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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

استاندار اصفهان:

خ تورم استان اصفهان  نر
کشوری است پایین تر از متوسط 

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
ح شد:  مطر

اعطای ۱.۵ میلیارد وام 
به ۵ عضو یک صندوق     

 »هت تریک« فردوسی پور 
رونمایی شد

کرد: کیمیای وطن بررسی 

کاهش ۱2 درصدی تماس با 
۱۱0 در ۱0 روز اول ماه رمضان

گاز استان اصفهان: مدیر عامل شرکت 

به زودی شاهد جشن شهر 
کاشان خواهیم بود سبز در 
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تعرفه تلفن ثابت از تیرماه 
گران می شود

جوان مسلمان و انقالبی

له
قا

رم
س پیوند با والیت 

و  مسلمان  جوان  شاخص های  مهم ترین  از 
با  او  است.  والیت  با  ناگسستنی  پیوند  انقالبی 

گوش به فرمان والیت است و تحت هر  تمام وجود 
شرایطی از این موضع عقب نشینی نمی کند. وی در 
اقدام و عمل والیی است و از رهبر پیشی نمی گیرد و 
گفتار و اعمالش را  عقب نیز نمی ماند؛ خود و رفتار و 
که باید  با والیت تنظیم می کند. او به خوبی می داند 
دوش به دوش امام زمان  خود)ع( و در زمان غیبت 
کند.  او  امام، دوش به دوش نایب امام خود حرکت 
مواج  دریای  در  حرکت  حال  در  کشتِی  را  ولی  و  امام 
کشتی سوار شود، از خطر  کس بر آن  که هر  می داند 
غرق شدن در امان می ماند و هر کس سوار این کشتی 
، َعِن  ِبي َذٍرّ

َ
نشود یا آن را ترک کند، غرق می شود: »َعْن أ

ْهِل َبْیِتي 
َ
َما َمَثُل أ ی الَلُّ َعَلْیِه َو آِلِه(، َقاَل: ِإَنّ

ّ
ِبِيّ )َصَل الَنّ

َدَخَلَها  َمْن  ُم(، 
َ

ال الَسّ )َعَلْیِه  ُنوٍح  َسِفیَنِة  َکَمَثِل  ِفیُكْم 
َف َعْنَها َغِرَق«...

ّ
َنَجا، َو َمْن َتَخَل

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 دانشگاه و دانشجو باید 
همواره انقالبی باشند

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

م الف :2442

صاحبان محترم مشاغل

اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه 

مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir می باشد 

قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهیم
7-1  تیرماه، هفته صرفه جویی در مصرف آب شرب

 آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

کرد: ح  کل دادگستری استان اصفهان مطر رییس 

زمین خواری 
در اصفهــــان

صدرنشین نیست
در صفحه در شهر )4( بخوانید

کتابشناسی 
شهید دکتر چمران

رکود، میهمانی که 
قصد رفتن ندارد
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به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران
کرد:   بررسی 
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شهید چمران
 الگوی ناب جوانان

 یادداشت سردبیر
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جوان مسلمان و انقالبی 
پیوند با والیت      

ادامه از صفحه یک: 
ــد کــه  ــه نقــل می کن ــوذر از پیامبــر صلــی هللا علیــه و آل ... اب
فرمــود: َمَثــل اهــل بیــت مــن در میــان شــما، ماننــد کشــتی 
حضــرت نــوح اســت؛ هــر کــس بــه ایــن کشــتی داخــل شــود 
 نجــات می یابــد و هــر کــس ســوار نشــود و از آن دوری 

و تخلف ورزد غرق و نابود می شود.
 بنابرایــن، نــه ذره ای از امامــش جلــو می زنــد و نــه ذره ای از 
ــُر  او عقــب می مانــد؛ چــرا کــه »الُمِتَقــِدم َلُهــم مــارق و الُمِتاخِّ
ــر  ــس ب ــر ک ــی ه ــق«؛ یعن ــم الِح ــازُم لُه ــق و اّل ــم زاه عنُه
آن هــا پیشــی بگیــرد، از دیــن خــدا خــارج شــده؛ هــر کــس 
ــراه  ــس هم ــر ک ــده و ه ــاک ش ــد، ه ــب بمان ــا عق از آن ه
آن هــا باشــد، بــه آنــان ملحــق شــده اســت. جــوان مســلمان 

و انقابــی نــه اهــل افــراط اســت، نــه تفریــط.
ــه  ــوش ب ــی، گ ــلمان و انقاب ــوان مس ــف، ج ــن وص ــا ای  ب
فرمــان ولــی فقیــه و نایــب امــام زمــان اســت. خواســته های 
ــر رای  ــد؛ در براب ــدم نمی کن ــته های او مق ــر خواس ــود را ب خ
ــه  ــی فقی ــا ول ــی ب ــی حقیق ــد و همراه ــادر نمی کن او رای ص
در دروان غیبــت را تضمینــی بــرای حضــور در کنــار امــام 
زمان)عــج( در عصــر ظهــور می دانــد. همچنیــن می دانــد 
کــه خداونــد در قــرآن، عــزت را مخصــوص خــود و رســول و 
ُة َولَِرُســولِِه َولِْلُمْؤِمِنیــَن َوَلِکــنَّ  ــِه اْلِعــزَّ مؤمنــان می دانــد: »َولِلَّ
اْلُمَناِفِقیــَن الَ َیْعَلُمــوَن« و مســلم اســت کــه مصــداق آشــکار 
ــن  ــتند. بنابرای ــوم هس ــان معص ــز امام ــتین نی ــاِن راس مؤمن
ــرو  ــد پی ــت، بای ــربلندی اس ــزت و س ــی ع ــی در پ ــر کس ه
آنــان باشــد؛ لــذا پــس از خــدا و رســول بایــد از امامــان)ع( 
ــر  ــول و اولواالم ــوا الرس ــو هللا و اطیع ــرد؛ »اطیع ــت ک اطاع
منکــم« و ایــن مشــی جوانــان مســلمان انقابــی و مســلمان 
اســت کــه ایــن والیت پذیــری جوانــان در دوران معاصــر 
 توانســته تمــام توطئه هــای دشــمنان را خنثــی کنــد. بنابرایــن
ــه  ــه - ک ــت فقی ــدی از والی ــظ عزتمن ــرای حف ــا ب ــوان م ج
امانتــی الهــی اســت و می توانــد جامعــه اســامی  را بــه 
ــن ارزش واالی  ســرمنزل مقصــود برســاند - اطاعــت و از ای
الهــی پاســداری می کنــد و بــرای اثبــات امانتــداری خــود بــه 
ــپارد  ــان می س ــوش ج ــلمین گ ــر مس ــی ام ــای ول  فرمان ه

و حرکت خود را در افق دید او قرار می دهد.
شــاهد  کــه  سال هاســت  اینکــه  بــا  می بینیــم  لــذا 
ــر روح  ــگان ب ــرب و بیگان ــگ غ ــف فرهن ــای مختل هجمه ه
ــب  ــه جال ــت و هزین ــمن وق ــتیم و دش ــان هس ــر جوان و فک
ــا ایــن حــال  ــرای ایــن موضــوع صــرف کــرده، ب توجهــی را ب
آرمان هــا  بــه  ابنــا جامعــه   شــاهد گرایــش حداکثــری 
و گرایشــات انقابــی هســتیم و جوانــان همچنــان آرمان هــای 
انقــاب اســامی  و امــام)ره( را دنبــال می کننــد و در ایــن راه 
ــم  ــم تهاج ــروز علی رغ ــد. ام ــود راه نمی دهن ــه خ ــدی ب تردی
ــل  ــا تعدی ــا نه تنه ــوان م ــه ج ــمنان، روحی ــه دش ناجوانمردان
ــدان  ــاب در می ــان اول انق ــر از جوان ــه مصمم ت ــده، بلک نش
 حضــور دارد و از والیــت اطاعــت می کنــد کــه نمونــه آن 
را می تــوان در حرکــت مدافعــان حــرم دیــد؛ آنــان کــه بــرای 
ــم  ــان ه ــای کشورش ــارج از مرز ه ــم آل هللا خ ــاع از حری دف
ــدای رهبرشــان در هــر  ــه ن ــد و همــواره ب جانفشــانی می کنن

ــد. ــک می گوین ــه ای لبی عرص
از نســل  آری، جــوان امــروز حتــی پرشــورتر و بصیرتــر 
در  بایــد  را  آگاهــی  ایــن  و  انقــاب عمــل می کنــد  اول 
والیت پذیــری آن هــا جویــا باشــیم. حضــور جوانــان در 
ــعور  ــور و ش ــه ش ــن هم ــد؟ ای ــی را دیده ای ــمات مذهب مراس
اســامی  اســت  نظــام  و  اســام  بــه  عاقه منــدی   جــز 
ــا  ــذارد؟ آی ــش می گ ــه نمای ــت را ب ــه والی ــدی ب ــز پایبن و ج
ایــن نشــان از پیونــد ناگسســتنی جوانــان امــروز بــا والیــت 

