ص(  بمان
در جوانــب متعــدد و قــرار دادن آن در دســترس افــراد 
ــه  ــوت ب ــتای دع ــری از آن در راس ــص و بهره گی مخل
ســوی خــدا، امــری الزم و ضــروری بــه نظــر می رســد؛ 
ایــن امــر نــه بــرای دیــروز، بلکــه امــروز بیــش از هــر 
دوره از تاریــخ مــورد نیــاز جامعــه بشــری اســت؛ زیــرا 
ــن و سرمشــق  ــن الگــوی نمادی ــر)ص(، زیباتری پیامب
حیــات نــوع انســانی و هــر آینــه اســوه حســنه الهــی 
ــر  ــوه برت ــای اس ــاد و جلوه ه ــناخت ابع ــتند و ش هس
نبــوی  راســتین ســیره  تحلیــل  گــرو  در  انســانی 

ــت.  ــر اس امکان پذی
قــرآن اســوه معرفی شــده از جانــب خــود را بــه صفــت 
حســنه متصــف می نمایــد: »َلَقــْد کَاَن َلکُــْم ِفــی 

ــَنٌه.«  ــَوٌة َحَس ــِه ُأْس ــوِل اللَّ َرُس
»بــه حقیقــت سرمشــق و الگــوی زیبایــی در پیغمبــر 
خــدا بــرای شــما هســت؛ بــرای کســانی کــه امیــد بــه 
خــدا دارنــد و جویــای قیامــت باشــند و خــدا را بســیار 

یــاد کننــد.« )احــزاب، 21( 
ــان ها  ــه انس ــرای هم ــب ب ــقی مناس ــان سرمش ایش
بی تردیــد  هســتند.  نســل ها  و  عصرهــا  همــه  در 
ــی  ــد و رفیع ــام بلن ــن مق ــا چنی ــی ب ــناختن الگوی ش
انســان را در پیمــودن حرکــت بــه ســمت پاکــی و 

ــرد. ــد ک ــاری خواه ــق ی ــت مطل ــتی و نورانی درس
یکــی از علــل عمــده مشــکات پیچیــده امــروزه 
ــتن  ــر)ص( و نداش ــیره پیامب ــلمانان، دوری از س مس
درک الزم از آن و در صــورت فهــم نســبی، غفلــت 
از تطبیــق عملــی آن در امــور فــردی و خانوادگــی 
و اجتماعــی و ... اســت؛ چــرا کــه اســوه و الگــو 
ــه ســیره  ــل ب ــر، مقتضــی آشــنایی و عم ــودن پیامب ب
آن،  از  انحــراف  هرگونــه  و  اســت  ایشــان  عملــی 
می کنــد؛  محــروم  اهــداف  بــه  رســیدن  از  را  مــا 
تاریــخ  و  ســیره  کتــب  در  فراوانــی کــه  تجــارب 
اثبــات  بــه  را  ادعــا  ایــن  آمــده  ،  اســامی   امــت 

می  رساند.
ــه  ــی مدبران ــش سیاس ــا بین ــی)ص( ب ــر گرام پیامب
ــن  ــت را جایگزی ــش، محب ــاز خوی ــخصیت ممت و ش
نفــرت و عــزت را جایگزیــن تحقیــر و صلــح و دوســتی 

ــد. ــمنی کردن ــگ و دش ــن جن را جایگزی
ــان  ــه، ایش ــه هم ــود ک ــم ب ــدر عظی ــان آن ق  اخاقش
بردبــاری  و  تحمــل  بــا  حضــرت  می ســتودند.  را 
ــون و  ــان را مدی ــه مخالف ــه، از جمل ــان هم بی نظیرش

ــد.  ــرده بودن ــود ک ــوب خ مغل
ایشــان بــا صداقــت و درستکاری شــان در قلــب همــه 
ــلما  ــد. مس ــرده بودن ــوذ ک ــمن نف ــا دش ــت ت از دوس
ــدان  ــان و منتق ــا مخالف شــیوه برخــورد آن حضــرت ب
ــرای  ــد الگویــی مناســب ب در حکومــت نبــوی، می توان

ــداوم آن باشــد. ــی حکومــت اســامی و ت برپای
 پــس از هجــرت پیامبــر بــه مدینــه و برپایــی دولــت 
ــت  ــمنی و مخالف ــه دش ــی ب ــای مختلف ــوی گروه ه نب
ــا پیامبــر و حکومــت تازه تأســیس نبــوی پرداختنــد؛  ب
ــه  ــه و مدین ــش در مک ــرک قری ــران مش ــه س از جمل
یهودیــان مدینــه، منافقــان مدینــه و اطــراف آن، افــراد 
نــاآگاه و مســتضعفان فکــری کــه بــه وســیله رؤســای 
قبایــل و یهــود بــرای دشــمنی بــا دولــت نبــوی مــورد 

ــد. ــرار می گرفتن ــتفاده ق سوءاس
»مــدارا و نرمــش« و »صابــت و قاطعیــت«، دو شــاخص 
ویــژه از برخــورد سیاســی پیامبــر)ص( در ســیره نبــوی 
ــات  ــه شــمار آمــده و در حی ــان ب ــا مخالف ــاط ب در ارتب
ــدان  ــه در فق ــر)ص( چ ــی پیامب ــی و اجتماع سیاس
قــدرت و حکومــت و چــه پــس از تشــکیل حکومــت 
و کســب اقتــدار در گفتــار و رفتــار ایشــان بــه معنــای 

قرآنــی آن اســتمرار داشــته  اســت. 
تجربــه  اســامی  انقــاب  در  را  ایــن دو شــاخص 
می کننــد؛  نقــش  ایفــای  چگونــه  کــه  کرده ایــم 
ــوده  ــه فرم ــرد ب ــدارا ک ــد نرمــش و م ــه بای ــی ک آنجای
امــام رضــا علیه الســام »امــا الســنه رســول هللا 
فمــداره النــاس« عمــل و نتیجــه موفقیت آمیــز آن 
ــول هللا  ــد رس ــان »محم ــن هم ــده و ای ــاهده ش مش

والذیــن معــه ...رحمــاء بینهــم« اســت.
از طرفــی بــر مبنــای »اشــداء علــی الکّفــار« بــا شــدت 
ــا دشــمن برخــورد شــده کــه  ــت و قاطعیــت ب و صاب
ایــن صابــت و قاطعیــت دشــمن را زمینگیــر می کنــد.

امام رضا)ع( و خانواده                                  

  M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

سراســر مــدت ســی و پنــج ســال امامــت امــام موســی 
ــیب های  ــراز و نش ــوادث و ف ــا ح ــام ب ــم علیه الس کاظ
سیاســی آمیختــه بــود. بیشــتر زندگانــی ایشــان در 

زندان هــای  هارون الرشــید ســپری شــد. 
امــام رضــا علیه الســام در تمامــی مــدت اســارت 
ــان  ــتوار ایش ــتوانه اس ــتیار و پش ــان، دس ــدر بزرگوارش پ
در حــوادث سیاســی فرهنگی بودنــد؛ شــریک غم هــا 
و رنج هــای پدرشــان و هرگــز در برابــر قدرت طلبــان 
ــدر را  ــان  راه پ ــد. ایش ــلیم نکردن ــود را تس ــاز خ هوس ب
ــاری رســاندن و  ــه شــدت از ی ــد و مــردم را ب ادامــه دادن

ــد. ــی دور می کردن ــای طاغوت ــه خلف ــک ب کم
 چــون امــام کاظــم علیه الســام بیشــتر عمــر شریفشــان 
ــه  ــام ب ــا علیه الس ــام رض ــد، ام ــپری ش ــا س در زندان ه
عنــوان فرزنــد ارشــد، مســئول نگهــداری خانــواده ایشــان 
ــان  ــوری از خانواده ش ــدت ط ــن م ــان در ای ــد. ایش بودن
ــا را  ــه آن ه ــی ب ــازه بی احترام ــه اج ــد ک ــت کردن مراقب
ندادنــد، نهایــت احتــرام را بــه آن هــا می گذاشــتند و 

ــد.  ــان دور می کردن ــمنان را از آن ــرات دش خط
ــه  ــه ب ــی ک ــان در محبت ــه خانواده ش ــرت ب ــه حض عاق
ــه  ــل ماحظ ــز قاب ــتند نی ــام داش ــواد علیه الس ــام ج ام

اســت. 
پیــش از تولــد امــام جــواد علیه الســام فــردی بــه امــام 
ــت  ــودکان را دوس ــما ک ــد: ش ــام می گوی ــا علیه الس رض
داریــد؛ پــس از خداونــد بخواهیــد کــه پســری بــه شــما 
عطــا کنــد. حضــرت فرمودنــد: خداونــد پســری بــه مــن 

ــود. ــن می ش ــه  وارث م ــد داد ک خواه
 هنگامــی کــه اباجعفــر علیه الســام متولــد شــدند 
حضــرت در طــول شــب گهــواره ایشــان را حرکــت 
ــد. امــام فرزندشــان را  ــازی می کردن ــا او ب ــد و ب می دادن
ــد  ــه شــب را نمی خوابیدن ــدر دوســت می داشــتند ک آن ق
ــد.  و گهــواره امــام جــواد علیه الســام را حرکــت می دادن
بــه ایشــان عــرض شــد: آیــا مــردم بــا پسرانشــان چنیــن 
ــد  ــر مانن ــن پس ــد: ای ــرت فرمودن ــد؟ حض ــار می کنن رفت
ــد او  ــه دنیــا آمــدن و رشــد کردن عامــه مــردم نیســت؛ ب

ــدران پاکــش اســت. ــد والدت پ مانن
ــام  ــواد علیه الس ــام ج ــان ام ــا فرزندش ــام ب ــار ام رفت
آن قــدر محبت آمیــز و همــراه بــا احتــرام بــود کــه 
ــا  ــتر ب ــه بیش ــد، بلک ــدا نمی زدن ــام ص ــه ن ــان را ب ایش
ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــرار می دادن ــورد خطــاب ق ــه م کنی
می فرمودنــد: »ابوجعفــر بــرای مــن نوشــته اســت و مــن 
بــرای ابوجعفــر نوشــتم.« بــه ایــن ترتیــب می خواســت 
ــه  ــه دیگــر عاق ــد. نمون ــد کنن ــرام و تمجی  ایشــان را احت
ــه  ــود ک ــی ب ــام رضــا علیه الســام، محبت و وابســتگی ام

ــه علیه الســام  داشــتند. ــه حضــرت معصوم ب

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

 ناامن سازی افغانستان 

برای انتقال تروریست هاست
علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی، در تمــاس 
تلفنــی بــا حنیــف اتمــر، همتــای افغانســتانی خــود، بــا محکــوم 
کــردن حملــه طالبــان بــه یــک پــادگان در والیــت بلــخ، کشــته 
شــدن تعــداد زیــادی از ســربازان شــجاع ایــن کشــور را بــه ملــت 

و دولــت افغانســتان تســلیت گفــت. 
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در ایــن گفــت وگــو بــا ابــراز 
همــدردی بــا خانواده هــای جانباختــگان ایــن حادثه تروریســتی 
ــک  ــه کم ــرای هرگون ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــر آمادگ ب
بــه آســیب دیــدگان تاکیــد کــرد. شــمخانی بــا اشــاره بــه 
ضــرورت برخــورد شــدید و منســجم دولــت، گروه هــای سیاســی 
و ملــت افغانســتان بــا جریان هــای تروریســتی خاطرنشــان کــرد: 
سرعت بخشــی بــه همکاری هــای مشــترک اطاعاتــی و امنیتــی 
ــال های  ــی س ــه ط ــتان ک ــران و افغانس ــامی ای ــوری اس جمه
گذشــته از ســوی نهادهــای امنیــت ملــی دو کشــور بــا جدیــت 
ــار  ــود. وی اظه ــات خواهــد ب ــال شــده، مقــوم امنیــت و ثب دنب
ــازی  ــال ناامن س ــه دنب ــه ب ــورهای منطق ــی کش ــت: بعض  داش
و تضعیــف ســاختار امنیتــی و انتظامــی افغانســتان بــه منظــور 
ــرای انتقــال تروریســت های شکســت خورده در  ایجــاد زمینــه ب

عــراق و ســوریه بــه ایــن کشــور هســتند. ایرنــا

رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی:

 ارتش در زمان دفاع مقدس 

وظیفه خود را به خوبی انجام داد
حجت االســام روح هللا حســینیان، رئیــس مرکــز اســناد 
ــخ  ــش در تاری ــش ارت ــت: نق ــران، گف ــامی ای ــاب اس انق

انقــاب بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت. 
رئیــس مرکــز اســناد انقــاب اســامی تصریــح کــرد: دشــمن 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــام ارت ــاب از ن ــل انق ــان اوای از هم
ــش در  ــی ارت ــواری  می شــد؛ ول ــران هــراس داشــت و مت ای
جهــت حفــظ و یکپارچگــی ایــران، وظیفــه خــود را بــه نحــو 

شایســته انجــام داد.
حســینیان همچنیــن بــه نقــش ارتــش در دوران دفــاع 
مقــدس پرداخــت و گفــت: دشــمن ســال 5۹، یــک جنــگ 
ــه  ــرب علی ــرق و غ ــوک ش ــای بل ــا حمایت ه ــار را ب تمام عی
ــز  ــا نی ــزرگ دنی ــزات ب ــی تجهی ــرد و از تمام ــاز ک ــران آغ ای
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــا ارت ــرد؛ ام ــتفاده ک اس
تمــام وجــود و بــه تنهایــی در مقابــل جهــان ایســتادگی کــرد 
و توانســت وظیفــه خــود را در یکپارچگــی ایــران نشــان دهــد.

امــام  حضــرت  مرهــون  را  ارتــش  بقــای  حســینیان 
خمینــی)ره( دانســت و افــزود: بقــای ارتــش جمهــوری 
ــرت  ــرت حض ــدگاه و بصی ــه و دی ــون اندیش ــامی، مره اس

امــام اســت. تســنیم

 آیــت هللا آملــی الریجانــی، رئیــس قــوه قضائیــه
در اختتامیــه بیســت ودومین همایــش سراســری 
ــرد: از  ــار ک ــا اظه ــران ناج ــا و مدی ــان، رؤس فرمانده
خداونــد متعــال می خواهیــم قلــوب همــه مــا را بــه 
انــوار رحمــت اهــل بیــت)ع( هــر روز بیــش از پیــش 

ــد. منــور گردان
ــور  ــت کش ــه داد: امنی ــا ادام ــتگاه قض ــس دس رئی
ــل  ــه فض ــت و ب ــه اس ــی در منطق ــی مثال زدن امنیت
کشــور  در  امــروز  مربوطــه،  دســتگاه های  جهــاد 
ــا وجــود اینکــه کشــورهای  امنیــت مســتقر اســت. ب
ســلطه در کشــورهای همســایه بــرای ایجــاد ناامنــی 
ــدار  ــورمان پای ــت در کش ــی امنی ــد، ول ــام دارن اهتم

ــت. اس
ــام  ــزود: در نظ ــه اف ــا در ادام ــتگاه قض ــس دس رئی
جمهــوری اســامی، آرای مــردم تعیین کننــده اســت. 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی تصریــح دارد کــه 
ــد اســت و خدمــت در  ــر توحی ــی ب ــن نظــام مبتن ای
چنیــن حکومتــی کــه اســاس آن توحیــد اســت، بــا 
خدمــت در نظام هــای دیگــر فــرق دارد. شــما دیدیــد 
ــکا اخــاق     ــوری آمری کــه در تبلیغــات ریاســت جمه

ــی شــد. و ارزش هــای اخاقــی قربان
ــک  ــت ی ــرد: باف ــار ک ــی اظه ــی الریجان ــت هللا آمل آی
نظــام وقتــی بــر ارزش هــای الهــی باشــد، ولــی فقیــِه 
آن یــک زندگــی زاهدانــه دارد کــه اگــر آن را بــا نظــام 
ــد کــه  ــد دی ــد، خواهی لیبرال دمکراســی مقایســه کنی
خدمــت در نظــام جمهــوری اســامی عبــادت اســت 

ــه تــاش  ــد در ایــن زمین کــه از جهــات مختلــف بای
کــرد.

ــن اســت  ــزود: انصــاف ای رئیــس دســتگاه قضــا اف
کــه بگوییــم جمهــوری اســامی ایــران بــرای همــه ما 
یــک فضــای جدیــد بــرای تنفــس کــردن ایجــاد کرده 
ــا  ــد مهی ــی جدی ــبک زندگ ــرای س ــتر ب ــک بس و ی

ســاخته اســت.وی بیــان کــرد: اگــر در گوشــه و کنــار 
ــت؛  ــود ماس ــور از خ ــود دارد، قص ــکلی وج ــم مش ه
ــم  ــی و رشــد فراه ــرای تعال ــام بســتر را ب چــون نظ
کــرده اســت. وی تصریــح کــرد: اگــر در ایــن نظــام 
تــاش و خدمــت کنیــم، تــاش مــا عبــادت حســاب 
ــوان دارد؛  ــردن دو عن ــت ک ــن خدم ــه ای ــود ک می ش
یکــی خدمــت بــه اســتمرار و اســتقرار نظــام جمهوری 
اســامی ایــران و دوم کمــک بــه خلــق؛ خلقــی کــه در 
ــه  ــه عیــال هللا تعبیــر می شــوند. خدمــت ب روایــات ب
ــود. ــوب می ش ــادات محس ــن عب ــردم از بزرگ تری م

آیــت هللا آملــی الریجانــی ادامــه داد: نیــروی انتظامــی 
ــده  ــه عه ــف بســیاری ب ــوری اســامی وظای در جمه
ــوان  ــون مصــوب ســال ۶۹ عن ــاده ٣ قان دارد و در م
انتظامــی  نیــروی  از تشــکیل  شــده کــه هــدف 
اســتقرار نظــم و امنیــت و آســایش جامعــه و نگهبانی 
ــت.  ــامی اس ــوری اس ــام جمه ــتاوردهای نظ از دس
قانــون، وظیفــه نیــروی انتظامــی را کامــا بــا اهــداف 
ــن  ــکیل ای ــدف از تش ــه ه ــرده ک ــل ک ــام متص نظ
 نیــرو را پاســداری از دســتاودهای انقــاب قــرار داده 

است. میزان

رئیس قوه قضائیه:

 امنیت کشور، امنیتی مثال زدنی در منطقه است 

ــاع و پشــتیبانی نیروهــای  ــر دف ــان، وزی ســردار دهق
سراســری  همایــش  بیســت ودومین  در  مســلح، 
ــا  ــی ب ــروی انتظام ــران نی ــا و مدی ــان، رؤس فرمانده
ــی  ــروی انتظام ــته نی ــای برجس ــه ویژگی ه ــاره ب اش
اظهــار کــرد: اقتــدار، مهم تریــن ویژگــی نیــروی 
انتظامــی اســت. بایــد در پرتــو اقتــدار، نظــم و قانــون 
بــدون تبعیــض در جامعــه اعمــال شــود؛ زیــرا اعمــال 
قانــون بــدون تبعیــض اقتدارآفریــن، نظم آفریــن 
 و حیثیت ســاز اســت و بــا ایــن رویکــرد التــزام 
ــگ در  ــک فرهن ــوان ی ــه عن ــون ب ــه قان ــن ب و تمکی

نهادینــه می شــود. جامعــه  درون 
ــاد  ــا آح ــا ب ــاط مســتقیم و مســتمر ناج ــه ارتب وی ب
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــت در همــه عرصه هــا اشــاره ک مل
ــتمر  ــانی مس ــک، خدمات رس ــاط نزدی ــاس و ارتب تم
مبــارزه بــا جرائــم و پیشــگیری از وقــوع آن، موجــب 

ــر  ــوان مظه ــه عن ــی ب ــروی انتظام ــه نی ــود ک می ش
ــت تلقــی شــود. حاکمی

ــاع و پشــتیبانی نیروهــای  دهقــان افــزود: وزارت دف
ــری  ــا به کارگی ــه ب ــد ک ــود می دان ــه خ ــلح، وظیف مس
نیــروی  از  کشــور  و  خــود  ظرفیت هــای  همــه 
ــتی  ــای معیش ــرده و در حوزه ه ــت ک ــی حمای انتظام
انفــرادی  تجهیــزات  امــن،  ارتباطــات  آموزشــی، 
ــی  ــزات هوای ــات و تجهی ــن، امکان تأسیســات و اماک
و دریایــی، نیازهــای نیــروی انتظامــی را تأمیــن کنــد 
ــن  ــان ای ــا ان شــاءهللا فرماندهــان، افســران و کارکن ت
ــن  ــدون کمتری ــد ب ــی، بتوانن ــادم و مردم ــروی خ نی
دغدغــه ای بــه وظیفــه ذاتــی و مأموریــت اصلــی خــود 

ــد. ــت، بپردازن ــور اس ــت در کش ــراری امنی ــه برق ک
وزیــر دفــاع در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــار نادرســت  ــه دروغ پراکنــی و جعــل اخب ــا اشــاره ب ب
توانمندی هــای  بــا  ارتبــاط  در  منافقــان  از ســوی 
صلح آمیــز هســته ای ایــران و بــه دنبــال آن  موضع گیــری 
نادرســت و خصمانــه بعضــی مقامــات آمریکایــی در 
ــت  ــگفتی اس ــای ش ــیار ج ــت: بس ــه گف ــن زمین ای
ــاب فرســوده  ــا طن ــاره ب کــه مقامــات آمریکایــی دوب
تــرور  آن هــا  ویژگــی  مهم تریــن  کــه   منافقــان 
و خیانــت بــه مــردم کشورشــان اســت بــه چــاه 

. فتنــد می ا
وزیــر دفــاع بــا اشــاره بــه انتخابــات پیــش رو 

ــی  ــزرگ مل ــداد ب ــن روی ــا در آســتانه ای ــت: قطع گف
دشــمنان بــر تاش هــای خــود بــرای ایجــاد ناامنــی 
می افزاینــد؛ لــذا بایــد بــا مراقبــت و هوشــیاری 
اجــازه  کشــور،  امنیــت  تأمین کننــدگان  بیشــتر 
آنــان داده  بــه  کوچک تریــن حرکــت تهدیدآمیــز 

ــر ــود. مه نش

 رئیــس کمیســیون تبلیغــات انتخابــات ریاســت جمهــوری 
مســتقر در ســازمان صداوســیما از برگــزاری اولیــن مناظــره 
کاندیداهــای انتخابــات ریاســت  جمهــوری در جمعــه هفتــه 

جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، احســان قاضــی زاده هاشــمی در 
حاشــیه جلســه علنــی دیــروز مجلــس در جمــع خبرنــگاران 
ــا بیــان ایــن مطلــب، اظهــار کــرد: اولیــن مناظــره جمعــه  ب
ــش  ــور ش ــا حض ــاعت ب ــه س ــدت س ــه م ــه ب ــن هفت همی

ــده  ــه صــورت زن ــوری ب ــات ریاســت جمه ــدای انتخاب کاندی
ــود. ــزار می ش برگ

وی افــزود: مناظــره دو بــه دو نداریــم و مناظــرات بــا حضــور 
شــش کاندیــدا انجــام خواهــد شــد.

همچنیــن بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای دوازدهمیــن دوره  

ــات  ــن دوره  انتخاب ــوری و پنجمی ــت جمه ــات ریاس انتخاب
 شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در اردیبهشــت  مــاه 
آثــار  نشــر  و  حفــظ  دفتــر  اطاع رســانی  پایــگاه   ۹۶
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »صفحــه  ویــژه انتخابــات ۹۶« 
شــامل دیدگاه هــای رهبــر انقــاب دربــاره  انتخابــات را            

راه انــدازی کــرد. 
 در صفحــه  ویــژه  انتخابــات ســایت KHAMENEI.IR بیانــات 
دربــاره   اســامی  انقــاب  رهبــر معظــم  دیدگاه هــای  و 
انتخابــات در قالب هــای مختلــف بــه مخاطبــان ارائــه خواهد 
ــم  ــورت منظ ــه  ص ــات ب ــا روز انتخاب ــه ت ــن صفح ــد. ای ش
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــد ب ــران می توانن ــد می شــود. کارب روزآم
 farsi.khamenei.ir/entekhabat۹۶ ــه نشــانی صفحــه ب

ــد. ــه کنن مراجع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

اقتدار، مهم ترین ویژگی نیروی انتظامی است

مناظرات انتخابات ریاست جمهوری در پایان این هفته آغاز می شود

جمعه داغ اردیبهشت

هر
: م

س
عک

 

 مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مصرفی به شرح زیر 

به صورت مناقصه عمومی از طریق متقاضیان حقوقی و حقیقی واجد شرایط اقدام نماید.

