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وعده سرلشکر باقری با قید همکاری پاکستان:روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 غائله تروریست  ها را 
تمام می کنیم

 تالش دشمن برای اجرای ۶۰ عملیات تروریستی 
در جنوب شرق کشور در دو ماه گذشته

خانه های تیمی تروریست های عامل جنایت زاهدان متالشی شد

ضرب شست سپاه
در عملیات سپاه سه تروریست  دستگیر شدند و ۱۵۰ کیلوگرم 
 مواد آماده انفجار و ۶۰۰ کیلوگرم مواد انفجاری در حال ساخت 

و مقادیری سالح و مهمات کشف شد
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به قلم مدیر مسئولسرمقاله

ترجیح صاحبان ثروت به مردم
برخی مدیران گرفتار دنیایی می شوند که آنها را به زمین 
می زند و نه تنها آنها را نابود می کند، بلکه جایگاهی که در 

آن قرار گرفته اند نیز، تخریب می کند. 
وقتی مدیری گرفتار ارباب ثروت شد، از مردم جدا می شود 
و دیگر نمی تواند افراد ضعیف جامعه و متوسط را که عمده 
اعضا و افراد جامعه را تشکیل می دهند، ببیند و به تعبیری 

آنها را درک کند. 

جداشدن از عموم مردم و همراهی ارباب قدرت با صاحبان 
ثروت از آسیب ها و آفات بزرگ برای یک دولت و کلیت یک 
نظام حکومتی است که استقالل مدیریت درست را تهدید 
و روند آن را از رسیدن به اهداف آرمانی همچون جامعه 
عدالت محور دور می کند و به پرتگاه ها و چالش ها می کشاند. 
در دین مبین اسالم آنچه از ابتدا مایه افتخار بوده، دوری 
از صاحبان زور و ثروت و مقابله با آنان برای اجرای عدالت 

بوده است...
صفحه 2

وزیر راه و شهرسازی:
فوالد مبارکه همواره به 

توسعه راه ها و مسئولیت های 
اجتماعی متعهد بوده است

 رئیس کل بانک مرکزی ایران 
مطرح کرد:

کردستان ایران، سکوی 
صادرات به کردستان عراق

ردپای بانک ها در 
گرانی مسکن

افتتاح یک واحد صنعتی 
 نساجی در شهرستان شفت

با اعتبار ۹ میلیارد تومان

 تکلیف آمریکایی ها که مشخص است؛ زیرا شمشیر را از رو بسته اند؛ 
اما باید مراقب اروپایی ها بود؛ زیرا آن ها نیز با خدعه عمل می کنند

 دشمن را درست بشناسید و فریب او را نخورید؛ چه هنگامی که 
مشت و دندان نشان می دهد و چه هنگامی که لبخند می زند

 جبهه  استکبار و در رأس آن آمریکا در ضعیف ترین شرایط هستند

هشدار رهبر معظم انقالب اسالمی به مسئوالن 
در دیدار با هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی:

مراقب خدعه
اروپا باشید

نگاه روز

 صنعت خودروی ملی 
خانه ای روی آب

صفحه 4
اقتصاد

گهی  برگزاری مناقصه عمومی آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ول
ت ا

نوب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
گذار نماید. شرایط وا
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www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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)داخلی 395(

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال(  محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

219.000.000 4.373.461.615 جاری عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه سه اصفهان 
)با ارزیابی کیفی( 97-4-300

191.000.000 3.814.127.795 جاری تهیه تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت کاتدیک خطوط انتقال 
پساب شهر مبارکه )دو مرحله ای( 97-4-301

89.000.000 1.768.986.441 جاری تهیه کاال و نصب سامانه حفاظت کاتدیک خطوط انتقال 
پساب تصفیه خانه فاضالب شهر  لنجان )دو مرحله ای( 97-4-302

ــا  ــی اروپ ــزان همراه ــاره می ســخنگوی وزارت خارجــه درب
درزمینــه اینســتکس گفــت: متأســفانه مــا در ایــن مکانیزم 
نتایــج الزم را ندیده ایــم و در ایــن زمینــه کنــدی وجــود دارد. 
انتظــار مــا از اروپــا، اجرایی کــردن ایــن ســاز و کار اســت. بــه 
آنهــا گفته ایــم صبــر مــردم ایــران تــا حــدی اســت و بایــد 

هرچــه ســریع تر پیــش برونــد.
ــخنگوی وزارت  ــمی، س ــرام قاس ــنیم، به ــزارش تس ــه گ ب
ــری  ــت خب ــران، در نشس ــامی ای ــوری اس ــه جمه خارج
هفتگــی بــا اصحــاب رســانه بــه اظهارنظــر دربــاره مســائل 

ــف پرداخــت. مختل
ــتان  ــتی سیس ــه تروریس ــدا حادث ــت: در ابت ــمی گف قاس
ــدادی از  ــم  و شــهادت تع ــوم می کن و بلوچســتان را محک
مرزبانــان را کــه جــان خــود را فــدای کشــور کردند، تســلیت 

ــر دارم. ــان آرزوی صب ــرای بازماندگانش ــم و ب می گوی
 انتظارات ایران از اینستکس

ــتکس  ــه اینس ــا درزمین ــی اروپ ــزان همراه ــاره می وی درب
ــف  ــکا مخال ــه دارد. آمری ــکا ادام ــارهای آمری ــت: فش گف
ادامــه روابــط ایــران و اروپاســت. تصــورم ایــن اســت کــه 
بــه کارشــکنی های خــود ادامــه خواهــد داد؛ امــا آنچــه در 
اروپــا بیــان می شــود، اراده ای بــرای ادامــه ایــن کار اســت. 
ــم  ــج الزم را ندیده ای ــزم نتای ــن مکانی ــا در ای ــفانه م متأس
ــا  ــا از اروپ ــار م ــود دارد. انتظ ــدی وج ــه کن ــن زمین و در ای
اجرایی کــردن ایــن ســاز و کار اســت. امیــدوارم ایــن بحثــی 
کــه آغــاز شــد و توقعــی کــه وجــود داشــت، در مرحله عمل 
بــا دقــت و درایــت بیشــتری پیــش بــرود. اروپــا نمی توانــد 
ــش  ــه انتظارات ــع داشــته باشــد هم ــان توق ــا صــرف زم ب
ــا  ــران ت ــردم ای ــر م ــم صب ــا گفته ای ــه آنه ــرآورده شــود. ب ب

ــد. ــد هرچــه ســریع تر پیــش برون حــدی اســت و بای
انتقــاد مــا بــه ســه کشــور و کشــورهای اروپایی پابرجاســت 
و آنهــا تأخیــر داشــته اند. بحــث FATF ارتباطــی بــه 
ایــن موضــوع نــدارد و آنهــا نمی تواننــد بــرای مــا شــرطی 
ــن  ــت. م ــرط پذیری نیس ــور ش ــران کش ــد؛ ای ــن کنن تعیی
ــت  ــف اس ــا موظ ــم و اروپ ــا نمی بین ــن این ه ــی بی ارتباط
ایــن ســاز و کار را اجرایــی کنــد. مــا نومیــد نیســتیم. دربــاره 
ــه FATF، مــا نظــرات کارشناســی خــود  ــوط ب لوایــح مرب
ــب  ــم تصوی ــرار می کنی ــم و تک ــان کردی ــت بی ــا صراح را ب
ــی  ــاز و کار مال ــن س ــتن ای ــدون درنظرداش ــح ب ــن لوای ای
ــور  ــادی کش ــتم اقتص ــور و سیس ــع کش ــه نف ــام ب و برج
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــم مجم ــت. امیدواری اس
بتوانــد تشــخیص درســتی را در ایــن زمینــه داشــته باشــد 

ــردم و کشــور اســت،  ــه مصلحــت م ــه ب ــی را ک و تصمیم
ــد. ــاذ کن ــریع تر اتخ س

ــد روشــن  ــد بکن ــه چــه بای ــا و اینک ــاره اروپ ــا درب ــگاه م ن
ــاد  ــی در ایج ــازنده و مثبت ــش س ــون نق ــا تاکن ــت. م اس
ثبــات و امنیــت در حوزه هــای مختلــف داشــته ایم. در 
بحــث برجــام بنــا بــه شــهادت آژانــس و بســیاری، ایــران 
ــی  ــت. از آنجای ــام داده اس ــل انج ــود را کام ــدات خ تعه
ــه  ــته و اینک ــازنده ای داش ــت و س ــش مثب ــران نق ــه ای ک
ــد، آنهــا هــم بایــد  آنهــا می خواهنــد ایــران در برجــام بمان
وظیفــه ذاتــی و نقــش تاریخــی خــود را انجــام دهنــد. مــا 
احســاس می کنیــم اروپــا برخــاف شــعاری کــه می دهــد، 
ــد تــاش  ــا بای ــد. اروپ ــا را اجــرا کن در عمــل نتوانســته آنه
ــی  ــرای یک جانبه گرای ــی را ب ــد و هزینه های ــتری بکن بیش

ــردازد. ــکا( بپ )آمری
ســاز و کار دیــر متولــد شــد و این انتقــاد متوجه اروپاســت. 
آنچــه مطــرح شــده، اکنــون مذاکــرات کارشناســی دقیقــی 
ــال  ــی در ح ــاز و کار مال ــن س ــرای ای ــی اج ــرای چگونگ ب
انجــام اســت. بحــث اولیــه ایــن بــوده کــه در ابتــدا بــا اقام 
ــد  مشــخصی انجــام می شــود و در پروســه زمــان می توان
ایــن امــکان بــرای دیگــر کشــورها هــم فراهــم شــود کــه 
آنهــا هــم از آن اســتفاده کننــد. طبــق اطاعاتــی کــه دارم، 
بعضــی کشــورها بــا اروپــا در ایــن زمینــه صحبــت کرده انــد.
 پاکستان از شرارت های تروریست ها علیه ایران 

ممانعت کند
ــاره  ــه پرسشــی درب ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ ب
پیوســتن پاکســتان بــه ائتــاف ضــد ایرانــی گفــت: پــس 
ــه تلــخ اخیــر تروریســتی در ایــران، اقدامــات الزم  از حادث
ــی  ــاره چگونگ ــت. درب ــام گرف ــام آباد انج ــران و اس در ته
همکاری هــای بیشــتر کــه بتوانــد مانــع ایــن نــوع اتفاقــات 
ناگــوار شــود، گفت وگــو شــده اســت. بــرای مــا تحمل ناپذیر 
ــل  ــد در مقاب ــش پاکســتان نتوانن ــت و ارت ــه دول اســت ک
ــران از  ــه ای ــتی علی ــات تروریس ــرارت ها و اقدام ــن ش ای
داخــل خــاک خــود ممانعــت کننــد. مــن دربــاره پیوســتن 
پاکســتان بــه ائتــاف در منطقــه علیــه ایــران فعــا صحبت 
نمی کنــم؛ ولــی عاقه منــدی ایــن بــوده کــه مرزهــای مــا 
ــد.  ــز باش ــتی و صلح آمی ــرز دوس ــتان، م ــور پاکس ــا کش ب
ــد و  ــتان بتوان ــت پاکس ــه دول ــت ک ــن اس ــن ای ــد م امی

بخواهــد مــا شــاهد ایــن نــوع وقایــع نباشــیم.
وی  دربــاره ســفر وزیــر خارجــه هند بــه تهران و گمانه فشــار 
ــا کشــورهای  ــط مــا ب ــر پاکســتان گفــت: رواب مشــترک ب

ــوری  ــر کش ــا ه ــا ب ــت. م ــتقلی اس ــط مس ــه، رواب منطق
براســاس تاریــخ، پیشــینه و نــوع روابــط، سیاســت 
خارجــی خــود را دنبــال می کنیــم و آنهــا را بــا هــم ادغــام 
ــت.  ــی اس ــط خوب ــد رواب ــا هن ــا ب ــط م ــم. رواب نمی کنی
مبــارزه بــا پدیــده تروریســم بــه یــک اجمــاع جهانــی نیــاز 
ــود. ــرح ش ــد مط ــران و هن ــن ای ــد بی ــن می توان دارد و ای

ــر  ــتی اخی ــه تروریس ــری حادث ــال پیگی ــاره احتم وی درب
اخیــر  روزهــای  گفــت:  بین المللــی  ســازمان های  از 
رایزنی هــای بســیاری بیــن ایــران و پاکســتان برگــزار 
شــده و هشــدارهای الزم دربــاره آنچــه پاکســتان بایــد بــه 
ــات  ــد باشــد، داده شــده اســت. براســاس اطاع آن پایبن
ــده  ــی ش ــل اقدام ــازمان مل ــق س ــم از طری ــور نمی کن تص
باشــد. فعــا بــه طــور مســتقیم کار می کنیــم و تمــاس و 

ــت. ــان اس ــی در جری ــرف ایران ــای ط تاش ه
وی دربــاره ســفر هیئتــی از پاکســتان و واکنــش ایــران بــه 
ســفر ولیعهد ســعودی به پاکســتان گفــت: ما با پاکســتان 
در تمــاس و از طریــق کانال هــای مختلــف در تمــاس 
هســتیم. مقامــات پاکســتان هــم بــرای برخی آمدوشــدها 
پیشــنهادهایی ارائــه کرده انــد کــه منتظــر نهایی کــردن آنهــا 
هســتیم. روابــط کشــورها بــه خــود آنهــا مربــوط می شــود؛ 
ــد  ــا بای ــم دوســتان و همســایه های م ــر می کنی ــی فک ول
ــت  ــرای تح ــی ب ــیطنت های برخ ــا و ش ــب طراحی ه مراق

تأثیــر قــراردادن روابــط آنهــا بــا ایــران باشــند.
 تشکیل کمیته ای در وزارت خارجه برای مطالعه 

و پیگیری توصیه های رهبر انقالب
ــاره  ــه ای درب ــاره بیانیــه راهبــردی امــام خامن قاســمی درب
گام دوم انقــاب اســامی نیــز گفــت: حــدود 15 توصیــه در 
سیاســت های جدیــدی کــه توســط رهبــر معظــم انقــاب 
ــده  ــرح ش ــی مط ــت خارج ــه سیاس ــد، درزمین ــان ش بی
ــوارد  ــن م ــری ای ــق و دقیق ت ــگاه عمی ــا ن ــد ب ــت. بای اس
پیگیــری شــود. کمیتــه ای در ایــن زمینــه در حــال مطالعــه 

و پیگیــری اســت.
 واکنش به اظهارات ضدایرانی مرکل

ــرکل  ــر م ــارات اخی ــاره اظه ــه درب ــخنگوی وزارت خارج س
دربــاره ایــران و منطقــه گفــت: خانــم مــرکل بایــد در ایــن 
بخــش اشــتباه کــرده باشــد. نقــش ایــران در منطقــه کاما 
مشــخص اســت. بــرای خانــم مــرکل هــم ایــن موضــوع 
ــرکل را  ــم م ــارات خان ــن اظه ــن ای ــت و م ــخص اس مش
ــش  ــوءتفاهمی پی ــم س ــر می کن ــرم و فک ــدی نمی گی ج

آمــده باشــد.

 سخنگوی وزارت خارجه درباره میزان همراهی اروپا درزمینه اینستکس: متأسفانه در این مکانیزم نتایج الزم را ندیده ایم

به اروپا گفته ایم صبر مردم ایران حدی دارد
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به قلم مدیر مسئول

ترجیح صاحبان ثروت به مردم
ــی مکــرم  ــد نب ــم دی ــم، خواهی ــه آن دوران برگردی ــر ب اگ
ــان رســالت خــود تمامــی تــاش   ــا پای اســام از آغــاز ت
ــتان و  ــا از وادی منفعت پرس ــت ت ــذول داش ــش را مب خوی
ــی  ــد رســالت الهــی را خال ــه دور باشــد و بتوان ــدوزان ب زران
از هرگونــه جانبــداری و مصالــح بــه صــورت نــاب در اختیــار 
تشــنگان مکتــب الهــی قــرار دهــد. اینکه امــام خمینــی)ره( 
می فرمودنــد بــه کســانی رأی بدهیــد کــه طعــم تلــخ 
فقــر را چشــیده باشــند، حکایــت از همیــن معنــا دارد و از 
ــار نبــی مکــرم الگــو گرفتــه اســت. بی شــک اگــر رأی  رفت
ــانی را  ــوبان کس ــت، منس ــرار گرف ــه ق ــن پای ــر ای ــردم ب م
ــا  ــد مشــکات و کمبوده ــه بتوانن ــارد ک ــد گم ــه کار خواهن ب
ــم  ــع تصمی ــه موق ــرده و ب ــردم را درک ک ــختی های م و س
بگیرنــد و اقــدام کننــد. امــام علــی)ع( نیــز در خطابــی بــه 
ــد:  ــفارش می فرماین ــن س ــع آوری زکات چنی ــئول جم مس
ــران  ــن غی ــم م ــزل بمائه ــّی فان ــی الح ــت عل ــاذا قدم »ف
تخالــط ابیاتهــم«؛ »هنگامــی کــه بــر قبیلــه ای وارد شــدی 
ــر ســر ســفره کســی  ــان مســکن مگزیــن و ب در منــازل آن
منشــین و بــر لــب آب چشــمه یــا قنــات آنــان کــه عمومــی 

ــرود آی.«  ــت، ف اس
چقــدر دقــت! تــا آنجــا کــه مأمــور حکومــت نبایــد بــر ســر 
ســفره کســی بنشــیند، بلکــه بایــد جایــی بــرود کــه متعلــق 
بــه عمــوم باشــد. ایــن رمــز دوری از انــواع مختلــف اتهــام و 
نزدیک شــدن بــه عمــوم مــردم و حفــظ عامــه مــردم بــرای 
ــی  ــا از ثروت ــر مث ــود مدی ــر خ ــال اگ ــت. ح ــت اس حکوم
آنچنانــی برخــوردار باشــد و در کمــال اشــرافیت زندگــی کند، 
فرزندانــش بــا آن شــرایط ازدواج و در فــان کشــور تحصیــل 

ــد و... چــه می شــود؟  کنن
رمــز پویندگی و بالندگی مدیریت ســالم و جهــادی، دوری از 
وابســتگی بــه قدرت هــا و زر و زور اســت؛ به ویــژه همنشــینی 
بــا گــروه ثروت انــدوزی کــه دستشــان تــا مرفــق در کیســه 
بیت المــال اســت و بــه انحــای مختلــف از بیت المــال 
ــرای رد گم کــردن  متنعــم می شــوند و هــر از گاهــی هــم ب
ــد و ... ؛  ــد، می برن ــه بعضــی می خورن ــد ک ــادی می زنن فری
ایــن حکایــت دزدی اســت کــه مالــی را دزدیــده و در حــال 
ــال  ــه م ــدش ک ــد، بگیری ــد دزد را بگیری ــاد می زن ــرار فری ف

مــردم را بــرد! 
ــدی  ــی دی ــر کاخ ــد ه ــان می فرماین ــوالی متقی ــه م اینک
زیــادی کوخ نشــین  عــده  آن کاخ  ازای  در  بــدان کــه 
شــده اند، همیــن معنــا را می رســاند و آیــا به راســتی کســی 
کــه مالــش شــمارش نــدارد می توانــد بفهمــد گرســنگی و 

ــزه ای دارد؟  ــه م ــداری چ ن
ــات  ــر انتخاب ــه فک ــا ب ــراد و گروه ه ــی اف ــا برخ ــن روزه ای
ــده  ــا آن مان ــادی ت ــه زی ــوز فاصل ــده ای هســتند کــه هن آین
ــدر  ــت. چق ــده اس ــروع ش ــا ش ــا کلوخ چینی ه ــت؛ ام اس
خــوب اســت همــه بــا فرهنــگ درســتی کــه مــوالی متقیان 
علــی علیه الســام ترســیم فرموده انــد، کار را شــروع کننــد و 
فرهنگ ســازی درســت را مدنظــر قــرار دهنــد تــا بــه کشــور 
مصونیــت بخشــیده شــود و کســانی ســر کار آینــد کــه بــا 
درد عــام جامعــه دســت و پنجــه نــرم کــرده باشــند، فقــر 
ــد، تمــام اوقــات خــود را وقــف خدمــت  ــداری را بفهمن و ن
بی منــت کننــد و چشمشــان بــه بیت المــال نباشــد؛ 
کســانی کــه فقــط و فقــط بــه مــردم دل ببندنــد کــه گره هــا 

بــه دســت همیــن مــردم بازشــدنی خواهــد بــود. 
مــردم از حــاال بایــد رفتارهــا را زیــر نظــر بگیرنــد و ببیننــد 
ــا دلســوزی تمــام در رفــع مشــکات گــوی  چــه کســانی ب
ســبقت را از دیگــران می رباینــد و شــب از روز نمی شناســند. 
بایــد دیــد چــه کســانی بــرای تبلیــغ خــود و گــروه خــود از 
هزینــه بیت المــال ابایــی ندارنــد و دســت بــه فعالیت هــای 
ناســالم می زننــد و چــه کســانی بی توجــه بــه همــه چیــز 
در حــال خدمت انــد و بــه صــرف کمتریــن هزینــه ممکــن 
ــول  ــاش پ ــور بســنده و از ریخــت و پ در سامان بخشــی ام
مــردم جلوگیــری می کننــد و بــا ســامت نفــس کار و 
مســئولیت امــروز خــود را انجــام می دهنــد. مدیــران بایــد 
متصــف بــه صفاتــی همچــون قناعــت، شــجاعت، بردبــاری، 
ساده زیســتی و مــردم داری باشــند تــا بتواننــد در مجموعــه 

ــد.  ــه کنن ســازمان ها ســامت و خدمــت را نهادین
بدیهــی اســت ترجیــح صاحبــان ثــروت بــه مــردم، آفتــی 
ــت را می خــورد و  ــل خــوره پایه هــای مدیری ــه مث اســت ک
ــود.  ــری می ش ــر مدی ــقوط ه ــث س ــد و باع ــوک می کن پ
البتــه صاحبــان ثــروت خــرج هــم می کننــد؛ گاهــی نیــز در 
قالــب امــور بــه ظاهــر خیــر وارد می شــوند؛ امــا در پشــت 
ــد  ــد. ب ــران می طلبن ــن حرکــت رانتــی اســت کــه از مدی ای
نیســت اشــاره کنیم ثــروت مشــروع و ثروتمنــدان خیرخواه 
مــردم فراوان انــد کــه معمــوال خــود را بــه مدیــران نزدیــک 
ــت  ــال دس ــل و ق ــرط و قی ــد و ش ــدون قی ــد و ب نمی کنن
ــی  ــر کس ــی اگ ــد؛ حت ــدان را می گیرن ــان و نیازمن محروم
ــید؛  ــان را بوس ــد دستش ــه بای ــد ک ــد و ندان ــا را نشناس آنه
بنابرایــن بــر مســئوالن اســت کــه بــه جــای خوش خدمتــی 
بــه اربــاب ثــروت بــه مــردم دل ببندنــد و همــواره بــا مــردم 

باشــند.

داخلی
خانه های تیمی تروریست های 

زاهدان متالشی شد
ــری،  ــی جعف ــی دســتور ســردار سرلشــکر محمدعل در پ
ــی  ــامی، مبن ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س فرمان
ــرای  ــرنخ ها ب ــن و س ــع قرائ ــریع و قاط ــری س ــر پیگی ب
دســتیابی بــه عوامــل جنایــت تروریســتی اخیــر سیســتان 
و بلوچســتان کــه منجــر بــه شــهادت و مجروح شــدن 
ــط  ــد، رواب ــت ش ــور و مل ــت کش ــداران امنی ــی از پاس جمع
ــل  ــه فض ــرد: ب ــام ک ــه ای اع ــپاه در اطاعی ــی کل س عموم
الهــی و بــا تاش هــای مجاهدانــه نیــروی زمینــی ســپاه بــا 
پیگیــری ســرنخ ها توســط نیروهــای اطاعاتــی و عملیاتــی 
قــرارگاه قــدس ایــن نیــرو، طــی عملیاتــی چندیــن خانــه 
ــت  ــل جنای ــی عوام ــه برخ ــاش ک ــراوان و خ ــی در س تیم
اخیــر در آن اســتقرار یافتــه بودنــد، شناســایی، متاشــی و 

ــدند.  ــتگیر ش ــتقر در آن دس ــت های مس تروریس
در ایــن عملیــات موفــق، ســه تــن از تروریســت ها دســتگیر 
شــدند و ۱۵۰ کیلوگــرم مــواد آمــاده انفجــار و ۶۰۰ کیلوگــرم 
ــاح و  ــری س ــاخت و مقادی ــال س ــاری در ح ــواد انفج م

مهمــات نیــز کشــف شــد.

چرا دشمنی؟
نفیسه اله دادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

ــورها  ــدادی از کش ــت، تع ــده اس ــاب ش ــران انق ــه در ای از روزی ک
همــواره بــر طبــل دشــمنی بــا نظــام جمهــوری اســامی کوبیده انــد؛ 

امــا چــرا بایــد بــا جمهــوری اســامی ایــران دشــمنی کننــد؟ 
آمریــکا، دشــمن قســم خورده و خونــی ایــران اســت. اولیــن زمینــه ای 
ــام  ــی نظ ــی و مذهب ــد دین ــده، بع ــکا ش ــمنی آمری ــبب دش ــه س ک
جمهــوری اســامی اســت. یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن دشــمنی، 
ــام  ــت؛ نظ ــک« اس ــان »تئوکراتی ــر خودش ــه تعبی ــا ب ــی ی ــام دین نظ
توحیــدی مبتنــی بــر اســام نــاب کــه عدالــت، ظلم ســتیزی، معنویت، 
اســتقال و مخالفــت بــا تســلط غیرمســلمان بر مســلمان، جــزو ارکان 
آن اســت؛ زیــرا آمریــکا، کشــوری اســت که اخــاق و مذهــب را قربانی 
منافــع خویــش کــرده اســت؛ بنابرایــن موصــوف بــه صفاتــی اســت از 
ــن  ــه ای ــر، مســتکبر و ... . هم ــم، مداخله گ ــل زیاده خواهــی، ظال قبی
ــن  ــرار دارد و بدی ــام ق ــی اس ــیر مبارزه جوی ــکا در مس ــات آمری صف

ترتیــب بایــد دشــمنی کنــد.
دیگــر ویژگــی مهــم مخالفــت آمریــکا بــا ایــران، روحیــه انقابی کشــور 
و صــدور انقــاب بــه ســایر کشــور های منطقــه اســت. آمریکا، کشــوری 
ــی و پررنگ ســازی  ــا بزرگنمای ــد« ی ــن ایجــاد »تهدی ــه ضم اســت ک
یــک تهدیــد ســاختگی بــا ابــزار رســانه، دشــمنی و حضــور خــود را در 
ــراق و  ــگ ع ــل جن ــی از دالی ــد. یک ــه می کن ــد« توجی ــه تهدی »منطق
افغانســتان و همچنیــن ایجــاد داعــش، همیــن موضــوع بــوده اســت. 
ایران هراســی نیــز از ایــن دســت اســت و بــرای توجیــه فعالیت هــای 

نامشــروع خــود دلیــل می تراشــد؛
 از ســوی دیگــر بــا اقنــاع بعضــی کشــورهای جاهــل، دزدانــه جیــب 
ــوری  ــه جمه ــد؛ وگرن ــی می کن ــی خال ــی ذهن ــرای توهم ــان را ب آن
اســامی ایــران کاری خــاف قوانیــن و عــرف بین الملــل انجــام نــداده 

اســت کــه ســبب هــراس و خطــر ســایرین شــود.
ــد  ــران نفــوذ کن ــد در ای ــکا ایــن اســت کــه نمی توان ــر آمری درد بزرگ ت
ــرای  ــکا ب ــت آمری ــد گف ــه بای ــه البت ــش برســد ک ــداف خوی ــه اه و ب
رســیدن بــه ایــن هــدف بارهــا ســعی کــرده اســت میــان مــردم و نظام 
شــکاف ایجــاد کنــد؛ امــا موفــق نبــوده اســت و نخواهــد بــود. آمریــکا 
نمی توانــد در خاورمیانــه اســتقال جمهــوری اســامی را ببینــد و بــرای 

همیــن هــر روز دشــمنی می کنــد.

ل سعود جاسوس موساد در دربار آ
ســایت آمریکایــی Odyssey )اودیســه آنایــن( در گزارشــی نوشــت: 
ــا موســاد  ــه ای ب ــط محرمان ــه  ۹۰ گذشــته رواب ــه از ده جاسوســی ک
اســرائیل داشــته و هنــوز هــم ایــن رابطــه ادامــه دارد، عــادل الجبیــر، 

وزیــر خارجــه ســابق عربســتان، اســت کــه اکنــون وزیــر مشــاور در امــور 
خارجــه اســت. بــه گفتــه جمــا باکلــی، نویســنده انگلیســی ایــن مقالــه، 
روابــط الجبیــر بــا موســاد بــه دهــه  ۹۰ قــرن گذشــته برمی گــردد. دلیلــی 
کــه موجــب شــده ایــن تحقیقات انجــام شــود، اظهــارات تزیپــی لیونی، 
وزیــر خارجــه ســابق اســرائیل، اســت کــه موســاد را بــه دلیــل بی تحرکی 

در قبــال برکنــاری الجبیــر از دولــت ســابق ســرزنش کــرده بــود.

اسد: 
اردوغان، جیره خوار حقیر آمریکاست

رئیس جمهــور ســوریه ســه روز پــس از نشســت ســوچی و در ســخنرانی 
ــی  ــک اخوان ــان ی ــه اردوغ ــان اینک ــا بی ــاه ب ــس از ۱۵ م ــی پ عموم
جیره خــوار حقیــر آمریکاســت، گفــت: ترکیــه از همــان روز اول بحــران از 

آمریــکا بــرای ورود بــه شــمال ســوریه کمــک گرفتــه اســت. 
ــات  ــزاری انتخاب ــد از: برگ ــخنان او عبارت ان ــای س ــن محوره مهم تری
شــوراهای محلــی در موعــد مقــرر نشــانه شکســت تروریســم بــود. اراده 
مقاومــت تغییــر نکــرده اســت. ســوریه قوی تــر خواهــد بــود. یــک ســال 
قبــل از جنــگ بــرای آواره هــا آمــاده شــده بودنــد. رونــد سیاســی بعــد از 
ژنــو راه بــه جایــی نبــرده اســت. هــر وجــب از خــاک ســوریه آزاد خواهد 

شــد.

 تحریم های جدید اتحادیه اروپا 
در انتظار روسیه 

بــه نقــل از خبرگــزاری اســپوتنیک، فدریــکا موگرینی، مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا، روز دوشــنبه اعــام کــرد ممکــن اســت اتحادیــه 
اروپــا در ارتبــاط بــا ماجــرای تنگــه کــرچ، تحریم هــای جدیــدی را علیــه 

روســیه ظــرف دو هفتــه آینــده وضــع کنــد. 
پــس از آنکــه در ۲۵ نوامبــر ســال گذشــته میــادی ســه فرونــد 
کشــتی اوکراینــی بــه طــور غیرقانونــی وارد آب هــای ســرزمینی روســیه 
ــرچ بیــن دریــای ســیاه و دریــای آُزف )Azov( در نزدیکــی  در تنگــه ِک
شــبه جزیره کریمــه شــدند، تنــش میــان مســکو و کــی اف بــاال گرفــت. 
ــی را  ــه نیــروی دریایــی روســیه کشــتی های اوکراین ــی ایــن حادث در پ

ــان آن هــا را بازداشــت کــرد. توقیــف و ملوان

ســوم  فــاز  افتتــاح  مراســم  در  رئیس جمهــور 
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس گفــت: بــرای 
دشــمن خیلــی دردنــاک اســت در شــرایطی کــه بــه 
قــول خودشــان ســخت ترین تحریم هــا را علیــه 
ملــت ایــران اعمــال کردنــد، مــا در عرض ۲۴ ســاعت 
ــزگان، ۳  ــی اســتان هرم ــک اســتان یعن ــط در ی فق
ــم. ــاح می کنی ــی را افتت ــم مل ــزرگ و مه ــرح ب ط

رئیس جمهــور افــزود: آمریــکا و دشــمنان کــه از 
ــد،  ــه کردن ــه توطئ ــروع ب ــته ش ــال گذش ــاه س دی م
تصــور می کردنــد تــا دی امســال جمهــوری اســامی 
نمی بینــد  را  انقــاب  ایــران جشــن ۴۰ســالگی 
و بعضــی از مسئوالنشــان ایــن موضــوع را بیــان 
ــعه  ــا توس ــه زمینه ه ــون در هم ــا اکن ــد؛ ام می کردن
ادامــه دارد و بــا وجــود همــه تحریم هــا زندگــی 

ــه دارد. ــردم ادام م
روحانــی گفــت: در ســال گذشــته بــرای افتتــاح طرح 
بنزین ســازی و افزایــش تولیــد از ۸ بــه ۱۲ میلیــون 
ــرای  ــروز ب ــم و ام ــفر کردی ــاس س ــه بندرعب ــر ب لیت
افتتــاح بهبــود کیفیــت بنزیــن بــه یــورو ۵  آمده ایــم.

