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ویژگی های جوان مسلمان انقالبی )1(

له
قا

رم
س خاص  کید  تا انقالب  معظم  رهبر  روزها   این 

داشته اند  انقالبیگری  ع  موضو بر  ویژه ای   و 
و در فرصت های مختلف از دیدار با حوزوی ها 

اسالمی   شورای  مجلس  و  خبرگان  نمایندگان   تا 
و در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( به این 
که ملت انقالبی  مسئله مهم پرداخته اند. از آنجایی 
انقالبی  روحیه  این  تا  باشد  انقالبی  باید  جوانش 
گیر  کند، همچنان شادابی انقالبی فرا استمرار پیدا 
انجام  انقالبی  شاخص های  اقدامی  با  هر  و  بماند 
که خودبه خود در دل اقدام انقالبی، اقتصاد  شود - 
مقاومتی نیز نهفته است و همه ویژگی های اسالمی 
شدیم  آن  بر  باشد-  داشته  دل  در  باید  بی تردید   را 
ویژگی های  توان،  اندازه  به  و  شماره  چند  در  تا 
بدیهی  کنیم.  بیان  اجمال  به  را  انقالبی  جوان 
 است امروز جوانان و حتی نوجوانان ما، باید هویت 
و شخصیت اسالمی  و انقالبی خود را به خوبی درک 
که غرب  کنند تا بتوانند در جهان پرآشوب امروزی 

می خواهد با سلطه فکری...

در صفحه  در شهر )4( بخوانید

قرآن  بازدارنده 
آسیب های اجتماعی است

اصفهان، پایتخت ام اس ایرانسه شنبه ها در چهار باغ، پیاده قدم بزنید
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 ویژگی های 
جوان مسلمان انقالبی )1(                                                                  

ادامه از صفحه یک: 
ــه همــه  ــی را ب ــوع هویــت جعل و فرهنگــی، یــک ن
ــی  ــدرت نقش آفرین ــوت و ق ــا ق ــد، ب ــل کنن تحمی
کننــد و از اینکــه لزومــا همرنــگ جماعــت غربــزده 
داخلــی و خارجــی نیســتند، دچــار انفعــال نشــوند. 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــلمان و انقالب ــوان مس ــر ج هن
در مســیر حــق کــه همــان صــراط مســتقیم اســت 
قــدم بــردارد؛ امــا اینکــه ایــن مســیر همســو 
ــت  ــزده هس ــوی غرب ــت پرهیاه ــیر جماع ــا مس  ب

یا نیست، اصال اهمیتی ندارد. 
الزم بــه ذکــر اســت  کــه قبــل از اینکــه وارد بحــث 
شــویم و هــر ویژگــی را یــک بــه یــک و البتــه 
ــب  ــن مطل ــم، ای ــح دهی ــرده توضی ــور فش ــه ط  ب
ــی  ــا جملگ ــن ویژگی ه ــه اوال ای ــم ک ــوان کنی را عن
ــک حــرف  ــات وجــود دارد و هیچ ی ــات و روای در آی
تــازه ای نیســت؛ ثانیــا بعضــی از ایــن ویژگی هــا بــا 
هــم قابــل ادغــام هســتند؛ ولــی بــه عمــد و بــرای 
ــه  ــه آن هــا ب برجســته شــدن بعضــی ویژگی هــا،  ب

ــود.  ــه می ش ــتقل پرداخت ــورت مس ص
ویژگی اول: آزاداندیشی 

جــوان مســلمان، اســتقالل فکری دارد. بــرده فکری 
ــل  ــل تعق ــواره اه ــت. هم ــی نیس ــا گروه ــی ی  کس
و تعمــق اســت و بــدون تحقیــق و اتــکا بــه براهیــن 
عقلــی، بــه هیــچ مکتــب و اندیشــه ای گرایــش پیدا 
ــده  ــالم آم ــه اس ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای نمی کن
ــان  ــر راه انس ــی را از س ــع آزادندیش ــا موان ــت ت اس
ــی  ــای عقل ــا دفینه ه ــد ت ــه او کمــک کن ــردارد و ب  ب
را از عمــق وجــودش بیــرون بکشــد. از طــرف 
دیگــر جــوان مســلمان و انقالبــی، همــواره بــه 
دنبــال حکمــت اســت و در ایــن راه، جمــود فکــری 
 نــدارد؛ لــذا اگــر الزم باشــد حکمــت را از کافــر 
ــم  ــوا العل ــد )اطلب ــت می کن ــم دریاف ــرک ه و مش
ولــو بالصیــن( چــه رســد بــه بــرادر مســلمان خــود. 
ــت  ــد رحم ــد: »خداون ــن)ع( می فرماین امیرالمومنی
ــه بشــنود  کنــد کســی را کــه چــون ســخن حکیمان

خــوب فراگیــرد و چــون هدایــت شــود، بپذیــرد«.
 و از طرفــی تــوان انتخــاب ســخن درســت از 
ــول  ــتمعون الق ــن یس ــذا )الذی ــت را دارد؛ ل نادرس
ــت  ــه هس ــد و این گون ــنه( می توان ــون احس فیتبع
کــه ســخن دیگــران را گــوش می دهــد و نیکویــش 

برمی گزینــد. را 
 اصــوال جــوان مســلمان، انقالبــی اســت؛ چــرا کــه 
اســالم آزاداندیشــی را امتیــاز و مایــه رشــد و تعالــی 

می دانــد.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

 جوانان و نوجوانان 
قربانی قمارخانه های مجازی 

جوانــان  بــرای  جــدی  تهدیــدی  مجــازی   قمارخانه هــای 
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، شــرط بندی ها  ــان اســت. ب و نوجوان
 و قمارهــا از گوشــه و کنــار شــهر و روســتاها پــا فراتــر گذاشــته 
شــده  پهــن  اینترنتــی  ســایت های  در  بســاطش   و 
و تاکنــون قربانیــان زیــادی گرفتــه اســت. در ایــن اقــدام جدیــد 
ســودجویان فضــای مجــازی بــا توزیــع گزینه هــای شــرط بندی 
 میــان افــراد و حــدس نتایــج انــواع مســابقات ورزشــی

به ویــژه فوتبــال در ســایت های اینترنتــی، شــرط بندی را ترویــج 
می دهنــد و افــراد بــا حــدس نتایــج بعضــی از مســابقات 
ــا  ــد ت ــه صــورت هفتگــی می آزماین ورزشــی شــانس خــود را ب
ــد  ــت از آب درمی آی ــا درس ــداد از پیش بینی ه ــه تع ــد چ ببینن
ــاط  ــدگان بس ــود. گردانن ــان می ش ــول نصیبش ــزان پ ــه می و چ
قمــار مبلــغ شــرط بندی را از 10 هــزار ریــال تــا 50 میلیــون ریــال 
ــذی  ــرط بندی کاغ ــارکت در ش ــا مش ــراد ب ــرده و اف ــن ک  تعیی
و مجــازی بــه گمان خــود مبلغــی دندانگیر نصیبشــان می شــود؛ 
ــد  ــان را دور می زنن ــار آن ــه قم ــدگان چرخ ــه گردانن ــی ک  در حال
ــان  ــازی دستش ــای مج ــن فض ــورده در ای ــان فریب خ و جوان
ــه کســی نمی رســد. روی دیگــر ایــن حکایــت را مالباختــه ای  ب
ــد یــک  ــه امی ــد کــه هســت و نیســت خــود را ب ــت می کن روای
شــبه پولــدار شــدن، بربــاد داده و بــه گرداننــدگان بســاط قمــار 
ــم  ــاز ه ــک ب ــخ و تاری ــابقه تل ــن س ــت. ای ــده اس ــکار ش بده
 گریبانگیــر افــرادی خواهــد شــد کــه دســت از شــرط بندی 
فرماندهــی  اجتماعــی،  معــاون  برنمی دارنــد.  قمــار   و 
 و انتظامــی  اســتان اصفهــان در تکمیــل ایــن گــزارش مــا 
ویــژه  بــه  شــرط بندی  می گویــد:  و  می کنــد  همراهــی  را 
 در قمارخانه هــا، راهــی تــازه بــرای سوءاســتفاده از کاربــران 
و برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی آنــان اســت؛ زیــرا 
حجــم انبوهــی از اطالعــات کاربــران همــواره در دنیــای وب 
ســایت شــناور اســت. ســرهنگ جهانگیــر کریمــی  بــه کاربــران 
ــزاری و  ــت سیســتم نرم اف ــای امنی ــرای ارتق ــد ب ــه می کن توصی
ــه  ــدام ب ــمند م ــزات هوش ــا تجهی ــود، آن را ب ــخت افزاری خ س
ــار  ــتگاه ها انتظ ــن دس ــدگان ای ــد و از تولیدکنن ــانی کنن روز رس
مــی رود ضعف هــای امنیتــی آن را برطــرف کننــد؛ در غیــر 
ــص  ــل نواق ــه دلی ــری ب ــات کارب ــه اطالع ــورت چنانچ ــن ص ای
ــوم  ــازنده محک ــی س ــد، کمپان ــه باش ــرقت رفت ــه س ــی ب امنیت
بــه پرداخــت خســارت خواهــد شــد. معــاون اجتماعــی، 
فرماندهــی و انتظامــی  اســتان اصفهــان مســایلی را ذکــر کــرد 
کــه تاکنــون در اســتانمان جــدی گرفتــه نشــده؛ او گفــت: 
پیشــگیری در حــوزه آســیب های اجتماعــی بــه فراموشــی 
رقابــت مــدارس  از  بســیاری  در  امــروزه  و  شــده   ســپرده 

حــرف اول و آخــر را می زنــد؛ بــه همیــن دلیــل ســن ابتــال بــه 
ایــن مســایل رونــدی نزولــی را پشــت ســر می گــذارد؛ رونــدی 
ــان  ــوکان و نوجوان ــژه ک ــادی به وی ــان زی ــا قربانی ــن روزه ــه ای  ک
ــی و  ــی، فرمانده ــاون اجتماع ــت. مع ــرار داده اس ــدف ق را ه
انتظامــی  اســتان اصفهــان گفــت: حــدود 10 درصــد مجرمــان زیر 
17 ســال، 55 درصــد آنــان 18 تــا 25 ســال و 35 درصــد مابقــی 
هــم بیشــتر از 36 ســال ســن دارنــد کــه بــر ایــن اســاس تعــداد 
ــه ای در ســه ماهــه نخســت  پرونده هــای شــاکیان جرایــم رایان
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته، حــدود 50 

درصــد افزایــش داشــته اســت. باشــگاه خبــر نــگاران جــوان

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:
 لزوم توانمندسازی نیروی کار بالقوه 

به عنوان سرمایه انسانی
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
بایــد  دولــت  اســالمی  گفــت:  شــورای 
بــه  بالقــوه  نیــروی کار  توانمندســازی  بــه 
بــه  آمــوزش  و  فیزیکــی  ســرمایه  عنــوان 
ــر  ــور جدی ت ــه ط ــانی، ب ــرمایه انس ــوان س عن
درخصــوص  تاج الدیــن  ناهیــد  بپــردازد. 
ــایل  ــاره مس ــالب درب ــر انق ــای رهب صحبت ه
اقتصــادی کشــور اظهــار کــرد: در دیــدار اخیــر 
نماینــدگان مجلــس بــا مقــام معظــم رهبــری، 
رهبــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی  دغدغه هــای 
معظــم انقــالب را بســیار پررنــگ دیــدم.

یکــی  قطعــا  می کنــم  فکــر  افــزود:  وی 
دهــم  مجلــس  اصلــی  اولویت هــای  از 
فرهنگی اجتماعــی  اولویت هــای   بایــد 
 و بازشناســی و ســاماندهی تغییــرات اجتماعی

 باشد. 
ــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای  نماین
ــس در  ــش مجل ــرد: نق ــح ک ــالمی  تصری اس
زمینــه اشــتغال، تســهیل شــرایط قانونــی برای 
کارآفرینــی و کارآفرینــان و حمایــت از نیــروی 

ــت. کار اس
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  تاج الدیــن 
ــروی  ــازی نی ــه توانمندس ــد ب ــم بای ــت ه دول
فیزیکــی  ســرمایه  عنــوان  بــه  بالقــوه   کار 
ــه   ــانی ب ــرمایه انس ــوان س ــه عن ــوزش ب و آم

طــور جدی تــر بپــردازد. فــارس

نماینده مردم اصفهان عنوان کرد:
 پرهیز از دعواهای سیاسی 

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی
اصفهــان  مــردم  نماینــده  عابــدی،  حیدرعلــی 
پرهیــز  اســالمی گفــت:  شــورای  مجلــس  در 
ثبــات  الزمــه  جناحــی  و  حزبــی  دعواهــای  از 
اســت  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  و   سیاســی 
و بایــد راهکارهــای مناســب و موثــر بــرای تقویــت 

و رونــق اقتصــاد کشــور اجرایــی شــود. 
وی معتقــد اســت: رونــق اقتصــادی بــدون تعامــل 

ســازنده بــا جهــان ممکــن نیســت.
اقتصــاد  مجلــس  نماینــده  ایــن  ازنــگاه 
پیشــرفت  بــرای  روشــن  الگویــی  مقاومتــی 
اســت و معنــای آن ریاضــت کشــیدن نیســت. 
اقتصــاد  بــه  راه هــای کمــک  از  یکــی  عابــدی 
ــگری  ــث گردش ــه بح ــدی ب ــه ج ــی را توج مقاومت
گردشــگری  رونــق  بــرای  افــزود:  و  دانســت 
دنیــا  بــا  تعامــل ســازنده  بــه  نیــاز  ایــران   در 

داریم.

در پی اعتراض نماینده مبارکه
نمایندگان مجلس حاضر در صحن 

سعیدی را تشویق کردند 
زهــرا ســعیدی  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
نماینــده مبارکــه، طــی تذکــری بــر اســاس مــاده 
ــنبه  ــروز دوش ــی، دی ــن علن ــه در صح 40 آیین نام
ــه مطهــری، نایب رییــس  24 خردادمــاه خطــاب ب
دوم کــه ریاســت ســاعاتی از مجلــس را بــر عهــده 
ــتحقاق  ــان اس ــق صاحب ــت: دادن ح ــت، گف داش
ــت اســت؛  ــه آن هــا عدال ــچ تبعیضــی ب ــدون هی ب
ــری  ــهید مطه ــان ش ــت از زب ــف عدال ــن تعری ای

اســت.
دربــاره  آیین نامــه   40 مــاده  داد:  ادامــه  وی 
روز  چنــد  کمیسیون هاســت؛  اعضــای  تعییــن 
پیــش کــه اعضــا و روســای شــعب طبــق همیــن 
ــق  ــه طب ــد ک ــم خوردن ــرآن قس ــه ق ــه ب آیین نام
ــص  ــه تخص ــد ک ــد دی ــال بای ــم؛ ح ــل کنی آن عم
کمیســیون ها  در  عضویــت  ســابقه  و  تجربــه 
ــه  ــن س ــراد در ای ــور اف ــده، حض ــی ش ــه بررس ک
کمیســیون رای گیــری شــده بــر چــه اساســی 

ــت؟ ــده اس ــام ش انج
ــالک  ــود م ــر می ش ــرد: مگ ــح ک ــعیدی تصری س
ــس  ــخصی ریی ــر ش ــرای رأی دادن نظ ــراد را ب اف
وی  کــه  حالــی  در  گرفــت؛  نظــر  در  شــعبه 
قســم خــورده بــر اســاس تخصــص، تجربــه 
اظهارنظــر هــا  کمیســیون  دربــاره  ســابقه   و 

 کند.
ــه  ــاده اســت ک ــی افت ــرد: چــه اتفاق ــد ک وی تاکی
ــرژی  ــیون  ان ــور در کمیس ــت از حض ــرای نف دکت
ــا داشــتن  ــد؟ چــه شــده اســت کــه بنــده ب بازمان
 دو فــوق لیســانس صنایــع، تخصــص، تجربــه 
صنایــع  کمیســیون  در  حضــور  از  مقاالتــم   و 

و معادن بازمانده ام؟
بــا تخصصــم  بنــده  اظهــار داشــت:  ســعیدی 
می توانــم در مجلــس کار انجــام دهــم؛ طبــق 
ــق  ــور ح ــدگان مذک ــاده 41 نماین ــک م ــره ی تبص
پیشــنهاد  از  دفــاع  جهــت  جلســه  در  شــرکت 
خــود را دارنــد؛ امــا رأی گیــری بــدون حضــور 
ــره  ــن تبص ــرد و ای ــورت می گی ــدگان ص آن نماین
شــامل حــال روســای شــعب نیــز می شــود.

ــایر  ــده و س ــه بن ــته ک ــت: روز گذش ــعیدی گف س
می کردیــم  دفــاع  پیشــنهادمان  از  نماینــدگان 
بــه مــا اعــالم شــد کــه دفــاع نکنیــد. بنــده 
می خواهــم  شــعب  و  مجلــس  ریاســت  از 
شــخصی  نظــر  اعمــال  اینکــه  بــه  نســبت 
کمیســیون ها  در  نماینــدگان  تقســیم  دربــاره 
انجــام  نــگاه ویــژه ای   صــورت گرفتــه اســت، 

شود.

اخبار سیاسی 

ــی  ــت های کل ــرای سیاس ــی اج ــورای عال ــه ش جلس
اصــل 44 ظهــر دیــروز بــه ریاســت معــاون اول رییــس 

جمهــور برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی دولــت، دکتــر 
اســحاق جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه بهبــود فضــای 
کســب و کار، یکــی از مهم تریــن عوامــل در ایجــاد 
رونــق اقتصــادی کشــور اســت، گفــت: از ابتــدای 
دولــت تدبیــر و امیــد، بهبــود فضــای کســب و کار 
ــت  ــرار گرف ــر ق ــا مدنظ ــی از اولویت ه ــوان یک ــه عن  ب
بــوده اســت کــه فضــای  ایــن  و تــالش دولــت 
اقتصــادی  فعــاالن  و کار  بــرای کســب   مناســبی 

و بخش خصوصی فراهم کند.
ــذف 450  ــن ح ــور همچنی ــس جمه ــاون اول ریی مع
ــای  ــاخص فض ــه ای ش ــود 34 پل ــد و بهب ــوز زای مج
کســب و کار کشــور در دو ســال اخیــر را نتیجــه ای 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــزود: ب ــرد و اف ــی ک ــت ارزیاب مثب
ــب  ــای کس ــّل فض ــه مخ ــورا، 561 مصوب ــه ش دبیرخان
ــد  ــت رون ــه الزم اس ــده ک ــایی ش ــون شناس و کار تاکن
حــذف یــا اصــالح ایــن مصوبــات بــا جدیــت بیشــتری 
ــن  ــات الزم در ای ــریع تر اصالح ــه س ــری و هرچ پیگی

ــه انجــام شــود. زمین
ــه اینکــه شــاخص تجــارت فرامــرزی  ــا اشــاره ب وی ب
کشــور از وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت، اظهــار 

داشــت: قابــل قبــول نیســت کــه اراده ای در راس نظــام 
ــا  ــی کم کاری ه ــل برخ ــه دلی ــا ب ــد، ام ــود آی ــه وج ب
اینکــه  نباشــیم.  مدنظــر  اهــداف  تحقــق  شــاهد 
شــاخص تجــارت فرامــرزی از وضعیــت مناســبی 
برخــوردار نیســت، بــه هیــج وجــه قابــل توجیــه 
نیســت؛ زیــرا توســعه صــادرات، یکــی از اولویت هــای 
اصلــی کشــور اســت کــه در اقتصــاد مقاومتــی نیــز بــر 

ــت. ــده اس ــژه ش ــد وی آن تاکی
دکتــر جهانگیــری در ادامــه ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر 
اینکــه مدیــران مســئولیت پذیرفته انــد کــه تصمیمــات 
ســخت اتخــاذ کننــد، گفــت: مدیــران نبایــد در اتخــاذ 
ــاذ  ــوند و از اتخ ــد ش ــار تردی ــت دچ ــات درس تصمیم
بعضــی تصمیمــات مهــم و سرنوشت ســاز واهمــه 
در  تصمیم گیری هــا  بایــد  البتــه  باشــند.  داشــته 

ــود  ــرد خ ــم از عملک ــد و بتوانی ــون باش ــوب قان چارچ
ــم. ــاع کنی دف

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز در ایــن جلســه بــا 
ــرای  ــود فضــای کســب و کار ب ــت بهب ــر اهمی ــد ب تاکی
ــه  ــن زمین ــدر در ای ــر چق ــت: ه ــاالن اقتصــادی گف فع
ــاالن  ــر فع ــای آن ب ــود، هزینه ه ــی ش ــل و کوتاه تعل

ــود. ــل می ش ــی تحمی ــش خصوص ــادی و بخ اقتص
ــار حــذف مجوزهــا  ــا افــزود: بایــد در کن  دکتــر طیب نی
و مقــررات دســت و پــا گیــر، بیشــتر بــه دنبــال 
تســهیل فراینــد صــدور مجوزهــای مختلــف باشــیم تــا 
هزینــه ای کــه بــر فعــاالن اقتصــادی تحمیــل می شــود 

ــد. ــدا کن کاهــش پی
ــی  ــور اقتصــادی و دارای ــه وزرای ام ــن جلســه ک در ای
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، نفــت، دادگســتری 
ــتان  ــری، دادس ــلمین منتظ ــالم و المس ــت االس حج
کل کشــور، رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
کشــور، رییــس کل بانــک مرکــزی ، رییــس کل دیــوان 
محاســبات کشــور، رییــس ســازمان خصوصی ســازی 
ــاق بازرگانــی و برخــی نماینــدگان مجلــس  رییــس ات
شــورای اســالمی  نیــز حضــور داشــتند، گزارشــی 
از وضعیــت محیــط کســب و کار در کشــور از زمــان 
اســتقرار دولــت یازدهــم و اقدامــات صــورت گرفتــه در 
راســتای بهبــود آن توســط دبیرخانــه شــورا ارایــه شــد.

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: 

مدیران نباید از اتخاذ تصمیمات مهم و سرنوشت ساز واهمه داشته باشند 

نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس شــورای اســالمی 
 بــا اشــاره بــه اینکــه علی رغــم دهه هــا صحبــت از 
ــه  ــن زمین ــرزمین کاری در ای ــش س ــی و آمای خودکفای
بــرای  برنامه ریــزی  اســت، گفــت:  نرفتــه  پیــش 
ــت.  ــروری اس ــاورزی ض ــش کش ــن در بخ ــاری نوی آبی
ــید  ــالم س ــت  االس ــن، حج ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ناصــر موســوی الرگانــی، نماینــده مــردم فالورجــان در 
مجلــس شــورای اســالمی،  دیــروز دوشــنبه 24 خــرداد 
ــزارش  ــه گ ــس از ارای ــس و پ ــی مجل ــن علن در صح
محمــود حجتــی، وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه نماینــدگان 
بــا اشــاره بــه اینکــه در بیشــتر نقــاط کشــور کشــاورزی 
بــه صــورت ســنتی صــورت می گیــرد، گفــت: هدررفــت 
ــره وری  ــت و به ــاد اس ــل زی ــن دلی ــه ای ــن ب آب و زمی

ــرد. ــورت نمی گی ــاورزی ص ــای کش ــی از زمین ه خوب
ــدم  ــاورزی و ع ــی و کش ــعت واردات باغ ــه وس  وی ب
برنامه ریــزی بــرای صــادرات اشــاره و خاطرنشــان 
ــه  ــیب زمینی ب ــول س ــان محص ــون در اصفه ــرد: اکن ک
ــت  ــروش آن، قیم ــای ف ــی به ــت، ول ــیده اس ــر رس ثم
ــد  ــم بای ــذا ه ــت؛ ل ــم نیس ــن آن ه ــع آوری و کارت جم
ــت از  ــرای حمای ــم ب ــود و ه ــه ش ــوی واردات گرفت جل

تولیــد داخــل و صــادرات آن، برنامه ریــزی شــود.
ــاوت قیمــت محصــوالت  ــاره تف ــی درب  موســوی الرگان
ــه  ــاورز ک ــت: کش ــروش گف ــل ف ــا مح ــه ت ــن مزرع بی
بیشــترین زحمــت را در تولیــد محصــول متحمــل 
می شــود، تنهــا بیــش از یــک دهــم بهــای فــروش بــه 

ــی آورد. ــت نم ــه دس ــده را ب ــرف کنن مص

بــه ضــرورت پیشــبرد طرح هــای خودکفایــی    وی 
و آمایــش ســرزمین اشــاره کــرد و بــا یــادآوری اینکــه 
علی رغــم دهه هــا ســخن گفتــن از آن، کاری دربــاره 
آن صــورت نگرفتــه اســت، اظهــار داشــت: یــک مســئله 
بــرای بخــش کشــاورزی، خریــد تضمینــی اســت؛ چــرا 
ــه  ــدارد کــه محصــول کشــاورز را ب کــه نهــادی وجــود ن

صــورت تضمینــی خریــداری کنــد.
شــورای  مجلــس  در  فالورجــان  مــردم  نماینــده   
ــگاهی  ــل دانش ــان محاف ــاط می ــدم ارتب ــالمی  از ع  اس
ــر کشــور  ــف دیگ ــوان ضع ــه عن و بخــش کشــاورزی ب
یــاد کــرد و بــا انتقــاد از عــدم نــگاه راهبــردی بــه 
ــاری  ــرای آبی ــزی ب ــرورت برنامه ری ــر ض ــاورزان ب کش

ــرد. ــد ک ــن تاکی نوی

روابــط عمومــی قــرارگاه حمــزه ســید الشــهداء)ع( 
نیــروی زمینــی ســپاه از انهــدام یــک تیــم 5 نفــره 
گروهــک تروریســتی پــژاک در شــمال غــرب 

ــر داد. کشــور خب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، روابــط عمومــی 
قــرارگاه حمــزه ســید الشــهداء)ع( نیــروی زمینــی 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در اطالعیــه ای 
اعــالم کــرد:  یک تیــم 5 نفــره گروهک تروریســتی 

پــژاک در شــمال غــرب کشــور و در منطقــه عمومــی 
سردشــت کــه در یــک عملیــات دقیــق اطالعاتــی، 
شناســایی شــدند و در دام رزمنــدگان قــرارگاه 
ــپاه  ــی س ــروی زمین ــهداء)ع( نی ــزه سیدالش حم
گرفتــار آمدنــد، منهــدم شــد و 5 عضــو آن بــه 

ــیدند. ــت رس هالک
ایــن اطالعیــه بــا اشــاره بــه اینکــه مقادیــر جالــب 
ــم  ــن تی ــدارک  از ای ــات و م ــی ســالح، مهم توجه
ــالم  ــپاه اس ــدگان س ــت رزمن ــه دس ــتی ب تروریس
تروریســت های  می افزایــد:  اســت،  افتــاده 
از  تــن  دو  شــهادت  عامــالن  همــان  معــدوم 
بســیجیان بومــی شهرســتان مــرزی سردشــت در 
اردیبهشــت ماه ســال جــاری و نیــز شــهادت یــک 
مهنــدس بســیجی مربــوط بــه اجــرای طرح هــای 
ایــن  در  ســپاه  محرومیت زدایــی  و  ســازندگی 

ــد. ــه بودن منطق
قــرارگاه  عمومــی   روابــط  اطالعیــه  در 
زمینــی  نیــروی  الشــهداء)ع(  ســید  حمــزه 
غیــور  مــردم  اســت:  شــده  تاکیــد  ســپاه 
اســالم  ســپاه  رزمنــدگان  انقالبــی،   و 
ــا هوشــیاری کامــل  و بســیجیان بومــی منطقــه  ب
 مراقــب تحرکات عوامل وابســته به اســتکبار جهانی 
و دشــمنان انقــالب و نظــام اســالمی هســتند 
ــع  ــورد قاط ــی برخ ــدام ضدامنیت ــه اق ــا هرگون و ب

ــت. ــد داش خواهن

»ظریــف در ســخنرانی خــود در پارلمــان ایــران خطــاب 
بــه قانونگــذاران ایرانــی اعــالم کــرد کــه مــا هرگــز بــه 
ــا، همــان  ــه قــدرت م ــم و پای ــکا اعتمــاد نکرده ای آمری

ــت.« ــتیزی اس استکبارس
ــارت  ــوز، اظه ــی جام نیـ ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ ب
دکتــر ظریــف در رابطــه بــا ادامــه خصومت هــای غــرب 
ــورد  ــکا م ــه آمری ــان ب ــدم اطمین ــران و ع ــال ای در قب
ــه  ــرار گرفت توجــه بعضــی پایگاه هــای صهیونیســتی ق

اســت.