1( دوراژن            2( ساکشن کلوز            ٣( دستبند بیمار           4( کلیپس پلیمری »هموالک«

علوم پزشکی  دانشگاه  به سایت  بیشتر  اطاعات  توانند جهت کسب  در مناقصه می  متقاضیان شرکت 

اصفهان به آدرس Poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37۹24۰۰5-۰31 واحد کمیسیون 

مناقصات تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان م الف3688۰

هر
: م

س
عک

 



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

تأســیس  بازنشســتگان و   همسان ســازی حقــوق 
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــن اجتماع ــی تأمی ــز ملک مراک
کــه بیــش از یــک میلیــون و 100 هــزار نفــر بیمه شــده 
ــت.  ــری اس ــه کارگ ــات جامع ــن مطالب دارد، از مهم تری
ــای  ــم نامه نگاری ه ــوع علی رغ ــن موض ــت ای سال هاس
ــب  ــود جل ــه خ ــر مســئوالن را ب بســیار، نتوانســته نظ
ــه  ــای جامع ــکین درده ــرای تس ــت کم ب ــد و دس کن
ــان  ــان در زم ــا آن ــز مرهمــی باشــد ت بازنشســتگان نی
 کهولــت ســن بتواننــد از خدمــات درمانــی بیشــتر 
ــی  ــرای زندگ ــب ب ــوق مناس ــن حق ــر و همچنی و بهت

شــوند. بهره منــد 
    اشتغال و درآمد اقتصادی، دغدغه کارگران

رئیــس کانــون هماهنگــی شــورای اســامی کار اســتان 
ــاره  ــا اش ــن ب ــای وط ــا کیمی ــو ب ــان در گفت وگ اصفه
ــور را  ــت کش ــد جمعی ــون 65 درص ــه هم اکن ــه اینک ب
ــن  ــفانه ای ــد و متاس ــکیل می ده ــری تش ــر کارگ قش
قشــر بــزرگ هیچ گونــه حقــی در تصمیم گیری هــا 

ــی در مناطــق  ــز درمان ــاد مراک ــرد: ایج ــان ک ــدارد، بی ن
دور نظیــر خــور و بیابانــک ضــروری اســت؛ همان طــور 
ــودارد  ــزی وج ــن مراک ــه چنی ــاز ب ــان نی ــه در اصفه ک
بیمــاران  نیــاز  پاســخگوی  بیمارســتان  دو  تنهــا   و 

نیست.
   نبــود تعــادل میــان عرضــه و تقاضــا در بخــش 

درمــان
ــان اینکــه در بخــش درمــان  ــا بی ــی ب احمدرضــا معین
 نیــز هیــچ تعادلــی بیــن عرضــه و تقاضــا وجــود نــدارد 
ــا  ــی ب ــای درمان ــه هزینه ه ــران در زمین ــوز کارگ و هن
ــف  ــال تأس ــا کم ــزود: ب ــتند، اف ــه هس ــکل مواج مش
 امنیــت شــغلی بــرای نیــروی کارگــر کــم اســت 
و قــرارداد موقــت مانــع امنیــت شــغلی بــرای کارگــران 

می شــود. 
وی افــزود: در شــورای حــل اختــاف بســیاری از 
 مشــکات قشــر کارگــر، نداشــتن امنیــت شــغلی 
ــر  ــن ام ــه همی ــت ک ــت اس ــای درس ــود قرارداده و نب
ــران  ــران از همس ــیاری از کارگ ــی بس ــه جدای ــر ب منج

ــکاری شــده اســت.  ــل بی ــه دلی خــود ب

ــری  ــه کارگ ــد جامع ــه 90 درص ــان اینک ــا بی ــی ب معین
اســتان امنیــت شــغلی ندارنــد و در بخــش بیمــه 
ــت:  ــتند، گف ــه هس ــکاتی مواج ــا مش ــز ب ــان نی درم
دولــت بالــغ بــر 130 هــزار میلیــارد تومــان بــه تأمیــن 
اجتماعــی بدهــکار اســت کــه بــا پرداخــت ایــن بدهــی 
ــرای  ــه تعهــدات خــود ب ــد ب تأمیــن اجتماعــی می توان

ــد. ــل کن ــتگان عم ــری و بازنشس ــه کارگ جامع
ــان  ــاق، عام ــاد و کاالی قاچ ــی زی ــود بانک      س

ــود اقتصــادی رک
ــن  ــدگان تأمی ــد بیمه ش ــه 11 درص ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــان هســتند، تاکی اجتماعــی کشــور از اســتان اصفه
ــن اســتان هســتند  ــزار بازنشســته در ای ــرد: 230 ه ک
درمانــی  امکانــات  از  راحتــی  بــه  نمی تواننــد  کــه 

اســتفاده کننــد؛ چــرا کــه طــرح تحــول نظــام ســامت 
هزینه هــای بســیاری را بــه تأمیــن اجتماعــی تحمیــل 

کــرد. 
معینــی ســود بانکــی زیــاد و کاالی قاچــاق را دو عامــل 
ــن  ــه داد: ای ــود اقتصــادی دانســت و ادام ــم در رک مه
ــی واحدهــای صنفــی و خــروج  مســئله باعــث تعطیل
ــه  ــود ک ــث می ش ــده و باع ــا ش ــران از کارخانه ه کارگ

هــروز بــر تعــداد کارگــران بیــکار افــزوده شــود. 
ــه  ــور ب ــف درکش ــترین ضع ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
نبــود نظــارت برمــی گــردد، افــزود: متاســفانه 90 
درصــد جامعــه کارگــری اســتان امنیــت شــغلی ندارنــد 
و قراردادهــای موقــت بــه عنــوان بزرگ تریــن مشــکل 

ــود. ــوب می ش ــری محس ــه کارگ جامع

کیمیایوطن،بهمناسبتهفتهکارگرگزارشمیدهد

قراردادهایموقت
زخمیعمیقبربدنهقشرکارگری

ــر راه و شهرســازی، در صــد و ســی  و  ــدی، وزی ــاس آخون عب
چهارمیــن جلســه شــورای عالــی فنــی و زیربنایــی بــا تأکیــد 
بــر اینکــه هیــچ بحثــی درخصــوص حفــظ حریــم راه و راه آهن 
وجــود نــدارد، گفــت: مســئله اصلــی در بیــن مســئوالن 
ســازمان ها و شــرکت ها، چگونگــی نحــوه مدیریــت ریســک 

در پــروژه اســت تــا بــه  طــور مثــال بــه  جــای 
دو  یــا گاردریل هــای  بتنــی  دیــوار  نصــب 
ــتر،  ــای بیش ــوج و مقاومت ه ــه م ــوج و س م

ــد.  ــش دهن ــک را افزای ــت ریس مدیری
ــه  ــذر دریاچ ــل روگ ــرد: پ ــان ک وی خاطرنش
ارومیــه بــا احتســاب یــک خــط ریلــی و 
راه آهــن برقــی شــهر جدیــد مشــهد - گلبهــار 

- چنــاران در ایــن وزارتخانــه اجــرا شــده اســت؛ پــس هیــچ 
ــدارد.  ــود ن ــم وج ــث حری ــات بح ــکی در کلی ش

ــال  ــه دنب ــران ب ــر مدی ــت: اگ ــان داش ــه بی ــدی در ادام آخون
ــل بخــش عمــده ای از  ــا ری ــه باشــند ت ــل پای شهرســازی ری
ــود  ــا وج ــد ب ــل کن ــهری را ح ــل درون ش ــکات حمل ونق مش

ــه  ــم را ب ــرص و محک ــای ق ــد حریم ه ــر نمی توانی ــن دیگ ای
کار ببندیــد و در غیــر ایــن صــورت بایــد ریــل را از شــهر بیــرون 

انداخــت.
 آخونــدی تصریــح: اگــر بخواهیــم ســهم جالــب  توجهــی از 
حمل ونقــل مســافر از طریــق ریــل تأمیــن شــود، بایــد نحــوه 
نزدیکــی ریــل بــه شــهر و تعامــل آن بــا جــاده 
ادامــه  در  اصــاح شــود.  انــگاره  لحــاظ  از 
ــرای  جلســه درخواســت شــهرداری اصفهــان ب
ــهر  ــان ـ شاهین ش ــروی اصفه ــط مت ــور خ عب
ــه  ــا توجــه ب ــراه آزادگان ب ــی بزرگ ــوژ میان از رف
ــت اجــرا را  ــی قابلی ــروژه از لحــاظ فن ــه پ اینک
ــرر شــد ســازمان راهــداری  دارد، مطــرح و مق
ــه  ــاره کلی ــم درب ــام تفاه ــرای انج ــاده ای ب ــل ج و حمل ونق
ــا دســتگاه های متقاضــی  تمهیــدات و تدابیــر فنــی ایمنــی ب
ــه  ــرای تصویــب ب ســاخت متــرو اقــدام کنــد و متــن آن را ب
شــورا ارائــه دهــد و مســائل حقوقــی موضــوع نیــز پیگیــری 

شــود. مهــر

چنــد روز پــس از تعطیــات نــوروزی دو کارخانــه تولیدکننــده 
غیرقانونــی  افزایــش  بــه  اقــدام  لبنــی  محصــوالت 
ــر  ــه ب ــد ک ــرده بودن قیمــت دو محصــول ماســت و شــیر ک
اســاس اطاعیــه ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، ایــن افزایــش قیمــت تخلف محســوب شــده 

ــرر  ــود؛ مق ــه ب ــورت گرفت ــوز ص ــدون مج و ب
شــد تــا ســازمان بــا متخلفــان برخــورد کنــد 
و کارخانه هــای متخلــف نیــز نرخ هــای خــود 
را بــه حالــت ســابق برگرداننــد؛ امــا بــا وجــود 
ــف  ــن تخل ــاه از ای ــک م ــدود ی ــت ح گذش
و اظهــارات دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع 
ــوالت  ــت محص ــه قیم ــر اینک ــی ب ــی مبن لبن

ــای گذشــته بازگشــته اســت،  ــه نرخ ه ــران شــده ب ــی گ لبن
نه تنهــا ایــن تخلــف جبــران نشــد، بلکــه دیگــر کارخانه هــای 
ــدام  ــز اق ــی نی ــوالت لبن ــده محص ــده و عرضه کنن تولیدکنن
ــف و گرانفروشــی محصــوالت خــود در  ــن تخل ــرار ای ــه تک ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــه ب ــد ک ــر کرده ان ــف دیگ ــار دو متخل کن

ــه  ــان ب ــرب از 9000 توم ــی پرچ ــک کیلوی ــت ی ــت ماس قیم
ــز از 2300 و  ــری نی ــک لیت ــیر ی ــیده و ش ــان رس 9500 توم
2۴00 تومــان بــه 2500 تومــان افزایــش یافتــه اســت و دیگــر 
ــال  ــازار دنب ــه را در ب ــن روی ــز همی ــیر نی ــت و ش ــواع ماس  ان
کرده انــد. ایــن آشــفته بازار در حالــی ادامــه دارد کــه بــه 
نظــر می رســد خبــری از نظــارت و برخــورد 
دســتگاه های نظارتــی ماننــد ســازمان حمایــت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان نیســت؛ 
چــرا کــه تاریــخ تولیــد محصــوالت لبنــی 
روزهــای 2۸، 29  بــه  بــازار  در   عرضه شــده 
ــه  ــی ک ــردد؛ در حال ــاه برمی گ و 30 فروردین م
ــای  ــان قیمت ه ــان هم ــا همچن ــت آن ه قیم
ــد  ــد دی ــی گذشــته اســت. حــال بای ــه غیرقانون افزایش یافت
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان 
ــای  ــه ج ــا ب ــد ی ــورد می کن ــف برخ ــی متخل ــع لبن ــا صنای ب
ــه  ــف اجــازه افزایــش قیمــت را ب ــع متخل ــا صنای برخــورد ب

ــنا ــد؟ ایس ــا می ده آن ه

ــل آنچــه  ــه دلی ــی ب ــه اول ســال، قیمــت گوجه فرنگ ــاز نیم ــا آغ ــان ب همزم
ــی  ــه کیلوی ــد، ب ــرح می کنن ــی مط ــد مقطع ــود تولی ــدگان آن، کمب عرضه کنن
ــه  ــه گفت ــت. ب ــیده اس ــرف رس ــازار مص ــان در ب ــش از ۷000 توم ــا بی 5000 ت
ــد  ــی تولی ــود مقطع ــبزی، کمب ــوه و س ــندگان می ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــده فروکــش  ایــن محصــول برطــرف می شــود و قیمــت آن در روزهــای آین
خواهــد کــرد. قیمــت گوجه فرنگــی طــی چنــد روز اخیــر رونــد رو بــه افزایشــی 
ــهر و در  ــوب ش ــای جن ــان در مغازه ه ــی ۴000 توم ــل کیلوی ــه و حداق گرفت
ــی  ــزارش هفتگ ــن گ ــاس آخری ــر اس ــود. ب ــه می ش ــی ها فروخت دستفروش
بانــک مرکــزی از متوســط قیمــت خرده فروشــی اقــام خوراکــی در ســطح 
 پایتخــت کــه در هفتــه منتهــی بــه 25 فروردین مــاه اســتخراج شــده 
ــان در ســطح شــهر  ــی ۴211 توم ــن کیلوی ــه صــورت میانگی ــی ب گوجه فرنگ
عرضــه شــده کــه ۴.9 درصــد نســبت بــه هفتــه پیــش از آن و 2۷.2 درصــد 
ــه مشــابه ســال گذشــته، افزایــش قیمــت داشــته اســت.  ــه هفت نســبت ب
حســین مهاجــران، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی، در 
ــد  ــد ش ــر تولی ــاط کمت ــی نق ــال در بعض ــی امس ــت: گوجه فرنگ ــاره گف  این ب
و همیــن عامــل باعــث افزایــش قیمــت ایــن محصــول بــه صــورت نســبی 
در بــازار شــده اســت؛ امــا قیمــت منطقــی ایــن محصــول در شــرایط کنونــی      

در نهایــت کیلویــی 5000 تومــان اســت. 
ــران  ــد گ ــش از ح ــی بی ــت گوجه فرنگ ــه ای قیم ــر در منطق ــزود: اگ وی اف
ــا  ــانند ت ــه برس ــاع اتحادی ــه اط ــم آن را ب ــا می کنی ــردم تقاض ــده، از م ش

ــی ــر فارس ــد. خب ــورد کنن ــان برخ ــا گرانفروش ــان ب بازرس

پــروژه فــاز اول اتصــال فیبــر نــوری بــه منــازل بــا عنــوان »تانومــا« کــه افزایــش 
ــر  ــراه خواهــد داشــت و در ســال های اخی ــی را هم ســرعت ارتباطــات اینترنت
مــورد توجــه مســئوالن وزارت ارتباطــات قــرار گرفتــه، توســط شــرکت مخبــرات 
ــنبه ۴  ــروز دوش ــران دی ــرات ای ــرکت مخاب ــد. ش ــد ش ــاح خواه ــران افتت ای
ــوری  ــای ن ــا )تاره ــرح تانوم ــوری و ط ــر ن ــای فیب ــت ماه، فعالیت ه اردیبهش
ــازل  ــه من ــوری ب ــر ن ــال فیب ــرح اتص ــرد. ط ــاح ک ــران( را افتت ــرات ای مخاب
مشــترکان )FTTH( از ســال گذشــته بــه صــورت جــدی جــزو کارهــای 
ــه  ــر ب ــل فیب ــر زیرســاخت و تحوی ــاز اول آن از نظ ــت و ف ــرار گرف اســتان ها ق
تعــدادی از مشــترکان بــه پایــان رســیده اســت. در حــال حاضــر نیــز مخابــرات 
ــروژه  ــرای پ ــا اج ــت. ب ــرار داده اس ــتور کار ق ــازل را در دس ــا من ــر ت ــرح فیب ط
ــران  ــه کارب ــوری ب ــه جــای کابــل مســی، فیبــر ن ــازل«، ب ــه من ــوری ب »فیبــر ن
ــه  ــوری ک ــر ن ــه می شــود. طــرح اتصــال فیب خانگــی، ادارات و مؤسســات ارائ
ســرعت ارتبــاط را در حــد چشــمگیری افزایــش می دهــد، در کشــورهای 
مختلــف دنیــا انجــام شــده اســت؛ امــا جایگزینــی فیبــر نــوری بــه جــای کابــل 
مســی، زمانــی مقــرون بــه صرفــه خواهــد بــود کــه محتــوای دیجیتــال بســیار 
زیــادی بــر روی شــبکه ها تعریــف شــود و کاربــران نیــاز بــه داشــتن ســرعت 
زیــاد را احســاس کننــد. اتصــاالت پهن بانــد فیبــر بــه خانــه یــا همــان اتصــاالت 
پهن بانــد FTTH، معــرف اتصــاالت کابــل فیبــر نــوری بــرای اماکــن بــه صــورت 
اختصاصــی اســت. ایــن سیســتم ها کــه بــر اســاس نــور هســتند، تــوان انتقــال 
انبوهــی از اطاعــات را بــه شــکل کارآمدتــری از قبیــل تلفــن، ویدئــو، داده و ... 

ــا ــا شــیوه ســنتی کابل هــای مســی دارا هســتند. ایتن در مقایســه ب

ــال 1395  ــی در س ــدگان معدن ــده از تولیدکنن ــار منتشرش ــاس آم ــر اس ب
ســه شــرکت بــزرگ گل گهــر، چادرملــو و توســعه معــادن و صنایــع معدنــی 
خاورمیانــه، میــزان تولیــد گندلــه ســنگ  آهــن را 52 درصــد افزایــش دادند. 
شــرکت های گل گهــر، چادرملــو و توســعه معــادن و صنایــع معدنــی 
خاورمیانــه از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان اســفند 1395 معــادل 12 میلیون 
و ۴0۷ هــزار و ۴3 تــن گندلــه ســنگ آهــن تولیــد کردنــد کــه ایــن رقــم 
ــود کــه نشــان از  ــار تــن ب در ســال گذشــته، ۸ میلیــون و 1۸0 هــزار و چه

ــی دارد. ــن محصــول معدن ــد بیــش از 50 درصــدی ای افزایــش تولی
 بــر اســاس ایــن آمــار، شــرکت گل گهــر موفــق شــد ۷ میلیــون و 252 هزار 
و ۴6 تــن، شــرکت چادرملــو 3 میلیــون و 6۸3 هــزار و 2۴ تــن و شــرکت 
 توســعه معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه یــک میلیــون و ۴۷1 هــزار 

و 9۷3 تن از کل تولید را به خود اختصاص دهد. 
همچنیــن ســه شــرکت یادشــده در 12 مــاه ســال گذشــته، 11 میلیــون و 9 
هــزار و 606 تــن گندلــه صــادر کردنــد کــه در مقایســه بــا رقــم مدت مشــابه 
ســال گذشــته )کــه ۷ میلیــون و 922 هــزار و ۸13 تــن بــود(، 39 درصــد 

افزایــش صــادرات داشــتند.
 میــزان تولیــد شــرکت های گل گهــر، چادرملــو و توســعه معــادن و 
ــزار  ــون و 26۸ ه ــک میلی ــاه، ی ــه در فروردین م ــی خاورمیان ــع معدن صنای
ــابه  ــدت مش ــد م ــم تولی ــا رق ــه ب ــه در مقایس ــود ک ــه ب ــن گندل و 166 ت
بــود، ۴۴ درصــد رشــد  در ســال 139۴ کــه ۸۸0 هــزار و 21۸ تــن 

 داشت. ایرنا

افزایشقیمتگوجهفرنگی

ابزار جدید فائو برای تقویت بهره وری آب
پیشــرفته ترین  از  بهره گیــری  بــا  کــه  کــرده  ارائــه  آزاد«  دسترســی  بــا  آب  بهــره وری  »پورتــال  نــام  بــا  را  جدیــدی  ابــزار  فائــو 
فناوری هــای ماهــواره ای امــکان اندازه گیــری مؤثــر اســتفاده از آب کشــاورزی، به ویــژه در کشــورهای کــم آب از جملــه ایــران را 

می کند.عکس:آرشــیو فراهــم 

در قاب تصویر

تولیدوصادراتسنگآهنرکوردزدافتتاحطرحاتصالفیبرنوری

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 412 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

محصوالت ایران خودرو 

)GLX( پژو 40۵ بنزینی

پژو 40۵ دوگانه سوز 
)GLX(

 31 میلیون 
و 19۸ هزار تومان

)SLX( پژو 40۵ بنزینی
 31 میلیون 

و 3۸1 هزار تومان

پژو پارس سال
 36 میلیون 

و 3۷1 هزار تومان

پژو پارس سال با 
سیستم اخطار سرقت

 36 میلیون 
و ۵39 هزار تومان

پژوپارس سال با 
غربیلک فرمان طرح 

جدید

 36 میلیون 
و 3۷1 هزار تومان

پژوپارس سال 
دوگانه سوز

 3۷ میلیون 
و ۸2۵ هزار تومان

 29 میلیون 
و ۵۷۷ هزار تومان

»ارج«واگذارمیشود
مدیــر کل دفتــر صنایــع فلــزی و 
لــوازم خانگــی وزارت صنعــت 
معــدن و تجــارت ضمن تشــریح 
آخریــن وضعیــت کارخانــه ارج از 
ــک  ــا ی ــذاری آن ت ــال واگ احتم

ماه آینده خبر داد. 
 عبــاس هاشــمی بــا اشــاره 
ــرد:  ــار ک ــه ارج اظه ــذاری کارخان ــت واگ ــن وضعی ــه آخری ب
ــه  ــی ب ــعه مل ــروه توس ــه گ ــوط ب ــه ارج مرب ــت کارخان مالکی
عنــوان یکــی از شــرکت های ســرمایه گذار بانــک ملــی اســت 
و بخــش دیگــری از ســهام ایــن کارخانــه مربــوط بــه ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اســت. دســت کم هفــت جلســه مؤثــر در 
رابطــه بــا واگــذاری کارخانــه ارج برگــزار شــده و بــا توجــه بــه 
ــون  ــد، حــدود 50 میلی ــوژی جدی هزینه هــای ســنگین تکنول

ــاز دارد.  دالر جــذب ســرمایه نی
ایــن کارخانــه در اختیــار  از زمانــی کــه  ادامــه داد:  وی 
ــرار گرفــت و مالکیــت  ــی و شــبه دولتی ق دســتگاه های دولت
ــت  ــول حرک ــه اف ــد، رو ب ــه ش ــی گرفت ــش خصوص آن از بخ
کــرد و بایــد چنیــن کارخانه هایــی ماشــین آالت و تکنولــوژی 
ــداد  ــاره ارج رخ ن ــاق درب ــن اتف ــه ای ــد ک ــه روز کنن ــود را ب  خ
ــه شــاهد  ــا چاره اندیشــی های صورت گرفت ــم کــه ب و امیدواری

تغییــر و تحــول اساســی درخصــوص ایــن کارخانــه باشــیم. 
مدیــر کل دفتــر صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه بانــک ملــی دولتی 
ــی  ــد مراحــل قانون ــه ارج بای ــرای واگــذاری کارخان اســت و ب
طــی شــود، گفــت: قیمــت پایــه کارشناســی مشــخص شــده 
و ســرمایه گذار نیــز راضــی شــده کــه قیمــت پایــه کارشناســی 
را بپذیــرد. وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز یــک گــروه 
تولیــدی بســیار قــوی در کنــار ایــن ســرمایه گذار قــرار 
ــه صــورت مشــترک  ــه ب ــن کارخان ــدازی ای ــا راه ان ــد ت می ده

ــرد. ایســنا مدنظــر قــرار گی

هشدار»هما«بهخریدارانبلیتهایجعلی
روابــط عمومــی شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایران 
ــا  ــا ب ــت هواپیم ــی بلی ــروش اینترنت ــایت ف ــرد: س ــام ک اع
ــرای  ــمی ب ــوز رس ــه مج ــر« هیچ گون ــر چارت ــوان »ایران ای عن

فــروش بلیــت از طــرف ایــن شــرکت نــدارد. 
ایــن ســایت بــه آدرس اینترنتــی iranaircharter.ir کــه بــا 
نــام تجــاری »همــا« اقــدام بــه فــروش بلیت هــای »همــا« 
ــه مجــوز رســمی از  ــد، دارای هیچ گون و ســایر خطــوط می کن

ســوی همــا نیســت. 
روابــط عمومــی هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران تاکیــد 
کــرده اســت کــه در صــورت رزرو یــا خریــد بلیــت از ســایت 
یادشــده، هیــچ مســئولیتی بابــت خســارات احتمالــی متوجه 
شــرکت هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران، »همــا« 

نخواهــد بــود. ایــران ایــر

خوداتکایی۷۴درصدیدرتولیدشکر
ــورد  ــت رک ــا ثب ــران ب ــرد: ای ــام ک ــاد کشــاورزی اع ــر جه وزی
ــکر در  ــن ش ــزار ت ــون و 650 ه ــک میلی ــد ی ــابقه تولی بی س
ــد  ــدی در تولی ــی ۷۴ درص ــب خوداتکای ــه ضری ــال 95، ب س