نیســت؟

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

شهید چمران :
 الگوی ناب جوانان    

ــخصیت هایی  ــه ش ــامی  ب ــاب اس ــخ انق  در تاری
وصف ناشــدنی  تاثیرگــذاری ای  کــه  می رســیم 
ــه  ــگان را متوج ــته اند هم ــد و توانس ــته و دارن داش
ــد.  ــات و دیدگاه هــای خــود کنن ــار، کــردار و بیان رفت
ــه  ــت ک ــی از آن شخصیت هاس ــران یک ــهید چم ش
ــد.  ــامی  می درخش ــاب اس ــارک انق ــر ت ــش ب نام
او از نخبگانــی بــود کــه عــاوه بــر ویژگی هــای 
 خــاص علمــی، سیاســی، نظامــی  و عرفانــی، فــردی 
فــوق العــاده اثرگــذار بــود. شــخصیت و روش 
زندگــی ایشــان بــر زندگــی کســانی کــه در درازمــدت 
یــا طــی دوران انقــاب و دفــاع مقــدس بــا او 
زندگــی کردنــد، بســیار مؤثــر بــود؛ در دوران انقــاب 
خداشناســی  و  خودشناســی  مقــدس  دفــاع  و 
عامــل شــکوفایی شــخصیت واقعــی افــراد و قاطبــه 
عظیــم جامعــه بــود )مــن عــرف نفســه فقــد عــرف 
ــیده  ــگاه رس ــن جای ــه ای ــران ب ــهید چم ــه( و ش رب
بــود؛ چنانچــه فقــط خــدا را می دیــد و بــرای 
ــام  ــه ام ــود ک ــی ب ــن واقعیت ــرد و ای خــدا کار می ک

ــد. ــد کردن ــر آن تاکی ــی)ره( ب خمین
همان طــور کــه خداونــد جمیــع اسماســت و در 
عیــن رحمــان بــودن قهــار نیــز هســت و از آنجایــی 
ــة هللا اســت، نتیجــه  ــد انســان خلیف ــه می فرمای ک
ــدا  ــه خ ــد ب ــعی کن ــی س ــر کس ــه اگ ــم ک می گیری
ــه چشــم  ــی کــه گاه ب ــن صفات ــه ای ــا ب برســد قطع
مــادی مــا در تضادنــد، متصــف خواهــد شــد. 
دکتــر چمــران تمــام ایــن وجوهــات را در کنــار 
هــم داشــت و هــر کــدام را بــه موقــع بــه کار 
ــگاه اجتماعــی  ــا آن جای ــرد. شــهید چمــران ب می ب
و علمــی  در آمریــکا، در زمانــی بــه لبنــان رفــت کــه 
ــا هرگــز  ــه دنی ــا سرســوزن عاقــه ای ب ــی ب آدم های
در  کــه  زمانــی  کشــورنمی رفتند.چمران  آن  بــه 
ــان  ــدان شــهدای لبن ــا فرزن مدرســه جبــل عامــل ب
زندگــی می کــرد، مثــل یــک پــدر مهربــان بــا 
آن هــا صحبــت می کــرد؛ در حالــی کــه در محاصــره 
سوســنگرد دیگــر آن پــدر مهربــان نبــود؛ بلکــه 
ــد  ــدا می جنگی ــرای خ ــه ب ــود ک ــده ای ب ــا رزمن آنج
ــم می ایستاد.شــهید  ــره خــون ه ــن قط ــا آخری و ت
ــی  ــه تاس ــر و ائم ــیره پیامب ــه س ــا ب ــران کام چم
ســخنرانی هایش  در  چمــران  دکتــر  می کــرد. 
امــکان نداشــت از خــود چیــزی بگویــد و همیشــه 
ــرد.  ــتناد می ک ــن اس ــه معصومی ــخنان ائم ــه س ب
ــم  ــه اطهار)علیه ــد از خــدا از رســول هللا و ائم او بع
الســام( بــه طــور کامــل تبعیــت می کــرد و نســبت 
بــه مــوال علــی ابــن ابیطالــب)ع( عشــق می ورزیــد 
ــین  ــه جانش ــی فقی ــه ول ــود ک ــان خ ــام زم و از ام
چــرا  و  بی چــون  تبعیــت  بــود،  زمــان   امــام 
 داشــت. ایــن شــهید بزرگــوار در کارهــا در پــی نتیجه 
نبــود؛ بلکــه راهــی را کــه خــدا می پســندید انتخــاب 
می کــرد و بــه دنبــال ایــن نبــود چــه کســی از 
ــق  ــرف ح ــه ح ــه؛ بلک ــا ن ــد ی ــش می آی  آن خوش
را جــاری می کــرد. او بــه تمــام معنــا الگــوی نــاب 
ــم و از  ــی  می داری ــادش را گرام ــت. ی ــان اس جوان
خــدای متعــال می خواهیــم مــا را رهــرو شــهیدان 

راه حــق قــرار دهــد.

یادداشت سردبیر

پورابراهیمی  تشریح کرد: 
۴ اولویت کمیسیون اقتصاد 

بررســی  اقتصــادی مجلــس  عضــو کمیســیون 
تجاری ســازی  اســامی،  بانکــداری  طرح هــای 
علــم و اصــاح ســاختار نهادهــای مالــی بــرای 
اولویت هــای  از  را  دولــت  تصدی گــری  کاهــش 
مهــم خوانــد و نســبت بــه سیاســی شــدن فضــای 

کمیســیون هشــدار داد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب محمدرضــا پورابراهیمــی  در گفت وگ
کمیســیون  اولویت هــای  درخصــوص  مهــر 
ــه اینکــه موضوعــات  ــا توجــه ب اقتصــادی گفــت: ب
مهــم اقتصــادی مطالبــه اول مقــام معظــم رهبــری 
و مــردم اســت، اولویــت اول کمیســیون اقتصــادی 
نیــز بررســی احــکام اقتصــادی برنامــه ششــم 

ــت. ــعه اس توس
ــت هــم در  ــه داد: دول ــان ادام ــردم کرم ــده م نماین
ــم  ــه شش ــرده برنام ــام ک ــوا اع ــران ق ــه س  جلس
امیدواریــم  می کنــد.  ارایــه  مجلــس  بــه  را 
ــد  ــی باش ــه قبل ــه ۵ برنام ــبیه ب ــه ش ــن برنام  ای
و چارچــوب مشــخصی را بــرای هــدف گــذاری 
برنامه هــای ۵ ســال آینــده کشــور بــا رویکــرد 

کارشناســی و منطقــی پیــدا کنــد.
ــن  ــت: اولی ــزد ریاســت کمیســیون اقتصــاد گف نام
طــرح  بررســی  اقتصــادی  اولویــت کمیســیون 

بانکــداری اســامی  اســت.
وی بــا اشــاره بــه امضــای ایــن طــرح توســط 
ــام  ــس از اع ــت: پ ــم گف ــس ده ــدگان مجل نماین
ــن طــرح بررســی آن  ــت ای ــد فوری ــا تایی وصــول ی
در دســتور کار صحــن علنــی مجلــس قــرار خواهــد 

ــت. گرف
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک پورابراهیمــی  تصری
تامیــن مالــی کشــور و قدیمــی  بــودن قانــون 
اســت   ۶۳ ســال  بــه  مربــوط  بانکــداری کــه 
می کنــد  ایجــاب  طــرح  ایــن  بررســی  لــزوم 
هــر چــه ســریع تــر در دســتور کار کمیســیون 
ــا  ــکام ی ــاح اح ــا اص ــا ب ــرد ت ــرار گی ــادی ق اقتص
ــام  ــن اس ــاس دی ــر اس ــی ب ــکام بانک ــای اح ارتق
اســامی  بانکــداری  از  دینــی  مبنــای  بتوانیــم 
پاســخگو  را  مراجــع  دغدغــه  و    تعریــف کنیــم 

باشیم. مهر

خبر

در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه 
مطرح شد:

 اعطای ۱.۵ میلیارد وام 
به ۵ عضو یک صندوق     

ــرای  ــا ب ــت: بانک ه ــه گف ــوه قضایی ــاون اول ق  مع
پرداخــت وام ازدواج کــه تصویــب شــده بــه شــدت 
ــا در  ــدارد؛ ام ــود ن ــی وج ــه نقدینگ ــد ک اصــرار دارن
ــون  ــدام ۳۰۰ میلی ــر ک ــر، ه ــه ۵ نف ــه ب ــن قضی ای
ــود  ــان می ش ــارد توم ــا 1.۵ میلی ــه جمع ــان ک توم

ــد.  وام داده ان
محســنی اژه ای بــه موضــوع مهــم ایــن روزهــا 
ــای  ــث حقوق ه ــن بح ــت: همی ــرد و گف ــاره ک اش
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــد ده میلیون ــارف و چن غیرمتع
ــت  ــی  اس ــوع مهم ــاده، موض ــا افت ــر زبان ه ــر س ب
ــه  ــی ب ــن حقوق های ــه چنی ــن نیســت ک ــدل ای و ع