اســراییل«  »تایمــز  صهیونیســتی   پایــگاه 
عنــوان  تحــت  گزارشــی  در   )Times of Israel(
ــاد  ــده اعتم ــاالت متح ــه ای ــز ب ــران هرگ ــف: ای »ظری
ــور  ــر ام ــه ســخنان روز یکشــنبه وزی ــرد« ب ــد ک نخواه

ــت. خارجــه کشــورمان پرداختــه اس
ــه  ــور خارج ــر ام ــت: »وزی ــده اس ــزارش آم ــن گ  در ای
ایــران هشــدار داد کــه توافــق هســته ای میــان تهــران 
ــای آن نیســت کــه خصومــت طــرف  ــه معن و غــرب ب

ــه باشــد.« ــان یافت ــل، پای مقاب
در  »ظریــف  نوشــت:  ادامــه  در  اســراییل  تایمــز 
بــه  ایــران، خطــاب  پارلمــان  در  ســخنرانی خــود 
ــه  ــز ب ــا هرگ ــه م ــرد ک ــالم ک ــی اع ــذاران ایران قانونگ
ــا، همــان  ــه قــدرت م ــم و پای ــکا اعتمــاد نکرده ای آمری

اســت. استکبارســتیزی 
ــه  ــت خصمان ــداوم سیاس ــه ت ــنگتن را ب ــف واش ظری
ــوان کــرد کــه  علیــه ایــران متهــم کــرد و همچنیــن عن
ایــاالت متحــده لغــو تحریم هــا را بــه تعویــق انداختــه 

اســت.«
ــف آمــده  ــزارش بــه نقــل از ظری  در ادامــه ایــن گ
اســت: »توافــق هســته ای بــه معنــای آن نیســت کــه 
ــان  ــه پای ــل ب خصومت هــا و دشــمنی های طــرف مقاب
ــوری  ــه جمه ــا همیش ــه آن ه ــرا ک ــت؛ چ ــیده اس رس
ــیر  ــع در مس ــک مان ــوان ی ــه عن ــران را ب ــالمی  ای اس
ــان  ــای پای ــه معن ــق هســته ای ب ــد. تواف خــود می بینن
نیســت.« غــرب  و کارشــکنی های  ســنگ اندازی ها 

روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهداء)ع( سپاه اعالم کرد:

یک تیم گروهک تروریستی پژاک منهدم شد
انعکاس اظهارات ظریف در مجلس؛ 

رسانه صهیونیستی: ظریف گفت پایه قدرت ما، همان استکبارستیزی است

ــا ســرویس های  ــط ب ــر«، ســومین شــخصیت خبرســاز مرتب ــا هودف »هم
بیگانــه اســت کــه تحــت پوشــش فعالیت هــای فرهنگــی و غیردولتــی بــه 
ایــران می آینــد. پیــش از او ســفر »آلــن گودمــن« و»جفــری ســاکس« در 

ــود. ــده ب ــاز ش ــگاه ها حاشیه س دانش
بازداشــت  هودفــر«  »همــا   - دانشــجو  خبرگــزاری  سیاســی  گــروه 
ــت.  ــده اس ــر نش ــت او منتش ــل بازداش ــی از دالی ــار دقیق ــوز اخب ــد. هن ش
ــد.  ــال راه انداخته ان ــار و جنج ــه ج ــل همیش ــم مث ــه ه ــانه های بیگان رس
امــا هودفــر کیســت؟ او قبــال در ایــران چــه فعالیت هایــی داشــته اســت؟ 
ــا  ــه ب ــی ک ــی و اجتماع ــر فرهنگ ــه ظاه ــی ب ــور چهره های هــدف از حض

ســرویس های اطالعاتــی غربــی در ارتبــاط هســتند، چیســت؟
هما هودفر کیست؟

ــا ســرویس های  ــط ب ــر«، ســومین شــخصیت خبرســاز مرتب ــا هودف »هم
ــی  ــی و غیردولت ــای فرهنگ ــش فعالیت ه ــت پوش ــه تح ــت ک ــه اس بیگان
ــد  ــن گودمــن« و بازدی ــی »آل ــد. پیــش از او ســفر طوالن ــران می آین ــه ای ب
از دانشــگاه های مختلــف کشــور و حضــور »جفــری ســاکس« در دانشــگاه 

ــود. ــده ب ــاز ش ــر حاشیه س امیرکبی
ــی  ــت ایران ــر تابعی ــالوه ب ــت. او ع ــی اس ــی 3 تابعیت ــک ایران ــر ی  هودف

شــهروند کانــادا و ایرلنــد هــم هســت. نگاهــی بــه ســابقه او نشــان 
ــان  ــه حــوزه زن می دهــد کــه بیشــتر مقــاالت و فعالیت هایــش معطــوف ب
ــواده  ــم خان ــل تنظی ــی از قبی ــات او موضوعات ــتر مکتوب ــت. بیش ــوده اس ب

ــد  حــق ســقط جنیــن و مــواردی از ایــن دســت اســت. رســانه ها مدعی ان
ــران  ــه ای ــان ب ــی زن ــش تاریخ ــوع نق ــا موض ــی ب ــام پژوهش ــرای انج او ب

ــود. آمــده ب
ــکار  ــود، ش ــده ب ــران آم ــه ای ــه ب ــی ک ــر هدف ــا ه ــود و ب ــه ب ــر هرک هودف
نیروهــای امنیتــی شــد. بی شــک او نــه اولیــن مهــره آمریــکا بــرای 
ــود. حضــور پرتعــداد  ــه آخریــن آن هــا خواهــد ب نفــوذ در ایــران اســت و ن
ــی، موجــی  ــا ســرویس های غرب ــط ب شــخصیت های شــناخته شــده مرتب
از نگرانی هــا را در کشــور ایجــاد کــرده اســت. محمدجــواد جمالــی، نماینــده 
مجلــس می گویــد: »هدف گــذاری دشــمن روی اقشــاری اســت کــه 
زمــان انقــالب را درک نکرده انــد و امیــد دارنــد بــا اســتفاده از شــکاف بیــن 
نســلی بــه انقــالب ضربــه بزننــد. البتــه دشــمن عوامــل داخلــی در مراکــز 
مختلــف مثــل دانشــگاه ها دارد کــه بایــد نســبت بــه آن هــا هشــیار بــود.« 
فرهــاد فالحتــی هــم ضمــن انتقــاد بــه تســامح و تســاهل وزارت خارجــه در 
مواجهــه بــا غــرب معتقــد اســت: »نهادهــا و ارگان هایــی کــه بایــد فضــای 
داخلــی را رصــد کننــد و فضــای جامعــه و مشــکالت را بــه خوبــی بشناســند 
ــن شــرایط  ــه ای ــا ادام ــد. ب ــی ندارن ــار تســاهل شــده اند و تســلط کاف دچ

ــورد.« ــم خ ــات را خواهی ــه اقدام ــه   این گون ضرب

جاسوسان در ایران چه می کنند؟

موسوی الرگانی خطاب به وزیر کشاورزی:
از واردات جلوگیری و برای صادرات برنامه ریزی کنید

حتما بخوانید!
جوانان و نوجوانان، قربانی ... سه شنبه 25 خردادماه 21395

ـــمـــاره 178 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



آغاز پرداخت وام 2 میلیون تومانی 
به بازنشستگان

بانــک رفــاه کارگــران تــا ســقف 20 میلیــون ریال تســهیالت 
قــرض الحســنه بــه بازنشســتگان، مســتمری بگیران 
و مقرری بگیــران ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخــت 

می کنــد.
 بانــک رفــاه امســال 300 میلیــارد ریال وام قرض الحســنه 
را بــرای بازنشســتگان، مســتمری بگیــران و مقــرری 
بگیــران ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه حقــوق خــود را از 
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــد، در نظ ــت می کنن ــک دریاف ــن بان ای

ــه  ــر گرفت ــارات در نظ ــاه، اعتب ــک رف ــالم بان ــر اع ــا ب بن
اعتبــاری ســال  از مفــاد سیاســت های  شــده فراتــر 
 جــاری و از محــل منابــع بانــک تامیــن شــده اســت 
ــد  ــزد 4 درص ــا کارم ــاه ب ــت آن 36 م ــدت بازپرداخ و م

ــت.  اس
متقاضیــان دریافــت ایــن تســهیالت بایــد از طریــق 
ــه  ــذ معرفی نام ــتگان و اخ ــون بازنشس ــه کان ــه ب مراجع
بــرای ارایــه درخواســت خــود بــه بانــک اقــدام کننــد. ایرنــا

 کاهش 34 درصدی حجم 
روان آب های کشور

از ابتــدای ســال آبــی جــاری تاکنــون، حجــم روان آب هــا 
ــط  ــال متوس ــا س ــه ب ــطحی، در مقایس ــای س و جریان ه
بلندمــدت 34 درصــد کاهــش داشــته اســت. بــر اســاس 
ــدای  ــران، از ابت ــع آب ای اطالعــات شــرکت مدیریــت مناب
مهرمــاه ســال گذشــته تاکنــون،  بیشــترین میانگیــن 
افزایــش روان آب هــا و جریان هــای ســطحی در مقایســه 
بــا متوســط ســال گذشــته، در حوضــه آبــی دریاچــه 
ارومیــه بــا 174 درصــد و بیشــترین میانگیــن کاهــش در 
حوضــه آبــی  هامــون و مــرزی شــرق بــا 9 درصــد کاهــش 

ــوده اســت. همــراه ب
 بــر اســاس ایــن گــزارش، حوضه هــای آبــی خلیــج 
ــد  ــا 60 و 41 درص ــب ب ــه ترتی ــزر ب ــای خ ــارس و دری ف
افزایــش، بــه ترتیــب رتبه هــای دوم و ســوم را در افزایــش 
بــا ســال  مقایســه  در  حجــم جریان هــای ســطحی 

ــد.  ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــته، ب گذش
ــر ایــن گــزارش، میــزان روان آب هــای کل کشــور در  ــا ب بن
ــب  ــر مکع ــون مت ــارد و 466 میلی ــاری 45 میلی ســال ج
بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته بــا 30 میلیــارد و 662 
ــه  ــش مواج ــد افزای ــا 48 درص ــب، ب ــر مکع ــون مت میلی
بــوده اســت. بنــا بــر ایــن گــزارش، بــه  رغــم اینکــه حجــم 
ــا  ــی جــاری در مقایســه ب جریان هــای ســطحی ســال آب
ســال آبــی گذشــته 48 درصــد افزایــش داشــته، امــا در 
ــا 34 درصــد کاهــش  ــدت ب ــا متوســط بلندم مقایســه ب

ــگاران مواجــه اســت. باشــگاه خبرن

برنامه ایران برای افزایش ۷۰ درصدی 
ظرفیت تولید بنزین

عبــاس کاظمــی، مدیــر شــرکت پاالیــش و پخــش 
ــه ای اعــالم کــرد  فرآورده هــای نفتــی ایــران طــی مصاحب
ایــران قصــد دارد ظرفیــت تولیــد بنزیــن خــود را طــی 44 

ــد.  ــش ده ــده 70 درصــد افزای ســال آین
کاظمــی  تاکیــد کــرد: ایــران بــا هــدف کاهــش وابســتگی 
ــد  ــن تولی ــت بنزی ــود کیفی ــن و بهب ــه واردات بنزی خــود ب
داخــل، 14 میلیــارد دالر در پاالیشــگاه های خــود ســرمایه 
ــامل  ــرمایه گذاری ش ــن س ــه ای ــرد ک ــد ک ــذاری خواه گ

ــود.  ــد ب ــود خواه ــگاه های موج ــعه پاالیش توس
بنــا بــه گفتــه ایــن مقــام نفتــی، در حــال حاضــر ظرفیــت 
ــون بشــکه در روز اســت  ــران 1.85 میلی ــن ای ــد بنزی تولی
کــه در ســال 2020 بــه 3.2 میلیــون بشــکه خواهــد رســید. 
ــج  ــتاره خلی ــام س ــا ن ــد ب ــگاه های جدی ــی از پاالیش یک
فــارس در مــاه مــارس ســال آینــده آغــاز بــه کار خواهــد 
ــکه در  ــزار بش ــگاه 360 ه ــن پاالیش ــت ای ــه ظرفی ــرد ک ک

روز اســت.
ــبک  ــت س ــات گازی و نف ــا از میعان ــد دارد ت ــران قص  ای
خــود بــرای تولیــد بنزیــن و نفتــا بــرای اســتفاده در 

تاسیســات پتروشــیمی  اســتفاده کنــد.

 افزایش قیمت هندوانه 
از 25۰ تومان به 15۰۰ تومان

رییــس اتحادیــه میــوه و سبزی فروشــان اصفهــان گفــت: 
هندوانــه در تعــدادی از اســتان های عرضــه کننــده از بیــن 
ــان  ــازار اصفه ــه ب ــه ای ب ــق، هندوان ــن مناط ــت و از ای رف
نرســید و ایــن موضــوع باعــث افزایــش قیمــت هندوانــه 

در حــد 1500 تومــان شــد. 
ــرای  ــکلی ب ــه مش ــان اینک ــا بی ــماعیلی ب ــی اس نوروزعل
تامیــن میــوه در مــاه مبــارک رمضــان وجــود نــدارد، 
 اظهــار کــرد: امســال در مــاه مبــارک رمضــان قیمــت میــوه 
ــه شــدت کاهــش  ــه ســال گذشــته ب و ســبزی نســبت ب

یافتــه اســت.
 وی بــه وضعیــت خریــد و فــروش میــوه در ســطح 
ــی  ــطح مال ــه س ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــازار اش ب
ــود.  ــام می ش ــوه انج ــد می ــردم، خری ــف م ــار مختل اقش
می کننــد  خریــداری  میــوه  کمتــری  مقــدار  برخــی 
خریــد  ســایرین  از  بیشــتر  مراتــب  بــه  برخــی   و 

دارند. 
رییــس اتحادیــه میــوه و سبزی فروشــان اصفهــان اضافــه 
کــرد:  بــه عنــوان نمونــه 10 رقــم زردآلــو و 10 رقــم گیــالس 
در ســطح بــازار وجــود دارد و هــر کــس بــا توجــه ســطح 
ــا  ــن میوه ه ــی از ای ــود، نوع ــی خ ــه مال ــدی و بنی  درآم
را خریــداری می کنــد. گیــالس در هفتــه گذشــته کیلویــی 
ــه 8  ــوده، امــا در هفتــه جــاری ب ــا 15 هــزار تومــان ب 11 ت

هــزار تومــان رســیده اســت.
ــه در  ــروش هندوان ــت عرضــه و ف ــه وضعی  اســماعیلی ب
مــاه مبــارک رمضــان اشــاره کــرد و ادامــه داد: در قبــل از 
مــاه رمضــان هندوانــه جیرفــت و اهــواز بــه قیمــت کیلویی 
250 تومــان رســیده بــود کــه حتــی کرایــه جابه جایــی آن 
ــن  ــاورزان ای ــرای کش ــد ب ــرایط بای ــن ش ــود. در ای ــز نب نی

مملکــت گریســت.

اخبار کوتاه

ــای کاهــش ســود  ــه زمزمه ه ــی ک در حال
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده
ــده  ــرح ش ــش مط ــی پی ــی از مدت بانک
هماهنگــی  شــورای  ســابق  رییــس  همتــی،  و  بــود 
بانک هــا، آن را یــک ضــرورت دانســته بــود، اقــدام یکــی 
از بانک هــای خصوصــی در کاهــش ســود بانکــی از 18 بــه 
16 درصــد مشــتریان را شــوکه کــرد. تــا پیــش از این رســم 
بــر ایــن بــود کــه کاهــش ســود بانکــی در جلســات متعدد 
 بــا حضــور نماینــدگان بانــک و دولــت بررســی شــود 
ــه  ــد این گون و نتیجــه آن اعــالم شــود؛ امــا در مــورد جدی
ــل  ــا آزادی عم ــه ب ــک مربوط ــه بان ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

جدید بانک ها دست به این اقدام زده است.
خودسرانه یا با هماهنگی؟

ــان الزم  ــا زم ــادی مدت ه ــت ع ــه در حال ــرایطی ک در ش
ــرخ ســود  ــرای کاهــش ن ــق ب ــه تواف ــا ب ــه بانک ه ــود ک ب
ــبکه  ــه در ش ــور یکپارچ ــه ط ــورد ب ــن م ــد و ای ــن دهن ت
ــر  ــرار ب ــک و ق ــک بان ــدام ی ــد، اق ــرا درآی ــه اج ــی ب بانک
ــر در کاهــش ســود ســپرده  ــای دیگ ــه آن در بانک ه ادام
بــه 16 درصــد، جــای ســوال دارد کــه چگونــه در شــرایطی 
ــود  ــرای س ــد ب ــالم می کن ــما اع ــزی رس ــک مرک ــه بان ک
 مصــوب شــورای پــول و اعتبــار ســقف تعیین شــده اســت 
 و بانک هــا می تواننــد بــرای کمتــر از آن توافــق کننــد 
ولــی در نهایــت بایــد بــه تاییــد بانــک مرکــزی و تصویــب 
ــود  ــش س ــرای کاه ــرانه ب ــا خودس ــد، بانک ه ــورا برس ش

ــد؟  ــدام می کنن اق
ــدون  ــد ب ــا نمی توان ــدام بانک ه ــن اق ــم ای ــور حت ــه ط ب
ــدون  ــا ب ــق ی ــی تواف ــزی و حت ــک مرک ــا بان هماهنگــی ب
نفعــی بــرای آن هــا انجــام شــده باشــد، آن هــم در 

شــرایطی کــه ســود تســهیالت از 22 درصــد تغییــری 
ــت. ــاد اس ــان زی ــا همچن ــول بانک ه ــه پ ــرده و هزین نک

توافقات پنهانی
گویــا ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه گرچــه ظاهــرا بانک هــا 
ــه  ــاز هــم ب ــی ب ــد، ول توافق نامــه رســمی  منتشــر نکرده ان
روال ســابق در جلســات خــود دربــاره نــرخ ســود تفاهــم 
ــز رســیده  ــک مرکــزی نی ــد بان ــه تایی ــه ب ــد کــه البت کردن
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه کاهــش نــرخ ســود بــه 

طــور تدریجــی در بانک هــا انجــام خواهــد شــد و در ایــن 
حالــت، دیگــر انتقــادات قبلــی مبنــی بــر توافــق و حتــی 
تبانــی بانک هــا در ســود مطــرح نمی شــود. در عیــن حــال 
ــرخ ســود کمرنــگ شــده   کــه بحــث تعییــن دســتوری ن

و تصمیم گیری ظاهرا آزاد به نظر می رسد. 
آن طــور کــه مدیــران بانکــی بــه خبرنــگاران اعــالم کردنــد 
نــرخ ســود ســپرده فعــال در بانک هــا تــا 2 درصــد کاهــش 
پیــدا خواهــد کــرد و ظاهــرا ســود تســهیالت بــدون تغییــر 

در همــان 22 درصــد باقــی می مانــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه اگــر قــرار بــود نــرخ ســود بــه روال قبــل بــرای تصویب 
بــه شــورای پــول و اعتبــار می رفــت، بــه طــور حتــم نــرخ 
ــدا  ــا ســود ســپرده کاهــش پی ســود تســهیالت همــراه ب
ــا  ــرای بانک ه ــع ب ــن نف ــت ای ــن حال ــا در ای ــرد؛ ام می ک
وجــود دارد کــه بــا وجــود کاهــش 2 درصــدی نــرخ 
ــد  ــری نخواه ــرخ ســود تســهیالت تغیی ســود ســپرده، ن
ــده ادامــه  ــا شــش مــاه آین ــد ت داشــت. ظاهــرا ایــن رون
دارد و بانک هــا بــه تدریــج نــرخ ســود ســپرده را کاهــش 
بــرای  بانک هــا  پیــش گرفتــه  در  روال  داد.  خواهنــد 
کاهــش نــرخ ســود بــدون مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار 
زمانــی مــورد تاییــد بیشــتری قــرار می گیــرد کــه چنــدی 
پیــش بانــک مرکــزی از تصمیــم بــرای اجــرای سیاســتی 
ــارج از  ــی در خ ــود بانک ــرخ س ــن ن ــرای تعیی ــد ب جدی
شــورای پــول و اعتبــار خبــر داده بــود؛ به طــوری کــه قــرار 
بــود ایــن بانــک هدایــت ســاز و کار تعییــن نــرخ ســود بــه 

بــازار بیــن  بانکــی را در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
سود تسهیالت

ــد  ــه 16 درص ــرایطی ب ــی در ش ــپرده بانک ــود س ــرخ س ن
ــرای  ــون ب ــر تاکن ــال اخی ــه در 2، 3 س ــه ک ــش یافت کاه

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــه کاه ــت ک ــار اس ــن ب چهارمی
در اردیبهشــت ماه 1393 نــرخ ســود ســاالنه ســپرده 
 بــه 22 درصــد، در اردیبهشــت ماه 1394 بــه 20 درصــد

ــه 16  ــون ب ــد و اکن ــه 18 درص ــال ب ــن س ــاه همی بهمن م
ــی اســت کــه  ــن در حال ــه اســت؛ ای درصــد کاهــش یافت
ســود تســهیالت در ظاهــر 22 و در باطــن حتــی بیشــتر از 

26 دریافــت می شــود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

کاهش سود بانکی، خودسرانه یا با هماهنگی؟

ســخنگوی دولــت از مــردم بابــت حقوق هــای نجومــی 
ــرد  ــد عذرخواهــی ک ــر و امی ــت تدبی ــران در دول   برخــی مدی
این گونــه  اجــازه  قانــون،  اصــالح  بــا  گفــت:  و 
محمدباقــر  داد.  نخواهیــم  آینــده  در  را  سوء اســتفاده ها 
نوبخــت دربــاره حقوق هــای نجومــی  )غیرمتعــارف( برخــی 

مدیــران بانک هــا و بیمه هــا بیــان کــرد: یــک 
فیــش حقوقــی نبــود، بلکــه دریافــت مــوردی 

بــود کــه از دو محــل تشــکیل می شــد. 
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــه سلســه  ــوط ب ــه داد: یکــی مرب کشــور ادام
ــی  ــت عموم ــاس رای هیئ ــر اس ــی ب مطالبات
ــر  ــش دیگ ــود و بخ ــت اداری ب ــوان عدال  دی

ــا  ــد ب ــه بای ــود ک ــاص ب ــاده خ ــوق الع ــک ف ــه ی ــوط ب مرب
موافقــت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی انجــام می شــد 
و ســازمان آن را موجــه نمی دانســت. وی اضافــه کــرد: 
ــران  ــری مدی ــم پیگی ــه رغ ــت ب ــن جه ــه همی ــازمان ب س
ــا  ــرد و آن ه ــد نک ــت را تایی ــا، آن پرداخ ــا و بیمه ه بانک ه
ــی  ــه غیرقانون ــد ک ــتفاده کردن ــاص اس ــاده خ ــوق الع از ف

بــود. همان گونــه کــه مســئوالن دیــوان محاســبات توضیــح 
دادنــد آن بخــش، غیرقانونــی بــود و از آن هــا دریافــت شــد. 
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــد ک ــب ش ــه موج ــفانه آنچ متاس
بتواننــد پاداش هــای غیرمتعــارف پرداخــت کننــد، مجوزهای 
ــان  ــه برخــی از آن ــف ب ــی اســت کــه در قوانیــن مختل قانون
داده شــده اســت. معــاون رییــس جمهــور بــا 
اشــاره بــه حساســیت و پیگیری هــای مکــرر 
داد:  ادامــه  فیش هــا  ایــن  بــه  رســانه ها 
ــد ــه می کنن ــوع توج ــن موض ــه ای ــه ب  از اینک
بایــد بســیار خرســند باشــیم و کاری نداریــم 
ــر عامــل  ــک مدی ــوق ی ــن حق ــه ای ــا ب ــه آی ک
بیشــتر پرداختنــد یــا بــه فســاد 3 هــزار 
ــدان  ــه منتق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی؟ نوبخــت ب ــارد تومان میلی
ــکاالت  ــه اش ــد ب ــا بای ــت: م ــد، گف ــاد کنن ــد انتق می توانن
ــت و  ــازمان مدیری ــس س ــم. ریی ــیدگی کنی ــت رس ــه دق ب
ــک  ــی ی ــرد: حت ــح ک ــه تصری ــور در ادام ــزی کش برنامه ری
مــورد حقــوق غیرعادالنــه بــرای دولتــی کــه می خواهــد رفــاه 

ــع ــت. ربی ــه نیس ــاورد، پذیرفت ــت بی و عدال

عذرخواهی نوبخت از حقوق های نجومی
نظام پرداخت ها اصالح می شود

در  حالــی  در  مناطــق کشــور  از  تعــدادی  خاموشــی  خبــر 
هماهنگــی  معــاون  شــده کــه  منتشــر  رســانه ها  بعضــی 
هیچ گونــه  تاکنــون  کــرده  اعــالم  توانیــر  بــرق  توزیــع 
یــک  هیــچ  در  تولیــد  کمبــود  دلیــل  بــه   خاموشــی 
ــوص  ــام درخص ــت. حقی ف ــاده اس ــاق نیفت ــور اتف ــاط کش از نق

وضعیــت تولیــد نیروگاه هــای کشــور گفــت: 
وضعیــت تولیــد نیروگاه هــا به طــور کامــل تحــت 
ــل  ــه دلی ــچ خاموشــی ب ــرار دارد و هی ــرل ق کنت
ــه  ــه گفت ــق نشــده اســت. ب ــد محق ــود تولی کمب
ــدرت  ــر ق ــرق توانی ــع ب ــی توزی ــاون هماهنگ مع
ــزار  ــش از 50 ه ــور بی ــای کش ــد نیروگاه ه خری
ــی اســت  ــن در حال ــن شــده و ای ــگاوات تبیی م
ــرف  ــگاوات مص ــزار م ــط 43 ه ــروز فق ــه دی ک

ــی  ــا خاموش ــادی ت ــه زی ــون فاصل ــت و اکن ــورت گرف ــرق ص ب
داریــم. او درخصــوص اخبــار منتشرشــده مبنــی بــر بــروز 
ــود  ــل وج ــرد: دلی ــار ک ــور اظه ــاط کش ــی نق ــی در بعض خاموش
ایــن خاموشــی ها، ایجــاد مشــکل در شــبکه بــوده اســت و ایــن 
ــدارد.  ــد نیروگاه هــا ن ــا وضعیــت تولی ــچ ارتباطــی ب موضــوع هی

ــده  ــزی ش ــی برنامه ری ــه خاموش ــام هیچ گون ــه حقی ف ــه گفت ب
ــه شــرایط  ــه ب ــا توج ــن نشــده و ب ــرای فصــل تابســتان تبیی ب
ــاد در اوج  ــیار زی ــال بس ــه احتم ــه ب ــت ک ــوان گف ــرف می ت مص
گرمــا نیــز در هیــچ منطقــه ای خاموشــی برنامه ریزی شــده 
ــرق  ــبکه ب ــه ش ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــد آم ــود نخواه ــه وج ب
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــترده اس ــیار گس ــور بس کش
ــک  ــا، ی ــود گرم ــل وج ــه دلی ــت ب ــن اس ممک
ــل  ــه دلی ــود و ب ــوزی ش ــار آتش س ــس دچ تران
ــن  ــه ای ــد ک ــاق بیفت ــی اتف ــرات، خاموش تعمی
مســئله نیــز ممکــن اســت بــه دالیــل دیگــر و در 
ســایر فصــول ســال نیــز حــادث شــود. بــه گفتــه 
ــدرت  ــر ق ــرق توانی ــع ب ــی توزی ــاون هماهنگ مع
ــرداری نیروگاه هــای کشــور 50 هــزار  ــل بهره ب قاب
مــگاوات اســت و بــا 5 درصــد رشــد بــاری کــه خواهیــم داشــت 
ــه 52 هــزار و 500 مــگاوات خواهــد رســید کــه اگــر مدیریــت  ب
ــه  ــز ب ــود نی ــگاوات کمب ــن 2000 م ــرد ای ــورت بگی ــرف ص مص
راحتــی جبــران خواهــد شــد. حقی فــام ادامــه داد: بــا کارهــای 
ــر ــرد. مه ــال ک ــت مصــرف را اعم ــوان مدیری بســیار ســاده می ت

بــه گفتــه قائم مقــام وزیــر کشــاورزی مــوز، انبــه، نارگیــل و آنانــاس تنهــا میوه هــای 
ــرای واردات آن هــا مجــوز صــادر  ــی مجــازی هســتند کــه وزارت کشــاورزی ب واردات
کــرده اســت. براســاس آمــار رســمی  منتشرشــده بــه غیــر از مــوز، نارگیــل، آنانــاس 
و انبــه کــه جــزو میوه هــای مجــاز وارداتــی بــه  شــمار می رونــد، میوه هــای دیگــری 
ــادی  ــق مب ــز از طری ــا، منگوتیــن )مگنوســتین( و ... نی ــدی، پاپای ــی هن ــد گالب مانن
ــا  ــد ام ــادی ندارن ــم زی ــه حج ــه گرچ ــده اند ک ــور وارد ش ــه کش ــرک ب ــمی  و گم رس
بــه گفتــه علی اکبــر مهرفــرد، قائــم مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور بازرگانــی 
ــوع  ــی ممن ــای واردات ــت. میوه ه ــده اس ــادر نش ــا ص ــرای واردات آن ه ــوزی ب مج
ــاره  ــا اش ــه پاپای ــوان ب ــه می ت ــتند ک ــدودی داش ــم و مح ــیار ک ــم بس ــورود حج  ال
ــده  ــور وارد ش ــه کش ــرم آن ب ــا 100 کیلوگ ــته تنه ــال گذش ــه س ــه در 12 ماه ــرد ک ک
اســت یــا اینکــه منگوتیــن و گالبــی هنــدی در گــروه میــوه ای ماننــد انبــه بــه ثبــت 
رســیده اند کــه مشــخص نیســت دقیقــا چقــدر از ایــن محصــوالت همــراه انبــه بــه 
کشــور وارد شــده اســت. قائم مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور بازرگانــی دربــاره 
ــاس  ــل و آنان ــه، نارگی ــوز، انب ــوه م ــار می ــا چه ــرد: تنه ــار ک ــی اظه ــای واردات میوه ه
ــه کشــور وارد شــوند؛  ــادی رســمی  ب ــق مب ــد از طری ــد و می توانن مجــوز واردات دارن
ــازار  ــتن ب ــه داش ــه ب ــا توج ــوند. ب ــد نمی ش ــور تولی ــا در کش ــن میوه ه ــه ای ــرا ک  چ
و مشــتری می تواننــد ضمــن گذرانــدن مراحــل بهداشــتی و قرنطینــه ای وارد شــوند. 
وی تصریــح کــرد: گرچــه واردات دیگــر میوه هــای تــازه بــه کشــور مجــوزی از وزارت 
جهــاد کشــاورزی ندارنــد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه واردات آ ن هــا بســیار محــدود بــوده 

اســت، بــه آن ورود پیــدا نکرده ایــم.