ــت. شــکر دســت یاف
 محمــود حجتــی در جلســه بررســی سیاســت ها و اقدامــات 
طــرح خوداتکایــی چغندرقنــد کــه امــروز بــا حضــور مدیــران 
ــایر  ــدگان س ــدی، نماین ــکل های تولی ــن وزارت، تش ــد ای ارش
شــد  برگــزار  نمونــه  و کشــاورزان  مرتبــط   دســتگاه های 
تصریــح کــرد: بــا حمایت هــای دولــت و اقدامــات فنــی 
صورت گرفتــه در 3 ســال گذشــته نظیــر توســعه کشــت 
ــت و  ــری نهاده هــای باکیفی ــزه، کشــت نشــایی، به کارگی پایی
توســعه مکانیزاســیون ضمــن بهره گیــری از آب ســبز )بــاران( 
ــد در  ــر کشــت، تولیــد چغندرقن علی رغــم کاهــش ســطح زی

ــه 6 میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت.  کشــور ب
ــک  ــد ی ــا تولی ــران ب ــته ای ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
 میلیــون و 650 هــزار تــن شــکر بــه رکــوردی بی ســابقه 
ــت  ــت یاف ــکر دس ــد ش ــدی در تولی ــی ۷۴ درص و خوداتکای
اســتان های  در  پاییــزه چغندرقنــد  تاکیــد کــرد: کشــت 
فــارس، کرمانشــاه و ایــام کــه دارای بــارش مناســب در 
پاییــز هســتند، بایــد توســعه یابــد تــا ضمــن افزایــش تولیــد 
ســازگار بــا شــرایط اقلیــم، زمینــه اشــتغال و افزایــش درآمــد 

ــر ــم شــود. مه ــز فراه کشــاورزان نی

الزامکارفرمایانبهثبتقراردادهایکار

درسامانه
معــاون وزیــر کار بــا اشــاره بــه اینکــه طراحــی ســامانه 
ــرار دارد  ــی ق ــل نهای ــا در مراح ــت قرارداده ــی ثب الکترونیک
ــت  ــامانه ثب ــن س ــد در ای ــای کار بای ــام قرارداده ــت: تم گف
ــوع  ــت موض ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــیریان ب ــد مش ــوند. احم ش
ــد  ــه بای ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــامت کار اف ــت و س بهداش
یــک رابطــه منظــم بیــن تمــام بخش هــای روابــط کار ماننــد 
تشــکل یابی، بازرســی کار و امنیــت و ســامت کار ایجــاد 
شــود، بنابرایــن ایجــاد یــک سیســتم بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــن بخش ه ــام ای ــن تم بی
ــوط  ــن ســامانه تمــام اطاعــات مرب ــق ای ــزود: از طری وی اف
 بــه کارگاه هــا، کارگــران و کارفرمایــان ثبــت و ضبــط می شــود 
و  می تــوان روابــط کار را بیــن کارگــران و کارفرمایــان تنظیــم 
ســامانه هایی  از  یکــی  افــزود:  کار  وزیــر  معــاون  کــرد. 
ــرد، سیســتم  ــد ک ــت خواه ــور فعالی ــل ســامانه مذک ــه ذی ک
طراحــی و ایجــاد ســامانه الکترونیکــی ثبــت قراردادهــای کار 
ــاده 10  ــره م ــاده ۷ و تبص ــرای م ــتای اج ــه در راس ــت ک اس
ــون کار در دســتور کار قــرار گرفــت. مشــیریان ادامــه داد:  قان
 بــا توجــه بــه اینکــه قراردادهــای کار بایــد ســاماندهی شــوند 
و نظــارت بــر قراردادهــا افزایــش یابــد، در حــال حاضــر 
عملیــات طراحــی ســامانه الکترونیکی ثبــت قراردادهــا تقریبا 
ــات  ــل اطاع ــرای تکمی ــا ب ــرار دارد؛ ام ــی ق ــل نهای در مراح
ــان از  ــران و کارفرمای ــی از کارگ ــد اطاعات ــامانه بای ــن س ای
ــن  ــق ســازمان تأمیــن اجتماعــی دریافــت شــود کــه ای طری
ــس  ــه داد: پ ــت. وی ادام ــام اس ــال انج ــا در ح هماهنگی ه
از تکمیــل ایــن ســامانه، تمــام قراردادهــای کار بایــد در 
ایــن ســامانه ثبــت شــوند تــا از هــر گونــه تخلــف در تنظیــم 

ــن ــود. اقتصادآنای ــری ش ــای کار جلوگی قرارداده

برگزاریسیزدهمیندورهازنمایشگاه

قطعاتخودرودراصفهان

کیمیای وطن

ســیزدهمین نمایشــگاه قطعــات 
خــودرو، مجموعه هــا و صنایــع 
وابســته از 6 اردیبهشــت ماه در 

ــد شــد.  ــزار خواه ــان برگ اصفه
بــه گــزارش واحد رســانه شــرکت 
ــن نمایشــگاه  ــان، ای ــی اســتان اصفه نمایشــگاه های بین الملل
در چهــار ســالن نمایشــگاهی و در بیــش از 9 هــزار متــر مربــع 
ــان  ــن دوره میزب ــود و در ای ــا می ش ــگاهی برپ ــای نمایش فض
125 مشــارکت کننده از اســتان های اصفهــان، تهــران، خراســان 
ــد  ــرقی خواه ــان ش ــرز و آذربایج ــدران، الب ــم، مازن ــوی، ق رض
بــود. ایــن نمایشــگاه تــا 9 اردیبهشــت ماه در ســاعات 16 تــا 22 
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــی اس ــگاه های بین الملل ــل نمایش در مح
ــر اســت. افزایــش حضــور شــرکت های  ــل شهرســتان دای در پ
تولیدکننــده در ســال »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« را 

ــمرد. ــگاه برش ــن نمایش ــی ای ــن ویژگ ــوان مهم تری می ت

تعیینحقالزحمهکاریابیهایغیردولتی

درسال96
ــتغال اداره کل  ــی و اش ــت کارآفرین مدیری کیمیای وطن
اصفهــان گفــت:  اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار 
بخشــنامه میــزان حق الزحمــه دفاتــر مشــاوره شــغلی و 
کاریابــی غیردولتــی داخلــی و خارجــی در ســال 1396 توســط 
ــای وزارت  ــروی کار و کاریابی ه ــت نی ــر هدای ــر کل دفت مدی
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابــاغ شــد. ســیف اله علیخانــی 
ــت  ــی باب ــه کاریاب ــزان حق الزحم ــه می ــن اباغی ــزود: در ای اف
ثبت نــام و مشــاوره شــغلی، نحــوه محاســبه و تعییــن 
حق الزحمــه بــه کارگمــاری جوینــده کار در داخــل و خــارج از 
ــن  ــتر و همچنی ــاله و بیش ــای یکس ــرای قرارداده ــور ب کش
نحــوه و میــزان تضمیــن وصــول حق الزحمــه کاریابــی از 
میــزان  اســت. وی گفــت:  تعییــن شــده  جوینــده کار، 
حق الزحمــه دفاتــر مشــاوره شــغلی در دفاتــر کاریابــی 
داخلــی مبلــغ 1۸0 هــزار ریــال و در دفاتــر کاریابــی خارجــی 
ــت:  ــن گف ــی همچنی ــت. علیخان ــال اس ــزار ری ــغ 250 ه مبل
ــرارداد یکســاله  ــرای ق ــی ب ــاری کاریاب ــه کارگم ــه ب حق الزحم
برابــر پنجــاه درصــد حداقــل دســتمزد اعام شــده بــرای 
یکمــاه توســط شــورای عالــی کار در ســال 1396 اســت. 
ــور  ــه منظ ــد ب ــی می توان ــه کاریاب ــان اینک ــا بی ــی ب علیخان
وصــول حق الزحمــه خــود در زمــان معرفــی بــه کار از جوینــده 
کار تضمیــن و تأمیــن الزم را در قالــب ســفته دریافــت کنــد، 
ــی  ــدارک هویت ــن م ــه گرفت ــا مجــاز ب ــرد: کاریابی ه ــد ک تاکی
جوینــدگان کار اعــم از شناســنامه، کارت ملــی، گذرنامــه، 
گواهینامــه بــه عنــوان تضمیــن نیســتند. ایــن مقــام مســئول 
ــه وجهــی از  اضافــه کــرد: کاریابی هــا حــق دریافــت هیچ گون
ــر از تعرفه هــای تعیین شــده را در ایــن  ــه غی ــدگان کار ب جوین
کاریابی هــا  افــزود:  وی  داشــت.  نخواهنــد  بخشــنامه 
ــغلی در  ــت ش ــه فرص ــو ب ــی کارج ــان معرف ــد در زم می توانن
را  ریــال  میلیــون  یــک  مبلــغ  تمایــل کارجــو  صــورت 
علی الحســاب بــه عنــوان پیش دریافــت از میــزان حق الزحمــه 

به کارگماری تعیین شده دریافت کنند.

درآمدعمومیدولتدرقبوضگوشیهمراه
کیمیای وطن همــراه اول جزئیــات ردیــف »درآمــد 
عمومــی دولــت« در قبــوض گوشــی همــراه را تشــریح کــرد. 
اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران اعــام کــرد: 
همان طــور کــه پیــش از ایــن در خصــوص »خدمــات مبتنــی 
ــا  ــد و ب ــانی ش ــا« اطاع رس ــایر هزینه ه ــوا« و »س ــر محت ب
توجــه بــه اینکــه در روزهــای اخیــر، تعــدادی از مشــترکان در 
بعضــی از رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی درخصــوص 
بی اطاعــی کرده انــد،  اظهــار  دولــت«  عمومــی  »درآمــد 
جزئیــات بیشــتری از ایــن مــورد ارائــه می شــود تــا موجبــات 
رفــع ابهــام کاربــران گوشــی همــراه بــه وجــود آیــد. بر اســاس 
ــد بررســی الیحــه  ــه، اســفند ســال 93 و در رون ــن اطاعی ای
ــون  ــه قان ــدی ب ــامی، بن ــورای اس ــس ش ــه در مجل بودج
ــده  ــاده واح ــره 19 م ــوان تبص ــت عن ــال 9۴ تح ــه س بودج
الیحــه بودجــه 9۴ الحــاق شــد کــه اپراتورهــای موبایــل کشــور 
را ملــزم کــرد تــا 10 ریــال مــازاد بــر تعرفــه مصــوب پیامــک را 
ــدای  ــب از ابت ــن ترتی ــد. بدی ــز کنن ــت واری ــاب دول ــه حس ب
فروردین مــاه ســال 9۴ هزینــه ارســال هــر پیامــک بــا 
ــورت  ــه ص ــم ب ــن رق ــده و ای ــه ش ــی مواج ــی 10 ریال افزایش
ــن  ــده و ای ــام ش ــراه اع ــی هم ــای گوش ــزا در قبض ه مج
ــن  ــد. بدی ــانی ش ــانه ها اطاع رس ــوی رس ــز از س ــوع نی موض
ترتیــب آنچــه بــه عنــوان درآمــد عمومــی دولــت یاد شــده، در 
واقــع همــان رقمــی اســت کــه مربــوط بــه افزایــش هزینــه 
ــداد  ــر اســاس تع ــم ب ــن رق ــوده و ای ــران ب پیامک هــای کارب

پیامک های ارسالی افراد متفاوت است. 
طبــق اعــام، ایــن رقــم در قالــب درآمــد حاصلــه متناســب بــا 
وصــول از محــل اعتبــار ردیــف 1۴0-530000 بــه شــرح زیــر به 

ــد: ــط اختصــاص می یاب دســتگاه های ذی رب
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــت هال احم ــه جمعی ــد ب - 35 درص
ایــران )20 درصــد جهــت تأمیــن، تولیــد و کمک هزینــه 
داروهــای بیمــاران بــا اولویــت بیمــاران صعب العــاج و 
ــازمان  ــارات س ــش اعتب ــت افزای ــد جه ــرطانی و 15 درص س

ــزات( ــد تجهی ــت خری ــات جه ــداد و نج ام
ــت  ــی)ره( جه ــام  خمین ــداد ام ــه ام ــه کمیت ــد ب - 20 درص

توانمندســازی نیازمنــدان تحــت پوشــش
- 20 درصــد بــه ســازمان بهزیســتی کشــور جهــت کمــک بــه 
ــراد  ــی اف ــزات توانبخش ــی و تجهی ــای درمان ــن هزینه ه تأمی

تحــت پوشــش
- 5 درصــد جهــت تحــت پوشــش قــرار دادن 50 درصــد حــق 

بیمــه تأمیــن اجتماعی بســیجیان معســر
- 5 درصــد بــه ســازمان بیمــه ســامت ایــران جهــت ارتقــای 
ــی  ــکی و خودمراقبت ــات دندان پزش ــدات خدم ــش تعه پوش

کــودکان و نوجوانــان زیــر 1۴ ســال
- 5 درصــد بــه دانشــگاه پیــام  نــور جهــت تملــک دارایی هــای 

سرمایه ای
- 5 درصد به سازمان پزشکی قانونی

ــه ســازمان انتقــال خــون ایــران بابــت تأمیــن  - 5 درصــد ب
ــات پزشــکی و آزمایشــگاهی. ــزات و ملزوم تجهی
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حتما بخوانید!
داوران ترافیک به اصفهان می آیند

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــر تخصیــص بودجــه 
ــتان  ــاد در اس ــل اعتی ــع معض ــرای رف ــژه ب ــار وی و اعتب

تأکیــد کــرد. 
شــورای  نشســت  در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اظهــار کــرد: افزایــش 
کشــفیات مــواد مخــدر در ســال گذشــته بیانگــر عــزم 
اســتوار در مبــارزه بــا مــواد مخــدر و نیــز نشــانگر 
ــوص  ــیب پذیری درخص ــد و آس ــزان تهدی ــش می افزای
ــت.  ــتان اس ــن اس ــدر در ای ــواد مخ ــرف م ــیوع مص ش
ــع  ــرای رف ــژه ب ــار وی ــه و اعتب ــص بودج ــر تخصی وی ب
معضــل اعتیــاد در اســتان تأکیــد کــرد و گفــت: امســال 
بــرای تحقــق اهــداف برنامــه ششــم توســعه و اجــرای 
ــی، اقتصــادی  ــی، اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل برنامه ه
فرهنگ ســازی و دور کــردن خانــواده از معضــل اعتیــاد 
بــا مــواد مخــدر در نقــاط مختلــف به ویــژه نقــاط آلــوده 

اســتان نیــاز بــه اعتبــارات ویــژه ای اســت. 
و  عمیــق  بینــش  بــا  روحانیــون  وجــود  اســتاندار 
ــه منظــور آمــوزش مطالــب ارزنــده  تفکــری گســترده ب
ــوده  ــق آل ــواد مخــدر در مناط ــا م ــارزه ب در راســتای مب

ــط  ــت: توس ــت و گف ــروری دانس ــری ض ــتان را ام اس
ایــن روحانیــون وضعیــت اشــتغال و بیــکاری معتــادان 

ــد.   ــل آی ــه عم ــات الزم ب ــا اقدام ــود ت ــی ش بررس
ــد اســت در  ســلیمانی دشــتکی خاطرنشــان کــرد: امی
ســال جــاری دســتگاه های متولــی بــا نــگاه ویــژه ای بــا 

ایــن شــورا همــکاری کننــد.
    حضــور گســترده و پرشــور مــردم در پــای 

رأی صندوق هــای 
ــرد: حضــور  ــار ک ــاری اظه اســتاندار چهارمحــال و بختی
ــای رأی  ــای صندوق ه ــردم در پ ــور م ــترده و پرش گس
باعــث ثابــت شــدن بزرگــی و قــدرت جمهــوری اســامی 

ــود.  ــا می ش در دنی
وی گفــت: دشــمنان بــرای جلوگیــری از حضــور مــردم 
ــردم از  ــردن م ــرد ک ــای رأی و دلس ــای صندوق ه در پ
ــی  ــوری اســامی، برنامه هــای شــوم فراوان نظــام جمه
ــرا  ــی و اج ــران طراح ــامی ای ــاب اس ــول انق را در ط

کرده انــد. 
ــران  ــردم ای ــه م ــرد: البت ــد ک ــتکی تاکی ــلیمانی دش س
ــی)ره( و  ــام خمین ــای ام ــا هدایت ه ــا هوشــیاری و ب ب

مقــام معظــم رهبــری و بــا حضــور در صحنــه، تمامــی 
ایــن توطئه هــا را خنثــی می کننــد. 

ــم  ــت یازده ــرد: در دول ــح ک ــتکی تصری ــلیمانی دش س
بــرای جاده هــای چهارمحــال و بختیــاری، 6 هــزار 
و 500 میلیــارد ریــال، یک هــزار و 700 میلیــارد ریــال 
ریــال  میلیــارد   600 و  و یک هــزار  بــرای گازرســانی 
 بــرای آبرســانی روســتایی در اســتان هزینــه شــده 

است. 
ــم  ــش مه ــد نق ــر و امی ــت تدبی ــد: دول ــادآور ش  وی ی
ارزنــده ای در راســتای تســریع در رونــد توســعه  و 
کشــور  غیربرخــوردار  مناطــق  پویــای  و  همه جانبــه 

اســت. داشــته  بختیــاری  و  چهارمحــال  به ویــژه 

    مشارکت مردمی در مقابله با مواد مخدر
امنیتــی و اجتماعــی  همچنیــن معــاون سیاســی، 
ــا دارا  ــرورش ب ــوزش و پ ــرد: آم ــار ک ــز اظه اســتاندار نی
ــواد  ــا م ــارزه ب ــر مب ــم در ام ــه هــدف عظی ــودن جامع ب
مخــدر نقــش بســزایی دارد. جعفــر مردانــی مشــارکت 
مردمــی در مقابلــه بــا مــواد مخــدر را یــک اصــل مهــم 
دانســت و گفــت: یکــی از آســیب های جــدی در حــوزه 
مــواد مخــدر، بی تفاوتــی و واکنــش نشــان نــدادن 
مــردم بــه ایــن موضوع اســت. وی خاطرنشــان کــرد: در 
راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر نبایــد تمامــی وظایــف 
ر ا بــه نیــروی انتظامــی محــول کــرد و فعالیــت تمامــی 

ــت. ــر الزم اس ــن ام ــی در ای ــتگاه های متول دس

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

تخصیص اعتبار ویژه برای رفع معضل اعتیاد 
در چهارمحال و بختیاری

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

داورانترافیکبهاصفهانمیآیند
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
شــهرداری اصفهــان گفــت: داوران 
ترافیــک همزمــان بــا »هفتــه 
نکوداشــت اصفهــان« در خیابان های 
شــلوغ شــهر تخلفــات رانندگــی را 

به متخلفان گوشزد می کنند. 
علیرضــا صلواتــی اظهــار کــرد: 
طــرح داور ترافیــک بــرای کاهــش تخلفــات راننــدگان در ســطح 
ــن طــرح  ــه اینکــه در ای ــا اشــاره ب شــهر اجــرا می شــود. وی ب
جوانــان، همیــار پلیــس ترافیــک می شــوند و تذکــرات الزم را بــه 
راننده هــای متخلــف گوشــزد می کننــد، افــزود: داوران ترافیــک 
نیــز پیامدهــای ناگــوار تخلفــات رانندگــی را بــه راننده هــا تذکــر 
می دهنــد تــا آنــان دیگــر بــرای حفــظ ســامتی جــان خــود و 

دیگــران در شــهر تخلــف نکننــد.  ایمنــا

توسعههواشناسیکاربردی

باهمکاریآموزشوپرورش
نویــن  ایده هــای  از  »هوایــار«  طــرح  کیمیای وطن

مشــترک هواشناســی و آمــوزش و پــرورش در جهــت توســعه 
هواشناســی کاربــردی )تهــک( اســت. مدیــر کل هواشناســی 
اســتان اصفهــان در ســمینار تخصصی کاربــردی »بررســی 
تغییــرات اقلیمــی اصفهــان در دهــه اخیــر و نقش آمــوزش در 
ــژه  ــرورش و به وی ــوزش و پ ــزود: آم ــرات آن« اف ــل اث تعدی
بســترهای  بهتریــن  و  موثرتریــن  از  یکــی  مــدارس، 
فرهنگ ســازی و انتقــال فرهنــگ در خانواده هاســت و اجــرای 
طــرح »هوایــار« می توانــد زمینه هــای بیشــتری را بــرای 
تعامــل هواشناســی و آمــوزش و پــرورش فراهــم کنــد. مجید 
بیجنــدی ترویــج فرهنــگ کاربــرد داده هــای آب و هوایــی در 
کاهــش خســارات بحران هــای جــّوی و ارائــه خدمــات بهتــر 
را از سیاســت های بلنــد و جدیــد ســازمان در دولــت تدبیــر و 
ــوا و  ــی ه ــک« آلودگ ــات »ته ــزود: جلس ــد و اف ــد خوان امی
کشــاورزی کــه بــا حضــور دســتگاه های مشــارکتی اســتان در 
فعالیت هــای  از  می شــود،  برگــزار  هواشناســی  محــل 
ــه داد:  ــت. وی ادام ــه اس ــن زمین ــتان در ای ــی اس هواشناس
ــر  ــال اخی ــری در دو س ــای موث ــه گام ه ــن زمین ــه در ای البت
برداشــته شــده و کاهــش خســارت بــه کشــاورزان در بحــث 
ســرمازدگی و همچنیــن کاهــش پیامدهــای ناشــی از آلودگی 

هوا در سال گذشته از جمله این خدمات بوده است. 
در ایــن نشســت هم اندیشــی بیــش از 100 نفــر از فرهنگیــان 
در مقاطــع ابتدایــی و متوســطه و اعضــای انجمن هــای 
علمــی و تحقیقاتــی حضــور داشــتند کــه بــا مباحثــی همچون 
تغییــرات اقلیمــی در جهانــی و منطقــه ای و نقــش انســان در 

تعدیــل و تشــدید و پیامدهــای آن آشــنا شــدند.

اخبار کوتاه

 شهردار اصفهان مطرح کرد: 

شهرداریاصفهانبهدنبالمدیریت

بخشآلیپسماندهایشهری

کیمیای وطن

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
هاضـــم  پـــروژه  قابلیت هـــای 
بی هــوازی شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــان ب ــهرداری اصفه ــت: ش گف
دنبــال مدیریــت بخــش آلــی 
پســماندهای شــهری اســت. 

بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای مهــدی جمالی ن ــژاد اظهــار 
کــرد: اســتفاده از کارخانه هــای هاضــم در حقیقــت یکــی از 
راه هــای مدیریــت بخــش آلــی )ارگانیک( پســماندهای شــهری 
ــد  ــک فرآین ــه طــی ی ــن کارخان ــرد: در ای ــح ک اســت. وی تصری
بیولوژیــک پســماند جامــد شــهری بــه بیــوگاز تبدیــل می شــود 
و خروجــی ایــن کارخانــه، کــود مرغــوب و بــرق خواهــد بــود. 

ــرای  ــر ب ــوژی مدنظ ــه تکنول ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
معتبرتریــن  از  اصفهــان  شــهر  بیــوگاز  کارخانــه  تأســیس 
شــرکت های آلمــان بــه همــراه دانــش فنــی انتقــال داده 
خواهــد شــد، ادامــه داد: گــروه مپنــا بــه عنــوان مشــارکت کننده 
ــه  ــرا را ب ــاخت و اج ــی، س ــش فن ــال دان ــه انتق ــی وظیف ایران
عهــده خواهــد داشــت. وی خاطرنشــان کــرد: ایــن کارخانــه در 
ــن در روز احــداث خواهــد  ــا ظرفیــت هــر یــک 250 ت ــاز ب دو ف
ــه عنــوان ســرمایه گذار و مشــارکت کننده  ــا ب شــد و شــرکت مپن
 داخلــی بــا دریافــت هســته اصلــی تکنولــوژی از شــرکت آلمانــی 
و ســاخت بخش هــای داخلــی طــی 18 مــاه از انعقــاد قــرارداد 
ــر  ــادآور شــد: ه ــژاد ی ــد رســید. جمالی ن ــرداری خواه ــه بهره ب ب
ــارد  ــر 60 میلی ــزون ب ــرمایه گذاری اف ــا س ــروژه ب ــن پ ــاز از ای ف
ــت کم 30  ــان دس ــهرداری اصفه ــه ش ــود ک ــرا می ش ــان اج توم
درصــد آن را محقــق خواهــد کــرد. وی گفــت: بــه ازای خروجــی 
ــرق  ــد ب ــوان تولی ــگاوات ت ــزان 4.4 م ــی، می ــاز 250 تن ــر ف  ه
و 60 تــن کــود مرغــوب بــه صــورت روزانــه وجــود دارد و عــاوه بر 
تولیــد محصــوالت مفیــد، ایــن پــروژه می توانــد بــا کاهــش دفن 
پســماند بــه میــزان 33 هــزار تــن در ســال، کاهــش مصــرف گاز 
طبیعــی بــه میــزان 23 میلیــون متــر مکعــب و کاهــش میــزان 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه میــزان 20 هزارتــن در ســال بــه 

محیــط زیســت اصفهــان کمــک شــایانی کنــد. 
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه قــرارداد شــهرداری 
ــدت 20  ــه م ــا ب ــت و مپن ــه روش BOT اس ــا ب ــان و مپن اصفه
ــون  ــزود: هم اکن ــت، اف ــد داش ــل خواه ــرداری کام ــال بهره ب س
عــاوه بــر امکان ســنجی های فنــی و اقتصــادی طــرح، طراحــی 
پایــه و جانمایــی انجــام شــده و آمــاده شــروع عملیــات احــداث 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ایــن پــروژه کــه در ایــن مقیــاس 
ــا  ــت، ب ــور اس ــماند کش ــت پس ــه مدیری ــروژه در زمین ــن پ اولی
همــت دوچنــدان مپنــا، آمــاده کلنگ زنــی رئیس جمهــور اســت.