رئیس جمهــور گفــت: ندیــدن کار هــای بــزرگ و 
اقدامــی  کوچــک،  نقص هــای  برجســته کردن 
اخاقــی و انقابــی نیســت. امــروز همــه مــا در برابــر 
نمی توانیــم  آزمایــش می شــویم؛  ایــران  تاریــخ 

ــویم. ــوس ش مأی

ــگ  ــروز روز جن ــه ام ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
اســت و جنــگ اقتصــادی از یــک دیــدگاه از جنــگ 
نظامــی هــم ســخت تر اســت، افــزود: در ایــن جنــگ 
اســت کــه بــرای فــروش نفــت و نقل وانتقــال بانکــی 

ــرد. ــد چاره اندیشــی ک بای
وی ادامــه داد: انتخابــات یــک بــار انجــام می شــود و 
تــا چهــار ســال بعــد انتخابــات دیگــری نیســت. اگــر 
بنــا باشــد در انتخابــات و قبــل و بعــد از آن بــا هــم 
درگیــر باشــیم، چطــور می شــود؟ انتخابــات ۴ ســال 
یــک بــار اســت تــا ملــت بــه هــر دیدگاهــی رأی داد، 

کشــور بــر آن مبنــا اداره شــود.
ــار هــم  ــا هــم و در کن ــد همــه ب ــی گفــت: بای روحان
متحــد باشــیم. امــروز افتتــاح ۳ فــاز مهم پاالیشــگاه 
عظیــم ســتاره خلیــج فــارس بــه معنــای شکســتن 
اســت.  و خودکفایــی  اعتمادبه نفــس  و  تحریــم 
افتتــاح مراحــل مختلــف پاالیشــگاه بــه معنــی 
عظمــت کشــور اســت و کســی نمی توانــد ایــن 
عظمــت بــزرگ را بــه دلیل مســائلی ماننــد ماکارونی 
یــا رب گوجه فرنگــی و اینکــه چنــد روز مــردم در 

ــرد. ــده بگی ــد، نادی ــرار می گیرن ــا ق تنگن

رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:

همه در جنگ اقتصادی  پشتیبان دولت باشند

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی، صبــح روز دوشــنبه در دیــدار بــا هــزاران نفــر 
ــکر  ــن تش ــرقی ضم ــان ش ــتان آذربایج ــردم اس از م
صمیمانــه از حرکــت بــزرگ و آگاهانــه ملــت ایــران در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال، نظام جمهوری اســامی 
را در بهتریــن موقعیــت و جبهــه اســتکبار و در رأس آن 
آمریــکا را در ضعیف تریــن شــرایط دانســتند و گفتنــد: 
مــردم به ویــژه جوانــان و همچنیــن مســئوالن بایــد بــا 
وقت شناســی و اقــدام بهنــگام از ظرفیت هــای فــراوان 

به منظور حل مشکات کشور استفاده کنند. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ابتــدای ســخنان خــود 
ــه راهپیمایــی عظیــم ۲۲ بهمــن امســال  ــا اشــاره ب ب
افزودنــد: مــن در بیانیــه چنــد روز پیش از مــردم ایران 
تشــکر کــردم؛ امــا آن تشــکر خیلــی کمتــر و کوچک تر 
از حــق ملــت ایــران اســت؛ زیــرا مــردم در راهپیمایــی 

۲۲ بهمن امسال کار بزرگی انجام دادند. 
ایشــان بــا اشــاره به حضــور پرحجــم و گســترده مردم 
ــا  ــد: گزارش ه ــد کردن ــن تأکی ــی ۲۲ بهم در راهپیمای
ــهرهای  ــتر ش ــد در بیش ــان می دهن ــا نش و ارزیابی ه
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب ــردم نس ــور م ــور حض کش
بیشــتر و متراکم تــر بــوده اســت کــه بــا همــه وجــود 

از مردم سپاسگزاری می کنم. 
رهبــر معظم انقــاب اســامی افزودند: اگرچه دشــمن 
در تبلیغــات خــود ایــن حضــور را کتمــان یــا ســعی در 
کوچک نمایــی آن می کنــد، امــا ایــن واقعیــت را 
ــی را  ــم مردم ــور عظی ــن حض ــای ای ــد و معن می بینن

متوجه می شوند. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه هــر 
ــور  ــدان حض ــه در می ــردم آن اینگون ــه م ــوری ک کش
ــون  ــمن مص ــیب دش ــد و آس ــند، از کی ــته باش داش
ــی در  ــترده مردم ــور گس ــد: حض ــود، گفتن ــد ب خواه
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن امســال درواقــع یــک حرکــت 
ــود  ــا ب ــه و پرمعن ــی، آگاهان ــی، انقاب سیاســی، امنیت
ــر  ــرگ ب ــی »م ــی یعن ــعار اصل ــان ش ــردم هم و م

ــر ســلطه گری و  ــای مــرگ ب ــه معن ــکا« را کــه ب آمری
توطئه گــری و تجاوزگــری و دســت اندازی بــه حقــوق 

ملت هاست، سردادند. 
ــرا  ــود؛ زی ــد ب ــد شــکرگزار خداون ــد: بای ایشــان افزودن
دل هــای مــردم بــه دســت اوســت و درواقــع خداونــد 

ــه خیابان هــا آورد. ــود کــه مــردم را ب متعــال ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه برخــی 
ــای  ــواره ضعف ه ــه هم ــل ک ــف و منفع ــراد ضعی اف
خــود را بــه مــردم نســبت می دهنــد و مدعــی 
ــد:  ضعیف شــدن انقــاب هســتند، خاطرنشــان کردن
ــن  ــه در روز ۲۲ بهم ــتند ک ــی هس ــردم همین های م
ــا  در خیابان هــا دیدیــد و خداونــد ایــن ملــت را کــه ب
ــد،  ــاع می کنن ــود دف ــور خ ــت و کش ــرت از هوی بصی

مورد لطف قرار خواهد داد. 
ــهادت  ــه ش ــه ب ــه ای در ادام ــت هللا خامن ــرت آی حض
جمعــی از پاســداران حافــظ امنیــت و مرزهــا اشــاره و 
تأکیــد کردنــد: ایــن شــهادت ها بایــد مــا را هوشــیار و 
آگاه کنــد کــه امنیــت کشــور بــه قیمــت خــون بهترین 
جوانــان کشــور بــه دســت می آیــد و همــه بایــد 

قدردان این جانفشانی ها باشیم. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی امنیــت کشــور و امنیت 
مراســمی همچون راهپیمایی عظیــم ۲۲ بهمن و عزت 
ملــی کشــور را مرهــون جانفشــانی حافظــان امنیت در 

سپاه، ارتش و نیروی انتظامی دانستند. 
ــل  ــا تجلی ــن ب ــه ای همچنی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــکوه و  ــور پرش ــان و حض ــهیدپرور اصفه ــردم ش از م
ــان در تشــییع شــهدای حافــظ امنیــت  اعجــاب آور آن
تأکیــد کردند: مــردم اصفهــان همواره جزو پیشــگامان 

نهضت و انقاب اسامی بوده و هستند. 
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود ۲۹ بهمن ســال ۱۳۵۶ 
و قیــام مــردم تبریــز را یــوم هللا واقعــی خواندنــد و بــا 
اشــاره بــه پیشــگامی و بصیــرت و عملکــرد انقابــی 
ــز و آذربایجــان در حــوادث مهــم انقــاب  مــردم تبری
گفتنــد: ایــن قیــام مردمــی دو ویژگــی مهــم داشــت؛ 

وقت شناسی و اقدام بهنگام. 
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب ــر معظــم انقــاب اســامی ب رهب
مــردم آذربایجــان بایــد در گام دوم انقــاب نیــز 
ــل پیشــگام و پیشــتاز باشــند،  همچــون مراحــل قب
ــوری اســامی از لحــاظ  ــروز نظــام جمه ــد: ام افزودن
فرصــت و موقعیــت و از لحــاظ زمــان اقــدام و حرکــت 

در بهترین شرایط قرار دارد. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: امــروز، روز کار و 
ــان  حرکــت دولــت، مســئوالن،  ملــت و به ویــژه جوان
ــراوان و  ــتفاده ف ــای بااس ــد ظرفیت ه ــه بای ــت ک اس
ــرداری  ــا بهره ب ــایی و از آنه ــور را شناس ــترده کش گس
را  ظرفیت هــای کشــور  از  اســتفاده  کنند.ایشــان 
نیازمنــد حرکــت آتــش بــه اختیــار جوانــان دانســتند 
و خاطرنشــان کردنــد: گروه هــای جــوان مؤمــن و 
ــر اســت در  ــه امکان پذی ــر کاری را ک ــد ه ــی بای انقاب
چهارچــوب قوانیــن و مصلحــت کشــور انجــام دهنــد و 

معطل کسی نمانند. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه موقعیت 
ضعیــف دشــمن یعنــی جبهــه اســتکبار و در رأس آن 
رژیــم متجــاوز آمریــکا تأکیــد کردنــد: مــا نمی خواهیم 
ــل  ــمن غاف ــم و از دش ــاده لوحی بزنی ــه س ــود را ب خ
ــه  ــت ک ــان دهنده آن اس ــات نش ــا واقعی ــویم؛ ام ش
دشــمن به شــدت گرفتــار مســائل داخلــی و خارجــی 

است. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »مشــکات اجتماعــی«، 
»افســردگی و ســرخوردگی جوانــان«، »افزایــش 
و  اعتیــاد  »گســترش  جنایــت«،  و  قتــل  آمــار 
ــکا« و  ــان ســران آمری ــری می ــواد مخــدر«، »درگی م
ــی از  ــب« را بخش های ــب و غری ــای عجی »بدهی ه
ــه  ــد: هم ــمردند و افزودن ــکا برش ــای آمری گرفتاری ه
ایــن مــوارد مســتند بــه آمارهــا و گزارش هــای رســمی 
و داخلــی آمریکاســت و بــه دلیــل همیــن مشــکات 
ــوریه و  ــی در س ــت کنون ــار وضعی ــا، دچ و گرفتاری ه
عــراق و افغانســتان شــده اند و به شــدت نیــز عصبانــی  

هستند. 
ایشــان بــا اشــاره بــه برگــزاری ناموفق نشســت ورشــو 
گفتنــد: دولتمــردان ضعیف العقــل آمریــکا از بعضــی 
ــف و  ــای ضعی ــود و دولت ه ــکار خ ــای هم دولت ه
مرعــوب بــرای نشســت ورشــو و تصمیم گیــری ضــد 
ــچ  ــه هی ــن نشســت ب ــا ای ــد؛ ام ــوت کردن ــران دع ای
نتیجــه ای نرســید و همــه این هــا نشــانه ضعف اســت 
و دشــمن کــه در حالــت ضعــف عصبانــی می شــود، 

شروع به جنجال و فحاشی می کند. 
ــن  ــد: ای ــد کردن ــاب اســامی تأکی ــر معظــم انق رهب
جنجال هــا کــه از روی ضعــف اســت، نبایــد دل فــان 
مســئول را خالــی یــا فــان جــوان را دچــار خطــا کنــد.

ــد: آن  ــه ای خاطرنشــان کردن ــت هللا خامن حضــرت آی
روزی کــه ایــن انقــاب یــک نهــال ضعیــف بــود، همه 
دشــمنان متحــد شــدند، ولــی نتوانســتند کاری بکنند؛ 
بنابرایــن امــروز کــه آن نهــال تبدیــل بــه یــک درخــت 

تناور شده است، هیچ غلطی نمی توانند بکنند. 
ایشــان بــا یــادآوری ســخنان حضــرت زینب ســام هللا  
علیهــا در دربــار یزیــد گفتنــد: امــروز هــم ما به دشــمن 
ــی بکنــی، بکــن؛ امــا  می گوییــم هــر غلطــی می توان

بدان که هیچ غلطی نمی توانی بکنی. 
نشســت  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
مقامــات  همنشــینی  و  ورشــو  شکســت خورده 
کشــورهای بــه ظاهر مســلمان بــا رژیم صهیونیســتی 
و هم پیمانــی بــا آمریــکا را موجــب رفتــن آبــروی آنان 
دانســتند و تأکیــد کردنــد: ایــن افــراد در میــان ملــت 

خود نیز هیچ آبرویی ندارند. 
ــاط  ــه نش ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــدرت  ــی و ق ــامی و آمادگ ــاب اس ــالگی انق چهل س
ــد:  ــو خاطرنشــان کردن ــه جل ــت رو ب ــرای حرک الزم ب
ــش  ــا، کاه ــم از گرانی ه ــور اع ــکات کش ــه مش هم
ــل  ــل ح ــی قاب ــد داخل ــائل تولی ــال و مس ارزش ری
ــر، اتحــاد و جدیــت  ــر، تدبی ــد صب اســت؛ امــا نیازمن

مسئوالن در حرکت است. 
ــراوان  ــای ف ــر ظرفیت ه ــاره ب ــد دوب ــا تأکی ــان ب ایش
از  اســتفاده  لــزوم  و  دشــمن  و ضعــف  کشــور 
فرصت هــا، خطــاب بــه جوانــان گفتنــد: شــما جوانــان 
عزیــز، موتــور پیشــران حرکــت کشــور هســتید و بایــد 
خــود را از لحــاظ روحــی، معنــوی، اخاقــی، صمیمــی، 
علمــی و توانایی هــای مدیریتــی و تشــکیاتی آمــاده 
کنیــد و مدیریــت کشــور را بــه دســت بگیریــد. البته از 

تجربه پیران نیز باید استفاده کنید. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی آینــده کشــور را متعلــق 
بــه جوانــان دانســتند و تأکیــد کردنــد: جوانــان 
می تواننــد کشــور را بــه قلــه برســانند و بایــد آمادگــی 
ــا ثبــات قــدم نشــان  خــود را در عمــل و همچنیــن ب

دهند. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای یــک توصیــه هــم 
ــت  ــمن را درس ــد: دش ــد و گفتن ــئوالن کردن ــه مس ب
بشناســید و مراقــب باشــید فریــب او را نخوریــد؛ چــه 

هنگامــی کــه مشــت و دنــدان نشــان می دهــد و چــه 
هنگامــی کــه لبخنــد می زند.ایشــان افزودنــد: بدانیــد 
دل هــای دشــمنان بســیار بیشــتر از حرف هایــی کــه 
بــر زبــان می آورنــد، مملــو از بغــض و کینــه نســبت بــه 
اســام و مســلمانان و جمهوری اســامی ایران اســت؛ 

بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول کرد. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی رفتــار و اقدامــات 
غربی هــا را بــه معنــی واقعــی کلمــه خدعه آمیــز 
خواندنــد و گفتنــد: تکلیــف آمریکایی ها که مشــخص 
اســت؛ زیــرا شمشــیر را از رو بســته اند؛ امــا بایــد 
ــه  ــا خدع ــز ب ــا نی ــرا آنه ــود؛ زی ــا ب ــب اروپایی ه مراق

عمل می کنند. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: مــن بــه 
ــا  ــد؛ ام ــه کنن ــم چ ــا نمی گوی ــئوالن و دولتی ه مس
بایــد بنشــینند، فکــر کننــد و بــه گونــه ای عمــل کننــد 
کــه فریــب آنهــا را نخورنــد و بــه امیــد آنکه حــاال کاری 

بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند. 
ــمن  ــد: از دش ــئوالن گفتن ــه مس ــاب ب ــان خط ایش
ــاالی  ــدا ب ــد دســت خ ــد و بدانی ــم نکنی وحشــت ه
همــه دست هاســت و خداونــد پشــتیبان ملتی اســت 

که دین او را یاری می کنند. 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پایــان ســخنان خود 
ــهدا را از  ــای ش ــم خانواده ه ــهدا و تکری ــل از ش تجلی
کارهــای خــوب و اصلــی برشــمردند و تأکیــد کردنــد: 
ــای  ــهدا و خانواده ه ــگاه ش ــار و جای ــام و اعتب ــد ن بای
شــهدا،  زیــرا  داد؛  افزایــش  روزبــه روز  را  آنــان 

ــتند. ــاب هس ــت انق ــیر حرک ــاخص های مس ش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا گرامیداشــت یــاد امام 
و شــهدا گفتنــد: بــه لطــف خداونــد جوان هــای عزیــز 
روزی را خواهنــد دیــد کــه همــه آنچــه بــه دنبــال آن 

هستیم، محقق و متجلی خواهد شد. 
ــامی،  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــخنان رهب ــش از س پی
ــه در  ــی فقی ــده ول ــم، نماین ــام آل هاش حجت االس
اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریز، ســه 
درس بــزرگ قیــام مــردم تبریــز در ۲۹ بهمــن ســال 
ــوت« و  ــع«، »نهراســیدن از طاغ ــدام به موق ۵۶ را »اق

»اتحاد انقابیون« دانست. 
ــرقی  ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
جوانــان فعــال و متعهــد را مزیــت مهمــی بــرای 
پیشــرفت برشــمرد و گفت: مــردم غیرتمنــد آذربایجان 
ــردی گام  ــه راهب ــه بیانی شــرقی در تحقق بخشــیدن ب

ــود. ــد ب ــاب پیشــگام خواهن دوم انق

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی: 

مسئوالن مراقب خدعه اروپایی ها باشند

گهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 97/48/ز  الی 97/51/ز آ

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

ک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش و اجاره رساند. از متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده به اداره پیمان  اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امال
و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ادارات شهرستان یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir  تا روز سه شنبه  مورخ 97/12/07 مراجعه 

نمایند.

م الف 384294

 مبلغ ضمانت نامه شرکت
 در مزایده )ریال(

 مبلغ اجاره بهای
 کارشناسی سه سال )ریال(

مبلغ اجاره بهای 
کارشناسی یک سال 

)ریال(

 مساحت
 )مترمربع(

ک ثبتی پال موضوع مزایده شماره مزایده 

8.820.000 176.400.000 58.800.000 11195.54
51 فرعی

283 اصلی
گذاری یک قطعه زمین به صورت اجاره سه ساله  وا

واقع در شهرستان اردستان با کاربری صنعتی
97/48/ز

63.000.000 1.260.000.000 420.000.000 30.000 173
واگذاری یک قطعه زمین به صورت اجاره سه ساله 

واقع در شهرستان تیران و کرون با کاربری ورزشی
97/49/ز

22.500.000 450.000.000 150.000.000 89.98 178
واگذاری یک قطعه زمین به صورت اجاره سه ساله واقع در 
شهرستان تیران و کرون با کاربری مجتمع خدماتی و بین راهی

97/50/ز

 مبلغ ضمانت نامه شرکت
قیمت کل )ریال( در مزایده )ریال( قیمت کارشناسی 

هر مترمربع )ریال(
 مساحت
 )مترمربع(

ک ثبتی پال موضوع مزایده شماره مزایده

25.850.000 516.300.000 300.000
قطعه اول 

1721
149/556

گذاری دو قطعه زمین واقع در شهرستان فریدن- وا
 بوئین و میاندشت با کاربری کارگاهی

97/51/ز
50.400.000 1.007.500.000 250.000

قطعه دوم 
4030

وم
ت د

وب
ن

مهلت تحویل پیشنهادها روز شنبه مورخ 1397/12/18
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1397/12/19
نشانی: اصفهان - خیابان سعادت آباد  تلفن: 031-36681068

سرلشــکر محمــد باقــری در دیــدار بــا آیــت هللا ســعیدی، 
نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان قــم، در ســالن محــراب 
ــلح  ــای مس ــاش نیروه ــه ت ــاره ب ــا اش ــر ب ــرم مطه ح
منطقــه جنــوب شــرق کشــور  امنیــت  در حفــظ 
گفــت: در ســال های اخیــر، کشــورهای عربســتان و 
امــارات ســرمایه گذاری های ســنگینی در حمایــت از 
ــی و  ــای مخف ــته اند و دارای پایگاه ه ــت ها داش تروریس
نیمه مخفــی در ایــن منطقــه هســتند. کشــور پاکســتان 
نیــز در ایالــت بلوچســتان حضــور زیــادی نــدارد؛ همیــن 
ــاد  ــا وجــود مرزهــای زی مســئله باعــث شــده اســت ب
مشــترک بــا ایــن کشــور، آســیب هایی را شــاهد باشــیم.

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح خاطرنشــان کــرد: 
دشــمن در دو مــاه گذشــته تــاش در اجــرای بیــش از ۶۰ 
عملیــات تروریســتی در جنــوب شــرق کشــور داشــت که 
بــا تــاش شــبانه روزی نیروهــای مســلح، ۵۵ عملیــات 
آن هــا خنثی ســازی شــد؛ ولــی در مــواردی هــم شــاهد 

ــم. ــری بوده ای ــات تروریســتی و گروگان گی عملی
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ادامــه داد: البتــه در 
ــادی صــورت  ــرات زی ــا پاکســتان مذاک ــن ســال ها ب ای
گرفتــه و ایــن کشــور ده گــردان نیــروی نظامــی و چنــد 
ــی  ــت؛ ول ــرده اس ــه ک ــران اضاف ــا ای ــرز ب ــگاه در م پاس
بــرای مقابلــه بــا ایــن گروهک هــا، نیازمنــد تاش هــای 
بیشــتر و جدی تــری هســتیم. تــاش داریــم تعامــات 
بــه  گونــه ای پیــش رود کــه بتوانیــم بــا انجــام عملیــات 
ــا  ــت بلوچســتان پاکســتان ی ــور مشــترک در ایال و مان
حمایت هــای اطاعاتــی و واگذارکــردن عملیــات بــه 
ــامی  ــران اس ــتی در ای ــوادث تروریس ــروز ح ــا از ب آن ه

جلوگیــری کنیــم.
وی خاطرنشــان کــرد: قطعــا اگــر پاکســتان اجــازه 
حضــور و عملیــات نیرو هــای نظامــی ایــران را در 
ایالــت بلوچســتان بدهــد، غائلــه تروریســت ها را تمــام 

می کنیــم.

 پاسخ فرانسه به سخنان 
معاون ترامپ درباره اینستکس

ــه  ــه فرانس ــایت وزارت خارج ــه روی س ــه ای ک ــاس بیانی براس
قــرار گرفتــه اســت، یــک خبرنــگار از ســخنگوی وزارت خارجــه 
ــور  ــه اتهامــات معــاون رئیس جمه فرانســه پرســید: »شــما ب
ــی  ــژه مال ــال وی ــر اینکــه کان ــی ب ــکا، مایــک پنــس، مبن آمری
بــا ایــران اقدامــی نابخردانــه اســت کــه فقــط موجــب 
ــکاف  ــاد ش ــا و ایج ــه اروپ ــف اتحادی ــران، تضعی ــت ای تقوی
ــخی  ــه پاس ــد، چ ــد ش ــکا خواه ــا و آمری ــان اروپ ــتر می بیش

می دهید؟« 
ســخنگوی وزارت خارجــه فرانســه در پاســخ گفــت: »فرانســه 
در راســتای پایبنــدی بــه توافقــات بین المللــی و حفــظ امنیــت 
بین المللــی بــه اجــرای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک 
ــه  ــران ب ــه ای ــی ک ــا زمان ــس ت ــت. پاری ــد اس ــام( متعه )برج

تمامــی تعهــدات هســته ای خــود پایبنــد باشــد، بــه حمایــت 
از برجــام کــه بــه اتفــاق آرا بــه تأییــد شــورای امنیــت ســازمان 

ملل رسیده است، ادامه خواهد داد«. 
وی تأکیــد کــرد: »فرانســه و ســایر شــریکان اروپایــی از 
رویکــردی حمایــت می کننــد کــه مدیریــت طوالنی مــدت 
ــه  ــازی برنام ــن محدودس ــران و همچنی ــته ای ای ــه هس برنام
هســته ای ایــن کشــور و فعالیت هــای منطقــه ای آن را شــامل 
می شــود. روز ۴ فوریــه، تمامــی اعضــای اتحادیــه اروپــا 
ضــرورت اتخــاذ رویکــردی جامــع و متــوازن در قبــال ایــران را 

مورد تأکید قرار دادند«. 
ــت: »کاری  ــن گف ــه همچنی ــه فرانس ــخنگوی وزارت خارج س
ــژه آلمــان و انگلیــس  ــا شــریکان اروپایی مــان به وی کــه مــا ب
ــتای  ــم در راس ــام داده ای ــتکس انج ــدازی اینس ــه راه ان درزمین
هــدف تســهیل مبــادالت تجــاری بــا ایــران، منطبــق بــا قوانیــن 

ــا و قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت اســت«. اتحادیــه اروپ

ظریف: 
 شنا کردن علیه

 موج یک جانبه گرایی آمریکا 
نیاز به جرئت دارد

ــر امــور خارجــه  ــف، وزی ــارس، محمدجــواد ظری ــه نقــل از ف ب
ــس  ــن کنفران ــرکت در پنجاه وپنجمی ــرای ش ــه ب ــورمان ک کش
امنیتــی مونیــخ بــه ایــن شــهر ســفر کــرده بــود، پیــش از ترک 
مونیــخ در اظهاراتــی دربــاره شــکاف بیــن آمریــکا و اروپــا گفت: 
طبیعتــا شــکافی کــه بیــن اروپــا و آمریــکا و بین آمریــکا و بقیه 

دنیــا پیــدا شــده، شــکافی واقعــی اســت.
بــه گفتــه ظریــف آمریکایی هــا خودشــان معتقدنــد نظمــی کــه 
آمریــکا 7۰ ســال در شــکل گیری آن نقــش داشــته اســت، االن 

توســط آقــای ترامــپ بــه هــم ریختــه می شــود.
ــه  ــک ب ــورهای نزدی ــتر کش ــه بیش ــا از هم ــزود: طبیعت وی اف

آمریــکا نگــران به هم ریخته شــدن ایــن نظــم هســتند و 
واکنــش و نگرانــی واقعــی اســت. در ســخنرانی ام گفتــم 
نمی توانیــد شــنا کنیــد بــدون اینکــه تــر شــوید. شــناکردن علیه 
ایــن مــوج عظیــم یک جانبه گرایــی نظامــی آمریــکا، حرکتــی 
ــردن، شــجاعت و  ــه ســرمایه گذاری، خطرک ــاز ب ــه نی اســت ک
جرئــت دارد و بایــد ببینیــم چقــدر اروپــا ایــن آمادگــی را دارد.
ــتادگی  ــن ایس ــا ای ــر االن اروپ ــرد: اگ ــان ک ــف خاطرنش ظری
را نکنــد، دلیلــی نــدارد کــه پــس از پایــان دوره آقــای ترامــپ 
ایــن کشــتی متوقــف شــود. وقتــی آمریــکا یــک سیاســتی را 
ــن  ــه ای ــد ب ــاب می کن ــوری انتخ ــت جمه ــک دوره ریاس در ی
مســیر ادامــه می دهــد. اگــر اروپایی هــا منتظــر نشســتند کــه 
دو ســال دیگــر دولــت آمریــکا عــوض بشــود و ایــن کشــتی به 
مســیر قبلــی برگــردد، حتمــا این طــور نخواهــد شــد. آمریــکا 
همیــن مســیر را ادامــه می دهــد؛ حــاال کمــی عاقانه تــر و بــا 

ــر. ــرعت معقول ت س

وعده سرلشکر باقری با قید همکاری پاکستان: 

یست ها را  تمام می کنیم غائله ترور
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در نشســت رســانه ای نخســتین نمایشــگاه صنعــت 
ــه  ــینما ب ــت س ــعه صنع ــان، توس ــینمای اصفه س
ــور  ــی کش ــرایط فعل ــی در ش ــی و کیف ــاظ کم لح
ــتغال و  ــاد اش ــت ایج ــردی در جه ــوان راهب ــه عن ب
درآمدزایــی و از پرپتانســیل ترین عوامــل هنــری 

ــد. ــرح ش مط
ــازمان  ــری س ــاون فرهنگی هن ــی، مع ــا روحان رض
فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، افتتــاح 
ــان  ــت ســینمای اصفه نخســتین نمایشــگاه صنع
ــان  ــر اصفه ــاد هن ــازی اقتص ــدف فعال س ــا ه را ب
در عرصــه ســینما عنــوان کــرد و ســینما را یکــی از 
پرپتانســیل ترین عوامــل هنــری نامیــد کــه بایــد بــا 
نــگاه صنعتــی و اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

وی بــا اشــاره بــه شــرایط اقلیمــی و کم آبــی و 
اینکــه اقتصــاد کشــاورزی رشــد و توســعه ای بیــش 
ــق  ــا راه خل ــد، تنه ــته باش ــد داش ــن نمی توان از ای
ثــروت و معیشــت جامعــه را صنایــع خــاق بیــان 
ــرای  ــرد ب ــن رویک ــا ای ــهرداری ب ــزود: ش ــرد و اف ک

بسترســازی وارد می شــود. 
روحانــی از قدمــت دیرینــه هنر و صنعــت در اصفهان 
ــاد  ــدن اقتص ــل حاکم ش ــه دلی ــه ب ــد ک ــخن ران س
نفتــی، پویایــی خــود را از دســت داده و اکنــون 
فعــاالن ســینما، اصفهــان را عرصــه مناســبی در ایــن 
ــا خــارج از کشــور  ــه تهــران ی ــد و ب راســتا نمی بینن

ــد.  ــوچ می کنن ک
یــک  ســینما،  نمایشــگاه صنعــت  وی گفــت: 
پایــش اولیــه اســت کــه بــه بررســی نرم افــزاری و 
ــی  ــردازد و در طــول 3 روز برپای ســخت افزاری می پ

نمایشــگاه در سیتی ســنتر اصفهــان، ایده هــا داوری 
ــوند.  ــرمایه گذاری ش ــان س ــا وارد جری ــوند ت می ش
برگــزاری  از  سیاســت گذاری  شــورای  دبیــر 
ــگاه و  ــن نمایش ــار ای ــی در کن ــای تخصص کارگاه ه
نشســت های تخصصــی بــا موضــوع اقتصــاد هنــر، 
عطــف بــه ســینما و انجــام تســت بازیگــری خبــر 
داد و افــزود: بررســی تــوان و ظرفیــت اصفهــان در 
حــوزه ســینما و جلوگیــری از خــروج نخبــه ســینما 
ــا  ــران ب ــرمایه گذاران از ته ــذب س ــان و ج از اصفه
ایــن مشــوق کــه در اصفهــان هزینه هــا کمتــر اســت، 

ــن نمایشــگاه اســت.  دیگــر اهــداف ای
ــا  ــان را ب ــی در اصفه ــینمای مل ــود س ــی نب روحان
ــادآور شــد و  ــن شــهر ی ــت تاریخــی ای وجــود هوی
ــی در  ــت ایران ــی و هوی ــت تاریخ ــت: کان روای گف

ــرآورد. ــر ب ــان س ــد از اصفه ــینما می توان س

وی در پاســخ بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن مبنــی بر 
اینکــه آیــا وقفــه امــروز در صنعت ســینما مربــوط به 
برهــه ای اســت کــه مــا بــا ســینمای خــود نامهربــان 
ــدون  ــی و ب ــات غیرکارشناس ــا تصمیم ــم و ب بودی
پژوهــش مانــع از ارتقــای جایــگاه واقعــی ایــن هنر 
شــدیم، گفــت: بخشــی مربــوط بــه ایجــاد اقتصــاد 
ــه  ــت. البت ــی اس ــای نفت ــه درآمده ــی درنتیج رانت
ــات  ــی مطالب ــامل خروج ــش ش ــه پژوه دو مرحل
شــورای شــهر و مرکــز مطالعــات و خروجــی نهایــی، 
طرحــی اســت کــه مفهــوم توســعه ســینما و اقتصاد 

ســینما در اصفهــان را بررســی می کنــد.
ــت گذاری  ــورای سیاس ــو ش ــوی، عض ــن صف محس
ــان،  نخســتین نمایشــگاه صنعــت ســینمای اصفه
ــن  ــدن در ای ــرای جهانی ش ــان ب ــدی اصفه از توانمن
عرصــه خبــر داد و بــا اشــاره بــه وضعیت ورشکســته 

ــی  ــروت اصل ــای جمعــی را ث ــران، رؤی ســینمای ای
ــه ای  ــوان حلق ــه عن ــینما ب ــب س ــذب مخاط در ج
ــای  ــن رؤی ــزود: یافت ــرد و اف ــف ک ــده توصی گمش
جمعــی بــا نیروهــای متخصــص، راهگشــای مــا در 
اصفهــان اســت و می توانیــم ســرمایه گذار ســرگردان 
 را بــه ســینما هدایــت کنیــم کــه درآمدزایــی زیــادی

دارد.
ســعید امامــی، دبیــر اجرایــی نمایشــگاه از شــروع 
کارگاه هــای پیچینــگ، خبــر داد و گفــت: از 50 فیلــم 
کوتــاه ارســالی، 14 طــرح و فیلمنامــه توســط داوران 
برگزیــده شــده اســت و صاحبــان فیلمنامــه در 

ــد.  ــرار می گیرن ــرمایه گذار ق ــا س ــل ب تعام
وی رونمایــی از کتــاب »زیباشناســی ســینمای 
هالیــوود« را از دیگــر برنامه هــای جنبــی نمایشــگاه 

اعــام کــرد.
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شهرستانها
وداع با شهدای مدافع امنیت 

در فالورجان
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری و  کیمیای وطن
شــورای اســامی شــهر فاورجــان، مراســم شــب وداع بــا 

شــهدای مدافــع امنیــت، شــهیدان محســن صفــری و 
ــرب و  ــاز مغ ــس از نم ــب پ ــی یکشنبه ش ــی مهراب محمدتق
عشــا ســاعت 19:00 در مصــای نمــاز جمعــه بــا حضــور امــام 
ــئوالن  ــی از مس ــدار و جمع ــان و فرمان ــهر فاورج ــه ش جمع
شهرســتان، شــهردار، ریاســت و اعضــای شــورای اســامی 
ــردم  ــان و م ــهرداری فاورج ــان ش ــان و کارکن ــهر، معاون ش

شهیدپرور شهرستان فاورجان برگزار شد.