  رییــس اداره آبفــای شــهرضا گفــت: در حــال حاضــر 50 هــزار انشــعاب آب 
می کننــد.  اســتفاده  شــهرضا  آبفــای  شــرکت  خدمــات  از  واحــد  هــزار   62 و 
محمدحســین صالــح در جلســه ای کــه بــه منظــور بررســی بحــران کم آبــی شهرســتان 
ــرد: در شهرســتان شــهرضا امســال بحــران آب حــدود 20  روز  ــار ک ــزار شــد، اظه برگ
ــرد: در حــال  ــح ک ــاز شــده اســت. وی تصری ــل آغ ــدت مشــابه ســال قب ــر از م زودت
حاضــر در شــهرضا 50 هــزار انشــعاب آب و 62 هــزار واحــد از خدمــات شــرکت آبفــای 
شهرســتان اســتفاده می کننــد؛ عــالوه بــر ایــن آغــاز بــه کار حــدود 30 هــزار کولــر آبــی 
ــل  ــوان شــبکه آبرســانی شهرســتان تحمی ــر ت ــادی از مصــرف آب را ب ــز حجــم زی نی
می کنــد. رییــس اداره آبفــا شــهرضا افــزود: ایجــاد ســایه بان بــر روی کولرهــای آبــی 
ــازل و اداره هــا تاثیــر بســزایی در کاهــش  و تعویــض سیســتم فرســوده آبرســانی من
میــزان مصــرف و همچنیــن جلوگیــری از پــرت منابــع آبــی دارد. صالــح اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر افــت محســوس منابــع تامیــن آب شــهرضا، معضلــی بــزرگ اســت کــه 
بــرای مدیریــت آن نیازمنــد همــکاری و مشــارکت مــردم و اداره هــای دولتــی هســتیم. 
وی ضمــن تاکیــد بــر لــزوم جداســازی شــبکه آب شــرب از غیرشــرب اضافــه کــرد: 
ــه اســت کــه  ــر ثانی ــر ب ــرای هــر نفــر160 لیت ــه ب ســرانه مصــرف آب در شــهرضا روزان
حــدود 4 لیتــر آن بــه مصــرف شــرب می رســد و حــدود 156 لیتــر بــر ثانیــه آب صــرف 
مصــارف دیگــر می شــود؛ در حالــی کــه می تــوان ایــن میــزان آب را از ســایر منابــع نیــز 
تامیــن کــرد. صالــح تصریــح کــرد: چیــزی بــه نــام آب معدنــی وجــود نــدارد؛ آنچــه کــه 
مــردم تحــت ایــن عنــوان خریــداری می کننــد، در واقــع آب هــای بســته بندی هســتند 

کــه حــدود 50 درصــد از مــوارد کشــت میکروبــی آن هــا مثبــت اعــالم می شــود.

قنــد و شــکر، جــزو محصوالتــی اســت کــه بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفــی 
ــا کمتریــن نوســان قیمــت و بهتریــن شــرایط تولیــد  صنایــع قنــد و شــکر ب
طــی ســال های اخیــر مواجــه بــوده اســت و بــا ادامــه ایــن وضعیــت، کشــور 
تــا 4 ســال آینــده بــه مــرز خودکفایــی می رســد. بهمــن دانایــی اظهــار کــرد: 
ــودی داشــته اســت؛  ــد صع ــک رون ــد ی ــد تولی طــی 2 ســال گذشــته فرآین
ــه یــک میلیــون و 122 هــزار  ــه ای کــه تولیــد شــکر در ســال 1392 ب ــه گون ب
ــه در  ــرد ک ــور ک ــن عب ــون ت ــرز 1.5 میلی ــن رســید و در ســال گذشــته از م ت
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــته اس ــابقه نداش ــد س ــت قن ــاله صنع ــخ 120 س تاری
ــد  ــت قن ــی در صنع ــه خودکفای ــعه 1404 ب ــم انداز توس ــق چش ــه در اف  اینک
و شــکر اشــاره شــده اســت و علی رغــم بــروز مشــکالت متعــدد در ســال های 
دولــت گذشــته، بــه نظــر می رســد بــا ادامــه  ایــن رونــد تــا 4 ســال آینــده بــه 
خودکفایــی کامــل خواهیــم رســید، افــزود: پیــش از ایــن بیشــترین رکــورد 
تولیــد قنــد بــه ســال 1385 بــا یــک میلیــون و 274 هــزار تــن بازمی گــردد 
ــن  ــزار ت ــدود 550 ه ــه ح ــد ب ــزان تولی ــدی، می ــال های بع ــه در س ــه البت ک
ــت  ــدن دول ــا روی کار آم ــدی و ب ــال های بع ــا در س ــرد؛ ام ــدا ک ــش پی کاه
ــاری  ــال ج ــود در س ــی می ش ــرد و پییش بین ــدا ک ــود پی ــد بهب ــم رون یازده
میــزان تولیــد قنــد و شــکر بــه بیــش از 1.6 میلیــون تــن برســد. دبیــر انجمن 
ــد  ــت قن ــون در صنع ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــکر ب ــد و ش ــع قن ــی صنای  صنف
داد:  ادامــه  بــه ضریــب خودکفایــی 70 درصــدی رســیده ایم،  و شــکر 

نظــر می رســد. بــه  کافــی  انبارهــای کشــور  هم اکنــون موجــودی 

فقط 4 میوه، مجوز واردات دارند

صادرات بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان خرما
ــه کشــورهای مختلــف انجــام شــده اســت کــه در ایــن میــان  در دو مــاه نخســت امســال، ۱۳۳ میلیــارد تومــان صــادرات خرمــا ب
وســیه رفتــه اســت. کشــورهای افغانســتان، انگلســتان، هنــد، ترکیــه، امــارات  فقــط ۳ میلیــارد تومــان آن بــه مقصــد فدراســیون ر

ی های خرمــای ایــران هســتند. ی، آذربایجــان دیگــر مشــتر بــی، مالــز متحــده عر

در قاب تصویر

معاون هماهنگی توزیع برق توانیر:
خاموشی ها به نیروگاه های برق ربطی ندارد

خودکفایی قند و شکر تا 4 سال دیگربحران آب، 2۰ روز زودتر آغاز می شود

فوالد مبارکه

اقتصاد روز

اجرای موفقیت آمیز نوسازی 
ورق نورد سرد فوالد مبارکه

اجــرای  رییــس  غزالــی،  مســعود  کیمیای وطن 
پروژه هــای نــورد ســرد فــوالد مبارکــه گفــت: اجــرای پــروژه 
نوســازی و جایگزینــی اتوماســیون خــط اصــالح ورق شــماره 
ــورت EPC در  ــه ص ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد ش ــورد س 1 ن
خردادمــاه ســال گذشــته طــی قــراردادی کــه توســط 
شــرکت  بــا  بــود  شــده  تنظیــم  کارخانــه  مهندســی 
ــرای  ــمت اج ــه قس ــرا ب ــت اج ــد و جه ــک منعق فوالدتکنی

پروژه های نورد سرد ابالغ گردید. 
ــن خــط ــی ای ــای کنترل ــی  بخش ه ــن اســاس، تمام ــر ای  ب

شــامل خــط اصلــی و ماشــین روغــن کاری و نیــز ماشــین 
ــرل  ــتم کنت ــرارداد از سیس ــان ق ــت در زم ــوش می بایس ج

ــل می شــد.  ــد تبدی ــرل جدی ــه سیســتم کنت ــم ب قدی
ــروژه ــن پ ــر در ای ــل ذک ــکات قاب ــی از ن ــزود: یک ــی اف  غزال
ــاس  ــر اس ــگ )HMI( ب ــتم مونیتورین ــک سیس ــی ی طراح
نــرم افــزار پایــه  WinCC زیمنــس در 5 نقطــه از خــط 
ــی  ــرل اصل ــاق کنت ــرل ورودی، ات ــاق کنت ــامل ات ــد ش تولی
ــرق  ــاق ب ــاق کنتــرل خروجــی، واحــد کنتــرل کیفــی و ات ات
اســت و ایــن مطلــب از آن جهــت حایــز اهمیــت اســت کــه 
ــس  ــام عک ــکان انج ــد، ام ــگ جدی ــتم مونیتورین در سیس
ــوب  ــو مطل ــه نح ــزوم و ب ــع ل ــریع در مواق ــای س العمله
توســط بهره بــردار بــا قابلیــت و انعطــاف زیــاد فراهــم شــده 

اســت. 
ــت:  ــه گف ــرد در ادام ــورد س ــای ن ــرای پروژه ه ــس اج ریی
نکتــه مهــم دیگــر در ایــن پــروژه، انجــام فعالیت هــا مطابــق 
ــن هم پوشــانی  ــا در نظــر گرفت ــه ب ــی اســت ک ــه زمان برنام
بعضــی فعالیت هــا در کمتریــن زمــان ممکــن انجــام شــده؛ 
بــه گونــه ای کــه شناســایی سیســتم در یــک مــاه، طراحــی 
در 3 مــاه، تامیــن و ســاخت در 7 مــاه و آماده ســازی جهــت 
نصــب و راه انــدازی در 2 مــاه صــورت گرفتــه اســت. مهندس 
حمیدرضــا نصیــری، کارشــناس اجــرای پــروژه ناحیــه نــورد 
ــی  ــط اصل ــرل خ ــتم کنت ــت: سیس ــه گف ــز در ادام ــرد نی س
مبتنــی بر PLC هــای قدیمــی  Westinghouse و سیســتم 
کنتــرل ماشــین روغــن کاری مبتنــی بــر PLC هــای زیمنس 
متعلــق بــه چنــد دهــه پیــش بــوده کــه در مجمــوع بالــغ بــر 
1500 عــدد ســیگنال ورودی و خروجــی را کنتــرل می کــرد. 
ــس  ــتم های زیمن ــه سیس ــتم ب ــن سیس ــل ای ــت تبدی جه
ــا  ــاس PLC S7 و ب ــر اس ــه ب ــای مربوط ــدرن طراحی ه م
ــیگنال ها  ــع آوری س ــت جم ــتفاده از Remote l/O جه اس
و ارتبــاط بــا CPU در نظــر گرفتــه شــد. نصیــری افــزود: در 
بخــش ماشــین جــوش، سیســتم کنتــرل مبتنــی بــر یــک 
مجموعــه  بســیار قدیمــی  رلــه کنتاکــی بــوده کــه در سیســتم 
ــتفاده از  ــی  و اس ــای قدیم ــل رله ه ــذف کام ــا ح ــد ب جدی
ــک  ــراوان ی ــای ف ــدن مزای ــه ش ــر اضاف ــالوه ب PLC S7 ع
ــر PLC نســبت بــه یــک مجموعــه  رلــه  سیســتم مبتنــی ب
کنتاکتــی، سیســتم کنتــرل ماشــین جــوش خــط اصلــی از 
طریــق شــبکه بــه ســایر مکانیزم هــا متصــل شــده و قابلیــت 

انعطــاف زیــادی در ایــن سیســتم اضافــه شــده اســت.

کمبود آب در واحدهای صنعتی 
چهارمحال و بختیاری

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه مشــکل کمبــود آب در 
ــه آب  ــت ب ــش صنع ــت: بخ ــی گف ــای صنعت واحده
ــق پســاب  ــوان آن را از طری ــاز دارد کــه می ت ــادی نی زی
نیــز تامیــن کــرد. ســید نعیــم امامــی  در ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی چهارمحــال و بختیــاری 
ــتان  ــی اس ــای صنعت ــیاری از واحده ــرد: بس ــار ک اظه
ــح  ــود آب مواجــه هســتند. وی تصری ــا مشــکل کمب ب
ــه  ــاز دارد ک ــادی نی ــه آب زی ــت ب ــش صنع ــرد: بخ ک
می تــوان آن را از طریــق پســاب نیــز تامیــن کــرد. 
امامــی  خاطرنشــان کــرد: بــرای مثــال شــرکت فــوالد 
سفیددشــت بیــش از 200 لیتــر بــر ثانیــه آب نیــاز دارد 
کــه 100 لیتــر آن از طریــق پســاب تامیــن خواهــد شــد.

نقشه راه فرش استان کرمان 
تدوین می شود

معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرگانــی   معــاون 
ــم  ــعی می کنی ــت: س ــان گف ــتان کرم ــارت اس و تج
ــردن  ــم ک ــرای فراه ــود ب ــه می ش ــه ارای ــی ک خدمات
زیرســاحت ها و بهبــود شــرایط باشــد و ماموریــت 
تدویــن نقشــه راه فــرش اســتان کرمــان توســط اتــاق 
بازرگانــی در دســت انجــام اســت. مصطفــی زریســفی 
در جلســه شــورای راهبــردی و کمیتــه فرش دســتباف 
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: فــرش بــه لحــاظ اهمیتــی 
کــه در اشــتغالزایی و ارزش اقتصــادی دارد، به شــدت 
مــورد توجــه همه مســئوالن اســتان اســت. وی افزود: 
ــه  ــایل را صادقان ــکالت و مس ــات، مش ــد در جلس بای
مطــرح و بــرای رفــع آن، کار دنبــال شــود؛ بیــان 
مشــکالت بــرای تضعیــف هیــچ دســتگاهی نیســت. 
ــی  ــم خدمات ــعی می کنی ــرد: س ــح ک ــفی تصری زریس
 کــه ارایــه می شــود بــرای فراهــم کــردن زیرســاخت ها 
ــه  ــن نقش ــت تدوی ــد و ماموری ــرایط باش ــود ش و بهب
ــی در  ــاق بازرگان ــان توســط ات ــرش اســتان کرم راه ف

ــت. ــام اس ــت انج دس

واحدهای صنعتی یزد 
کمک های اعتباری دریافت می کنند

اســتاندار یــزد گفــت: واحدهــای صنعتی اســتان یــزد برای 
برون رفــت از مشــکالت، کمک هــای فنــی و اعتبــاری 
دریافــت می کننــد. ســید محمــد میرمحمــدی با اشــاره به 
 مشــکالتی کــه واحدهــای صنعتی اســتان یزد با آن دســت 
ــن  ــی از ای ــت: بعض ــار داش ــد، اظه ــرم می کنن ــه ن و پنج
مشــکالت کــه عمده تریــن آن نبــود نقدینگــی، مشــکالت 
 فنــی و مدیریــت غیراصولــی اســت، رکــود واحدهــا 

و حتی تعطیلی آن ها را رقم زده است. 
واحدهــای  اینکــه مشــکالت  بیــان  بــا  میرمحمــدی 
صنعتــی بایــد شــفاف و روشــن مطــرح و آمــار و اطالعــات 
ــزود: اســتان درصــدد  ــه شــود، اف ــه روز ارای ــق و ب آن دقی
اتخــاذ راهکارهایــی بــرای برون رفــت واحدهــای صنعتــی 

ــزد از بحــران و مشــکالت اســت. ی

حتما بخوانید!
3نظام پرداخت ها اصالح می شود سه شنبـــــه  25 خردادماه 1395

ـــمـــاره 178 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ در بازار

163 میلیون تومان

توسان167 میلیون تومان

النترا126 میلیون تومان

اسپورتیج164 میلیون تومان

سراتو122 میلیون تومان

اپتیما175 میلیون تومان

235RAV4 میلیون تومان

سوناتا
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 multiple sclerosis) بیمــاری ام اس یــا
کیمیای وطن

هامون رشیدیان   
شــایع  عصبــی  بیمــاری  یــک   ،)MS
اســت. ایــن بیمــاری عصبــی غالبــا افــراد 20 تــا 40 ســال را 
درگیــر می کنــد. ایــران در ابتــا بــه بیمــاری  ام اس، جــزو 
ــتان  ــاران ام اس در اس ــار بیم ــت؛ آم ــور اول دنیاس ده کش
ــه طــور میانگیــن 60 نفــر در هــر 100 هــزار نفــر  ــان ب اصفه
ــی  ــت. ط ــتر اس ــز بیش ــی نی ــن جهان ــه از میانگی ــت ک اس
ســال های گذشــته، تشــکیل پرونده هــای فــراوان بیمــاران 
ام اس در بیمارســتان های اصفهــان و مقایســه آن بــا 
آمارهــای کشــور، موجــب شــده اصفهــان پایتخــت بیمــاری 
 ام اس در ایــران نامیــده شــود. آمــار مبتایان بــه ام اس در 
ــاورت  ــان در مج ــرب اصفه ــق غ ــهرهای مناط ــاکنان ش س
رودخانــه و صنایــع بــزرگ، از دیگــر نقــاط اصفهــان بیشــتر 
تخلیــه  کارشناســان،  از  برخــی  اعتقــاد  بــه  اســت. 
ــی  ــده رود و آلودگ ــع در زاین ــیمیایی صنای ــاب های ش پس
هــوا در پــی اســتفاده نکــردن صنایــع از فیلترهــای مناســب 
در شــیوع بیمــاری ام اس در ایــن مناطــق موثــر اســت. هــر 
چنــد بــه دلیــل ناشــناخته بــودن ایــن بیمــاری اثبــات یــا 

عدم اثبات این موضوع هنوز ممکن نیست.
  بیشترین آمار ام اس ایران در اصفهان

بیماری هــای  متخصــص  اعتمادی فــر،  مســعود 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  اعصــاب  و  مغــز 
انجمــن  عامــل  مدیــر  و  اصفهــان  پزشــکی   علــوم 
ایــن زمینــه می گویــد: در کشــور  ام اس اصفهــان در 
اصفهــان  و  می کننــد  زندگــی  اس  ام  بیمــار  هــزار   70
بیشــترین آمــار را در کشــور دارد. مســعود اعتمادی فــر 
 بــا بیــان اینکــه طیــف ســنی مبتایــان بــه بیمــاری 
ام اس در ایــران بیــن 20 تــا 40 ســال اســت، افــزود: 

ــر  ــا 3 براب ــا 2 ت ــاری در خانم ه ــن بیم ــیوع ای ــزان ش می
ــی ــاالت جنس ــه، اخت ــش حافظ ــت. وی کاه ــان اس  آقای

از  را  افســردگی  و  بی حســی  دوبینــی،  ســرگیجه، 
گفــت:  و  کــرد  بیــان  بیمــاری  ایــن  اولیــه   عایــم 
کــه  اســت  اعصــاب  ناتوان کننــده  بیمــاری  اس،  ام 
 عصــب مغــز و نخــاع را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد 

تعــادل  و  دیــد  کنتــرل،  دادن  دســت  از  باعــث  و 
ــاری ام  ــه بیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــود. اعتمادی ف می ش
ــاری  ــن بیم ــت ای ــزود: عل ــدارد، اف ــی ن ــان قطع اس درم
ــش  ــراز تاســف از افزای ــا اب ــوز ناشــناخته اســت. وی ب هن
اصفهــان  در  اس  ام  بیمــاران  جمعیــت  روزافــزون 
موضــوع  ایــن  دادن  نشــان  عــادی  می کنــد:   بیــان 

و برابــر دانســتن شــمار مبتایــان ام اس اصفهــان بــا 
بلوچســتان  و  سیســتان  جملــه  از  دیگــر  اســتان های 
از  بیمــار   500 بــا  شــهرکرد  و  اس  ام  بیمــار   300 بــا 
ــود  ــت. وج ــول نیس ــل قب ــئوالن، قاب ــی مس ــوی برخ س
را  ایــران  بســیاری  شــده کــه  موجــب  آمــار  همیــن 
بداننــد؛  اس  ام  رشــد  در  جهــان  اول  ده کشــور  جــز 
ــه  ــه رتب ــهر مبارک ــا، ش ــه در کل دنی ــت ک ــب اینجاس جال
 نخســت ابتــا بــه ام اس را بــه خــود اختصــاص داده 

است.
  دالیل ام اس

بــه گفتــه کارشناســان ام اس، ایــن بیمــاری ارثــی نیســت؛ 
امــا ژنتیــک می توانــد در تعییــن اســتعداد فــرد بــرای ابتــا 
بــه بیمــاری مزبــور نقــش داشــته باشــد و احتمــال ابتــا 
بــه ام اس در بســتگان فــرد مبتــا، بیــش از ســایر افــراد 
ــن  ــرادر، والدی ــر، ب ــژه در خواه ــال به وی ــن احتم اســت؛ ای
و کــودکان بیمــار وجــود دارد. ممکــن اســت اســترس 
ــاری ام اس باشــد؛ هــر  ــروز بیم شــدید از عوامــل خطــر ب
چنــد شــواهد موجــود بــرای اثبــات ایــن موضــوع ضعیــف 
ــه طــور  ــوان مثــال پــدر و مــادری کــه ب ــه عن اســت امــا ب
ــال  ــد، احتم ــت داده ان ــود را از دس ــد خ ــره فرزن غیرمنتظ
بــروز ام اس در آنــان بیشــتر اســت. نشــانه های ایــن 
بیمــاری بســیار متغیــر اســت و بــه محــل و شــدت 
ضایعــات موجــود در داخــل دســتگاه عصبــی بســتگی دارد؛ 
 امــا از بیــن رفتــن حــس، التهــاب عصــب بینایــی، ضعــف 
عضــات  هماهنگــی  عــدم  دوبینــی،  اندام هــا،  گزگــز 
ــه  ــوط ب ــانه های مرب ــی، نش ــای ناگهان ــرگیجه، حمله ه س
ــن  ــایع در ای ــانه های ش ــادن از نش ــن افت ــه زمی ــه و ب مثان

ــت. ــاری اس بیم

کیمیای وطن بررسی کرد:

اصفهان، پایتخت ام اس ایران
اصفهان بیشترین آمار بیماری  ام اس را درکشور دارد

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه برگــزاری نمایشــگاه قــرآن و عتــرت آثــار مثبــت فراوانــی 
بــر جامعــه می گــذارد، گفــت: حضــور مــردم در فضاهایــی کــه 
رنــگ و بــوی قــرآن و عتــرت دارد، ســبب کاهــش آســیب های 

ــود.  ــی می ش اجتماع
ــار  ــی اظه حجــت االســام حبیب رضــا ارزان
ــده  ــال آین ــه در س ــت ک ــد اس ــت: امی داش
شــاهد برپایــی نمایشــگاه در مــکان جدیــد 
باشــیم؛ ولــی بــا توجــه بــه مشــکاتی 
ــد  ــکان جدی ــرداری م ــه بهره ب ــه در زمین ک
از  می تــوان  دارد،  وجــود  نمایشــگاه 
ــزرگ  فضاهــا و ظرفیــت عظیــم مصــای ب
امــام خمینــی)ره( اصفهــان بــه منظــور 
برگــزاری نمایشــگاه بهــره بــرد. وی بــا بیــان 

اینکــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی حامــی ایده هــای 
نــو در جامعــه اســت، خاطرنشــان کــرد: وزارت فرهنــگ و 
ــود،  ــازمانی خ ــه س ــام وظیف ــتای انج ــامی در راس ــاد اس ارش
از طرح هــا و ایده هــای نــو در زمینــه  ترویــج فرهنــگ و 

ــعه آن در  ــد و توس ــت رش ــتقبال و در جه ــی اس ــارف دین مع
جامعــه تــاش می کنــد. مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بحــث حجــاب و عفــاف 
ــت  ــامی نیس ــه  اس ــک جامع ــده  ی ــه، زیبن ــر جامع ــب ب  غال
و جهــت ســوق دادن جامعــه در راســتای فــاح بایــد ایده هــای 

نــو ارایــه شــود. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب حجــت االســام ارزان
 نــور و ظلمــت در مقابــل یکدیگــر هســتند
عتــرت  و  قــرآن  نمایشــگاه  برگــزاری 
آســیب های  کاهش دهنــده  عامــل  را 
ــور  اجتماعــی دانســت و افــزود: قــرآن، ن
ــد  محــض اســت و همان طــور کــه خداون
در قــرآن می فرماینــد »قــرآن بهتریــن 
ــزاری  ــت«؛ برگ ــر اس ــرای بش ــر ب هدایتگ
دارد  عتــرت  و  قــرآن  بــوی  و  رنــگ   نمایشــگاه هایی کــه 
ــار مثبــت  ــه ســبب حضــور مــردم در ایــن فضاهــا، قطعــا آث ب
بــر جامعــه می گــذارد و انــس و همنشــینی بیشــتر بــا قــرآن 