ــود.  ــران داده ش ــی مدی برخ
ــان  ــد حقوقش ــص بای ــراد متخص ــم اف ــا معتقدی م
بــا غیرمتخصــص تفــاوت داشــته باشــد؛ امــا ایــن 
تفــاوت چــه انــدازه اســت؟ آیــا واقعــا برخــی 
مدیــران بــه انــدازه حقوقــی کــه گرفته انــد کار 

کرده انــد؟
بازرســی کل  افــزود: خوشــبختانه ســازمان  وی 
کشــور پــس از دســتور رییــس قــوه قضاییــه 
ــه  ــه ب ــرده ک ــاده ک ــه آم ــن هفت ــی در همی گزارش
 همیــن زودی بــه رییــس قــوه قضاییــه ارایــه خواهد 

شد.
از  یکــی  در  قضاییــه گفــت:  قــوه  اول  معــاون 
رســانه ها خوانــدم کــه برخــی مســئوالن یــک 
صنــدوق دولتــی عــاوه بــر اینکــه بازنشســته بودنــد 
حقوق هایــی بیــن ۳۰ میلیــون تــا ۵7 میلیــون 
دریافــت کرده انــد و جالــب اینجاســت کــه بــه هــر 
کدامشــان هــم ۳۰۰ میلیــون تومــان وام بــا نــرخ 4 

درصــد پرداخــت کرده انــد.
ــت  ــراد دریاف ــن اف ــه ای ــی  ک ــع وام ــت: جم وی گف
کرده انــد 1.۵ میلیــارد تومــان اســت کــه اگــر قــرار 
بــود بــه زوج هــا 1۰ میلیــون تومــان وام ازدواج 

وام می گرفتنــد. بدهنــد، 1۵۰ زوج 

خبر

ــامی   ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
عصــر شــنبه 29 خردادمــاه در دیــدار بــا جمعــی از اســاتید، 
ــم  ــای عل ــگاه ها، پارک ه ــگران دانش ــی  و پژوهش ــگان علم نخب
و فنــاوری و مراکــز علمــی  و تحقیقاتــی بــا ترســیم اهــداف 
بیســت ســاله نظــام اســامی  بــرای دســتیابی بــه جایــگاه ایرانــی 
 »مقتــدر عزتمنــد، مســتقل، متدیــن، ثروتمنــد، برخــوردار از عدالت 
و دارای حکومتــی مردمــی، پــاک، جهادگــر، دلســوز و پرهیــزکار« 
 دانشــگاه ها را پایــه و اســاس ایــن اهــداف واال برشــمردند 
 و تاکیــد کردنــد: »افزایــش ســرعت رشــد علمــی  در دانشــگاه ها 
 و مراکــز علمــی«، »ایجــاد و تقویــت احســاس هویــت افتخارآمیز 
 ایرانــی- اســامی  در جوانــان«، »انقابــی بــودن دانشــگاه ها 
و دانشــجویان«، و »نقش آفرینــی واقعــی فرماندهــان و افســران 
جنــگ نــرم« از جملــه الزامــات تبدیــل شــدِن نظــام اســامی  بــه 
ــا  ــراه ب ــدرت علمــی  مطــرح و الگــوی مردم ســاالری هم ــک ق ی

اســام و معنویــت، در دنیاســت.
رهبــر انقــاب اســامی  در ایــن دیــدار بــا تاکیــد دوبــاره بــر اینکــه 
ــرام  ــور احت ــه منظ ــگاه ها ب ــاتید دانش ــا اس ــات ب ــزاری جلس  برگ
ــی  ــاری ارتباط ــه مج ــت، ب ــم اس ــتادان عل ــم و اس ــم عل و تکری
ــی  و دانشــجویان  ــگان علم ــا دانشــگاهیان، نخب ــود ب ــدد خ متع
ــد: برگــزاری چنیــن جلســاتی، عــاوه  اشــاره و خاطرنشــان کردن
 بــر نمادیــن بــودن، تصویــر اجمالــی از فضــای گفتمانــی، علمــی 

 و فکری دانشگاه ها ارایه می کند.
ــور  ــده کش ــه آین ــگاه ب ــپس، ن ــه ای س ــت هللا خامن ــرت آی حض
را از دغدغه هــای دانایــان، خردمنــدان و نخبــگان هــر کشــور 
برشــمردند و گفتنــد: ترســیم چشــم انداز آینــده از آن جهــت 
مهــم اســت کــه اداره کشــور در ســال های آینــده بــر عهــده 
دانشــجویانی اســت کــه اکنــون در دانشــگاه ها مشــغول تحصیــل 

ــتند. ــی  هس ــاش علم و ت
 ایشــان ایــن موضــوع را نشــانگر اهمیــت جایــگاه اســاتید 
و مســئوالن دانشــگاه ها دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: زنجیــره 
ــه  ــگاه، وظیف ــا دانش ــرورش ت ــوزش و پ ــت از آم ــم و معرف عل

ــد. ــده دارن ــوب کشــور را برعه ــده مطل ــق آین ــرای تحق ــی ب اصل
ــران  ــرای ای ــه ب ــن ســوال ک ــا طــرح ای ــر انقــاب اســامی  ب رهب
پــس از 2۰ ســال، چــه آینــده مطلوبــی متصــور اســت، افزودنــد: 
 اگــر آینــده مطلــوب مــورد نظــر، ایرانــی مقتــدر، عزتمند، مســتقل
 متدیــن، ثروتمنــد و برخــوردار از عدالــت، و دارای حکومتی مردمی
پــاک، جهادگــر، دلســوز و پرهیــزکار باشــد، ضــروری اســت 
 دانشــگاه ها آراســته بــه ایــن شــاخص ها باشــند و نســل جــوان 

را معتقد و مومن به این عناصر تربیت کنند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تاکیــد کردنــد: اگــر در دانشــگاه ها به 
 ایــن شــاخص ها اهمیــت داده نشــود در آینــده، ایرانــی وابســته 
 از لحــاظ فرهنگــی رهــا شــده، مبتــا بــه گسســت های اجتماعــی 
 و قومــی  و مذهبــی و سیاســی و دارای حاکمیــت اشــرافی 

را شاهد خواهیم بود.
ــده ای، کشــوری  ــن آین ــد: نتیجــه چنی ایشــان خاطرنشــان کردن
ــی  ــای بدبخت ــار دره ه ــروت در کن ــای ث ــا قله ه ــود ب ــد ب  خواه
و نابســامانی و محرومیــت کــه نمونــه بــارز آن جامعــه آمریــکا یــا 

وال اســتریت آمریکایــی اســت.
رهبــر انقــاب اســامی  افزودنــد: در چنیــن آینــده ای، همه اقشــار 
ــع وال  ــود و کشــور، در واق ــد ب ــاه برخــوردار نخواهن ــه از رف جامع

اســتریت ایرانــی خواهــد بــود.
ــخنان  ــش از س ــن بخ ــدی ای ــامی  در جمع بن ــاب اس ــر انق رهب
ــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن همــواره تاکیــد  ــد: ب خــود گفتن
ــوم  ــر موضــوع دانشــگاه ها، اســاتید و وزاری عل ــادی ب بســیار زی
ــت  ــد تربی ــران، نیازمن ــوب ای ــده مطل ــه آین ــرا رســیدن ب دارم؛ زی
 انســان هایی عالِــم، صبــور، مجاهــد فــی ســبیل هللا، کاربلــد 

ــا در دانشــگاه ها پــرورش  و شــجاع اســت کــه ایــن افــراد عمدت
می یابنــد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامــه بــه بیــان الزامــات 
ــد:  ــد و افزودن ــگاه ها پرداختن ــی در دانش ــن جوانان ــت چنی تربی
»خویشــتنداری  اخاقــی«،  »انضبــاط  علمــی«،  »پیشــرفت 
دینــی«، »بصیــرت سیاســی« و »ایجــاد احســاس هویــت 
 و افتخــار« در محیــط دانشــگاه ها از الزامــات ایــن کار مهــم 

است.
ــش  ــزوم افزای ــر ل ــی«، ب ــرفت علم ــوص »پیش ــان درخص ایش
ســرعت رشــد علمــی  تاکیــد کردنــد و گفتنــد: مــن چنــدی پیــش 
نیــز درخصــوص کاهــش ســرعت رشــد علمــی  تذکــر دادم؛ زیــرا 
ــرای جبــران فاصلــه عقب ماندگــی  ســرعت کــم شــده اســت و ب
علمــی  چــاره ای جــز افزایــش ســرعت رشــد علمــی  وجود نــدارد.