ایــن دو شــهید بزرگــوار در پی فاجعه تروریســتی سیســتان و 
بلوچســتان در جمــع رزمنــدگان لشــکر 14 امــام حســین )ع( 

اصفهــان بودنــد کــه بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمدند.
ــهادت  ــی ش ــی پیام ــان، ط ــهردار فاورج ــری، ش ــواد نص ج
مظلومانــه شــهدای مدافــع امنیــت، شــهیدان محســن 
صفــری و محمدتقــی مهرابــی را تســلیت گفــت. متــن پیــام 

ــر اســت: ــه شــرح زی ب
ــْل  ــا َب ــِه أَْمَواًت ــِبیِل الّل ــی َس ــوْا ِف ــَن ُقِتُل ِذی ــَبنَّ الَّ »و الَ َتْحَس

ــوَن« ــْم ُیْرَزُق ــَد َربِِّه ــاء ِعن أَْحی
شــهادت شــهیدان مدافــع امنیــت، شــهید محســن صفــری 
و شــهید محمدتقــی مهرابــی از شهرســتان فاورجــان را کــه 
ــان  ــتان ج ــتان و بلوچس ــتی سیس ــه تروریس ــی فاجع در پ
ــرده و  ــدا ک ــن اســامی ف ــش را در راه پاســداری از میه خوی
بــا شــهادت خویــش بــرگ زریــن دیگــری از حدیــث عشــق 
ــت  ــد، خدم ــم زده ان ــود را رق ــرور خ ــوال و س ــت از م و تبعی
ــد  ــری )م ــم رهب ــام معظ ــج(، مق ــی عصــر )ع حضــرت ول
ــان شــهیدپرور  ــران، مردم ــت شــریف ای ــی(، مل ــه العال ظل
شهرســتان فاورجــان و خانواده هــای معظمشــان تبریــک و 

ــم. ــرض می کن ــلیت ع تس

وداع مردم درچه با 
شهدای حادثه تروریستی 

سیستان و بلوچستان
در تاریــخ 1397/11/28 پیکــر پــاک و  کیمیای وطن
مطهــر شــهدای واالمقــام مدافعــان حریــم امنیــت و انقــاب 
ــان و  ــنعلی ترکی ــی، حس ــم برات ــهیدان ابراهی ــامی، ش اس
یحیی براتی که در حادثه تروریســتی سیســتان و بلوچســتان 

ــر دســتان مــردم  ــد، ب ــل آمدن ــه درجــه رفیــع شــهادت نائ ب
قدرشــناس و شــهیدپرور درچــه، شــهر شــاهد نمونه کشــور به 
طــرف گلــزار شــهدای احمدآبــاد و محله والشــان تشــییع و به 

خاک سپرده شد.

 اجرای عملیات بیابان زدایی 
در اردستان

مجیــد خداپرســتان، رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اردســتان، گفــت: کاهــش ســطح بیابان هــای اســتان و 
احیــای آن هــا بــه طــرق مختلــف همــواره یکــی از برنامه های 
مهــم ایــن اداره بــوده اســت و ایــن برنامــه بــرای ســال های 

آتــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت. 
ــی  ــی بیابان ــار از اراض ــدود 30 هکت ــی ح ــزود: به تازگ وی اف
ــی  ــده و قلمه زن شهرســتان اردســتان در طــرح بادشــکن زن
درخــت تــاغ بــا اعتبــار 630 میلیــون ریــال از اعتبــارات اســتان 
اجرایــی شــده اســت. وی اضافــه کــرد: در ســطح شهرســتان 
اردســتان بــا مســاحت 1200 هــزار هکتــار وســعت حــدودا 600 

هــزار هکتــار منطقــه بیابانــی و نیمه بیابانــی وجــود دارد.

پردیس ســینمایی سیتی ســنتر اصفهان، میزبان نخســتین نمایشــگاه صنعت ســینمای اصفهان

اخبارکوتاه

 سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان:

بیشترین کتابخانه عمومی کشور 
مربوط به اصفهان است

سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: بیشــترین تعــداد کتابخانه هــای عمومــی کشــور 

مربوط به این استان به تعداد 300 باب است.

امیــر هاکویــی در آییــن »چهــل قلــم« و تجلیــل از اهالــی قلــم 
ــان  ــا بی ــب« ب ــی »صائ ــه عموم ــد و برجســته در کتابخان متعه
ــه مشــارکتی و  ــادی، 120 کتابخان ــه نه ــاب کتابخان اینکــه 183 ب
5 بــاب کتابخانــه مســتقل در اصفهــان فعالیــت دارد، افــزود: 3 
ــتان در  ــای اس ــاب در کتابخانه ه ــد کت ــزار جل ــون و 200 ه میلی

ــرار دارد. ــار مــردم ق ــدی در اختی ــب 10 رده بن قال
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســالیانه 10 هــزار برنامــه در کتابخانه های 
عمومــی اســتان اجــرا می شــود، تصریــح کــرد: ســه حــوزه بــرای 
ــاس  ــوزه براس ــه ح ــن س ــه ای ــم ک ــف کرده ای ــا تعری فعالیت ه

ایجــاد انگیــزه، ایجــاد دسترســی و ایجــاد مهــارت اســت..
ــه اهــداف نهــاد کتابخانه هــا ادامــه داد: در ایــن  ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــرای ه ــاب ب ــد کت ــون جل ــو و 40 میلی ــون عض ــاد 2 میلی نه
ســلیقه ای داریــم کــه بخشــی از آن هــا در اختیــار کتابفروشــی ها 
و توزیع کننــدگان قــرار دارد و گام مهمــی بــرای پیداکــردن حلقــه 

گمشــده ارتبــاط بیــن نویســندگان و کتابخانه هاســت.

رئیس هیئت و اداره امور ورزش کارگران 
استان اصفهان خبر داد:

 اسفندماه اصفهان، میزبان بزرگ ترین 
گردهمایی ورزشی بانوان کارگر کشور

ــران  ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام ــس هیئ رئی کیمیای وطن
اســتان اصفهــان گفــت: دومیــن دوره المپیــاد ورزشــی اتحادیــه 
ــور ورزش  ــت و اداره ام ــی هیئ ــه میزبان ــور ب ــر کش ــوان کارگ بان
ــان  ــان در اردوگاه شــهید کشــوری اصفه ــران اســتان اصفه کارگ

برگزار می شود.
جــواد شــیرانی افــزود: دومیــن المپیــاد ورزشــی بانــوان کارگــر 
کشــور از 11 تــا 13 اســفندماه ســال جــاری در 5 رشــته ورزشــی 
شــنا، دارت، آمادگــی جســمانی، بســکتبال ســه نفره و تنیــس 

ــود. ــزار می ش ــز برگ روی می
ــاره  ــری کشــور درب عضــو هیئت رئیســه فدراســیون ورزش کارگ
وضعیــت هیئــت اســتان اصفهــان گفــت: هیئــت ورزش کارگــران 
ــف  ــته های مختل ــال، رش ــن فع ــا 30 انجم ــان ب ــتان اصفه اس
ورزشــی را تحــت پوشــش دارد و تاکنــون توانســته ورزشــکاران 
زن و مــرد بســیاری را بــه ســوی خــود جلــب و جــذب کنــد کــه 
ــی در مســابقات کشــوری در مســابقات  ــر افتخارآفرین ــاوه ب ع
بــه کســب  موفــق  نیــز  جهانــی کارگــران  و  برون مــرزی 

مدال هــای رنگارنــگ شــده اند.
شــیرانی بــا بیــان اینکــه جاانداختــن ایــن  همــه رشــته ورزشــی 
ــر دوش  ــز ب ــی آن نی ــار اصل ــت و ب ــنگینی اس ــخت و س کار س
انجمن هــای ورزشــی کارگــران اســتان اســت، افــزود: بســیاری 
از رشــته های ورزشــی ایــن هیئــت المپیکــی، آســیایی و جهانــی 
اســت و بیشــتر مســابقات مــا حکــم انتخابی تیــم ملــی را دارد و 

در ســطح بســیار باالیــی برگــزار می شــود.

 رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری استان اصفهان:

بیمه هیچ خسارتی 
به مسافران بدون بلیت نمی پردازد

رئیــس اداره حقوقــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــدون  ــفر ب ــرد از س ــه ک ــافران توصی ــه مس ــان ب ــتان اصفه اس

دریافــت بلیــت اکیــدا خــودداری کننــد.
احمــد انصــاری بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکاتی کــه در مواقــع 
اوج تعطیــات گریبانگیــر مســافران می شــود ســفر بــدون 
بلیــت اســت، ادامــه داد: در صــورت وقــوع هرگونــه حادثــه بــرای 
ایــن افــراد، بیمــه هیچ گونــه خســارتی را متقبــل نخواهــد شــد. 
مســافران و شــرکت های مســافربری هــر دو بایــد دربــاره صــدور 
بلیــت بــرای مســافر و درج دقیــق اطاعــات مســافر اعــم از مبدأ، 
مقصــد، تاریــخ، زمــان و اطاعــات اتوبــوس حساســیت ویــژه بــه 

خــرج دهنــد.
وی گفــت: عمــده شــکایت دریافت شــده از مســافران در اســتان 
ــرر و  ــای مک ــا، توقف ه ــت اتوبوس ه ــر در حرک ــان تأخی اصفه

حمــل بــار توســط نــاوگان حمــل مســافر اســت.
وی تصریــح کــرد: مســافران می تواننــد بــا تمــاس بــا ســامانه 
141 در ســامانه »شــهراه« شــکایت کننــد و ایــن شــکایت برابــر 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــط اداره کل راه ــن توس ــط و قوانی ضواب

ــود. ــورد می ش ــان برخ ــا متخلف ــیدگی و ب ــاده ای رس ج
انصــاری گفــت: ضوابــط حمــل و نقــل مســافر در موضــوع مــاده 
9 آیین نامــه حمــل بــار و مســافر بــه صراحــت ذکــر شــده اســت 

و عــدول از ایــن شــرایط بــه معنــای تخلــف تلقــی می شــود.
ــان  ــتان اصفه ــافری اس ــل مس ــل و نق ــرکت های حم وی از ش
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــافر توج ــوق مس ــت حق ــرای رعای ــت ب خواس
مــاده ســه آیین نامــه موضــوع مــاده 9 آیین نامــه حمــل و نقــل 
ــرای  ــد ب مســافر داشــته باشــند. شــرکت های مســافربری بای
جابه جایــی اتبــاع خارجــی حتمــا کارت تــردد مســافر را بررســی 

و ســپس بــرای صــدور بلیــت اقــدام کننــد.
رئیــس اداره حقوقــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه پیــش رو بــودن نــوروز و افزایــش 
جالــب توجــه حجــم مســافر ادامــه داد: جابه جایــی مــازاد بــر 
ظرفیــت اتوبوس هــای مســافربری مشــکات عدیــده ای بــرای 
ــوع  ــرد. در صــورت وق ــد ک شــرکت ها و مســافران ایجــاد خواه
هرگونــه حادثــه سرنشــینان مــازاد فاقــد هرگونــه حقــوق بیمه ای 

خواهنــد بــود.

ــه  ــر راه و شهرســازی، ب ــد اســامی، وزی محم
همــراه زهــرا ســعیدی نماینــده مــردم مبارکــه 
ــارزادگان  ــامی، عص ــورای اس ــس ش در مجل
فرمانــدار شهرســتان مبارکــه و جمعــی از 
ــاح  ــس از افتت ــتان، پ ــن شهرس ــئوالن ای مس
و کلنگ زنــی چندیــن طــرح در شهرســتان 

ــرد. ــد ک ــه بازدی ــوالد مبارک ــه، از ف مبارک
ــوالد  ــت: شــرکت ف ــر راه و شهرســازی گف وزی
مبارکــه، یکــی از بنگاه هــای اقتصــادی کشــور 
اســت کــه از بــدو تأســیس همــواره به توســعه 
راه هــا و مســئولیت های اجتماعــی متعهــد 
بــوده و در ایــن راه ایفــای نقــش کــرده اســت.

ــوالد  ــادی ف ــش اقتص ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  واســطه ایــن  ــاری کــه ب مبارکــه و میــزان ب
شــرکت در ناوگان هــای ریلــی و جــاده ای 
کشــور حمــل می شــود، تصریــح کــرد: به طــور 
ــون  ــش از 20 میلی ــال بی ــر س ــط در ه متوس
تــن مــواد اولیــه و محصــوالت فــوالد مبارکــه 

از طریــق ریــل و جــاده جابه جــا می شــود 
ــاده  ــل و ج ــعه ری ــه توس ــر ب ــه مؤث ــه توج ک
به مــوازات افزایــش تولیــد از نقــاط قــوت بــارز 

ــت. ــرکت اس ــن ش ای
در جریــان ایــن بازدیــد، زهــرا ســعیدی، 
ــورای  ــس ش ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
اســامی، نیــز در مصاحبــه بــا خبرنــگار فــوالد 
گفــت: فــوالد مبارکــه نقــش چشــمگیری 
ــته  ــه داش ــور و منطق ــادی کش ــق اقتص در رون

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه پــروژه خــط متــروی 
اصفهــان- مبارکــه و نقــش فــوالد مبارکــه در 
احــداث ایــن خــط گفــت: بــرای احــداث ایــن 
خــط متــرو ردیــف و اعتبــار ملی در نظــر گرفته 
ــارکت  ــع مش ــور قط ــا به ط ــت؛ ام ــده اس ش
فــوالد مبارکــه در تســریع اجــرای ایــن پــروژه 
بســیار کارگشــا خواهــد بــود؛ ضمــن اینکــه بــا 
ــده  ــروژه در آین ــن پ ــرداری از ای ــرا و بهره ب اج
روزانــه تعــداد زیــادی از کارکنــان شــرکت 
می تواننــد از ایــن امــکان بهره منــد شــوند.
 افزایش صددرصدی ظرفیت بارگیری 

و حمل ریلی کالف گرم
ــی  ــط ریل ــه خ ــداث س ــروژه اح ــرای پ ــا اج ب
انبــار روبــاز واحــد اسیدشــویی، ظرفیــت 
ــن  ــرم در ای ــی کاف گ ــل ریل ــری و حم بارگی

بخــش صددرصــد افزایــش یافــت.
و  جنبــی  پروژه هــای  اجــرای  کارشــناس 
پشــتیبانی فــوالد مبارکــه ضمــن اعــام ایــن 
ــروژه را کاهــش  ــن پ ــدف اجــرای ای ــر، ه خب
ــی  ــای ایمن ــرژی، ارتق ــرف ان ــمگیر مص چش

خوش قولــی  ضریــب  افزایــش  و  حمــل 
بیشــتر  هرچــه  رضایتمنــدی  درنهایــت  و 

ــرد. ــام ک ــه اع ــوالد مبارک ــتریان ف مش
محســن توســلی بــا تأکیــد بــر اینکــه توســعه 
شــبکه حمل ونقــل ریلــی بــدون تردیــد در 
ــص  ــد ناخال ــدار، تولی ــوازن و پای ــعه مت توس
ــت،  ــارت، صنع ــادی، تج ــق اقتص ــی، رون مل
ــش  ــتغال زایی نق ــژه در اش ــاورزی و به وی کش
تعیین کننــده ای دارد، از وجــود 93 کیلومتــر 
مســیر ریلــی اصلــی و فرعــی در کارخانه هــای 
فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا خبــر داد.
وی در همیــن زمینــه افزود: در راســتای اجرای 
طرح هــای توســعه بــرای تولیــد 7/2 میلیــون 
ــش  ــم، افزای ــوارد مه ــی از م ــوالد، یک ــن ف ت
ظرفیــت حمــل ریلــی کاف از فــوالد مبارکــه به 
ــا بررســی های  ــه ب ــود ک ــاط کشــور ب ســایر نق

ــی  ــروژه احــداث ســه خــط ریل انجام شــده، پ
ــع  ــن واق ــل دروازه ای 41 ت ــه جرثقی در محوط
ــاز اسیدشــویی در دســتورکار قــرار  ــار روب در انب
ــی  گرفــت و پــس از انجــام فازهــای مطالعات
و طراحــی در واحــد مهندســی کارخانــه و 
ــا نظــارت واحــد اجــرای  برگــزاری مناقصــه، ب
پروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی، در مــدت 
ــا صــرف مبلــغ 20  9 مــاه ایــن پــروژه مهــم ب

میلیــارد ریــال اجــرا شــد.
و  جنبــی  پروژه هــای  اجــرای  کارشــناس 
پشــتیبانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن خطــوط 
در انبارهــای L ،E1 و K به منظــور حمــل ریلــی 
ــه شــده  کاف و ورق هــای گــرم در نظــر گرفت
اســت، گفــت: پــروژه یادشــده شــامل 930 متر 
خــط راه آهــن مشــتمل بــر ســه خــط اســت که 
دو خــط آن در محــدوده جنوبــی جرثقیــل 41 

تــن بــرای بارگیــری کاف بــه طــول مســتقیم 
400 متــر اســت و خــط ســوم بــرای بارگیــری 
کاف از ســالن در دســت احــداث در واحــد 52 

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
وی خاطرنشــان کــرد: بــا احــداث خطــوط 
یادشــده امــکان مانــور همزمــان 16 واگــن در 
دو خــط بــرای بارگیــری کاف فراهــم شــده که 
منجــر بــه افزایــش ظرفیــت ســالیانه 600 هزار 
تــن بارگیــری و حمــل کاف گــرم خواهد شــد.

ــاش  ــه از همــت و ت ــن زمین توســلی در همی
اجــرای  مدیریــت  از  اعــم  اجرایــی  تیــم 
ــای  ــتیبانی، واحده ــی و پش ــای جنب پروژه ه
ــه،  حمل ونقــل و پشــتیبانی، مهندســی کارخان
ــرژی و ســیاالت،  ــد، ان امــور قراردادهــای خری
شــرکت مهندســی فــوالد و شــرکت قائــم رضــا 

ــرد. ــی ک ــی قدردان ــکار اجرای ــوان پیمان به عن

،،
بــا اجــرای پــروژه احــداث ســه خــط ریلــی 
انبــار روباز واحد اسیدشــویی، ظرفیت 
بارگیــری و حمل ریلی کالف گــرم در این 

بخــش صددرصــد افزایــش یافت

وزیر راه و شهرسازی:

فوالد مبارکه همواره به توسعه راه ها و مسئولیت های اجتماعی متعهد بوده است

رئیــس ســازمان فرهنگــی،  کیمیای وطن
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا 
ــان  ــر از کارگردان ــی ســه اث ــه راهیاب اشــاره ب
ــنواره  ــت وهفتمین جش ــه بیس ــی ب اصفهان
ــن  ــت ای ــا حمای ــر ب ــر فج ــی تئات بین الملل
ــه ای  ســازمان گفــت: جشــنواره فجــر، زمین
اســت کــه تئاتــر اصفهــان را در دنیــا بیشــتر 

بشناسند.
محمــد عیــدی اظهــار داشــت: یکــی از 

سیاســت های معاونــت فرهنگــی و ســازمان 
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع فرهنگ
و  خــاق  صنایــع  بــه  توجــه  اصفهــان، 
اهمیــت دادن بــه آنهــا بــه عنــوان کاالهایــی 

ــت. ــی اس هویت
ــا بیــان اینکــه زمانــی کــه بــه صنایــع  وی ب
خــاق توجــه می کنیــم نمی توانیــم بــه 
ــزود: از  ــم، اف ــگ توجــه نکنی اقتصــاد فرهن
طــرف دیگــر ایــن رویکــرد نشــان می دهــد 

فرهنــگ صرفــا یک پدیــده هزینه بر نیســت 
و می توانیــم بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 
بومــی خــود، کاالهــای هویتــی خــود را تولید 
ــذار  ــی اثرگ ــی و جهان ــرده و در عرصــه مل ک
باشــیم و اقتصــاد فرهنــگ را در یــک زنجیره 

ــارور کنیــم. ارزشــی ب
ــه داد: یکــی  ــان ادام ــاون شــهردار اصفه مع
ــت  ــد مزی ــان واج ــه اصفه ــی ک از حوزه های
نســبی در آن بــوده، هنــر تئاتــر اســت 
کــه از دیربــاز بــه آن نامبــردار و مشــهور 
ــر از اســتاد  ــزرگان تئات ــوده و بســیاری از ب ب
ارحام صــدر گرفتــه تــا دیگرانــی ماننــد 
ــر  ــأ اث ــهر منش ــن ش ــد از ای ــتاد فرهمن اس
فرهنگــی،  ســازمان  طبیعتــا  بوده انــد. 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــی و ورزش اجتماع
بایــد بــر ایــن مزیــت هنــری شــهر اصفهــان 
انگشــت تأکیــد بگــذارد؛ چنانچــه شــهرداری 
از همــان ابتــدا بــا ســاخت تــاالر هنــر کانونی 
ــام  ــا از مق ــن قابلیت ه ــا ای ــرد ت ــاد ک را ایج
قــوه بــه فعــل دربیایــد و همــواره اعتباراتــی 
را بــرای حمایــت از گروه هــای تئاتــر تعریــف 

ــت. ــرده اس ک
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان گفــت: بســیار 
خرســندیم و مایــه ابتهــاج و افتخــار اســت 
کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ برگــزاری 
جشــنواره تئاتــر فجــر هفــت اثــر از اصفهــان 

بــه ایــن جشــنواره راه یافتــه که شــامل چهار 
تئاتــر صحنــه ای، یک نمایــش رادیویــی و دو 
نمایــش در بخــش دیگرگونه هاســت؛ از ایــن 
میــان ســه نمایــش صحنــه ای بــا حمایــت 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــنواره راه  ــن جش ــه ای ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــرای  ــز ب ــاق نی ــن اتف ــه ای ــت ک ــه اس یافت

می افتــد. نخســتین بار 
ــه  عیــدی تصریــح کــرد: نمایــش »افــرا« ب
کارگردانــی احســان جانمــی و نمایــش 
ــدی  ــماعیل موح ــی اس ــه کارگردان »دام« ب
متعلــق بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــش »اســترالیا«  ورزشــی شــهرداری و نمای
ــول  ــی محص ــان کریم ــی پیم ــه کارگردان ب
ــری  ــوزه هن ــازمان و ح ــن س ــترک ای مش
اســتان اســت. دو نمایــش »دام« و »افــرا« 
در روز نخســت جشــنواره در روز 22 بهمن در 
ســالن اصلــی و قشــقایی تئاتــر شــهر روی 
ــز  ــد و نمایــش »اســترالیا« نی ــه رفتن صحن
ــرا  ــقایی اج ــالن قش ــفندماه در س دوم اس

می شــود.
ــا تبریــک ایــن اتفــاق بــه شــهروندان  وی ب
اصفهانــی بیــان داشــت: امیــدوارم ایــن 
ــان در  ــود اصفه ــث ش ــون باع ــاق میم اتف
ــن  ــش در ای ــش از پی ــده بی ــال های آین س
ــروز داشــته  ــور و ب ــی ظه ــزرگ مل ــداد ب روی

ــد. باش

اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه جشــنواره فجــر زمینــه ای اســت کــه 
تئاتــر اصفهــان را در دنیــا بیشــتر بشناســند، 
افــزود: ایــن اتفــاق انگیــزه بیشــتری در بین 
ــد  ــاد می کن ــان ایج ــر اصفه ــدان تئات هنرمن
تــا بــا اســتفاده از خاقیــت فرهنگــی خــود 
کارهــای بیشــتری بســازند تــا در ســال های 
آینــده بــا قــدرت بیشــتری در ایــن رویــداد 

ملــی شــرکت کنیــم.
عیــدی دربــاره وضعیــت زیرســاخت های 
خاطرنشــان  اصفهــان  شــهر  در  تئاتــر 
کــرد: خوشــبختانه تــاالر هنــر، یکــی از 
زیرســاخت های خــوب شــهرداری اصفهــان 
در بخــش تئاتــر اســت. البتــه در ایــن 
بخــش هم افزایــی داریــم و از تئاترهایــی کــه 
در ســالن فرشــچیان روی صحنــه مــی رود، 
 98 ســال  بــرای  می کنیــم.  حمایــت 
برنامه هــای ویــژه ای بــرای ســاخت پاتوهــا 
ــن  ــم از ای ــا بتوانی ــم ت و بلک باکس هــا داری
ظرفیت هــا بــه نحــو احســن اســتفاده کنیم. 
همچنیــن چنــد طــرح برای ســاخت ســالن 
تئاتــر در مناطــق مختلــف شــهر در ســال 98 
ــث  ــر باع ــن ام ــم و همی ــتورکار داری در دس
می شــود هنرمنــدان تئاتــر امــکان بیشــتری 
ــود  ــای خ ــردن نمایش ه ــه صحنه ب ــرای ب ب

داشــته باشــند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری:

جشنواره فجر، زمینه ای برای شناساندن بیشتر تئاتر اصفهان به دنیاست

نمایشــگاه های  برگــزاری  محــل  کیمیای وطن
بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان از 
بیســت ودومین  میزبــان  اســفندماه،  روز  نخســتین 

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی می شود.
نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  اداره  از  نقــل  بــه 
بین المللــی اســتان اصفهــان، ایــن نمایشــگاه کــه تــا 5 
ــان شــرکت هایی از  ــود، میزب ــا خواهــد ب اســفندماه برپ
اســتان های اصفهــان، تهــران، مشــهد و تبریــز اســت تــا 
انــواع لــوازم خانگــی برقــی بــزرگ و کوچــک، خدمــات 
پشــتیبانی فــروش و خدمــات پــس از فــروش، انــواع 
ظــروف چینــی و بلــور و لــوازم صوتــی و تصویــری را بــه 

نمایــش عمومــی بگذارنــد.
ــه نمایــش  ــدام ب در نمایشــگاه امســال 82 شــرکت اق
ــرد  ــد ک ــود خواهن ــات خ ــوالت و خدم ــه محص و عرض
ــی در  ــوازم خانگ ــوزه ل ــه ح ــدان ب ــردم و عاقه من ــا م ت
روزهــای پایانــی ســال فرصــت بهتــری بــرای آشــنایی 

و انتخــاب لــوازم خانگــی مــورد نیــاز خــود در نــوروز 98 
داشــته باشــند.

ــی  ــوازم خانگ ــی ل ــگاه بین الملل ــن دوره از نمایش در ای
ــعی شــده تمامــی فعــاالن و برندهــای  اصفهــان س
مطــرح ایــن حــوزه حضــور فعالــی در نمایشــگاه داشــته 
باشــند. بــر ایــن اســاس برندهــای مطرحــی همچــون 
دوو، اســنوا، برفــاب، چینــی تــوس، چینــی زریــن، 
پــار، کاخلــر، لوپــز، زیــرووات، پاکتیــن، مادیــران، 
بــوش، تکنــو، بلســون، شــاپ ســرویس، فریدولیــن و 
ــد. ــور یافته ان ــال حض ــگاه امس ــپاهان جارو در نمایش س

ایــن نمایشــگاه در 8500 مترمربــع فضــای نمایشــگاهی 
آن  از  بازدیــد  بــه  عاقه منــدان  و  می شــود  برگــزار 
می تواننــد از ســاعت 15 تــا 23 روزهــای یکــم تــا 
ــگاه های  ــی نمایش ــل برپای ــه مح ــفندماه ب ــم اس پنج
ــل شهرســتان  ــع در پ ــان واق ــی اســتان اصفه بین الملل

ــد. ــه کنن مراجع

در هفتــه جــاری مســعود منتظــری  کیمیای وطن
ــدون  ــان فری ــاد، میزب ــهردار نجف آب ــادی، ش نجف آب
هللا یــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع  دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان، و معاون و مشــاور آن 

مجموعه در دفتر خویش بود.
ــهردار،  ــام ش ــزی قائم مق ــه مغ ــه ک ــن جلس در ای
ــر جــذب  ــاری مدی ــاون شهرســازی، ی احمــدی مع
شــهرداری،  مشــارکت های  و  ســرمایه گذاری  و 

فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری و تنــی چنــد از دیگــر مدیــران 
ــت  ــاره باف ــتند درب ــور داش ــز در آن حض ــهری نی ش
شــهری نجف آبــاد، خانه هــای تاریخــی بالفعــل 
ــیل های  ــا و پتانس ــاد و ظرفیت ه ــوه نجف آب و بالق

ــادل نظــر شــد. حــوزه گردشــگری بحــث و تب
پــس از جلســه نیــز از خانــه تاریخــی مهرپــرور )موزه 
ــان  ــی نوری ــه تاریخ ــاد(، خان ــی نجف آب مردم شناس
)مکتب خانــه علــوم خواجــه نصیرالدیــن طوســی(، 
ــان  ــه میزب ــارون ک ــرج خ ــت ب ــهر، هف ــوزه ش باغ م
جشــنواره صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی کشــور 

افغانســتان بــود و ... بازدیــد کردنــد.
در ایــن جلســه و بازدیــد همچنیــن دربــاره مســائل 
و مــوارد تعاملــی، گردشــگری، برنامه هــای نــوروزی 
ــت بعضــی از آداب و رســوم و  ــوروزی، ثب و ســتاد ن

ــادل نظــر شــد. ــاد بحــث و تب غذاهــای نجف آب

اصفهان، میزبان 
بیست ودومین نمایشگاه لوازم خانگی می شود

بازدید مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
از نجف آباد

روزنامه کیمیای وطن

ای  محمد سالم�ت دوم �ت آ
ا�ب � �ن مکار گر�می �ب �ه

ما گر�می �باد. ر �ش کر�ر �ب
ن �ت وری ��ی

آ
دی �س�ت ،�یاد� د�و�ن دو�ری �ن کر�ر �م�ی
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اخبار کوتاه نگاه روز
 صنعت خودروی ملی 

خانه ای روی آب
گروه اقتصاددامون رشیدزاده

D.Rashidzade@eskimia.ir

وضعیــت نابســامان خــودرو دوبــاره ایــن پرســش 
را مطــرح کــرده کــه صنعــت خودروســازی مــا پــس 
از دهه هــا فعالیــت چــه دســتاوردی داشــته اســت.