ــود. ــی می ش ــیب های اجتماع ــش آس ــبب کاه س

حجت االسالم حبیب رضا ارزانی:
قرآن، بازدارنده آسیب های اجتماعی است

ــت:  ــان گف ــک شــهرداری اصفه ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــدون خــودرو موجــب شــده  پویــش مردمــی سه شــنبه های ب
تــا شــهرداری طــرح پیاده  راه ســازی خیابــان چهاربــاغ عباســی 
را از اولیــن سه شــنبه پــس از مــاه مبــارک رمضــان آغــاز 
ــیر  ــردن مس ــاده راه ک ــرد: پی ــار ک ــی اظه ــا صلوات ــد. علیرض کن

 میــدان امــام علــی)ع( تــا ســی و ســه پــل 
و میــدان انقــاب مدت هاســت کــه در 
ــن  ــه ای ــروز ب ــوده و ام ــی ب ــت بررس دس
نتیجــه رســیده ایم کــه بایــد اقدامــات 
ــین)ع(  ــام حس ــدان ام ــی از می پیاده راه
ــود. وی  ــی ش ــاب عملیات ــدان انق ــا می ت
افــزود: پویــش مردمــی سه شــنبه های 
ــرح  ــا ط ــده ت ــب ش ــودرو موج ــدون خ ب
ــاغ عباســی  ــان چهارب پیاده راه ســازی خیاب

از اولیــن سه شــنبه پــس از مــاه مبــارک رمضــان آغــاز شــود. 
ــر  ــد از ظه ــاغ در بع ــار ب ــان چه ــن طــرح، خیاب ــر اســاس ای ب
ــر روی عبــور  ــا پایــان شــب ب روزهــای سه شــنبه هــر هفتــه ت
ــل و  ــاون حم ــود. مع ــته می ش ــوری بس ــه موت ــایل نقلی وس

نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: شــهروندان در 
ــان  ــوری در خیاب ــه موت ــور وســایل نقلی ــه عب سه شــنبه هایی ک
از حمــل  چهاربــاغ عباســی ممنــوع می شــود، می تواننــد 
 و نقــل پــاک تعبیــه شــده مثــل دوچرخه هــا، اســکوترها
ــرای  ــی ب ــی کوچــک و موتورهــای برق درشــکه، خــودروی برق

ــد.  حمــل و نقــل اســتفاده کنن
ــاده راه  ــرح پی ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب صلوات
کــردن چهاربــاغ چندیــن پیوســت ترافیکــی 
کنــار  در  داد:  ادامــه  دارد،  فرهنگــی  و 
فرهنگــی کــه  و  ترافیکــی  پیوســت های 
ــی  ــت اجتماع ــتند، پیوس ــم هس ــیار مه بس
و امنیتــی نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت 
ــیر  ــن مس ــد از ای ــی بتوانن ــه به راحت ــا هم ت

ــد.  ــتفاده را ببرن ــن اس ــاده، بهتری پی
ــای  ــاغ، برنامه ه ــان چهارب ــیر خیاب ــول مس ــزود: در ط وی اف
می شــود  اجــرا  و  آماده ســازی  متعــددی   فرهنگــی 
بــرای  پیــاده راه  مخصــوص  ســنگفرش های  همچنیــن  و 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاغ در نظ ــان چهارب ــازی خیاب کف س

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:
 صادرات چهارمحال و بختیاری سه شنبه ها در چهار باغ پیاده قدم بزنید

نیازمند برنامه ریزی قوی تر
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا تحــرک بیشــتر اتــاق 
 بازرگانــی و برنامه ریــزی قوی تــر می تــوان صــادرات اســتان 
را متحــول کــرد. قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت کارگــروه 
توســعه صــادرات غیرنفتــی اســتان اظهــار کــرد: مشــوقات 
صــادرات در جهــت حمایــت از صــادرات غیرنفتــی در الیحــه 
بودجــه ســال جــاری احیــا شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــدارد ــود ن ــی وج ــچ منع ــدی هی ــوالت تولی ــازی محص  در برندس

ــزان  ــی می شــود می ــا شــرایط موجــود پیش بین ــرد: ب ــح ک تصری
ــدوارم صــادرات اســتان در  ــد. امی صــادرات اســتان افزایــش یاب
ســال جــاری بیــش از میــزان پیش بینــی شــده، یعنــی 100 

ــد. ــون دالر باش میلی

 معرفی کرمان 
به عنوان پایتخت اقتصادی کشور

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســامی 
ــتان  ــاص اس ــای خ ــا و ویژگی ه ــه مزیت ه ــه ب ــا توج ــت: ب گف
کرمــان، خواســتار ایــن هســتیم کــه دولــت تدبیــر و امید، اســتان 
کرمــان را بــه عنــوان پایتخــت اقتصــادی کشــور اعام کند. شــهباز 
ــان از لحــاظ  ــه اســتان کرم ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی حســن پور ب
ــا  ــت: ب ــاز کشــوری اســت، گف ــه و ممت ــی نمون اقتصــاد مقاومت
ــر  ــران نظی ــه معضــات و مشــکات اساســی شــهر ته ــه ب توج
آلودگــی هــوا، ترافیــک، اســترس های عصبــی و ... و همچنیــن 
بــا توجــه بــه اینکــه، در بیشــتر کشــورهای پیشــرفته و در حــال 
 توســعه، پایتخــت اقتصــادی از پایتخــت سیاســی جدســت 
و بــا عنایــت بــه مزیت هــا و ویژگی هــای خــاص اســتان کرمــان، 
خواســتار ایــن هســتیم کــه دولــت، اســتان کرمــان را بــه عنــوان 

پایتخــت اقتصــادی کشــور اعــام کنــد.

 استاندارد حالل 
گامی موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیــر کل اســتاندارد اســتان یــزد بــا اعــام آمادگــی بــرای صــدور 
 پروانــه اســتاندارد حــال بــرای صنایــع غذایــی اســتان یــزد

ــاد  ــق اقتص ــر در تحق ــی موث ــوان گام ــه عن ــال ب ــتاندارد ح از اس
ــور  ــت ممه ــرد. محمدحســین ماجــدی در اهمی ــاد ک ــی ی مقاومت
ــه اســتاندارد حــال گفــت:  شــدن کاالهــا، به ویــژه مــواد غذایــی ب
متاســفانه در بعضــی از مــواد آشــامیدنی قاچــاق موجــود در 
یــا در بعضــی کرم هــا و روغن هــای  الــکل  بــازار مقادیــری 
ــه  ــود دارد ک ــن خــوک وج ــود روغ ــال وج ــاق احتم ــی قاچ مصرف
ــه  ــت. وی ادام ــوع کاالهاس ــن ن ــودن ای ــال نب ــی از ح مصادیق
داد: در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه اینکــه مرجــع صــدور پروانــه 
ــی اســتاندارد اســت،  اســتاندارد حــال در کشــورمان ســازمان مل
ــق  ــی از طری ــن  الملل ــن اســتاندارد بی ــن ای ــرای تدوی کشــورمان ب
ــرده  ــارکت ک ــاورزی مش ــه در وزارت جهادکش ــی فقی ــده ول  نماین
ــان  ــورد اطمین ــده و م ــن ش ــتاندارد تدوی ــن اس ــبختانه ای و خوش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای دین علم

اخبار کوتاه 

هدیه زوج نیکوکار اردستانی به ایتام
کیمیای وطن بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
عمومــی و اطاع رســانی کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان 
اصفهــان، مدیــر کمیتــه امــداد شهرســتان اردســتان گفــت: زوج 
ــز  ــداد نی ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــام تح ــی ایت ــه حام ــوکار ک نیک
هســتند، بخشــی از هزینــه مراســم عروســی خــود را بــرای کمــک 
بــه ایتــام بــه ایــن کمیتــه هدیــه کردنــد. مهــرداد پویــان بــا بیــان 
ایــن مطلــب افــزود: ایــن زوج خّیــر اردســتانی پــس از حضــور در 
ــام، 17  ــد از فعالیت هــای حــوزه اکــرام ایت ــه امــداد و بازدی کمیت
میلیــون ریــال هزینــه مراســم عروســی خــود را بــه اطعــام ایتــام 

کمیته امداد اختصاص دادند.

ارایه خدمات عادالنه برای توانخواهان 
در اصفهان

معــاون امــور اجتماعــی و مشــارکت های  کیمیای وطن
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــت فرهنگی اجتماع ــهروندی معاون ش
اشــاره بــه طــرح منزلــت شــهروندی گفــت: ارایــه خدمــات عادالنه 
ــی  ــن الملل ــن بی ــف قوانی ــاس تعری ــر اس ــان ب ــرای توانخواه  ب
ــتر از 65  ــهروندان بیش ــام ش ــود و تم ــام می ش ــتی انج و بهزیس
ســال، افــراد دارای کارت بازنشســتگی و افــرادی کــه دارای کارت 
از طــرح منزلــت شــهروندی  جانبــازی هســتند، می تواننــد 
اســتفاده کننــد. مســعود مهدویان فــر گفــت: ایــن طــرح 3 محــور 
تســهیاتی  حمایت هــای  آموزشــی،  خدمــات   اصلــی 
خدمــات  قســمت  در  دارد کــه  و کالبــدی  مناسب ســازی  و 
 آموزشــی، 7 بنــد افزایــش آگاهــی عمومــی، معرفــی معلولیت هــا

همــکاری درخصــوص تورهــای گردشــگری، ارســال رایــگان کتــاب 
صوتــی  کتاب هــای  بــه  کتابخانه هــا  تجهیــز   آموزشــی، 
و الکترونیکــی، برگــزاری جشــنواره و آمــوزش کارکنــان شــهرداری 
را بــرای مشــموالن طــرح شــامل می شــود. وی افــزود: جامعیــت 
و تنــوع، دو خصیصــه مهــم ایــن طــرح اســت؛ البتــه خانواده محور 
ــودن، مباحــث آموزشــی و فرهنگســازی و مشــمولیت تمامــی  ب
گروه هــای ســنی و جنســی معلــول از خصوصیــات ایــن طــرح در 

شهرداری اصفهان است.

 نظارت بهداشت 
بر یکصد کشتارگاه اصفهان

موادغذایــی  و  بهداشــت عمومــی  بــر  نظــارت  اداره  رییــس 
دامپزشــکی اصفهــان گفــت: بیــش از 30 اکیــپ نظارتــی بــر 100 
ــرآورده  ــه ف ــز عرض ــزار مرک ــته بندی و 10 ه ــتارگاه، کارگاه بس کش

ــد.  ــارت می کن ــان نظ ــاه رمض ــی، در م دام
عبدالرضــا مــرادی وی بــا بیــان اینکــه در طــرح تشــدید نظــارت در 
مــاه مبــارک رمضــان در ســال قبــل، بیــش از 14 هــزار و 600 مــورد 
بازرســی از مراکــز عرضــه و 26۹ مــورد بازدیــد از کشــتارگاه و مرکز 
بســته بنــدی انجــام شــده اســت، گفــت: ســال قبــل بیــش از 23 
ــف شــد؛  ــی توقی ــای خــام دام ــرم فرآورده ه ــزار و 63۸ کیلوگ ه
پــس از آزمایــش، 7 هــزار و 650 کیلوگــرم فــرآورده خــام دامــی 

ضبــط و از چرخــه مصــرف انســانی خــارج شــد.

اخبار کوتاه 

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات زیر برگزار نماید پرونده 
کاسه ۹10133 و ۹101۹0 محکوم له: غامعلی شریفی فرزند نادر  محکوم علیه: حسین جال پور فرزند 
امامقلی  به نشانی: اصفهان، سه راه ملک شهر، خ گلستان، مجتمع مسکونی کوثر، بلوک 12 ، ورودی 
دوم، پ 10 مورد مزایده: فروش 2۹/25 حبه از 36 حبه از 72 پاک ثبتی 14۹15/535۹ ) از سه دانگ 
به نام مهری حسن پور( به خاطر بدهی مبلغ 50۹/764/156 ریالی در حق محکوم له و 25/4۸۸/207 
و  له  در حق محکوم  ریالی  بدهی 13۹/435/600  و  6/ ج  پرونده ۹101۹0  در  دولتی  نیم عشر  ریالی 
6/764/000 ریالی بابت نیم عشر دولتی درپرونده ۹10133ـ  6/ ج می باشد. ضمنًا طبق گزارش کانتری 
طبق اعمال ماده 111 ملک در تصرف خانم یعقوبی و خانم حسن پور و عروس وی می باشد. اوصاف 
ملک طبق نظر کارشناس: منزل مورد بازدید دو طبقه با درب مستقل و زیرزمین )انباری( بشماره ملک 
14۹15/535۹ واقع دربخش 5 ثبت اصفهان دارای عرصه ای به مساحت ۸۹/10 مترمربع و زیربنایی 
مساحت حدود 140 مترمربع با سقف تیرآهن و آجر و دیوارهای آجری که سطوح داخلی دیوار با سقف 
گچ و رنگ گردیده و دارای درب و پنجره خارجی پروفیل فلزی و درب داخلی چوبی و آشپزخانه بدنه 
دیوار کاشی و کابینت فلزی و نمای آجری و کف طبقه اول موزاییک و موکت و طبقه همکف سیمانی و 
دارای اشتراکات آب و برق و گاز مشترک و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی می 
باشد. نظر به اینکه خانم مهری حسن پور مالک 3 / سه دانگ مشاع از منزل مذکور می باشند. ارزش 
سهم ایشان به مبلغ ۸41/000/000 ریال می گردد. )هشتاد و چهار میلیون و یکصد هزار تومان( می گردد. 
بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل وقوع ساخت و مساحت عرصه و اعیان و سایر عوامل موثر 
ارزشی ششدانگ منزل مذکور با لحاظ کردن اشتراکات و حیاط سازی جمعًا به مبلغ 1/6۸2/000/000 ریال 
از ارزیابی و اعام نظر می گردد. زمان: ۹5/4/22 ساعت 10 صبح مکان: اصفهان، خ نیکبخت، دادگستری 
کل اصفهان، ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم شعبه 6 حقوقی اصفهان  طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک، اصفهان، خیابان 24 متری اول کوچه 
شهید ذاکری شماره 20 کوی شادمان ، کوچه 4 متری شهید طیبی، پاک آبی شماره 27 دیدن کرده و 
با سپردن 10 % ارزش اموال به شماره حساب 21712۹021000۸ بانک ملی دادگستری اصفهان ارائه فیش 
به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت، برنده مزایده خواهد بود.مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان     65۹6/ م الف
گواهی  حصروراثت

رونوشت  و  فوت  و گواهی  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره 42  فاورجانی  رهنما  خانم سکینه 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره ۹5/465تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
عباسعلی رهنما فاورجانی    بشناسنامه شماره 2141در تاریخ 1370/7/13 در گذشته و ورثه وی در 
هنگام در گذشت عبارتند از 1- حسن رهنما   فرزند عباسعلی  شماره شناسنامه  15 نسبت با متوفی 
فرزند  2-عبد اله رهنما فاورجانی  فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 2۸۹7 نسبت با متوفی فرزند 
3- ابراهیم  رهنما   فرزند عباسعلی  شماره شناسنامه ۸4 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه رهنما 
فاورجانی   فرزند عباسعلی   شماره شناسنامه 26 نسبت با متوفی فرزند 5- سکینه رهنما فاورجانی 
فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۹5 نسبت با متوفی فرزند 6- سکینه رهنما فاورجانی فرزند عباسعلی 
شماره شناسنامه 42 نسبت با متوفی فرزند   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف 

شعبه اول خانواده و امور حسبی
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای / خانم احمد خسروی اجگردی

نظر به اینکه آقای / خانم بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی فرزند با وکالت مریم ناصری 
دادخواستی به طرفیت آقای احمد خسروی اجگردی  فرزند عباسعلی  به خواسته مطالبه  تقدیم که 
به شورای حل اختاف شعبه 1 فاورجان ارجاع و به کاسه ۹4/1142 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 
۹5/4/27 ساعت ۸/10 وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده 1 مجهول المکان معرفی نموده است 
به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق . آ. د. م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای 
حل اختاف 1 حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه 1 فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 
اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد 

نمود. / رئیس شورای حل اختاف شعبه 1 حقوقی فاورجان
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای / خانم مصطفی رهنما و ابراهیم رهنما 
نظر به اینکه آقای / خانم بانک مهر اقتصاد با مدیریت علیرضا زمانی فرزند با وکالت مریم ناصری 

دادخواستی به طرفیت آقای مصطفی و ابراهیم رهنما فرزند احمد   به خواسته مطالبه  تقدیم که به 
روز یکشنبه مورخه  برای  و  ثبت  به کاسه ۹4/1143  و  ارجاع  اختاف شعبه 1 فاورجان  شورای حل 
۹5/4/27 ساعت ۸/10 وقت رسیدگی تعیین گردیده است خوانده 1 مجهول المکان معرفی نموده است 

به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق . آ. د. م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای 
حل اختاف 1 حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه 1 فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 
اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد 

نمود. / رئیس شورای حل اختاف شعبه 1 حقوقی فاورجان
آگهی احضار متهم  1- مجتبی محمدی 2- حسین وفایی

فرزند  وفایی  محمدی 2- حسین  محسن   -1 متهم   101 ۹40200 ک  پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 
.............. به اتهام مشارکت در آدم ربابی و سرقت مقرون به آزار و ایراد جرح با قداره و ایراد ضرب و 
جرح عمدی و تهدید با قداره و تخریب شیشه اتومبیل شکایت رضا شمس  ارمندی فرزند قربانعلی 
مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 
۹5/6/1 ساعت ۹ صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع 
نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله 

اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو فاورجان
آگهی فقدان سند مالکیت 

اقای جال تسلیمی فرزند عباس با تسلیم دو برگ استشهاد مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ 
پاک ۸12 فرعی از 15201 اصلی واقع  در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 113 دفتر ۸0 خروجی 
و به  شماره ثبت 13۹۸52 و به شماره چاپی مسلسل 152552ه/۹1 ثبت و بنام نامبرده صادر شده و 
معامله دیگری انجام نشده  بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نمود طبق تبصره 
یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : ۸333/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد 

شمال شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 1۹/۸72 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسن حاتمی کلیشادی  فرزند حسینعلی  در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزسه شنبه مورخ ۹5/4/15 ساعت ۹ 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 

۹5/3/25 شماره : 160/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
آگهی ابالغ  

 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹40۹۹۸0350600760: پرونده  شماره   ۹5101103506004۹3 نامه  داد  شماره 
اقای  به  نظر وضمائم  تجدید  دادخواست  ثانی  نسخه  اباغ  آگهی  تنظیم  ۹5/3/17  تاریخ   ۹40۸55
علی رضا سخاوت -ف:احمد -فعا مجهول المکان –در خصوص اعتراض علی شیرازی با وکالت آقای 
حسین خاکزاد به طرفیت علی رضا سخاوت -ف- احمد فعا مجهول المکان وبه خواسته اعتراض به 
دادنامه شماره 0344مورخ ۹5/2/25باتوجه به مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب دراجرای 
ماده73ق آ.د.م دریکی از روزنامه های کثیر االنتشارسراسری یا محلی درج تا تجدید نظر خوانده گان 
ظرف مهلت 10روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه  به دفتر دادگاه وارائه آدرس کامل پستی خود  
ودریافت نسخه ثانی  دادخواست وضمائم چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه الیحه ویا جوابیه 
ای دارد ظرف مهلت 10روز الیحه دفاعیه خود را کتبا به دفتر دادگاه ارائه نماید .واال بعد از انقضای مهلت 
مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.

مدیر دفتر  شعبه 6دادگاه حقوقی  اصفهان-فانی  .م الف ۸014 
آگهی ابالغ 

شماره اباغیه ۹510106۸2530245۸شماره پرونده ۹40۹۹۸375۹10055۸شماره بایگانی ۹40۸53تاریخ 
تنظیم ۹5/3/13خواهان /شاکی مرتضی خلیقی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  عباس عمو 
تقی  به خواسته مطالبه الزام به انتقال ومطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجرت المثل اموال  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در- اصفهان- خ چهار باغ باال- خ نیکبخت -ساختمان دادگستری 
ارجاع وبه کاسه ۹40۹۹۸375۹10055۸ثبت گردیده وقرار کارشناسی صادر ونظر  کل استان اصفهان 

کارشناس نیز وصول گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  ودر خواست خواهان /شاکی 
وبه تجویز ماده73ق آیین دارسی دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت آگهی دریکی از جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا خوانده/متهم  پس از نشر آگهی واطاع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نظر کار شناس رادریافت ودر مهلت قانونی چنانچه 
نظری دارند ارائه نمایند .مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

–اسماعیل هاردنگی م الف 7۹۹6
آگهی ابالغ 

شماره اباغیه ۹510106۸25101۹5۸شماره پرونده ۹40۹۹۸6۸25100۸33شماره بایگانی ۹40۹02تاریخ 
تنظیم ۹5/3/۸خواهان /شاکی تقی توکلی  دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  مهردادتوکلی دینانی 
وعزیزاله توکلی دینانی وشرکت تعاونی مسکن کار کنان بنیاد مستضعفان وجانبازان استان اصفهان وزیور 
توکلی دینانی به خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که در خصوص 
تجدید نظر خواهی تقی توکلی به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ۹40۹۹76۸25101664صادره 
ازاین شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ می شود.مقتضی 
است حسب ماده 346قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی چناچه پاسخی 
دارید ظرف 10روز پس از رویت به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین 
کیفیت به تجدید نظرارسال می گردد .منشی سجاد احمدی   مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه2۹ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  – سجاد احمدی   م الف 7۹76
آگهی ابالغ 

شماره اباغیه ۹51010035320153۸شماره پرونده ۹40۹۹۸035۸301134شماره بایگانی ۹41270تاریخ 
خواسته  به  کاهبرداری  خوانده/متهم   طرفیت  به  دادخواستی  /شاکی  ۹5/3/13خواهان  تنظیم 
کاهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
فاصل  –حد  –خیابان شریعتی  اصفهان  در  واقع  سابق  106جزایی  اصفهان  دو شهر  106دادگاه کیفری 
بیمارستان شریعتی وچهار راه پلیس ارجاع وبه کاسه   ۹40۹۹۸035۸301134 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۹5/6/1وساعت 10:00تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ووانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از در جراید کثیر االنتشار آگهی شود  تا خوانده/متهم  پس از نشرآگهی وواطاع 
از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت.

ودر وقت مقرر خود جهت رسیدگی حاضر گردد. اباغیه : مشخصات اباغ شونده حقیقی : علی مهرام 
فرزند حجت تاریخ حضور : 13۹5/6/1 دوشنبه ساعت 10 محل حضور اصفهان خ شریعتی حد فاصل 

بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس .
مدیر دفترشعبه6دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان -  106جزایی سابق -م الف 7۹77

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه ۹510106۸36701۸۸6شماره پرونده ۹40۹۹۸6۸3670012۹شماره بایگانی ۹50143تاریخ 
تنظیم ۹5/3/16خواهان /شاکی حمید رضا بدیعی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  زهرا یاوری 
رامشه به خواسته تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 7دادگاه خانواده شهرستان  اصفهان –مجتمع شهید قدوسی –طبقه 2اتاق 205 
ارجاع وبه کاسه   ۹40۹۹۸6۸3670012۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/5/2وساعت 12:00تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  ودر خواست  خواهان/شاکی وبه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی ووانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از در 
جراید کثیر االنتشار آگهی شود  تا خوانده/متهم  پس از نشرآگهی وواطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه 
وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر خود جهت 
رسیدگی حاضر گردد. .منشی دادگاه حقوقی  شعبه7دادگاه خانواده شهرستان اصفهان - –مجتمع شهید 

قدوسی -م الف 7۹۸7
آگهی ابالغ 

شماره اباغیه ۹510106۸25302477شماره پرونده ۹40۹۹۸6۸25301226شماره بایگانی ۹4135۹تاریخ 
تنظیم ۹5/3/13خواهان /شاکی مهران  ذاکری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  سجاد تاجمیر 
ریاحی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر تادیه ومطالبه وجه چک 
نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  ومطالبه خسارات 
رسیدگی به شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در- اصفهان- خ چهار باغ باال- خ 
ثبت  وبه کاسه   ۹40۹۹۸6۸25301226  ارجاع  استان اصفهان  نیکبخت -ساختمان دادگستری کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/5/2وساعت ۸:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم  ودر خواست  خواهان/شاکی وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
ووانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از در جراید کثیر االنتشار آگهی شود  تا 
خوانده/متهم  پس از نشرآگهی وواطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر خود جهت رسیدگی حاضر گردد. .مدیر دفتر 

هاردنگی م  اصفهان  –اسماعیل صادقی  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه حقوقی  شعبه31 
الف 7۹۹۸

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه ۹510106۸2530246۹شماره پرونده ۹40۹۹۸6۸25301310شماره بایگانی ۹4145۸تاریخ 
تنظیم ۹5/3/13خواهان /شاکی سید حمید طباطبایی پور دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  مسعود 
بابا صفری وفخرالسادات هاشمی نصب  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ومطالبه وجه چک 
نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  ومطالبه خسارات 
رسیدگی به شعبه 31دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در- اصفهان- خ چهار باغ باال- خ 
ثبت   ۹40۹۹۸6۸25301310 وبه کاسه    ارجاع  اصفهان  استان  دادگستری کل  نیکبخت -ساختمان 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/5/3وساعت ۸:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم  ودر خواست  خواهان/شاکی وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
ووانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از در جراید کثیر االنتشار آگهی شود  تا 
خوانده/متهم  پس از نشرآگهی وواطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر خود جهت رسیدگی حاضر گردد. .مدیر دفتر 
هاردنگی م  اصفهان  –اسماعیل صادقی  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه حقوقی  شعبه31 

الف 7۹۹7
آگهی ابالغ 

شماره اباغیه ۹510106۸363015۹3شماره پرونده ۹40۹۹۸0351۸0007۸شماره بایگانی ۹4027۸تاریخ 
تنظیم ۹5/3/3خواهان /شاکی اعظم دارسنج دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  رضا عظیم زاده به 
خواسته طاق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3دادگاه خانواده شهرستان  اصفهان –مجتمع شهید قدوسی –واقع در اصفهان 
–خ میر فندر سکی )خ می سابق(حد فاصل چهار باغ باالوپل میر -مجتمع شهید قدوسی- طبقه 3اتاق 
301 ارجاع وبه کاسه   ۹40۹۹۸0351۸0007۸ ثبت گردیده که جهت معرفی دادخواست که خوانده داور 
خود را معرفی نماید. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  ودر خواست  خواهان/شاکی وبه تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ووانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از در جراید کثیر االنتشار آگهی شود  تا خوانده/متهم  پس از نشرآگهی وواطاع از مفاد آن به 
دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ظرف یک هفته داور واجد شرایط رابه دادگاه معرفی نماید 

.منشی دادگاه حقوقی  شعبه3دادگاه خانواده شهرستان اصفهان - -م الف ۸004
آگهی ابالغ 

بایگانی ۹41277تاریخ  پرونده ۹40۹۹۸0350۹01147شماره  اباغیه ۹510100350۹030۸۹شماره  شماره 
تنظیم ۹5/3/17خواهان /شاکی مسعود پناه پوری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  مسعود قرباغی 
وشها رئیسی به خواسته مطالبه وجه چک ومطالبه خسارات دادرسی وتامین خواسته  ومطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۹دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در- اصفهان- خ چهار باغ باال- خ نیکبخت -ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق 135 ارجاع وبه کاسه   ۹40۹۹۸0350۹01147ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۹5/6/10وساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
ودر خواست  خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ووانقاب در امور 
مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از در جراید کثیر االنتشار آگهی شود  تا خواندگان پس از 
نشرآگهی وواطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر خود جهت رسیدگی حاضر گردد. .
منشی دادگاه حقوقی  شعبه۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  –محمد رضا محسنی اژیه 

م الف ۸00۹
آگهی ابالغ 

بایگانی ۹40۹34تاریخ  اباغیه ۹510100350602۸0۸شماره پرونده ۹40۹۹۸0350600۸26شماره  شماره 
تنظیم ۹5/3/17خواهانها مهری فروغی ابری ومژگان داستانپور داوود داستانپور دادخواستی به طرفیت 
تادیه و مطالبه خسارات دادرسی   تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  خوانده/متهم  سیروس صفری 
ومطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در- اصفهان- خ چهار باغ باال- خ نیکبخت 
-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 220 ارجاع وبه کاسه   ۹40۹۹۸0350600۸26ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹5/5/17وساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده در هر دو پرونده  ودر خواست  خواهان ها  وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی ووانقاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از در جراید کثیر االنتشار آگهی 
شود  تا خواندگان پس از نشرآگهی وواطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر خود جهت رسیدگی حاضر گردد. .
منشی دادگاه حقوقی  شعبه۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  م الف ۸015

حتما بخوانید!
سه شنبه ها در چهارباغ پیاده ...