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

فرمانــده ناحیــه مقاومــت ســپاه اردســتان اظهــار کــرد: 
ــتند  ــه داش ــذی ک ــد ناف ــا دی ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام حض

بــه منظــور بقــای انقــاب و پاســداری از 
نوپــای  انقــاب  ارزش هــای  و  آرمان هــا 

اســامی ســپاه را تأســیس کردنــد. 
ســرهنگ دوم پاســدار حســن فخــرل اظهــار 
کــرد: ســپاه در برهــه ای از زمــان بــرای حفظ 
ــود وارد عرصــه نظامــی  ــاز ب ایــن انقــاب نی
شــود و بــا کمــک بســیج، انقــاب را از 

ــد.  ــات ده ــمنان نج ــای دش گرداب ه
وی افــزود: ســپاه پاســداران بــا به کارگیــری نیروهــای 
مؤمــن و انقابــی توانســته از نظــر امنیتــی و دفاعــی، یکــی 
از قدرتمندتریــن نیروهــای نظامــی دنیــا تلقــی شــود. فخــرل 
ــی،  ــت داخل ــظ امنی ــپاه در حف ــه س ــه وظیف ــان اینک ــا بی ب

وظیفــه ای بســیار مهــم اســت، تصریــح کــرد: وظیفــه 
ــاع از  ــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در حفــظ دف ذات

آرمان هــای انقــاب اســامی بســیار اهمیــت دارد. 
ــداران  ــپاه پاس ــرد: س ــح ک ــتان تصری ــپاه اردس ــده س فرمان
انقــاب اســامی در بعــد دیگــر کــه حفــظ 
دســتاوردهای نظــام مقــدس جمهوری اســامی 
بــوده، نقــش بســزایی دارد. وی بــا بیــان اینکــه 
ســپاه پاســداران در شــناخت دســتاوردهای 
داخلــی و خارجــی وظیفــه ای دارد، تصریــح کــرد: 
ــناخت  ــه ش ــاز ب ــام نی ــرت ام ــای حض آرمان ه
 دارد کــه ایــن وظیفــه را ســپاه بــه عهــده گرفتــه 
ــه کارهــای فرهنگــی  ــوده؛ بلک ــی نب ــط نظام ــه آن فق  و وظیف
و نگرشــی بــرای حفــظ و ثبــات انقــاب اســامی نیــاز اســت. 
فخــرل ابــراز امیــدواری کــرد: مــردم بــا حضــور آگاهانــه خــود 
در انتخابــات، یــک میــراث بزرگــی را بــه نمایــش می گذارنــد 
و حماســه بــزرگ دیگــری را بــرای کشــور خلــق خواهنــد کــرد.

فرمانده سپاه اردستان:

سپاهپاسداران،یکیازقدرتمندتریننیروهاینظامیدنیاست
از  بســیاری  افتتــاح  از  کرمــان  شــهر  شــورای  رئیــس 
پروژه هــای شــهری کرمــان در شــهریورماه ســال جــاری خبــر 
ــدان آزادی و  ــعیدی، می ــذر س ــروژه روگ ــرد: پ ــام ک داد و اع
ســایر پروژه هــای شــهر کرمــان، پیــش از اتمــام شــورای شــهر 

دوره چهــارم بــه بهره بــرداری خواهنــد رســید. 
عملکــرد  درخصــوص  مشــرفی  علی اکبــر 
شــورای شــهر کرمــان در دوره چهارســاله 
ــس  ــه رئی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــود گف خ
بنابرایــن  بــودم،  کرمــان  شــهر  شــورای 
ــه  ــل را مطالع ــرد شــورای ســه دوره قب عملک
ــا و  ــن برنامه ه ــان مهم تری ــا در جری ــردم ت ک

فعالیت هــای آن هــا قــرار گیــرم.
ــی از  ــل را یک ــوراهای ماقب ــای ش ــا و فعالیت ه  وی برنامه ه
پایه هــای برنامه ریزی هــای ایــن شــورا دانســت و عنــوان 
کــرد: همــه شــوراها فعالیت هــا و اقدامــات مناســبی در 
دوران خــود انجــام داده انــد؛ همچنیــن شــهرداران قبلــی نیــز 

بــه خوبــی بــه وظایــف خــود عمــل کرده انــد. رئیــس شــورای 
ــه نحــو  شــهر کرمــان، دوره چهــارم شــورای شــهر کرمــان را ب
چشــمگیری بهتــر از ادوار گذشــته می دانــد و بیــان کــرد: 
در حــال حاضــر شــهرداری کرمــان حــدود یــک هــزار پــروژه 
ــرا دارد؛  ــال اج ــان در ح ــهر کرم ــر ش در سراس
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 2 ه ــه ح ــن آنک ضم
پــروژه توســط بخــش خصوصــی بــا هماهنگــی 
ــام  ــت انج ــهر در دس ــطح ش ــهرداری در س ش
ــارد  ــزار میلی ــدود 3 ه ــام ح ــت. وی از انج اس
تومــان پــروژه در ســطح شــهر کرمــان خبــر داد 
و اظهــار کــرد: ایــن مقــدار پــروژه در طــول تاریخ 
ــی 2  ــن مال ــه تأمی ــن آنک ــود. ضم ــان بی ســابقه ب شــهر کرم
هــزار میلیــارد تومــان ایــن پروژه هــا توســط بخــش خصوصــی 
ــه  ــان در بودج ــارد توم ــزار میلی ــک ه ــمتی از ی ــت و قس اس
ــده  ــه آن در بودجــه ســال آین ــاری شــهرداری و بقی ســال ج

ــی خواهــد شــد. ایســنا ــن مال شــهرداری تأمی

در شهر

رئیس شورای شهر کرمان خبر داد:

برگزاریجشنافتتاحپروژههایشهریکرمان

سنا
: ای

س
عک

 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر با اینکه تحدید حدود شش دانگ یکباب خانه پاک شماره 15/2617واقع در فاورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی 

بموجب رای شماره7003252-1395/7/5 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام خانم شهناز قاسمی فرزند علی در جریان 

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

حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/2/30ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:96.2.4

مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک ساختمان تجاری مسکونی پاک شماره 19/978 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق 

وپرونده ثبتی به  نام آقای اصغر رضایی  کلیشادی  فرزند یداله در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 

بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1396/2/25 ساعت 9 صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 

واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :1396/2/4   م/الف 90  مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان  

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
بیگم  علیه 1-سکینه 2-زهرا  پرونده شماره 94197ح2اجرایی موضوع  در  دارد  نظر  در  دادگاه عمومی حقوقی فاورجان  احکام شعبه دوم  اجرای 

3-سیدعبدالحسین 4-سید جواد 5-مریم بیگم 6-عزت 7-سید نعمت هللا همگی خلیلی حسین آبادی فرزندان سید کریم 8-معصومه مرادی 

جلرستانی فرزند حسن  در تاریخ یکشنبه96/2/31 به منظور فروش یک قظعه زمین مزروعی به متراژ تقریبی 535/05 واقع در جلرستان خ قلم باقر 

2-قظعه زمین مزروعی بایر به مساحت770متر مربع واقع در جلرستان حسین آباد خ بهشت کوچه شهید غفاری انتهای کوچه سمت راست 3-یک 

باب منزل مسکونی یک طبقه واقع در روستای حسین آباد کوچه شهید احمد محمدی  ملکی محکوم علیه و محکوم له فوق الذکر   که دارای سابقه 

ثبتی به شماره میباشد و ملک مذکور مشاع/مفروزمیباشد و متعلق حق غیر میباشد/نمیباشد از ساعت10الی11صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای 

احکام حقوقی فاورجان اطاق 228 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ1337625000-1 6727625000-2 

3-1170000000ریال ارزیابی شده است.متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 

از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290288005 ایداع و 

فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده دهدرصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد 

بابایی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فاورجان

دادنامه
آقای ابراهیم شفیعی فرزند قاسم علی ساکن فاورجان خ بقیع کوچه نظام پ 12 دادخواستی به خواسته الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند 

رسمی انتقال یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 به شماره شهربانی 63-284د17 به طرفیت آقای رضا صناعی سهروفیروزانی فرزند نعمت هللا 

2-مهدی لشکری فرزند بوشهر که با ارجاع به این شعبه ثبت به کاسه 377/95 برای روز سه شنبه 96/3/30 ساعت 7 عصر تعیین وقت شده است 

و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده 1023 و1029قانون مدنی وماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا خوانده )نامبرده فوق(با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد و اال این آگهی به منزله اباغ تلقی میشود

شعبه 4 حقوقی شورای حل اختاف فاورجان )ابریشم(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 960074 خواهان علیرضا غانمی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت بهرام درعلی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 

برای روز....................... مورخ   96/3/20 ساعت 9:30 تعیین گردیده است.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 

شمالی،نبش چهارراه وکا شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 1885/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 930030)اجرا1( اجرای احکام به نفع صفورا ملکی علیه محمد مهدی 

عباسی به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 96/02/20 ساعت 9 صبح به منظور فروش طبقه همکف حدود 78 مترمریع عرصه از یک منزل 

مسکونی دوطبقه واقع در دولت آباد خیابان آزادگان شمالی کوچه حیدر روبروی مدرسه حاج حسین داوری پ 103 سفت کاری و گچ و خاک و سقف 

و تیرچه بلوک که توسط کارشناس به مبلغ 285000000 ریال ارزیابی کرده است و فعا در تصرف آقای عباسی است برگزار نماید. طالبین می توانند پنج 

روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر این اجرا از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک 

به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد الزم به ذکر است خریدار میبایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 

حساب سپرده دادگستری واریز نماید.اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/88/م الف به تاریخ 96/02/02

 آگهی تحدیدحدودعمومی ثبت اسنادوامالک
 شهرستان گلپایگان سال 1396

آگهی تحدید ماده14 پیرو آگهی نوبتی قبلی تحدید حدودرقبات 
مربوط به بخشهای 1و2و3و4و  6 حوزه ثبت گلپایگان بشرح زیر 

می باشد
))بخش یک ثبت گلپایگان((

زاده فرزند غامحسین و سایر  براتی  آقای علی حسین   -1526
شرکا ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2568/13 مترمربع 

و سایر  فرزند غامحسین  زاده  براتی  علی حسین  –آقای   1570
شرکا ششدانگ یکباب ساختمان

1828-خانم زهرا قایدی فرزند محمدتقی و سایر شرکا ششدانگ 
یکقطعه زمین سه جریبی 

1920- آقای مجید اخاقی فرزند مرحوم حسین اخاقی احدی از 
ورثه و سایر شرکا  ششدانگ یک قطعه زمین چهار جریب تقریبی

شرکا  سایر  و  محمدتقی  فرزند  قطبی  تقی  محمد  1972-آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین پانزده قفیزی

شرکا  سایر  و  حسین  فرزند  اخاقی  علی  محمد  2010-آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین یک جریبی

2128 -آقای مرتضی صفائی فرزند محمد و سایر شرکا ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2825/71 مترمربع 

تاریخ تحدید: چهارشنبه27 /96/2
محمد  فرزند  اله کاوه  نعمت  اصلی–آقای   4768 از  فرعی   117
 814000 به مساحت  مزروعی  زمین  قطعه  یک  مهدی ششدانگ 

مترمربع)مستثنیات مالکانه پاک 4768(
4395–آقای عباس خرمی فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه 

زمین دو جریب و نیمی تقریبی بمساحت 3726 مترمربع
))بخش دو ثبت گلپایگان((

 )شماره های فرعی زیرازشماره 2 اصلی واقع در قریه ابلوالن علیا(
625-آقای مهدی کریمی فرزند رضا  ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 1734/30 مترمربع
628-آقای مهدی کریمی فرزند رضا  ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 2502 مترمربع
715-آقای قاسم خوش نویسان فرزند علی ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 1667/98 مترمربع
 )شماره فرعی زیرازشماره 3 اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی(

1663-خانم اقدس اسدکی فرزند حسن و سایر شرکا  ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4683/82 مترمربع
)شماره فرعی زیرازشماره 4 اصلی واقع در قریه اسفنجه(

شرکاء  سایر  و  محمدعلی  فرزند  سهرابی  شاهین  709-آقای 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 296/20 متر مربع

)شماره های فرعی زیرازشماره 5 اصلی واقع در قریه رباط پیرعلی(
35-آقای محمد حسین زینلی فرزند محمدرضا و شرکا  ششدانگ 

یک  قطعه زمین بمساحت 1516/22 مترمربع
64- آقای مرتضی زینلی فرزند محمد و شرکا ششدانگ یکقطعه 

زمین بمساحت 3901/59 مترمربع 
رباط  قریه  در  واقع  اصلی  شماره9  از  زیر  فرعی  های  )شماره   

حسینیه(
88- خانم مریم ابراهیمی فرزند غامرضا و شرکا ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت یک جریب
572- آقای ذبیح اله سهیلی فرزند غامعلی ششدانگ یک قطعه 

زمین دو قفیز و نیمی
634- خانم پری خدابخشی فرزند سیف اله و شرکا ششدانگ 

یکباب ساختمان
920- آقای علی خدابخشی فرزند محمد اسماعیل  ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی بمساحت 2031/88 مترمربع
تاریخ تحدید : شنبه96/2/30
))بخش سه ثبت گلپایگان((

 )شماره فرعی زیر از شماره 48 اصلی واقع در قریه فقستان محمد 
کریم (

206-آقای علیرضا شهابی فرزند شکراله ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 5289/79 مترمربع

)شماره های فرعی زیر از شماره 55 اصلی واقع در قریه اسفاجرد (
204-آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 12425 مترمربع
205-آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 23915 مترمربع
206-آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 8240 مترمربع
))بخش چهار ثبت گلپایگان((

)شماره های فرعی زیر از شماره 4  اصلی واقع در قریه نیوان سوق(
1500-آقای علیرضا عدولی فرزند عطا اله و سایر شرکا ششدانگ 

یک قطعه زمین یک جریبی )جای موتور آب(
1998- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی بمساحت 7299/92 مترمربع
1999- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی   بمساحت 4587/42 مترمربع
2000- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک 

باب کوره آجرپزی   بمساحت 7447/65  مترمربع
2001- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی  بمساحت 16082/12  مترمربع
2002- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی   بمساحت 14515/39  مترمربع
2003- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی   بمساحت 6075/53  مترمربع

2004- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی   بمساحت 47167/41  مترمربع 

تاریخ تحدید : دوشنبه 96/3/1
)شماره فرعی زیر از شماره8 اصلی واقع در قریه اسفرنجان(

138- خانم عذرا مدنی فرزند رضا و سایر شرکا ششدانگ قطعه 
زمین سه جریب وپنج قفیزی 

و  ملکی  رباط  قریه  در  واقع  اصلی  شماره9  از  زیر  فرعی  )شماره 
آرجان(

محمد  سید  فرزند  میرمحمدی  محمدرضا  سید  113-آقای 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 2977/4 مترمربع

)شماره فرعی از شماره  11 اصلی واقع در قریه وارنیان(
157- موقوفه حسن عباسی بنمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  وقف  بر  تولیت  شهرستان گلپایگان 

تقریبا دو جریبی
)شماره فرعی از شماره  28 اصلی واقع در قریه سرآور(

یک  ششدانگ  الرضا  موسی  فرزند  خوبان  حسین  آقای   -256
قطعه زمین مزروعی

 ))بخش شش ثبت گلپایگان((
)شماره های فرعی زیر از شماره 2  اصلی واقع در قریه وانشان(

1164-آقای قدرت اله کفایتی فرزند محمد مهدی  ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 15 قفیز تقریبی

2193-آقای مجید زند کریمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه 
زمین بمساحت 8691/10 مترمربع

تاریخ تحدید : چهارشنبه 96/3/3  
تحدید حدود اماک یاد شده به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در 
محل شروع خواهد شد و در صورت مواجه شدن با تعطیلی ناگهانی 
به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب  لذا  میگردد  تحدید  بعد  روز  در 
صاحبان اماک و مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
د ر محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان اماک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد .اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید فقط 30 روز پذیرفته خواهد 
شد ضمنا بموجب تبصره 2 ماده واحده مصوب 83/3/25 مجلس 
شورای اسامی معترضین بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع قضائی مراجعه

نمایند 
 تاریخ انتشار: دوشنبه 1396/2/4

 مهدی صادقی وصفی  
رئیس ثبت اسناد و اماک گلپایگان      
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حتما بخوانید!
بیمه خبرنگاران در حال پیگیری است

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

ــا رشــد تکنولــوژی هــر روز اهمیــت رادیــو  اگرچــه امــروزه ب
تحلیــل مــی رود، امــا رادیــو قطعــا یکــی از نوســتالژیک ترین 
ــان  ــم جه ــار مه ــیاری از اخب ــت. بس ــان اس ــانه های جه رس
بــرای اولیــن بــار از طریــق امــواج رادیــو اعــام شــده اســت 
ــا ایــن رســانه  ــد ب و از ایــن جهــت هیــچ رســانه ای نمی توان
ــالروز  ــت ماه، س ــروز، 4 اردیبهش ــد. ام ــت کن ــال رقاب کهنس

تأســیس رادیــو در ایــران اســت.
    رادیو در ایران

در ســال 1303 )ه. ش( بــه همــت وزارت جنــگ، مقدمــات 
اســتفاده از بی ســیم در کشــورمان فراهــم و در ســال 1305 
ــیم  ــامانه بی س ــال 1311 س ــد. از س ــران ش ــیم وارد ای بی س
در ایــران توســعه پیــدا کــرد کــه در نهایــت بــه تولیــد رادیــو 
منتهــی شــد. هیئــت وزیــران روز 2 مهــر 1313 اســتفاده از 
رادیــو را تصویــب کردنــد و مقرراتــی وضــع شــد کــه طبــق آن 
بــرای نصــب آنتــن و اســتفاده از رادیــو اجــازه وزارت پســت 
و تلگــراف و تلفــن الزم بــود. در ســال 1316 مقدمــات ایجــاد 
ــم و  ــن فراه ــراف و تلف ــت و تلگ ــو در وزارت پس ــز رادی مرک
در پــی ایــن اقــدام در ســال 1317 ســازمان پــرورش افــکار 
تأســیس شــد. ایــن ســازمان دارای گروه هــای مطبوعــات و 

ــود.  ــی و موســیقی ب ســخنرانی و نمایش هــای رادیوی

در 3 اردیبهشــت 1319، نخســتین دســتگاه پخــش صــدا یــا 
ــاده  ــع در ج ــیم واق ــل بی س ــران در مح ــو در ته ــان رادی هم
قدیــم شــمیران افتتــاح شــد و در روز 4 اردیبهشــت همــان 
ــود را در  ــای خ ــی برنامه ه ــتنده رادیوی ــن فرس ــال، اولی س

ســاعت 7 بعدازظهــر پخــش کــرد. 
در ابتــدا برنامه هــای رادیویــی محــدود بــه برنامه هــای 
شــبانه بــود کــه از ســرودهای ملــی، پیام هــای مهــم دولــت، 

ــی تشــکیل می شــد.  ــی و غرب ــار و موســیقی ایران اخب
در اوایــل پخــش برنامه هــای رادیویــی، در بخش هــای 
ــو  ــی رادی ــای میدان ــا و گیرنده ه ــران، بلندگوه ــف ته مختل
قــرار داده شــده بــود و مــردم از ایــن وســیله ارتباطــی 

بی ســابقه بســیار هیجــان زده شــدند. 
ــردم  ــد، م ــش می ش ــی پخ ــرودهای مل ــه س ــی ک هنگام
برمی خاســتند و بی حرکــت می ایســتادند. ایــن حرکــت 
یکــی از اولیــن نمادهــای نوگرایــی ملــت ایــران بــود. پــس 
ــی  ــون مل ــو و تلویزی ــام ســازمان رادی از انقــاب اســامی، ن
ــر  ــران تغیی ــوری اســامی ای ــه صداوســیمای جمه ــران ب ای

پیــدا کــرد.
    اولین گوینده های رادیو

ــه  ــت ک ــندی نیس ــده، س ــای مان ــای برج ــیو صداه در آرش
مشــخص کنــد اولیــن بــار صــدای چــه کســی از رادیــو ایــران 
شــنیده شــد. آنچــه هم اکنــون در آرشــیو اســت و هــر ســال 

4 اردیبهشــت از شــبکه های متعــدد رادیــو پخــش می شــود 
صــدای رضــا ســجادی اســت. 

طوســی حائــری نیــز اولیــن گوینــده زن رادیــو بــود. او فرزند 
آیــت هللا مازندرانــی و نــوه شــیخ عبــدهللا حائــری مازندرانــی 
بــود. حائــری تحصیلکــرده فرانســه بــود و بــا مرحــوم داوود 

رشــیدی نیــز نســبت خانوادگــی داشــت.
    اولین رادیوها

اولیــن رادیوهایــی کــه بــه خانــه ایرانی هــا آمدنــد، رادیوهــای 
ــس  ــتینگهاوس و زیمن ــای وس ــا مارک ه ــی ب ــزرگ المپ ب
ــا  بودنــد. وقتــی روشــن می شــدند، مدتــی زمــان می بــرد ت

ــد. ــه کار کن ــو شــروع ب المپ هــا داغ شــود و رادی

 ایــن رادیوهــا از لحــاظ بزرگــی چیزی شــبیه بــه تلویزیون های 
ــری  ــتوری خب ــو ترانزیس ــد و از رادی ــروزی بودن ــچ ام 21 این
ــه  ــه 40 ب ــط ده ــتوری در اواس ــو ترانزیس ــای رادی ــود. پ نب
ــی  ــوی المپ ــر از رادی ــر و ارزان ت ــاز شــد کــه کوچک ت ــران ب ای

بــود. 
ــار در ســال 1965  ــرای اولین ب ــم ب ــن ه شــرکت ســونی ژاپ
ــوی ترانزیســتوری را  ــد رادی ــوه تولی ــه صــورت انب میــادی ب
شــروع کــرد کــه بــا یــک باتــری کوچــک کار می کــرد و بــه 
ــد. در آن  ــا می ش ــب ج ــود و در جی ــت ب ــف دس ــدازه ک ان
ســال ها بســیاری بــه ســراغ ایــن رادیــو رفتنــد و در بیشــتر 

خانه هــا پیــدا می شــد.

- هفــت قســمت از ســریال »آرمانــدو« بــه کارگردانــی 
احســان عبدی پــور تصویربــرداری شــد. ســریال »آرمانــدو« 
دربــاره شــخصیتی اســت کــه چنــد نقــش را بــازی می کنــد 
ــن  ــش ای ــگ، نق ــا آذرن ــدی دارد و حمیدرض ــای کم و فض

ــد. ــازی می کن ــان ب ــام آرم ــا ن ــخصیت را ب ش
- فیلــم »ســاعت 5 عصــر« بــه کارگردانــی مهــران مدیــری 
ــه نمایــش خــود را دریافــت کــرد. ســیامک انصــاری  پروان
امیــر جعفــری، آزاده صمــدی و نگیــن معتضــدی، بازیگــران 

اصلــی ایــن فیلــم هســتند.
- ابوالقاســم طالبــی، کارگــردان ســینما، در بیمارســتان 
بســتری شــد. او چنــد ســال پیــش عمــل بــاز قلــب کــرده 
ــب  ــتی قل ــل آنژیوالس ــت عم ــوروز 96 تح ــل از ن ــود و قب ب

ــود. ــه ب ــرار گرفت ق
- خانــه تجســمی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان در ادامــه 
برگــزاری مجموعــه نمایشــگاه های بررســی نقاشــی اصفهــان  
ایــن بــار نوزدهمیــن نمایشــگاه خــود را بــه آثــار زهــرا 

ــت. ــاص داده اس ــی اختص قراخان
- نهمیــن بازارچــه  هنــری »رخــداد« 8 اردیبهشــت در 
ــر  ــود. ب ــزار می ش ــچیان برگ ــری فرش ــع فرهنگی هن مجتم
ــت ماه  ــا 6 اردیبهش ــدان ت ــوان، عاقه من ــن فراخ ــاس ای اس
فرصــت دارنــد بــرای ثبت نــام و اخــذ غرفــه ثبت نــام    

ــد. کنن
ــا  ــپیلبرگ« ب ــتیون اس ــد »اس ــم جدی ــران فیل ــخ اک - تاری
ــام شــد.  ــام هنکــس« اع ــل اســتریپ« و »ت ــازی »مری ب
ــده از  ــاب نش ــرای آن انتخ ــی ب ــوز نام ــه هن ــم ک ــن فیل ای
تاریــخ 22 دســامبر 2017 بــه صــورت محــدود، اکــران خــود 

را آغــاز می کنــد.
- رونمایــی از نســخه بازسازی شــده »ناخــدا خورشــید« بــا 
حضــور عوامــل ایــن فیلــم 30 ســاله در حالــی برگــزار شــد 

کــه ناصــر تقوایــی در ایــن مراســم حاضــر نبــود.
- نگارخانــه »فرمانفرمــا« عصــر جمعــه 8 اردیبهشــت 
ــران  ــر ای ــاخص هن ــای ش ــو چهره ه ــار فیگوراتی ــه آث ــا ارائ ب

می شــود. افتتــاح 
- »دشــمن مــردم« بــه کارگردانــی ســینا راســتگو از اواخــر 

ــی رود. ــه م ــوی روی صحن ــاالر مول اردیبهشــت ماه در ت
- تصویربــرداری ســریال »ســّر دلبــران« از ابتــدا تــا انتهــا در 

یــزد انجــام می شــود.
- احمــد کیارســتمی اعــام کــرد آخریــن مراحــل فنــی فیلم 
»24 فریــم« ســاخته پــدرش در حــال انجــام اســت تــا در 

جشــنواره کــن فرانســه بــه نمایــش درآیــد.
ــزر نمایشنامه نویســی  ــزه پولیت ــده جای ــد ممــت، برن - دیوی
فیلمنامه نویــس و کارگــردان آثــار مانــدگار و تحسین شــده ای 
چــون »گلن گــری گلــن رأس«، »بوفالــوی آمریکایــی« 
ــن  ــندگی آنای ــن کاس نویس ــان«، اولی ــگ را بجنب و »س
ــی برگــزار  را در اســتارت آپ »مســتر کلــس« ســیلیکون ول

می کنــد.