مــا طــی ســال های اخیــر همــواره ایــن ادعــا 
بــه  را داشــته ایم کــه در صنعــت خودروســازی 
خودکفایــی رســیده ایم؛ امــا ایــن خودکفایــی چیــزی 
جــز تولید محصــوالت 40 ســال پیــش خودروســازان 
ــان و  ــد آلم ــورهایی مانن ــه کش ــم ن ــی آن ه اروپای

ــت. ــه اس ــون فرانس ــوری همچ ــه کش ــا، بلک ایتالی
ــد  ــی پرای ــا یعن ــور م ــودروی کش ــن خ پرفروش تری
ــت  ــرکت کیاس ــش ش ــرن پی ــول نیم ق ــز محص نی
کــه احتمــاال حــاال ایــن کمپانــی سرشــناس کــره ای 
حتــی از به یــادآوردن تولیــد آن احســاس شرمســاری 
مســئوالن  شــگفتی  کمــال  در  امــا  می کنــد؛ 
ــن  ــی ســنگ پاگونه از ای ــه صورت ــا ب خودروســازی م

دفــاع می کننــد. به تاریخ پیوســته  محصــول 
درواقــع عصــاره صنعــت خودروســازی مــا، حــدود 60 
تــا 70 ســال فعالیــت پرایــد 45 میلیونــی اســت کــه 
بــا هیــچ اســتانداردی نــه از نظــر کیفیــت و نــه از نظــر 

قیمــت محصولــی افتخارآمیــز به شــمار نمــی رود.
اگــر واقع بیــن باشــیم بایــد بپذیریــم صنعــت 
خودروســازی مــا چیــزی جــز یــک شکســت بــزرگ 
نبــوده اســت؛ امــا متأســفانه شــجاعت پذیــرش ایــن 
شکســت هیــچ گاه از ســوی مســئوالن خودروســازی 

دولتــی مــا وجــود نداشــته اســت. 
ــه  ــودرو ب ــت خ ــر صنع ــی واقع بینانه ت ــه در نگاه البت
دلیــل انحصاری بــودن ســود هنگفتــی را نصیــب 
ــه همیــن دلیــل  ــد و ب دولت هــای کشــور مــا می کن
ــر  ــی حاض ــش سیاس ــر گرای ــا ه ــا ب ــم دولت ه ه
صنعــت  شکســت های  و  ضعف هــا  قبــول  بــه 

ــتند. ــی نیس ــازی مل خودروس
متأســفانه بــا وجــود همــه مشــکالت همچنــان عــزم 
راســخی بــرای قبــول اشــتباهات و تغییــر نگــرش در 
ســاخت خــودرو در کشــور مــا وجــود نــدارد و فقــط 
ایــن مــردم هســتند کــه قربانــی سیاســت های غلــط 

و ســودجویانه خودروســازان می شــوند.

نهایی شدن مزد تا پایان اسفند
معــاون امــور روابــط کار وزارت کار بــا بیــان اینکــه بــه زودی مذاکــرات 
ــود،  ــاز می ش ــی کار آغ ــورای عال ــال ۹۸ در ش ــتمزد س ــن دس تعیی
گفــت: دســتمزد ســال آینــده تــا پایــان اســفندماه نهایی خواهد شــد.

ــاز  ــان آغ ــاره زم ــر، درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــاکرمی در گفت وگ ــم ش حات
مذاکــرات تعییــن دســتمزد ۹۸ کارگــران شــورای عالــی کار اظهار داشــت: 
خوشــبختانه هزینــه معیشــت ماهیانــه در کمیتــه مــزد شــورای عالــی 
ــه گذشــته اســتخراج شــد؛  ــت اصــل ســه جانبه گرایی هفت ــا رعای کار ب
ــالح  ــع ذی ص ــورم از مراج ــرخ ت ــری ن ــال گزارش گی ــن در ح همچنی

هســتیم تــا در مذاکــرات مــزدی لحــاظ شــود.
ــات  ــکیل جلس ــرای تش ــزی ب ــال برنامه ری ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
شــورای عالــی کار بــا دســتورکار تعییــن دســتمزد ۹۸ هســتیم، افــزود: 
ــه زودی  ــی ب ــرکای اجتماع ــور ش ــا حض ــورا ب ــن ش ــت ای ــن نشس اولی
برگــزار می شــود و طبــق قانــون فراینــد تعییــن حداقــل دســتمزد طــی 

خواهــد شــد.
ــن  ــان تعیی ــاره زم ــن درب ــر کار همچنی ــط کار وزی ــور رواب ــاون ام مع
دســتمزد ســال آینــده بــا توجــه بــه نزدیک شــدن بــه مــاه پایانــی ســال 
ــان اســفند  ــا پای ــه ان شــاءهللا ت ــزی صورت گرفت ــق برنامه ری گفــت: طب
ــا مذاکــرات  موضــوع تعییــن دســتمزد ۹۸ کارگــران نهایــی می شــود ت

دســتمزد بــه پــس از ســال موکــول نشــود.
شــاکرمی بــا اشــاره بــه فاصلــه دســتمزد تــا معیشــت نیــز ادامــه داد: 
در جلســه شــورای عالــی کار بــه ایــن موضــوع پرداختــه خواهــد شــد 
ــی حاصــل  ــق نهای ــی تواف ــری و کارفرمای ــدگان کارگ ــا حضــور نماین و ب
می شــود. دســتمزد مشــموالن قانــون کار هــر ســال در جلســات شــورای 
عالــی کار مــورد بررســی قــرار می گیــرد و بایــد تــا پایــان اســفند هــر ماه، 
دســتمزد ســال آینــده کارگــران نهایــی و از ســوی وزیــر کار ابــالغ شــود تا 

از دســتمزد فروردین مــاه مشــموالن اعمــال شــود.

رئیس انجمن قطعه سازان:

 افزایش اخیر قیمت خودرو 
هیچ دلیلی ندارد!

رئیــس انجمــن قطعه ســازان بــا بیــان اینکــه هیــچ دلیــل خاصــی برای 
افزایــش قیمــت خــودرو در روزهــای اخیــر وجــود نــدارد، ایــن افزایــش 

را ناشــی از حبــاب دانســت. 
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، محمدرضــا نجفی منــش دربــاره 
افزایــش قیمــت خــودرو در روزهــای اخیــر گفــت: شــرایط امــروز بــازار 
ــه ماه هــای گذشــته نداشــته و ایــن  خــودرو هیــچ تغییــری نســبت ب
ــن خواهــد رفــت.  ــه زودی از بی ــه ب ــی اســت ک افزایــش قیمــت حباب
ــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت خودروهــای داخلــی در روزهــای  وی ب
ــت  ــش قیم ــن افزای ــزود: ای ــدارد، اف ــخصی ن ــل مش ــچ دلی ــر هی اخی
ناشــی از عرضه نشــدن خــودرو بــه بــازار نیســت و بیشــتر داللــی اســت. 
رئیــس انجمــن قطعه ســازان در عیــن حــال گفــت: در دو ماهــه اخیــر و 
از آنجایــی کــه خودروســازان بدهــی خــود را بــه قطعه ســازان نداده انــد، 
تولیــد خــودرو کاهــش یافتــه اســت؛ امــا ایــن موضــوع عامــل افزایــش 

قیمــت در روزهــای اخیــر نیســت. 

کردستانالناز حسینی
E.Hosieni@eskimia.ir

ــل  ــر تبدی ــران ب ــزی ای ــک مرک ــس کل بان رئی
ــه  ــادرات ب ــکوی ص ــه س ــتان ب ــتان کردس اس
کردســتان عــراق بــا توجــه بــه مزایــای آن 
تأکیــد کــرد و گفــت: واحدهــای تولیــدی نبایــد 
از لحــاظ ســرمایه در گــردش مشــکل داشــته 

باشــند.
عبدالناصــر همتــی در نشســت مشــترک دولت 
و بخــش خصوصــی اســتان کردســتان اظهــار 
داشــت: مــا بــا کشــور عــراق تفاهمــات خوبــی 
ــت  ــول داده اس ــز ق ــور نی ــته ایم و آن کش داش

ــد. ــدگان تســهیل گری کن ــرای صادرکنن ب

ــا  ــادرات م ــون ص ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب
بــه عــراق حــدود ۱۲ میلیــارد دالر اســت و ایــن 
رقــم می توانــد تــا ۲0 میلیــارد دالر افزایــش 
پیــدا کنــد، افــزود: بــا توجــه بــه پتانســیل های 
اســتان در بخش هــای مختلــف، مســئوالن 
اســتان بــه نحــوی برنامه ریــزی کننــد کــه 
ــور  ــه کش ــادرات ب ــکوی ص ــه س ــتان ب کردس

ــل شــود. ــراق تبدی ع
رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــران بــا بیــان اینکه 

ظرفیت ســازی بــرای کردســتان در جهــت ایجاد 
توســعه حائــز اهمیــت اســت، ادامــه داد: ایــن 
زمینه ســازی ها بایــد بــه نحــوی باشــد کــه بــه 

توســعه و ایجــاد اشــتغال بینجامــد.
همتــی بــا بیــان اینکه هــدف دولــت در شــرایط 
فعلــی تأمیــن نیازهای اساســی کشــور اســت و 
در فــاز بعــدی بــه دیگــر اولویت هــا می پــردازد، 
یــادآور شــد: بــا خنثی شــدن دسیســه های 
و  شــده  عــادی  شــرایط کشــور  دشــمنان 

روزبــه روز بــه ســمت عادی شــدن بیشــتر 
حرکــت می کنیــم.

ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــه  ــی در اســتان ب ــان اینکــه طرح هــای خوب بی
ــان  ــت، بی ــرح اس ــران مط ــرح پیش ــوان ط عن
کــرد: واحدهــای تولیــدی نبایــد از لحــاظ 
ــوند و  ــکل ش ــار مش ــردش دچ ــرمایه در گ س
مــا پرداخت هــای ایــن بخــش را بــا توجــه بــه 
ــم داد. ــام خواهی ــار انج ــوب در اختی ــع خ مناب

ــا  رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــران در ادامــه ب
درخواســت از صادرکننــدگان بــر بازگردانــدن ارز 
ــت: راه  ــرد و گف ــد ک ــادرات تأکی ــل از ص حاص
کمــک بــه واردات در کشــور، بازگردانــدن ارز 
حاصــل از صــادرات اســت و همیــن طرح هــای 
ارزبــر کــه در اســتان در دســت اجراســت، بایــد 
ارزشــان از همیــن محــل صــادرات تأمین شــود.

ــزان  ــه می ــود ب ــخنان خ ــان س ــی در پای همت
تســهیالت ریالــی و ارزی اســتان در بخــش 
ــزان  ــت: می ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــت اش صنع
تســهیالت پرداختــی بــه بخــش صنعــت 
کردســتان ارقــام ناچیــزی اســت و ایــن ســطح 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــت بای پرداخ

حمایــت از تولیــد ملــی و تغییــر نقــش دولــت از تصدی گــری بــه 
ــت های  ــوری سیاس ــه مح ــب و کار، نقط ــای کس ــهیل گر فض تس
ــک در  ــون چ ــتا قان ــن راس ــت. در ای ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص کل
ــی در آســتانه پنجمیــن ســالگرد اقتصــاد مقاومتــی تصویــب  حال
شــد کــه انتظــار مــی رود ایــن قانــون بتوانــد بــا نوآوری هــای خــود، 
کارکــرد چــک را از مانــع فعلــی کســب و کار بــه تســهیل گر اقتصادی 

تغییــر دهــد.
بــه اعتقــاد فعــاالن اقتصــادی در حــال حاضــر چــک دیگــر اعتبــار 
قدیــم خــود را نــدارد. برخی کســبه بــازار فروخته نشــدن اجناسشــان 
را بــه فــروش بــا چــک ترجیــح می دهنــد و جملــه »ارزش حــرف از 

ارزش چــک بیشــتر اســت«، زبانــزد بازاریــان شــده  اســت.
دلیــل اصلــی آن، کم هزینه بــودن صــدور چــک بالمحــل بــرای 
صادرکننــده آن طبــق قانــون قبلــی صــدور چــک اســت؛ بــه نحــوی 
کــه اگــر چکــی برگشــت بخــورد، ایــن دارنــده چــک اســت کــه بایــد 

ــه  ــت هزین ــی و پرداخ ــری قضای ــال پیگی ــا دو س ــک ت ــس از ی پ
هنگفــت حــق الوکالــه و حــق دادرســی در انتظــار بنشــیند تــا شــاید 
بتوانــد حــق خــود را بگیــرد. در بســیاری از اوقــات نیــز افــراد ترجیــح 
می دهنــد از خیــر آن بگذرنــد یــا بــا شــرخر پیگیــر نقدشــدن چــک 

خــود باشــند.
ســایر  و  دولــت  ورود  ضــرورت  نشــان دهنده  شــواهد  ایــن 
ــل 44  ــق اص ــاماندهی آن طب ــرای س ــی ب ــتگاه های حاکمیت دس
قانــون اساســی و سیاســت های کلــی اقتصــادی مقاومتــی اســت 
ــش  ــا افزای ــات و سیاســت گذاری های الزم ب ــا اتخــاذ تصمیم ــا ب ت
اعتبــار بــه چــک، ریســک معالمالت مبتنــی بــر آن  را کاهــش دهند.

در همیــن راســتا پــس از پژوهش هــای بســیار دقیــق و چندســاله 
کارشناســان، حقوق دانــان، مجامــع دانشــگاهی و قانون گــذاران 
قانــون  اصــالح  قانــون   ۱۳۹7 ســال  آبان مــاه  در  ســرانجام 
ــا تغییــرات بنیادیــن خــود کــه اولویــت اصلــی آن،  صــدور چــک ب

ــدور آن  ــردن ص ــل و هزینه ورک ــک بالمح ــدور چ ــگیری از ص پیش
بــرای صادرکننــده بــود، بــا قاطعیــت آرا تصویــب شــد؛ قانونــی کــه 
ــا وجــود اجــرای ناقــص آن توســط بانــک مرکــزی در چنــد مــاه  ب
گذشــته توانســته  اســت آمــار چک هــای برگشــتی را کاهــش دهــد. 
طبــق آخریــن آمــار منتشرشــده توســط بانــک مرکــزی در دی مــاه، 
ایــن نســبت از ۱۹.۲درصــد در فروردین مــاه امســال بــه ۱0.7درصــد 
در آذرمــاه رســیده و در مقایســه بــا آبان مــاه ســال گذشــته تقریبــا 

نصــف شــده اســت.
انتظــار مــی رود ایــن قانــون بــا اجــرای کامــل آن توســط نهادهــای 
ذکرشــده و طبــق زمانبنــدی تعریف شــده، بتواند در آســتانه پنجمین 
ــتای  ــی در راس ــاد مقاومت ــی اقتص ــت های کل ــالغ سیاس ــال اب س
تســهیل تولیــد، خدمــات و ســایر کســب و کارهــای خــرد، اعتمــاد 
ــا ایــن پرکاربردتریــن و ســهل الوصول ترین  ــد ت ــه چــک برگردان را ب
ابــزار مبــادالت مــدت دار کشــور، نقــش خــود را در تأمیــن نقدینگــی 
مــدت دار بنگاه هــا به ویــژه کســب وکارهایــی کــه بــا کمبــود ســرمایه 

در گــردش مواجــه هســتند، ایفــا کنــد.

ح کرد: رئیس کل بانک مرکزی ایران مطر

کردستان ایران، سکوی صادرات به کردستان عراق

اصالح قانون چک، نقطه درخشان کارنامه اقتصاد مقاومتی

قیمــت مســکن ۹۱درصــد جهــش داشــته و ایــن در 
حالــی اســت کــه ســاخت و ســاز بــه عنــوان عامــل 
کاهنــده قیمت هــا در شــرایط رکــودی بــه ســر 
ــز  ــا نی ــازندگان، بانک ه ــه  س ــه گفت ــا ب ــرد. بن می ب
بــه دالیــل نامعلــوم همــکاری الزم را در پرداخــت 

تســهیالت ســاخت انجــام نمی دهنــد.
بــه گــزارش ایران جیــب، رشــد تدریجــی قیمــت 
مســکن از زمســتان ۱۳۹6 آغــاز شــد و براســاس آمــار 
ــن قیمــت  ــاه میانگی ــه دارد. در دی م ــوز هــم ادام هن
ــون و ۸00 هــزار تومــان  ــران ۹ میلی مســکن شــهر ته
بــود کــه رشــد ۹۱درصــدی را نســبت بــه دی مــاه ســال 
۱۳۹6 نشــان می دهــد. البتــه ســرعت افزایــش 
ماهیانــه قیمت هــا از حــدود ۹درصــد بــه حــدود 
۲درصــد رســیده، امــا خانــه آن قــدر گــران شــده کــه 
ــده اند.  ــمار ش ــازار انگشت ش ــی در ب ــان واقع متقاضی
ــت کم  ــا دس ــش ی ــر کاه ــردم منتظ ــیاری از م بس
ــی  ــن در حال ــتند و ای ــکن هس ــت مس ــات قیم ثب
ــش  ــل کاه ــن عام ــان، مهم تری ــه کارشناس ــت ک اس
قیمــت مســکن را افزایــش ســاخت و ســاز به ویــژه در 

خانه هــای کوچک متــراژ عنــوان می کننــد.
ــالیانه  ــون س ــبات هم اکن ــی محاس ــاس بعض براس
۳۲0 هــزار واحــد مســکونی در ایــران تولیــد می شــود؛ 
در حالــی کــه نیــاز ســالیانه کشــور یــک میلیــون واحد 
اســت. ســازندگان می گوینــد بــا وجــود مجوز شــورای 
ــرای پرداخــت  ــا ب ــی بانک ه ــه تمام ــار ب ــول و اعتب پ
تســهیالت ۱۸درصــدی ســاخت، بیشــتر بانک هــا 
ــا  ــا ب ــد ی ــن وام خــودداری می کنن ــا از پرداخــت ای ی
یــک فرمــول پیچیــده آن قــدر نــرخ بهــره را افزایــش 
ــاخت و  ــش س ــرمایه گذاری در بخ ــه س ــد ک می دهن
ســاز، توجیــه اقتصــادی خــود را از دســت می دهــد.

 نقش غیرمستقیم بانک ها در گرانی 
مسکن

دبیــر کانــون انبوه ســازان، یکــی از عوامــل رکــود تورمی 
در بــازار مســکن را سیســتم بانکــی می دانــد کــه بــه 

رونــق ســاخت و ســاز کمــک چندانــی نمی کنــد. 
اســت  معتقــد  همچنیــن  پورحاجــت  فرشــید 
ــن  ــزار تأمی ــن اب ــوان مهم تری ــه عن ــروش ب پیش ف

مالــی ســازندگان غــل و زنجیــر شــده اســت. 

ــد  ــوزه تولی ــه در ح ــهیالتی ک ــد: تس ــان می کن وی بی
ــک را از  ــن ریس ــود، کمتری ــت می ش ــکن پرداخ مس
نظــر اقتصــادی دارد؛ زیــرا ضمانت هــا به صــورت کامال 
مشــخص از ســوی بانک هــا دریافــت می شــود؛ امــا 
متأســفانه بــا وجــود تزریــق منابــع بســیار خوبــی کــه 
از محــل بازگشــت 50 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت 
مســکن مهــر صــورت گرفتــه، ایــن منابــع بــه حــوزه 
مســکن اختصــاص نیافتــه و حتــی بــه اســتناد قانون 
ــه  ــان ب ــارد توم ــد ۱,000 میلی ــه می بای ــاماندهی ک س

حــوزه مســکن داده شــود، محقــق نشــده اســت.
پورحاجــت بــا بیــان اینکه در شــرایط جنــگ اقتصادی 
عمــال بخــش تولیــد از همــه طــرف محاصــره شــده 
ــن  ــته اند و ای ــی را بس ــای مال ــت: ابزاره ــت، گف اس
عملکــرد، مخاطره افتــادن ریســک ســرمایه گذاری در 
ــی داشــته اســت. انبوه ســازان  حــوزه مســکن را در پ
نیــز انگیــزه خــود را بــرای بازگشــت بــه بازار مســکن از 
دســت داده انــد کــه یــک تهدیــد بــزرگ بــرای اقتصــاد 
ــگاه درســتی  ــا ن کشــور محســوب می شــود. بانک ه
ــه  ــم ک ــی ه ــد. وقت ــکن ندارن ــد مس ــوزه تولی ــه ح ب
ــتباه  ــه اش ــد، ب ــکن رخ می ده ــازار مس ــم در ب تالط
ــد. ــه ســمت ســوداگران می گیرن ــام را ب انگشــت اته

 وضع مالیات های سنگین در حوزه 
ساخت وساز

دبیــر کانــون انبوه ســازان پیــش از ایــن هــم در 
گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان ایــن عبــارت کــه 
»مالیــات بــر گــرده تولیدکنندگان مســکن قــرار دارد«، 
از وضــع مالیات هــای ســنگین در ایــن بخــش گالیــه 

ــت.  داش
قانــون  و 77  مــواد 5۹  بــود:  پورحاجــت گفتــه 
اعتبــار  از مــاده 64  مالیات هــای مســتقیم کــه 

می گیــرد، هزینه هــای ســنگینی را بــرای بخــش 
ــفانه در  ــت. متأس ــرده اس ــاد ک ــکن ایج ــد مس تولی
تغییراتــی کــه ســال ۱۳۹4 در حــوزه مالیاتــی صــورت 
گرفتــه، هیــچ تفاوتــی بیــن بخــش تولیــد و ســوداگر 
مســکن قائــل نشــده اند؛ یعنــی جایــگاه کســانی کــه 
صنعــت ســاختمان را بــه عنــوان یک صنعت پیشــران 
و ضــد تحریــم تقویــت و بــه اشــتغال کشــور کمــک 
ــازار  ــانات ب ــر نوس ــه ب ــی دالالن ک ــد، از برخ می کنن
مســکن بــه نوعــی موج ســواری می کننــد، تمیــز داده 

نشــده اســت.
 پیشنهاد افزایش وام ۱۶۰ میلیونی مسکن

تســهیالت  ســقف  هم اکنــون  دیگــر  ســوی  از 
پرداختــی بــه متقاضیــان ۱60 میلیــون تومــان از 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــاله اس ــداز یک س ــق پس ان طری
بــه افزایــش قیمــت مســکن طــی یــک ســال اخیــر، 
ــی را  ــم وام بانک ــش رق ــراد پیشــنهاد افزای برخــی اف
ــر راه  ــد؛ پیشــنهادی کــه محمــد اســالمی، وزی داده ان
ــورم زا  ــت و آن را ت ــق نیس ــا آن مواف ــازی، ب و شهرس
می دانــد. البتــه ایــن صحبــت وزیــر را بیشــتر 
کارشناســان و نماینــدگان مجلــس قبــول دارنــد؛ امــا 
ــاد  ــکن در اقتص ــش وام مس ــاید افزای ــد ش می گوین
کشــور موجــب افزایش تــورم شــود؛ در شــرایط کنونی 
ــدن  ــرای خانه دارش ــکار ب ــریع ترین راه ــن و س بهتری
ــت. ــکن اس ــزان وام مس ــش می ــا، افزای خانواده ه

ــاره  ــر درب ــای اخی ــی روزه ــازی ط ــر راه و شهرس وزی
ــرای  ــی ب ــهیالت بانک ــزان تس ــش می ــال افزای احتم
ــد در حــوزه مســکن  ــوان خری ــه افزایــش ت کمــک ب
ــی از  ــکن، یک ــد مس ــهیالت خری ــث تس ــت: بح گف
ــه  ــت ک ــری اس ــژه در قش ــی به وی ــار تورم ــوارد آث م

ــتند. ــدف هس ــه ه جامع

بــا ایــن حــال ۳0 دی مــاه، محمدرضــا رضایــی کوچی، 
رئیــس کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســالمی، 
ــژه  ــت مســکن در کالن شــهرها به وی ــود قیم ــه ب گفت
تهــران افزایــش چشــمگیری داشــته و ایــن مســئله 
خانواده هــا را از خریــد مســکن منصــرف کــرده اســت؛ 
ــت  ــه قیم ــه ب ــا توج ــکن ب ــهیالت مس ــن تس بنابرای
ــش  ــد افزای ــد 50درص ــت کم بای ــالک دس ــی ام کنون
یابــد. در شــرایط کنونــی یــک زوج بــرای خریــد 
ــان وام  ــون توم ــدود ۱60 میلی ــد ح ــکن می توانن مس
ــه  دریافــت کننــد کــه ایــن میــزان تســهیالت بایــد ب

ــد. حــدود ۳00 میلیــون تومــان افزایــش یاب
 اعتبار ۵۰۰۰ میلیاردی برای افزایش 

سرمایه بانک مسکن در سال ۹۸
بانک هــا نیــز در پرداخــت تســهیالت توجیهــات خــود 
ــه  ــد؛ ب ــت می کنن ــع صحب ــود مناب ــد و از کمب را دارن
همیــن دلیــل دولــت و مجلــس بایــد فکــری بــرای 

ایــن موضــوع کننــد. 
نایب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس در روزهــای 
اخیــر از افزایــش 5000 میلیــارد تومانــی ســرمایه بانک 

مســکن خبــر داده اســت. 
ســید ابوالفضــل موســوی بیوکــی می گوید: در شــرایط 
ــط  ــای مرتب ــرمایه بانک ه ــش س ــد افزای ــی بای کنون
بــا مســکن، یکــی از اولویت هــای مجلــس و دولــت 
ــال ۹۸  ــه س ــه بودج ــس در الیح ــه مجل ــد؛ البت باش
ــرای  ــان را ب ــارد توم ــزار میلی ــش از 5 ه ــاری بی اعتب
کاهــش بدهی هــای بانــک مســکن بــه بانــک 
مرکــزی در نظــر گرفتــه اســت. اینکــه ایــن افزایــش 
ســرمایه می توانــد مشــکالت بانــک مســکن را حــل 
کنــد، ســؤالی اســت کــه فعــال پاســخ روشــنی بــرای 

ــدارد. ــود ن آن وج

ردپای بانک ها در گرانی مسکن 

 ۳۶ ۲۲   ۷.۵ درصد 
افزایش صادرات به روسیه

هزار میلیارد تومان 
شناسایی فرار مالیاتی

درصد
 افزایش صادرات غیرنفتی

ســوی  از  منتشرشــده  آمارهــای  براســاس 
ســازمان توســعه تجــارت، صــادرات ایــران بــه 
روســیه در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 

افزایشــی ۳۶درصــدی داشــته اســت.

و  شناســایی  مالیاتــی  فــرار  میــزان  مجمــوع 
مطالبه شــده طــی یــک ســال اخیــر، رقمــی 
معــادل 22 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.

صــادرات کاالهــای غیرنفتــی از نظــر ارزش 
۷.۵درصــد  امســال  ۸ماهــه  در  صــادرات 
افزایــش و میــزان واردات بــه کشــور از لحــاظ 

اســت. یافتــه  ارزش ۱۴درصــد کاهــش 

سه شنبه  30بهمن ماه 1397 
سال پنجم

شماره  928 
روزنامه صبح ایران

گهی مزایده )مرحله اول( آ

رضا نقدی- شهردار قمصر

شهرداری قمصر با استناد به بند شش، سی و پنجمین مصوبه شورای اسالمی شهر مورخه 1397/10/19در نظر دارد بخشی از محوطه فضای بین بوستان گالب و دیوار زمین افسری را 
جهت راه اندازی نمایشگاه و بازارچه فصلی با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت دو ماه از تاریخ 1398/2/1لغایت 1398/4/1 به صورت اجاره به شرکت ویا اشخاص واجد 

گذار نماید . شرایط وا
گذاری جهت اجاره بخشی از محوطه فضای بین بوستان گالب و دیوار زمین افسری طبق کروکی مشخص شده به مساحت 1300 متر مربع با تعبیه 90غرفه صرفا جهت ارائه و فروش  *وا
سوغات استانهای کشور، بازار عرضه کاالهای مورد نیاز و محصوالت و صنایع بخش قمصر واقع در قمصر - بلوار ورودی - جنب شهربازی به قیمت پایه 800/000/000  ریال جهت راه اندازی 

نمایشگاه طی مدت فوق الذکر.
سایر شرایط :

1-پیشنهاد دهندگان بایستی رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
2- پیشنهاددهندگان بایستی معادل 5% قیمت پایه به مبلغ 40/000/000 ریال را به عنوان سپرده به حساب سپرده با شماره 3100005117003 به نام شهرداری قمصر نزد بانک ملی ایران شعبه 

قمصر  واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
گهی نوبت دوم لغایت 97/12/11در اوقات اداری به  3- پیشنهاددهندگان می توانند جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آ

شهرداری قمصر مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
کثر تا ساعت 13روز  یکشنبه مورخه 97/12/12  به دبیرخانه  کت مهرویا امضاء شده و حدا 4- پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را با ذکر دقیق نوع و مشخصات مورد مزایده در پا

محرمانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ نمایند.
5- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- پیشنهادات رسیده در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 97/12/13 در محل ساختمان اداری شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد می باشد.

8- کمیسیون می تواند درصورت لزوم یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه آن را اعالم نماید.
گهی روزنامه و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود. 9- کلیه هزینه های کارشناسی محل مزایده ، انتشار آ

11- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
12-برنده مزایده موظف است مبلغ پیشنهادی خود را طی دومرحله )1- هنگام انعقاد قرارداد50درصد2- هنگام راه اندازی 50درصد(به شهرداری پرداخت نماید. 