سه شنبه 25 خردادماه 1395
ـــمـــاره 178 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر



5اطالع رسانی  سه شنبه   25 خردادماه 1395
ـــمـــاره 178 ســـــال دوم         ݡسݒ

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

«
سیدحسن   1394/12/02 مورخ   139460302027028675 شماره  رای   -1
صالحی ابری فرزند مهدی بشماره شناسنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291295331 در چهار و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 10354  از  زمین پالک 8 فرعی  قطعه 

مساحت 638/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اوحدی  شیرین   1394/12/02 مورخ   139460302027028680 شماره  رای   -2
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   9448 شناسنامه  بشماره  سعید  فرزند  اصفهانی 
1292025530 در یک و نیم دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 10354  از  زمین پالک 8 فرعی  قطعه 

مساحت 90/638 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسینقلی   1394/12/04 مورخ   139460302027028953 شماره  رای   -3
ملی  بشماره  از شهرضا  بشماره شناسنامه 22 صادره  باقر  فرزند  خانی سوالری  
1199475051 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 600 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/37 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139460302027030338 مورخ 1394/12/17 عزت اله عبداللهی 
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  حیدر  فرزند  ئی  زفره 
5659478190 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   305 پالک 

247/36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورنانی   باغی  رضا  مورخ 1395/01/23  رای شماره 139560302027000613   -5
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   49718 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند 
از قطعه زمین  بر روی قسمتی  انبار احداثی  1282418793 در دو دانگ یکباب 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 317/98 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027000616 مورخ 1395/01/23 رسول باغی مورنانی 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 263 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286018358 
در دو دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 317/98 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

باغی  مجتبی   1395/01/23 مورخ   139560302027000619 شماره  رای   -7
از اصفهان بشماره ملی  مورنانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 3835 صادره 
زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  انبار  یکباب  دانگ  دو  در   1290795789
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 317/98 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027001269 مورخ 1395/02/07 نسرین دیناری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 41250 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280298723 در 
66 سهم مشاع از 153 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 166/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قربانی  اعظم   1395/02/07 مورخ   139560302027001270 شماره  رای   -9
بشماره ملی  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 2638 صادره  فرزند محمدرضا  جزی 
ساختمان  ششدانگ  یکباب  سهم   153 از  مشاع  سهم   21 در   1286822424
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027001273 مورخ 1395/02/07 حمید سهرابی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 354 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290163707 در 66 
سهم مشاع از 153 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 166/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پورطباخ  مهین   1395/02/11 مورخ   139560302027001441 شماره  رای   -11
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   61 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  اصفهانی 
1285467264 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
به مساحت  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   3126 پالک 

171/52 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027001477 مورخ 1395/02/11کمال شیری پائین 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   5016 شناسنامه  بشماره  قربانعلی  فرزند  دروازه 
1283544563 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد عابدی 
حق  حمیدرضا   1395/02/12 مورخ   139560302027001561 شماره  رای   -13
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   595 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  شناس 
1291025472 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11784 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027001751 مورخ 1395/02/15 حسینعلی زارعی پور 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1272550117 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی 
مترمربع.   201/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 اصلی  از 

خریداری طی سند رسمی.

محمدحسین   1395/02/15 مورخ   139560302027001763 شماره  رای   -15
ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   14 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  تن  روئین 
1199564893 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   185/26 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
یاوری  فاطمه   1395/02/15 مورخ   139560302027001771 شماره  رای   -16
ملی  بشماره  اهواز  از  صادره   3418 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  شهرضائی 
1751659305 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   185/26 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
پور  محمد  اكبر   1395/02/19 مورخ   139560302027001893 شماره  رای   -17
دوآبسری  فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 495 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1289429340 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک _ فرعی از اصلی 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/72 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
روستازاده  عباس   1395/02/19 مورخ   139560302027001966 شماره  رای   -18
شیخ یوسفی فرزند محمود بشماره شناسنامه 904 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1287762212 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   280 پالک 

174/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
19- رای شماره 139560302027001975 مورخ 1395/02/19 جمال جوان بخت 
بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 8868 صادره  رمضان  فرزند  قهجاورستانی 
از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ملی 1292617314 در ششدانگ 
زمین پالک 1-2-3-4-5 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 159/3 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عظیم  فرشته   1395/02/19 مورخ   139560302027001978 شماره  رای   -20
ملی  بشماره  باختران  از  صادره   489 شناسنامه  بشماره  رضا  محمد  فرزند  زاده 
3256262341 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

122/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صادق  رضا  احمد   1395/02/19 مورخ   139560302027001982 شماره  رای   -21
ملی  بشماره  سمیرم  از  صادره   44 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  پوده  زاده 
5129853873 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

122/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027002025 مورخ 1395/02/21 مصطفی امینی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2841 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283695685 در 
ششدانگ یکباب تجاری - دفترکار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
5255 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 47/10 متر مربع خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضا طیوری 
قضاوی  عفت   1395/02/21 مورخ   139560302027002026 شماره  رای   -23
خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 413 صادره از اصفهان بشماره ملی 
از قطعه زمین  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  1284110941 در ششدانگ 
پالک 1 فرعی از اصلی 6460 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/98 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قناعتی   مالك   1395/02/21 مورخ   139560302027002035 شماره  رای   -24
فرزند حبیب  بشماره شناسنامه 159 صادره از آباده بشماره ملی 2411479530 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 324/76 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مقصودی  عزیز   1395/02/21 مورخ   139560302027002038 شماره  رای   -25
ملی  بشماره  فریدن  از  صادره   863 شناسنامه  بشماره  محمد  عیدی  فرزند 
زمین  از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  دانگ  در سه   6219260181
به مساحت 222/06  1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان  از اصلی  پالک _ فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رحیمی  زهره    1395/02/21 مورخ   139560302027002044 شماره  رای   -26
محمدآبادی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 188 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1284005445 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
به مساحت 222/06  1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان  از اصلی  پالک _ فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
طغیانی  صادق   1395/02/22 مورخ   139560302027002072 شماره  رای   -27
ملی  بشماره  اصفهان  از  111 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند حسین  خوراسگانی 
1291252797 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1 فرعی از اصلی 6460 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/42 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
جمالی  محبوبه   1395/02/22 مورخ   139560302027002073 شماره  رای   -28
قهدریجانی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 12605 صادره از اصفهان بشماره 
از 108  ملی 1293019674 در ششدانگ یکباب خانه که مقدار تمامت 68 سهم 
سهم ششدانگ آن باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی است احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 108 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمدرضا   1395/02/23 مورخ   139560302027002135 شماره  رای   -29
بشماره  اصفهان  از  صادره   497 شناسنامه  بشماره  صمد  فرزند  زارعین گشیری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1291411331 ملی 
زمین پالک _ فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

435/59 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027002310 مورخ 1395/02/27 محمدکریم باقری 
ملی  بشماره  كوهپایه  از  صادره   27 شناسنامه  بشماره  رجبعلی  فرزند  کیچی 
5659564860 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 1727 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

143/93 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027002311 مورخ 1395/02/27 خدیجه جالل پور 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 4 صادره از نائین بشماره ملی 1249896630 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 255 فرعی 
مترمربع.   75/80 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از 

خریداری طی سند رسمی.
محسن   1395/02/27 مورخ   139560302027002312 شماره  رای   -32
اعتباریان فرزند عباس بشماره شناسنامه 34988 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282277294 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 758 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

91/58 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
غالمی  حمید   1395/02/27 مورخ   139560302027002313 شماره  رای   -33
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  سمسوری  
1270082728 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 331 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 210/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027002452 مورخ 1395/02/30 عباس مسعودی 
پور فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از نائین بشماره ملی 1249592623 
زمین پالک 9565  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/42 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
دهقانی  زهرا   1395/03/01 مورخ   139560302027002678 شماره  رای   -35
ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1988 صادره  فرزند صفر  خوراسگانی 
از قطعه  بر روی قسمتی  1291595325 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی 
مترمربع.   172 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6095 پالک  زمین 

خریداری طی سند رسمی.
مشهدی  مهدی   1395/03/01 مورخ   139560302027002683 شماره  رای   -36
خوراسگانی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 957 صادره از اصفهان بشماره 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ  سه  در   1291478701 ملی 
قطعه زمین پالک 6095 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
منوچهر   1395/03/01 مورخ   139560302027002763 شماره  رای   -37
بشماره  فریدن  از  12 صادره  بشماره شناسنامه  فرزند محمد  اصفهانی   زرگرزاده 
از قطعه  بر روی قسمتی  ملی 1159665303 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
زمین پالک 11842 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/16 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رحیم روستازاده شیخ یوسفی 

فرزند ابوالقاسم .
38- رای شماره 139560302027002934 مورخ 1395/03/05 عباسعلی سلطانی 
فرزند امامقلی بشماره شناسنامه 15 صادره از مباركه بشماره ملی 5419294710 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13084 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 227/4 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

علیرضا   1395/03/05 مورخ   139560302027002935 شماره  رای   -39
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   12065 شناسنامه  بشماره  نوراله  فرزند  برزمهری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  ششدانگ  در   1283822547
زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/25 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شکیب  حمید   1395/03/05 مورخ   139560302027002987 شماره  رای   -40
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1213 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  زاده 
1288787774 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمدحسن   1395/03/05 مورخ   139560302027002993 شماره  رای   -41
ملی  بشماره  از شهرضا  بشماره شناسنامه 297 صادره  قاسم  فرزند  راد  حسینی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  در ششدانگ   1199089370
زمین پالک 10887 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 223/29 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
آقابابایی  اصغر   1395/03/06 مورخ   139560302027002994 شماره  رای   -42
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   983 شناسنامه  بشماره  علی   محمد  فرزند 
1289344418 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 30 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/15 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پور  نساج  فروغ   1395/03/06 مورخ  رای شماره 139560302027002995   -43
اصفهانی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 1576 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1286255260 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 228 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

51/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رحیمی  حسین   1395/03/06 مورخ   139560302027002998 شماره  رای   -44
فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 25 صادره از اردستان بشماره ملی 1189821656 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7 فرعی از 
اصلی 9941 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/57 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027002999 مورخ 1395/03/06 فاطمه رجائی هرندی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 3389 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659170919 در 
دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3738 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027003003 مورخ 1395/03/06 رضا هادی زاده هرندی 
فرزند باقر بشماره شناسنامه 51171 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281608785 در 
چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3738 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027003009 مورخ 1395/03/06 محمود زاغیان  فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 33638 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282263587 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/08 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی صاحب بصیری فرزند مشهدی میرزا.
48- رای شماره 139560302027003012 مورخ 1395/03/08  کاظم امینی کردآبادی 
فرزند علی  بشماره شناسنامه 1485 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291542760 
 1951 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  در ششدانگ 

فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111 مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی.

ایزدی   علیرضا    1395/03/08 مورخ   139560302027003013 شماره  رای   -49
فرزند حاجی قلی بشماره شناسنامه 97 صادره از نائین بشماره ملی 5409720229 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12988 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218/69 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
صدیقی  زهره   1395/03/08 مورخ   139560302027003015 شماره  رای   -50
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1567 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  مورنانی  
1286920744 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
اکبرزاده  جواد   1395/03/08 مورخ   139560302027003022 شماره  رای   -51
ملی  بشماره  اصفهان  از  19071 صادره  بشماره شناسنامه  اكبر  فرزند  خوراسگانی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283892324
زمین پالک 6451 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/18 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
سادات  محمد   1395/03/08 مورخ   139560302027003027 شماره  رای   -52
اصفهان  از  بشماره شناسنامه 163 صادره  فرزند محمدحسن  حسینی خواجوئی 
بشماره ملی 1287597343 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 11693 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/05 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد علی ضیاء 

جرقویه فرزند محمد صادق.
53- رای شماره 139560302027003034 مورخ 1395/03/08 مرتضی دهقانی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   863 شناسنامه  بشماره  نصراله   فرزند  کلمانی  
1283984245 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
به مساحت  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 10353  از  فرعی  پالک 123 

49/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027003036 مورخ 1395/03/08 حسین نیك كار 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   19 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگانی 
از قطعه  بر روی قسمتی  1291343075 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
زمین پالک 9503 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/03 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
قربانی  اله  آیت   1395/03/08 مورخ   139560302027003070 شماره  رای   -55
ملی  بشماره  آبادان  از  صادره   2355 شناسنامه  بشماره  نصراله  فرزند  بوانی  
1817859382 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   237 پالک 

99/17 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027003096 مورخ 1395/03/09 اکبر فالحت فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 91 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286476305 
 3126 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/96 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی هالکو کاشفی فرزند محی 

الدین.
قضاوی   رویا    1395/03/10 مورخ   139560302027003193 شماره  رای   -57
فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270343831 
در یک و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5256/40 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
قضاوی  رومینا   1395/03/10 مورخ   139560302027003194 شماره  رای   -58
فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1272315754 
در یک و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5256/40 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
قضاوی  صادق   1395/03/10 مورخ   139560302027003195 شماره  رای   -59
 1271019124 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره  رسول  فرزند 
در سه دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5256/40 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
60- رای شماره 139560302027003403 مورخ 1395/03/16 بتول ماستی پزوه 
فرزند اكبر بشماره شناسنامه 3126 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283698765 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/71 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی رحیم زمانی .
61- رای شماره 139560302027003537 مورخ 1395/03/18 صادق قضاوی فرزند 
رسول بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271019124 در ششدانگ 
یکباب سردخانه نیمه کاره احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2230/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قضاوی  صادق    1395/03/19 مورخ   139560302027003555 شماره  رای   -62
از اصفهان بشماره ملی 1271019124 در  فرزند رسول بشماره شناسنامه 0 صادره 
سه دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2303/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027003559 مورخ 1395/03/19  رویا قضاوی فرزند 
از اصفهان بشماره ملی 1270343831 در یک  رسول بشماره شناسنامه 0 صادره 
و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2303/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قضاوی  رومینا   1395/03/19 مورخ   139560302027003563 شماره  رای   -64
از اصفهان بشماره ملی 1272315754  فرزند رسول بشماره شناسنامه - صادره 
در یک و نیم دانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2303/60 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/09

                                                  رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 
                                                                              حسین هادیزاده«



خرید جدید پرسپولیس
بــا  تراکتورســازی  و  پــاس  تیم هــای  ســابق  مدافــع 
عقــد قــراردادی 2 ســاله بــه پرســپولیس پیوســت.

ســال  دی مــاه  متولــد  کــه  ربیع خــواه  محســن 
پــاس  تیم هــای  در  بــازی  ســابقه  و  اســت   ۱۳۶۶
 همــدان، تراکتورســازی تبریــز و نفــت آبــادان را دارد
دیــروز پــس از عقــد قــراردادی 2 ســاله، بــه جمــع 
سرخ پوشــان پیوســت. محســن ربیع خــواه کــه چــپ 
ــاع  ــازی در تمــام پســت های خــط دف ــی ب پاســت، توانای

و میانــی را دارد.

بازیکن یا تابلوی تبلیغاتی
ــی  ــم مل ــان تی ــای بازیکن ــات روی پیراهن ه ــوه تبلیغ نح
فوتبــال ایــران اعتراضــات زیــادی را در پــی داشــته 
ــی روش  ــوس ک ــی کارل ــه حت ــود ک ــه می ش ــت. گفت اس
هــم بــه ایــن موضــوع اعتــراض کــرده و خواســتار تغییــر 
رویــه تبلیغــات روی پیراهــن بازیکنــان تیــم ملــی شــده 
اســت. مهــدی تــاج رییــس فدراســیون فوتبــال بایــد بــه 
ــات روی پیراهــن  ــه تبلیغ ــد ک ــم اشــاره کن ــم ه ــن مه ای
تیــم ملــی بایــد در حــد متعــارف و اســتاندارد باشــد، نــه 
ــی  ــم مل ــرد. در تی ــن را بگی ــه کل فضــای روی پیراه اینک
فوتبــال هیــچ کشــوری چنیــن ســبکی از تبلیغــات دیــده 

نمی شــود.

حدادی فر می ماند
مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان بــا بیــان 
می مانــد تیــم  ایــن  در  حدادی فــر  قاســم   اینکــه 
بــه احتمــال جدایــی مهاجــم ایــن تیــم اشــاره کــرد و گفــت: 
هــر کســی کاوه رضایــی را دیــد بگویــد بــا باشــگاه تمــاس 
 بگیــرد! ســعید آذری درباره وضعیت نقل و انتقاالت باشــگاه 
نــداده  رخ  خاصــی  اتفــاق  هنــوز  آهــن گفــت:  ذوب 
می شــود  شــروع   29 روز  مــا  تمرینــات   اســت. 
خروجــی  لیســت  موقــع  آن  گل محمــدی  یحیــی   و 
و ورودی تیــم را بــه مــا اعــام خواهــد کــرد. مدیــر عامــل 
ــه هــر  ــازار ک ــن ب ــه ای ــا ب ــرد: م ذوب آهــن خاطرنشــان ک
ــری  ــم. یکس ــن نمی زنی ــد، دام ــب می ترکانن روز در آن بم
ــه  ــد« و ب ــگ افتاده ان ــوی دی ــم ت ــول حلی ــا از »ه از تیم ه
جــز خــراب کــردن بــازار، کاری نمی کننــد. تــاش مــا ایــن 
ــره، در فضــای آرام  ــت مدی ــق سیاســت هیئ ــا طب اســت ت

حرکــت کنیــم.

قرارداد خوبی با سایپا بستم
ســایپا  فوتبــال  تیــم  جــوان  بازیکــن  ترابــی  مهــدی 
درخصــوص مانــدن خــود در ایــن تیــم بیــان کــرد: مــن بــا 
لطــف فرکــی قــرارداد خوبــی بــا ســایپا بســتم و در ایــن تیم 
ماندنــی هســتم. خوشــحالم امســال در کنــار ســرمربی ای 
ــی  ــه خــوب و درخشــانی دارد. فرک ــه کارنام ــم ک کار می کن
توانســته بــا دو تیــم ســپاهان و فــوالد بــه قهرمانــی لیــگ 
ــی ســهمیه  ــا حضــور فرک ــز ب ــت نی ــم نف ــر برســد و تی برت

ــی اســت. ــی بزرگ ــی، مرب ــرده اســت. فرک کســب ک

کوتاه از دنیای ورزش

برزیل دونگا، بدترین برزیل تاریخ
تیــم ملــی فوتبــال برزیــل بــا شکســت برابــر پــرو از 
 رقابت هــای کوپــا آمــه ریــکا حــذف شــد تــا بعــد از اروگوئــه
دومیــن نــاکام بــزرگ لقــب گیــرد. آخریــن حــذف برزیــل 
از مرحلــه گروهــی 28 ســال پیــش رخ داد تــا تیــم 
کنونــی کارلــوس دونــگا یکــی از بدترین هــای تاریــخ 
کوپــا آمه ریــکا شــود. برزیــل بامــداد روز دوشــنبه در کوپــا 
ــورد  ــت خ ــرو شکس ــی از پ ــک گل جنجال ــا ی ــکا ب  آمه ری
ــا  ــرو ب ــک گل پ ــد. ت ــود کن ــش صع ــت از گروه و نتوانس
دســت بــه ثمــر رســید تــا ایــن تیــم بــه همــراه اکــوادور از 
ایــن گــروه بــه مرحلــه یــک چهــارم راه پیــدا کننــد. از کوپــا 
آمــه  ریــکا ســال ۱99۳ کــه در اکــوادور برگــزار شــد، برزیــل 
همیشــه از گروهــش صعــود کــرده بــود و ایــن نخســتین بار 

ــه حــذف می شــود. ــن مرحل ــه در ای اســت ک

مهدوی کیا، هدیه فدراسیون را پس زد
بازیکــن ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران، هدایــت تیــم ملی 
نوجوانــان را نپذیرفــت. مهــدی مهــدوی کیــا کــه هم اکنــون 
در آلمــان بــه ســر می بــرد، روز یکشــنبه در یــک ســفر یــک 
ــال  ــا حضــور در فدراســیون فوتب ــا ب ــد ت ــران آم ــه ای روزه ب
جلســه ای را بــا مهــدی تــاج برگــزار کنــد. موضــوع جلســه 
طرفیــن پیشــنهاد ســرمربیگری تیــم ملــی نوجوانــان بــود 
ــه  ــا ارای ــه مهدوی کی ــال ب ــیون فوتب ــوی فدراس ــه از س ک
شــد؛ امــا مهــدی مهــدوی کیــا بــا رد ایــن پیشــنهاد اعــام 
ــه  ــورگ ب ــم باشــگاه  هامب ــا قصــد دارد در تی ــه فع ــرد ک ک
فعالیتــش ادامــه دهــد و نمی خواهــد ســرمربی تیــم ملــی 

نوجوانــان شــود.

 خادم: جام جهانی 
سنگین و عجیب بود

رســول خــادم پــس از هفتمیــن قهرمانــی تیــم ملــی کشــتی 
ــن دوره از  ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــام جهان ــای ج آزاد در رقابت ه
ــی  ــف نهای ــود و تکلی ــنگین ب ــب و س ــیار عجی ــا بس رقابت ه
ســه مســابقه مــا بــا کشــتی ســنگین وزن هــا مشــخص شــد. 
رییــس فدراســیون کشــتی ادامــه داد: ایــن مســابقات یــک 
ــدان  ــک می ــه لحــاظ ی ــود و ب ــت ســنگین و ســخت ب تورنمن
ــتی  ــوه کار کش ــی از نح ــه ارزیاب ــه ب ــوب و اینک ــی خ تدارکات
ــا  ــن رقابت ه ــود. ای ــر ب ــر ثم ــیار مثم ــیم، بس ــان برس گیرانم
بــه مــا نشــان داد کــه در چــه وضعیتــی هســتیم و بایــد چــه 
اقداماتــی را تــا المپیــک انجــام دهیــم. ســرمربی تیــم ملــی 
ــاره اســتفاده از نفــرات اصلــی ایــران در ایــن  کشــتی آزاد درب
رقابت هــا در فاصلــه دو مــاه مانــده بــه المپیــک و اینکــه آیــا از 
ایــن کار پشــیمان اســت یــا خیــر گفــت: از اینکــه کشــتی گیران 
اصلــی را تــا حــدود دو مــاه تــا المپیــک بــه میــدان فرســتادیم 
ــد در  ــرات بای ــه عملکــرد نف اصــا پشــیمان نیســتیم؛ چــرا ک

ــت. ــرار می گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــت ســنگینی م تورنمن

همگام با ورزش

  ورزشــگاه نقــش جهــان کم کــم مــی رود 
سرویس ورزش

پوریا قلی پور
ــل شــود.  ــه نقــش خاطره هــا تبدی ــا ب ت
آنقــدر از زمــان برگــزاری آخریــن مســابقه فوتبــال در ایــن 
ســختی  بــه  خیلی هــا  کــه  می گــذرد  ورزشــگاه 
ــد.  ــف کنن ــگاه تعری ــن ورزش ــره ای از ای ــد خاط می توانن
طــرح ورزشــگاه نقــش جهــان کــه در ابتــدا بــه ورزشــگاه 
المپیــک(  المپیــک )دهکــده  یــا ورزشــگاه  بــزرگ 
معــروف بــود، در ســال ۱۳۶۷ تعریــف و کلنــگ آن پــس 
از ایجــاد موسســه ای بــه نــام ورزشــگاه بــزرگ بــه منظــور 
ــط  ــال ۱۳۶8 توس ــاخت آن، در س ــل س ــری مراح پیگی
ــه زمیــن زده شــد.  ــر عامــل وقــت ایــن موسســه ب مدی
ــال  ــگاه از س ــن ورزش ــاخت ای ــن س ــای آغازی فعالیت ه
ــال ۱۳۷۴  ــرداری در س ــا خاکب ــد و ب ــروع ش ۱۳۷2 ش
ادامــه پیــدا کــرد و در 29 مــرداد ۱۳۷۵ عملیــات اجرایــی 
ایــن ورزشــگاه آغــاز شــد. فــاز نخســت ایــن ورزشــگاه در 
ســال ۱۳8۱ افتتــاح شــد و فقــط بــرای مســابقات 
ــال مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت؛ تیــم ســپاهان  فوتب
ــود  ــی خ ــای خانگ ــا ۱۳8۶ بازی ه ــال های ۱۳8۱ ت  در س
را در ایــن ورزشــگاه برگــزار می کــرد. در ســال ۱۳8۶ ایــن 
ورزشــگاه بــرای ســاخت فــاز دوم تعطیــل شــد و تــا بــه 
امــروز همچنــان در حــال ســاخت اســت. البتــه بــا 
صحبت هــای اســتاندار اصفهــان امیدهــا بــرای بازگشــایی 

این ورزشگاه زنده شد.
  امیدواری استاندار

ــش  ــگاه نق ــود از ورزش ــد خ ــان در بازدی ــتاندار اصفه اس

جهــان گفــت: بــا توجــه بــه قولــی کــه بــه وزیــر ورزش و 
جوانــان داده شــد و همچنیــن براســاس آنچــه کــه امروز 
مشــاهده کردیــم ایــن ورزشــگاه بــرای لیــگ شــانزدهم 
ــا بیــان اینکــه  آمــاده خواهــد شــد. اســتاندار اصفهــان ب
 لیــگ شــانزدهم در هفتــه اول مردادمــاه آغــاز می شــود

افــزود: مســئوالن نیــز برنامــه زمان بنــدی پایانــی خــود را 
در ایــن تاریــخ قــرار داده انــد و وضعیــت امــروز ورزشــگاه 
ــتادیوم  ــابقات در اس ــزاری مس ــه برگ ــد ک ــان می ده نش

ایــن ورزشــگاه در تاریــخ مدنظــر امکان پذیــر اســت.