 »فاصله های متساوی« 

در موزه هنرهای معاصر

کیمیای وطن

همزمــان بــا هفتــه نکوداشــت 
عکــس  نمایشــگاه  اصفهــان 
بهشــــتی«  »مجیــد کـورنـــگ 
عــکاس  پولــروس«،  »ژوزف  و 
اتریشــی، بــا عنــوان »فاصله هــای 
متســاوی« 4 اردیبهشــت ســاعت 
17 در مــوزه هنرهــای معاصــر گشــایش می یابــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــخ 4  ــا تاری ــون ت ــاد گوناگ ــر در ابع ــگاه، 25 اث ــن نمایش در ای
خردادمــاه بــه نمایــش درخواهــد آمــد. جهــان ایرانــی در 
ــرای  ــی ب ــان ایران ــت وجوگری در جه ــی و جس ــان جهان اصفه
ــا  ــهری ب ــانه ش ــی عکاس ــان در بازنمای ــن جه ــتر ای درک بیش
ــگردهای  ــتفاده از ش ــن اس ــان و همچنی ــر زم ــر عنص ــد ب تاکی
شــخصی عــکاس بــر ســر وضعیــت خاصــی از اشــیا، مکان هــا 
ــرج  ــف از مخ ــن تعری ــاید نزدیک تری ــته، ش ــای زیس و فضاه
ــران  ــاوت ای ــور متف ــر از دو کش ــکاس هم عص ــترک دو ع مش
و اتریــش در ایــن نمایشــگاه باشــد. نشســت تخصصــی 
ــا حضــور  ــن نمایشــگاه 4 اردیبهشــت ماه از ســاعت 17:30 ب ای
ــد اتریشــی، در محــل ســینماتک  ــروس«، هنرمن »جــوزف پول

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــر اصفه ــای معاص ــوزه هنره م

ریاست دانشگاه آزاد برکنار شد
حمیــد میــرزاده بــا تصمیــم اکثریــت اعضــای هیئــت 
امنــای دانشــگاه آزاد از ریاســت ایــن دانشــگاه کنــار 
رفــت. بــه درخواســت چهــار نفــر از اعضــای هیئــت امنــای 
ــنامه  ــاده 11 اساس ــک م ــره ی ــق تبص ــگاه آزاد و مطاب دانش
ایــن دانشــگاه عصــر روز یکشــنبه جلســه فوق العــاده 
هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد بــه ریاســت علی اکبــر والیتــی 

ــد.  ــکیل ش تش
ــث و  ــس از بح ــه پ ــن جلس ــا در ای ــت امن ــای هیئ اعض
بررســی فــراوان رای گیــری کردنــد و بنــا بــر تصمیــم 
اکثریــت اعضــا مقــرر شــد حمیــد میــرزاده، رئیــس فعلــی 
ایــن دانشــگاه طــی یــک هفتــه از ریاســت اســتعفا دهــد و 
ــد.  ــد ش ــار خواه ــود برکن ــورت او خودبه خ ــن ص ــر ای در غی
وزرای علــوم و بهداشــت بــه عنــوان دو تــن از اعضــای 
حقوقــی هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد پــس از اظهــار نظــرات 
خــود در ایــن جلســه بــرای شــرکت در جلســه هیئــت دولت 
از جلســه خــارج شــدند؛ بــا ایــن حــال جلســه بــا حضــور 
ــای  ــت امن ــم هیئ ــر تصمی ــا ب ــر ادامــه یافــت. بن هفــت نف
ــوان »سرپرســت  ــه عن ــان ب ــد نوری دانشــگاه آزاد علی محم

ــنیم ــود. تس ــوب می ش ــگاه آزاد  منص ــت« دانش موق

اخبار کوتاه

ــور در  ــا حض ــی ب ــی اوج ــلیمانی و عل ــپند امیرس س
برنامــه »فرمــول یــک«، قصــور پزشــکی دربــاره  مــرگ 
ــه  ــد ک ــف کردن ــایعه ای توصی ــتانی را ش ــارف لرس ع

منبــع آن را نمی داننــد.
ــل  ــارف روز قب ــرد: ع ــار ک ــلیمانی اظه ــپند امیرس  س

ــرده؛  ــکه مـی کـ ــتش سکسـ از درگذشـ
همســرش در ایــن رابطــه بــا کمنــد 
ــه  ــم ب ــد ه ــت. کمن ــرده اس ــت  ک صحب
او گفتــه بــود جمشــید مشــایخی بابــت 
ــک  ــه و ی ــه بیمارســتان رفت سکســکه ب
ــه  ــه بســتری شــده اســت. این گون هفت
می شــود کــه همســر عــارف او را بــه 

ــه او  ــه ب ــی ک ــد از آرام بخش ــرد و بع ــتان می ب بیمارس
می زننــد، بــا حــال خــوب بیــرون می آیــد. 

وی افــزود: عــارف، انســان ســالم و ورزشــکاری 
ــر  ــت اگ ــالگی می گف ــش در 44 س ــال پی ــود و س ب
ــم  ــروم، می توان ــم کشــتی آزاد ب ــه تی ــاال ب ــن ح همی

آنجــا عضــو شــوم. بنابرایــن ایــن اتفــاق خیلــی 
شــوکه کننده بــود. مــن خــواب بــودم. ســاعت 7 صبح 
دیــدم عــارف لرســتانی دارد بــه مــن زنــگ می زنــد. با 
خــودم گفتــم یعنــی چــه کســی فــوت کــرده و ماجــرا 
ــد. گوشــی  ــه مــن زنــگ می زن چیســت کــه عــارف ب
را کــه برداشــتم گفتــم جانــم عــارف؛ امــا 
ــه مــن  ــود و ب همســرش پشــت خــط ب

گفــت چــه اتفاقــی افتــاده اســت.
مــن  از  او  داد:  ادامــه  بازیگــر  ایــن   
خواســت همــه را باخبــر کنــم و مــن 
ــام  ــن کار را انج ــور ای ــودم چط ــده ب مان

بدهــم. 
ــد  ــه نمی دان ــان اینک ــا بی ــن ب ــلیمانی همچنی امیرس
ــاره عــارف از کجــا آمــده   شــایعه قصــور پزشــکی درب
ــت: از  ــان گف ــدارد، در پای ــت ن ــایعه صح ــن ش و ای
مــردم کــه اینقــدر هــوای مــا را داشــتند، تشــکر 

می کنــم. ایســـنا

قصور پزشکی درباره عارف لرستانی، شایعه است
معــاون حقوقــی امــور اســتان ها و مجلــس وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد، از پیگیــری بیمــه خبرنــگاران خبــر داد و در عیــن 
ــات پیــش رو تصریــح کــرد کــه  ــه انتخاب ــا اشــاره ب حــال ب

هنرمنــدان در ایــن رویــداد نقــش ذی قیمتــی دارنــد. 
از آخریــن  ارائــه گزارشــی  بــا  ســید هــادی حســینی 

پیگیری هــای صورت گرفتــه دربــاره بیمــه 
خبرنــگاران گفــت: گروهــی را بــرای بررســی 
اشــکاالت نظــام بیمــه ای خبرنــگاران تعییــن 
اشــکاالت  ایــن  از  بخشــی  کــرده ام کــه 
مربــوط بــه مســائل مالــی و قانونــی اســت.

ــگاران و  ــکات خبرن ــه مش ــاره ب ــا اش  وی ب
ــگار  ــراد غیرخبرن ــان از ورود اف ــت آن معیش

ــوط  ــیب های مرب ــی از آس ــوان یک ــه عن ــه ب ــن حیط در ای
بــه رســیدگی بــه بیمــه خبرنــگاران یــاد کــرد و گفــت: 
ــه  ــن زمین ــز در ای ــاختمانی نی ــران س ــه کارگ ــه ک همان گون
نظــام  ایــن  در  نیــز  خبرنــگاران  داشــتند،  مشــکاتی 
آســیب هایی دیده انــد؛ بــر همیــن اســاس تــاش می کنیــم 

ــع آن بکوشــیم.  ــت رف ــم و در جه ــدا کنی ــا اشــکاالت را پی ت
حســینی همچنیــن گفــت: اطاعــات خبرنــگاران باید درســت 
وارد شــود تــا بتــوان اشــکاالت قانونــی را حــل و فضایــی را 
فراهــم کــرد تــا از طریــق مجلــس شــورای اســامی، پــول و 

ــم. ــگاران بگیری ــه خبرن ــرای بیم ــتری ب ــهم بیش س
از  را  بیمــه خبرنــگاران  بــه   وی رســیدگی 
اولویت هــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
دانســت و گفــت: نظــر وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی ایــن اســت کــه بــا رایزنــی در 
ــت، ایــن موضــوع را پیگیــری  مجلــس و دول

ــم.  کنی
ــش  ــه بخ ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــینی اظه حس
بزرگــی از مشــکات بیمــه خبرنــگاران تــا پایــان ســال 
جــاری حــل شــود و افــزود: جلســات مختلفــی بــا حضــور 
خبرنــگاران، کارشناســان  همچــون  مختلــف  گروه هــای 
حقوقــی و امــور مجلــس تشــکیل شــده تــا اشــکاالت مربوط 
را رفــع کنیــم و در راســتای ارتقــای ســطح آن بکوشــیم. ایرنــا

رادیو 77 ساله شد

صدای آشنا

دوشنبه  04 اردیبهشت ماه   1396معارف و گردشگری
ـــمـــاره 412 ســـــال سوم              ݡسݒ

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریگروه گردشگری

ــتی  ــاری خش ــاهکارهای معم ــی از ش ــزد، یک ــهر ی ش
جهــان اســت. ایــن شــهر کویــری کــه بــه شــهر 
بادگیرهــا معــروف اســت، شــگفتی های بســیاری را در 

ــت.  ــای داده اس ــود ج دل خ
شــهر یــزد، میراثــی شــگفت آور از زیســت انســان 
در دل کویــر اســت. معمــاری خــاص ایــن شــهر 
ــش  ــتاق دیدن ــیاری مش ــگران بس ــده گردش ــبب ش س
تاریخــی  خانه هــای  بادگیرهــا،  کنــار  در   باشــند. 
ــی  ــزد از شــهرتی جهان و مســاجد قدیمــی، بازارهــای ی
برخوردارنــد. در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت 

بــه تعــدادی از بازارهــای تاریخــی شــهر یــزد.
    بازار خان

یکــی از زیباتریــن و معروف تریــن ایــن بازارهــای شــهر 
تاریخــی یــزد، »بــازار خــان« اســت کــه ســاخت آن بــه 
ــه  ــازار از جمل ــن ب ــردد. ای ــاه برمی گ دوره ناصرالدین ش
نقــاط دیدنــی و قدیمــی شــهر یــزد بــه شــمار می آیــد. 
مجموعــه زیبــا و قدیمــی بــازار خــان، حســینیه آب انبــار 
و حمــام آن معــرف معمــاری گذشــته ایــن دیــار اســت 
و ســاختار متفــاوت و عــرض متبایــن ایــن بــازار، 
حکایــت از ســاخت تدریجــی اش دارد. مجموعــه خــان 
از چنــد راســته تشــکیل شــده و در دل خــود بازارهــا و 

تیمچه هــای متعــددی را جــا داده اســت؛ هــر چنــد هــر 
ــام خــاص خــود را دارنــد، امــا  کــدام از ایــن بازارهــا ن
امــروزه در میــان عمــوم مــردم همــه ایــن بازارهــا تحت 
عنــوان بــازار خــان شــناخته می شــوند. مجموعــه  ایــن 
بــازار در ســال 1382 بــا شــماره 8544 در فهرســت آثار 

ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.
    بازار زرگری

»بــازار زرگــری یــزد« نیــز بــه واســطه شــهرت و 
تاریخــی  بافــت  کنــار  در  یــزد  طــای   معروفیــت 
و قدیمــی خــود همــواره مــورد توجــه گردشــگران بــوده 

اســت. 
قدمــت ایــن بــازار بــه ســده های دوازدهــم و ســیزدهم 
ــزد دارای  ــری ی ــازار زرگ ــردد. ب هجــری قمــری برمی گ
ــاب مغــازه اســت کــه در بیشــتر روزهــای ســال  53 ب
پررفت وآمــد اســت. ایــن بــازار نیــز در ســال 1382 بــا 
شــماره 8527 در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت 

رســیده اســت.
    بازار قیصریه

ــه  ــدان و مدرس ــل می ــد فاص ــه« در ح ــازار قیصری »ب
ــای  ــروش پارچه ه ــل ف ــه مح ــرار دارد ک ــزد ق ــان ی خ
ــه  ــه بقی ــبت ب ــاری نس ــر معم ــت و از نظ ــزدی اس ی

ــری دارد. ــب بهت ــم و ترتی ــا نظ بازاره
ــازار اســت کــه بــه   درهــای چوبــی باارزشــی در ایــن ب

ــود. ــته می ش ــازار بس ــن دو در، ب ــیله همی وس
 »قیصریــه« بــه فضایــی گفتــه می شــده کــه از لحــاظ 
خصوصیــات معمــاری بــه یــک راســته  فرعــی، داالن یــا 
تیمچــه و در مــواردی بــه یــک ســرا شــبیه بــوده و غالبــا 
بــه عرضــه  کاالهــای گران بهــا و منســوجات عالــی 

اختصــاص داشــته اســت. 
ــه اواخــر  ــق ب ــزد متعل ــه ی ــازار قیصری ــی اســت ب گفتن
قــرن دوازدهــم هجــری قمــری اســت و یکــی از 
ــه در  ــد ک ــمار می آی ــه ش ــران ب ــروف ای ــازار مع ــج ب پن
ــز  ــن نی ــان و قزوی ــیراز، کرم ــان، ش ــتان های اصفه اس

وجــود دارد.

 ایــن بــازار در ســال 1381 با شــماره 7795 در فهرســت 
آثــار ملــی کشــور بــه ثبت رســیده اســت.

    بازار پنجه علی
ــز  ــزد نی ــگران ی ــازار مس ــه ب ــه ب ــی« ک ــازار پنجه عل »ب
شــهرت دارد بــا قدمتــی 600 ســاله در حــد فاصــل 
خیابــان قیــام اســت و در آن انــواع مصنوعــات مســی 
ــروف  ــی، ظ ــتی تزئین ــع دس ــل صنای ــزی از قبی و فل
ــه  ــاخته و عرض ــاورزی س ــزارآالت کش ــپزخانه و اب آش

می شــود. 
بــازار مســگرهای یــزد در ســال 1381 بــا شــماره 7786 

در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

یزد، شهر بازارهای هزارتو

افزایش 30 درصدی اوقات فراغت جوانان 

در مساجد شهرضا

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویکیمیای وطن

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
 اســامـــی شـهرضــــا گفــت: 
ــری  ــای فـرهنگـی هنــ کانـون هـ
راســـتای جــذب  در  مســـاجد 
در مســاجد  مــردم   حداکثــری 
ــت  ــادی فعالی ــال عب ــار اعم ــی در کن ــات فرهنگ ــام اقدام و انج
ــت  ــر فعالی ــارت ب ــه نظ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــد. جعف دارن
کانـــون های فرهنگـی هنـــری مســاجد، یکــی از مهم تریــن 
مأموریت هــای ارشــاد اســت، تصریــح کــرد: بحمــدهللا فعالیــت 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــر افزای ــال های اخی ــهرضا در س ــاجد ش مس
وی افــزود: در ســال گذشــته تعــداد کانون هــای فرهنگی هنــری 
ــه 100  ــای اختصاص یافت ــزان بودجه ه ــد و می ــاجد 20 درص مس
درصــد افزایــش داشــته کــه باعــث بهبــود یافتــن فعالیــت ایــن 
کانون هــا شــده اســت. رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــان در کاس هــای اوقــات  شــهرضا اظهــار داشــت: حضــور جوان
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــهرضا 30 درص ــاجد ش ــت مس فراغ
وی ادامــه داد: برگــزاری مراســم اعتــکاف در شــهرضا می طلبــد 
تــا در مباحــث معنــوی جامعــه ســرمایه گذاری بیشــتری 
ــل  ــان تبدی ــک گفتم ــه ی ــکاف ب ــگ اعت ــرد و فرهن ــورت گی ص
ــای  ــاالن کانون ه ــر از فع ــه از 7 نف ــن جلس ــه ای ــود. در ادام ش

ــد. ــل ش ــاجد تجلی ــری مس فرهنگی هن

 از ائمه جماعات مساجد اصفهان 

تجلیل می شود
اصفهــان  مســاجد  جماعــات  ائمــه  از  تجلیــل  ویژه برنامــه 
همزمــان بــا هفتــه نکوداشــت اصفهــان برگــزار می شــود.

ــاره گفــت:  ــه اصفهــان در این ب  معــاون فرهنگــی مناطــق 15گان
ــل از  ــر و تجلی ــرای تقدی ــان، فرصتــی ب ــه نکوداشــت اصفه هفت
اقشــاری اســت کــه در راســتای پیشــبرد اهــداف فرهنگــی 
ــته  ــری برداش ــای موث ــان گام ه ــهر اصفه ــی ش ــری و مذهب  هن

و در این زمینه به فعالیت می پردازند. 
ــن  ــهدا در ای ــواده ش ــته خان ــال گذش ــزود: در س ــلطان زاده اف س
ــه دلیــل تقــارن  ــد و امســال ب هفتــه مــورد تجلیــل قــرار گرفتن
ــث  ــزرگ مبع ــد ب ــالروز عی ــا س ــان ب ــت اصفه ــه نکوداش هفت
ــه در اشــاعه  ــات را ک ــه جماع ــون و ائم ــل از قشــر روحانی تجلی
دیــن رســول خــدا فعالیــت می کننــد، مــد نظــر قــرار دادیــم. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه تجلیــل از ائمــه جماعــات اصفهــان اقدامــی 
مردمــی اســت، عنــوان کــرد: ایــن برنامــه بــا حضــور مؤثــر مــردم 
ــل از ائمــه  ــرای تجلی ــان ب ــف اصفه و معتمــدان محــات مختل

ــا ــزار می شــود. ایکن ــر و منتخــب برگ ــات مســاجد برت جماع

اخبار کوتاه

مالقات با »مسافران تاریخ« در اصفهان
ــافران  ــردش »مس ــه گ ویژه برنام
تاریــخ« در اصفهــان به مناســبت 
»هفتــه نکوداشــت اصفهــان« 

برگزار می شود. 
هفتــه  برپایــی  بــا  همزمــان 
نکوداشــت اصفهــان از 3 تــا 9 
اردیبهشــت ماه، ویژه برنامه هــای 
مختلفــی از ســوی مراکــز فرهنگــی و هنــری شــهرداری اصفهــان 
برگــزار می شــود. از جملــه ایــن برنامه هــا، »مســافران تاریــخ« 
اســت کــه بــا هــدف اطاع رســانی برنامه هــای شــهرداری 
اصفهــان برگــزار می شــود. در ایــن برنامــه، گروهــی 200 نفــره 
از هنرمنــدان هنرهــای نمایشــی بــا پوشــش مــردم اصفهــان در 
قدیــم در نقــاط مختلــف شــهر حرکــت می کننــد و بــا اســتفاده 
ــاده روی  ــه پی ــن ب ــورت نمادی ــه ص ــی ب ــای نمایش از بازی ه
ــدن  ــخ و تم ــا تاری ــردم را ب ــا م ــد ت ــهر می پردازن ــطح ش در س
اصفهــان آشــنا کننــد. چهارباغ عباســی، میــدان عتیــق، چهارباغ 
خواجــو، میــدان آزادی، میــدان احمدآبــاد و ملک شــهر از نقــاط 
مختلــف اصفهــان اســت کــه گــروه نمایشــی »مســافران 

ــا ــد داشــت. ایمن ــخ« در آنجــا حضــور خواهن تاری

 کتاب »میراث و گردشگری فرهنگی« 

منتشر شد
کتــاب »میــراث و گردشــگری فرهنگــی« بــا مشــارکت مؤسســه 
آمــوزش عالــی ســازمان میــراث  فرهنگــی و مرکــز گردشــگری 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــر ش ــران منتش ــجویان ای ــی دانش علمی فرهنگ

تألیــف رحیــم یعقــوب زاده و زهــرا منــاف زاده اســت. 
ــام  ــی انج ــهرود امیرانتخاب ــاب را ش ــن کت ــه ای ــگارش مقدم ن
ــده مباحثــی چــون اســتفاده از روش اســنادی   داده و در برگیرن
و تحلیــل کیفــی یافته هــای بعضــی تحقیقــات پیشــین و 
شــناخت میــراث فرهنگــی ایــران، گردشــگری فرهنگــی و 
ــادی  ــی م ــراث  فرهنگ شــاخه های آن اســت. بازشناســاندن می
و معنــوی ایــران آثــار توســعه صنعــت گردشــگری، انــواع 
ــاب  ــن کت ــار ای ــده انتش ــداف عم ــی و... اه ــگری فرهنگ گردش

ــا ــراث آری اســت. می

 رشد 3 برابری ورود گردشگران خارجی 

به چهارمحال وبختیاری
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری از رشــد 3 برابــری ورود گردشــگر 

خارجــی بــه ایــن اســتان در دولــت یازدهــم خبــر داد. 
بهمــن عســکری ســوادجانی افــزود: در دولــت یازدهــم 5 هــزار 
گردشــگر بــه اســتان وارد شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــش 

از آن تعــداد گردشــگران خارجــی اســتان 1700 نفــر بــود. ایرنــا

اخبار کوتاه

ــی  ــی فارس ــی و تاریخ ــار ادب ــمندی از آث ــی ارزش ــخ خط نس
در بخــش آرشــیو نســخ خطــی کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه 

ــود.  ــداری می ش ــراد نگه بلگ
ســعید صفــری، مــدرس زبــان فارســی دانشــگاه بلگــراد، در 

ــان  ــمه جوش ــت: چش ــته اس ــتی نوش یادداش
زبــان و ادب فارســی کــه در طــول قرن هــا 
ــا را پشــت ســر گذاشــته  ــوده، مرزه  جــاری ب
و تــا ســرزمین های بالــکان نیــز رســیده اســت؛ 
از مجموعه هــای  بــه  طــوری  کــه بخشــی 
ــن  ــیو ای ــا و آرش ــی در کتابخانه ه ــخ خط نس
منطقــه بــه آثــار زبــان فارســی اختصــاص دارد. 