برخــی  اظهــارات  بــه  اشــاره  اســامی  بــا  انقــاب  رهبــر 
ــرب ــی  در غ ــد علم ــرعت رش ــش س ــاره کاه ــران درب  صاحب نظ

خاطرنشــان کردنــد: اگــر در غــرب ســرعت رشــد علمــی  کاهــش 
پیــدا کــرده، بــه ایــن دلیل اســت کــه آن هــا از بیشــتر ظرفیت های 
ــصت  ــی ش ــد عقب ماندگ ــا بای ــا م ــد؛ ام ــتفاده کرده ان ــود اس خ
ــن  ــه وســیله حکومت هــای خائ ــه ب ــاد ســاله خــود را ک ــا هفت  ی
در  بتوانیــم  تــا  آمــده، جبــران کنیــم  بــه وجــود  غافــل  و 
 ایــن مســابقه جهانــی خــود را بــه ســطوح بــاال و قله هــا 

برسانیم.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای به نقــش اســاتید در ایجــاد و تقویت 
»هویت ایرانی و اســامی« در دانشــجویان اشــاره کردنــد و گفتند: 
 اســتادان بــا بیــان پیشــرفت های کشــور در عرصه هــای هــوا فضــا 
می تواننــد  پزشــکی،  و  فنــاوری  زیســت  هســته ای،  نانــو، 

آورنــد. وجــود  بــه  دانشــجویان  در  را  هویــت  احســاس 
 ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ایجــاد هــر نــوع احســاس حقــارت 
و واگرایــی در دانشــجویان خیانــت محســوب می شــود، افزودنــد: 
ــودن  ــودن و مســلمان ب ــی ب ــه ایران ــواره ب ــد هم  دانشــجویان بای

و انقابی بودن خود افتخار کنند.
رهبــر انقــاب اســامی  خاطرنشــان کردنــد: اگرچــه مــا در زمینــه 
ــا  ــا ب ــم، ام ــی داری ــی تاریخ ــب ماندگ ــی  عق ــرفت های علم پیش
تــاش و انــرژی جوانــان بااســتعداد کشــور می توانیــم ایــن 

عقب ماندگی هــا را جبــران کنیــم.
بعضــی  گزارش هــای  بــه  خامنــه ای  هللا  آیــت  حضــرت 
پایگاه هــای اســتنادی و مجــات معتبــر دنیــا درخصــوص 
ــن  ــد: در ای ــد و افزودن ــاره کردن ــران اش ــی  ای ــرفت های علم پیش
گزارش هــا بــه پیشــرفت های علمــی  ایــران بــا عباراتــی همچــون 
ــدرت  ــران، ق ــت«، »ای ــده اس ــره کنن ــران خی ــرفت های ای »پیش
نوظهــور علمــی  اســت«، »ایــران بــه دنبــال تبدیــل اقتصــاد 
ــه اقتصــاد دانش محــور اســت«، و »پیشــرفت های  منبع محــور ب

ــا  ــوا – فض ــته ای، ه ــوم هس ــادی، عل ــلول های بنی ــران در س ای
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــات« اش ــاوری اطاع ــرژی و فن ــادل ان تب
ــان  ــا آن ــه نســل جــوان منتقــل شــود ت ــن واقعیت هــا ب ــد ای بای
ــار  ــز افتخ ــود نی ــودن خ ــی ب ــه ایران ــت ب ــاس هوی ــن احس  ضم

کنند.
ــاالری  ــردم س ــه م ــامی  در عرص ــام اس ــِو نظ ــخن ن ــان، س  ایش
را نیــز یکــی دیگــر از افتخــارات برشــمردند و تاکیــد کردنــد: 
ــه مردم ســاالری  ــی اســت ک ــا حکومت ــران تنه نظــام اســامی  ای

ــت. ــرده اس ــه ک ــت ارای ــام و معنوی ــا اس ــراه ب را هم
ــد: مردم ســاالری غــرب، در واقــع  ــر انقــاب اســامی  افزودن رهب
ــک  ــه ی ــتر از آنک ــرب بیش ــزاب در غ ــت و اح ــاالری اس حزب س
ــگاه های  ــند، باش ــردم باش ــان م ــه در می ــترش یافت ــبکه گس ش
سیاســی متشــکل از برخــی سیاســتمداران و ســرمایه داران 

ــتند. هس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: اگــر ایــن 
ــود، او  ــه ش ــجو گفت ــوان دانش ــه ج ــز ب ــای افتخارآمی واقعیت ه
دیگــر دچــار حــس واگرایــی نخواهــد شــد و اگــر هــم بــرای ادامه 
تحصیــل بــه خــارج از کشــور بــرود، قطعــا بازخواهــد گشــت؛ زیــرا 

ــد. ــار می کن ــت و افتخ ــاس هوی احس
ــد:  ــز افزودن ــگاه ها نی ــامی  در دانش ــت اس ــاره هوی ــان درب ایش
ــی  ــدام و موضوع ــر اق ــل ه ــد در مقاب ــگاه ها بای ــئوالن دانش مس
ــگاه ها  ــامی  دانش ــت اس ــه هوی ــط ک ــای مختل ــون اردوه  همچ

را خدشه دار می کند، حساس باشند و با آن برخورد کنند.
بصیــرت سیاســی و سیاســت در دانشــگاه ها یکــی دیگــر از 
الزامــات دســتیابی بــه ایرانــی بــا آینــده مطلــوب بــود کــه رهبــر 
ــر کار  ــواره ب ــن هم ــد: م ــوص آن گفتن ــامی  درخص ــاب اس انق
سیاســی در دانشــگاه ها تاکیــد داشــته ام و حتــی ســال ها 
پیــش گفتــم خــدا لعنــت کنــد کســانی را کــه بســاط فکــر و کار 

سیاســی را در دانشــگاه ها جمــع کردنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: مســئوالن آن زمــان، از این 
عبــارت بســیار ناراحــت شــدند؛ ولــی عقیــده آن هــا جلوگیــری از 
ــه  ــا ریاکاران ــن روزه ــود؛ اگرچــه ای کار سیاســی در دانشــگاه ها ب

ــد. ــگاه ها می زنن ــاره دانش ــی درب ــای متفاوت حرف ه
ــر اینکــه محیــط دانشــگاه، محیــط تضــارب  ــد ب ــا تاکی ایشــان ب
ــن  ــود ای ــد: وج ــان کردن ــت، خاطرنش ــش اس ــث و چال آرا و بح
ــا  ــدارد؛ ام ــکالی ن ــجویی اش ــرژی دانش ــرای دوران پران ــا ب فض
 اشــکال آنجاســت کــه از ایــن محیــط بــرای مخالفــت بــا انقــاب 

و ارزش های انقابی بهره برداری شود.
ــف  ــای مختل ــد: وجــود گرایش ه ــاب اســامی  افزودن ــر انق رهب
سیاســی در دانشــگاه ها مانعــی نــدارد؛ امــا مســئوالن دانشــگاه ها 
اعــم از مدیــران ارشــد وزارتخانــه و رؤســا و اســاتید بایــد همــواره 
ــه ســوی  مدافــع و هدایت کننــده فضــای چالشــی دانشــگاه ها ب

مبانــی و اهــداف  انقــاب اســامی  باشــند و بــه هیــچ وجــه نباید 
از گرایش هــای مخالــف انقــاب حمایــت شــود.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تاکیــد کردنــد: دانشــگاه و دانشــجو 
بایــد همــواره انقابــی باشــند.

ــش  ــر گرای ــی ب ــا مبن ــی گزارش ه ــه بعض ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــف نظــام در بعضــی  ــای مخال ــداری از جریان ه ــه ســوی جانب ب
دانشــگاه ها خاطرنشــان کردنــد: مســئوالن آمــوزش عالــی بایــد 
بســیار مراقــب باشــند تــا دانشــگاه تبدیــل بــه جایگاهــی بــرای 

ــاب نشــود. ــای انق ــم و ارزش ه ــی از مفاهی واگرای
رهبــر انقــاب اســامی  تاکیــد کردنــد: وجــود فضــای انقابیگــری 
حتمــی  در  الزامــات  از  امــام)ره(  نــام  و  یــاد  و  تدیــن  و 

ه هاســت. نشگا دا
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: البتــه نبایــد در دانشــگاه ها 
فضــای اجبــار و زور و امنیتــی بــه وجــود آیــد؛ بلکــه بایــد فضــای 

انقابــی و تدیــن را بــا کار طبیبانــه و خردمندانــه بــه وجــود آورد.
رهبــر انقــاب اســامی  در ادامــه چنــد توصیــه خطــاب بــه 
ــد: ــان کردن ــی و دانشــگاه های کشــور بی ــوزش عال مســئوالن آم
 »حفــظ روحیــه امیــدواری و نشــاط در محیط هــای علمــی  
و تحقیقاتــی«، »اهمیــت دادن بــه علــوم پایــه«، »هدایــت 
ــن  ــزوم تبیی ــور«، »ل ــای کش ــمت نیازه ــه س ــی  ب ــاالت علم مق
نقشــه جامــع علمــی  بــرای دانشــگاهیان و تبدیــل آن بــه برنامه« 
ــوم انســانی اســامی« از توصیه هــای حضــرت  ــر عل ــد ب و »تاکی