  تامین منابع مالی
اســتاندار اصفهــان تامیــن منابــع مالــی را عمــده مشــکل 
موجــود خوانــد و گفــت: خوشــبختانه فــوالد مبارکــه 
بیشــتر از تعهــدات خــود تــا بــه امــروز هزینــه کرده اســت 
و دولــت نیــز تــاش خواهــد کــرد کــه تخصیص هــا 
زودتــر صــورت گیــرد. وی اضافــه کــرد: تصــور مــن ایــن 
اســت کــه اگــر منابــع مالــی تامیــن شــود، بهره بــرداری 
فــاز اول ورزشــگاه نقــش جهــان بــرای لیــگ شــانزدهم 
خواهــش  همــکاران  از  و  بــود  خواهــد  امکان پذیــر 

می کنــم کــه بــدون در نظــر گرفتــن منابــع مالــی 
 ورزشــگاه را بــرای هفتــه اول مردادمــاه آمــاده کننــد 
ــه تعهــدات خــود درخصــوص  ــز ب و مدیریــت اســتان نی

تامیــن منابــع مالــی پایبنــد خواهــد بــود. 
زرگرپــور افــزود: در حــال حاضــر زمیــن چمــن ورزشــگاه 
ــقف  ــه س ــوط ب ــمت های مرب ــده قس ــده، عم ــاده ش آم
داشــته  خوبــی  پیشــرفت  ســازه ها  شــده،   انجــام 
ــز  ــم نی ــک تی ــه ی ــوط ب ــای مرب ــات رختکن ه و تاسیس

ــاده شــده اســت. آم
  عمل به تعهدات

ــعه  ــرکت توس ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــول زرگرپ رس
ــه تعهــدات خــود  ــر ب اماکــن ورزشــی بایــد هرچــه زودت
عمــل کنــد، افــزود: پیمانــکار بایــد بــه صــورت دو و ســه 
ــکار  ــه پیمان ــه اینک ــا توجــه ب ــد و ب ــت کن شــیفت فعالی
حــدود 8۵ درصــد مطالبــات خــود را دریافــت کــرده 

ــد.  ــه ده ــوان کار را ادام ــام ت ــا تم ــد ب ــذا بای ــت، ل اس
ــدات الزم  ــه تمهی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــا  ــی ب ــایل ترافیک ــی و مس ــوارد جنب ــایر م ــه س از جمل
بایــد از ســوی  احتســاب حضــور پرشــور هــواداران 
ــاش  ــم آرزو، ت ــت: ه ــود، گف ــیده ش ــهرداری اندیش  ش
و امیــد دارم ایــن ورزشــگاه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
ــز  ــا نی ــود. م ــاده ش ــانزدهم آم ــگ ش ــروع لی ــرای ش ب
امیدواریــم ایــن ورزشــگاه هــر چــه زودتــر افتتــاح شــود 
ــار دیگــر گــرد هــم  ــا عاشــقان فوتبــال در اصفهــان را ب ت

آورد.

آیا ورزشگاه طلسم شده نقش جهان رنگ فوتبال را خواهد دید؟

اصفهان، چشم انتظار نقش جهان

ــل  ــه نق ــاد از دوره ۴ ماه ــا انتق ــکان ب ــال پی ــم فوتب ــرمربی تی س
ــت.  ــده اس ــن ویران کنن ــن قوانی ــد ای ــان، می گوی ــال بازیکن و انتق
جالــی همچنیــن می گویــد امثــال او و علــی دایــی بایــد در مراکــز 
ــن  ــاره آخری ــی درب ــد جال ــند. مجی ــال باش ــری فوتب تصمیم گی

ــاالت  ــل و انتق ــکان و نق ــال پی ــم فوتب ــرایط تی ش
ایــن باشــگاه گفــت: مــا از سه شــنبه تمریناتمــان 
ــن  ــدت ۱۶، ۱۷ بازیک ــن م ــم. در ای ــاز می کنی را آغ
جــوان جــذب کرده ایــم و احتمــاال ۶ ســهمیه خــود 
را هــم بــا بازیکنــان بــا تجربــه پــر کنیــم. اســکلت 
اصلــی تیــم را کــه بازیکنــان جــوان تشــکیل 

ــم. ــظ کرده ای ــز حف ــد را نی می دادن
ــاد بعضــی از  ــه انتق ــا اشــاره ب ــکان ب ــال پی ــم فوتب  ســرمربی تی
مربیــان و مدیــران از آشــفتگی بــازار نقــل و انتقــاالت گفــت: تمــام 
 ایــن مشــکات حاضــر نتیجــه قوانینــی اســت کــه در حــوزه نقــل 
و انتقــاالت وجــود دارد. بــه نظــرم قوانیــن نقــل و انتقــاالت فوتبــال 
ــوید  ــه می ش ــد متوج ــگاه کنی ــر ن ــت. اگ ــده اس ــران ویران کنن ای

قــرارداد 8۰ درصــد بازیکنــان تقریبــا تمــام تیم هــا، یکســاله اســت 
ــاره تیــم را از نــو جمــع و جــور کــرد.  ــا اتمــام لیــگ، بایــد دوب و ب
همیــن موضــوع بــه آشــفتگی بــازار کمــک می کنــد. جالــی ادامــه 
ــه  ــا ب ــه تنه ــدارد. ایــن ن ــا و مفهومــی ن داد: قــرارداد یکســاله معن
ــه سرمایه هایشــان دود  ــع باشــگاه ها نیســت ک نف
ــان هــم نیســت.  ــع بازیکن ــه نف می شــود، بلکــه ب
ــرا  ــه چ ــم ک ــا درک نمی کن ــرد: اص ــد ک وی تاکی
نقــل و انتقــاالت بایــد تــا ۶ هفتــه بعــد از شــروع 
لیــگ ادامــه داشــته باشــد. ســرمربی پیــکان 
ــان  ــال بازیکن ــل و انتق ــرد: دوره نق ــان ک خاطرنش
لیــگ برتــر بایــد دو هفتــه باشــد و بعــد از دو 
ــرای جــذب یکــی دو بازیکــن دیگــر  ــه یــک مهلــت دیگــر ب هفت
بدهنــد. اینکــه بخواهنــد دوره جــذب بازیکــن را ۴ ماهــه بگذارنــد، 
ــه  ــن کار ب ــه نفــع بازیکــن. ای ــه ب ــال اســت و ن ــه نفــع فوتب ــه ب ن
 بازیکنــان فرصــت می دهــد کــه در تمــام باشــگاه ها چرخــی بزننــد 

و بعد از اتمام دوران بدنسازی، تیم خود را انتخاب کنند. مهر

مجید جاللی:
قوانین نقل و انتقاالت ویران کننده است

 روابط عمومی  باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان با انتشــار بیانیه ای
توضیحاتــی را دربــاره لیســت بازیکنانــی کــه روز یکشــنبه اعــام 
ــود، ارایــه کــرد. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: اطاعیــه  شــده ب
باشــگاه دربــاره بازیکنانــی کــه براســاس نیــاز فنــی ســرمربی 

ــکاری  ــه هم ــا ادام ــرارداد ی ــد ق ــا تمدی ــا آن ه ب
 صــورت نمی پذیــرد، واکنش هــای مختلفــی 
را در پــی داشــت. برخــی بازیکنــان نســبت 
ــا  ــه چــرا ب ــاد داشــتند ک ــن مســئله انتق ــه ای ب
ــیده  ــان رس ــه پای ــان ب ــه قراردادش ــودی ک وج
نامشــان در ایــن اطاعیــه بــرده شــده اســت. از 
آنجایــی کــه گاه ایــن بازیکنــان محتــرم بــا توجه 

ــوان  ــه ســپاهان در مصاحبه هــای خــود عن ــه خــود ب ــه عاق ب
ــیده  ــان رس ــه پای ــپاهان ب ــا س ــان ب ــه قراردادش ــد ک  می کردن
و هنــوز فــردی از باشــگاه بــرای تمدیــد بــا آن ها تمــاس نگرفته 
یــا همچنــان منتظــر ســپاهان هســتند، ایــن اطاعیــه کــه در 
ــی ســرمربی  ــرام صــادر شــد و عــدم نیازهــای فن نهایــت احت

ــه  ــرد ک ــن رویک ــا ای ــرد ب ــخص ک ــی را مش ــل آت ــرای فص ب
ــایر  ــه س ــت ب ــخ مثب ــود و پاس ــت خ ــرای وضعی ــان ب بازیکن
پیشنهاداتشــان از تیم هــای دیگــر اقــدام کننــد، ضــروری بــود. 
چنــد بازیکــن محتــرم دیگــری نیــز کــه قــرارداد داشــتند، امــا 
ــدهللا ویســی در ســپاهان فصــل  در لیســت عب
ــث  ــه بح ــود ک ــی ب ــز، طبیع ــد نی ــد نبودن جدی
ــواران  ــن بزرگ ــرای ای ــکاری ب ــداوم هم ــدم ت ع
ــد پــس از طــی مراحــل  ــا بتوانن ــود ت مطــرح ب
الزم بــرای پیوســتن بــه تیــم جدیــد خــود اقدام 
کننــد. بــاز هــم از همــه تاش هــا و زحمــات این 
بازیکنــان در روزهــای تلــخ و شــیرین ســپاهان 
ــم.  ــوش نمی کنی ــان را فرام ــات آن ــم و زحم ــی می کنی قدردان
ایــن عزیــزان  از  بــرای برخــی   طبیعــی اســت ســپاهان 
ــدم  ــت و ع ــه آن هاس ــه خان ــه منزل ــابقه ب ــا س ــان ب و بازیکن
حضــور در لیســت ســرمربی در ایــن فصــل، باعــث قطــع 

همــکاری و رابطــه در حوزه هــای دیگــر نخواهــد شــد. 

پرواز هواپیمای فالیت چک بر فراز آسمان اصفهان
هواپیمــای فایــت چــک کــه بــه تازگــی وارد کشــور شــده اســت، در فــرودگاه 
بیــن المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان بــه زمیــن نشســت. هواپیمــای 
فایت چــک شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران روز شــنبه 9۵/۳/22 
در آســمان اصفهــان بــه پــرواز در آمــد. گفتنــی اســت ایــن هواپیمــا کــه بهترین 
 مــدل هواپیمــای وارســی پــرواز در دنیاســت بــا توجــه بــه سیســتم ها 
اســت کلیــه دســتگاه های کمک ناوبــری  قــادر  آن  داخــل  تجهیــزات  و 
ــد  ــی دســتگاه ها را تای ــق بررســی و صحــت کارای ــه طــور دقی ــا را ب  فرودگاه ه

کند.
شــیوه تولیــد پارچــه قلمــکار شهرســتان برخــوار ثبــت ملــی 

می شــود
ــتان  ــگری شهرس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ریی
برخــوار از تــاش ایــن اداره بــرای ثبــت شــیوه تولیــد پارچــه قلمــکار برخــوار 
در فهرســت میــراث معنــوی کشــور خبــر داد. علی محمــد فصیحــی در 
گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن افــزود: در ســال گذشــته شــهر خــورزوق، نامــزد 
شــهر جهانــی قلمــکاری شــد و امســال قصــد داریــم شــیوه تولیــد ایــن پارچــه 
ــا اشــاره بــه اینکــه ۷۰ درصــد  را در میــراث معنــوی کشــور ثبــت کنیــم. وی ب
پارچــه قلمــکار اســتان اصفهــان در شهرســتان برخــوار تولیــد می شــود، افــزود: 
هنــر منبــت کاری شــهر دولــت آبــاد و همچنیــن پارچــه قلمــکار شــهر خــورزوق 
هنرهــای اصلــی شهرســتان برخــوار هســتند و بیشــتر تولیــدات شهرســتان در 
ایــن دو رشــته صنایــع دســتی اســت. رییــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــع دســتی  ــرد: احــداث بازارچــه صنای ــد ک  دســتی و گردشــگری برخــوار تاکی
و صــدور مجــوز تاســیس کارگاه نقــش مهمــی  بــرای توســعه  اشــتغال و کســب 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــاری دول ــه ی ــزود: ب ــی اف ــتان دارد. فصیح و کار در شهرس
ــتی  ــع دس ــیس کارگاه صنای ــوز تاس ــته، ۳۳۰ مج ــال گذش ــه س ــی س در ط

ــه اجرایــی شــدن  ــا اشــاره ب در شهرســتان برخــوار صــادر شــده اســت. وی ب
برجــام افــزود: پســابرجام فرصتــی بــرای توســعه مــراودات بیــن المللــی در 
حــوزه صنایــع دســتی و کســب بازارهــای جهانــی صنایــع دســتی ایــران اســت. 
ــه  ــا اشــاره ب ــراث فرهنگــی گردشــگری شهرســتان برخــوار ب رییــس اداره می
اینکــه صنایــع دســتی نقــش مهمــی  در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی دارد، گفــت: 
ــاظ  ــادرات آن از لح ــتغال و ص ــه اش ــردن زمین ــم ک ــا فراه ــتی ب ــع دس صنای
اقتصــادی و فرهنگــی حایــز اهمیــت اســت. 9۰ کارگاه قلمــکاری در شهرســتان 
برخــوار وجــود دارد و ۵۰۰ نفــر در ایــن رشــته در شهرســتان برخــوار مشــغول 

فعالیــت هســتند.
اســتاندار اصفهــان در جلســه شــورای اداری برخــوار مطــرح 

کــرد:
4 مشکل اساسی در برخوار وجود دارد

 اســتاندار اصفهــان ۴ مشــکل اساســی در شهرســتان برخــوار 
تعــداد  و  بیــکاری  آب کشــاورزی،   هــوا، کمبــود  آالیندگــی  را 
زیــاد اتبــاع خارجــه مجــاز و غیرمجــاز بیــان کــرد و گفــت: 
بــه صــورت مســتقیم  در ۴ شهرســتان  اصفهــان  در   آلودگــی 
و در ۴ شهرســتان بــه صــورت غیرمســتقیم اســت و بــر ســه نســل 
ــع  ــرح جام ــزود:  ط ــور اف ــول زرگرپ ــی دارد. رس ــر منف ــا تاثی آن ه
 کاهــش آالیندگــی هــوای اصفهــان در ســال 92 آمــاده شــده 
ــال 92 ــه در س ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــته اس ــی داش ــرفت خوب  و پیش

صــد و دو روز هــوای ســالم داشــته ایم و در ســال 9۵ بیــش از 
2۵۰ روز هــوای ســالم داشــته ایم و امســال در دو مــاه گذشــته 

ــاهد آن ــر ش ــر کمت ــال اخی ــد س ــه در چن ــته ایم ک ــاک داش ــوای پ  ۷ روز ه
 بوده ایم.

همزمان با هفته محیط زیست
ــوار  ــان در برخ ــتان اصفه ــی اس ــی مل ــر طبیع ــتین اث نخس

رونمایــی شــد
ــوان نخســتین  ــه عن ــون ســاله »ســپاهان کمشــچه« ب فســیل های 2۰۰ میلی
اثــر طبیعــی ملــی اســتان اصفهــان، همزمــان بــا روز جهانــی محیط زیســت در 
شهرســتان برخــوار در کمشــچه رونمایــی شــد. اثــر طبیعــی ســپاهان کمشــچه 
ــکاری  ــا هم ــف و ب ــان کش ــری داری ــور صنوب ــط پروفس ــال ۱۳8۷ توس در س

ــتان  ــت اس ــط زیس ــت محی ــه اداره کل حفاظ ــب ب ــک سپهریان نس ــر باب دکت
اصفهــان معرفــی و ســپس بــه عنــوان اثــر طبیعــی ملــی ثبــت شــد. مدیــر 
کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان در مراســم رونمایــی از ایــن اثــر طبیعــی 
 گفــت: براســاس قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت، چهــار ســطح 
 از ســطوح حفاظتــی محیــط زیســت وجــود دارد کــه شــامل پارک هــای ملــی

ــات وحــش و مناطــق حفاظــت شــده  ــی، پناهگاه هــای حی ــار طبیعــی مل آث
اســت. وی افــزود: بــا ثبــت نخســتین اثــر طبیعــی ملــی اســتان اصفهــان در 
شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت، اکنــون مــا هــر چهــار ســطح را در 
ــی  ــد حصارکش ــه مانن ــای اولی ــه اقدام ه ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــتان داری  اس
ــن  ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــام اس ــال انج ــه در ح ــه در منطق ــای اولی و مراقبت ه
اثــر طبیعــی نیــاز بــه تجهیــز و ســاختمان دارد. همچنیــن الزم اســت مرکــزی 
بــرای آشــنایی و آمــوزش بازدیدگننــدگان از ایــن اثــر طبیعــی احــداث شــود 
ــکان  ــن م ــا در همی ــی کمشــچه ی ــخ طبیع ــوزه تاری ــا در م ــز ی ــن مرک ــه ای ک
احــداث خواهــد شــد. سپهریان نســب، زمین شــناس و اســتاد دانشــگاه نیــز 
در ایــن مراســم گفــت: ایــن منطقــه و کوهــی کــه در آن واقــع شــده اســت، 
ــرای  ــی ب ــه دوره کل ــی را دارد. س ــه دوران دوم زمین شناس ــاره های هم رخس
ــامل  ــه دوره دوم ش ــت ک ــده اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــی ب ــن شناس زمی
 )Creataceous( ــه ــیک )Jurossic( و کرتاس ــاس )Triassic(، ژوراس تری
اســت. جانــوران و گیاهــان ایــن دوره تکامــل بیشــتری دارنــد و از انــواع دوران 

اول عالی تــر بوده انــد؛ نرم تنانــی ماننــد آمونیت هــا )Ammonite( ظهــور 
ــن  ــه ای ــوع شــدند ک ــاد و متن ــن دوران زی ــدگان در ای ــن خزن ــد؛ همچنی کردن
دوران بــه نــام خزنــدگان معــروف شــده اســت. همچنیــن نخســتین پرنــدگان 
ــاری از پســتانداران ابتدایــی پیــدا شــده  در دوران دوم ظاهــر شــدند و نیــز آث
اســت. از اواســط ایــن دوران در بیشــتر نقــاط، عایــم پیشــروی دریــا مشــاهده 
می شــود. بیشــتر زغال هــای ایــران و افغانســتان در دوره ژوراســیک تشــکیل 
شــده اســت. بابــک سپهریان نســب افــزود: در قســمت پاییــن ایــن منطقــه، 
تریــاس، در قســمت میانــی ژوراســیک و در قســمت راســت، رســوبات کرتاســه 
را می تــوان دیــد. رســوبات تریــاس ایــن منطقــه متعلــق بــه 2۰۰ میلیــون ســال 
پیــش اســت کــه ماننــد یــک مــوزه گیاهــی و جانــوری تداعــی کننده 
دوره دوم زمیــن شناســی اســت. ایــن زمیــن شــناس اضافــه کــرد: 
 الیه هــای مرجانــی و ریزجلبک هــای قرمــز، الله هــای دریایــی 
ــر اســت  ــا بی نظی ــه در دنی ــوری ک ــواع گونه هــای گیاهــی و جان و ان
ــه وی  ــه گفت ــرد. ب ــاهده ک ــی مش ــر طبیع ــن اث ــوان در ای را می ت
ــی رســیده و در مقاله هــای  ــه ثبــت جهان کشــفیات ایــن منطقــه ب
معتبــر بیــن المللــی آی اس آی )ISI( بــه آن اشــاره شــده اســت. 
ــال  ــه در س ــن منطق ــایی ای ــه شناس ــاره ب ــا اش ــب ب سپهریان نس
ــش ــورهای اتری ــادی از کش ــای زی ــرد: گروه ه ــان ک  2۰۰8 خاطرنش

ــد  ــه ایــن منطقــه آمدن ــد ب ــرای بازدی  لهســتان، آلمــان و فرانســه ب
و همــه تاکیــد دارنــد کــه ایــن منطقــه بی نظیــری در دنیاســت. ایــن 
 اســتاد دانشــگاه اظهــار امیــدواری کــرد کــه افتتــاح ایــن اثــر ملــی

قــدم نخســت بــرای ثبــت ملــی و جهانــی ســایر مناطــق پــرارزش 

ــن  ــه ای ســنگواره ای در اســتان و کشــور باشــد. بررســی ها نشــان می دهــد ک
ــان ــد نرم تن ــی مانن ــیل دریای ــواع فس ــوده و ان ــا ب ــته دری ــه در گذش  منطق

ــتین  ــن نخس ــت. ای ــاهده اس ــل مش ــی در آن قاب ــای آب ــا و گونه ه جلبک ه
بــار اســت کــه چنیــن منطقــه ای در دنیــا مشــاهده می شــود و از نظــر زمیــن 
شناســی مکانــی منحصــر بــه فــرد اســت. ویژگی هــای ایــن منطقــه می توانــد 

در توســعه اکوتوریســم موثــر واقــع شــود.
واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان رصد می شوند

رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان برخــوار گفــت: نظــارت بــر 
ــا  ــاه تشــدید می شــود و ب ــن م عملکــرد واحدهــای صنفــی شهرســتان در ای
متخلفــان صنفــی برخــورد می شــود. حمیدرضــا رحیمــی  ضمــن تبریــک مــاه 
ــارک رمضــان گشــت های مســتقل  ــاه مب ــارک رمضــان گفــت: در طــول م  مب
ــبکه  ــی، ش ــرات حکومت ــای تعزی ــکاری اداره ه ــا هم ــی ب ــترک بازرس و مش
ــر کاالهــا و اقــام  بهداشــت و درمــان انجــام می شــود. وی افــزود: نظــارت ب
 پرمصــرف ایــن ایــام از جملــه پروتئیــن، لبنیــات، برنــج، روغــن، قنــد و شــکر

ــای  ــت واحده ــاعات پخ ــت. س ــم اس ــه و آش و حلی ــا و بامی ــا، زولبی خرم
ــا از  ــه صبح ه ــه مربوط ــا اتحادی ــده ب ــام ش ــزی انج ــی برنامه ری ــازی ط خب
ــا  ــه ت ــاعت ۱۶ و ۳۰ دقیق ــر از س ــد از ظه ــا ۱۳ و بع ــه ت ــاعت 9 و ۳۰ دقیق س
ــیفت  ــت در ش ــه پخ ــل ب ــه تمای ــی ک ــد. نانوایان ــرب می باش ــل از اذان مغ قب
اول صبــح دارنــد بــا هماهنگــی اتحادیــه می تواننــد در شــیفت صبــح فعالیــت 
ــد  ــوار تاکی ــتان برخ ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع ــد. ریی کنن
کــرد: رعایــت قوانیــن نظــام صنفــی توســط واحدهــای از جملــه رعایــت ســود 
ــی  ــود. رحیم ــام می ش ــز انج ــت نی ــب قیم ــب برچس ــی و نص خرده فروش
 افــزود: شــهروندان می تواننــد در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف بــا شــماره 
ــی  ــای بازرس ــه واحده ــف را ب ــوع تخل ــد و موض ــاس بگیرن  ۴۵8۶۰2۷۰ تم

و اصناف گزارش دهند.

گزارش کیمیای وطن از مهم ترین اخبار برخوار

برخوار از دریچه خبر

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مهدوی کیا هدیه فدراسیون را پس زد سه شنبـــــه  25 خردادماه 61395
ـــمـــاره 178 ســـــال دوم       ݡسݒ

پس از انتقادات مطرح شد:
دلداری سپاهان به بازیکنان کنار گذاشته شده
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حتما بخوانید!
تشبیه کشیکاری مسجد شیخ ...

ــری  ــره ظاه ــم، چه ــه بگذری ــعبان ک ــاه ش ــه م از نیم
شــهرهای اســتان یــزد دگرگــون می شــود. مــردم 
ــت  ــه نظاف ــروع ب ــل ش ــد روز قب ــتان از چن ــن اس  ای
ــن  ــه ای ــد و ب ــاجد می کنن ــا و مس ــازی خانه ه و پاکس
ــد  ــدا می رون ــی خ ــاه مهمان ــتقبال م ــه اس ــب ب  ترتی
و رمضــان کم کــم خــود را بــا آیین هــای معنــوی 
زیــادی نمایــان می کنــد. بــه گــزارش خبرگــزاری ربیــع 
یزدی هــا نظافــت خانــه را در روز انجــام می دهنــد 
چــون عقیــده دارنــد جــارو کــردن در شــب کراهــت دارد 
و شــب بایــد خانــه تمیــز باشــد تــا شــیطان در کثیفــی 
آن مانــدگار نشــود؛ بــه همیــن دلیــل خاکروبــه را قبــل 

ــد. ــرون می برن ــه بی ــاب از خان ــروب آفت از غ
کلوخاندازی

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن خّط ــب ای ــوم جال ــی از رس یک
مــردم بــا برپایــی آییــن کلوخ انــدازی یــا کلوخ انــدازون 
ــن  ــد. در ای ــارک رمضــان می رون ــاه مب ــه اســتقبال م ب
آییــن دیریــن، خانواده هــا در آخریــن روز مــاه شــعبان 
ــته جمعی  ــا دس ــوند ی ــع می ش ــر جم ــار یکدیگ در کن
شــادی  بــه  را  روز  آن  می زننــد،  طبیعــت  دل   بــه 
ــد  ــا بهره من ــواع خوراکی ه ــد، از ان ــی می گذرانن و خوش
می شــوند و بــه دیگــران نیــز می دهنــد. یکــی از 
خوراکی هایــی کــه روز کلوخ انــدازی طرفــدار زیــاد 
دارد خــوراک موســوم بــه شــولی - نوعــی آش - 
ــای  ــر خوراکی ه ــف دارد. از دیگ ــواع مختل ــت و ان اس
روز کلوخ انــدازی، آش رشــته یــا آش خمیــر، آش 
کشــک، حلــوای برنــج، شــله زرد و فالــوده یــزدی 
ــان روز  ــزد در پای اســت. در گذشــته های دور، مــردم ی
 بــه یکدیگــر کلوخ هــای کوچــک پرتــاب می کردنــد 

و می خندیدنــد و از ایــن روســت کــه بــه ایــن روز، روز 
کلوخ انــدازی می گوینــد.

روضهقنبر
خوانــدن روضــه قنبــر از دیگــر رســوم مــردم یــزد 
ــزار و  ــان برگ ــارک رمض ــاه مب ــوال در م ــه معم ــت ک اس
از شــب 19 تــا شــب 27 مــاه مبــارک رمضــان خوانــده 

می شــده اســت.
ــا  ــه ب ــان اســت ک ــن روضــه بیشــتر مخصــوص زن  ای
نــذری دادن و طلــب حاجــت در ایــن چنــد روز در 
خانه هــا برگــزار می شــود و نمــاد ضربــت خــوردن 
مــوالی متقیــان حضــرت علــی)ع( اســت. قنبــر 

ــردی در ایــن  ــرت علــی)ع( بــود. ف ــان حض از غالم
ــاس  ــا لب ــان ب ــه درویش ــبیه ب ــی ش ــا حاالت ــم ب مراس
ــر -  ــر س ــکولی ب ــفید کش ــن و کاله س ــر ت ــفیدی ب س
ــه  ــم روض ــی)ع( - مراس ــرت عل ــتی حض ــاد دوس  نم

را اجرا می کرد. 
در مراســم روضــه قنبــر، 2 شــخصیت دیگــر نیــز 
ــد کــه یکــی نقــش حضــرت زینــب)س(  حضــور دارن
را بــا لبــاس بلنــد و مشــکی و شــخصیت دیگــر نقــش 
ام کلثــوم)س( را بــازی می کــرد و بیــن حاضــران 
 در گــروه، صحبت هایــی در قالــب شــعر رد و بــدل 

و اشعار حزن آلود نیز خوانده می شد. 

ــزد  ــش در ی ــم و بی ــان ک ــم همچن ــن مراس ــون ای اکن
ــان  ــط زن ــاری توس ــع گرفت ــت و رف ــب حاج ــرای طل ب
ــردم دارد. ــن م ــی بی ــرام خاص ــود و احت ــزار می ش برگ

تهیهآجیلمشکلگشا
ایــن رســم در شــب های مــاه رمضــان به خصــوص 
ــه  ــدر اجــرا می شــود و کســانی ک ــا و ق شــب های احی
ــن  ــرای ای ــد. ب ــه می کنن ــل را تهی ــد، آجی حاجــت دارن
کار، فــرد حاجــت دار ماهانــه مبلغــی را کنــار می گــذارد 
و پــول را بــه زن مومنــی می دهــد تــا آجیــل را از 
هفــت مغــز، بخــرد و در مراســم خاصــی بیــن 2 نمــاز 

ــد. ــزاران تقســیم کن ــان نمازگ در می
رسمگردوشکستن

رســم شکســتن گــردو بــرای بازگشــایی بخــت دختــران 
ــود  ــش وج ــم و بی ــم ک ــون ه ــه اکن ــز ک ــت نی دم بخ
دارد، از دیگــر آیین هــای یزدی هــا در مــاه مبــارک 
بختــی دم  دختــر  کــه  افــرادی  اســت.   رمضــان 

 داشــتند، مقــداری گــردو تهیــه می کردنــد و از پله هــای 
مســجد جامــع بــاال می رفتنــد و در هــر پلــه یــک عــدد 
ــاالی  ــه ب ــه ب ــی ک ــا می شکســتند و زمان ــردو را زیرپ گ
مســجد می رســیدند، بــر گنبــد مســجد دعــای خاصــی 
می خواندنــد و هفــت دور می چرخیدنــد و از پله هــا 

ــد.  ــن می آمدن پایی
ــرار  ــیرینی ق ــل و ش ــت، قف ــر دم بخ ــت دخت در دس
ــی از پله هــای مســجد جامــع پاییــن  داشــت کــه وقت
ــود  ــوان ب ــه ج ــری ک ــن نف ــه اولی ــل را ب ــد، قف می آم
ــه وی شــیرینی تعــارف  ــد و ب ــاز کن ــا آن را ب مــی داد ت
می کــرد؛ زیــرا معتقــد بودنــد بــا ایــن کار بخــت دختــر 

ــد. ــدا می کن ــبی پی ــر مناس ــود و همس ــاز می ش ب

آداب و رسوم یزدی ها در ماه مبارک رمضان

ایــن روزهــا بحــث جاذبه هــای گردشــگری ایــران بیــش از گذشــته 
ــت  ــار نوب ــود و این ب ــرح می ش ــی مط ــن الملل ــانه های بی در رس
ــه در بررســی  کاشــیکاری های مســجد شــیخ لطــف هللا اســت ک
ــبیه  ــان تش ــدن انس ــی ب ــتم عصب ــه سیس ــاب ب ــان اعص محقق
شــود؛ پدیــده ای کــه بــه عنــوان کاشــیکاری دندریتــی شــهرت دارد. 