ــگاه  ــزی دانش ــه مرک ــچ، کتابخان ــِوتوزار مارکووی ــه اِس کتابخان
ــش از  ــده و در آن بی ــیس ش ــال 1844 تأس ــراد، در س بلگ
یــک و نیــم میلیــون نســخه منشــورات گوناگــون نگهــداری 
دانشــگاهی  آرشــیو  وارث  کتابخانــه،  ایــن  می شــود. 
ــمندی از  ــع ارزش ــن رو مناب ــوده و از ای ــابق ب ــاوی س یوگس
ــریلیک  ــط س ــه خ ــار ب ــا آث ــه عمدت ــی ک ــخ خط ــه نس جمل

اســت در آن یافــت می شــود. 
ــه، 636  ــن کتابخان در بخــش نســخه های خطــی شــرقی ای
ــود  ــی وج ــی عثمان ــی و ترک ــای عرب ــه زبان ه ــتر ب ــر بیش اث
دارد و از ایــن میــان 12 نســخه خطــی بــه زبان فارســی اســت 
کــه متعلــق بــه ســده های دهــم تــا دوازدهــم 

هجــری هســتند. 
 نســـخ خطـــی نفیــس و ارزشـــمندی از 
ــی«،  ــتان جام ــعدی«، »بهارس ــتان س »گلس
»دیــوان حافــظ«، »پندنامــه منســوب بــه 
ــت  ــا قدم ــیدی« ب ــح رش ــار« و »مصابی عط
حــدود 400 ســال از جملــه آثــار ادبــی و 
ــای تاریخــی از  ــن کتاب ه ــه و همچنی ــن مجموع ــی ای عرفان
ــه شــرف الدین  ــزدی« )ظفرنام ــه شــرف ی ــه »تیمورنام جمل
علــی یــزدی( و »تذکــره تحفــه ســامی« ســام میــرزا صفــوی 
و نیــز »رســاله قواعــد قــرآن« محمدبــن خــداداد ســمرقندی 
)تجویــد قــرآن بــه زبــان فارســی( از دیگــر نســخ خطــی ایــن 

ــنا ــتند. ایس ــه هس کتابخان

رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور بــا بیــان 
شــکوفایی  راه  آغــاز  بین المللــی،  مســابقات  اینکــه 
ــوان  ــور بان ــت، از حض ــوان اس ــی بان ــتعدادهای قرآن اس

ــر داد.  ــران خب ــامی در ای ــور اس ــی 22 کش قرآن
 حجت االســام و المســلمین علــی محمــدی 
درخصــوص برگــزاری مســابقات بین المللی 
ــرای نخســتین  ــه ب ــوان ک ــم بان ــرآن کری ق
اظهــار  برگــزار می شــود،  ایــران  در  بــار 
ــه  ــدام ســبب می شــود ک ــن اق داشــت: ای
بانــوان شــوق و انگیــزه بیشــتری پیــدا 
ــرا در دوره هــای گذشــته معمــوال  ــد؛ زی کنن

ــم  ــرآن کری ــا، مســابقات کشــوری ق ــی آن ه هــدف نهای
ــه  ــده ک ــم ش ــان فراه ــرای آن ــه ب ــال زمین ــود و امس ب
 در عرصه هــای بین المللــی قرآنــی نیــز حضــور پیــدا 

کنند. 
نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
ــوان  ــرای بان ــا بیــان اینکــه ایــن امــر تشــویق خوبــی ب ب

ــن  ــرد: ای ــح ک ــی محســوب می شــود، تصری ــال قرآن فع
ــوان  امــر باعــث می شــود کــه مجموعــه خانواده هــا و بان
کــه نقــش محــوری در خانواده هــا دارنــد، تأثیــر بیشــتر 
ــکوفایی  ــد و ش ــم بگیرن ــرآن کری ــات ق ــر از آی و جدی ت
اســتعدادهای قرآنــی بانــوان هــم بــا تاش 
بیشــتر آن هــا در ایــن دوره از مســابقات 

همــراه خواهــد بــود. 
بانــوان  حضــور  افــزود:  ادامــه  در  وی   
ــران و  ــامی در ای ــور اس ــی از 22 کش قرآن
برگــزاری مســابقات بین المللــی قــرآن 
ــوان  ــا بان ــت ت ــی اس ــوان، فرصت ــم بان  کری
نزدیــک  از  ایــران  اســامی  جمهــوری  نماینــدگان  و 
ــد  ــاهده کنن ــر را مش ــورهای دیگ ــوان کش ــدی بان  توانمن
و ســطح توانایــی خــود را نیــز افزایــش دهنــد؛ همچنیــن 
ــی  ــه قرآن ــرای جامع ــی ب ــت خوب ــابقات فرص ــن مس ای
ــه  ــا جامع ــل ب ــاط و تعام ــور ارتب ــه منظ ــران ب ــوان ای بان

ــر ــت. مه ــر کشورهاس ــی دیگ ــوان قرآن بان

حضور بانوان قرآنی ۲۲ کشور اسالمی در ایراننسخ خطی فارسی در دانشگاه بلگراد

حتما بخوانید!
نسخ خطی فارسی در دانشگاه بلگراد
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 »وصله ناجور« بایکوت شد
ــپولیس در  ــم پرس ــان تی بازیکن
دســته جمعی  تصمیــم  یــک 
بازیکنــی را کــه لقــب »وصلــه 
ناجــور« برایــش در نظــر گرفتــه 
مجــازی  فضــای  در  بودنــد، 
ــل از آن  ــا قب ــد. ت ــوت کردن بایک
کــه فرشــاد احمــدزاده بــه بهانــه 
ــود  ــه ن ــا برنام ــان ب ــره ف ــوی چندنف ــک گفت وگ ــازی در ی طن
رامیــن رضاییــان را »وصلــه ناجــور« تیمشــان معرفــی نکــرده 
بازیکنــان  اغلــب  بــود، کمتــر کســی فکــر می کــرد کــه 
پرســپولیس بــا ســتاره ســابق تیمشــان مشــکل نهادینــه شــده 

داشته باشند.
ــت  ــی ها نیس ــن پرسپولیس ــت در بی ــه هفته هاس ــان ک  رضایی
ــا حــدودی از دل آن هــا و هوادارانشــان هــم خــارج شــده  و ت
در پــی بــاال گرفتــن اختالفاتــش بــا همبازیــان ســابقش  
ــردی  ــه اوج س ــپولیس ب ــان پرس ــب بازیکن ــا اغل ــش ب روابط
ــپولیس در  ــم پرس ــان تی ــل بازیکن ــن دلی ــه همی ــده؛ ب گرایی
یــک اقــدام دســته جمعی همبــازی ســابق خــود را از صفحــات 
مجازی شــان حــذف کردنــد تــا رضاییــان نیــز دســت بــه عملــی 
مشــابه بزنــد. بــه ایــن ترتیــب سرخ پوشــان در یــک تصمیــم 
ــازی  ــه شــد، همب ــی گرفت ــای حقیق ــه در دنی ــال جــدی ک کام
ســابق خــود را در دنیــای مجــازی بایکــوت کردنــد تــا تیرگــی 

ــد. مهــر ــط بیــن آن هــا در ایــن روزهــا حــرف اول را بزن رواب

محمد موسوی:

 به آینده تیم ملی والیبال خوش بین هستم
ســرعتی زن تیــم ملــی والیبــال گفــت: بــا توجــه بــه کادر فنــی 
و همچنیــن انگیــزه بازیکنــان، بــه آینــده تیــم ملــی امیــدوارم. 
محمــد موســوی گفــت: مــن جــزو گــروه دوم بازیکنــان 
دعوت شــده بــه تیــم ملــی بــودم و دومیــن هفتــه اســت کــه 
تمرین هایمــان را آغــاز کرده ایــم. تمرین هــا بســیار ســنگین و 
پرفشــار اســت و در روز حــدود 6 ســاعت کار می کنیــم. شــرایط 

بســیار ســخت اســت؛ امــا بایــد تحمــل کنیــم. 
او دربــاره اســتراحت کادر فنــی و بازیکنــان اصلــی تیــم 
ــوع اســتراحت  ــن ن ــه ای ــود ک ــار ب ــن ب ــن اولی ــت: ای ــی گف مل
بــه بازیکنــان داده شــد و می توانــم بگویــم در زندگــی ام 
ــا را  ــودم. تمرین ه ــرده ب ــه نک ــتراحتی را تجرب ــن اس این چنی
ــن  ــچ و همچنی ــای کوالکووی ــم و خــود آق خــوب شــروع کردی
ــد.  ــام داده ان ــا انج ــا م ــی را ب ــای خوب ــم، تمرین ه ــاز تی بدنس
ســرعتی زن تیــم ملــی در پایــان گفــت: در روزهــای اول 
تمرین هــای بدنســازی تیــم بیشــتر بــود، امــا بــه مــرور زمــان 
کادر فنــی تمرین هــای توپــی را بیشــتر کــرده و مــن بــا توجــه 
ــان  ــی کــه وجــود دارد و همچنیــن انگیــزه بازیکن ــه کادر خوب ب
ــال ــیون والیب ــتم. فدراس ــن هس ــده خوش بی ــه آین ــیار ب بس

 پیروزی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 

مقابل پاراگوئه
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی 
تدارکاتــی  دیــداری  در  ایــران 
ــروزی  ــه پی ــه ب ــل پاراگوئ مقاب
فوتبــال  ملــی  تیــم  رســید. 
دیــدار  ســومین  در  ســاحلی 
ــاز  ــش از آغ ــود پی ــی خ تدارکات
رقابت هــای جــام جهانــی بامــداد 
روز یکشــنبه بــه مصــاف تیــم ملــی پاراگوئــه رفــت و موفــق 
شــد بــا نتیجــه ۷ بــر 6 بــه پیــروزی برســد. گل هــای ایــران را 
در ایــن دیــدار پیمــان حســینی، فرید بلوکباشــی، امیرحســین 
ــر  ــه ثم ــاری )۳ گل( ب ــی مخت ــری )۲ گل( و محمدعل اکب
رســاندند. تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــرای مســابقات جهانــی 
ــازی  ــز دو ب ــن نی ــش از ای ــران پی ــم ای ــود. تی ــاده می ش آم
ــی  ــا و تاهیت ــال ســاحلی پانام ــی فوتب ــم مل ــا تی دوســتانه ب

برگزار کرد که در هر دو بازی پیروز میدان شد. نود

اعالم ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی
ــرای حضــور در  ترکیــب نهایــی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی ب
رقابت هــای قهرمانــی آســیا و بازی هــای همبســتگی اســالمی 
مشــخص شــد. تیــم ملــی کشــتی فرنگــی ایــران قــرار اســت 
 بــا دو ترکیــب مجــزا در دو رویــداد رقابت هــای قهرمانــی آســیا 

و بازی های همبستگی اسالمی حاضر شود. 
ــن دو  ــرای حضــور در ای ــی ب ــم مل ــب تی ــن ترکی پیــش از ای
رویــداد اعــالم شــده بــود، امــا در وزن ۷1 کیلوگــرم قــرار بــود 
از بیــن افشــین بیابانگــرد و فرشــاد بلفکــه، یــک کشــتی گیر 
ــی آســیا انتخــاب شــود  ــرای حضــور در رقابت هــای قهرمان ب
ــت  ــتی گیر، در نهای ــن دو کش ــرایط ای ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــه انتخــاب افشــین بیابانگــرد   کادر فنــی تیــم ملــی اقــدام ب

کرد.
ــی  ــد ول ــعید عب ــاره س ــی دوب ــس از بی اعتنای ــن پ  همچنی
بــه حضــور در اردوی تیــم ملــی، کادر فنــی در نهایــت پژمــان 
ــور در  ــرای حض ــت، ب ــت نخس ــان لیس ــق هم ــتام را طب پش
رقابت هــای قهرمانــی آســیا انتخــاب کــرد. ترکیــب تیــم 
ــی آســیا  ــران در رقابت هــای قهرمان ــی کشــتی فرنگــی ای مل
بــه ترتیــب زیــر اســت: وزن 59 کیلوگــرم: ســامان عبــد 
ــرم:  ــالن، وزن ۷1 کیلوگ ــی ارس ــرم: عل ــی، وزن 66 کیلوگ ول
ــتام، وزن  ــان پش ــرم: پژم ــرد، وزن ۷5 کیلوگ ــین بیابانگ افش
ــین  ــرم: حس ــری، وزن 85 کیلوگ ــن طاه ــرم: رامی 80 کیلوگ
نــوری، وزن 98 کیلوگــرم: ســید مصطفــی صالحــی زاده،  وزن 
1۳0 کیلوگــرم: بهنــام مهــدی زاده. بــه احتمــال فــراوان فرشــاد 
بلفکــه نیــز بــه همــراه تیــم ملــی راهــی رقابت هــای قهرمانــی 
ــه  ــرم ب ــاز، در وزن ۷1 کیلوگ ــورت نی ــود و در ص ــیا می ش آس

ــت. ایســنا ــد رف روی تشــک خواه

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورگروه ورزش

ذوب آهــن ایــران امــروز در دیــداری حســاس بــه 
سبزپوشــان  مــی رود.  امــارات  العیــن  مصــاف 
ــی را  ــرگ و زندگ ــم م ــه حک ــداری ک ــان در دی اصفه
ــا  ــرا ب ــتند؛ زی ــرد هس ــه ب ــوم ب ــان دارد، محک برایش
ــد؛  ــود کنن ــد صع ــه بع ــه مرحل ــد ب ــروزی می توانن پی
امــا کســب هــر نتیجــه دیگــری جــز پیــروزی، صعــود 

نماینــده ایــران را بــه خطــر می انــدازد. 
ذوبی هــا اکنــون بــا ۷ امتیــاز در رده دوم و اماراتی هــا 
بــا 6 امتیــاز در رده دوم جــدول قــرار دارنــد و هــر دو 
تیــم نیــاز مبرمــی بــه پیــروزی دارنــد؛ زیــرا االهلــی 
8 امتیــازی، شــانس زیــادی بــرای صعــود بــه عنــوان 

تیــم اول را دارد.
ــه 1  ــا نتیج ــارات ب ــم در ام ــن دو تی ــت ای ــازی رف  ب
بــر 1 مســاوی خاتمــه یافــت. نگاهــی بــه آمــار دیــدار 
ــا  ــی نشــان می دهــد کــه ذوب آهــن ب ــه خوب رفــت ب
ــار  ــه مه ــق ب ــی موف ــی تدافع ــن تاکتیک ــه کار گرفت ب
ســتاره های نایب قهرمــان فوتبــال آســیا در فصــل 
گذشــته شــد. مالکیــت شــاگردان ذوب آهــن در دیدار 

ــود.  ــا ۲8.4 ب ــل العیــن تنه رفــت مقاب
بازیکنــان العیــن در دیــدار رفــت در مجمــوع ۲4 بــار 

ــد و  ــوت زدن ــری ش ــید مظاه ــمت دروازه رش ــه س ب
ذوب آهنی هــا فقــط ۳ بــار موفــق بــه ایــن کار شــدند. 
تعــداد شــوت های العیــن از داخــل محوطــه جریمــه 
ــن  ــان ذوب آه ــل سبزپوش ــود و در مقاب ــه ب 1۷ مرتب
ــه  ــق ب ــه موف ــه جریم ــل محوط ــار از داخ ــا ۲ ب تنه
ــار  ــر آم ــال اگ ــن ح ــا ای ــدند. ب ــن کار ش ــام ای انج
ــه  ــم، ب ــرار دهی ــم را بیشــتر مــورد بررســی ق ــن تی ای
ــه  ــم اینک ــم؛ علی رغ ــت می یابی ــی دس ــکات جالب ن
تیــم العیــن ۲4 بــار دروازه رشــید مظاهــری را مــورد 
ــه  ــق ب ــار موف ــط یک ب ــت فق ــرار داد، در نهای هــدف ق
بــاز کــردن دروازه گلــر در روز درخشــش او شــد و 
در مقابــل تیــم ذوب آهــن کــه تنهــا ســه بــار فرصــت 
شــوت بــه دروازه را پیــدا کــرده بــود، یــک بــار موفــق 

ــاز کــردن دروازه شــد.  ــه ب ب
شــاگردان حســینی آمــاری 84 درصــدی در موفقیــت 
ــه  ــق ب ــار موف ــد و ۲۳ ب ــت کردن ــود ثب ــای خ تکل ه
ــرایطی  ــدند؛ در ش ــف ش ــان حری ــوپ بازیکن ــع ت قط
ــار موفــق بــه انجــام  کــه بازیکنــان العیــن فقــط ۳ ب

ــن کار شــدند. ای
    معضلی به نام تماشای رایگان

ــاس  ــدار حس ــن دی ــان ای ــی میزب ــن در حال ذوب آه
ــژه ای  ــه روی تماشــاگران خــود حســاب وی اســت ک

بــاز کــرده اســت؛ امــا متاســفانه بــاز هــم در اقدامــی 
ــد  ــالم ش ــگان اع ــدار رای ــن دی ــای ای ــه تماش عجوالن
ــا موجــی از نگرانــی، طرفــداران فوتبــال در ایــران را  ت
فرابگیــرد. تجربــه نشــان داده هــرگاه دیــداری رایــگان 
ملــی  بازی هــای  در  به ویــژه  می شــود،  اعــالم 
و مســابقات باشــگاهی در ســطح آســیا، هجــوم 
ــد  ــم می زن ــی را رق ــای تلخ ــاگرنماها رویداده تماش
کــه فوتبــال ایــران را بیــش از پیــش در خطــر 
محرومیــت قــرار می دهــد. متاســفانه در آخریــن 
ــل  ــی مقاب ــم مل ــدار تی ــات در دی ــن اتفاق ــورد از ای م
چیــن، پرتــاب نارنجــک دســتی موجــب مصدومیــت 

ــی  ــی رود ای اف س ــار م ــاال انتظ ــد و ح ــک داور ش کم
ــد  ــال کن ــی اعم ــم مل ــرای تی ــختی را ب ــازات س  مج
ــور شــوند جشــن  ــان ملی پــوش مجب و شــاید بازیکن
صعــود بــه جــام جهانــی را در ورزشــگاه خالــی برگــزار 
ــگان  ــت رای ــوم نیس ــی معل ــن وضعیت ــد؛ در چنی کنن
شــدن دیــدار ذوب آهــن بــا چــه تفکــری انجــام 
ــد ــدی رخ ده ــاق ب ــرده اتف ــی نک ــر خدای  شــده و اگ

مســئوالن ذوب آهــن چــه پاســخی بــه افــکار عمومــی 
ــا  ــدار ب ــن دی ــم ای ــان امیدواری ــد داد. در پای خواهن
پیــروزی ذوب آهــن و بــدون هیــچ رفتــار ناشایســتی 

ــان برســد. ــه پای از ســوی تماشــاگران ب

نگاهی به دیدار ذوب آهن و العین

پیروزی و دیگر هیچ

ــادی  ــکل ه ــت: مش ــپاهان گف ــال س ــم فوتب ــت تی سرپرس
عقیلــی و ایگــور اســتیماچ بایــد ســال گذشــته توســط بــزرگان 

ــد. ــل می ش ــپاهان ح ــم س تی
 مهــدی اخــوان دربــاره صحبت هــای هــادی عقیلــی پــس از 
خداحافظــی از فوتبــال و اینکــه ایــن بازیکــن دوســت داشــت 

ــت:  ــرود گف ــال ب ــپاهان از فوتب ــاس س ــا لب ب
ــن  ــی بازیک ــر فن ــم از نظ ــی ه ــادی عقیل ه
ــی  ــر خوب ــی پس ــر اخالق ــم از نظ ــی و ه قابل
ــن اســت کــه  ــده ای اســت. نظــر شــخصی بن
ــی  ــل شــود. عقیل ــن بازیکــن تجلی ــد از ای بای
دوســت داشــت بــا لبــاس ســپاهان از فوتبــال 

ــد.  خداحافظــی کن
وی افــزود: بــه نظــرم مســئوالن باشــگاه و همچنیــن کارخانــه 
ــرم  ــرای مح ــوب ب ــازی خ ــک ب ــپاهان ی ــه س ــوالد مبارک ف
نویدکیــا و هــادی عقیلــی ترتیــب دهنــد تــا ایــن دو از فوتبــال 
ــوان  ــه عن ــن ب ــخصی م ــر ش ــن نظ ــد. ای ــی کنن خداحافظ

پیشکســوت باشــگاه اســت. 

سرپرســت تیــم ســپاهان دربــاره اینکــه آیــا قبــول دارد 
برخــورد درســتی بــا هــادی عقیلــی صــورت نگرفــت، تاکیــد 
کــرد: عقیلــی و ایگــور اســتیماچ، ســرمربی فصــل گذشــته بــا 
ــد آن را همــان موقــع حــل  هــم مشــکالتی داشــتند کــه بای
می کردنــد کــه ایــن مســائل پیــش نمی آمــد. باالخــره بایــد 
بــزرگان تیــم نمی گذاشــتند کار بــه اینجــا 
برســد. امیــدوارم ایــن موضــوع ختــم بــه 
خیــر شــود. اخــوان درخصــوص اینکــه عقیلــی 
ــازی  ــرای وی ب ــا ب ــرده باشــگاه قطع ــالم ک اع
خداحافظــی برگــزار نمی کنــد، گفــت: ایــن نظــر 
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــی اســت. م ــادی عقیل ه
ورزشــی دلــم می خواســت برنامــه خوبــی 
تــدارک دیــده شــود. سرپرســت ســپاهان در ادامــه در پاســخ 
بــه ســوالی مبنــی بــر وضعیــت »ســرور جبــاروف«، بازیکــن 
ــرد: نظــر  ــد ک ــد تاکی ــرای فصــل بع ازبکســتانی ســپاهان، ب
خــود جبــاروف شــرط اســت و او بایــد خــودش انتخــاب کنــد 

ــه. ایســنا ــا ن ــد ی کــه بمان

مشکل عقیلی و استیماچ باید سال گذشته برطرف می شد
بــازی رفــت کــه در  بــه  برانکــو نســبت  شــاگردان 
ــه مصــاف  ــا چهــار تغییــر ب اســفندماه 95 برگــزار شــد، ب

الهــالل عربســتان خواهنــد رفــت.
 پرســپولیس در حالــی بــا 5 امتیــاز و حضــور در رده 
ــر الهــالل چشــم دوختــه  ــه امتیــازات دیــدار براب ســوم ب

ــل  ــت مقاب ــدال دور رف ــه ج ــبت ب ــه نس ک
ــب  ــر در ترکی ــار تغیی ــاز چه ــاگردان دی ش

ــت.  ــد داش ــود خواه خ
ــب:  ــا ترکی ــپولیس ب ــت پرس ــدار رف در دی
ــینی  ــالل حس ــید ج ــد، س ــا بیرانون علیرض
محمــد انصــاری، صــادق محرمــی، فرشــاد 
احمــدزاده، ســروش رفیعی، کمــال کامیابی نیا 

ــان  ــن رضایی ــری، رامی ــد امی ــلمان، وحی ــن مس محس
ــه  ــب عربســتانی رفت ــه مصــاف رقی ــی، ب ــدی طارم و مه
بــود و در نهایــت بــا گلــی کــه محســن مســلمان بــه ثمــر 

ــه داد.  ــه کار خــود خاتم ــر 1 ب ــا تســاوی 1 ب رســاند ب
اکنــون پرســپولیس بــا توجــه بــه محرومیــت ســید جالل 

ــت  ــن مصدومی ــی و همچنی ــروش رفیع ــینی و س حس
ــود  ــب خ ــاری در ترکی ــر اجب ــه تغیی ــاری س ــد انص محم

خواهــد داشــت. 
رامیــن رضاییــان نیــز از ســوی برانکــو ایوانکوویــچ از 
لیســت ایــن تیــم حــذف شــده تــا تغییــرات پرســپولیس 
نســبت بــه دیــدار رفــت بــه 4 بازیکــن 
برســد و آن هــا با بیــش از ۳0 درصــد تفاوت 
بــه مصــاف رقیــب عربســتانی خــود برونــد. 
ــی  ــین ماهین ــدار حس ــن دی ــاال در ای احتم
ــل مســمومیت  ــه دلی ــت را ب ــدار رف ــه دی ک
از دســت داده بــود، جانشــین ســید جــالل 
ــز  حســینی شــده و محســن ربیع خــواه نی
ــر  ــی حاض ــب دفاع ــب در قل ــه ترکی ــدن ب ــه ش ــا اضاف ب
شــود و جــای محمــد انصــاری را بگیــرد. علــی علی پــور 
و ســامان نریمــان جهــان، دیگــر بازیکنانــی هســتند 
ــت  ــه غیب ــا توجــه ب ــب را ب ــه شــانس حضــور در ترکی ک
مهره هــای ایــن تیــم بــه دســت خواهنــد آورد. ورزش ۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 1۲۲ فرعی  مفروز شده از پالک ۳9 اصلی واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم فاطمه بیگم آغاسیان فرزند اسماعیل   در جریان 

ثبت است و رای شماره 1۳9560۳0۲0۲۷0116۳1 مورخه 95/09/1۷ 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 1۳96/0۳/0۳ روزچهار شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 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: 1۳96/0۲/04  

شماره :19۳8/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

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

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

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

به شماره  قادری     ناصر  آقای  رای شماره 1۳9560۳0۲0۲۳0018۳۳مورخ 1۳95/1۲/۲6  برابر   -1 ردیف 

شناسنامه ۲40۳کدملی 56590۲44۳۲صادره از کوهپایه   فرزند مسیب    بر ششدانگ یک باب ساختمان 

به مساحت 165 متر مربع مفروزی از پالک شماره 9 فرعی از ۳608 -  اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان 

که بصورت عادی خریداری نموده است. 