کت ج قرار دهند. کت ب ، وپیشنهاد خود را در پا کت الف ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پا 13- پیشنهاد دهندگان می بایستی رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پا
14- اجرای هرگونه تبلیغات محیطی ، نصب تابلو و بنر در شهر،برنامه های جنبی ازقبیل برنامه گل غلطان،موسیقی هاوکنسرتهای قومی ومحلی مستلزم اخذ مجوزهای الزم از شهرداری و 

گانه محاسبه خواهد شد. مراجع ذیصالح بوده که هزینه آن جدا
کار و سایر مجوزهای الزم از ادارات ذیربط به عهده برنده مزایده   15- اخذ مجوز اداره صنعت،معدن و تجارت ،کارگروه آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و 

می باشد .
16- سپرده نفرات اول و دوم  و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز نسبت به اخذ مجوزهای 
الزم و انعقاد قرارداد خودداری نماید، سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از نفر بعدی دعوت بعمل خواهد آمد. بدیهی است چنانچه نفرات دوم و سوم نیزظرف مدت مقرر پس از ابالغ 

شهرداری  موفق به اخذ مجوزها و عقد قرارداد نشوند،  سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
چاپ اول: 97/11/30



مفاد آرا
شماره : 7828                                    جمهوري اسالمي ايران          

تاریخ : 97/11/7                                                  قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

ثبت كل استان اصفهان
باسمه تعالی

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی اداره ثبــت اســناد کاشــان

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی 

مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
گردیــده اســت . لــذا  مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
اطــالع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 

تقدیــم نماینــد.
 1(رای شــماره139760302034022780هیأت اول. مصطفــی شــومالی فرزنــد احمدبشــماره 
شناســنامه95صادره ازکاشــان بشــماره ملی1261919130–ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 119/95 
ــش1  ــع در بخ ــی واق ــالک 3361- اصل ــماره7فرعی از پ ــزی ازش ــماره19فرعی مج ــع بش مترمرب

ــومالی( ــد ش ــان)خریداری از احم کاش
بشــماره  فرزنــد خســرو  خلجــی  دوم.حبیبــه  شــماره139760302034022214هیأت  2(رای 
یکبابخانــه  –ششــدانگ  ملــی1260677737  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه176 
ــروز از  ــمتی مف ــی وقس ــماره4 فرع ــزی ازش ــی مج ــماره 11 فرع ــع بش ــاحت75/41 مترمرب بمس
مشــاعات 2 فرعــی از پــالک3783- اصلــی واقــع دراراضــی شــهر بخــش1 کاشــان )خریــداری از 

ــوی( ــد مرتض ــید محم س
3(رای شــماره139760302034023911هیأت دوم .رمضانعلــی مجیدی زاده فرزندغالمعلی بشــماره 
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی1262854024 –شش ــماره مل ــان بش ــادره ازکاش ــنامه2 ص شناس
71/85 مترمربــع بشــماره3فرعی مجــزی ازشــماره2فرعی ازپــالک 7562-اصلــی واقــع دراراضــی 

شــهر بخــش 1 کاشــان )خریــداری ازخانــم فاطمــه ســلطانی برزکــی(
محمــد  علــی  فرزنــد  جلوداریــان  اول.حســن  شــماره139760302034024201هیأت  4(رای 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــی1261708490 –شش ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه665 ص ــماره شناس بش
بمســاحت283/05 مترمربــع بشــماره 9 فرعــی مجــزی از6 فرعــی و قســمتی مفــروز از مشــاعات 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش1 کاش ــهر بخ ــی ش ــع دراراض ــی واق ــالک7821- اصل پ
5(رای شــماره 139460302034027513 هیــأت اول.اکــرم کچویــان فینــی فرزندعلــی آقــا  بشــماره 
شناســنامه 0صــادره از کاشــان بشــماره ملی1250261686-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت174/32 مترمربــع بشــماره550 فرعــی از پــالک3- اصلــی واقــع درغیــاث آبــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری از جواهــر کوچــی(
 6(رای شــماره 139460302034027514 هیــأت اول.روح الــه حســن بیکــی فرزنداســداله بشــماره 
شناســنامه1112صادره ازکاشــان بشــماره ملی1261998847-ســه دانگمشاع ازششــدانگ یکبابخانه 

بمســاحت174/32 مترمربــع بشــماره550 فرعــی ازپالک3-
اصلی واقع درغیاث آباد بخش2 کاشان)خریداری از جواهر کوچی(

ــاس  ــد عب ــدی فرزن ــی محم ــا عل ــأت اول.محمدرض ــماره 139660302034017185 هی  7(رای ش
ــنامه2407صادره از ــماره شناس بش

ــه بمســاحت 94/4  کاشــان بشــماره ملــی1261971159- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع بشــماره693 فرعــی از پالک3-اصلــی واقــع درغیــاث ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از 

مهــدی شــعبانی(
8(رای شــماره 139660302034017186 هیــأت دوم .زهــرا توکلــی مفــرد فرزنــد غالمعلــی بشــماره 
شناســنامه 51 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1262690218- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 94/4 مترمربــع بشــماره693 فرعــی از پالک3-اصلــی واقــع درغیــاث ابــاد 

ــدی شــعبانی(  بخــش2 کاشــان)خریداری از مه
ــینعلی  ــه ده فرزندحس ــدی س ــه حمی ــأت اول.صدیق ــماره139760302034023760 هی 9(رای ش
بشــماره شناســنامه668 صادره از کاشــان بشــماره ملی1261123931-ششــدانگ یکباب ســاختمان  
ــاد بخــش2  بمســاحت122/6مترمربع بشــماره736 فرعــی از پــالک3- اصلــی واقــع درغیــاث آب

کاشــان)خریداری از قاســم حمیــدی( 
اصغربشــماره  فرزنــد  کــرداری  دوم.مرجــان  شــماره139660302034018678هیأت  10(رای 
شناســنامه923صادره از کاشــان بشــماره ملی1261956303-ســه دانگمشــاع ازششدانگ یکبابخانه 
ــالک 11-  ــی  از پ ــده 344 فرع بمســاحت178/87مترمربع بشــماره9701فرعی مجــزی از باقیمان

ــه شمســی شــیرخدایی( ــم حاجی ــدی بخــش 2 کاشــان)خریداری از خان ــع در زی ــی واق اصل
11(رای شــماره139660302034018677 هیــأت دوم .مرتضــی شــیرکمر  فرزنــد حســین  بشــماره 
شناســنامه827 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262321654-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت178/87مترمربع بشــماره 9701 فرعــی مجــزی از باقیمانــده 344 فرعــی از 
ــه شمســی شــیر  ــم حاجی ــدی بخــش 2 کاشــان)خریداری از خان ــی واقــع در زی پــالک 11-اصل

خدایــی(
ــی فرزندابوالقاســم بشــماره  ــاره نقیــب زمان 12(رای شــماره139760302034023905هیأت دوم.به
شناســنامه3924 صــادره ازتهــران بشــماره ملی0071343458-ششــدانگ زمیــن محصــور بــا بنای 
احداثــی بمســاحت9/ 135 مترمربــع بشــماره 9921 فرعــی مجــزی از 430 فرعــی  از پــالک 11- 

اصلــی واقــع در زیــدی بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(
13(رای شــماره139760302034024275هیأت اول.امیــر بهــرام زاده زیــدی فرزنــد جــواد بشــماره 
شناســنامه0 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1250210593- ششــدانگ کارگاه بمســاحت200/88 
ــدی  ــع در زی ــی واق ــالک 11- اصل ــی  از پ ــزی از 4709 فرع ــی مج ــماره 9922 فرع ــع بش مترمرب

ــرام زاده  ( بخــش 2 کاشــان)خریداری از جــواد به
غالمعلــی   فرزنــد  طحانــی  دوم.حســن  شــماره139760302034024102هیأت  14(رای 
یکبابخانــه   ملی1250050227-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه0  بشــماره 
بمســاحت133/66مترمربع بشــماره9928 فرعــی مجــزی از713 فرعــی ازپالک 11- اصلــی واقع در 

ــب(  ــن مح ــداری از محس ــان )خری ــش2 کاش ــدی بخ زی
ــی   ــد عل ــی زارع  فرزن ــد رحیم ــی محم ــأت اول. عل 15(رای شــماره139760302034023757 هی
بشــماره شناســنامه495 صادره از کاشــان بشــماره ملی1262268230-ششــدانگ مغازه بمســاحت 
130/95 مترمربــع بشــماره 4315 فرعــی مجــزی از193و373 فرعــی از پــالک12- اصلــی واقــع 

درجمــال آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
 16(رای شــماره139760302034023173هیأت دوم.مســیب ارجمنــدی نــژاد فرزنــد احمــد بشــماره 

شناســنامه 121 صــادره از 
کاشــان بشــماره ملی1263011284-ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت173/25 مترمربــع بشــماره 

6107 فرعــی مجــزی از 296 فرعــی  
از پــالک13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم  بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ماشــاله 

شیرخدایی(
ــاس   ــد عب ــی فرزن ــی زاده کاش ــرا علینق ــماره139760302034023740هیأت دوم .زه 17(رای ش
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1263488013-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 992 ص ــماره شناس بش
ــع  ــی واق ــی ازپالک13-اصل ــع بشــماره6106فرعی مجــزی از 2163 فرع بمســاحت121/08 مترمرب
دردشــت حکیــم بخش2کاشــان)خریداری ازمحمدحســین زحمتکــش عباســی وفرشــته بینــش 

کاشــانی(
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  چمــن  دوم.رمضــان  شــماره13966030203400361هیأت  18(رای 
شناســنامه2247صادره ازکاشــان بشــماره ملــی 1260747395-ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 
112/5 مترمربــع بشــماره 22327فرعــی مجــزی از7872فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجی 

ــک رســمی( ــاد  بخــش 2 کاشــان )مال آب
ــماره  ــه  بش ــد عزیزال ــدی فرزن ــود مرش ــماره139760302034020497هیأت دوم.محم 19(رای ش
شناســنامه40310 صادره از کاشــان بشــماره ملی1260393143-ششــدانگ یکبابخانه بمساحت129 
مترمربــع بشــماره23973فرعی ازپالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخش2 کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه  از مالکیــن مشــاعی مزرعــه ناجــی آبــاد(
ــد  ــادی فرزن ــوش آب ــی ن ــم الســادات غایب 20(رای شــماره139760302034020319هیأت دوم.مری
ســیدعباس بشــماره شناســنامه 574 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی6199335775-ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 100مترمربــع بشــماره 23974فرعــی مجــزی از 5573 فرعــی از پــالک 15- 

اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از مهــدی شــریفی(
21(رای شــماره139760302034019491هیأت دوم.فاطمــه قــادری ورکانــی فرزنــد عبــاس بشــماره 
شناســنامه134 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263540211-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت85 
مترمربــع بشــماره23979فرعی مجــزی از 5805 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  

بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه  از میتــرا طــاالری(
22(رای شــماره139760302034021275هیأت دوم.علــی احمــدی فرزنــد ماشــااله بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــی6199875583- شش ــماره مل ــدگل  بش ــادره ازآران وبی ــنامه 39 ص شناس
بمســاحت 130مترمربــع بشــماره 23980 فرعــی مجــزی از9761فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقع در 

ــاد  بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی( ناجــی آب
ــد  ــی فرزن ــی فین ــی زاده تجرگان ــم حاج ــماره139760302034022609هیأت اول.مری 23(رای ش
ماشــااله بشــماره شناســنامه16 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262949051- ســه دانگمشــاع 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت47/77 مترمربــع بشــماره 23981 فرعــی  از پــالک 15 - اصلــی 

واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 کاشــان )خریــداری از مالکیــن اولیــه(
ــیف  ــد س ــری فرزن ــان اول طاه ــا طح ــماره139760302034022610هیأت اول.غالمرض 24(رای ش
الــه بشــماره شناســنامه 2325 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی0053106520- ســه دانگمشــاع از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت47/77 مترمربــع بشــماره 23981 فرعــی  از پــالک 15 - اصلــی 

واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 کاشــان )خریــداری از مالکیــن اولیــه(
25(رای شــماره139760302034023482هیأت اول.فاطمــه ســادات ســیادت برزکــی  فرزند ســید 
مهــدی  بشــماره شناســنامه 7 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1262896320-ششــدانگ یکبابخانــه 
ــع در  ــی واق بمســاحت100مترمربع بشــماره24041فرعی مجــزی از 7019 فرعــی از پــالک 15-اصل

ناجــی آبــاد  بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(
26(رای شــماره139760302034023125هیأت اول.زهــرا پــور محمدیــان  فرزنــد محمــد  بشــماره 
شناســنامه 16627 صادره از کاشــان بشــماره ملی1263478751-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
110/50مترمربــع بشــماره24042فرعی از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان 

)خریــداری از محمــد رضــا کاظمــی(
27(رای شــماره139760302034023186هیأت اول.صدیقــه وطنخــواه فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 
شناســنامه444صادره از کاشــان بشــماره ملی1261706285-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 
مترمربــع بشــماره24045 فرعــی مجــزی از 7705 فرعــی از پــالک 15 - اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  

بخــش 2 کاشــان )خریــداری ازغالمرضــا دارایــی(
28(رای شــماره139760302034023983هیأت دوم.حامــد بهــرام فرزنــد روح الــه بشــماره 
ــاری بمســاحت180  شناســنامه1379صادره ازکاشــان بشــماره ملی1262388074-ششــدانگ انب
مترمربــع بشــماره24046فرعی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــا زارع( از علیرض
29(رای شــماره139760302034023984هیأت دوم.حامــد بهــرام فرزنــد روح الــه بشــماره 
شناســنامه1379 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262388074- ششــدانگ انبــاری بمســاحت 
180 مترمربــع بشــماره 24047 فرعــی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان 

ــا زارع( ــداری از علیرض )خری
عبــاس  فرزنــد  اولیائــی   مرتضــی  اول.  هیــأت  30(رای شــماره 139760302034023749 
ــه  بشــماره شناســنامه9543 صــادره  ازکاشــان بشــماره ملی6199257741–ششــدانگ یکبابخان
ــش  ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق ــالک15- اصل ــماره24048فرعی ازپ ــاحت160مترمربع بش بمس

ــادی( ــزد آب ــالل ی ــان)خریداری ازج 2کاش
31(رای شــماره139760302034024003هیأت اول.پرویــن علــی مهــدی آرانــی فرزنــد قلی بشــماره 
شناســنامه 9صــادره از آران و بیــدگل بشــماره ملی6199529294-ششــدانگ بــاغ مشــتمل براتــاق 
بمســاحت877/92مترمربع بشــماره24050فرعی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 

کاشــان )خریــداری از ورثــه رضــا بخشــی(
ــد سیدحســین   32(رای شــماره139760302034012402هیأت اول.ســمیه ســادات نوبختــی فرزن
بشــماره شناســنامه 5725صادره از تهران  بشــماره ملی0075061864-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 160 مترمربــع بشــماره 24051 فرعــی از  پــالک15- اصلــی واقــع در ناجی آباد 

بخــش 2 کاشــان)خریداری از مرتضــی مــردان(
بشــماره  فرزندحســن  واردی  اول.مهــدی  شــماره139760302034024228هیأت  33(رای 
شناســنامه770صادره ازکاشــان  بشــماره ملی1261828364-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 160 مترمربــع بشــماره 24051 فرعــی از  پــالک15- اصلــی واقــع در ناجی آباد 

ــردان( ــی م ــان)خریداری از مرتض ــش 2 کاش بخ
34(رای شــماره139760302034023383هیأت دوم .افتخــار ســادات ابطحــی نــژاد فرزنــد جــواد 
ــه  بشــماره شناســنامه 6381 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1260570258-ششــدانگ یکبابخان
بمســاحت 160 مترمربــع بشــماره24053فرعی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2 کاشــان )مالــک رســمی(
ــد  ــی  فرزن ــور فین ــر حســین رمضــان پ 35(رای شــماره139760302034023330هیأت دوم. امی
اســمعیل  بشــماره شناســنامه4140 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1261017749-ششــدانگ باغچه 
ــاد  ــه بمســاحت291/29مترمربع بشــماره24056فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آب خان

بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(
36(رای شــماره139760302034023527هیأت دوم.ابوالفضــل میرابوالقاســمی فرزنــد ســیدجالل 
بشــماره شناســنامه1437 صــادره ازدلیجــان بشــماره ملــی 0579484866- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت100 مترمربــع بشــماره 24057 فرعــی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 

کاشــان )خریــداری از حســینعلی علیــزاده(
37(رای شــماره139760302034023739هیأت دوم.علیرضــا نــوروزی ارمکــی فرزنــد رمضانعلــی  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1263247679-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 14 ص ــماره شناس بش
ــاد بخــش 2  بمســاحت94/20مترمربع بشــماره24059فرعی ازپالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آب

کاشــان )خریــداری مــع الواســطه  از مالکیــن مشــاعی مزرعــه ناجــی آبــاد(
ــید  ــد س ــی فرزن ــری خمب ــدی می ــید مه ــماره139760302034024019هیأت دوم.س 38(رای ش
عباس  بشــماره شناســنامه 4 صادره ازکاشــان بشــماره ملی1263555365-ششــدانگ ســاختمان 
بمســاحت160 مترمربــع بشــماره24060 فرعــی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش2 

کاشــان)خریداری از رضــا معافــی(
مفردفرزندرضابشــماره  دوم.امیدمهدویــان  شــماره139760302034023685هیأت  39(رای 
شناســنامه0صادره ازکاشان  بشــماره ملی1250139945-ششــدانگ یکبابخانه بمساحت100مترمربع 
ــش2  ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــی از پالک15-اصل ــزی از 6102فرع ــماره24061فرعی مج بش

ــد رســول واجــدی نیاســر( ــع الواســطه از ســید محم کاشــان)خریداری م
40(رای شــماره139760302034024123هیأت اول.فریبــا میرزایــی شــادیانی فرزنــد آقاتقــی 
ملــی1250080983- ششــدانگ خانــه  بشــماره  کاشــان   از  بشــماره شناســنامه0 صــادره 
بمســاحت176/47مترمربع بشــماره 24067فرعــی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 

ــزاده( ــه علی ــداری از روح ال ــان )خری 2 کاش
41(رای شــماره 139760302034023828هیــأت اول.زینــب عــارف نیــا فرزنــد ولــی الــه بشــماره 
شناســنامه47صادره از اردســتان  بشــماره ملــی 1189612666-ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل 
براعیــان بمســاحت164/4 مترمربــع بشــماره24068فرعی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان )خریــداری ازمالکیــن اولیــه(
ــماره  ــمعیل بش ــد اس ــی فرزن ــس زینل ــماره139760302034024499هیأت اول.نرج 42(رای ش
شناســنامه0 صادره از کاشــان بشــماره ملی1250378176-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  
بمســاحت139/50 مترمربــع بشــماره 24069 فرعــی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2 کاشــان)خریداری از جــواد حکیمیــان(
ــین  ــد حس ــری فرزن ــرزی قمص ــا ب ــماره139760302034023748هیأت اول.علیرض 43(رای ش
بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان  بشــماره ملی1250255910-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت139/50مترمربع بشــماره24069فرعی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  

بخــش 2 کاشــان )خریــداری از جــواد حکیمیــان(
44(رای شــماره139760302034022521هیأت دوم.اکــرم افضلــی ســادیانی فرزنــد مهــدی 
بشــماره شناســنامه1746صادره از کاشــان بشــماره ملی1262089131-ســه دانگمشــاع از ششدانگ 
یکبابخانــه  بمســاحت112/50 مترمربــع بشــماره 24071 فرعی مجــزی از  2323فرعــی  از پالک15-

اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  از ســعید رضایــی(
بشــماره  محمــد  فرزنــد  بخشــی  دوم.رضــا  شــماره139760302034022522هیأت  45(رای 
شناســنامه1768صادره از کاشــان  بشــماره ملی1261182200-سه دانگمشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت112/50 مترمربــع بشــماره24071 فرعــی مجــزی از 2323 فرعــی ازپالک15-اصلــی واقع 

درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  از ســعید رضایــی (
ــماره  ــی  بش ــد عل ــرکرده فرزن ــااله س ــأت اول. ماش ــماره139760302034024200 هی 46(رای ش
شناســنامه680 صــادره از کاشــان  بشــماره ملــی1261540328- ششــدانگ بــاغ محصــور  
بمســاحت1429/01 مترمربــع بشــماره 24072فرعــی از پالک15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخش 

ــه رضــا بخشــی( ــداری از ورث 2 کاشــان )خری
بشــماره  فرزندجــواد  ذراتــی  دوم.مهدیــه  شــماره139760302034023382هیأت  47(رای 
یکبابخانــه   1251385486-ششــدانگ  ملــی  بشــماره  کاشــان   از  شناســنامه0صادره 
بمســاحت130مترمربع بشــماره24073 فرعــی  مجــزی از 6601 فرعــی از پالک15-اصلــی واقــع در 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ناج
48(رای شــماره139760302034023457هیأت اول.نرگــس رئیــس زیــدی فرزنــد قاســم بشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــه دانگمش ــماره ملی1260488772-س ــان بش ــنامه49872صادره از کاش شناس
یکبابخانه بمســاحت112/50مترمربع بشــماره24074فرعی مجزی از 8014 فرعــی از پالک15-اصلی 

واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان) مالــک رســمی(
49(رای شــماره139760302034023456هیأت اول.محمدرضــا محمــدی نیــک فرزنــد علــی اکبــر 
بشــماره شناســنامه511 صادره از کاشــان بشــماره ملی1261731786-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت112/50مترمربع بشــماره 24074فرعــی مجــزی از 8014 فرعــی  از پــالک15-

اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(
ــماره  ــی بش ــی فرزندعل ــری کاش ــدی اخض ــماره139660302034006745هیأت اول.مه 50(رای ش
شناســنامه0صادره ازکاشــان بشــماره ملــی 1250138681–ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت79/30 مترمربــع بشــماره6546فرعی مجــزی از 77 فرعــی از پــالک23- اصلــی واقع در 

درب فیــن  بخــش 2 کاشــان ) خریــداری از حســین بخشــی(
51(رای شــماره139660302034006746هیأت اول.فاطمــه واردی قمصــری فرزنــد اصغــر بشــماره 
ــه  شناســنامه0صادره ازکاشــان بشــماره ملی1250178975–ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخان
بمســاحت 79/30 مترمربــع بشــماره 6546 فرعــی مجــزی از 77 فرعــی از پــالک23- اصلــی واقع 

در درب فیــن  بخــش2 کاشــان )خریــداری از حســین بخشــی(
ــر  ــی اکب ــد عل ــه فرزن ــت پیش ــه فالح ــماره139760302034014265هیأت دوم.فاطم 52(رای ش
بشــماره شناســنامه659 صــادره از ری  بشــماره ملی0492141460-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت146/80مترمربع بشــماره6907فرعی مجــزی از60 فرعــی ازپالک23-اصلــی 
واقــع دردرب فیــن بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازورثه بانو شایســته خانم هاشــمیان(

53(رای شــماره139760302034014264هیأت دوم.جوادکریــم زاده فرزنــد فخرالــه بشــماره 
شناســنامه49410 صــادره از کاشــان  بشــماره ملی1260484149-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت146/80مترمربع بشــماره6907فرعی مجــزی از 60فرعــی ازپــالک23- اصلــی 
ــم  ــته خان ــو شایس ــه بان ــطه از ورث ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش ــن بخ ــع در درب فی واق

هاشــمیان(

ــماره  ــین بش ــاوه فرزندحس ــتوده ازن ــد س ــماره139760302034024101هیأت دوم.حمی 54(رای ش
ــوله  ــار س ــاب انب ــدانگ یکب ــی1262114446 –شش ــماره مل ــان بش ــنامه4281صادره از کاش شناس
بمســاحت312/36مترمربع بشــماره7023فرعی مجــزی از356فرعــی از پــالک23  اصلــی واقــع در 

ــه زاهــدی( درب فیــن بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از وراث رباب
ــین   ــد سیدحس ــا هللا فرزن ــادات ی ــه س ــماره139760302034023512هیأت دوم.فاطم 55(رای ش
بشــماره شناســنامه412صادره از کاشــان بشــماره ملی1261804491-دودانگمشــاع ازششدانگ زمین 
ــی  ــی مجــزی از288فرع ــی بمســاحت162/88مترمربع بشــماره 7024 فرع ــای احداث محصوربابن

ازپالک23-اصلــی واقــع دردرب فیــن بخش2کاشــان)خریداری از عبــاس شــجاع زاده(
56(رای شــماره139760302034023514هیأت دوم.عبــاس شــجاعی زاده فرزنــد اســداله بشــماره 
ــن  شناســنامه175صادره از کاشــان  بشــماره ملی1261703596-چهاردانگمشــاع ازششــدانگ زمی
ــی  ــزی از 288فرع ــی مج ــماره 7024فرع ــاحت162/88مترمربع بش ــی بمس ــای احداث محصوربابن

ازپــالک23- اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش2 کاشــان)مالکیت مشــاعی( 
ــماره  ــن بش ــد حس ــی فرزن ــا بخش ــماره139760302034024021هیأت اول.محمدرض 57(رای ش
شناســنامه0صادره ازکاشــان  بشــماره ملی1250133130-ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه اســتثنای 
بهــای ثمــن اعیــان بمســاحت3425مترمربع بشــماره7025 فرعــی مجــزی از 318فرعــی 

ــی( ــن بخش ــان)خریداری از حس ــش 2 کاش ــن بخ ــع در درب فی ــی واق ــالک23- اصل ازپ
58(رای شــماره139760302034023762هیأت اول.غالمعلــی اســماعیل زاده مرقــی فرزنــد علــی 
ــه  ــا بشــماره شناســنامه4  صــادره از کاشــان  بشــماره ملی1262922399-ششــدانگ یکبابخان آق
بمســاحت63 مترمربــع بشــماره7026فرعی مجــزی از361 فرعــی ازپــالک23- اصلی واقــع در درب 

فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید حســین رضــوی(
اول.ســید حســن مرتضــوی نســب فرزنــد  59(رای شــماره139760302034023884هیأت 
ــن  ــد بشــماره شناســنامه343صادره از  کاشــان بشــماره ملی1261536959-ششــدانگ زمی احم
ــی  ــزی از76فرع ــماره7027فرعی مج ــاحت162/2مترمربع بش ــاختمان بمس ــتمل برس محصورمش

ــمیان( ــداله  هاش ــان)خریداری ازسیداس ــن بخش2کاش ــع دردرب فی ــی واق ازپالک23-اصل
غالمحســین  فرزنــد  میرزابیکــی  اول.فاطمــه  شــماره139760302034024139هیأت  60(رای 
یکبابخانــه  ملی1260716902-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1090صادره  بشــماره 
بمســاحت105/2مترمربع بشــماره7029فرعی مجــزی از361فرعــی از پــالک23- اصلی واقــع دردرب 

ــوی( ــین رض ــید حس ــان)خریداری از س ــش2 کاش ــن بخ فی
ــد علیرضــا  ــد حســین ماشــااله زاده فرزن 61(رای شــماره139660302034004689هیأت دوم.محم
ــاب کارگاه  ــدانگ یکب ــماره ملی1261995147–شش ــان بش ــنامه742صادره از کاش ــماره شناس بش
ــع  ــی واق ــی ازپالک33-اصل ــزی از713فرع ــماره10926فرعی مج ــاحت150/40مترمربع بش بمس

ــی ( ــه ســادات فین ــه ســیف ال ــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری از ورث درفی
فرزندحســین  فینــی  جعفــرزاده  اول.فضــه  شــماره139760302034023746هیأت  62(رای 
یکبابخانــه  ملی1263032451–ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه132صادره  بشــماره 
بمســاحت130/10مترمربع بشــماره11674فرعی مجــزی از694فرعــی از پــالک 33- اصلــی واقــع در 

ــت( ــه نیکبخ ــح ال ــداری از ذبی ــان )خری ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی
احمــد  فرزنــد  احمدیــان  اول.جــواد  شــماره139760302034024204هیأت  63(رای 
یکبابخانــه  ازکاشــان بشــماره ملی1261954483–ششــدانگ  بشــماره شناســنامه740صادره 
بمســاحت144/36مترمربع بشــماره11676فرعی مجــزی از695فرعــی ازپالک33- اصلــی  واقع در 

ــی( ــی مالک ــداری از لیل ــان )خری ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی
64(رای شــماره139760302034023933هیأت اول.حســن صالحــی منــش فرزنــد اصغــر بشــماره 
شناســنامه104صادره ازکاشــان بشــماره ملی1262271878–ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مشــتمل 
ــالک33-  ــی از پ ــازه بمســاحت43/68مترمربع بشــماره11677فرعی مجــزی از1549 فرع ــر مغ ب

اصلــی واقــع در فیــن کوچــک  بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
الــه  نعمــت  فرزنــد  درخشــان  اول.حســن  شــماره139660302034013121هیأت  65(رای 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــماره ملی1262921376-شش ــان بش ــنامه112صادره ازکاش ــماره شناس بش
بمســاحت6/33 مترمربــع بشــماره6973فرعی مجــزی از1169فرعــی از پالک34-اصلــی واقــع در 

ــدی( ــر تقاع ــی اکب ــداری از عل ــان )خری ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب فی
حســین  فرزنــد  فینــی  دوم.محمدریاضیــان  شــماره139760302034019863هیأت  66(رای 
بشــماره شناســنامه340صادره از کاشــان بشــماره ملی1261636813-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت139/97مترمربع بشــماره7464فرعی مجــزی از5288فرعــی از پالک34-اصلــی واقــع 
در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم رخشــنده ســهامی زاده فینــی(

ــر  ــی اکب ــید عل ــر فرزندس ــد گلپ ــید محم ــماره139760302034023117هیأت دوم.س 67(رای ش
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1260441857-شش ــان بش ــنامه45182صادره از کاش ــماره شناس بش
بمســاحت138/80مترمربع بشــماره7470فرعی مجــزی از1097فرعــی از پــالک34- اصلــی واقع در 

فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه اســداله ســلیمانیه(
68(رای شــماره139760302034023677هیأت دوم.حســن چهاربــاغ فینــی فرزنــد محمــد 
هاشــم بشــماره شناســنامه58 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262936268-ششــدانگ قســمتی 
ــی از  ــده 485فرع ــزی ازباقیمان ــی مج ــماره7475 فرع ــع بش ــاحت69 مترمرب ــه بمس از یکبابخان

ــایبان( ــب س ــان)خریداری ازحبی ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق پالک34-اصل
ــد حســن   بشــماره  ــی فرزن ــاب فین 69(رای شــماره139760302034020486هیأت اول.آســیه ارب
شناســنامه 4535صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1261021703- ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بمســاحت50/87 مترمربــع بشــماره7473 فرعــی مجــزی از751فرعــی از پالک34-اصلــی واقــع 

ــک رســمی( ــزرگ بخــش2 کاشــان )مال ــن ب در فی
70(رای شــماره139760302034024001هیأت اول.محمدجــواد اخــوان فرزنــد عبــاس بشــماره 
شناســنامه1897صادره ازکاشــان بشــماره ملی1263331505-ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل 
ــالک34-  برســاختمان بمســاحت213/10مترمربع بشــماره7474فرعی مجــزی  از 62 فرعــی از پ

ــداری ازعلــی اســداله زاده( ــزرگ بخــش2 کاشــان )خری اصلــی واقــع در فیــن ب
مندعلــی  فرزنــد  فینــی  قــاری  اول.ماشــاله  شــماره139760302034023752هیأت  71(رای 
بشــماره شناســنامه 135صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1262862728-ششــدانگ بــاغ بــا عمــارت 
بمســاحت746مترمربع بشــماره7476فرعی مجــزی از452 فرعــی از پــالک 34- اصلــی واقــع در 

ــزرگ بخــش2 کاشــان )مالــک رســمی( فیــن ب
بشــماره  فرزندعبــاس  ســویدی  دوم.طاهــره  شــماره139760302034023510هیأت  72(رای 
یکبابخانــه  ملی6199465741-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه337صادره 
بمســاحت215/12مترمربع بشــماره7477فرعی مجــزی از222 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع 
ــار( ــه ســیدتراب موســوی تب ــزرگ بخــش2 کاشــان )مالــک رســمی وخریــداری از ورث در فیــن ب

حســن  فرزنــد  فینــی  اربــاب  اول.راهلــه  شــماره139760302034024205هیأت  73(رای 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــماره ملی1262944252-شش ــان بش ــنامه82صادره ازکاش ــماره شناس بش
بمســاحت50/01مترمربع بشــماره7479فرعی مجــزی از751 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب فی
حســن  فرزنــد  فینــی  اربــاب  اول.راهلــه  شــماره139760302034024207هیأت  رای   )74
یکبابخانــه  ملی1262944252-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه82صادره  بشــماره 
بمســاحت651/64مترمربع بشــماره7480فرعی مجــزی از751 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقع در 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب فی
محمدرضــا  فرزنــد  والــی  اول.حســین  شــماره139760302034024020هیأت  75(رای 
یکبابخانــه  ملی1250035406-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه0صادره  بشــماره 
بمســاحت147/90مترمربع بشــماره7481فرعی مجــزی از593فرعــی ازپالک34-اصلــی واقــع در 

فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان )خریــداری از حســین اربــاب(
76(رای شــماره139760302034021635هیأت اول.هاجرلســان فرزنــد اقــا شــهاب بشــماره 
شناســنامه4315صادره ازتهــران  بشــماره ملی0057596778-ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه 
ــی  ــالک34- اصل ــی ازپ ــزی از530و529 فرع ــماره7482فرعی مج ــاحت175/4مترمربع بش بمس

ــی( ــس قرآن ــان)خریداری از انی ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی واق
محمدرضــا   فرزنــد  محــق  دوم.علــی  شــماره139560302034028523هیأت  77(رای 
بشــماره شناســنامه 0صــادره از کاشــان بشــماره  ملی1250059445-ششــدانگ یکبابخانــه 
ــع  ــی واق ــالک40- اصل ــی از پ ــزی از516 فرع ــماره1476فرعی مج ــاحت114/50مترمربع بش بمس
ــی( ــع الواســطه از رضــا مشــهدی حســینی اصفهان ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری م درحســن آب

78(رای شــماره139660302034010659هیأت دوم.علیرضــا تنباکــوکار حســن آبــادی فرزند مندعلی 
ــدانگ  ــاع ازشش ــه دانگمش ــماره ملی1262934729-س ــان بش ــنامه3صادره ازکاش ــماره شناس بش
ــع  ــی واق ــالک40- اصل ــی از پ ــع بشــماره1495 از 247 فرع ــه بمســاحت220/25 مترمرب یکبابخان