ــالت  ــی از مج ــه یک ــورت ک ــل ریپ ــه س مجل
ــبک  ــت، س ــاب اس ــوزه اعص ــی در ح تخصص
لطــف  شــیخ  مســجد  کاشــیکاری های 
هللا اصفهــان را بــه سیســتم عصبــی بــدن 
ــای  ــری از نم ــرده و تصوی ــبیه ک ــان تش انس
ســقف مســجد را روی جلــد خــود چــاپ 
ــبک  ــده س ــه آم ــن مجل ــت. در ای ــرده اس ک
در  لطــف هللا  شــیخ  مســجد  کاشــیکاری 
اصفهــان بســیار پیچیــده اســت و چنانچــه در 

عکــس نشــان داده می شــود نوعــی سیســتم شاخه شــاخه شــبیه 
ــوان آن را  ــه می ت ــت ک ــان اس ــدن انس ــی در ب ــتم عصب ــه سیس ب
ــا ســلول های عصبــی  ــه شــاخه های کامــال جــدا در دندریتاهــا ی ب
انســان تشــبیه کــرد؛ پدیــده ای کــه بــه عنــوان کاشــیکاری دندریتی 

ــاری اســالمی  ــن - دو متخصــص معم ــپ و هیم شــهرت دارد. ی
- نشــان داده انــد کــه ایــن ســبک کاشــیکاری، یعنــی کاشــیکاری 
ــی  ــی از نوع ــا مبارک ــوی ام ــول ثان ــته محص ــی می توانس دندریت
همزیســتی مکانیســم ها بــرای الگوهــای دندریتــی در کاشــیکاری 
باشــد. مســجد شــیخ لطــف  هللا )ســاخته شــده در 1۶۰2 - 1۶19 
ــی و  ــجدهای تاریخ ــی از مس ــالدی( یک می
شــناخته شــده شــهر اصفهــان اســت کــه در 
دوران صفــوی بنــا شده اســت. ایــن مســجد 
ــرن  ــیکاری ق ــاری و کاش ــاهکاری از معم ش
ــه توســط اســتاد  یازدهــم هجــری اســت ک
ــی از معمــاران نامــدار آن  محمدرضــا اصفهان
دوره ســاخته شده اســت. مســجد شــیخ 
ــاس اول در  ــاه عب ــان ش ــه فرم ــف  هللا ب لط
مــدت هجــده ســال بنــا شــده  اســت. ایــن 
مســجد در ضلــع شــرقی میــدان نقــش جهــان و مقابــل عمــارت 
ــو و در همســایگی مســجد امــام واقــع شده اســت. ایــن  عالی قاپ
ــا  ــی بن ــف  هللا المیس ــیخ لط ــل از ش ــرای تجلی ــی ب ــکان مذهب م

ــع ــد. ربی ــذب می کن ــادی را ج ــگران زی ــاالنه گردش ــده و س ش

تشبیهکاشیکاریمسجدشیخلطفهللابهسیستمعصبیبدنانسان
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــه  ــاری، از شناســایی و ســاماندهی 59 خان چهارمحــال و بختی
مســافر در اســتان خبــر داد. بهمــن عســکری ســوادجانی 
ــت  ــعه صنع ــور توس ــه منظ ــافر ب ــای مس ــن خانه ه ــزود: ای اف
گردشــگری در اســتان و همچنیــن افزایــش فضاهــای اقامتــی 

اســتان در مناطــق مختلــف بــا اولویــت 
مناطــق روســتایی راه انــدازی و ســاماندهی 
ــای  ــن خانه ه ــت: ای ــت. وی گف ــده اس ش
ــی  ــای قدیم ــون در بافت ه ــافر، هم اکن مس
 روســتاها و شــهرها ســاماندهی شــده اند 
بــه  قیمــت  میــزان  کمتریــن  بــا  و 
مســافران و گردشــگران در ایــن خانه هــا 
منظــور  بــه  می شــود.  خدمات رســانی 
ــافر  ــای مس ــن خانه ه ــداد ای ــش تع افزای

در اســتان بــا همــکاری بنیــاد مســکن اســتان تســهیالت 
ــود.  ــت می ش ــد پرداخ ــر واح ــه ازای ه ــی ب ــون ریال 15۰ میلی
ــای  ــن خانه ه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوادجانی ب ــکری س عس
مســافر بــا هــدف ســاماندهی، استانداردســازی و تامیــن نیــاز 

ــن  ــدازی ای ــزود: راه ان ــت، اف ــده اس ــدازی ش ــافران راه ان مس
خانه هــای مســافر در اســتان بــا اســتقبال مــردم مواجــه شــده 
ــا مجــوز ســازمان  اســت. وی گفــت: ایــن خانه هــای مســافر ب
اســتان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
ــد و  ــافر جدی ــای مس ــدازی خانه ه ــد و راه ان ــت می کنن فعالی
همچنیــن طــرح کاشــانه مســافر منــوط بــه 
ــت.  ــازمان اس ــن س ــوز از ای ــت مج دریاف

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــور  ــه منظ ــزود: ب ــتان اف ــگری اس و گردش
توســعه طرح هــای گردشــگری و همچنیــن 
توســعه طبیعت گــردی در اســتان بــرای 
اماکــن  تجهیــزات  توســعه  و  تامیــن 
گردشــگری نیــز تســهیالت 5۰۰ میلیــون 
ــی  ــش خصوص ــان بخ ــه متقاضی ــی ب ریال
ــا دارا  ــاری ب پرداخــت می شــود. اســتان چهارمحــال و بختی
بــودن بیــش از 25۰ جاذبــه شــناخته شــده طبیعــی، تاریخــی 
ــرای جــذب گردشــگر  و مذهبــی از مهم تریــن مناطــق کشــور ب

ــا ــی رود. ایرن ــمار م ــه ش ب

شناساییوساماندهی59خانهمسافردرچهارمحالوبختیاری
گردشگریواقتصادمقاومتی

وارد  اســت  چنــد صباحــی  اینکــه  بــا 
سرویس فرهنگی

رضا مافی

تحریم هــا  لغــو  اجرایــی   مراحــل 
ــر  ــه نظ ــا ب ــده ایم ام ــادی ش ــای اقتص ــدن درب ه و بازش
اقتصــاد  نگــرش  از  منشــعب  راهکارهــای  می رســد 
ســرلوحه  کــه  بایــد  و  می توانــد  کمــاکان  مقاومتــی، 
ــی از  ــگری یک ــرد. گردش ــرار گی ــعه ای ق ــای توس برنامه ه
ــه  ــم در بخــش توســعه اســت ک ــای اقتصــادی مه زمینه ه
ــرای ســرمایه گذاران  ــذاری ســودمندی ب ــد هــدف گ می توان
 باشــد و بــا توجــه بــه وجــود امکانــات بالقــوه ســرزمین مــا

ــرآورد. امــا از منظــر  ــادی از انتظــارات آن هــا را ب بخــش زی
ــرای  ــی ب ــز اهمیت ــکات حای ــا ن ــی، طبیعت ــاد مقاومت اقتص
ــا  ــد آن ه ــه بای ــای گردشــگری وجــود دارد ک  توســعه بازاره
 را درنظــر گرفــت. اولیــن نکتــه، تــالش بــرای خــروج 
بیشــتر  هم اکنــون  اســت.  دولتــی  گردشــگری  از 
فعالیت هــای عمــده گردشــگری توســط دولــت یــا بــه 
شــراکت دولــت صــورت می گیــرد کــه ایــن رویــه مخالــف 
اســتراتژی های اقتصــاد مقاومتــی اســت. گردشــگری بایــد 
ــه روز  ــت روزب ــش دول ــد و نق ــته باش ــی داش ــگاه مردم پای
فعالیت هــای  تمــام  در  بایــد  مــردم  کمرنگ تــر شــود. 
ــع  ــند و در واق ــته باش ــتقیم داش ــارکت مس ــادی مش اقتص
خــود را ســهامدار کســب و کارهــای گردشــگری بداننــد. جــدا 
ــر  ــر کســب و کارهایــی کــه ب از مدیریــت مناســب مــردم ب
تقلیــل  همچنیــن  و  می شــود  نهــاده  آنــان  عهــده 
ــه  ــنده، نکت ــک فروش ــوان ی ــه عن ــت ب ــئولیت های دول مس
ــا  ــب وکار ب ــرمایه گذاری در کس ــتر س ــه بیش ــی، فاصل اصل

استفاده از منابع درآمدهای نفتی کشور است.
 با معاف کردن دولت از مسئولیت راه اندازی کسب 

 و کارهــا، وابســتگی ها بــه درآمدهــای مســتقیم نفتــی کــم 
و کمتــر خواهــد شــد. خودکفایــی در فناوری هــای مرتبــط بــا 
گردشــگری، بخــش دیگــری از توســعه در راســتای اقتصــاد 
مقاومتــی خواهــد بــود کــه آن نیــز تــا حــدود زیــادی 
قایــم بــه مشــارکت مردمــی، شــرکت های دانش بنیــان 
ــی،  ــت مردم ــت مدیری ــه تح ــت ک ــاالری اس و شایسته س

ــت.  ــل اجراس ــر و قاب عملی ت
از بخش هــای  الگــوی مصــرف یکــی دیگــر  تغییــر در 
ــازی  ــت. فرهنگس ــی اس ــاد مقاومت ــتم اقتص ــی سیس اصل
منابــع  آن،  ایجــاد  ثــروت،  از  جامعــه  عمومــی  درک   و 
را  عمــده ای  تغییــرات  می توانــد  آن  محدودیت هــای  و 
آن  تبــع  بــه  و  عمومــی  مصــرف  دســتورالعمل های  در 
ســرمایه گذاری بــرای توســعه ایجــاد کنــد. میــزان اســتفاده 
ــرو نگــرش عمومــی  ــی و... در گ ــرژی، آب، مال ــع ان از مناب
بــه فرهنــگ مصــرف اســت. در آخــر بایــد گفــت کــه توســعه 
مالــی شــخص، شــرکت یــا جامعــه نیــاز بــه ایجــاد تغییرات 
 دارد و هــر تغییــری مســتلزم اراده و انگیــزه شــخصی 
و جمعــی اســت و توســعه گردشــگری در بســتر داشــته های 

امــروز جامعــه نیــز دور از ایــن حقیقــت نخواهــد بود.

یادداشت

برنامههایادارهکلارشاداصفهان
درنمایشگاهقرآن

کیمیــایوطــن: معــاون قــرآن و عتــرت اداره  کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهــان گفــت: ایــن اداره  کل در نمایشــگاه قــرآن 
امســال حضــور فعــال و جالــب توجهــی دارد و برنامه هــای متنوعی 
ــالم  ــت  االس ــرد. حج ــد ک ــزار خواه ــگاه برگ ــن نمایش ــز در ای  را نی
ــا  ــن اداره  کل ب ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــل یعقوب ــلمین ابوالفض و المس
داشــتن 22 غرفــه در ســالن شــیخ بهایی نمایشــگاه قــرآن اصفهان 
برنامه هــای متنوعــی را برگــزار خواهــد کــرد. وی افــزود: در شــب 
ــان  ــواده مدافع ــرات خان ــعر خاط ــب ش ــرداد، ش ــنبه 25 خ سه ش
ــی  ــن  الملل حــرم در ســالن همایش هــای شــرکت نمایشــگاه بی
اســتان اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. وی بیــان کــرد: شــب شــعر 
رمضــان و همچنیــن محفــل قرآنــی نیــز از دیگــر برنامه هــای اداره 
 کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اســت کــه در شــب های 2۶

ــرکت  ــای ش ــالن همایش ه ــاعت 21 در س ــرداد از س 27 و 2۸ خ
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــتان اصفه ــی اس ــن  الملل ــگاه بی نمایش
ــار  ــان، آث ــرآن اصفه ــگاه ق ــرد: در نمایش ــان ک ــی خاطرنش یعقوب
ــه ســال گذشــته در  ــات ک ــری آی ــی نگارگ ــده جشــنواره مل برگزی
اصفهــان برگــزار شــد، در قالــب یــک غرفــه بــه نمایــش گذاشــته 
شــده اســت. وی افــزود: در نمایشــگاه امســال، غرفــه نســخ خطی 
ــدان نقــاش، نمایــش  ــار هنرمن و قرآن هــای نفیــس، نمایــش آث
ــون  ــدان کان ــار هنرمن ــش آث ــنویس، نمای ــدان خوش ــار هنرمن آث
عکــس انجمــن ســینمای جــوان، کارگاه هنرهــای تجســمی نیــز به 

نمایــش گذاشــته شــده اســت.

پوستر»بسمهللا«
الگوییموفقدرکشورهایاسالمی

طــراح و گرافیســت نخســتین پوســتر نمایشــگاه قــرآن گفــت: بعد 
از 24 ســال کــه از خلــق پوســتر بســم  هللا می گــذرد، هنــوز هــم در 
ــی  ــو و مدل ــوان الگ ــه عن بســیاری از کشــورهای اســالمی از آن ب
موفــق اســتفاده می شــود و چــون تبلیــغ کالم خداســت، اعتراضــی 
هــم نــدارم. قبــاد شــیوا، طــراح و گرافیســت بــا بیــان اینکــه اولیــن 
پوســتر نمایشــگاه قــرآن را وی طراحــی کــرده اســت، اظهــار کــرد: 
ــرآن  ــگاه ق ــتر نمایش ــن پوس ــی اولی ــن در طراح ــی م ــع اصل منب
 جملــه »بســم هللا الرحمــن الرحیــم« بــود کــه توســط الکندوســی

خوشــنویس مراکشــی ۸۰۰ ســال پیــش نوشــته شــده بــود. مــن 
ــود  ــابه وج ــالت مش ــه در جم ــدم ک ــه دی ــن جمل ــی را در ای زیبای
نداشــت؛ چــون بــا وجــود قدمــت ۸۰۰ ســاله، ایده هــای جدیــدی 
در ایــن جملــه وجــود داشــت کــه مــن در پوســتر نمایشــگاه اول 

از آن اســتفاده کــردم. 
وی افــزود: پوســتر »بســم  هللا« را بــه ســفارش وزارت ارشــاد خلــق 
کــردم؛ پــس در حقیقــت صاحــب آن ارشــاد اســت؛ امــا طــی 24 
ــتر  ــن پوس ــالمی از ای ــف اس ــورهای مختل ــته در کش ــال گذش س
ــدارم؛  ــی ن ــئله اعتراض ــن مس ــه ای ــم ب ــن ه ــده و م ــتفاده ش اس
ــع می شــود و هــم  ــرم تبلی ــه واســطه هن چــون هــم کالم خــدا ب

اینکــه چنیــن موضوعــی برایــم خوشــایند اســت. ایکنــا

اخبار کوتاه 

گهی تحدید حدود اختصاصی                                                                    آ

چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3  و4حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، تا 

کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید 

حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت ۸ صبح شروع و انجام خواهد شد. 

و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

 امالک بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

شمارههایفرعیازپالک3اصلیواقعدرمعینآبادبیدگل
3932 فرعی آقای سیدرضا لحمی بیدگلی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 15۶/9۰ مترمربع 

پالک های واقع در اماکن 

21 فرعی مجزا از شماره 12 و 13 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 22۸ اصلی  -خانم لیال محترمیان 

بیدگلی و آقای حسن رئیسی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 99/35 مترمربع 

24 فرعی مجزا از شماره 4 و ۶ فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 714 و 715  اصلی -خانم عاطفه 

رضاحاجی بیدگلی و آقای سید حسین سیاری )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151/75 

مترمربع 

13 فرعی مجزا از شماره ۸ فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 1۶75 اصلی -خانم فریبا نعمت اله آرانی 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 9۸/5۰ مترمربع.

7فرعی وقسمتی از مشاعات  از ۸25 اصلی - سعید خدمتی بیدگلی  ومحبوبه جندقیان بالمناصفه 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 77.42 متر مربع 

13۸۸ اصلی آقای اصغر حیدر زاده آرانی - باقیمانده  ششدانگ یکبابخانه 

9فرعی مفروز ومجزی شده از 1و2و4فرعی از 2347  اصلی و 1 الی 7 فرعی از 234۶ اصلی  نعمت اله  

عموسلطانی آرانی  -ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 412.75 متر مربع

95/4/19

شمارههایفرعیازپالک2637اصلیواقعدرمسعودآباد
۸323 فرعی مجزا از شماره 135 و 13۶ و 7949 فرعی :آقای مرتضی خدمتی بیدگلی و خانم رضوان 

سعیدی) بالمناصفه(  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 142/9۰ مترمربع 

۸324 فرعی مجزا از شماره 11۰5 فرعی: آقای محمد موری آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

14۰ مترمربع 

۸325 فرعی مجزا از شماره 11۰5 فرعی :آقای محمد موری آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

143 مترمربع 

۸33۶ فرعی مجزا از شماره 1241 فرعی -آقای ابوالفضل صانعی بیدگلی ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 1۰2/5۰ مترمربع 

۸337 فرعی مجزا از شماره 52۶ فرعی -آقای سلمان حسین خانی تفرشی و خانم فاطمه بوجاریان 

آرانی  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 75/۸۰ مترمربع 

95/4/2۰

شمارههایفرعیازپالک2638اصلیواقعدراحمدآباد
آ27۰9 فرعی- آقای حسن خاکسار آرانی، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175.25 مترمربع 

271۰ فرعی آقای دانیال خاکسار آرانی  و خانم رقیه بختی آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 175مترمربع 

272۶ فرعی -آقای رضا در مسجدی آرانی و خانم علیا اسمعیل بیکی  )بترتیب نسبت به 4و2دانگ 

مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت15۶مترمربع  

2747 فرعی -آقای بهمن مرشدی آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶5/۸5 مترمربع 

2749 فرعی آقای اصغر ابوالحسن زاده آرانی و خانم فاطمه بانوئی )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 1۰1/5۰ مترمربع 

95/4/21

شمارههایفرعیازپالک2640اصلیواقعدرآراندشت
2۸7  فرعی- آقای جواد قنائی آرانی وبانو اقدس مزروعی آرانی  بترتیب نسبت به دو دانگ وچهاردانگ 

مشاع نصف مفروز  از شش سهم  از ده سهم  یکجریب  مفروز در قسمت جنوب شرقی  از قطعه زمین  

۶ جریبی  مشهور به تپه قرص 

      1724فرعی  مفروز  ومجزی از 2۸۸ فرعی –محمود فکریان آرانی  ششدانگ یکباب ساختمان  

بمساحت 33 متر مربع  

1741 فرعی آقای علی اصغر منصوری فرد ، ششدانگ  یکباب انبار به مساحت 2۶2 مترمربع

1742 فرعی مجزا از شماره 37۶ فرعی -آقای حامد کامل آرانی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

1۶1/۶۰ مترمربع

95/4/22

شمارههایفرعیازپالک2648اصلیواقعدرابراهیمآباد

9۰2 فرعی –آقای علی اکبر قندیانی وعلی نداف آرانی- ششدانگ یکدرب باغ محصور مزروعی 

9۰3 فرعی –آقای علی اکبر قندیانی وعلی نداف آرانی- ششدانگ باغ مشجر 25 قفیزی 

امالک بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل

شماره های فرعی از پالک4۰ اصلی واقع در نوش آباد

3۸24 فرعی مجزا از شماره 227۸ فرعی -آقای نوراله بامداد نوش آبادی ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 15۰/5۰ مترمربع

95/4/23

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا 3۰ )سی( روز پذیرفته خواهد شد.م الف 13/2/95/157 تاریخ انتشار:  95/3/25  

 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

عباس عباس زادگان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

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

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل 

محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 1394۶۰3۰2۰1۸۰۰۶۶74 کالسه پرونده 13921144۰2۰1۸۰۰1244 آقای احسان معینی 

فرزند بهرام شماره شناسنامه ۸2 صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

2۰1.92 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 323 اصلی واقع در دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان 

خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی معینی کربکندی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/۰3/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/۰3/25

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/274/الف/م به تاریخ 95/۰3/۰1

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  آرای شماره  رسمیبرابر  سند 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 1۶ ثبت 

اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

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

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

عبدالعظیم  آقای   13921144۰2۰1۸۰۰۰9۸5 پرونده  1395۶۰3۰2۰1۸۰۰۰1۶2 کالسه  شماره  رای  1-برابر 

رئیسی فیل آبادی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 5۶ صادره از فارسان نسبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 71.55 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2۸ اصلی واقع 

در شهرک ولیعصر بخش 1۶ ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از مالک رسمی آقای مسیب 

سعیدی خرزوقی

2-برابر رای شماره 1395۶۰3۰2۰1۸۰۰۰1۶2 کالسه پرونده 13941144۰2۰1۸۰۰۰۰79 خانم ناهید رئیسی 

فیل آبادی فرزند خداداد بشماره شناسنامه 2112 صادره از فارسان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 71.55 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2۸ اصلی واقع در شهرک 

آقای مسیب سعیدی  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  بطور  اصفهان خریداری  ثبت   1۶ بخش  ولیعصر 

خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/۰3/1۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/۰3/25

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/273/الف/م به تاریخ 95/۰2/3۰

آگهیمزایده
اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه ۶۶4/92 ج ح 9 له بهنام 

خوش خو اصفهانی علیه فرهاد ارشادی جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه تاریخ 95/4/23 ساعت 

9 صبح در محل اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی واقع در اصفهان – خ نیکبخت -2۰۰ متر پایین 

تر از ساختمان مرکزی دادگستری – جنب بیمه پارسیان طبقه 3 – واحد 5 برگزار نماید.مورد مزایده 

:۸/3۶7 حبه از 15/57 حبه از سهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی شماره 535۶/7 بخش 4 ثبت 

اصفهان بمساحت عصه حدود 319 متر مربع بنام مورث محکوم علیه )رحیم ارشادی( است. دارای 

یک طبقه ساخت مسکونی قدیمی ساز با دیوار های آجر بر باربر ، پوشش سقف تیر آهن و آجر و 

کف موزاییک فرش ، دیوارها اندود گچ و نقاشی ، در بهای داخلی چوبی ، پنجره ها پروفیل فلزی ، 

آشپزخانه کاشی و سرامیک با کابینت فلزی و دارای نمای آجری لفتون و انشعابات آب و فاضالب و 

برق و گاز و قدمت ساختمان قابل مالحظه و کلنگی با مساحت اعیانی 33۰ متر مربع . ارزش شش 

دانگ ملک 23/2۸7/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ارزش ۸/3۶7 حبه از سهم االرث محکوم علیه 2/7۰۶/172/554 

ریال بر آورد می شود.

طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده از ملک یاد شده به نشانی اصفهان ، پل بزرگمهر 

، خ بزرگمهر ، جنب بانک ملت ، کوچه آبشار ، پالک ۶ بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع 

شده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 1۰ در صد از مبلغ 

کارشناسی را نقدا به همراه داشته باشند. ملک در تصرف ربابه اسدی همسر محکوم علیه است. شماره 

: ۸۶11/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 9 حقوقی اصفهان 

آگهیابالغرای
بتاریخ 95/3/11 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شورای حل اختالف گلدشت تصدی  امضا کننده 

ذیل تشکیل پرونده کالسه 1۰7/95 تحت نظراست با بررسی محتویات پرونده  ختم رسیدگی را اعالم و 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید / 

رای شورا در خصوص دادخواست آقای نعمت اله هدایت فرزند خدا رحم بطرفیت آقای مرادی افشاری 

فرزند : عبدی محمد بخواسته مطالبه مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال وجه یکفقره چک به شماره 

۶53۶24 مورخه 94/7/19 عهده بانک ملی ایران با انضمام خسارت تاخیر تادیه به هزینه دادرسی با 

توجه به  محتویات پرونده رو نوشت چک و گواهینامه عدم پرداخت صادر از ناحیه بانک محال علیه 

بنظریه اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاظر نشده و دفاع انکاری ننموده 

است لذا شورا  دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 19۸و 519و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی و مواد 3۰7و 3۰9 و 31۰ و 313 قانون خسارت خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد  هزار 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید  چک 94/7/19 لغایت اجرای کامل دادنامه برابر شاخص تورم بانک مرکزی  ایران درحق خواهان 

و محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در این شورا 

و پس از  ظرف مدت بیست روز سپس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان 

نجف آباد می باشد/ قاضی شورای حل اختالف گلدشت 

اجرائیه
مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :علیرضا   نام خانوادگی : میرزائی گهرونی  نام پدر: ناد علی   نشانی: 

اصفهان – خ توحید خ قزلباش بن ارباب هنرستان چمران  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: 

سرور    نام خانوادگی : قنبری عدیوی    نام پدر : محمد علی  نشانی: مجهول المکان 2- نام : سیامک  

نام خانوادگی : قنبری عدیوی نام پدر : محمد علی  نشانی : مجهول المکان  محکوم به: بموجب دادنامه 

94۰997۰37۶۶۰11۶7 شعبه 2۶ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان محکوم علیهم محکوم اند به : انتقال 

سند رسمی مالکیت یکباب منزل مسکونی به شماره پالک 24/549 بخش نه ثبت اصفهان موضوع 

خواسته به نسبت سهم االرث از ترکه مرحوم محمد ولی قنبری فرزند حسن و پرداخت خسارات دادرسی 

)3524۰۰۰ ریال هزینه دادرسی ( . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 

مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 

و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 

نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا 

و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 

) حقوقی ( دادگستری شهرستان فالورجان – محمدی

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای حسن اسماعیلی جوینانی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۰. ۶۶3 متر مربع 

به شماره 15۸۶ فرعی از 1۰4 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 7597 و صفحه 152 دفتر 

52 به نام حسن اسماعیلی جوینانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده که در اثاث کشی 

مفقود شده است چون در خواست المثنی سند مالکیت  نموده و طبق تبصره یک ماده 12۰ اصالحی 

آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 

سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 

راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 

ارائه کننده مسترد گردد  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض  اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/3/25 شماره : 

4۰5/ م الف لطفی مفرد رئیس ثبت اسناد و امالک قمصر

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
 3۶ از  فرعی   7 شماره  به  جریبی  محصورسه  باغ  یکدرب  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  چون 

عدم  بعلت  است  ثبت  جریان  در  غیره   و  بنام سید حسین مصطفوی  ثبتی  پرونده  طبق  اصلی که 

تقاضای  طبق  بر  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  بدستور  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور 

و  شروع  محل  در  صبح   ۸ ساعت  در   1395/5/12 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده 

 انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد 

شد. 