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

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/0۲/04                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/0۲/19 

شماره : 40۷04 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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

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

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 1۳9660۳0۲0۲۳000096مورخ 1۳96/01/۳1 آقای حسین قاضی نژاد    به شماره 

شناسنامه ۲01۲کدملی 1۲86۷۲9688صادره از اصفهان   فرزند رضا    بر ششدانگ یک باب ساختمان 

به مساحت ۲۳/09 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۷۳50  - اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که 

خریداری عادی و موروثی متقاضی می باشد . 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/0۲/04 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/0۲/19 

شماره : ۲689 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی مزایده
بایگانی شعبه: 941۳98  پرونده: 94099868۲5۳00۲96 شماره  نامه:96101168۲5800045 شماره  شماره 

تاریخ تنظیم: 1۳96/01/15 اجرای احکام شعبه ۳1  دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 

کالسه 941۳98 اجرایی شعبه ۳1 دادگاه حقوقی اصفهان به طرفیت آقای سید حبیب نکته دان و خانم ویدا 

غفاری با موضوع دستور فروش ملک مشاع جلسه مزایده ای جهت فروش پالک ثبتی 468 و 11810/4۷۲ 

بخش 5 اصفهان به شرح زیر برگزار نماید:  مورد مزایده عبارتست از تمامت شش دانگ پالک ثبتی  468 و 

11810/4۷۲ بخش 5 اصفهان  که در اصفهان،مشتاق دوم،خیابان مهر،خیابان مهران،کوی بهار،بن بست بهار 

۳،پالک 14۷،طبقه اول واقع شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون 

از اعتراض باقی مانده است اعالم گردیده پالک ثبتی فوق به صورت یک واحد آپارتمانی در طبقه اول یک 

مجموعه چهار واحدی قرار دارد. ساختمان با اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک،نمای سیمان بری، درب 

و پنجره های فلزی،کف سرامیک ،بدنه دیوارهای داخلی گچ و ابزار و کاغذ دیواری،سقف ها سفیدکاری با 

گچ،بدنه حمام،توالت و آشپزخانه کاشی کاری و کف آن سرامیک،کابینت تمام چوب،کمد اطاقها و سالن 

چوبی،تأسیسات بخاری گازی و کولر آبی،درب های داخلی چوبی بنا شده و دارای سیستم جاروبرقی مرکزی 

بوده ولی فاقد آسانسور است.در طبقه زیرزمین این آپارتمان یک واحد انبار ضمیمه این آپارتمان می باشد.

حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز شش دانگ پالک ثبتی فوق مبلغ 5/۷00/000/000 ریال 

ارزیابی و اعالم شده است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده 

و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1۳96/0۲/۲0 ساعت 9:۳0 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان 

نیکبخت،مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و 

برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به 

حساب سپرده دادگستری واریز نماید. 

شماره:81۲/م الف اجرای احکام شعبه ۳1 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی مزایده 
شعبه ی چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 4651/95 ش ج 4 له آقای 

محمد رضا کاظمی پور و علیه مصطفی وعیدی و علیرضا جنتی به آدرس اصفهان،چهارراه پلیس شرکت گیتی 

پسند بابت محکوم به و پرداخت اجرایی به مبلغ 19۲/۷06/0۷5 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 

دستگاههای نیوپایپ با کد محصول NPT 1010 می باشد که کلیه دستگاههای مورد بازدید بصورت نو و سالم 

و آکبند و آماده به کار رویت گردیده  تعداد 9 عدد کیف حاوی دستگاه پرس لوله ساخت شرکت SGP با 

ماک NPT 1010 به ضمیمه باطری و شارژر می باشد سایر ضمائم از جمله صفحه اتو –لقمه های مورد نصب 

روی دستگاه پرس به منظور انجام پرسکاری افک ها روی انواع سایزهای لوله،قیچی لوله برو فیکسچرها 

و آچارهای مربوطه و ...جزء مجموعه مشاهده نمی گردد و نصاب جداگانه باید تهیه نماید ارزیابی قیمت 

هر کیف حاوی دستگاه پرس و باطری و شارژر رویت شده هر عدد مجموعه موجود در کیف ۲۷/000/000 

ریال و جمع قیمت پایه 9 دستگاه بمنظور انجام فرایند معادل دویست و چهل و سه میلیون ریال ارزیابی 

و برآورد می گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 

96/۲/19 ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع 

شماره ۲ شورای حل اختالف برگزار گردد.طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد قیمت پایه 

حداقل 5 روزز قبل از برگزاری مزایده به شماره حساب )۲1۷1۳50۲05001( بانک ملی و ارائه فیش آن به 

 این شعبه اجرای احکام از اموال توقیف شده بازدید نمایند.پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد

 بود.

شماره: ۷۳8/م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- رسول ۲- محمود   نام خانوادگی:1- هاشمی پور ۲- محمودی شغل: آزاد 

نشانی محل اقامت:  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رضا  نام خانوادگی:شریفیان نام پدر:عزت 

رای شماره  موجب  به  به:  محکوم  میرداماد،ک ۳۷  اصفهان،خیابان  اقامت:  محل  نشانی  آزاد  اله شغل: 

است. یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  تاریخ95/11/۷حوزه 14 شورای حل   95099۷۲4۷8

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به صورت تضامنی بابت یک فقره چک به 

شماره حساب 9۷9844۳1 به عهده بانک ملت و سه میلیون و چهارصد هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و 

هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/۷/۲0 

تا تاریخ اجرای حکم  در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 

آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:184۷/م الف  دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

تحدید حدود عمومی
پیرو آگهی های نوبتی و بموجب ماده 14 قانون ثبت ، تحدید حدود 
ذیل  تعیین شده  تاریخ های  در  ثبتی قمصر  امالک حوزه  از  قسمتی 
انجام  روز  هر  صبح   8 ساعت  راس  حدود  تحدید  آمد.  خواهد  بعمل 
تحدید  تعطیل عملیات  روز  با  در صورت مصادف شدن  و  خواهد شد 

حدود به روز بعد موکول می گردد :
امالک و ابنیه حوزه ثبتی قمصر

شماره های فرعی از 4 اصلی واقع درحسین آباد  بخش یک قمصر
64– محمد رضا مسلمی گبرآبادی و معصومه مسلمی - بالمناصفه – 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳4۳.۷0 مترمربع
شماره های فرعی از ۲5 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

پور  غفار  مریم  و  قمصری  پور  حسن  حسین   –  64۳ از  1499فرعی 
قمصری به ترتیب نسبت به چهار و دو دانگ مشاع – ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 5۷8.۲1 مترمربع
پور قمصری - ششدانگ قطعه  از 64۳ – حسین حسن  1500فرعی 

زمین به مساحت 419.46 مترمربع
1501– حسین حسن پور قمصری – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

80.5۷ مترمربع
150۲- حسین حسن پور قمصری و مریم غفار پور قمصری  به ترتیب 
نسبت به چهار و دو دانگ مشاع – ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به 

مساحت 1۷.08 مترمربع                   
96/0۲/۲6 

به  مغازه  یکباب  ششدانگ   – راد  شریفی  عفت   –  9 از  1506فرعی 
مساحت ۳۷.94 مترمربع

1515 – علی الوندی – ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 
4۷ متر مربع

1518 – مهدی بهنام کیا – ششدانگ قطعه زمین گلستان به مساحت 
101.48 مترمربع 

به مساحت 5۲8  یکباب خانه  بهنام کیا – ششدانگ  1519 – مهدی 
متر مربع

15۲0 – مهدی دولتخواه قمصری – ششدانگ قطعه زمین محصور به 
مساحت 19۷.۳۲ مترمربع 

96/0۲/۲۷
شماره های فرعی از ۳6 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

596 – حبیب ا... حضرتی به دعوی تولیت بر وقف – ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی سه جریبی موقوفه 

ششدانگ   – میرزایی کاشانی  حسن  محمد   –  59۷ از  فرعی   ۲09۳
قطعه زمین به مساحت 4۲5.1۷ مترمربع

96/0۲/۲8
زمین  قطعه  ششدانگ   – رضایی  علی  محمد   –  141 از  فرعی   ۲106

محصور به مساحت ۳5۷.۳۳ مترمربع 
ششدانگ   – قمصری  جاللی  سادات  وجیهه   –  150 از  فرعی   ۲1۲0

قطعه زمین محصور به مساحت 44۲.۷6 مترمربع
۲1۲1 فرعی از 116۲ – اکرم صائبی بیدگلی – ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت ۲5۳.18 مترمربع
96/0۲/۳0

شماره های فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر
1544 – سید علی مظلومیان و ماشاا... گندمکار قمصری - بالمناصفه  

– ششدانگ قطعه زمین به مساحت ۳104.۷6 مترمربع   
۲۷5۲- سید علی موسویان قمصری و اکرم متقی قمصری – بالمناصفه 

– ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت 16۳0.۲5 مترمربع 
قبال کوچه  خانه که  از  قسمتی  ششدانگ   – فرشباف  جعفر   -۲۷5۷
 ۲۷1۷ پالک  به  الحاق  جهت  مربع  متر   50 مساحت  به  بوده  متروکه 

فرعی 
96/0۲/۳1

به  ساختمان  یکباب  ششدانگ   – قمصری  باخدا  حسن   -۲۷۷1
مساحت ۲۳8.90 مترمربع 

۲۷۷۷ فرعی از ۳00- سید محمد نیکوشعار – ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 61۳.۲۷ مترمربع

96/0۳/01
شماره های فرعی از 50 اصلی واقع در مازگان بخش یک حوزه ثبتی 

قمصر
140- روح انگیز احسانی قمصری )احدی از ورثه مرحوم علی محمد 
و  باریک مشجر  زمین  قطعه  غیره- ششدانگ  و   ) احسانی قمصری 

سرجوبه 
96/0۳/0۲ 

شماره های فرعی از ۲01 اصلی واقع در زنجانبر بخش یک حوزه ثبتی 
قمصر

۷48 -  فاطمه بهرامی زنجانبر – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 
1۲0.46مترمربع

96/0۳/0۳

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم 
می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود 
آنها با حد اظهار شده  حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک 
مجاورین  اعتراضات   . شد  خواهد  حدود  تحدید  مجاورین  طرف  از 
مقررات  مطابق  اند  نبوده  حاضر  مقرر  موعد  در  امالک که  صاحبان  و 
فقط  حدود  تعیین  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲0 ماده 
قانون  واحده  ماده   ۲ تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم

نماید .تاریخ انتشار :1۳96/0۲/04
10۲/م الف

پرسپولیس با چهار تغییر به مصاف الهالل خواهد رفت

رنا
س: ب

عک
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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 
بر طرح دعوی  مبنی  ارایه گواهی  و  دادگاه صالحه  به  تقدیم دادخواست  به  نسبت  دارند  اعتراض فرصت  تسلیم 
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 .«
بشماره  عباسعلی  فرزند  قادری خوراسگانی  زهرا  مورخ1395/03/27   رای شماره 139560302027003923   -1

شناسنامه 224 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283998734 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/90 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رمضان  فرزند  مورخ  1395/03/27حسن کریمی کردآبادی   139560302027003927 شماره  رای   -2

شناسنامه 128 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283994747 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/90 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027006914 مورخ 1395/06/03 عزت سادات طباطبائی خوراسگانی فرزند سید حسن 

بشماره شناسنامه 605 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386556 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5957 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  146/48مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4- رای شماره 139560302027006917 مورخ 1395/06/03 امراله سلیمانیان خوراسگانی فرزند بمانعلی بشماره 

شناسنامه 212 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291373985 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء 

بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5957 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  146/48مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباسقلی  فرزند  توازیانی   غالمحسین  مورخ 1395/06/07    139560302027007081 شماره  رای   -5

شناسنامه 58 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129728307 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  189/3مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

6- رای شماره 139560302027010875 مورخ  1395/08/26حمیدرضا ابراهیمیان فرزند اسحق بشماره شناسنامه 

893 صادره از خرم آباد بشماره ملی 4070519564 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7- رای شماره 139560302027011596 مورخ  1395/09/16 ابوالقاسم بیغمیان فرزند هاشم بشماره شناسنامه 

552 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286304903 در ششدانگ چهار باب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  119/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027012309 مورخ 1395/10/01 زهره دائی خوراسگانی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 

8315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784939 در دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان پنج طبقه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  97/67مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  فرزند محمد   دانشمند خوراسگانی  مورخ  1395/10/01عباس  رای شماره 139560302027012312   -9

شناسنامه 65 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291320318 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان پنج طبقه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  97/67مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027012510 مورخ  1395/10/05احمد دهقانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 422 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290997039 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/86 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027012512 مورخ  1395/10/05فرزانه احمدی هرندی فرزند علی بشماره شناسنامه 

124 صادره از هرند بشماره ملی 5659711898 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/86 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027012538 مورخ 1395/10/05 فاطمه جمشیدی حسن آبادی فرزند محمد علی 

بر روی  احداثی  یکباب خانه  بشماره ملی 5649860629 در ششدانگ  از جرقویه  بشماره شناسنامه 92 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  199/19مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

13- رای شماره 139560302027012544 مورخ  1395/10/06ذبیح اله محمدی فرزند نوروز علی بشماره شناسنامه 

64 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209579243 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 2 فرعی از اصلی 10279 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  244/82مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027012547 مورخ   1395/10/06سعید انصاریپور  فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 

16 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199519261 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 242 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمدآقا  فرزند  پیران  جلیل  مورخ 1395/10/07 محمدرضا   139560302027012713 شماره  رای   -15

شناسنامه 1 صادره از لردگان بشماره ملی 4669731831 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

به مساحت  156/60مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15190 اصلی  از  فرعی  پالک 3126  زمین  قطعه 

خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027012761 مورخ  1395/10/08مرادعلی فروغی ابری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 

1028 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283639114 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12584 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/18 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رحیم  فرزند  زیارتگاهی  ترابی  مورخ  1395/10/11عباس    139560302027012863 شماره  رای   -17

شناسنامه 33065 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282258117 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  92/38مترمربع.  از قطعه زمین پالک 77 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027013065 مورخ  1395/10/15حسنعلی زارعین فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291335676 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  240/72مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمدعلی  فرزند  رخ  شایسته  مورخ  1395/10/15مهدی   139560302027013142 شماره  رای   -19

روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ  ملی 1287877117  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 432 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1727 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/70 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  باقرزاده  زهرا   1395/10/25 مورخ   139560302027013859 شماره  رای   -20

شناسنامه 1480 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291566910 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6558 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  273/66مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027013874 مورخ  1395/10/25علی کریمی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 12 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291436261 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  126/76مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027013877 مورخ1395/10/25  زهرا دادخواه فرزند علی بشماره شناسنامه 47815 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282401734 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  126/76مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  اکبر  علی  سید  فرزند  موسوی  مورخ  1395/11/05ماهرخ   139560302027014402 شماره  رای   -23

شناسنامه 3266 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209243547 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  257/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

24- رای شماره 139560302027014439 مورخ 1395/11/06 رقیه نیکخواه فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 386 

صادره از یزد بشماره ملی 4431449264 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

25- رای شماره 139560302027014502 مورخ 1395/11/07 علیرضا عبدالهی فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 3 

صادره از اصفهان بشماره ملی 5659831214 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9566 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  72/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

26- رای شماره 139560302027014503 مورخ 1395/11/07 عصمت حسنی بابوکانی فرزند محمدعلی بشماره 

شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199524174 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10281 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  274/76مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اسمعیل  فرزند  دقارونی  محمدی  ناهید   1395/11/07 مورخ   139560302027014530 رای شماره   -27

شناسنامه 138 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287906621 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/02 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027014534 مورخ  1395/11/07محمدصادق کاظمی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 

از قطعه  آبادان بشماره ملی 1817095293 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی  از  2144 صادره 

زمین پالک 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  31/32مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027014538 مورخ 1395/11/07 محمود مهوری حبیب آبادی فرزند محمد حسین 

بشماره شناسنامه 807 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286830648 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه 

اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 150 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027014589 مورخ  1395/11/09فاطمه نقشینه فرزند تقی بشماره شناسنامه 361 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283598019 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 6535 و 6536 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  287/83مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027014591 مورخ  1395/11/09 زهرا نقشینه فرزند تقی بشماره شناسنامه 25 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291337547 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6535 و 6536 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/83 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027014594 مورخ  1395/11/09 مرتضی زارعی خوابجانی فرزند علی محمد بشماره 

شناسنامه 2470 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285994264 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  223/25مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027014595 مورخ  1395/11/09حجت اله زارعی خوابجانی فرزند 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  223/25مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027014641 مورخ  1395/11/09محمد کشول  فرزند نوروز بشماره شناسنامه 786 

صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129170969 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  130/51مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027014660 مورخ  1395/11/10 ابرار افخمی اردکانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 

0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1274374367 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 196/47 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  خوراسگانی  اکبری  مورخ  1395/11/13احمد   139560302027014901 شماره  رای   -36

شناسنامه 1963 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291629351 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  185/45مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027014902 مورخ  1395/11/13محمود اکبری خوراسگانی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 131 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291419039 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  185/45مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسین  خوراسگانی  حیدری  مورخ  1395/11/13زهرا  شماره 139560302027014905  رای   -38

شناسنامه 190 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291506578 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/45 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027014907 مورخ 1395/11/13 مرتضی محمدی فرزند عباس بشماره شناسنامه 34 

صادره از اهواز بشماره ملی 1756651167 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  193/65مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027015456 مورخ  1395/11/20محمد طغیانی خوراسگانی فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 1519 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291624805 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 841 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت255/66  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

41- رای شماره 139560302027015461 مورخ  1395/11/20مریم پویان فر فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1573 

صادره از بهبهان بشماره ملی 1861241712 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 841 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  255/66مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  مرتضی  فرزند  زاهدی  حسن  محمد  مورخ  1395/11/20   139560302027015463 شماره  رای   -42

شناسنامه 15100 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292679263 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  173/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027015617 مورخ  1395/11/23مجتبی امیری فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 

688 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286049601 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 3755 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  15/82مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027015619 مورخ 1395/11/23 حسین لطیفی خوراسگانی فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291274308 در ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  98/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

45- رای شماره 139560302027015622 مورخ 1395/11/23 عباس فرقانی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 137 

صادره از تیران و کرون بشماره ملی 5499312230 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  18/79مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  خدابخش  فرزند  هونجانی  اله  مورخ  1395/11/23ذبیح   139560302027015644 شماره  رای   -46

شناسنامه 21 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199782191 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  117/11مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027015645 مورخ  1395/11/23اکبر عابدی خوراسگانی فرزند محمد حسین بشماره 

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284012451 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5104 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  325/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027015646 مورخ  1395/11/24احمد محمدی سمسوری فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291257225 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 252 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  238/47مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027015649 مورخ  1395/11/24احمد ابوالحسنی فرزند جواد بشماره شناسنامه 2 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291265236 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  298/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

50- رای شماره 139560302027015655 مورخ  1395/11/24احمد محمدی سمسوری فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291257225 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 252 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/76مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

51- رای شماره 139560302027015671 مورخ  1395/11/24حسین شریفی فرزند علی بشماره شناسنامه 28156 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282209086 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  136/64مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027015729 مورخ 1395/11/25 اکبر طباطبایی خوراسگانی فرزند سید عباس بشماره 

شناسنامه 9613 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283798001 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9379 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  سید  فرزند  فاطمی  مورخ  1395/11/28سیدرضا   139560302027015901 شماره  رای   -53

شناسنامه 2502 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649416729 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 12641 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  161/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027015914 مورخ  1395/11/28علی بابا حسن زاده  فرزند سلطان محمد بشماره 

شناسنامه 548 صادره از اردل بشماره ملی 4689570256 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 184/41 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

55- رای شماره 139560302027015918 مورخ  1395/11/28بتول قنبری لفدانی  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291688862 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  16/65مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027015932 مورخ  1395/11/30 اکبر ذهبی فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 6 

از شهرضا بشماره ملی 1199617032 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی  صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  هاجی  فرزند  طالخونچه  غفاری  مورخ  1395/11/30اکرم   139560302027015935 شماره  رای   -57

از لنجان بشماره ملی 1170092012 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  شناسنامه 9337 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  سیاوش  فرزند  دارانی  خسروی  مورخ  1395/12/01ماندانا   139560302027015992 شماره  رای   -58

شناسنامه 34 صادره از فریدن بشماره ملی 1159509026 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1572 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/96 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

59- رای شماره 139560302027015997 مورخ  1395/12/01علیرضا رحمانی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 22 

صادره از پیرانشهر بشماره ملی 2899797182 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1572 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  190/96مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  قربانیان کردآبادی   محمد  مورخ  1395/12/02   139560302027016079 شماره  رای   -60

شناسنامه 390 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291613528 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  فشارکی  عابدی  مورخ   1395/12/02احمدرضا   139560302027016083 شماره  رای   -61

یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  ملی 1283529637  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 2188 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

210 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027016086 مورخ  1395/12/02طاهره غالمی فشارکی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 

3999 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287381332 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

63- رای شماره 139560302027016109 مورخ 1395/12/03 رسول حجه فروش فرزند رضا بشماره شناسنامه 

2799 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286737540 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 4860 فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت174/46  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

64- رای شماره 139560302027016112 مورخ1395/12/03  وجیهه دمساز فرزند علی بشماره شناسنامه 487 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290375240 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 4860 فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/46 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027016118 مورخ 1395/12/03  حسن ربانی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 37  

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291259732 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11926 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  174/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027016139 مورخ  1395/12/03تقی کنگازیان فرزند یداله بشماره شناسنامه 133 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283997827 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9350 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  66/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

67- رای شماره 139560302027016190 مورخ 1395/12/04 محمدعلی قادری خوراسگانی فرزند اسماعیل بشماره 

روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ  بشماره ملی 1283771942  اصفهان  از  شناسنامه 7016 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/90مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی احمدرضا اخالقی بوزانی.

68- رای شماره 139560302027016366 مورخ 1395/12/08 حجت اخالقی فرزند احمد بشماره شناسنامه 17 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291425330 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

12546 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  157/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027016379 مورخ  1395/12/08نصراله سلمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 96 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283996413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره 139560302027016430 مورخ  1395/12/08قربانعلی خسرویان فرزند رضا بشماره شناسنامه 56 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199747122 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

71- رای شماره 139560302027016432 مورخ  1395/12/08زهرا گودرزی  فرزند فرج بشماره شناسنامه 3775 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282785680 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10119 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  ابوالقاسم   فرزند  هفدانی   بنائی  مورخ  1395/12/08اصغر  رای شماره 139560302027016444   -72

شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291678808 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  171/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

73- رای شماره 139560302027016455 مورخ  1395/12/09محسن امینی فرزند عباس بشماره شناسنامه 11 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291367357 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  219/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

74- رای شماره 139560302027016476 مورخ 1395/12/09 اعظم رحیمی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 329 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291084371 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  180/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  پوش  مامن  مورخ  1395/12/09عبدالرسول   139560302027016479 شماره  رای   -75

شناسنامه 2177 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285725522 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/5 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

76- رای شماره 139560302027016481 مورخ 1395/12/09  طاهره جانقربان  فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 

25 صادره از سمیرم بشماره ملی 5129753046 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/87مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027016484 مورخ  1395/12/09علیرضا جانقربان فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 

3 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129877187 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/87مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027016534 مورخ  1395/12/09محمدرضا آزادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

1146 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288040989 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.

79- رای شماره 139560302027016537 مورخ  1395/12/09حمیدرضا آزادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

بر روی  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  از اصفهان بشماره ملی 1270379372 در سه دانگ مشاع  0 صادره 

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

80- رای شماره 139560302027016538 مورخ  1395/12/09جواد حبیب اللهی خوراسگانی فرزند محمد رضا  

بشماره شناسنامه 623 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291475362 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

قسمتی از پالک شماره2 فرعی از 5946  اصلی و 5946  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

به مساحت 149/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

81- رای شماره 139560302027016541 مورخ  1395/12/09زهرا  عبدالهی خوراسگانی فرزند حسین  بشماره 

شناسنامه 1203 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291564128 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قسمتی از 

پالک شماره2 فرعی از 5946 اصلی و 5946  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان به مساحت 

 149/51مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139560302027016542 مورخ 1395/12/09 اصغر حسین زاده فرزند علی بشماره شناسنامه 

40890 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280297328 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 67 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  50/16مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  آبادی  محمدی کمال  مورخ  1395/12/10احمد  شماره 139560302027016565  رای   -83

شناسنامه 1235 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649501599 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  113/93مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027016644 مورخ 1395/12/15 رمضان گرمکی  فرزند باقر بشماره شناسنامه 228 

بر روی  احداثی  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  از اصفهان بشماره ملی 1291327622 در ششدانگ یکباب خانه  صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6169 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 272/48 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

85- رای شماره 139560302027016656 مورخ  1395/12/15غالمرضا سعادت  فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 

4276 صادره از تهران بشماره ملی 0056112361 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12546 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  107/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  اکبر جمالی  مورخ  1395/12/15  رای شماره 139560302027016658   -86

شناسنامه 145 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291368698 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6546 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  16/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027016754 مورخ  1395/12/16عباس عابدینی پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1918 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291628908 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

88- رای شماره 139560302027016757 مورخ 1395/12/16 اعظم عابدینی پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1813 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291522743 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

89- رای شماره 139560302027016974 مورخ  1395/12/26مجید قیصری فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 

891 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287993249 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 11942 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  103/34مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

90- رای شماره 139660302027000084 مورخ 1396/01/06 پریجان رئیسی گهروئی فرزند علی بشماره شناسنامه 

87 صادره از شهرکرد بشماره ملی 6339619886 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  93/37مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علیرضا  فرزند  خوراسگانی  برکت  احمد   1396/01/06 مورخ   139660302027000085 شماره  رای   -91

شناسنامه 8262 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784408 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 9605 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 423/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

92- رای شماره 139660302027000088 مورخ 1396/01/06 امیرحسین موید  فرزند اکبر بشماره شناسنامه 163 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1284719170 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11846 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

93- رای شماره 139660302027000089 مورخ 1396/01/06 مسعود مختاری فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

2214 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288191537 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11846 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/85 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

94- رای شماره 139660302027000093 مورخ 1396/01/06 رضا شفیعی پوردلیوند فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 

1145 صادره از رشت بشماره ملی 2593355921 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11846 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  76/85مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

95- رای شماره 139660302027000095 مورخ  1396/01/06 محمود فروغی ابری  فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 

4315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282790722 در ششدانگ اصطبل اسب بدون هرگونه ساخت و ساز ، تغییر 

کاربری و ... احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 770 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

96- رای شماره 139660302027000201 مورخ 1396/01/08 تاجماه چیوائی فرزند یداله بشماره شناسنامه 36 صادره 

از الیگودرز بشماره ملی 4172415709 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 179/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

97- رای شماره 139660302027000236 مورخ 1396/01/14 احمد صبوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 353 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291396993 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  106/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

98- رای شماره 139660302027000237 مورخ  1396/01/14محمود صبوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 756 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291454731 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  106/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

99- رای شماره 139660302027000261 مورخ  1396/01/14حسن پیردیر فرزند قاسم بشماره شناسنامه 21439 

صادره از شیراز بشماره ملی 2291723677 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  113/52مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

100- رای اصالحی شماره 139660302027000357 مورخ 1396/01/15 زهرا امینی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 

97 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659703801 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12591 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/80 مترمربع صحیح میباشد که در رای صادره به 

شماره 139560302027011723 مورخ  1395/09/20بطور اشتباه پالک ثبتی 12951 ثبت شده است لذا بدینوسیله 

اصالح میگردد .