ــود. ــه مســئوالن ب ــه ای ب ــت هللا خامن آی
ــر  ــود کــه رهب ــه دیگــری ب »اهمیــت دیپلماســی علمــی«، توصی
انقــاب اســامی  بیــان و در عیــن حــال تاکیــد کردند: دیپلماســی 
ــا  ــتیم؛ ام ــق هس ــا آن مواف ــت و ب ــم اس ــی  مه ــات علم و ارتباط
ــات  ــتر ارتباط ــم و بس ــب نخوری ــه فری ــیم ک ــیار باش ــد هوش بای
ــرا  ــل نشــود؛ زی ــرای نفــوذ امنیتــی تبدی ــه دریچــه ای ب علمــی  ب
دشــمن از هــر وســیله ای از جملــه ارتباطــات علمــی  بــرای نفــوذ 
اســتفاده می کنــد و ایــن اتفــاق در گذشــته اتفــاق افتــاده اســت 

ــود. ــده می ش ــواردی دی ــز در م ــون نی و اکن
 ایشــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، اقتصــاد مقاومتــی 
را زمینه ســاز عــزت ملــی و گره گشــای نیازهــای فعلــی دانســتند 
و گفتنــد: برخــی می گوینــد بــا تاکید هــای مکــرر بــر عــزت ملــی 
چگونــه می خواهیــد نیازهــا و مشــکات فعلــی جامعــه را برطــرف 
 کنیــد کــه در پاســخ بایــد گفــت: تنهــا راه عــاج، اجــرای واقعــی 

و صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
»اهمیــت و اصــل دانســتن کار فرهنگــی در دانشــگاه ها« توصیــه 
بعــدی رهبــر انقــاب اســامی  بــود. ایشــان افزودنــد: البتــه کار 
ــوزون  ــرکات م ــا ح ــرت ی ــزاری کنس ــای برگ ــه معن ــی ب فرهنگ
ــرای  ــدان را ب ــد می ــئوالن بای ــه مس ــت؛ بلک ــگاه ها نیس در دانش
ــگ  ــا فرهن ــا را ب ــاز و ذهن ه ــی ب ــاتید ارزش ــجویان و اس دانش

ــد. ــی آشــنا کنن اســامی  و انقاب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنیــن خطــاب بــه اســاتید 
انقابــی بــه عنــوان فرماندهــان جنــگ نــرم و دانشــجویان 
انقابــی بــه عنــوان افســران جنــگ نــرم تاکیــد کردنــد: وظیفــه 
ــدت  ــرا ش ــت؛ زی ــدی اس ــی و ج ــی واقع ــز نقش آفرین ــما نی ش
جنــگ نــرم دشــمن نســبت بــه  ســال های گذشــته چنــد برابــر 

شــده اســت.
»پرهیــز از حضــور و به کارگیــری عناصــر نامطمئن در دانشــگاه ها« 
ــد  ــر آن تاکی ــر انقــاب اســامی  ب ــه رهب ــود ک ــه دیگــری ب  توصی
و خاطرنشــان کردنــد: کســی کــه بــه هــر بهانــه ای ماننــد انتخابات 
ــت  ــن اس ــد، نامطمئ ــش می کش ــه چال ــام را ب ــال آن، نظ  و امث
و صاحیــت حضــور در دانشــگاه ها را نــدارد؛ همان گونــه کــه 
هیــچ کشــوری اجــازه بــه چالــش کشــیدن نظــام حاکــم بــر آن 

نمی دهــد. را 

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با اساتید دانشگاه ها و پژوهشگران:

 دانشگاه و دانشجو باید همواره انقالبی باشند

یــدهللا موحــد بــا اشــاره بــه رســیدگی بــه پرونــده رشــا 
و ارتشــا 8.۵ میلیــارد ریالــی صنــدوق مالــی و اعتبــاری 
بانــک مهــر اقتصــاد و پرونــده اختــاس، ارتشــا، جعــل 
اســناد و تحصیــل مــال نامشــروع کارکنــان شــهرداری 
ســیرجان گفــت: تحقیقــات مقدماتــی  ایــن دو پرونــده 
ــده اول  ــم پرون ــار مته ــرای چه ــل و ب ــرا تکمی در دادس
و 1۵ متهــم پرونــده دوم از دادگاه کیفــری تقاضــای 

محاکمــه و تعییــن مجــازات شــده اســت.
ــررات  ــاف مق ــذاری خ ــده واگ ــرد: پرون ــار ک وی اظه
ــه شــرکت آب  ــق ب 19 واحــد مســکونی ســازمانی متعل
ــران ســابق  ــه توســط مدی ــان ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــط  ــاف ضواب ــزی و برخ ــای ناچی ــا به ــرکت ب ــن ش ای
منــازل ســازمانی بــه مدیــران و برخــی کارکنــان شــرکت 
منتقــل شــده اســت نیــز، مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه 

اســت.
تحــوالت قضایــی  ایجــاد  عامــل  بهشــتی،   شــهید 

در کشور 
ضمــن  کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
گرامیداشــت هفتــه قــوه قضاییــه گفــت: مجاهدت هــای 

انقــاب اســامی  پیروزی هــای  بهشــتی در   شــهید 
 و اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی  در کشــور فرامــوش 

ــدنی است. نش
ــام  ــم ام ــا حک ــوار ب ــهید بزرگ ــن ش ــرد: ای ــان ک وی بی
 راحــل بــه ریاســت دیــوان عالــی کشــور منصــوب 
و عهــده دار سامان بخشــی و تحــوالت قضایــی متناســب 

بــا آرمان هــای جمهــوری اســامی  شــد.
ــت  ــا خاقی ــت هللا بهشــتی ب ــه داد: شــهید آی وی ادام
ــی   فکــری و تشــکیاتی خــود، ســاماندهی امــور قضای
ــور  ــی کش ــام قضای ــن نظ ــاختار نوی ــام داد و س  را انج
را بنــا نهــاد. موحــد بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید بهشــتی 
در نــگاه امــام راحــل نیــز جایــگاه ویــژه ای داشــت گفت: 
او بــه تنهایــی یــک ملــت بــود بــرای ملــت ایــران. وی 
ــدار  ــر اقت ــه امــروز مظه ــه ک ــوه قضایی ــح کــرد: ق تصری
ــران  ــامی  ای ــوری اس ــی جمه ــام سیاس و از ارکان نظ
ــون  محســوب می شــود و ماموریت هــای مهمــی  در قان
اساســی بــر عهــده ایــن نهــاد گذاشــته شــده، محصــول 
 ابتــکارات و ذهــن خــاق و مکتبــی شــهید مظلــوم 

آیت هللا دکتر بهشتی است.

نماینــده شاهین شــهر در مجلــس بــا تاکیــد بــر 
ــد ــی می خواه ــاق آدم انقاب ــا قاچ ــارزه ب ــه مب  اینک
گفــت: بهتــر اســت رییــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
ســتاد  اســتعفا کنــد.  خــود  ســمت  از  ارز  و   کاال 
ــرل الزم  ــا کنت ــم؛ ام ــاد داری ــور زی ــرارگاه در کش و ق

نمی شــود.
حســینعلی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
شاهین شــهر  مــردم  نماینــده  حاجی دلیگانــی 
در مجلــس شــورای اســامی  در نشســت علنــی 
دیــروز پارلمــان طــی ســخنانی پــس از گــزارش 
ــار  ــاق کاال و ارز اظه ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــس س ریی
ــما  ــه ش ــره ب ــده از 2۰ نم ــس بن ــای ریی ــت: آق داش
 نمــره ۶ می دهــم. بنابرایــن بهتــر اســت اســتعفا 

دهید.
آقــای  تصریــح کــرد:  ادامــه  در  حاجی دلیگانــی 
رییس جمهــور بهتــر اســت پرونــده ســتاد مبــارزه بــا 
ــد؛ آن وقــت  ــان بگذاری قاچــاق کاال و ارز را روی میزت
ــود؛  ــل می ش ــکات ح ــی از مش ــه خیل ــد ک می بینی
اگــر ایــن ســتاد وجــود هــم نداشــت، قاچــاق کاال و 

ارز بیشــتر از ایــن نمی شــد. ســاالنه 2۵ میلیــون دالر 
کاال و ارز قاچــاق می شــود. 