لذا بموجب این آگهی بکلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 

شوند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 2۰ قانون ثبت  از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 

سی روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ، 

معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع  

ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1395/3/25 

شماره : 399/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

گواهیحصروراثت
نو کابادی  بشناسنامه شماره ۸ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت  خانم مریم محمدی 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/453تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

ورثه  و  در گذشته  تاریخ 95/2/23  در  بشناسنامه شماره 317  نوکابادی   شادروان حسین سلیمانی 

وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- قدرت اله سلیمانی نوکابادی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه  

با متوفی  اله شماره شناسنامه ۶14 نسبت  با متوفی پدر  2- صدیقه گل کار فرزند عزیز  12 نسبت 

متوفی  با  نسبت   11۰-۰5۰5۶۰-1 شناسنامه  شماره  فرزند حسین  نو کابادی  سلیمانی  نگار   -3 مادر 

با  نسبت   127-2۶23۶۸-۸ شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  نوکابادی  سلیمانی  نازنین   -4 فرزند 

با متوفی  الرسول شماره شناسنامه ۸ نسبت  عبد  فرزند  نوکابادی  فرزند 5- مریم محمدی  متوفی 

همسر پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 

امور و  خانواده  اول  اختالف شعبه  شورای حل  خواهد شد.  صادر  وراثت  اینصورت گواهی حصر   غیر 

حسبی

گواهیحصروراثت
آقای داریوش میرزائی یزد آبادی  بشناسنامه شماره 99 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/4۶7تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

ورثه  و  گذشته  در  تاریخ 13۶7/11/۶  در  بشناسنامه شماره 379  آبادی    یزد  باقری  بیگم  شادروان 

از 1- فاطمه میرزائی یزد آبادی  فرزند رجبعلی  شماره شناسنامه   وی در هنگام در گذشت عبارتند 

 ۶ شناسنامه  شماره  رجبعلی   فرزند  آبادی   یزد  میرزائی  سکینه   -2 فرزند   متوفی  با  نسبت   27

نسبت با متوفی فرزند 3- یوسف میرزائی یزد آبادی  فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 44 نسبت با 

متوفی فرزند 4- داریوش میرزائی یزد آبادی  فرزند رجبعلی  شماره شناسنامه 99نسبت با متوفی 

فرزند  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در 

امور  و  خانواده  اول  اختالف شعبه  شورای حل  خواهد شد.  صادر  وراثت  اینصورت گواهی حصر   غیر 

حسبی



خوراکیهایانرژیزابرایروزهداران
روزه گرفتــن در تابســتان کــه روزهــای داغ و بلنــدی 
ــگام  ــر در هن ــت و اگ ــاده نیس ــم س ــی ه دارد خیل
ســحری مــواد انــرژی زا نخوریــد، صددرصــد بیمــار 
 خواهیــد شــد. در ایــن مقالــه مــا شــما را بــا 

5 خوراکی معجزه گر آشنا می کنیم.
شاهی:

شــاهی را همــه مــا بــا مــزه تنــدی کــه دارد 
ایــن  خورده ایــم.  و  دیــده  خــوردن  ســبزی  در 
ــد  ــی مانن ــای فراوان ــاوی فیتوکمیکال ه ــبزی ح س
ــه از  ــی ای ک ــات گیاه ــت؛ ترکیب گلوکوزیناالت هاس
ــد  ــگیری می کنن ــا پیش ــیاری از بیماری ه ــروز بس ب
و سرشــار از امــاح معدنــی مفیــد و همچنیــن یــک 

ــتند. ــدن هس ــرای ب ــوی ب ــیدان ق آنتی اکس
زردآلو:

ــی  ــن آ، س ــادی ویتامی ــدار زی ــاوی مق ــو ح   زردآل
و پتاســیم اســت؛ ایــن میــوه بــه دلیــل قنــد و آبــی 
ــن  ــدن را تامی ــای ب ــاعت ها نیازه ــا س ــه دارد ت ک

خواهــد کــرد.
انجیر:

ایــن میــوه خیلــی کوچــک سرشــار از مــواد مغــذی 
می شــود  هضــم  راحــت  اســت.  بــدن   بــرای 
ــوز  ــدازه ۸ م ــه ان ــر ب ــدد انجی ــک ع ــوردن ی و خ
ــادی  مفیــد اســت. ایــن میــوه آهــن و منیزیــم زی
جلوگیــری  روزه داران  کم خونــی  از  کــه  دارد 
۲۰ کالــری   -۴۰ حــاوی  انجیــر  هــر   می کنــد. 

است.
توتفرنگی:

 اگــر بتوانیــد در ایــن فصــل توت فرنگــی تــازه 
عالــی می شــود؛ چــون  بیاوریــد، خیلــی  گیــر 
ــت  ــوه سرشــار از ویتامین هاســت و خاصی ــن می ای
ــما  ــان ش ــم ده ــن طع ــرطانی دارد. همچنی  ضدس

را تا افطار خوب نگه می دارد.
  توت فرنگــی عملکــرد مغــز را بهبــود می بخشــد 
تاخیــر  بــه  را  آن  ســلول های  زوال  رونــد  و 
می انــدازد. ایــن میــوه چاق کننــده نیســت؛ امــا بــه 
ــراوان انرژی بخــش اســت. ــای ف ــل ویتامین ه دلی

کدوسبز:
ایــن گیــاه بــرای درمــان مشــکات معده و گوارشــی 
در زمــان روزه داری مفیــد اســت. همچنیــن بــه 
ــد(  ــش از ۹۸ درص ــراوان )بی ــتن آب ف ــل داش دلی
می توانــد بــرای افــرادی کــه هنــگام ســحر تمایلــی 
ــبی ــی مناس ــاده غذای ــد، م ــیدن آب ندارن ــه نوش  ب

 باشد.

دانش و فناوری
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بــا شکســته شــدن حکــم زنــدان و قصــاص ۲ پســر جوان 
کــه زن آمریکایــی را در تهــران قربانــی ســرقت خودرویش 
کــرده بودنــد، رســیدگی بــه پرونــده از ســر گرفتــه شــد. بــه 
ــا از طریــق ســفارت  گــزارش کیمیــای وطــن قــرار شــد ت
ســوییس وضعیــت ســایر وراث درخواســت کننده قصــاص 

بــرای عامــان جنایــت بررســی شــود.
ــه  ــن ماجــرا ب ــه ای ــا، رســیدگی ب ــگار م ــه گــزارش خبرن ب
دنبــال پیــدا شــدن جنــازه یــک زن 5۰ ســاله در حاشــیه 
جــاده صباشــهر - ربــاط کریــم در دســتور کار پلیــس قــرار 
گرفــت. شــواهد نشــان مــی داد ایــن زن در جــای دیگــری 
خفــه و ســپس جنــازه اش در حاشــیه خیابــان رهــا شــده 
اســت. یــک هفتــه از ایــن ماجــرا گذشــته بــود کــه مــردی 
بــه پلیــس آگاهــی تهــران رفــت و از ناپدیــد شــدن همســر 

آمریکایــی اش بــه نــام ترســا خبــر داد.
ایــن مــرد بــه پلیــس گفــت: 35 ســال قبــل بــا همســرم 
در آمریــکا آشــنا شــدم و بعــد از اینکــه او مســلمان شــد 
ــا هــم ازدواج کردیــم. ســه پســرمان در آمریــکا زندگــی  ب
می کننــد و مــن و همســرم کــه مــدرس خصوصــی زبــان 
ــن  ــم. م ــران آمدی ــه ای ــی ب ــرای زندگ انگلیســی اســت ب
بــرای ســر زدن بــه فرزندانــم بــه آمریــکا رفتــه بــودم کــه 

ناگهــان همســرم ناپدیــد شــد.
ــه  نشــانی هایی کــه ایــن مــرد از همســر آمریکایــی اش ب
پلیــس داد بــا نشــانی های جنــازه زن ناشــناس مطابقــت 
داشــت و بدیــن ترتیــب ایــن مــرد بــه ســردخانه پزشــکی 

قانونــی رفــت و جســد ترســا را شناســایی کــرد.
در حالــی کــه شــواهد نشــان مــی داد ایــن زن بــه احتمــال 
زیــاد قربانــی ســرقت خودرویــش شــده اســت، پلیــس به 
ــق پرداخــت و دریافــت از کارت ســوخت خــودروی  تحقی
ــده  ــتفاده ش ــوخت گیری اس ــگاه س ــک جای ــا در ی ترس
اســت. پلیــس همچنیــن بــه بررســی تماس هــای تلفنــی 
ــر  ــام اکب ــه ن ترســا پرداخــت و رد یــک پســر ۲۰ ســاله ب
را بــه دســت آورد. اکبــر بازداشــت شــد و بــه کشــتن زن 
ــام  ــه ن ــا همدســتی دوســت ۲1ســاله اش ب ــی ب آمریکای
ســیامک اعتــراف کــرد. ایــن پســر گفــت: یــک روز ترســا 
اشــتباهی شــماره موبایــل مــرا گرفــت و ایــن آغاز آشــنایی 
مــا بــود. او می گفــت تنهاســت و دوســت دارد بیشــتر بــا 
مــن آشــنا شــود. مــن کــه فهمیــده بــودم او زن ثروتمندی 
 اســت، ماجــرا را بــا دوســتم ســیامک در میــان گذاشــتم 
و بــه دیــدن ترســا رفتــم. مــا زن آمریکایــی را بــه حوالــی 
ربــاط کریــم کشــاندیم و  ســیامک او را خفــه کــرد و دالر و  
طاهایــی را کــه همراهــش بــود بــا  ماشــینش دزدیدیــم.

 در حالــی کــه فرزنــدان ایــن زن درخواســت قصــاص 
را مطــرح کرده انــد، ولــی  چــون در مســلمان بــودن 
قربانــی شــبهه وجــود داشــت قــرار شــد بررســی های الزم 
ــا مشــخص شــود امــکان  در ایــن زمینــه صــورت گیــرد ت

ــه؟ ــا ن قصــاص وجــود دارد ی
ــه  ــه دادگاه ارای ــی ب ــی مدارک ــن همســر قربان ــن  بی در ای
ــا همســرش  ــل از ازدواج ب داد کــه روشــن کــرد ترســا قب
مســلمان شــده بــود. بدیــن ترتیــب دو متهــم  در شــعبه 
دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز 
محاکمــه ایســتادند و بــه تشــریح جزییــات جنایــت 
پرداختنــد. هیئــت قضایــی ســیامک را بــه قصــاص و اکبر 
را بــه زنــدان محکــوم کــرد؛ امــا چــون احتمــال می رفــت 
کــه مــادر ترســا کــه مقیــم آمریکاســت هنــوز زنــده باشــد 

ــد نشــد. ــی کشــور تایی ــوان عال حکــم صــادره در دی
دیــروز دو متهــم در شــعبه دوم دادگاه کیفــری یک اســتان 
تهــران حاضــر شــدند تــا بــار دیگــر محاکمــه شــوند؛ امــا 
ــده  ــا زن ــادر ترس ــد م ــخص ش ــی ها مش ــون در بررس چ
ــا  ــه بعــد موکــول  و قــرار شــد ت نیســت، جلســه دادگاه ب
از طریــق ســفارت ســوییس اســتعام شــود کــه قربانــی 
غیــر از فرزنــدان و مــادرش ولــی دم دیگــری داشــته یــا 
نــه و اینکــه درخواســت  قصــاص از ســوی مــادر ترســا کــه 

مســیحی اســت پذیرفتــه اســت یــا نــه؟
ــن دو  ــتعام ای ــد از اس ــا، بع ــگار رکن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــد. ــاع می کنن ــود دف ــر از خ ــار دیگ ــم ب ــوع، دو مته موض
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دو ســاله بــودم کــه پــدر و مــادرم از هــم جــدا شــدند. اســم 
ــاس  ــا احس ــن زد. ب ــه م ــه را ب ــن ضرب ــاق بدتری ــه  ط بچ
بــدی نســبت بــه خــود و اطرافیانــم بــزرگ شــدم. روزگار بــا 
ــا روزگار نســاختم. کار و حرفــه  مــن نســاخت؛ مــن هــم ب
خوبــی یــاد گرفتــه بــودم ؛ امــا نمی دانــم چــرا تمــام درهــای 
ــارهای  ــرض و فش ــدند. ق ــته می ش ــم بس ــه روی ــی ب زندگ
مالــی باعــث شــد از نظــر روحــی و روانــی دچــار مشــکل 
شــوم. مدتــی تحــت  نظــر پزشــک بــودم و داروهــای 
آرام بخــش مصــرف می کــردم. نگــران آینــده همســر و تنهــا 
فرزنــدم بــودم؛ امــا اعتــراف می کنــم نفهمیــدم چــه  کاری 
بایــد انجــام بدهــم. پارســال با یک آدم فاســد آشــنا شــدم. 
ــه  ــود و خان ــرده ب ــر ک ــواده اش قه ــه از خان ــی ک پســر جوان
مجــردی داشــت. او 5 ســال از مــن کوچک تــر بــود. یکــی 
از دوســتانم بــا اطــاع از ایــن موضــوع حــرص می خــورد و 
ــدارد.  ــد ن ــن آدم لیاقــت رفاقــت و رفــت  و آم می گفــت ای
خــودم را زرنگ تــر از آن چیــزی فــرض می کــردم کــه 
 گــول کســی را بخــورم. نقشــه ســرقت های مســلحانه 
را در خانــه مجــردی و پــای بســاط دود و دم کشــیدیم. بــه 
مــن شیشــه مــی داد و می گفــت کــه از ایــن مــواد بــزن تــا 
هــم آرام شــوی و هــم قــدرت پیــدا کنــی و بتوانیــم پولــی 
ــتم  ــلحه دس ــه اس ــود ک ــوری ب ــم. این ط ــب بزنی ــه جی ب
ــک  ــن شــدم ی ــم. م ــازی گرفت ــه ب ــردم را ب داد و جــان م
ســارق مســلح خطرنــاک و عروســک خیمه شــب بازی 
ــاه رمضــان  ــرد. پارســال م ــاب آن را راه می ب ــق ناب ــه رفی ک
امســال  و  کردیــم  شــروع  را  مســلحانه  ســرقت های 
مــاه رمضــان دســتگیر شــدیم. شــاید فرصتــی بــرای 
حــرف  باشــم.  نداشــته  اشــتباه های گذشــته  جبــران 
ــزت  ــوی، همه چی ــدا دور ش ــر از خ ــت اگ ــن اس ــرم ای  آخ

را می بازی.
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بــه گــزارش کیمیــای وطــن  بــه نقــل از یاهــو، محققــان 
دریافتنــد کــه ســه نشــانگر شــیمیایی موســوم بــه 
ــای منتشــر شــده  ــه شــامل گازه ــل ک ــات کاربونی ترکیب
ــه  ــان ب ــتند، در مبتای ــان ها هس ــس انس ــان تنف در زم
ــرای حــذف  ــل جراحــی ب ــه تحــت عم ــه ک ســرطان ری
ــل روی  ــن عم ــه ای ــد، از کســانی ک ــرار گرفته ان ــور ق توم

ــر اســت. ــا انجــام نشــده، کمت آن ه
محققــان هنــوز دلیــل ایــن کاهــش را نمی داننــد. 
ممکــن اســت یکــی از دالیــل آن ایــن باشــد کــه تومــور 
ــن  ــت ســازنده ای حــذف شــده طــی جراحــی در حقیق
ترکیبــات بــوده اســت یــا اینکــه فرآینــد التهابــی مرتبــط 

ــا را ســاخته اســت. ــور، آن ه ــا توم ب
شــاید  دانشــمندان  داده  کــه  نشــان  یافته هــا  امــا 
عنــوان  بــه  آینــده  در  نشــانگرها  ایــن  از  بتواننــد 

روی  بــر  نظــارت  زمــان  در  غربالگــری  روش  یــک 
از جراحــی ســرطان ریــه اســتفاده  بیمــاران پــس 

 کنند.
روش کنونــی غربالگــری کــه برای این ســرطان اســتفاده 
می شــود، شــامل سی تی اســکن اســت کــه در آن، بــدن 
ــرد.  ــرار می گی ــش ق ــی از تاب ــر کوچک ــرض مقادی در مع
ــا  ــا ندول ه ــه آی ــد ک ــد نشــان بده ــن اســکن می توان ای
در ریــه بیمــار وجــود دارنــد یــا خیــر. در صــورت مثبــت 
بــودن جــواب، بــه آزمایش هــای تهاجمی ماننــد بیوپســی 
ــن  ــودن ای ــم ب ــا بدخی ــم ی ــخیص خوش خی ــرای تش ب

ــت. ــاز اس ــا نی ندول ه
ــی در  ــش تنفس ــام آزمای ــکن، انج ــاف سی تی اس برخ
ــار درون  ــق بیم ــس عمی ــه تنف ــا ب ــد تنه پژوهــش جدی
ــوا  ــر ه ــک لیت ــا ی ــاز دارد ت ــد نی ــه بالون مانن ــک کیس  ی

ــه  ــد. ایــن کیســه ســپس ب ــه دریافــت کن ــرای نمون را ب
ــه هــوا را از روی  یــک پمــپ متصــل می شــود کــه نمون
ــیمیایی  ــواد ش ــا م ــد ت ــه ای می گذران ــه رایان ــک تراش ی

ــد. موجــود در آن را شــکار کن
ایــن تراشــه رایانــه ای ســپس بــرای بررســی ایــن مــواد 

ــه آزمایشــگاه ارســال می شــود. شــیمیایی ب
آزمایــش مذکــور هنــوز بــه تاییــد ســازمان غــذا و 
ــد روش  ــده می توان ــا در آین ــیده؛ ام ــکا نرس داروی آمری
ــا  ــه در مقایســه ب ــری ســرطان ری ــرای غربالگ ــی ب ارزان

باشــد.  سی تی اســکن 
ــا 3۰ دالر  ــن ۲۰ ت ــش بی ــن آزمای ــی ای ــه تخمین هزین

ــت. ــده اس ــام ش اع
 Annals of Thoracic مجلــه  در  یافته هــا  ایــن 

اســت. شــده  منتشــر   Surgery

تشخیصسرطانریه
باآزمایشسادهتنفس

ـــمـــاره 178 ســـــال دوم                ݡسݒ

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــتان  ــل تابس ــه فص ــه ب اینک
ــن  ــویم؛ در ای ــک می ش نزدی
شــرایط ضــروری اســت کــه 
ــرف  ــه مص ــردم آب را بهین م
ــد  ــرد: در چن ــام ک ــد، اع کنن
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال اخی س
فصــل  در  دمــا  افزایــش 
تابســتان و از ســویی کاهــش 

منابــع آبــی، بــه لحــاظ همــکاری مناســب مــردم 
ــتان  ــل تابس ــرب در فص ــا، آب ش ــرکت آبف ــا ش ب
ــردم  ــار م ــی در اختی ــه محدودیت ــدون هیچ گون ب
ــه  ــزود: ب ــی اف ــت. مهندس هاشــم امین ــرار گرف ق
ــد  ــا 5 درص ــدود ۴ ت ــاله ح ــه س ــه هم ــم اینک رغ
ــزوده  ــان اف ــتان اصفه ــترکین آب در اس ــه مش ب
می شــود و از طرفــی کاهــش بارندگــی کمبــود 
ــود  ــن وج ــا ای ــت، ب ــم زده اس ــی را رق ــع آب مناب
بــا تــاش مســئوالن امــر در شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان در تمــام روزهــای ســال، آب 
ــه در  ــت. البت ــده اس ــن گردی ــردم تامی ــرب م ش
ــت  ــا اف ــق ب ــی از مناط ــال، بعض ــرم س ــول گ فص
امــر  ایــن  می شــوند کــه  روبــه رو  آب  فشــار 
ــترکین  ــوی مش ــه آب از س ــرف بهین ــا مص ــم ب ه
ــر  ــه منج ــی ک ــه راه های ــود.وی ب ــرف می ش برط
ــار  ــت و اظه ــود، پرداخ ــه می ش ــع عادالن ــه توزی ب
ــرای  ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــت: ش داش
ــام  ــود و تم ــرار ش ــی برق ــت اجتماع ــه عدال اینک
ــی  ــتان دسترس ــاط اس ــی نق ــترکین در اقص مش
پایــدار بــه آب شــرب داشــته باشــند بــا تدابیــری 
همچــون مدیریــت هوشــمند فشــار شــبکه توزیــع  
ــز  ــرل و نی ــری و تله کنت ــتم تله مت ــرای سیس اج
زمینه ســاز  فرهنگــی  برنامه هــای  اجــرای  بــا 

بهینــه  مصــرف  فرهنــگ 
 آب در ســطح جامعــه شــد 
ــا اعمــال تدابیــر  و توانســت ب
آب شــرب مــردم را تامیــن 
ــر عامــل و رییــس  ــد. مدی کن
هیئــت مدیــره شــرکت آبفــای 
ــن  ــه تامی ــان ب ــتان اصفه اس
مــردم  شــرب  آب  پایــدار 
ــتان  ــل تابس ــان در فص اصفه
و  اشــاره  جــاری  ســال 
ــه  ــا تصفیه خان ــح کــرد: در حــال حاضــر تنه تصری
ــش  ــده آب بی ــه تامین کنن ــزرگ ک ــان ب آب اصفه
از ۴ میلیــون نفــر جمعیــت اســتان اصفهان اســت 
ــال  ــوط انتق ــام خط ــز تم ــت و نی ــام ظرفی ــا تم  ب
مشــغول  ظرفیــت  حداکثــر  بــا  آب  توزیــع  و 
آبرســانی بــه مشــترکین هســتند؛ امــا عــدم 
در فصــل  زاینــده رود  رودخانــه  بــودن  جــاری 
ــطه  ــه واس ــه ب ــی ک ــع آب ــود مناب ــتان و کمب تابس
بحــران کم آبــی رخ داده اســت، می طلبــد کــه 
ــش  ــش از پی ــتان بی ــل تابس ــرف آب در فص مص
مدیریــت شــود؛ زیــرا موثرتریــن راه مدیریــت 
ــی  ــدس امین ــت. مهن ــی اس ــرف، صرفه جوی مص
بــه بعضــی اقدامــات کــه مانــع از مصــرف بیــش 
از حــد آب می شــود، پرداخــت و خاطرنشــان 
ــه و  ــه لول ــتگی و حادث ــه شکس ــاخت: هرگون س
ــه مرکــز ارتباطــات مردمــی 1۲۲  هدررفــت آب را ب
اطــاع دهیــد؛ نصــب کولــر در ســایه بــا اســتفاده 
از پوشــش مناســب، عــدم اســتفاده از آب شــرب 
بــرای فضــای ســبز، عــدم اســتفاده کارگــران 
ــاخت و  ــت س ــده جه ــاختمان از آب تصفیه ش س
ــده از  ــزات کاهن ــزار و تجهی ــتفاده از اب ــاز ، اس س
جملــه مــواردی اســت کــه رعایــت آن هــا از ســوی 

ــراه دارد. ــه هم ــه آب را ب ــرف بهین ــردم مص م

بررســی ها نشــان می دهــد زنانــی کــه دور کمــر بیــش از 1۰۰ 
ــد.  ــد، عمــر کوتاه تــری دارن به ویــژه در دوران ســالمندی دارن
برخــورداری از محیــط بــزرگ دور کمــر حتــی اگــر شــاخص 
جــرم بــدن انســان مناســب باشــد، چنــد ســال از عمــر فــرد 
می کاهــد. افــرادی کــه محیــط دور کمــر بزرگــی دارنــد 
ــی  ــه بیماری های ــا ب ــر ابت ــر اث ــه ب ــال دارد ک ــتر احتم بیش
ماننــد بیمــاری قلبــی، مشــکات تنفســی و ســرطان جــان 
خــود را از دســت بدهنــد. بررســی ها نشــان می دهــد 
زنانــی کــه دور کمــر بیــش از 1۰۰ به ویــژه در دوران ســالمندی 

ــد. ــری دارن ــر کوتاه ت ــد، عم دارن
عادت هــای  کشــیدن،  ســیگار  فســت فود،  مصــرف 
ــر  ــش دور کم ــل افزای ــب از عل ــوب و نامناس ــی نامطل غذای

ــه  ــروزی ب ــای ام ــه در دنی ــود ک ــوب می ش ــی محس و چاق
ــکان  ــزرگ ام ــهرهای ب ــوا در ش ــی ه ــش آلودگ ــل افزای دلی
کمــر چندیــن  دور  افزایــش ســایز  آمــدن  وجــود  بــه 
می دهــد  نشــان  مطالعــات  نتایــج  می شــود.  برابــر 
ــز  ــادل نی ــا وزن متع ــی ب ــی در آدم های ــزرگ، حت ــکم ب ش
 خطرنــاک اســت و احتمــال بــروز بعضــی از بیماری هــا 
را افزایــش می دهــد. ایــن پژوهشــگران در تحقیقــات خــود 
دریافتنــد مردانــی کــه دور کمــر بیشــتر از 1۲۰ دارنــد بــا خطــر 
ســرطان روبــه رو هســتند. بــر اســاس ایــن تحقیــق افــرادی 
کــه دور شکمشــان از انــدازه مشــخصی بیشــتر اســت، 
ــرار ــرگ ق ــر م ــرض خط ــران در مع ــتر از دیگ ــر بیش  دو براب

 دارند.
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-«  حدیث روز   »-

ماشی�ن برای رانندگان بد

 در شهرهای شلوغ را داده اند 
گ

وئن طرحی برای خودروی ویژه رانند� کت فرانسوی سی�ت محققان �ش

 
گ

ن حفاظ های الزم باعث می شود بدنه کناری خودرو از خط و خش های معمول رانند� که با داش�ت

ق در خیابان ها محفوظ بماند. /م�ش
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خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان وطعام نمودن بر مردمان وافشاء 
سالم ومصاحبت کریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان.

-«   دعاى روز هشتم ماه مبارک رمضان   »-

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6003

 شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحــوه دریافــت اســتعام های ارزیابــی کیفــی: دریافــت اینترنتــی اســناد بــا مراجعــه بــه »سیســتم معامــات 
و تامیــن کننــدگان« وب ســایت شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان بــه آدرس: www.erec.co.ir امــکان پذیــر 

خواهــد بــود. )تمــاس در صــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۰31-36۲7۰۸۲۰( 
تاریــخ دریافــت اســتعام های ارزیابــی کیفــی: از روز ســه شــنبه مــورخ ۹5/۰3/۲5 لغایــت روز شــنبه مــورخ 

 ۹5/۰۴/۰5
ــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ  ــا پای مهلــت و محــل تحویــل اســتعام های ارزیابــی کیفــی: حداکثــر ت

۹5/۰۴/۲۰ بــه آدرس: اصفهــان، خیابــان چهــار بــاغ بــاال، دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان 
شرایط فراخوان:

1- پــس از بررســی اســناد و مــدارک واصلــه فراخــوان در چهارچــوب ضوابــط و مقــررات از شــرکت های واجــد 
شــرایط بــرای دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.

۲- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهــی اســت ارائــه مــدارک تکمیــل شــده اســتعام ارزیابــی کیفــی هیچگونــه حقــی را بــرای متقاضیــان 

جهــت شــرکت در مناقصــه ایجــاد نخواهــد کــرد.
ــت اجــرای  ــن فراخــوان جه ــج ای ــده از نتای ــا ۲ ســال آین ــد ت ــان می توان ــه ای اصفه ــرق منطق ۴- شــرکت ب

ــد. ــتفاده نمای ــابه اس ــای مش پروژه ه
5- سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان در استعام ارزیابی کیفی، موجود می باشد .

 ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

www.erec.co.ir              www.tavanir.org.ir        http.//iets.mporg.ir     

م الف : 2550روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول

 شماره موضوع فراخوان شرایط و الزامات ورود به فراخوان
فراخوان

 دارا بودن گواهی نامه صاحیت
  پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه 5 نیرو
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

احداث کامل )احداث  فونداسیون، نصب برج و سیم کشی( 
و خرید کسری برج ها،  استاب و سیستم زمین پروژه خط  

انتقال نیروی برق تغذیه پست AIS فوالد مبارکه از خط 
چهلستون - تیران

۹5۰/6۰۰3

 بهترین درجه حرارت منزل در تابستان، 20 تا 28 درجه است   