پوده فرزند حسین  یزدان بخش  رای اصالحی شماره 139660302027000376 مورخ  1396/01/15محمد   -101

بشماره شناسنامه 23 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129808071 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 236 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/33 مترمربع 

صحیح میباشد که در رای صادره به شماره 139560302027004787 مورخ 20/04/1395 بطور اشتباه پالک ثبتی 

15201/237 ثبت شده است لذا بدینوسیله اصالح میگردد 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/04

»رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان   حسین هادیزاده«     

 858/م الف

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

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

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

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

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

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

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018003975 کالسه پرونده 1394114402018000210 خانم اعظم تاجی زادگان فرزند 

حسن  بشماره شناسنامه 465 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت  107.5 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/19

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:64 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/27

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

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

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

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

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

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

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018003935 کالسه پرونده 1394114402018000123 آقای روح اله عابدی فرزند فیض 

اله بشماره شناسنامه 739 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  200 متر مربع احداثی 

بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در منطقه صنعتی بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/19

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:66 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/27

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی عابدی   دارای شناسنامه شماره 9160 به شرح دادخواست به کالسه 74/96 ش ح 1 )وراثت( از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین عابدی   بشناسنامه 70 در 

تاریخ 1395/12/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا 

زارعان دولت آبادی فرزند حسین ش.ش  7 )همسر متوفی()2( هادی ش.ش 11181 )3( صادق  ش.ش 445 

)4( خالق ش.ش 1998 )5( علی ش.ملی 6600088109 )6(  مهدی ش.ش 9160 همگی عابدی و فرزند حسین 

)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 

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

خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/81/م الف به تاریخ  1396/01/31
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حوادثخواندنی

حکمتی از لقمان
ــدش  ــه فرزن ــم ب ــان حکی لقم
فرمــود: ای جــان فرزنــد! هــزار 
آن  از  آموختــم کــه  حکمــت 
چهارصــد انتخــاب کــردم و از 
چهارصــد، هشــت حکمــت را 
برگزیــدم کــه جامــع جمیــع 

حکمت هاست. 
فرزندم دو چیز را هیچ گاه فراموش مکن:

 خدا را و مرگ را
دو چیز را همیشه فراموش کن: 

خوبی ای که به کسی کردی 
بدی ای که کسی با تو کرد

چهار چیز را نگهدار :
در مجلسی که وارد شدی، زبان را 

بر سر سفره ای که وارد شدی، شکم را   
بر در خانه ای که وارد شدی، چشم را

بر نماز که ایستادی، دل را 

اندیشه ای که بهتر از عبادت یک سال است
ــود:  ــت می فرم ــای بهج ــد: »روزی آق ــدس می گوی ــای ق آق
یکــی از علمــای بــزرگ نجــف اشــرف هنــگام ســحر و وقــت 
نمــاز شــب پســر نوجوانــش را کــه در اتــاق آقــا خوابیــده بــود 
صــدا زد و گفــت: برخیــز و چنــد رکعــت نمــاز شــب بخــوان. 

پسر پاسخ داد: چشم.
ــی  ــد. ول ــاز خوان ــت نم ــد رکع ــد و چن ــاز ش ــغول نم ــا مش آق
ــا او را صــدا زد: پســرم، پاشــو  ــاره آق ــازاده برنخاســت. دوب آق

ــد رکعــت نمــاز بخــوان.  چن
باز پسر گفت: چشم.

ــدش از رختخــواب  ــد فرزن ــی دی ــا مشــغول نمــاز شــد؛ ول آق
ــت:  ــر گف ــدا زد. پس ــوم او را ص ــار س ــرای ب ــزد. ب برنمی خی
حــاج آقــا، مــن دارم فکــر می کنــم؛ همــان فکــری کــه دربــاره 
آن امــام صــادق علیه الســام می فرمایــد: »تفکــر ســاعة 
خیــر مــن عبــاده ســنه: یــک ســاعت تفکــر بهتــر از یــک ســال 

ــادت اســت.« عب
 آیــت هللا العظمــی بهجــت فرمودنــد: آقــا پرخــاش کــرد 
و فرمــود: ... )و خــود آیــت هللا بهجــت کلمــه را بــر زبــان جــاری 
ــوده  ــرد فرم ــه آن بزرگم ــم ک ــه فهمیدی ــا هم ــی م ــرد؛ ول نک
ــا شــصت  ــک ی ــادت ی ــری از عب ــود:( »پدرســوخته، آن فک ب
ســال بهتــر اســت کــه انســان را بــه خوانــدن نمــاز شــب وادارد؛ 
نــه اینکــه انســان وقــت نمــاز شــب دراز بکشــد و بیندیشــد و 

بــه ایــن بهانــه از خوانــدن نمــاز شــانه خالــی کنــد.«

کشف 191 کیلوگرم تریاک در رابر 
جانشــین انتظامــی شهرســتان »رابــر« از عملیــات پلیــس بــرای 
ــر داد.  ــاک خب ــرم تری ــان و کشــف 191 کیلوگ ناکامــی قاچاقچی
ــا  ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــت: مام ــاالری گف ــس س ــرگرد یون س
مــواد مخــدر و یــگان امــداد ایــن فرماندهــی هنــگام گشــت زنی 
نامحســوس در ســطح حــوزه اســتحفاظی در محــور »جیرفــت-
رابــر« بــه دو دســتگاه خــودروی پــژو 405 مشــکوک و دســتور 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــی اظه ــام انتظام ــن مق ــد. ای ــت دادن ایس
عملیــات، راننــده خودروهــا پــس از ورود بــه ایســت و بازرســی 

بــدون توجــه بــه ایســت پلیــس اقــدام بــه فــرار کردنــد.
وی افــزود: مامــوران پــس از طــی مســافتی خــودرو را در یکــی 
از محورهــای کوهســتانی رهاشــده یافتنــد و 134 کیلوگــرم 
تریــاک را کشــف کردنــد. ســاالری خاطرنشــان کــرد: خــودروی 
ــتان  ــداد در ورودی شهرس ــگان ام ــوران ی ــط مام ــز توس دوم نی
متوقــف و طــی بازرســی تخصصــی 57 کیلوگــرم تریــاک کشــف 
شــد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در ایــن عملیــات، از دو 
ــاک کشــف و  ــرم تری ــوع 191 کیلوگ ــی در مجم خــودروی توقیف
یــک قاچاقچــی دســتگیر شــد کــه جهــت ســیر مراحــل قانونــی 

بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ادامــه تحقیقــات در جهــت دســتگیری متهــم 
دیگــر گفــت: نجــات نســل آینــده از تهدیــد بــزرگ مــواد مخــدر 
ــه همــکاری مــردم و دســتگاه های مرتبــط  صنعتــی مشــروط ب

اســت. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

کشف محموله یک میلیاردی برنج قاچاق 

در یزد
ــج  ــن برن ــزد از کشــف 14 ت ــی اســتان ی ــس آگاه ــس پلی رئی
خارجــی قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد ریــال توســط مامــوران 
ــین  ــرهنگ حس ــر داد. س ــاق کاال و ارز خب ــا قاچ ــارزه ب اداره مب
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــوران اداره مب ــته مام ــت: روز گذش ــی گف رضای
کاال و ارز پلیــس آگاهــی اســتان یــزد بــا انجــام یــک عملیــات 
ایســت و بازرســی، یــک دســتگاه تریلــی کشــنده »دانــگ 
ــال  ــج در ح ــه برن ــا محمول ــزد ب ــدی ی ــه در کمربن ــگ« را ک فن
ــس  ــوران پ ــه داد: مام ــد. وی ادام ــف کردن ــود، متوق ــت ب حرک
ــدند  ــه ش ــودرو، متوج ــه خ ــدارک و بارنام ــناد، م ــی اس از بررس
کــه راننــده خــودرو اقــدام بــه بارگیــری 14 تــن برنــج خارجــی 
بــه صــورت قاچــاق از شــرق کشــور کــرده کــه بــه همیــن منظــور 
ــی ارزش  ــرهنگ رضای ــد. س ــل ش ــگ منتق ــه پارکین ــودرو ب خ
ــک  ــان، ی ــر کارشناس ــر نظ ــا ب ــه را بن ــن محمول ــده ای برآوردش
ــان کــرد و گفــت: مامــوران در ایــن خصــوص  ــال بی ــارد ری میلی
یــک متهــم را نیــز دســتگیر کردنــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایران

دوشنبه04اردیبهشتماه1396 ـــمـــاره412 ســـــالسومݡسݒ
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

ــال  ــت: امس ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
پوشــش رســانه ای برنامه هــای »هفتــه نکوداشــت اصفهــان« 
ــی  ــی، محل ــانه  های مل ــای رس ــتری در فض ــدرت بیش ــا ق ب
ــل انجــام می شــود. ــه دوره هــای قب ــی نســبت ب و بین الملل

ــان  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ  ب
ــای  ــزاری ویژه برنامه ه ــه برگ ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــادی نباتی ن ه
»هفتــه نکوداشــت اصفهــان« )3 تــا 9 اردیبهشــت( در 
نیــز  امســال  کــرد:  اظهــار  شــهر  مختلــف  مکان هــای 
ــی  ــط عموم ــت رواب ــم مدیری ــته تی ــال های گذش ــد س مانن
ــزاری  ــول برگ ــب در ط ــورت مرت ــه ص ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــد  ــام خواه ــانی های الزم را انج ــت، اطاع رس ــه نکوداش هفت
داد تــا زمینــه حضــور و مشــارکت بیشــتر شــهروندان در 
ــال  ــه امس ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــا ش ــا مهی ــام برنامه ه تم
ــم  ــان« رق ــت اصفه ــه نکوداش ــژه در »هفت ــداد وی ــد روی چن
ــی دو  ــا، پیش بین ــن رویداده ــه ای ــزود: از جمل ــورد، اف می خ
جشــنواره عکــس اصفهــان و جشــنواره فیلــم »همــراه ســه 

ــت. ــان اس ــت اصفه ــه نکوداش ــه ای« هفت دقیق
داد:  ادامــه  اصفهــان  روابــط عمومــی شــهرداری  مدیــر 

ــلفی«  ــه ای« و »س ــش »حرف ــس در دو بخ ــنواره عک جش
ــای  ــوع پروژه ه ــا موض ــت ماه ب ــم اردیبهش ــا ده ــم ت از یک
عمومــی  نقــل  و  حمــل  شــهر،  زیبایی هــای   عمرانــی، 
و رویدادهــای هفتــه نکوداشــت برگــزار مــی شــود و در 
بخــش حرفــه ای از پنــج عــکاس و در بخــش ســلفی از 50 

شــهروند تقدیــر می شــود.
ــراه ســه  ــم »هم ــن در جشــنواره فیل ــه داد: همچنی وی ادام
ــزار  ــت برگ ــم اردیبهش ــا نه ــم ت ــه از یک ــز ک ــه ای« نی دقیق
ــای  ــود فیلم ه ــراه خ ــی هم ــا گوش ــهروندان ب ــود، ش می ش
ســه دقیقــه ای از زیبایی هــای شــهر، رویدادهــای هفتــه 
نکوداشــت، فضاهــای عمرانــی و ... تهیــه کــرده و بــر اســاس 

ــد.  ــال می کنن ــده، ارس ــی ش ــه پیش بین ــرایطی ک ش
نباتی نــژاد در ادامــه بــه برگــزاری تورهــای گردشــگری نیم روزه 
ــهر  ــی ش ــاخص عمران ــای ش ــد از پروژه ه ــور بازدی ــه منظ ب
اشــاره کــرد و گفــت: شــهروندان از یکــم تــا نهــم بــا تمــاس 
بــا مرکــز ارتباطــات مردمــی شــهرداری اصفهــان )137( 
می تواننــد در ایــن تورهــا ثبت نــام کــرده و از نزدیــک تــاش 

ــد. ــاهده کنن ــهر را مش ــی ش ــای عمران ــادی در پروژه ه جه
ــا  ــخ« ب ــافران تاری ــه »مس ــرای برنام ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
حضــور 200 هنرمنــد کــه بــرای نخســتین بــار در اصفهــان اجرا 
ــای  ــا لباس ه ــدان ب ــن هنرمن ــرد: ای ــح ک ــود، تصری می ش
ــوان یــک شــهروند در مناطــق مختلــف  ــه عن ــه ب دوره صفوی

ــد. ــرا می کنن ــه اج ــرده و برنام ــردد ک ــهر ت ش
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــی شــهرداری اصفه ــط عموم ــر رواب مدی
امســال ســعی شــده در فضــای رســانه ای بــا قدرت بیشــتری 
ــار  ــیم اظه ــته باش ــور داش ــل حض ــای قب ــه دوره ه ــبت ب نس
ــدت  ــه م ــاط« ب ــح و نش ــه »صب ــتا برنام ــن راس ــرد: در ای ک
ــل  ــار پ ــیما و از کن ــوم س ــبکه س ــا از ش ــار روز، صبح ه چه
خواجــو بــه معرفــی اصفهــان و دســتاوردهای آن می پــردازد.

ــم  ــیما ه ــارم س ــتند،  اول و چه ــبکه های مس ــن ش همچنی
در طــول هفتــه در اصفهــان حضــور دارنــد و برنامه هــای 

ــد. ــش می گذارن ــه نمای ــان ب ــی از اصفه مختلف
وی ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان 
شــبکه های  شــود،  مطــرح  بین المللــی  نــگاه  در  بایــد 
ــم،   ــام ج ــی وی،  ج ــون پرس ت ــی همچ ــی بین الملل تلویزیون
ســحر و  ... نیــز در اصفهــان حضــور دارنــد تــا بخشــی از اخبــار 

ــد. ــاص دهن ــان اختص ــه اصفه ــان را ب و برنامه هایش
ــک کار  ــا، ی ــن برنامه ه ــار ای ــرد: در کن ــه ک ــژاد اضاف نباتی ن
مشــترک و زنــده بــا رادیــو جــوان بــا عنــوان »مــوج جوونــی« 
بــه مــدت پنــج روز، عصرهــا در بــاغ نــور و بــا حضــور مــردم 
هفتــه  طــول  در  همچنیــن  افــزود:  می شــود.وی  اجــرا 
نکوداشــت، از ظرفیــت رســانه های مکتــوب و مطبوعــات 
محلــی و سراســری کــه همیشــه در کنــار شــهرداری بوده انــد، 
ــز اســتفاده  ــی و رســانه های مجــازی نی شــبکه های اجتماع
ــل و  ــورت کام ــه ص ــه ب ــن هفت ــای ای ــا برنامه ه ــود ت می ش
ــاع  ــه اط ــود و ب ــش داده ش ــیرها پوش ــن مس ــا راحت تری ب

عمــوم برســد.

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــجویان  ــلمان و دانش ــور مس ــان پرش ــان 1358، جوان در 13 آب
ــی  ــز جاسوس ــی، مرک ــدام انقاب ــک اق ــام در ی ــط ام ــرو خ پی
ــده آن را بســتند؛ در  ــد و پرون آمریــکا را در ایــران تســخیر کردن
حالــی کــه دولــت موقــت از ایــن اقــدام هراســان شــد و زبــان 
بــه انتقــاد گشــود، حضــرت امــام خمینــی قــدس ســره حرکــت 
ــاب اول  ــر از انق ــی بزرگ ت ــاب دوم و انقاب ــجویان را انق دانش
نامیدنــد. از ایــن زمــان تــا 5 اردیبهشــت و فاصلــه حــدود 5مــاه 
ــذا  ــود؛ ل ــاالن و پریشــان ب ــکا خــواب راحــت نداشــت و ن آمری
هــر روز تهدیــدی جدیــد داشــت کــه امــام)ره( فرمودنــد: آمریــکا 

ــد. ــد بکن ــچ غلطــی نمی توان هی
باالخــره شــامگاه 24 آوریــل 1980، گــروه عملیــات ویــژه ســّری 
ــا  ــکا ب ــش آمری ــا ارت ــژه  دلت ــای وی ــر از کماندوه ــامل 90 نف ش
ده هــا فرونــد هواپیمــای لجســتیکی و هلی کوپترهــای نظامــی 
بــرای آزادی 1۶گــروگان ســفارت اشغال شــده  آمریــکا بــه طــور 
مخفیانــه از فــرودگاه نظامــی در قاهــره و نــاو اتمــی »یواس اس 
ــران  ــوب شــرقی ای ــای جن ــان از مرزه ــای عم ــز« در دری نیمیت
ــد و وارد فــرودگاه اضطــراری صحرایــی در صحــرای  ــور کردن عب
طبــس شــدند تــا از آنجــا بــه کمــک 8 فرونــد هلی کوپترهــای 

ــات  ــا و امکان ــای C-130، نیروه ــد هواپیم ــی و ۶ فرون  تاکتیک
و تجهیــزات الزم را بــه تهــران منتقــل کــرده و طــی یــک عملیات 
ــات  ــزات و امکان ــن تجهی ــا اســتفاده از آخری ــی گــروگان ب رهای
نظامــی، کارکنــان ســفارت آمریــکا را کــه در خــود ســفارت و 3 
تــن دیگــر در وزارت خارجــه نگهــداری می شــدند، آزاد کننــد و بــه 
همــراه خــود بــه طبــس و از آنجــا بــه آمریــکا ببرنــد. طراحــان 
و کارشناســان وزارت جنــگ آمریــکا پیــروزی در ایــن عملیــات 
ــا در  ــود و باره ــده ب ــذاری ش ــاب« نامگ ــه عق ــه »پنج ــه ب را ک
ــن  ــده تمری ــاختمان های شبیه سازی ش ــا و س ــرای آریزون صح
شــده بــود، صددرصــد تضمیــن کــرده بودنــد. بــد نیســت بدانیــد 
کــه چنــد هفتــه پیــش از عملیــات نمونــه ای از خــاک منطقــه 
ــای  ــا روی آن آزمایش ه ــد ت ــل ش ــکا منتق ــه آمری ــس ب طب
ــود.  ــده ب ــت و حساب ش ــز درس ــه چی ــرد. هم ــام گی الزم انج
ایــن اقدامــی بــود کــه برژینســکی، مشــاور امنیــت ملــی وقــت 
آمریــکا، آن را »عمــل مناســب بــرای اثبــات حاکمیــت آمریــکا« 
نامیــد. همچنیــن اشــغال ســفارت آمریــکا کــه در تاریــخ 
سیاســی جهــان بی ســابقه بــود، شــوک شــدیدی را بــه فضــای 
سیاســی جهــان وارد کــرده بــود و آمریــکا در کمــال قــدرت افکار 
ــود  ــراه خ ــه هم ــی را ب ــورهای غرب ــود و کش ــت خ ــی مل عموم
داشــت. در تمــام مــدت بیــش از 200 روزی کــه کارکنان ســفارت 

ــور  ــر، رئیس جمه ــد، کارت ــکا اســیر نیروهــای انقــاب بودن آمری
ــت  ــود را از دس ــوراک خ ــواب و خ ــی خ ــه کل ــکا، ب ــت آمری وق
ــران  ــن بح ــن بزرگ تری ــام، ای ــگ ویتن ــس از جن ــود. پ داده ب
امنیتــی بــرای آمریــکا بــود. حملــه یگان هــای ویــژه ســری دلتــا 
می توانســت تســکینی بــر آالم همــه آمریکایی هــای تحقیرشــده 
ــود  ــی خ ــی و اطاعات ــدرت نظام ــر ق ــکا ب ــا ات ــا ب ــد. آن ه باش
طرحــی بســیار دقیــق بــرای ایــن عملیــات آمــاده کــرده بودنــد 
کــه بــه لطــف خــدای متعــال، شــن های ریــز بــه امــر الهــی بــه 
حرکــت در آمــد و عملیــات آمریــکا را بــا شکســتی مفتضحانــه 
ــا  ــه ب ــکا در مقابل ــار دیگــر طبــل رســوایی آمری مواجــه کــرد و ب
انقــاب اســامی کوبیــده شــد. امــام)ره( فرمودنــد: مــا فــرض 
ــه  ــدان باشــد ک ــرای آن قدرتمن ــی ب ــه همچــو قدرت ــم ک می کنی
بریزنــد بکشــند و همــه چیــز را از بیــن ببرنــد، معذلــک مــا چون 
بحــق هســتیم، نبایــد بترســیم. در صورتــی کــه نــه این طــور هــم 
نیســت مســائل، آقــای کارتــر از روز اول هــی بــا فریــاد و بــا صدا 
می خواســت تحمیــل کنــد. اگــر شــما یادتــان باشــد اولــی کــه 
ــد  ــه  جاسوســی را گرفتن ــن الن ــد و ای ــا رفتن ــن جوان هــای م ای
هــی مســائلی را این هــا پخــش می کردنــد، یعنــی آن هــا 
ــا  ــتند، این ه ــران داش ــه در ای ــی ک ــد و این های ــم می دادن تعلی
 را پخــش می کردنــد »بناســت کــه بیاینــد بــه النــه جاسوســی 

و چتربازهــا بیاینــد و این هــا را بیهــوش کننــد و عــرض می کنــم 
کــه وارد بشــوند و چــه بکننــد یــا همــه تهــران را بیهــوش بکنند.« 
ــوم شــد مســئله  ــن حــرف نشــد، معل ــه ای ــا ب ــه اعتن ــی ک وقت
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــا امتح ــه این ه ــم ک ــاال ه ــت. ح ــن نیس ای
ــت  ــوده اس ــاد ب ــد زی ــه می گوین ــی ک ــا آن تجهیزات ــد و ب  آمدن
ــه سیاســی  ــاده شــدند، خــوب ضرب ــران هــم پی ــد و در ای آمدن
خوردنــد، ضربــه روحــی خوردنــد. همچنیــن فرمودنــد: »این هــا 
ــد  ــد بریزن ــرض کنی ــد و ف ــی کنن ــی بی عقل ــک وقت ــر هــم ی اگ
بــه ایــران، ایــن جوان هــای مــا آن هــا را بــا چنــگ و دنــدان از 
بیــن می برنــد؛ نمی گذارنــد این هــا یکی شــان هــم برونــد. 
ــی  ــه آنجای ــود ب ــود، رســیده ب اگــر هــم ایــن کاری کــه کــرده ب
کــه بیاینــد در تهــران و بیاینــد در ایــن النــه جاسوســی، آنوقــت 
ــر  ــتند. در ه ــرف هس ــخاصی ط ــه اش ــا چ ــه ب ــد ک می فهمیدن
ــدون  ــان ب ــه خودت ــم ک ــکر می کن ــماها تش ــن از ش ــورت م ص
ــد )ایــن چیــزی  ــان بکن اینکــه غیــر از خــدا یــک کســی وادارت
اســت کــه از مبــدأ الهــی جوشــش پیــدا کــرده(، خودتــان وارد 
ــی  ــک کس ــه ی ــت ک ــوده اس ــور نب ــدید؛ این ط ــدان ش ــن می ای
بیایــد شــما را وادار بکنــد. سرتاســر ایــران یکدفعــه ســپاه پیــدا 
شــد، نــه یــک جمعیتــی بودنــد کــه برونــد یکی یکــی این هــا را 

ــود.« ــی ب ــه مســئله اله ــد و چــه، ن اسم نویســی کنن
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