درحســن آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم اذر میدخــت خلعتبــری(
79(رای شــماره139660302034010660هیأت دوم.لیــال زوارئــی فرزنــد عبدالحمیــد بشــماره 
شناســنامه1128صادره از کاشــان بشــماره ملی1260953726-سه دانگمشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت220/25 مترمربــع بشــماره 1495فرعــی مجــزی از 247 فرعــی از پــالک 40- اصلــی واقع 

در حســن آبــاد بخــش  کاشــان)خریداری مــع الواســطه از آذر میدخــت خلعتبــری(
محمــد  فرزنــد   زاده  صــادق  دوم.مرتضــی  شــماره139660302034021338هیأت  80(رای 
یکبابخانــه  ملی1250272221-ششــدانگ  بشــماره   ازکاشــان  شناســنامه0صادره  بشــماره 
بمســاحت204/30مترمربع بشــماره1976فرعی مجــزی از1063 فرعــی از پــالک 40-اصلــی واقــع در 

ــادق زاده( ــین ص ــاج حس ــداری از ح ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب حس
بشــماره  پورفرزندحســن  جمــال  دوم.زهــره  شــماره139660302034021316هیأت  81(رای 
شناســنامه0 صادره از کاشــان بشــماره  ملی1250153735-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت204/25مترمربع بشــماره1977فرعی مجــزی از1063 فرعــی از پــالک 40- اصلــی واقع در 

ــاد  بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از حــاج حســین صــادق زاده( حســن آب
ــماره  ــد بش ــد محم ــادق زاده فرزن ــا ص ــماره139660302034021313هیأت دوم.علیرض 82(رای ش
شناســنامه50 صادره از کاشــان بشــماره  ملی1263017789-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت204/25مترمربع بشــماره 1977فرعــی مجــزی از 1063فرعــی از پــالک40- اصلــی واقــع 

درحســن آبــاد  بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از حــاج حســین صــادق زاده(
بشــماره  فرزندابراهیــم  شــعبانی  اول.طاهــره  شــماره139760302034022995هیأت  83(رای 
شناســنامه51صادره ازکاشــان بشــماره  ملی1262981239- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 

بمســاحت252/5مترمربع بشــماره 2089فرعــی مجــزی از 101 فرعــی از پــالک 40- اصلــی واقــع در 
حســن آبــاد  بخــش2  کاشــان )خریــداری از محمداقــا فقیهــی (

84(رای شــماره139760302034022996هیأت اول.اکبــر اربابــی لتحــری فرزندعلــی بشــماره 
شناســنامه1136صادره از کاشــان بشــماره ملی1260953815-سه دانگمشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت252/5مترمربع بشــماره 2089فرعــی مجــزی از 101 فرعــی از پــالک 40- اصلــی واقــع در 

حســن آبــاد  بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــد فقیهــی(
85(رای شــماره139760302034021483هیأت اول.حمیدرضــا روشــن قیــاس فرزندعلیرضــا 
بشــماره شناســنامه1138صادره از کاشــان بشــماره ملی1263323928-سه دانگمشــاع از ششدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت254/86مترمربع بشــماره2090فرعی مجــزی از1326 فرعــی از پالک40-اصلی 

واقــع در حســن آبــاد بخــش2  کاشــان)مالک رســمی(
86(رای شــماره139760302034023484هیأت اول.الهــام عطاریــه فرزنــد حســین بشــماره 
شناســنامه637صادره از کاشــان بشــماره ملی1262034744-سه دانگمشــاع ازششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت254/86مترمربع بشــماره 2090فرعــی مجــزی از 1326فرعــی از پالک40- اصلــی واقع در 

حســن آبــاد بخــش2 کاشــان )مالــک رســمی(
ــل  ــد دخی ــی فرزن ــدی زاده بیدگل ــن مه ــماره139760302034023695هیأت دوم.حس 87(رای ش
از قــم بشــماره ملی0381018911-ششــدانگ یکبابخانــه  بشــماره شناســنامه110310 صــادره 
بمســاحت217/45مترمربع بشــماره2091فرعی مجــزی از1064فرعــی از پالک40-اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب درحس
اســمعیل  فرزنــد  زاده  صــادق  اول.حســن  شــماره139760302034024120هیأت  88(رای 
ــاغ  ــدرب ب ــدانگ یک ــماره ملی1262794791-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه12 ص ــماره شناس بش
ــع  ــی واق ــالک 40-اصل ــی از پ ــزی از176فرع ــماره2092فرعی مج ــاحت2560/90مترمربع بش بمس

ــمی( ــک رس ــان )مال ــاد بخش2کاش ــن آب درحس
بشــماره  فرزندتقــی  قدیــری  دوم.میثــم  شــماره139460302034028803هیأت  89(رای 
شناســنامه6263صادره از کاشــان بشــماره ملی1263375146-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت109/54مترمربع بشــماره6607فرعی مجــزی از1312 فرعی از پــالک 45-اصلی 

ــدم(  ــی مق ــر کاظمین ــطه از اصغ ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش2  کاش ــر بخ ــع در لتح واق
بشــماره  حســین  فرزنــد  زارع  دوم.عطیــه  شــماره139460302034028802هیأت  90(رای 
شناســنامه8622صادره از کاشــان بشــماره ملی1263398731-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت109/54 مترمربــع بشــماره6607فرعی مجــزی از 1312 فرعــی از پــالک 45- 

ــدم( ــی مق ــطه از اصغرکاظمین ــع الواس ــان)خریداری م ــر بخش2کاش ــع در لتح ــی واق اصل
ــااله  ــا ماش ــری فرزند،آق ــی لتح ــاس عبدل ــماره139560302034001317هیأت دوم.عب 91(رای ش
بشــماره شناســنامه 1763صادره از کاشــان بشــماره ملی1261044215-ســه دانگمشــاع از ششدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت177/70مترمربع بشــماره 6676 فرعی مجــزی از1427فرعــی از پالک 

45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از غــالم آقاجانــی( 
92(رای شــماره139560302034001318هیأت دوم.وجیهــه گل دار لتحــری فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه73 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262981451-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ــالک 45-  ــی از پ ســاختمان بمســاحت177/70مترمربع بشــماره6676فرعی مجــزی از1427فرع

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از غــالم آقاجانــی(
ــماره  ــا بش ــد رض ــری فرزن ــی لتح ــماره139560302034001325هیأت دوم.جعفررضائ 93(رای ش
شناســنامه2644صادره از کاشــان بشــماره ملی1261047540-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
ــالک 45-  ــی از پ ــزی از1427فرع ــماره6678فرعی مج ــاحت181/25مترمربع بش ــه بمس یکبابخان

ــی( ــی اقاجان ــع الواســطه از غالمعل ــداری م ــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )خری ــی واق اصل
ــی بشــماره  94رای شــماره139560302034001326هیأت دوم.نرجــس اســتادی لتحــری فرزندعل
شناســنامه3068صادره از کاشــان بشــماره ملی1261051904-ســه دانگمشاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت181/25مترمربع بشــماره6678فرعی مجــزی از1427فرعــی از پالک 45- اصلــی واقع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از غالمعلــی اقاجانــی(
ــر  ــد اکب ــادی  فرزن ــی حســن آب ــد کریم 95(رای شــماره139660302034014194هیأت اول .محم
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1260951855–شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 942 ص ــماره شناس بش
بمســاحت98/56 مترمربــع بشــماره7012فرعی مجــزی از 368 فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقع در 

لتحــر بخــش2 کاشــان ) خریــداری از عزیزالــه شــهباززاده(
96(رای شــماره139760302034020131هیأت اول.رقیــه خانــم امانــی حســن آبــادی  فرزنــد رمضان  
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی1262927900- س ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 17ص ــماره شناس بش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت98/9 مترمربــع بشــماره7178فرعی مجــزی از373فرعــی از پالک 

45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از ورثــه  علــی وزوانــی(
فرزنــد  آبــادی  حســن  صالــح  اول.حســین  شــماره139760302034020130هیأت  97(رای 
محمدحســن بشــماره شناســنامه 910 صادره ازکاشــان بشــماره ملی1260951537-ســه دانگمشــاع 
ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت98/9مترمربع بشــماره7178 فرعــی مجزی از373فرعــی از پالک 

ــه علــی وزوانــی( 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری از ورث
عبــاس  فرزنــد  لتحــر  ســلمانی  اول.جــواد  شــماره139760302034022633هیأت  98(رای 
از کاشــان بشــماره ملی1263010199-ششــدانگ یکبابخانــه  بشــماره شناســنامه13 صــادره 
بمســاحت186/21مترمربع بشــماره7181فرعی مجــزی از1287فرعــی ازپــالک 45- اصلــی واقــع در 

ــی( ــن کاظم ــان)خریداری از حس ــش2 کاش ــر بخ لتح
ــزاآن فرزندحســین بشــماره  ــادی ق 99(رای شــماره139760302034022901هیأت دوم.ملیحــه صی
ــه بمســاحت108  شناســنامه816صادره از کاشــان بشــماره ملی1261955242–ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع بشــماره7191فرعی مجــزی از373 فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از علــی وزوانــی لتحــری(
100(رای شــماره139760302034022777هیأت اول .زهــرا خیراندیــش لتحــری فرزنــد صفــر 
بشــماره شناســنامه3552صادره از کاشــان بشــماره ملی1260832570-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت157/9مترمربع بشــماره7192فرعی مجــزی از351فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع در 

ــش( ــر خیراندی ــی اکب ــداری از عل لتحــر بخــش2  کاشــان )خری
فرزنــد صفــر  فینــی  روشــنائی  اول.صغــری  101(رای شــماره139760302034023133هیأت 
بشــماره شناســنامه3805صادره از کاشــان بشــماره ملی1261014391-ششــدانگ ســاختمان 
بمســاحت150/7مترمربع بشــماره7193فرعی مجــزی از2009فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع در 

ــوروزی( ــین ن ــداری از حس ــان )خری ــش2  کاش ــر بخ لتح
102(رای شــماره139760302034023906هیأت دوم.ســید محســن ناصــری پورفرزنــد سیدحســن 
ــه  بشــماره شناســنامه  3779 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1260834859-ششــدانگ یکبابخان
بمســاحت169 مترمربــع بشــماره7195فرعی مجــزی از 4103 فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از ســید حســن ناصــری پــور(
پــور فرزنــد ســید  ناصــری  اول.سیداحســان  103(رای شــماره139760302034024151هیأت 
حســن  بشــماره شناســنامه 28صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262659401-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت193/25مترمربع بشــماره7196فرعی مجــزی از4103فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از ســید حســن ناصــری پــور(
ــد رضــا  بشــماره  104(رای شــماره139760302034024241هیأت اول.نیــره اســتادی لتحــری فرزن
شناســنامه143صادره از کاشــان بشــماره ملی1263569196-ســه دانگمشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت203/7مترمربع بشــماره7197فرعی مجــزی از1344فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از محمــود امــام(
105(رای شــماره139760302034024240هیأت اول.حســن بهشــتی لتحــری فرزندرحیــم بشــماره 
شناســنامه3021صادره از کاشــان بشــماره ملی1261051432-ســه دانگمشــاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت203/7مترمربع بشــماره7197فرعی مجــزی از1344فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از محمــود امــام(
بشــماره  احمــد  فرزنــد  رزاق  دوم.ســعید  شــماره139760302034023908هیأت  106(رای 
یکبابخانــه  ملی1263453082-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1406صادره 
بمســاحت126/05مترمربع بشــماره7198فرعی مجــزی از373فرعــی ازپالک45-اصلــی واقــع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از علــی وزوانــی لتحــری(
ــماره  ــری فرزندمحمدبش ــان زاده لتح ــه خ ــماره139660302034014369هیأت دوم.اله 107(رای ش
شناســنامه5054صادره از کاشــان بشــماره ملی1263363059-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت100/98مترمربع بشــماره239فرعی مجــزی از 143 و140 فرعــی ازپــالک48-
اصلــی واقــع دردرب عملــه بخش2کاشــان)خریداری مــع  الواســطه از حســین مقصــودی قزاآنــی(

108(رای شــماره139760302034014368هیأت دوم.محمــد مهــدی نجــاری فرزنــد رمضان بشــماره 
شناســنامه1382صادره از کاشــان بشــماره ملی1262001544-ســه دانگمشاع ازششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 100/98 مترمربــع بشــماره239فرعی مجــزی از143و140فرعــی ازپــالک48- اصلــی واقع 

دردرب عملــه  بخــش2 کاشــان)خریداری  مــع الواســطه از حســین مقصــودی قزاانی(  
بشــماره  علــی  فرزنــد  ســنائی  دوم.اعظــم  شــماره139760302034023782هیأت  109(رای 
یکبابخانــه  ملی0052654354-ششــدانگ  بشــماره  تهــران  از  شناســنامه4876صادره 
بمســاحت142/92 مترمربــع بشــماره244فرعی مجــزی از13فرعــی از پــالک 48-اصلــی واقــع در 

درب عملــه  بخــش2  کاشــان)خریداری  از غالمرضــا نــوروزی راد( 
ادامه در صفحه 7

5اطالعرسانی ارتباط با 
 کیمیای وطن

)031( 
95013702-4
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آذربایجان غربینویدعزیزی
N.Azizi@eskimia.ir

همایــش کاشــت ۴۰ اصلــه نهــال بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد شــکوهمند انقــاب 
اســامی، توســط مخابــرات منطقــه آذربایجــان غربــی همزمــان بــا مخابــرات مناطــق 
سراســر کشــور و بــا حضــور سرپرســت مخابــرات منطقــه آذربایجــان غربــی، معاونیــن 

و مدیــران برگــزار شــد.
در آییــن غــرس نمــودن ایــن نهال هــا، نــوری سرپرســت مخابــرات منطقــه 
انقــاب  شــکوه  بــا  ســالگرد  چهلمیــن  تبریــک  ضمــن  غربــی  آذربایجــان 
اســامی از ایــن همایــش سراســری کاشــت نهــال در راســتای مســئولیت های 
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــرات عن ــرای مخاب ــدگار ب ــی مان ــوان همایش ــه عن ــی ب اجتماع
 امیــدوارم همیشــه شــاهد ایــن فعالیت هــای مانــدگار و دیدنــی از مخابــرات

باشیم.
شــایان ذکــر اســت کاشــت ایــن نهال هــا در بخشــی از پــارک تخم مرغــی شــهر ارومیــه 

بــا برچســب های »ارتبــاط فراگیــر« انجــام شــد.

آذربایجان غربینویدعزیزی
N.Azizi@eskimia.ir

نمایشــگاه دســتاوردهای چهــل ســاله انقــاب، هیجدهــم بهمن مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه های اســتان آذربایجان 
غربــی، واقــع در پــارک جنگلــی بــا حضــور مدیــران و رؤســای ادارات و ســازمان های اجرایــی اســتان افتتــاح شــد و 

مخابــرات منطقــه آذربایجــان غربــی توانســت بــا برپایــی غرفــه ای در ایــن نمایشــگاه حضــوری فعــال داشــته باشــد.
از جملــه فعالیت هــای غرفــه مخابــرات در ایــن نمایشــگاه، معرفــی ســرویس تانومــا و ســرویس های جدیــد اینترنــت 

رنگیــن نــت و معرفــی واحــد ۲۰۲۰ بــرای بازدیدکننــدگان از غرفــه بود.
از مهم تریــن خبرهــای ایــن نمایشــگاه، بازدیــد نــوری سرپرســت منطقــه آذربایجــان غربــی و قاضی پــور نماینــده مــردم 
ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی و حســن بگلــو، مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق اســتان آذربایجــان غربــی از غرفه 

مخابــرات منطقــه آذربایجــان غربــی بود.
همچنیــن امــور مشــترکین همــراه اول نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه معرفــی ســرویس های اینترنــت گوشــی همــراه و 
بســته های میلیونــی و مــدار فیــروزه ای پرداختــه و خدمــات مربــوط بــه ســیم کارت هــای یوســیم را بــه بازدیدکننــدگان 
ــرای  ــر، پذی ــح و عص ــیفت صب ــاه در دو ش ــت وچهارم بهمن م ــخ بیس ــا تاری ــگاه ت ــن نمایش ــا ای ــرد. ضمن ــه ک ارائ

ــود. ــگاه ب ــرکت کنندگان در نمایش ش

استانها 6

اخبار کوتاه
 اهدای تابلوی اثر هنری

 استاد رضا نوری به آرامگاه 
شیخ ابوالحسن خرقانی

سمنان حسین بابامحمدی
H.B.mohammadi@eskimia.ir

ــع دســتی بســطام و  ــری و صنای ــار هن طــی مراســمی از آث
ــان  ــات خرق ــمه قن ــگری چش ــه گردش ــان در مجموع خرق

ــد شــد.  بازدی

بــا حضــور بخشــدار، مســئول بســیج هنرمنــدان شهرســتان 
شــاهرود، اصحــاب رســانه، شــورا و دهیــار قلعــه نوخرقــان و 
جمعــی از هنرمنــدان و معتمدیــن، تابلــوی اثــر هنری اســتاد 
ــگاه شــیخ ابوالحســن  ــه آرام ــوری توســط ایشــان ب رضــا ن

خرقانــی اهــدا شــد.

برگزاری مراسم بزرگداشت 
 شهدای امنیت در

شرکت پاالیش گاز بید بلند
اهوازمحمد سامت دوم

M.Salamat@eskimia.ir

بــه مناســبت حملــه  کوردالنــه عوامــل اســتکبار حملــه 
ــدادی از  ــهادت تع ــه ش ــر ب ــه منج ــدان ک ــتی زاه تروریس
ــدان میهــن اســامی شــد، مراســم  ــان کشــور و فرزن مرزبان
بزرگداشــتی در نمازخانــه  پاالیشــگاه بــا حضور کارکنــان برگزار 
گردیــد. در ایــن مراســم امــام جماعــت پاالیشــگاه، ضمــن 
ــی  ــن چگونگ ــه تبیی ــانه، ب ــل ددمنش ــن عم ــت ای محکومی
ــتعمار از  ــداف اس ــتی و اه ــای تروریس ــکل گیری گروه ه ش
ــا  ــه همان ــای افراطــی و متحجــر ک ــن گروه ه تشــکیل چنی
ــن  ــزود: چنی ــو اســت، پرداخــت و اف ــرات ن ــا تفک ــه ب مقابل
تفکراتــی برگرفتــه از کشــورهای اســتعمارگر اســت کــه 
ــند  ــته باش ــش داش ــلمان آرام ــای مس ــد ملت ه نمی خواهن
و بــا تجهیــز و حمایــت چنیــن گروه هــای تروریســتی، 
اقــدام بــه انفجــار و شــهادت مرزبانــان و نیروهــای مردمــی 
می نماینــد؛ ولــی اینگونــه اقدامــات ضدانســانی هرگــز 
خللــی در اراده  ملت هــای مســلمان بــه خصــوص شــیعیان 
و کشــور عزیزمــان ایــران اســامی بــه وجــود نمــی آورد، بلکــه 
ــه اصــول و ارزش هــا از  ــدی ب ــا پایبن ــر از گذشــته ب مصمم ت

ــرد. ــد ک ــاع خواهن ــن خــود دف مهی

به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی:

همایش کاشت ۴۰ اصله نهال توسط مخابرات منطقه آذربایجان غربی
 حضور مخابرات منطقه آذربایجان غربی 

در نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب

گوشه و کنار
 واگذاری 70 درصد 

 خدمات بهزیستی کردستان 
به بخش خصوصی

کردستانالناز حسینی
E.Hosieni@eskimia.ir

مدیــرکل بهزیســتی کردســتان گفــت: در راســتای خدمات رســانی بهتر 
و مطلوب تــر بــه قشــر ضعیــف و جامعــه هــدف، بیــش از 7۰ درصــد 
ــی  ــز غیردولت ــه مراک ــف ب ــای مختل ــاد در بخش ه ــن نه ــات ای خدم

بخــش خصوصــی زیــر پوشــش، برون ســپاری شــده اســت.
صبــاح قریشــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 71۴ مرکــز و 
مؤسســه تابعــه ســازمان بهزیســتی در ســطح اســتان فعــال بــوده و 
ــه اقشــار ضعیــف جامعــه خدمات رســانی  در بخش هــای مختلــف ب

می کننــد.
ــوزه  ــال در ح ــات فع ــز و مؤسس ــن مراک ــورد از ای ــزود: 137 م وی اف
پیشــگیری، ۴۴۰ مــورد در حــوزه امــور اجتماعــی و 55 مرکــز در حــوزه 
توانبخشــی بهزیســتی فعالیــت دارنــد، ضمــن اینکــه 8۲ مــورد را نیــز 

ــد. ــه تشــکیل می دهن مؤسســات خیری
مدیــرکل بهزیســتی کردســتان بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای بیــش از 
ــه بخــش خصوصــی برون ســپاری شــده  ــز ب ــن مراک 7۰۰ مــورد از ای
ــاوره  ــک، مش ــاوره ژنتی ــات مش ــز خدم ــرد: مراک ــه ک ــت، اضاف اس
ــز  ــیب و مراک ــش آس ــذری کاه ــز گ ــامت روان، مراک ــی، س اجتماع
درمانــی بازتوانــی و بهبــودی اقامتــی از جملــه مراکــز واگــذار شــده بــه 

بخــش غیردولتــی در حــوزه پیشــگیری اســت.
وی یــادآور شــد: در حــوزه اجتماعــی نیــز فعالیــت خانه هــای ســامت 
ــداری  ــز نگه ــودک، روســتامهدها، مراک ــران، مهدهــای ک ــان و دخت زن
ــن  ــه ای ــه ب ــات خیری ــت و مؤسس ــودکان بی سرپرس ــبانه روزی ک ش

بخــش واگــذار شــده اســت.
قریشــی تأکیــد کــرد: تعــدادی از مراکــز روزانــه و شــبانه ســالمندان، 
معلــوالن ذهنــی، بیمــاران روانــی، معلــوالن جســمی حرکتــی، 
ــای  ــا و کارگاه ه ــنجی و انجمن ه ــنجی و شنوایی س ــز بینایی س مراک
حرفه آمــوزی در حــوزه امــور توان بخشــی بهزیســتی نیــز توســط مراکــز 

ــاد اداره می شــوند. ــن نه ــر پوشــش ای ــی زی ــر دولت غی
وی گفــت: در چنــد ســال اخیــر، ســازمان بهزیســتی در امــر واگــذاری 
ــه و تســهیل در برون ســپاری  ــا هــدف وحــدت روی ــه مــردم ب امــور ب
امــور پیشــرو بــوده اســت.11۰ هزار نفــر از جمعیــت یک میلیــون و 6۰3 
هــزار نفــری اســتان کردســتان زیــر پوشــش خدمــات بهزیســتی قــرار 

دارنــد کــه معــادل هفــت درصــد جمعیــت اســتان اســت.
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معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان قــم گفــت: 
جشــنواره پلیــس و امنیــت تــا پایــان ســال جــاری در 
بخش هــای مختلفــی اعــم از خبــر، گــزارش و عکــس در قــم 

برگــزار می شــود.
مهــرداد حاجــی زاده ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت امنیــت 
فراگیــر بــه عنــوان پیش نیــاز تمــام فعالیت هــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی اظهــار داشــت: دشــمنان بــا درک 
اهمیــت ایــن موضــوع تمرکــز خاصــی بــرای اخــال در امنیت 

ــد. ــری از پیشــرفت کشــور دارن و جلوگی
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان قــم گفــت: 
معاونــت اجتماعــی پلیــس قــم همــواره در یــک هم افزایــی 
بــا اصحــاب رســانه، ســعی نمــوده اســت اثربخشــی و 
پایــداری امنیــت افزایــش یافتــه تــا آســیب های اجتماعــی 

ــه حداقــل ممکــن برســد. ب
ســرهنگ حاجــی زاده بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره پلیس 
ــت  ــت معاون ــه هم ــرد: ب ــان ک ــم خاطرنش ــت در ق و امنی
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان قــم و بــا همــکاری و 
مشــارکت آســتان مقــدس حضــرت فاطمــه معصومــه )س( 
و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قــم، جشــنواره 
ــای  ــاری در بخش ه ــال ج ــان س ــا پای ــت ت ــس و امنی پلی

مختلفــی اعــم از خبــر، گــزارش و عکــس در اســتان برگــزار 
خواهــد شــد.

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان گفــت: 
همشــهریان می تواننــد آثــار خــود را تــا دهــم اســفندماه ســال 
جــاری بــه آدرس mailpolice2580 @gmail.com ارســال 

کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه پلیــس بــا تعامــل و همــکاری بــا اصحاب 
ــد،  ــه می کن ــه نهادین ــی را در جامع ــت اجتماع ــانه، امنی رس
ــه  ــت را در جامع ــای امنی ــرد: فرهنگ ســازی پایه ه ــد ک تأکی

ــد. ــتحکم می کن مس
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان قــم در بخش 
ــده از  ــزار و ۴91 پرون ــت: 1۴ ه دیگــری از ســخنان خــود گف
ابتــدای ســال جــاری در مرکــز مشــاوره و آرامــش معاونــت 
ــر مشــاوره و  اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان و دوای
ــی  ــتان در حوزه های ــای اس ــی کانتری ه ــددکاری اجتماع م
ــره  ــی و غی ــی، حقوق ــی، اجتماع ــائل خانوادگ ــامل مس ش

رســیدگی شــده اســت.
حاجــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه پرونده هــای مصالحــه 
از مجمــوع  افــزود:  رســیدگی می شــود،  در کانتری هــا 
ــده در کانتری هــای اســتان  ــا، 6 هــزار و 787 پرون پرونده ه
رســیدگی شــده کــه 79 درصــد بــه مصالحــه ختــم شــده و از 

ــی خــارج شــده اســت. ــی و قضای چرخــه انتظام
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ــت: 35  ــل گف ــتان اردبی ــرات اس ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
ــرای  ــل ب ــرزی اســتان اردبی ســایت BTS در روســتاهای م
بهبــود کیفیــت و پوشــش شــبکه گوشــی همــراه و اینترنــت 

ــود. ــاد می ش ایج
بهمــن اســماعیل زاده در دیــدار بــا کارکنــان شــرکت مخابــرات 
در اردبیــل اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت زیــر پوشــش 
قــرار دادن شــبکه ارتباطــی، در حــال حاضــر طــرح یکپارچگی 
 bts گوشــی همــراه شــبکه روســتایی بــا نصــب 15۰ دســتگاه

بــه طــور عملیاتــی اجــرا می شــود.
ــع مشــکات پوشــش گوشــی همــراه و  ــرد: رف ــان ک وی بی
نیــز رفــع پوشــش اینترنتــی از مــواردی اســت کــه هم اکنــون 
ــرا  ــال اج ــت در ح ــا جدی ــق روســتایی و شــهری ب در مناط
اســت و بــا عملیاتــی شــدن ایــن طــرح، بســیاری از موانــع 
و کاســتی ها برطــرف خواهــد شــد کــه ایــن موضــوع 
ــای کار  ــی مبن ــت اساس ــک اولوی ــوان ی ــه عن ــون ب هم اکن

اســت.
ــان کــرد: 35 ســایت BTS در روســتاهای  اســماعیل زاده بی
مــرزی اســتان اردبیــل بــرای بهبود کیفیت و پوشــش شــبکه 
گوشــی همــراه و اینترنــت ایجــاد می شــود و وزیــر ارتباطــات 

بــا راه انــدازی ایــن ســایت ها موافقــت کــرده اســت.

ــه  ــرات اســتان اردبیــل گفــت: ارائ مدیرعامــل شــرکت مخاب
ــترهای  ــا بس ــتغال ب ــاد اش ــتریان و ایج ــه مش ــات ب خدم
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات از مهم تریــن محورهایــی 
ــن  ــتیم و در ای ــال آن هس ــه دنب ــت ب ــا جدی ــه ب ــت ک اس
تجهیــزات  و کامل تریــن  انســانی  نیروهــای  از  زمینــه 
 اســتفاده می شــود تــا مشــکلی در ایــن زمینــه پیــش 

نیاید.
اســماعیل زاده بیــان کــرد: پروژه هــای مهمــی از جملــه 
ــای  ــا، ارتق ــه خانه ه ــر ب ــرویس فیب ــه س ــوری، ارائ ــر ن فیب
اینترنــت پرســرعت در مناطــق شــهری و روســتایی بــه عنوان 
رویکردهــای اصلــی مخابــرات در حــال حاضــر در حــال 
اجرایــی شــدن اســت و در ایــن زمینــه فعالیت های گســترده 
 و درخــور توجهــی انجــام یافتــه که شایســته تقدیــر و قدردانی 

است.
مخابــرات  شــرکت  مدیرعامــل  اســماعیل زاده  بهمــن 
ــد  ــدازی ۴۰ ســایت جدی ــه راه ان ــا اشــاره ب ــل ب اســتان اردبی
و طراحــی برنامه هــای زیرســاختی نیــز بیــان کــرد: در 
ایــن زمینــه نیــز بــرای آینــده اقدامــات خوبــی انجــام 
ــت  ــا جدی ــی ب ــات اینترنت ــه خدم ــون ارائ ــه و هم اکن یافت
و اهتمــام ویــژه ادامــه دارد کــه بــرای تحقــق اهــداف 
ــه  ــام یافت ــبی انج ــات مناس ــتا اقدام ــن راس ــر در ای  مدنظ

است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم خبر داد:

برگزاری جشنواره پلیس و امنیت در قم
 ۳۵ سایت BTS در روستاهای مرزی استان اردبیل 

ایجاد می شود
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ــده  ــاجی، تولیدکنن ــی نس ــد صنعت ــک واح ی
انــواع پارچه هــای مخملــی و اسپیســر در 
ــا ســرمایه گذاری بیــش  شهرســتان شــفت ب
از 9 میلیــارد تومــان و اشــتغال زایی مســتقیم 
17 نفــر در شهرســتان شــفت فعالیــت خــود را 

ــرده اســت. شــروع ک
ــرداری از یــک واحــد صنعتــی نســاجی  بهره ب
در شــهرک صنعتــی شــفت، تولیدکننــده انــواع 
پارچه هــای مخملــی و اسپیســر در شهرســتان 
شــفت بــا ســرمایه گذاری بیــش از 9 میلیــارد 

تومــان در شــهرک صنعتــی شــفت بــا حضــور 
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری، 
ــان،  ــدن و تجــارت گی ــت، مع ــرکل صنع مدی
و  اســتانی  مســئولین  ســایر  و  فرمانــدار 
شهرســتانی بــه صــورت رســمی برگــزار شــد.

ــدن و تجــارت  رئیــس ســازمان صنعــت، مع
اســتان گیــان در بهره بــرداری از ایــن مجموعــه 
بــزرگ، بــه اهمیــت پویایــی صنعــت نســاجی 
ــب  ــتغال زایی مناس ــه اش ــه ب ــا توج ــان ب گی
آن اشــاره کــرد و گفــت: ایــن واحــد صنعتــی 
ــا اشــتغال مســتقیم 17 نفــر در شهرســتان  ب
شــفت فعالیــت خــود را شــروع کــرده اســت 

و در تکمیــل زنجیــره تولیــد صنعــت نســاجی 
و مجــاور شــرکت مهتاب بافــت گیــان اســت.

وی همــت و تفکــر جمعی در صنعت نســاجی 
و پوشــاک را بــرای تــداوم پویایــی آن کارســاز 
دانســت و افــزود: درک منافــع جمعــی در 
صنعــت  فعالیت هــای  رونــق  و  افزایــش 
نســاجی و اتصــال آن بــه دانشــگاه بــرای 
نویــن می توانــد  تکنولــوژی  از  بهره منــدی 

ــد. ــر ده ــاجی را تغیی ــت نس صنع
ــن  ــوش ضم ــم، دلق پ ــن مراس ــیه ای در حاش
تحســین مدیریــت کارخانــه نســاجی کــه 
کارآفرینــی نمــوده اســت، عنــوان کــرد: نیروی 

انســانی قــوه محرک هــای بدنه صنعت اســت 
و بــرای افزایش بهــره وری و راندمــان در بخش 
تولیــد، توجــه بــه ســرمایه انســانی ضــروری 
ــاس  ــانی احس ــروی انس ــد در نی ــت و بای اس
تعلــق خاطر بــه صنعــت در کارخانجــات ایجاد 
ــت  ــره وری و کیفی ــب آن به ــا متعاق ــود ت ش

مضاعــف شــود.
ــدن و تجــارت  رئیــس ســازمان صنعــت، مع
اســتان گیــان بــا تأکیــد بــر ضــرورت تشــکیل 
انجمــن فعــال در صنعــت نســاجی در گیــان، 
اعــام آمادگــی کــرد و گفــت: مــا همــواره 
از صنعتگــران واقعــی و پرتــاش حمایــت 

همه جانبــه هــم در پرداخــت تســهیات و هــم 
ــف  ــتگاه ها و تعری ــایر دس ــع در س ــع موان رف

ــم داشــت. ــد، خواهی اســتراتژی تولی
 جلوگیری از قاچاق بی رویه کاال با 

افزایش سهم بازار محصوالت ایرانی در 
سبد مصرفی مردم 

محمــد خداپرســت، مدیریــت کارخانــه نیــز در 
مراســم افتتــاح بــه وضعیــت مطلــوب فعلــی 
تولیــد اشــاره کــرد و گفــت: هــم اکنــون هــم 
تولیــد و هــم فــروش وضعیــت مناســبی دارد 
و می توانــد باعــث افزایــش تولیــدات صنعتــی 

شــود.