ایــن رقــم بــه انــدازه ۳ برابــر بودجــه عمرانی یکســاله 
ــور است. کش

نماینــده شاهین شــهر در مجلــس تصریــح کــرد: آیــا 
ــزان  ــه می ــب چ ــاق موج ــم قاچ ــن رق ــد ای می دانی

ــود؟ ــور می ش ــکاری در کش بی
 هــر ســاله بــا ایــن میــزان قاچــاق کاال و ارز، 8۰۰ هزار 
نفــر ایرانــی بــه طــور مســتقیم بیــکار می شــوند؛ ایــن 
مقــدار واردات قاچــاق، هزاران واحد تولیدی را از رقابت 
 می انــدازد؛ بایــد پرســید چــرا ســلطان قاچــاق شــکر

معرفــی  را  نباتــی  روغــن  و  گوشــت  برنــج، 
 نمی کنیــد؟ آیــا می دانیــد نتیجــه ایــن اقدامــات 

چیست؟ 
ــئولیم؛ در  ــران مس ــراج کارگ ــات اخ ــا در تبع ــه م هم
ــم  ــئولیت داری ــان مس ــدان آن ــدن فرزن ــنه مان گرس
ــش  ــا پی ــن آن ه ــی بی ــواد گ ــات خان ــر اختاف و اگ
ــد  ــت بای ــا مســئولیم و در روز قیام ــم م ــاز ه ــد، ب آی

ــیم. ــخگو باش پاس

حاجی دلیگانی در صحن علنی مجلس مطرح کرد:
پیشنهاد استعفای رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد:
پرونده های مقابله با مفاسد اقتصادی روی میز عدالت 

 نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  در بیانیــه ای ضمــن حمایــت 
انقــاب در جمــع کارگــزاران نظــام  از ســخنان رهبــر معظــم  قاطــع 
هللا  آیــت  حضــرت  بــا  دیگــر  بــار  کردنــد:  تاکیــد  قــوا  ســران  و 
رهنمودهــای  تحقــق  در  کــه  می کنیــم  میثــاق  تجدیــد  خامنــه ای 
از هیــچ تاشــی فروگــذار  لــه  انقابــی معظــم   دقیــق و راهگشــای 

نمی کنیم.
ــد شــده  ــر تاکی ــکات زی ــر ن ــه ب ــن بیانی ــای وطــن، درای ــزارش کیمی ــه گ ب

اســت:
- حل مشکل اساسی رکود بیکاری و تحقق اقتصاد مقاومتی. 

ــت از شــرکت های  ــع کوچــک و متوســط، حمای ــه صنای - توجــه جــدی ب
داخلــی  مشــابه  کــه  کاالهایــی  واردات  از  جلوگیــری   دانش بنیــان، 

دارند. 
- پرهیز از سخنان مبالغه آمیز در مخالفت و موافقت برجام. 

ــیمان  ــش پش ــض پیمان ــتکبار را از نق ــمن، اس ــدی دش ــورت بدعه - در ص

ــم کــرد. خواهی
- حفظ و توسعه صنعت راهبردی هسته ای. 

ــم  ــی و صهیونیس ــتکبار جهان ــوم اس ــه های ش ــام نقش ــا تم ــه  ب - مقابل
لمللــی.  بین ا

ــات و ســایق  ــه اختاف ــا وجــود هم ــی ب ــظ وحــدت و انســجام مل - حف
ــی. ــون سیاس گوناگ

- تجدید میثاق با رهبر معظم انقاب اسامی. 
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حتما بخوانید!
پیشنهاد استعفای رییس ستاد... دوشنبه 31 خردادماه 21395

ـــمـــاره 183 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



استاندار اصفهان:

نرخ تورم استان اصفهان 
پایین تر از متوسط کشوری است

   نشســت خبــری اســتاندار اصفهــان بــا 
سرویس اقتصاد

سیما شریفی
یکشــنبه  صبــح  خبرنــگاران  حضــور 
برگــزار شــد. رســول زرگرپــور در ایــن نشســت بــا اشــاره به 
ــد و در  ــور 10/2 درص ــورم کش ــرخ ت ــت: ن ــورم گف ــرخ ت ن
اســتان اصفهــان 9/8 درصــد اســت؛ بعــد از 5 ســال ایــن 
اولین بــار اســت کــه نــرخ تــورم کشــور 0/4 درصــد کمتــر از 
ــکاری در  ــرخ بی ــت. ن ــوری اس ــط کش ــورم متوس ــرخ ت ن
ــا 2 درصــد بیشــتر از متوســط کشــور  اســتان بیــن 1/5 ت
بــوده اســت. نــرخ بیــکاری در اواخــر ســال 94 در کشــور 
11 درصــد و در اصفهــان 13/8 درصــد بــوده. اقداماتــی 
بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری در اصفهــان انجــام شــده کــه 
ــدت  ــکاری را در کوتاه م ــرخ بی ــوان ن ــک آن  می ت ــا کم ب
کنتــرل کــرد. ســال گذشــته 60 هــزار شــغل جدیــد 
ــی 30  ــد؛ ول ــاد ش ــغل ایج ــداد ش ــن تع ــی و ای پیش بین
هــزار شــغل نیــز از دســت رفــت. بــرای ســال 95 پیــش 
بینــی می شــود کــه 90 هــزار شــغل جدیــد ایجــاد خواهــد 
شــد. در اصفهــان 9 هــزار واحــد تولیــدی وجــود دارد کــه 
30 درصــد از آن هــا رکــود کامــل دارنــد و 70 درصــد بقیــه 
ــق  ــد. طب ــان کار می کنن ــد ظرفیتش ــا 80 درص ــن 20 ت بی
ــنل  ــر 50 پرس ــه زی ــی ک ــده واحدهای ــام ش ــاخص اع ش
می شــوند  محســوب  خــرد  واحــد  باشــند،  داشــته 
واحدهایــی کــه زیــر 100 پرســنل داشــته باشــند، واحدهای 
ــی  ــته حمایت ــش بس ــت پوش ــه تح ــتند ک ــط هس متوس
ــرای واحدهــای خــرد 10 هــزار  ــد. ب ــرار می گیرن اســتان ق
میلیــارد تســهیات، واحدهــای متوســط 30 هــزار میلیــارد 
و همچنیــن بــرای واحدهــای نیمــه کاره بــا پیشــرفت 
تســهیات  میلیــارد  هــزار   20 درصــدی،   60 فیزیکــی 
حمایتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. وی همچنیــن اظهار 
ــه 40  ــبت ب ــال را نس ــک ترین س ــال خش ــت: امس داش
ســال گذشــته خواهیــم داشــت. اصفهــان چهارمیــن رتبــه 
خشکســالی را بعــد از شــهرهای یــزد، خراســان، سیســتان 
ــم  ــوان ه ــت آب می ت ــرل و مدیری ــا کنت در کشــور دارد. ب
آب مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی و هــم آب شــرب را بــا 

کمترین مشکل تامین کرد.

 پایان عملیات ساخت 
پل 15 خرداد شهرکرد

ــل آب روی  ــات پ ــان ســاخت عملی شــهردار شــهرکرد از پای
ــهر  ــن ش ــوب ای ــع در جن ــرداد واق ــدی 15 خ ــیر کمربن مس
ــه ادامــه  ــا اشــاره ب ــان دهکــردی ب ــور هللا غالمی ــر داد. ن خب
ــت:  ــار داش ــهرکرد اظه ــوب ش ــیر جن ــل مس ــات تکمی عملی
بــا احــداث ایــن پــل آب رو محــور کمربنــدی 15 خــرداد بــه 
ــی متصــل   خیابان هــای عمــان ســامانی و 12 محــرم جنوب

و بازگشایی شد. 
ــر  ــول آن 4 مت ــه ط ــل ک ــن پ ــاخت ای ــرای س ــزود: ب وی اف
و عــرض دهانــه  آن 5 متــر اســت، بیــش از 5 میلیــارد 
هزینــه  شــهرداری  داخلــی  اعتبــارات  محــل  از  ریــال 
ــی  ــدی را یک ــیر کمربن ــهرکرد مس ــهردار ش ــت. ش ــده اس  ش
ــوان کــرد و گفــت:  از پروژه هــای مهــم مدیریــت شــهری عن
ــون 75 درصــد پیشــرفت  ــن طــرح عمــران شــهری تاکن ای
فیزیکــی داشــته اســت. بــه گفتــه وی، ایــن پــروژه بــا هــدف 
دفــع و هدایــت آب هــای ســطحی جنوبــی شــهر بــا جدیــت 

توســط حــوزه عمرانــی شــهرداری در حــال تکمیــل اســت.

توسعه بخش غیردولتی اقتصاد کرمان
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاد م ــت: اعتق ــان گف ــتاندار کرم اس
ــاخت ها  ــترها و زیرس ــد بس ــرفت بای ــعه و پیش ــرای توس ب
ــد  ــش برون ــادی پی ــعه اقتص ــا توس ــوازی ب ــورت م ــه ص  ب
ــان  ــهر کرم ــاخت ش ــال س ــای در ح ــر در پروژه ه ــن ام و ای
ــت:  ــینی گف ــا رزم حس ــود. علیرض ــده می ش ــوح دی ــه وض ب
ــن  ــی بی ــا همگرای ــی ب ــش غیردولت ــان بخ ــاد کرم در اقتص
ارکان نظــام ائمــه جمعــه و نماینــدگان مجلــس فعــال 
شــده کــه از مجمــوع 75 هــزار میلیــارد تومــان تفاهمنامــه 
ــی  ــرداری رســیده و مابق ــه بهره ب ــارد ب ــون 14 هزارمیلی تاکن
 آن در حــال طــی مراحــل تامیــن و تخصیــص اعتبــار 
ــگان و  ــر بســزای نخب ــه تاثی و اجرایــی شــدن اســت. وی ب
فرهیختــگان و بــزرگان کرمانــی همچون معاون اول ریاســت 
جمهــوری در بحــث توســعه اســتان اشــاره کــرد و گفــت: بــا 
همــکاری و هماهنگــی همــه طرح هــای ابتــکاری اســتان از 
جملــه طــرح همیــاران آب بــرای تامیــن آب شــرب اســتان 
اجرایــی شــده و هم اکنــون انتقــال 180 میلیــون متــر مکعــب 
آب در حــال اجرایــی شــدن و 2 کیلومتــر لوله گــذاری انجــام 
ــن از حمایت هــای  ــه اســت. اســتاندار کرمــان همچنی گرفت
وزیــر دادگســتری در بحث هــای توســعه ای اســتان بــه 
خصــوص طــرح همیــاران آب تقدیــر و تشــکر و خاطرنشــان 
کــرد: تونــل انتقــال آب از ســد شــهیدان امیرتیمــوری آغــاز 
ــوب اســتان از ســد  و آب شــرق اســتان از ســد نســا و جن

هلیــل مطالعــه و در حــال اجــرا شــدن اســت.

کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی یزد 
تشکیل جلسه داد

اولیــن نشســت کارگــروه توســعه صــادرات غیرنفتــی 
مدیریــت  ســتاد  اقتصــاد(  برون گرایــی   )پیشــبرد 
بــه  یــزد  اســتان  مقاومتــی  اقتصــاد  راهبــری  و 
ریاســت »علــی نمــازی«، مدیــر کل امــور اقتصــادی 
و دارایــی اســتان برگــزار شــد. اعضــای کارگــروه در 
ــداف،  ــاره اه ــر درب ــادل نظ ــه بحــث و تب ــن نشســت ب ای
و  غیرنفتــی  صــادرات  توســعه  وظایــف،  برنامه هــا، 
ضــرورت وجــود زیرســاخت های الزم در ایــن زمینــه 
اســتانی  بــرش  تدویــن  در  دســتگاه ها  مشــارکت  و 
ــعه  ــد. توس ــی پرداختن ــاد مقاومت ــی اقتص ــای مل طرح ه
خارجــی غیرنفتــی، جــذب ســرمایه گذاری   صــادرات 

ــی  ــای صادرات ــعه ظرفیت ه ــادی، توس ــی اقتص دیپلماس
توســعه زیرســاخت های تجــارت خارجــی و ترانزیــت 
توســعه تعامــات فناورانــه و صــادرات محصــوالت خدمات 

ــد. ــام ش ــروه اع ــن کارگ ــداف ای ــان از اه دانش بنی

اخبار کوتاه

ــورم در  ــمگیر ت ــش چش ــم کاه   علی رغ
سرویس  اقتصاد

بردیا عباس زاده
ــای  ــودن فض ــته ب ــم، بس ــت یازده دول
ســرمایه گذاران  تــرس  خصــوص  بــه  و  اقتصــادی 
ــده  ــث ش ــران باع ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب خارج
رکــود مهمــان ســمج اقتصــاد ایــران باشــد. رهایــی از این 
مهمــان ســمج، بــدون همــکاری بانک هــا میســر نیســت 
ــرای  ــی ب ــدارک برنامه های ــا در ت ــن روزه ــا ای و بانک ه
خــروج رکــود از اقتصــاد ایــران هســتند. بانــک مرکــزی 
تاکنــون بارهــا در ایــن زمینــه بخشــنامه هایی را خطــاب 
بنگاه هــا  مالــی  تامیــن  بــرای  بانکــی  نظــام   بــه 
و بخشــش بدهی هــا و ... صــادر کــرده؛ امــا ایــن 
ــای  ــکات بخش ه ــره ای از مش ــته گ ــات نتوانس اقدام
ــم  ــر ه ــاه اخی ــد م ــی چن ــد. ط ــاز کن ــور ب ــدی کش تولی
مســئوالن بانــک مرکــزی جلســاتی بــا بخش هــای 
مختلــف اقتصــادی، تولیــدی، بانکــی و ... بــر گــزار 
ــی نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت. حــال  ــد، ول کرده ان
بــه نظــر می رســد کــه بانــک مرکــزی قصــد دارد بــه نحــو 
دیگــری عمــل کنــد و ایــن بــار تســهیات دهی بــه 
ــان  ــر دارد؛ هم ــط را مدنظ ــک و متوس ــای کوچ بنگاه ه
برنامــه ای کــه بانــک مرکــزی در دوره هــای پیشــین چند 
بــار عملیاتــی کــرده بــود، امــا بــه نتیجــه ای نرســید و کار 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط را در نیمــه راه رهــا کــرده 

بود.
  راهکارهای بانک مرکزی

ــود  ــی از رک ــرای رهای ــن ب ــش از ای ــزی پی ــک مرک بان
اقتصــادی و رســیدن بــه رونــق، راه هــای متعــددی 
ــید؛  ــه نرس ــه نتیج ــک ب ــی هیچ ی ــرد؛ ول ــان ک را امتح

پرداخــت تســهیات بــرای خریــد خــودرو، خریــد 
لــوازم خانگــی، کمــک بــه خریــد ایــن کاالهــا در جهــت 
ــا؛  ــن بخش ه ــت از ای ــه حمای ــتر و در نتیج ــد بیش تولی
ــه  ــت ب ــم نوب ــار ه ــن ب ــود. ای ــاز نب ــک کارس ــا هیچ ی ام

بنگاه هــای کوچــک و متوســط رســیده اســت.
  تسهیالت دهی به بنگاه های کوچک و متوسط

مرکــزی  بانــک  مســئوالن  گفتــه  بــه  البتــه 
متوســط  و  بنگاه هــای کوچــک  بــه   تســهیات دهی 
وام هــای  از  بــزرگ  بنگاه هــای  ســهم  کاهــش  و 

بانکــی بــر اســاس دســتورالعمل ســتاد فرماندهــی 
ــه بانــک مرکــزی اســت و  اقتصــاد مقاومتــی اباغــی ب
ــازار  ــق ب ــد از طری ــزرگ بای ــای ب ــی بنگاه ه ــن مال تامی
ــازار  ــی اســت کــه ب ــن در حال ســرمایه انجــام شــود؛ ای
ســرمایه مان نیــز ایــن روزهــا خــود بــه کمــک و تامیــن 

ــاج دارد.  ــی احتی مال
حــال کارگروه هــای اســتانی زیــر نظــر ســتاد فرماندهــی 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــی و وزارت صنع ــاد مقاومت اقتص
طرح هــا را بررســی و بــرای دریافــت تســهیات بــه 

بانک هــا ابــاغ می کننــد. از ســوی دیگــر مســئوالن 
بانــک مرکــزی می گوینــد کــه مشــکلی در تامیــن 
مالــی بنگاه هــای کوچــک از ســوی نظــام بانکــی وجــود 
نــدارد؛ امــا بانک هــا کــه مســئوالن پرداخــت وام هســتند 
اعتقــاد دیگــری دارنــد و مطــرح می کننــد کــه در تامیــن 
ــای  ــد. کارگروه ه ــکل مواجهن ــا مش ــان ب ــی همچن مال
اســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتانی کــه 
وظیفــه شناســایی ایــن بنگاه هــا را بــر عهــده دارنــد، نیــز 
فعــال شــده اند و برگــزاری جلســات را آغــاز کرده انــد تــا 
شــاید از ایــن طریــق بتواننــد ســهمی از تســهیات بانکی 

را بــه خــود اختصــاص دهنــد. 
بانــک مرکــزی هــم بــرای اینکــه شــاید بتوانــد تحرکــی 
ــد  ــاد کن ــدی ایج ــای تولی ــق بنگاه ه ــاد از طری  در اقتص
گزارش هــا  کارگروه هــا،  ایــن  بــه  ویــژه ای   توجــه 

و عملکرد آن ها دارد.
  آسیب شناسی نظام بانکی

ــورای  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــال مرک ــن ح در عی
ــی  ــام بانک ــی نظ ــی های آسیب شناس ــامی در بررس اس
ــات  ــار و اطاع ــتناد آم ــه اس ــه ب ــت ک ــرده اس ــام ک اع
موجــود درخصــوص عملکــرد تامیــن مالــی بنگاه هــا از 
ــادی در  ــیب های زی ــا و آس ــا، چالش ه ــوی بانک ه س
ــای  ــا و بخش ه ــوب بنگاه ه ــی مطل ــن مال ــه تامی زمین
اقتصــادی از بانک هــا وجــود دارد و نظــر بــه نبــود 
ــن  ــد در ای ــی مناســب و کارآم ــی و مقررات ــط قانون محی
ــوزه  ــن ح ــررات ای ــن و مق ــاح قوانی ــزوم اص ــه ل  زمین
و بازنگــری در رویه هــا و قواعــد اعطــای تســهیات 
ــود. ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــا بی ــط بانک ه توس

کیمیای وطن بررسی کرد:

رکود، میهمانی که قصد رفتن ندارد

وزیــر ارتباطــات گفــت: بــا توجــه بــه ضــرر و زیانــی کــه در 
ــا  ــت وجــود دارد، تعرفــه هــر دقیقــه مکالمــه ب تلفــن ثاب
تلفــن ثابــت از 30 ریــال بــه 45 ریــال افزایــش می یابــد 
ــی  ــود واعظ ــود. محم ــی می ش ــده اجرای ــاه آین و از اول م