مدیرعامــل کارخانــه نســاجی و پارچه بافــی که 
امــروز در شــفت افتتــاح شــد، تصریــح کــرد: 
اگــر هزینه هــای جانبــی تولیــد کاهــش یابــد، 
می توانیــم افزایــش دســتمزدها را داشــته 
ــزه در  ــش انگی ــرای افزای ــا ب ــیم و قطع باش
ــزان دســتمزدها  ــد در می ــروی انســانی بای نی

بازنگــری شــود.
محمــد خداپرســت، مدیریت کارخانــه بهترین 
ــی را  اقــدام دولــت در حمایــت از تولیــد داخل
ــه داخــل  ــه کاال ب ــری از قاچــاق بی روی جلوگی
ــدام  ــن اق ــرد: ای ــد ک ــمرد و تأکی ــور برش کش
ــی در  ــژه ای در حضــور کاالهــای ایران ــر وی تأثی

بــازار داخلــی دارد و باعــث افزایــش ســهم بازار 
ــی در ســبد مصرفــی مــردم  محصــوالت ایران

شــده اســت.
یــک واحــد  از  ادامــه،  گفتنــی اســت در 
تولیدکننــده انــواع لوله هــای پلی اتیلــن، ویــژه 
آبرســانی و کشــاورزی بازدیــد بــه عمــل آمــد. 
ایــن واحــد تولیــدی مدتــی تعطیــل شــده بود 
و هــم اکنــون بــا تغییر مدیریــت و اســتراتژی، 
بــه همــت مدیــران جدیــد بــا حمایــت 
ــد  ــه چرخــه تولی ــط مجــددا ب نهادهــای ذیرب
بازگشــته اســت و باعــث اشــتغال دســت کم 

ــه شــده اســت. ــن کارخان ــر در ای 15 نف

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر مسئوالن

افتتاح یک واحد صنعتی نساجی در شهرستان شفت با اعتبار ۹ میلیارد تومان
خداپرست: افزایش سهم بازار محصوالت ایرانی در سبد مصرفی مردم با جلوگیری از قاچاق بی رویه کاال



ا دامه از صفحه 5
ــا   ــد علیرض ــی فرزن ــهدی درئ ــره مش ــماره139560302034000073هیات دوم .زه 110(رای ش
ــاع از  ــه دانگمش ــماره ملی1263556851-س ــان  بش ــادره از کاش ــنامه 8 ص ــماره شناس بش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت60/74 مترمربــع بشــماره14002فرعی مجــزی از 1465فرعــی 
ــداری مــع الواســطه از  ــاد بخــش 2 کاشــان )خری ــی واقــع در صفــی آب از پــاک 49 - اصل

محمــد فتحــی(
111(رای شــماره139560302034000071هیات دوم .ســید مهــدی علــوی نــوش آبــادی فرزنــد 
ســید مســلم  بشــماره شناســنامه 795 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1261955031-ســه 
دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت60/74مترمربع بشــماره 14002 فرعــی مجــزی 
ــع  ــداری م ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در صف ــی واق ــی ازپاک49-اصل از1465فرع

الواســطه از محمــد فتحــی(
112(رای شــماره139660302034015515هیأت اول.فاطمــه نوبخــت اســدآبادی فرزند شــکراله  
بشــماره شناســنامه8319 صادره از کاشــان بشــماره  ملی1263395708-ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 107مترمربــع بشــماره14560فرعی مجــزی از595 فرعــی از پاک49-اصلــی واقــع 

در حســن آبــاد  بخــش2 کاشــان)خریداری از علــی رئیســی(
ــا  ــی آق ــد عل ــی مجردفرزن ــم باق ــماره139760302034013544هیات دوم.ابراهی 113(رای ش
بشــماره شناســنامه850 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1262321883-ســه دانگمشــاع 
ــزی  ــماره14815فرعی مج ــاحت118/42مترمربع بش ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ازشش
ــع  ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش ــی آب ــع درصف ــی  واق ــاک 49-اصل ــی ازپ از1268فرع

ــهوی( ــین س ــطه از حس الواس
114(رای شــماره139760302034013547هیات اول.صدیقــه محمــد زاده غامــی فرزنــد 
ملی1260482308-ســه  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه49227صادره  بشــماره  عبــاس 
دانگمشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت118/42مترمربع بشــماره14815 
از1268فرعــی ازپاک49-اصلــی واقــع درصفــی آبادبخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــهوی( ــین س از حس
115(رای شــماره139760302034019731هیأت اول.عبــاس ترنجــی فرزندمحمــد باقربشــماره 
شناســنامه1494 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1263461883-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت98مترمربع بشــماره14894فرعی مجــزی از1438فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقع 

در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از فتحعلــی محمــد بیگــی(
116(رای شــماره139760302034019711هیات اول.اعظــم مزرعتــی فرزندرحمــت الــه بشــماره 
شناســنامه72صادره از کاشــان  بشــماره ملی1262484928-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان مســاحت 113/77مترمربــع بشــماره 14895 فرعــی مجــزی از1245 فرعی 
از پــاک 49-اصلــی  واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از علــی اکبــر حســین 

زاده(
117(رای شــماره39760302034019712هیات اول.علــی حســن زاده  فرزندعلــی اکبــر بشــماره 
شناســنامه475 صــادره از کاشــان  بشــماره ملی1260658329-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان مســاحت 113/77 مترمربــع بشــماره 14895فرعــی مجــزی از1245 فرعی 
از پاک49-اصلــی  واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از علــی اکبــر حســین 

زاده(
ــین  ــانی فرزندحس ــماعی کاش ــر ش ــماره139760302034023340هیات اول.ناص 118(رای ش
بشــماره شناســنامه754صادره از کاشــان بشــماره ملی1261477545-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 123/35مترمربــع بشــماره14912فرعی مجــزی از489  فرعــی از پــاک 49- اصلی  

واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از خانــم تــاج ســودائی(
119(رای شــماره139760302034023343هیات اول.محمدحســین زاده زارعــی فرزنــد علــی 
اصغر بشــماره شناســنامه0 صادره از کاشــان بشــماره ملی1250298490-ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت84/10 مترمربــع بشــماره14916فرعی مجــزی از 2590فرعــی از پــاک49- اصلــی  

واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از ابوالفضــل پــورک(
120(رای شــماره139760302034023535هیات دوم.نرجــس ســادات مهماندوســت قمصری 
ــه  ــماره ملی1262116821-س ــان بش ــادره ازکاش ــنامه 4520ص ــماره شناس فرزندسیداکبربش
دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت150/65مترمربع بشــماره 14919فرعــی مجــزی 
از1268فرعــی ازپاک49-اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مع الواســطه 

ازحســین ســهوی( 
ــه  ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــی خدائ ــماره139760302034023534هیات دوم.مجتب 121(رای ش
بشــماره شناســنامه330صادره از کاشــان بشــماره ملی12619063692-ســه دانگمشــاع 
از  فرعــی مجــزی  بشــماره 14919  بمســاحت150/65مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
ــع  ــداری م ــاد بخــش2 کاشــان )خری ــی آب ــع در صف ــی  واق ــاک49- اصل ــی از پ 1268فرع

ــهوی( ــین س ــطه از حس الواس
ــعید  ــد س ــی فرزن ــروزان درزی بیدگل ــماره139760302034023691هیأت اول.ف 122(رای ش
ــدگل  بشــماره ملی6190049885-ســه دانگمشــاع  از  بشــماره شناســنامه0صادره از آران وبی
ششــدانگ ســاختمان بمســاحت73 مترمربــع بشــماره14920فرعی مجــزی از 2069 فرعــی 
از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از مرضیــه ســلطانی(

123(رای شــماره139760302034023692هیأت اول.محســن قربانــی فرزند حســین بشــماره 
شناســنامه3944صادره از کاشــان  بشــماره ملی1262111072-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
ســاختمان بمســاحت73 مترمربــع بشــماره14920فرعی مجــزی از 2069 فرعــی از پــاک49-

اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از مرضیــه ســلطانی(
ــادی  ــوش آب ــی ن ــون صداقت ــا خات ــماره139760302034023338هیات اول.لی 124(رای ش
ــرزا بشــماره شناســنامه63 صــادره از کاشــان  بشــماره ملی6199838866-ســه  ــد  می فرزن
دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت148 مترمربــع بشــماره 14921 فرعــی مجــزی 
از  5016 فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(
125(رای شــماره139760302034023339هیات اول.محمــد غفــوری قمصــری فرزنــد 
رمضــان بشــماره شناســنامه14صادره از کاشــان  بشــماره ملی1262570808 -ســه دانگمشــاع 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت148 مترمربع بشــماره14921فرعی مجــزی از 5016 فرعی از 

پــاک49- اصلــی  واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان )مالــک رســمی(
126(رای شــماره139760302034024114هیأت اول.فخــری ســلطانی فــر فرزنداحمد بشــماره 
یکبابخانــه  از کاشــان بشــماره ملی1260385760-ششــدانگ  شناســنامه39572صادره 
بمســاحت390/34 مترمربــع بشــماره14922فرعی مجــزی از738 فرعــی از پــاک49- اصلی 

واقــع در صفــی آبــاد بخــش2  کاشــان )خریــداری از محمــد خاکبــاز(
127(رای شــماره139760302034024158هیأت اول.مهــا ســیاحی فرزنــد محمدرضا بشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــه دانگمش ــی1250465818 –س ــماره مل ــان بش ــنامه0صادره از کاش شناس
ــع بشــماره 14923 فرعــی مجــزی از 3386 فرعــی از  ــه  بمســاحت96/59 مترمرب یکبابخان
پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش2  کاشــان ) خریــداری از محمــد صنعتگــر(

128(رای شــماره139760302034024157هیأت اول.محســن کربــا فرزندحســین   بشــماره 
شناســنامه 0صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی1250203457 –ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه  بمســاحت96/59 مترمربــع بشــماره14923فرعی مجــزی از 3386 فرعــی از پاک 

49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــد صنعتگــر(
ــد محمدرضــا   129(رای شــماره139760302034023909هیات دوم .ســید رضــا فاخــری فرزن
بشــماره شناســنامه 13209 صادره از کاشــان بشــماره ملی1263444571-ششدانگ یکبابخانه 
بمســاحت116/96مترمربع بشــماره14924 فرعــی مجــزی از 1243فرعــی از پــاک49- اصلــی 
واقــع در صفــی آبــاد  بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از وارث بانــو طلعــت فتحــی(

130(رای شــماره139760302034023903هیات دوم.مصطفــی قربانعلــی زاده جمــال فرزنــد 
علی اصغر  بشــماره شناســنامه1576 صادره از کاشــان بشــماره ملی1262390036-ششــدانگ 
ــع بشــماره14926 فرعــی مجــزی از 10342 فرعــی از  ــه  بمســاحت103/84 مترمرب یکبابخان

پــاک49- اصلــی  واقــع در صفــی آبــاد  بخــش2 کاشــان )خریــداری از الهــام تــراب زاده(
ــه   ــح ال ــد فت ــی فرزن ــینعلی اولیائ ــماره139760302034023742هیات اول.حس 131(رای ش
بشــماره شناســنامه 1 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1239661126- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت101/66مترمربع بشــماره14927فرعی مجــزی از5068فرعــی ازپــاک 49- اصلــی 

واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از ابوالفضــل قاســمی(
علــی   فرزنــد  ذاکرمســگر  اول.صدیقــه  شــماره139760302034024142هیات  132(رای 
بشــماره شناســنامه4915صادره از کاشــان بشــماره ملی1263361668-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت111/45مترمربع بشــماره14929فرعی مجــزی از8876فرعــی از پــاک49- اصلــی 

ــره( ــه وغی ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از ناصریگان واقــع در صفــی آب
ــد عباســعلی   ــه خســروی فرزن ــات اول فاطم 133(رای شــماره 139760302034020479هی

بشــماره شناســنامه 6صــادره ازکاشــان  
ــع  ــاحت108/97 مترمرب ــاختمان  بمس ــاب س ــدانگ یکب ــماره ملی1262481848-شش بش
ــاد بخــش2  بشــماره3048فرعی مجــزی از103فرعــی ازپاک53-اصلــی واقــع در یحیــی آب

کاشــان)خریداری از حســین خســروانی(
فرزنــد  راونــدی  حســینی  اول.زهــرا  شــماره139460302034023154هیأت  134(رای 
ــاع  ــه دانگمش ــی 1263220411-س ــماره مل ــان   بش ــنامه7صادره ازکاش ــماره شناس احمدبش
ازششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت210 مترمربــع بشــماره5206 از3061 فرعی از پــاک1- اصلی 

ــد بخــش 4 کاشــان)مالک رســمی( ــع در راون واق
135(رای شــماره139460302034023155هیأت اول.ابوالفضــل عمارتــی فرزنــد احمدبشــماره 
دانگمشــاع  ملی6199321243-ســه  بشــماره  وبیــدگل  ازآران  شناســنامه4408صادره 
ازششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت210مترمربع بشــماره5206 فرعــی مجــزی از3061 فرعــی از 

ــد بخــش 4 کاشــان)مالک رســمی( ــع در راون ــی واق ــاک1- اصل پ
136(رای شــماره139560302034009048 هیــأت دوم .غامرضــا قربانــی فرزندصفرعلــی  
بشــماره شناســنامه36 صادره ازکاشــان بشــماره ملــی1263138497 -ششــدانگ یکــدرب باغ  
بمســاحت1678/06 مترمربــع بشــماره5239  فرعــی مجــزی از 1390 فرعــی از پــاک1- اصلی 
واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه  ازوارث ســید محمــود محســنی(

137(رای شــماره139660302034001197هیأت اول.حســین مــکاری زاده راونــدی فرزندحبیب 
الــه  بشــماره شناســنامه2120 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی 1261210379-ســه دانگمشــاع  
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت152/06 مترمربــع بشــماره5322 فرعــی مجــزی از 2082 

فرعــی از پــاک1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش4 کاشــان )خریــداری از فاطمــه قطبــی(
138(رای شــماره139660302034001198 هیــأت اول .زهــرا ترابــی حســنارودی فرزنــد حســن 
ــاع  از  ــه دانگمش ــماره ملی1262975182-س ــان بش ــادره از کاش ــنامه 17ص ــماره شناس بش
ششــدانگ یکبابخانــه   بمســاحت 152/06 مترمربــع بشــماره5322 فرعــی مجــزی از 2082 

فرعــی  از پــاک1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش4 کاشــان )خریــداری از فاطمــه قطبــی(
139(رای شــماره 139760302034021657 هیــأت اول .محمــد رضــا رشــیدی راونــدی فرزنــد 
احمــد بشــماره شناســنامه533صادره   ازکاشــان بشــماره ملــی 1263599338 -ششــدانگ 
ــی از  ــزی از1718 فرع ــی مج ــماره5571 فرع ــع بش ــاحت283/95 مترمرب ــه بمس یکبابخان

پــاک1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش4 کاشــان )خریــداری ازهاشــم لطفــی(
140(رای شــماره 139760302034020895 هیــأت دوم  حســن نــادی راونــدی  فرزند اســمعیل  
بشــماره شناســنامه1432 صــادره  ازکاشــان بشــماره ملــی 1261203429 -ســه دانگمشــاع از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت107/50مترمربع بشــماره573  فرعــی  مجــزی از 1965 فرعی 
ــا  ــد اق ــطه  ازاحم ــع الواس ــان)خریداری م ــش4 کاش ــد بخ ــع درراون ــی واق ــاک1- اصل از پ

کاشانی(
141(رای شــماره139760302034020896هیأت دوم.اقــدس شــیخ اســترکی فرزندابوالقاســم  
بشــماره شناســنامه1صادره ازکاشــان  بشــماره ملی1262904277-سه دانگمشــاع  از ششدانگ 
یکبــاب خانــه بمســاحت107/50مترمربع بشــماره5573 فرعــی مجــزی از شــماره 1965 فرعی 
از پــاک1- اصلــی واقــع درراونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه  ازاحمــد اقــا 

کاشانی(
 142(رای شــماره139760302034023127هیأت اول.حجــت الــه دســتمرد فرزنــد ولــی الــه 

بشــماره شناســنامه345صادره ازآران
ــع  ــاحت192 مترمرب ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ــی6199569768 -شش ــماره مل ــدگل  بش وبی
ــش4  ــد بخ ــع در راون ــی واق ــاک1- اصل ــی از پ ــزی از 1830فرع ــی مج ــماره5582 فرع بش

ــی( ــاس عطابخش ــان)خریداری ازعب کاش
143(رای شــماره 139760302034023341هیــأت اول.ســید حمیــد رضــا حســینی قــه 
فرزند ســید حســین بشــماره شناســنامه104 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1263303854-
ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل برســاختمان بمســاحت199/85 مترمربع بشــماره 5583 
فرعــی مجــزی از2536 فرعــی از پــاک1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش4 کاشــان )خریــداری 

ازعلــی رضــا زاده(
144(رای شــماره139760302034023784هیأت دوم .محمــد خادمــی راونــدی فرزنــد 
مســیح اله  بشــماره شناســنامه131 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262492696-ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت100/61 مترمربــع بشــماره5584 از1825 فرعــی  از پــاک1- اصلــی واقــع 
ــدی  ــع الواســطه  از حــاج ماشــاله محلوجــی راون ــداری م ــد بخــش4 کاشــان )خری در راون

ومرواریــد قیصــری(
ــد رضــا    ــم کریمــی طاهــری فرزن ــأت دوم میث 145(رای شــماره 139760302034021705هی
بشــماره شناســنامه 69صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1263290884 – ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت142 مترمربع بشــماره3486 فرعی مجــزی از شــماره 575 از 
پاک3-اصلــی واقــع در طاهــر آبــاد بخــش4 کاشــان)خریداری از ورثه حســینعلی ســعیدی(

146(رای شــماره139760302034021706 هیــأت دوم.زهــرا آخونــدزاده فرزند حســین  بشــماره 
شناســنامه 1438صادره ازکاشــان بشــماره ملی1262032751-ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت142 مترمربــع بشــماره3486فرعی مجــزی از575 فرعــی از پــاک3-
ــه حســینعلی  ــع الواســطه از ورث ــاد بخــش4 کاشــان)خریداری م ــر آب ــع در طاه ــی واق اصل

سعیدی(
147(رای شــماره139760302034021137 هیــأت اول.هاجــر خزاقیــان فرزنــد ابوالفضــل  
ــاختمان   ــدانگ س ــماره ملی1263312111–شش ــان بش ــنامه23صادره از کاش ــماره شناس بش
بمســاحت84/ 142مترمربــع بشــماره1774فرعی  مجــزی از 929 فرعــی از پــاک4- اصلــی 

ــز( ــون ری ــع د خــزاق بخــش 4 کاشــان)خریداری از محمــد حســین صاب واق
 148(رای شــماره 139760302034021138 هیــأت اول. معصومــه ســادات ســاداتی خزاقــی 
ــی1263286852–  ــماره مل ــان بش ــادره ازکاش ــنامه6 ص ــماره شناس ــی بش ــید عل ــد س فرزن
ششــدانگ ســاختمان  بمســاحت169/88 متــر مربــع بشــماره 1775 فرعــی مجــزی  از 929 
ــد حســین  ــزاق بخــش4 کاشــان)خریداری از محم ــع در خ ــی واق ــاک 4-اصل ــی از پ فرع

صابــون ریــز(
149(رای شــماره139760302034022779 هیــأت اول.مجیدشــیرازی فرزنــد حاجــی بشــماره 
شناســنامه342 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1262349184– ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت99/40 متــر مربــع بشــماره 3946 فرعــی مجــزی  از 2257و2256 فرعــی از پــاک 

35-اصلــی واقــع در  نیاســربخش6 کاشــان)خریداری از عــزت الــه فــاح وغیــره(
150(رای شــماره139760302034023766هیأت اول.ژیــا امروزیــان فرزند محمدتقی بشــماره 
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی3871041254-شش ــدان  بش ــنامه105735صادره از هم شناس
باغچــه  بمســاحت850/50 مترمربــع بشــماره 3949فرعــی مجــزی از 1133 فرعــی از پــاک 

35- اصلــی واقــع در نیاســر بخــش6 کاشــان)خریداری از ســکینه صلواتــی(
ــن  ــد حس ــر فرزن ــی نیاس ــی بجوئ ــماره139760302034024122هیأت اول.عل  151(رای ش

بشــماره شناســنامه 0صــادره ازکاشــان
  بشــماره ملــی1250207371- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت145/10مترمربع بشــماره3950 
فرعــی مجــزی از3605و2486 فرعــی از پــاک 35- اصلــی واقــع در نیاســر بخــش6 کاشــان 

)مالــک رســمی(
 اصاحــی(رای شــماره139760302034002173هیأت دوم. ماشــاهللا حاجی زاده فرزند حســن 
ــدانگ  ــی1263466834- شش ــماره مل ــان بش ــادره ازکاش ــنامه 15435 ص ــماره شناس بش

یکبابخانــه بمســاحت115/35مترمربع بشــماره6182فرعی مجــزی از 392  
  فرعی از پاک 45- اصلی واقع در لتحر بخش2 کاشان )مالک رسمی(

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند 
مالکیــت صادرخواهد شــد0

تاریخ انتشار نوبت اول :   1397/11/15    م الف 368311
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1397/11/30   م الف 368309
 رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان-  محمد سلمانی

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

آگهــی موضــوع مــاده  3 قانــون و مــاده  13 آئیــن نامــه قانــون تعیــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد 
برخــوار بخــش  16 ثبــت اصفهــان باســتاد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی و اســناد عــادی 
تســلیمی تصرفــات مفــروزی و ماکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت 
لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15  روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صــدور ســند 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت . 
ــای  ــده 1391114402018001893 آق ــه پرون ــماره 139760302018001446 کاس ــر رای ش  براب
ــه  ــبت ب ــان نس ــادره از اصفه ــنامه 1647 ص ــماره شناس ــر بش ــد ظاه ــز فرزن ــعید بادانگی س
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 191 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 
ــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از  101 اصلــی واقــع در زمــان آب

آقایــان مرتضــی و مصطفــی نریمانــی زمــان آبــادی
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول :  1397/11/15شناسه : 364874
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/30شناسه :  364877

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان معصومــه غامــی دادخواســتی بــه خواســته طــاق به طرفیــت مهدی 
بهتــری نــوش آبــادی بــه دادگســتری کاشــان تقدیــم که پــس ازارجــاع به شــعبه ســوم دادگاه 
خانــواده بــه کاســه 988/97 ثبــت گردیــده از آنجاکــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــردگان ابــاغ مــی گــردد کــه ظــرف مدت7روزنســبت بــه معرفــی 
داوراقــدام نمایــد . نامبــردگان میتواننــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مراجعــه نماینــد .انتشــار ایــن آگهــی بــه منزله 
ابــاغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور، دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد کــرد.

مدیردفترشعبه سوم دادگاه خانواده کاشان-قاسمی م/الف 380710

آگهی تبادل لوایح
ــی  ــماره بایگان ــده:9709983657400554 ش ــماره پرون ــه:1397009001789006 ش ــماره نام ش
پرونــده:970560 تاریــخ تنظیــم:1397/11/27-10:06 تجدیدنظرخــواه: اداره راه وشهرســازی 
اصفهــان تجدیدنظرخوانده:ســمیه وعبــاس وطاهــره رســولی وام کلثــوم علــم شــاهی دادنامــه 

تجدیدنظرخواســته:صادره ازشــعبه4حقوقی کاشــان درخصوص تجدیدنظرخواهــی خانم/آقای 
ــن  ــادره ازای ــه .9709973657401748.ص ــه دادنام ــبت ب ــت شمانس ــازی بطرفی راه وشهرس
شــعبه.مراتب ازطریــق جرایدبــه شــما ابــاغ مــی گــردد مقتضی اســت حســب ماده346قانون 
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی وانقــاب درامورمدنــی چنــان چــه پاســخی داریدظــرف 
10روزپــس از رویــت اخطاریــه ،بــه ایــن دادگاه اعــام نماییدیابــه دادکاه تحویــل دهیددرغیراین 

صــورت پرونــده بــه همیــن کیفیــت بــه تجدیدنظرارســال میگــردد.
مدیردفترشعبه  4 حقوقی کاشان  -رضایی فرد شناسه380730

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
 پالک 21/688 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــاک  شــماره 21/688  مجــزی 
شــده  از پــاک 21/189 در اجــرای  قانــون تعییــن تکلیــف  واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  بــه نــام جــال  الدیــن شــاه ســنائی  گنیرانــی  فرزنــد 
حســن     در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده 
اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده 
تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 97/12/21 ســاعت 9 صبــح  در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی 
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تا 30 

روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الف 382615 تاریخ انتشار : 97/11/30   ابوالفضل شهریاری نائینی 

مدیر واحد  ثبتی  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف پیمانه سادات  قادریان  

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک 21/687 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــاک  شــماره 21/687  مجــزی 
شــده  از پــاک 21/189 در اجــرای  قانــون تعییــن تکلیــف  واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  
ــام حســن  شــاه ســنائی  گنیرانــی  فرزنــد علــی  ــه ن کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  ب
محمــد      در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده 
اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده 
تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 97/12/21 ســاعت 9 صبــح  در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی 
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تا 30 

روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 
م الف 382614 تاریخ انتشار : 97/11/30   ابوالفضل شهریاری نائینی 

مدیر واحد  ثبتی  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف پیمانه سادات  قادریان  

 آگهی مزایده پرونده اجرایی 
شماره بایگانی : ۹6۰27۹2 

پرونــده:  آگهــی: 1397/10/30 شــماره  تاریــخ  آگهــی: 139703902004000375  شــماره 
139604002004000800  آگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول )اســناد رهنــی(   ششــدانگ یــک 
دســتگاه آپارتمــان واقــع در طبقــه همکــف واحــد غربــی پــاک شــماره یــازده هــزار و نهصــد و 
هفــده فرعــی از پــاک پنــج هــزار اصلــی بــه مســاحت 254/50 مترمربــع بــه انضمــام انبــاری 
شــماره یــازده هــزار و نهصــد و ســه فرعــی واقــع در طبقــه زیــر زمیــن بــه مســاحت 20/48 
مترمربــع بــا قدرالســهم از اعیانی ســرویس و دستشــوئی 11901 و قدرالســهم از راهرو مشــاعی 
11906 و اعیانــی موتــور خانــه 11911 و اعیانــی پارکینــگ 11912 و قدرالســهم از اطــاق نگهبانــی 
ســرایداری 11915 فرعــی و قدرالســهم از اعیانــی راهــرو ورودی بــه پارکینــگ مشــاعی 11916 و 
قدرالســهم از عرصــه مشــاعی 202 فرعــی واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهــان بــه آدرس : اصفهان 
پــل غدیــر ابتــدای ضلــع جنوبــی ابشــار ســوم قبــل از اداره ارشــاد مجتمــع آبشــار دوم که ســند 
مالکیــت آن در صفحــات 419 و 422 دفتــر 752 امــاک به شــماره ثبتــی 138694 و 138696 
و بــا شــماره چاپــی 178614 و 178615 ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود ، شــماال« : اول 
در دو قســمت بطــور شکســته اســت بطولهــای 5/70 متــر و 2/05 متــر پنجــره و دیواریســت به 
خیابــان آبشــار دوم در دو قســمت کــه قســمت اول شــرقی مــی باشــد بــه ترتیــب بــه طولهای 
6/60 متــر و 3/35 متــر اول دیــوار اشــتراکی دوم پنجــره اختصاصــی و دیــوار اشــتراکی بــه 
فضــای راهــرو ورودی بــه پارکینــگ پــاک 5000/11916 ســوم بطــول دو متــر دیــوار اشــتراکی با 
اطــاق نگهبانــی ســرایدار 5000/11915 شــرقا: اول بطــول 4/50 متــر دیــوار اشــتراکی بــا راهــرو و 
راه پلــه 11914 فرعــی دوم در ســه قســمت کــه قســمت اول جنوبــی و قســمت ســوم شــمالی 
ــر درب  ــر دیواریســت اشــتراکی بطــول 3/20 مت ــای 3/70 مت ــب بطوله ــه ترتی مــی باشــد ب
ــا راه پلــه و راه رو پــاک  اختصاصــی و دیــوار اشــتراکی بطــول 3/40 متــر دیــوار اشــتراکی ب
11914 فرعــی ســوم بطــول 11/55 متــر دیوار اشــتراکی بــا آپارتمــان 5000/11918 جنوبــا: در پنج 
قســمت کــه قســمت دوم و چهــارم غربــی مــی باشــد بــه ترتیــب بطولهــای 5/65 متــر و 1/01 
متــر و 3/75 متــر و 1/35 متــر و 3/20 متــر پنجــره و درب اختصاصــی و دیــوار اشــتراکی بــا 
حیــاط 11919 فرعــی غربــا: أول بطــول 8/10 متــر دیــوار بــه دیــوار خانــه 5000/203 دوم در ســه 
قســمت کــه قســمت اول شــمالی و ســوم جنوبــی مــی باشــد بــه ترتیــب بطولهــای 1/55 متر 
و 2/70 متــر و 1/55 متــر پنجــره و دیواریســت بــه فضای پاســیو ســوم بطــول 11/05 متــر دیوار 
بــه دیــوار خانــه 5000/203 حــدود انبــاری، شــماال بطــول 6/50 متــر دیواریســت اشــتراکی بــا 
انبــاری 11902 فرعــی شــرقا: بطــول 3/15 متــر دیــوار بــه دیــوار خانــه 5531 جنوبا: بطــول 6/50 
متــر دیواریســت اشــتراکی بــا انبــاری 11904 فرعــی غربــا: بطــول 3/15 متــر درب اختصاصــی 
و دیــوار اشــتراکی بــا انبــاری 11904 فرعــی. حقــوق ارتفاقــی لــه و علیــه طبــق قانــون تملــک 
اپارتمانهاســت کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی پــاک فــوق بصــورت یــک دســتگاه آپارتمان 
واحــد شــماره یــک طبقــه همکــف بلــوک غربــی مجتمــع مســکونی دو بلوکــه هشــت واحدی 
فاقــد آسانســور بــا کدپســتی 8166837651 بــا ســازه از نــوع اســکلت فلــزی و نمــای اصلــی 
آجــر بــا قدمــت ســی ســال ســاخت شــامل اتــاق خــواب ،هــال و ســالن پذیرایــی بــا کــف 
پــوش پارکــت ، بدنــه گــچ و رنــگ ،آشــپزخانه بــا کابینــت MDF بانضمام ســرویس بهداشــتی 
ســرامیک و ســنگ و کاشــی دربهــای داخلــی چوبــی و پنجــره هــای آلومینیومــی سیســتم 
گرمایشــی مرکــزی و ســرمایش کولــر انشــعابهای آب بــرق گاز شــهری و در حــال حاضــر در 
تصــرف مالــک اســت ملکــی آقــای رضــا صادقــی . خانــم مهیــن بانــو فــرود نیــا بالســویه 
هــر کــدام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 82057- 94/11/4  
تنظیمــی در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 129 اصفهــان در رهــن بانــک مهــر اقتصــاد واقــع 
مــی باشــد و طبــق اعــام بانــک بســتانکار ملــک فاقــد بیمــه مــی باشــد از ســاعت 9 إلــى 
12 روز شــنبه مــورخ1397/12/18  در اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع در خیابــان 
هشــت بهشــت شــرقی چهــارراه اول »شــهید صداقتــي »ابتــدای خیابــان الهــور ســمت چــپ 
طبقــه ســوم بــه مزایــده گــذارده مــی شــود . مزایــده از مبلــغ پایــه هفده میلیــارد و هشــتصد و 
پانــزده میلیــون ریــال شــروع و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق ، گاز اعم 
از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد 
و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقم 
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس 
از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای 
وطــن  چــاپ اصفهــان مــورخ 97/11/30 درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز 
ــد  ــده بای ــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضيحــا جهــت شــرکت در جلســه مزای ــده ب مزای
مبلــغ پایــه مزایــده پــس از اخــذ شناســه واریــز از ایــن اداره و طــی فیــش ســپرده در وجــه 
اداره اجــرای اســناد رســمی بابــت پرونــده کاســه فــوق پرداخــت گــردد و ارائــه اصــل فیــش 
واریــزی بــه همــراه تقاضــای کتبــی و کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت . ضمنــا برنــده 
مزایــده بایــد مابقــی مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص 

ــت نماید.  پرداخ
م الف 36225

آگهی مزایده 
شــماره آگهــی: 139703902004000381  تاریــخ آگهــی: 1397/11/3  شــماره پرونــده: 
9204002004000257  آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی کاســه : 9200691  شــش دانــگ 
یــک بــاب خانــه پــاک شــماره 4/175 بــه مســاحت 662/21 مترمربــع واقــع در بخــش 20 
اصفهــان بــه آدرس : روســتای روران خیابــان شــهدا کوچــه شــهید احمــد شــجاعی کد پســتی 
ــماره  ــا ش ــاک ب ــر 6 ام ــه 470 دفت ــند آن در صفح ــه س 8168155589 و 8168155588 ک
ــا حــدود : شــماال در ســه  ــت و صــادر شــده اســت ب ــی 64510 ثب ــای چاپ 1049 شــماره ه
قســمت کــه دوم غربــی اســت بــه طولهــای 5/45 و 0/55و 20/10 متــر درب و دیــواری اســت 
ــا اول بــه  ــه دیــوار پــاک 176 فرعــی جنوب ــه کوچــه شــرقا بــه طــول 26/85 متــر دیــوار ب ب
طــول 1/40 ســانتی متــر درب و دیــواری اســت بــه کوچــه دوم بــه طــول 25/10 متــر دیــوار 
بــه دیــوار پــاک 173 فرعــی غربــأ اول در دو قســمت بــه طولهــای 2/20 متــر 21/21 متــر دیــوار 
بــه دیــوار پاکهــای 172 و 174 فرعــی دوم بــه طــول 1/70 متــر دیواریســت بــه کوچــه طبــق 
نظــر کارشناســی 1- محــل مــورد نظــر هــم اینــک بصــورت دو بــاب منــزل مســکونی مجــاور 
هــم واقــع در جنــوب کوچــه شــهید احمــد شــجاعی بــوده ولــی ســند مالکیــت آنهــا تفکیــک 
نشــده اســت و هــر دو دارای یــک ســند مالکیت ششــدانگ بــه شــماره ملــک 4/175 دفتر 6، 
صفحــه 470 بــه شــماره 1049 ثبــت گردیــده اســت مســاحت عرضــه آنهــا جمعــا 662/21 متــر 
مربــع مــی باشــد . ابعــاد پــاک حــدود 24/5 در 27 متــر مــی باشــد یکــی از ایــن دو پــاک 
بــه صــورت ســاخت کامــا قدیمــی بــا ســقف چــوب و خشــت و بصــورت نیمــه مخروبــه فاقد 

ارزش اعیانــی بــوده و پــاک دوم بــا ســقف آهــن و آجــر و دیوارهــای آجــری بــا یــک خــواب 
و ســرویس بهداشــتی و دارای 110 متــر اعیانــی ، کــف اتــاق هــا ســیمان و نمــای ســاختمان 
آجــر زبــره و دو پــاک دارای انشــعابات آب ، بــرق ، گاز مــی باشــد پــاک فــوق ملکــی آقــای 
ــه 190  ــی شــماره 4640- 87/12/11 دفترخان ــق ســند رهن ــه طب مرتضــی شــجاعی اســت ک
اصفهــان در رهــن بانــک صــادرات واقــع مــی باشــد و طبــق اعــام بانــک دارای بیمه می باشــد 
از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 97/12/19 در اداره اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع 
در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه اول خیابــان الهــور بــه مزایــده گــذارده می شــود 
. مزایــده از مبلــغ پایــه 490000000 ریــال ) چهارصــد و نــود میلیــون ریــال ( شــروع و بــه هرکس 
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدأ فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد 
بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه 
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد می گــردد ضمنا 
ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن  چــاپ اصفهــان مــورخ 97/11/30 درج و 
منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــأ 
جهــت شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی فیــش مخصــوص اداره اجــرا بــه 
همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت ضمنــا برنده مزایــده باید 
کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره 

ثبــت اســناد و امــاک ســپرده نمایــد.
 م الف364111

آگهی مزایده 
پرونــده:  آگهــی: 1397/11/1  شــماره  تاریــخ  آگهــی: 139703902004000380   شــماره 
ــدانگ ،  ــت شش ــی : 9400701   تمام ــماره بایگان ــده بش ــی مزای 139404002004000320  آگه
پــاک 9377 فرعــی واقــع در طبقــه ســوم واحــد شــمالی بمســاحت 89/84 متــر مربــع ، 
کــه 4/20 متــر مربــع آن مربــوط بــه تــراس مســقف مــی باشــد بــا قــدر الحصــه و قدرالســهم 
از عرصــه مشــاعی و مشــاعات مربوطــه کا مجــزی شــدگان از پــاک 15182/6604 واقعــات 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــا جميــع توابــع و متعلقــات شــرعیه و عرفيــه آن بــدون اســتثناء 
ــان فاطــوری ، فلکــه آل محمــد ، مجتمــع نقــش  ــان خیاب ــه آدرس : اصفه ــزی از آن ب چی
جهــان ، بلــوک اللــه ، طبقــه ســوم شــمالی پــاک 18 کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 349 
دفتــر 204 امــاک بنــام آقــای ســید محمدرضــا میراحمــدی کرمــی فرزنــد ســیداکبر ثبــت و 
صــادر شــده اســت و طبــق نامــه 4494442 – 94/6/15 اداره ثبــت منطقــه اصفهــان حــدود 
اربعــه بدیــن شــرح مــی باشــد: شــماال: در ســه قســمت کــه قســمت دوم غربــی اســت دیــوار 
کوتــاه و دیــوار و پنجــره اســت بفضــای حیــاط مشــاعی بطــول هــای 4/04 و 3/35 و 5/75 
متــر شــرقا: دیواریســت اشــتراکی بــا آپارتمــان 9378 فرعــی بطــول 10/05 متــر جنوبــا: اول در 
دو قســمت کــه قســمت دوم شــرقی اســت دیواریســت اشــتراکی بــا آپارتمــان 9378 فرعــی 
بطــول هــای 3/05 و 1/55 متــر دوم دوم درب و دیواریســت بــه راه پلــه و آسانســور مشــاعی 
ــا: در پنــج قســمت کــه قســمت دوم  بطــول 2/65 متــر بطــول هــای 0/85 و 2/10 متــر غرب
جنوبــی و چهــارم شــمالی اســت دیواریســت اشــتراکی بــا آپارتمــان 9376 فرعــی بطــول های 
1/10 و 2/35 و 6/25 و 0/40 و 0/20 متــر ، ارتفــاع 2/70 متــر ، حقــوق ارتفاقــی لــه و عليــه ، طبق 
قانــون تملــک آپارتمانهاســت. کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی مــورد وثيقــه واقــع در طبقــه 
ســوم یــک مجموعــه 64 واحــدی ، هشــت طبقــه واقــع شــده اســت ، دارای اســکلت بتنــی و 
ســقف تیرچــه و بلــوک ، کابینــت فلــزی ، نمــا آجــر و ســنگ ، درب داخلــی روکــش نئوپــان ، 
پنجــره فلــزی ، دارای آسانســور ، ســرمایش کولــر آبــی ، گرمایــش شــوفاژ و موتورخانــه ، کــف 
موکــت ، آشــپزخانه ســرامیک ، دیــوار و ســقف گــچ و رنــگ ، بــا قدرالســهم از عرصــه و ســایر 
مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون تملــک آپارتمانهــا ، قدمــت ســاخت حــدود ده ســال ، 
دارای انشــعابات آب ، بــرق، گاز و طبــق اعــام بســتانکار مــورد وثیقــه تــا مــورخ 98/7/28 بیمه 
مــی باشــد. طبــق ســند رهنــی 13847- 90/2/11 دفتــر اســناد رســمی 167 اصفهــان ، در رهن 
بانــک صــادرات اصفهــان واقــع مــی باشــد از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 97/12/20 
ــان هشــت بهشــت شــرقی - چهــار راه  در اداره اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع در خیاب
الهــور ، اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه مرکــزی اصفهــان ، طبقه ســوم ، شــعبه دوم اســناد 
رهنــی بــه مزایــده گــذارده مــی شــود . مزایــده از مبلــغ پایــه 1350000000 ریــال ) یک میلیــارد و 
ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال ( شــروع و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه 
ــی کــه مــورد  ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورت ــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و ی آب ، ب
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی در یــک 
نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن  چــاپ اصفهــان مــورخ 97/11/30 درج و منتشــر مــی گــردد 
و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضيحــا جهــت شــرکت در 
جلســه مزایــده بایــد مبلــغ پایــه مزایــده پــس از اخــذ شناســه واریــز از ایــن اداره و طــی فیش 
ســپرده در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی بابــت پرونــده کاســه فــوق پرداخــت گــردد و ارائه 
اصــل فیــش واریــزی بــه همــراه تقاضــای کتبــی و کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت . 
ضمنــا برنــده مزایــده بایــد مابقــی مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری همــان روز طی فیش 

مخصــوص پرداخــت نمایــد. 
 م الف 362223

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
شــماره آگهــی: 139703902004000377  تاریــخ آگهــی: 1397/10/30 شــماره پرونــده: 
139604002004000988  آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی شــماره بایگانــی : 9604168 

 ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــاک ثبتــی شــماره هــزار و پانصــد و بیســت و هشــت فرعــی از 
چهــارده هــزار و چهارصــد و پنجــاه و هشــت اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از )335-322(، 
)301-305( فرعــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان به مســاحت 250/8 مترمربع بــه آدرس 
: اصفهــان خیابــان رزمنــدگان کــوی معلــم انتهــای بــن بســت دوازده متــری ســعدی که ســند 
مالکیــت آن در صفحــه 27 دفتــر 64 امــاک بــه شــماره ثبتــی 122726 و بــا شــماره چاپــی 
985618 ســری ب ســال 93 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 139320302026000461 ثبــت و 
ــا حــدود ، شــماال : در دو قســمت اول پــی بــه پــی بطــول 2/80 متــر  صــادر شــده اســت ب
بــه 1521 فرعــی دوم بــه دیــوار بطــول 10 متــر بــه خانــه 1522 فرعــی شــرقا: بــه دیــوار بطــول 
3/80 متــر بــه خانــه 1529 فرعــی جنوبــا: پــی اســت بطــول 3/50 متــر بــه خیابــان غربــا: بــه 
دیــوار بطــول 32 متــر بــه 107 فرعــی کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی پــاک فــوق بصــورت 
ملــک در حــال احــداث ســاختمانی در شــش ســقف بــه صــورت نیمــه کاره و در حــد اجــرای 
قســمتی از ســفت کاری رهــا شــده اســت بــه نحــوی کــه هنــوز ســقف آخــر آن اجــرا نشــده 
اســت بــه شــماره پروانــه 8/95/22580 در مــورخ 95/10/14 پروانــه آن بــا مســاحت حــدود 
900 متــر مربــع صــادر گردیــده کــه ســقف آخــر در حــد کــف کوبــی قالــب بنــدی شــناژهای 
ســقف آخــر رهــا گردیــده اســت ملکــی آقــای ســید عظیــم موســوی کــه طبــق ســند رهنــی 
شــماره 99329- 94/10/3 تنظیمــی در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 40 اصفهــان در رهــن 
بانــک صــادرات اصفهــان واقــع مــی باشــد و طبــق اعــام بانــک بســتانکار ملــک دارای بیمــه 
ــناد  ــرای اس ــورخ 97/12/21 در اداره اج ــنبه م ــه ش ــی 12 روز س ــاعت 9 ال ــد از س ــی باش م
ــارراه اول »شــهید صداقتــی  ــان هشــت بهشــت شــرقی چه رســمی اصفهــان واقــع در خیاب
»ابتــدای خیابــان الهــور ســمت چــپ طبقــه ســوم بــه مزایــده گــذارده مــی شــود . مزایــده از 
مبلــغ پایــه هفــت میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
مربــوط بــه آب ، بــرق ، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه 
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا 
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت 
هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی 
در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای  وطــن  چــاپ اصفهــان مــورخ 97/11/30 درج و منتشــر 
مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضيحــا جهــت 
شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی در وجه 
اداره اجــرای اســناد رســمی بابــت پرونــده کاســه فــوق بــه همــراه تقاضای کتبــی و ارائــه کارت 
شناســایی معتبــر الزامــی اســت . ضمنــا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان 
 وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره ثبــت اســناد و اماک ســپرده 

نماید.
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پیامبر  اعظم )ص(:
ال ینبغی لذی الوجهین أن یکون أمینا عند اهَّلل.

نسزد مرد دوروی را که امین باشد نزدیک خدا.

مصباحالهدی

تقویمامروز

شرح فارسی شهاب األخبار، ص 344

آنچه مصیبت ها را آسان می کند این است که 
همه انسان ها رفتنی هستند و همه ماها رفتنی 

هستیم و چه بهتر که در راه خدا فدا شویم.

پایدرسامام؟هر؟

صحیفه امام، ج ۱۰، ص 3۰۰

بیانیه گام دوم انقالب- ۱397/۱۱/24

  وفات حضرت »أم  البنین« ؟اهس؟
همسر امام علی)ع( و مادر گرامی 

حضرت اباالفضل العباس)ع( )64 ق( 
  رحلت »جعفر بن حسن« 

معروف به »محقق حلی«
 دانشمند و عالم بزرگ شیعی)676 ق(

   روز تکریم مادران شهدا
   افتتاح ناوچه جماران 

با حضور رهبر معظم انقالب )1388ش(
   درگذشت خطیب شهیر حجت االسالم 

»حسن کافی« )1379ش(
   درگذشت »ابن هیثم« ریاضی دان و 

فیزیک دان شهیر اسالم)430 ق(
   گشایش سفارت فلسطین 

در محل سابق سفارت اسرائیل در تهران
پس از پیروزی انقالب )1357ش(

   درگذشت آندره ژید
نویسنده فرانسوی )1951م(

قــدرت  و  عــزت  وســیله   آشــکارترین  دانــش،  
کشــور اســت. روی دیگــر دانایــی، توانایــی  یــک 
اســت. دنیــای غــرب بــه برکــت دانــش خــود بــود 
کــه توانســت بــرای خــود ثــروت و نفــوذ و قــدرت 
کنــد و بــا وجــود تهیدســتی  دویست ســاله فراهــم 
در بنیان هــای اخالقــی و اعتقــادی، بــا تحمیــل 
ســبک زندگــی غربــی بــه جوامــع عقب مانــده از 
کاروان علــم، اختیــار سیاســت و اقتصــاد آنهــا را بــه 
گیــرد. مــا بــه سوءاســتفاده از دانــش ماننــد  دســت 
کــرد، توصیــه نمی کنیــم؛ امــا مؤکــدا به  آنچــه غــرب 
نیاز کشــور به جوشــاندن چشــمه  دانش در میان 

خــود اصــرار می ورزیــم. 
ــق در ملــت مــا  ــم و تحقی بحمــداهَّلل اســتعداد عل
کنــون نزدیــک  از متوســط جهــان باالتــر اســت. ا
کشــور  کــه رســتاخیز علمــی در  بــه دو دهــه اســت 
کــه بــرای ناظــران جهانــی  آغــاز شــده و بــا ســرعتی 
شــتاب  برابــر  یــازده  -یعنــی  بــود  غافلگیرکننــده 
رشــد متوســط علــم در جهــان- بــه پیــش رفتــه 
اســت. دســتاوردهای دانــش و فنــاوری مــا در ایــن 
کــه مــا را بــه رتبــه  شــانزدهم در میــان بیــش  مــدت 
از دویســت کشــور جهــان رســانید و مایــه  شــگفتی 
ناظــران جهانــی شــد و در بعضــی از رشــته های 
ــا  ــه رتبه هــای نخســتین ارتق ــد ب حســاس و نوپدی
داد، همه وهمــه در حالــی اتفــاق افتــاده که کشــور 
دچــار تحریــم مالــی و تحریــم علمــی بــوده اســت. 
بــا وجــود شــنا در جهــت مخالــف جریــان  مــا 
دشمن ســاز بــه رکوردهــای بــزرگ دســت یافته ایم 
کــه به خاطــر آن بایــد  و ایــن نعمــت بزرگــی اســت 

گفــت. روز و شــب خــدا را ســپاس 
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3۰ بهمن - ۱3 جمادی الثانی - ۱9 فوریه

ــرور  ــا م ــاب« ب ــه  »گام دوم انق ــاب اســامی در بیانی ــر معظــم انق رهب
ــد: انقــاب »وارد دومیــن  ــه  ۴۰ســاله  انقــاب اســامی اعــام کردن تجرب
ــردازی و تمدن ســازی شــده  اســت«؛ گام  ــه  خودســازی و جامعه پ مرحل
دومــی کــه بایــد در چهارچــوب »نظریــه  نظــام انقابــی« و بــا »تــاش و 
ــان »ایجــاد  ــق آرم ــه  ســوی تحق ــران اســامی« ب ــان ای مجاهــدت جوان
تمــدن نویــن اســامی و آمادگــی بــرای طلــوع خورشــید والیــت عظمــی 

ــا فــداه(« برداشــته شــود. )ارواحن
بــه همیــن مناســبت پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR طــی 
دوم  »گام  پرونــده   قالــب  در  و گفت وگوهایــی  سلسله یادداشــت ها 
ــردازد.  ــه  می پ ــن بیانی ــف ای ــن ابعــاد مختل ــه بررســی و تبیی انقــاب« ب
در ادامــه  سلســله مطالب ایــن پرونــده، مهــدی محمــدی، روزنامه نــگار و 
تحلیلگــر مســائل سیاســی، در یادداشــتی بــه تحلیــل و تفســیر بیانیــه از 

ــت. ــه اس ــی« پرداخت ــازی انقاب ــد »نظام س ُبع
دربــاره بیانیــه گام دوم انقــاب و تحلیــل ابعــاد و محتــوای آن الزم 

ــم: ــاره کن ــه اش ــد نکت ــه چن ــم ب می دان
۱- اساس نقشه  راه

ــه ایشــان  ــن اســت  ک ــه آن توجــه داشــت ای ــه بایســتی ب ــه  اول ک نکت
ــی  ــوان ط ــه  راه نمی ت ــتن نقش ــدون داش ــاب را ب ــد گام دوم انق فرمودن
کــرد و نقشــه  راه بایســتی بــا توجــه بــه بعضــی مــوارد تنظیــم شــود. اول 
از همــه، تجربــه  گذشــته اســت  کــه ایشــان نیــز در پیامشــان بــه قوت هــا 
ــتر  ــا بیش ــد قوت ه ــح کردن ــاره و تصری ــه اش ــن تجرب ــای ای و ضعف ه
ــود دارد و  ــز وج ــی نی ــم ضعف های ــد بدانی ــه بای ــت و البت از ضعف هاس

ــت. ــوده اس ــی ب ــا خال ــا از ضعف ه ــه م ــه تجرب ــت ک ــور نیس این ط
۲- توجه به برنامه  دشمن

نکتــه  دومــی کــه دربــاره ایــن پیــام بایــد در نظــر داشــته باشــیم برنامــه و 
طراحــی دشــمن اســت. اساســا یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن بیانــات 
ایــن اســت  کــه در جای جــای آن ردپــای ضــرورت فهــم نقشــه  دشــمن 
وجــود دارد. ایــن مــورد نشــان دهنده  ایــن اســت  کــه غفلــت از دشــمن، 
راهبــردی بــرای دشــمن اســت؛ یعنــی تولیــد غفلت بــرای مــردم، نخبگان 
و مســئوالن در نظــام جمهــوری اســامی، راهبــردی اســت  کــه رهبر معظم 

انقــاب در ســطرهای ایــن پیــام بارهــا بــه آن اشــاره داشــته اند.
۳- آرمان های تغییرناپذیر انقالب

نکتــه  ســوم  کــه نقشــه  راه گام دوم انقاب اســامی بایســتی براســاس آن 
تنظیــم شــود، اهــداف و آرمان هــا، مبانــی و اصولــی اســت  کــه حضــرت 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــد و رهب ــن کردن ــاب تعیی ــن انق ــرای ای ــام)ره( ب ام
می فرماینــد ایــن مــوارد تغییرناپذیــر اســت و بقــای جمهــوری اســامی 
در گــرو تحقــق هرچــه دقیق تــر ایــن آرمان هاســت. مانــدن بــدون اصــول 
بــرای مــا ارزشــی نــدارد و ایــن مســئله یکــی از مضامیــن اصلــی پیــام 

ایشــان اســت.
۴- جوان، بازیگر اصلی گام دوم

نکتــه  چهارمــی کــه نقشــه  راه گام دوم بایســتی براســاس آن تنظیم شــود، 
بازیگــران ایــن گام مهــم هســتند کــه در کام و نظــر ایشــان جوانان انــد. 
اگرچــه ایــن پیــام مملــو از امیــد بــرای حرکــت در گام دوم اســت، امــا گام 
ســختی اســت و دشــواری های زیــادی بــر ســر راه مــا قــرار خواهــد گرفــت 

و چــه بســا از گام اول دشــوارتر، پرســنگاخ تر و مســتلزم وقــت، انــرژی، 
اســتحکام، ایمــان، اعتقــاد و انگیــزه بیشــتری باشــد؛ از ایــن روســت کــه 
جوانــان را کاندیــدا کردنــد و ایــن مــورد نشــان دهنده  چنــد مســئله اســت: 
ــار هســتند  ــن ب ــه کشــیدن ای ــادر ب ــان ق ــد جوان اوال ایشــان اعتقــاد دارن
و برخــاف تصــور عــده ای کــه حتــی در رفتارشــان نیــز آشــکار اســت تــا 
حــدی می تــوان بــه نســل جــوان اعتمــاد کــرد، آقــا ایــن نظــر را ندارنــد. 
از نظــر مــن بیانــات ایشــان نشــان دهنده  داشــتن بــاور عمیــق بــه نســل 
جــوان اســت؛ وگرنــه چنیــن ریســکی بــر ســر نســلی کــه هنــوز دربــاره 
ارزش هــا و آرمان هایــش بحــث وجــود دارد، توجیهــی نــدارد؛ بنابرایــن نظر 

ایشــان قطعــا مبتنــی بــر ایمــان بــه ایــن نســل اســت.
 ۵- کارآمدی جوانان

نکتــه  پنجــم کــه ســبب می شــود حضــرت آقــا بــه جوانــان اعتماد داشــته 
ــاب  ــه انق ــی ک ــاس فعل ــای حس ــه در صحنه ه ــت  ک ــن اس ــند ای باش
اســامی درگیــر آن اســت چــه در صحنــه  جنــگ نــرم و مبــارزه  فکــری کــه 
دشــمن ایجــاد کــرده اســت و چــه در صحنه هــای ســخت و نیمه ســخت 
ــه در  ــد؛ چ ــل کرده ان ــد عم ــتند، کارآم ــل داش ــکار عم ــان ابت ــا جوان هرج
حوزه هــای علمــی، مجــازی، مدافعــان حــرم و... ؛ بنابرایــن ایشــان نســل 
جــوان را کارآمــد می داننــد. تجربه هــای فعلــی نشــان دهنده  ایــن اســت 
 کــه اگــر بــار بــر دوش ایــن نســل بگذاریــم و مجــال و امــکان کافــی در 
اختیــار ایــن نســل قــرار دهیــم، اهلیــت و توانمنــدی الزم بــرای بــه دوش 

کشــیدن ایــن بــار را دارنــد.
رهبــر معظــم انقــاب جوانــان را بزرگ تریــن دســتاورد جمهــوری اســامی 
می داننــد. در پیامشــان فرموده انــد جوانــان، بزرگ تریــن ثــروت و دارایــی 
انقــاب هســتند. ایــن مســئله  مهمــی اســت  کــه از نظــر ایشــان جوانــان 
صرفــا افــرادی نیســتند کــه بایســتی بــار آینــده را بــر دوش آنــان قــرار داد؛ 
ــوه   ــیرین ترین می ــن و ش ــت، اصلی تری ــن موفقی ــان مهم تری ــه ایش بلک
ــان بزرگ تریــن دســتاورد مــا از گذشــته هســتند  انقــاب هســتند. جوان
کــه می خواهیــم بزرگ تریــن بــار از آینــده را بــه عهــده  ایشــان بگذاریــم. 
ــاب  ــل انق ــوه  عم ــی از نح ــل خاص ــاب درک و تحلی ــم انق ــر معظ رهب
اســامی و دســتاوردهای انقــاب در چهــل ســال گذشــته دارنــد و 
نگاهشــان نــگاه عمیق تــری اســت و مبتنــی بــر ســرمایه  انســانی 
ــا نــگاه ســخت افزارانه ای کــه از طریــق شــمردن میــزان توســعه   اســت ت
ســخت افزارها ســعی دارد بــرای انقــاب اســامی در حقیقــت کارنامــه ای 

ــد. ــا کن دســت و پ
ــر چنــد فقــره   امــا گذشــته از ایــن نکاتــی کــه گفتــه شــد، می خواهــم ب

اصلــی پیــام هــم تأکیــد کنــم:
 نظام سازی انقالبی

مضمــون اصلــی ایــن پیــام، مفهــوم نظام ســازی انقابــی اســت. رهبــر 
معظــم انقــاب از نظریــه نظــام انقــاب اســامی بــه عنــوان نظریــه اصلی 
گام دوم انقــاب صحبــت کردنــد کــه مســتلزم نظریه پردازی هــای جــدی 

اســت و ایــن نظریــه ریشــه دارد. 
تأکیــد امــروز ایشــان بــر انقابی مانــدن اســت؛ دقیقــا در زمانی کــه 
دشــمن تأکیــد انقابی زدایــی در ایــران دارد. ایــن بقــا زمانــی ارزش دارد 

کــه انقابــی باشــیم. 

کــرده  عمــل  درســت  زمانــی  نظــام  ایــن  می فرماینــد   ایشــان 
ــن  ــن بدی ــظ شــود و ای ــاب حف ــای انق ــا و آرمان ه ــه اصــول، ارزش ه ک
معناســت کــه اگــر این نظام دچــار ســکون و محافظــه کاری و از ارزش های 
انقابــی دور و دشــمن موفــق شــود ایــن نظــام را انقاب زدایــی و ســکوالر 
کنــد، از ماهیــت اصلــی تهــی شــده اســت و نظــام جمهــوری اســامی اگر 

غیرانقابــی باشــد، اساســا نظــام جمهــوری اســامی نخواهــد بــود. 
ایــن  موضــوع بســیار مهمــی اســت  کــه بایــد دربــاره ابعــاد آن صحبــت 
کنیــم؛ ضمــن اینکــه ظاهــرا مفهــوم نظــام انقابــی، مفهومــی پارادوکســی 
اســت؛ یعنــی از طرفــی دربرگیرنــده  مفهــوم نظــام اســت  کــه یعنــی شــما 
بــا یــک سیســتم باثبــات مواجهیــد و از طرفــی مفهــوم انقــاب در کنــار آن 
قــرار دارد کــه بــه معنــای تحــول همیشــگی، مســتمر و برخــورد انقابــی 
بــا پدیده هایــی  اســت کــه پیــش روی ایــن نظــام اســت؛ امــا ایــن نــگاه 
ظاهــری اســت و در نگاهــی واقعــی درحقیقــت پارادوکســی وجــود نــدارد؛ 
ــوری  ــی و جمه ــاالری دین ــل مردم س ــی مث ــه در مفاهیم ــور ک همان ط
اســامی پارادوکســی نیســت. نــوع نــگاه بــه ایــن مفاهیــم بایــد تغییــر 
کنــد تــا ایــن مفاهیــم بتواننــد در کنــار هــم قــرار گیرنــد و یک هم زیســتی 
کارآمــد و از لحــاظ نظــری بــدون تناقــض و همگــن و بلکــه یــک مفهــوم 

پیشــرو خلــق کننــد.
 افتخار به دستاوردهای منطقه ای

نکتــه  دیگــر اینکــه حضــرت آقــا دربــاره سیاســت نظــام درزمینــه مســئله  
منطقــه ای کــه اکنــون نقطــه  اصلــی فشــار دشــمن اســت، تعییــن تکلیف 
بســیار مهمــی کردنــد. بــرای نخســتین بــار می شــنویم کــه ایشــان تأکیــد 
دارنــد مــا در مرزهــای ســرزمینمان ایســتاده ایم و در درون ســرزمین های 
اشــغالی نیــز بــه مقاومــت کمــک می کنیــم و ایــن ســخنان بزرگی اســت  
و نشــان دهنده  ایــن اســت  کــه نظــام جمهــوری اســامی دســتاوردهای 
ــام  ــمن اع ــه دش ــار و ب ــه آن افتخ ــه و ب ــت گرفت ــر دس ــه ای را س منطق
ایــن دســتاوردها  از هیچ کــدام  از فشــار  بــا هــر میــزان  می کنــد 
عقب نشــینی نخواهــد کــرد؛ بلکــه برعکــس تهدیــدات دشــمن را تبدیــل 

بــه فرصتــی بــرای توســعه  ایــن دســتاوردها خواهــد کــرد. 
همزمــان بــا اجــاس ورشــو و تــاش جالــب  توجــه آمریکایی هــا بــرای 
ــات  ــم بیان ــان می کن ــد گم ــه نظــام فشــار بیاورن ــن حــوزه ب ــه در ای اینک
حضــرت آقــا، پیامــی محکــم بــرای دشــمنان نظــام اســت. حتــی اگــر 
دشــمنان بــه روی خــود نیاورنــد؛ امــا در پــس پــرده بــه ایــن بخــش از 

بیانــات ایشــان توجــه ویــژه دارنــد.
 آنچه در پیام نیست

نکتــه  آخــر اینکــه ایــن پیــام چیــزی کــم دارد. رهبــر معظــم انقــاب درباره 
نقــش خــود و والیــت فقیــه در پیموده شــدن گام اول انقــاب و رســیدن 
ــه شــأن  ــد. البت ــان نیاورده ان ــه می ــی ب ــه دســتاوردهای درخشــان حرف ب
ایشــان و مقتضــای پیــام ایــن  نبــوده اســت، اما قطعــا وظیفه  دوســتداران 
انقــاب و کســانی که خــود را ســرباز رهبــری می داننــد اســت  کــه دربــاره 
ایــن جنبــه از موضــوع نیــز صحبــت کننــد. بــدون والیــت فقیــه و رهبــری 
تیزهوشــانه، مدبرانــه و مؤمنانه ای کــه از ناحیــه  امــام)ره( و پــس از ایشــان 
ــن جامعــه اعمــال شــد، پیمــودن مســیر انقــاب و  ــر ای ــا ب حضــرت آق
ــود و همین طــور تمامــی ایــن  ــه ایــن دســتاوردها میســر نب دســتیابی ب
ــد و ایــن موضــوع ســطری نانوشــته در ایــن  ــاکام نمی ماندن دشــمنان ن
پیــام اســت  کــه گمــان می کنــم ایشــان ایــن مــورد را بــر عهــده  دیگــران 

گذاشــته اند تــا ایــن بخــش را تکمیــل کننــد.
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