پــس از نشســت بررســی وضعیــت بخــش 
اطاعــات  فنــاوری  حــوزه  در  خصوصــی 
ــازی  ــان هم کدس ــزود: در زم ــات اف وارتباط
تلفــن ثابــت ایــن تصــور وجــود داشــت 
ــن  ــی تلف ــه 30 ریال ــه تعرف ــا توجــه ب ــه ب ک
ــن  ــه تلف ــن را ب ــن تلف ــت، مشــترکان ای ثاب
همــراه کــه تعرفــه ای 18 برابــری دارد ترجیح 
ــه  ــد. وی گفــت: متاســفانه مــردم ب می دهن

تلفــن ثابــت روی نیاوردنــد و عمــا تلفــن ثابــت بــا ضــرر 
ــاش  ــه ت ــش تعرف ــا افزای ــا ب ــد و م ــه رو ش ــان روب و زی
ــی  ــم. واعظ ــران کنی ــان را جب ــن زی ــی از ای ــم بخش کردی
ــا  ــه ب ــه مکالم ــک دقیق ــز ی ــی نی ــزود: در شــرایط کنون اف
ــا  ــه ب ــه مکالم ــک دقیق ــر ی ــراه حــدود 14 براب ــن هم تلف
ــر  ــش در نظ ــن اســاس افزای ــر ای ــت اســت؛ ب ــن ثاب تلف

گرفتــه شــده بــرای تلفــن ثابــت چنــدان زیــاد نیســت و 
امیدواریــم شــرکت مخابــرات بــا ایــن افزایــش تعرفــه در 

ــد.  ــل کن ــال عم ــرمایه گذاری فع ــث س بح
وزیــر ارتباطــات دربــاره ترابردپذیــری )جابه جایــی( اپراتــور 
ــز گفــت:  ــا شــماره نی تلفــن همــراه فقــط ب
ــرار  ــروژه بســیار ســنگین اســت و ق ــن پ ای
بــود در 27 اردیبهشــت عملیاتــی شــود؛ 
ــود  ــه زیرســاخت ها ب ــوط ب البتــه آنچــه مرب
ــز  ــی نی ــورت آزمایش ــه ص ــده و ب ــاده ش آم
راه انــدازی شــده اســت؛ بــا ایــن حــال چنــد 
اشــکال فنــی وجــود دارد کــه تــاش داریــم 
ایــن اشــکاالت را میــان ســه اپراتــور برطــرف 
ــرح  ــن ط ــدن ای ــی ش ــک، اجرای ــده نزدی ــم و در آین  کنی
را اعــام خواهیــم کــرد. وی دربــاره جلســه خــود بــا فعاالن 
بخــش خصوصــی در حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
ــد  ــات بای ــوزه ارتباط ــی در ح ــش دولت ــزود: بخ ــز اف نی
ــت  ــت حمای ــد در جه ــمان بای ــا تاش ــود و م ــک ش  کوچ

و بسترسازی برای توسعه بخش خصوصی باشد.

وزیر ارتباطات خبر داد:

تعرفه تلفن ثابت از تیرماه گران می شود
اینکــه  بیــان  بــا  کار  بــازار  مختــاری، کارشــناس  عبــدهللا 
دارد نیــاز  ملــی  اراده  و  عــزم  بــه  تولیــد کشــور   نجــات 
گفــت: امــروز بیشــتر کاالهــای ایرانــی از تــرس فــروش نرفتــن 
ــث تاســف  ــارک خارجــی عرضــه می شــود و باع ــا م ــازار ب در ب

ــی  ــی قدیم ــای ایران ــر از برنده ــه دیگ ــت ک اس
ــدهللا  ــت. عب ــده اس ــی نمان ــانی باق ــام و نش ن
مختــاری در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار 
کــرد: متاســفانه درحــال حاضــر توجــه بــه بخش 
ــا  ــی ب ــده و وقت ــگ ش ــدت کمرن ــه ش ــد ب تولی
انتشــار خبــر فیش هــای حقوقــی میلیونــی 
ــه ایــن مســئله کــه  مواجــه می شــویم بیشــتر ب
ــرار  ــری ق ــورد بی مه ــور م ــاد کش ــد و اقتص تولی

گرفتــه، می رســیم. 
وی افــزود: رقــم 240 میلیــون تومــان حتــی اگــر فیــش حقوقی 
نبــوده و گــردش مالــی یکســاله حقــوق و مزایــا بــوده باشــد، باز 
هــم غیرقابــل توجیــه اســت و بــا دســتمزد 812 هــزار تومانــی 
ــاری ادامــه  ــل مقایســه نیســت. مخت ــه یــک کارگــر قاب ماهیان
داد: متاســفانه فاصلــه طبقاتــی، امــروز بــه فیش هــای حقوقــی 

رســیده اســت و بــا چنیــن وضعــی دیگــر نبایــد انتظــار داشــت 
کارگــران امیــدی بــه زندگــی یــا ادامــه کار داشــته باشــند. وی 
ــه وام  ــودرو بافاصل ــکن و خ ــق مس ــرای رون ــرد: ب ــح ک تصری
ــاد  ــش اقتص ــن بخ ــه اصلی تری ــد ک ــه تولی ــی ب ــم؛ ول می دهی
مانــدگاری  و  بقــا  و  اســت  مملکــت  یــک 
ــا تردیــد و کنــدی تزریــق وام  کارخانه هایمــان، ب
ــن کارشــناس  ــده ای ــه عقی ــرد. ب صــورت می گی
 بــازار کار، اگــر نیــروی کار ایرانــی از حقــوق 
 و دســتمزد خــوب و مکفــی برخــوردار باشــد 
و تولیــد داخلــی هــم کیفیــت مطلوبــی داشــته 
ــه جــای خریــد کاالی خارجــی، تولیــد  باشــد، ب
کشــور  محصــول  از  و  می خــرد  را  داخلــی 
خــودش حمایــت می کنــد. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
چــرا مــردم بــه جــای تولیــد داخــل بــه ســمت خریــد کاالهــای 
خارجــی فاقــد کیفیــت می رونــد، گفــت: ایــن تصــور جــا افتــاده 
ــت  ــی، بنجــول و بی کیفی ــا چین ــه کاالهــای خارجــی و عمدت ک
اســت، البتــه در بیــن آن هــا اجنــاس فاقــد کیفیــت هــم هســت 
کــه متاســفانه وارد می کنیــم، ولــی تمامــا بی کیفیــت نیســت.

ــان  ــدادی از معاون ــدن و تجــارت و تع ــت، مع ــر صنع وزی
ــر عامــل  ــرام ســبحانی مدی ــر به ــه همــراه دکت ایشــان، ب
ــرای  ــاون اج ــش مع ــعید بخ ــه، س ــوالد مبارک ــرکت ف ش
میرمحمــدی  مبارکــه،  فــوالد  توســعه  پروژه هــای 
 مدیــر عامــل شــرکت ســنگ و آهــن فــوالد ســنگان 
و مســئوالن اســتانی از چگونگــی پیشــرفت گندله ســازی 
ــد.  ــد کردن ــنگان بازدی ــه در س ــوالد مبارک ــانتره ف و کنس
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ســفر یــک روزه 
ــرآوری  ــازی و ف ــای گندله س ــور در پروژه ه ــا حض ــود ب خ
از  ســنگان  معــادن  در  مبارکــه  فــوالد  آهــن  ســنگ 
نزدیــک در جریــان پیشــرفت های ایــن پــروژه قــرار 
ــه  ــد رو ب ــحالی از رون ــار خوش ــن اظه ــت. وی ضم گرف
بهره بــرداری هرچــه  بــر  پروژه هــا  پیشــرفت  و  رشــد 
ــت:  ــار داش ــود و اظه ــد نم ــازی تاکی ــریع تر از گندله س س
ســرمایه گذاری مناســب و توجیه پذیــر ســرمایه گذاران 
بخــش خصوصــی ماننــد فــوالد مبارکــه در معــادن 
ــه ســنگان دارای  ســنگان بســیار ارزشــمند اســت. منطق
ــش  ــد نق ــت و می توان ــادی اس ــیار زی ــای بس ظرفیت ه

ــی داشــته  ــری در حــوزه اشــتغال و درآمدزای بســیار مؤث
باشــد و حضــور بخــش خصوصــی در ایــن معــادن 
سیاســت های  اجــرای  بــه  توجــه  و  رونــق  موجــب 
اقتصــاد مقاومتــی می شــود. بایــد از اقداماتــی کــه 
 شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن منطقــه انجــام داده

ــروژه  ــرای پ ــه در اج ــوالد مبارک ــع ف ــرد. در واق ــکر ک تش
ــا  ســنگان توانســته نمــره 100 کســب کنــد و امیدواریــم ب
توجــه بــه پیشــرفت مناســب ایــن پــروژه به زودی شــاهد 
ــرکت  ــن ش ــازی ای ــرداری از گندله س ــدازی و بهره ب راه ان
ــبحانی ــرام س ــر به ــزارش، دکت ــن گ ــر ای ــا ب ــیم. بن  باش

ــا  ــز، ب ــان نی ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام مدی
پروژه هــای گندله ســازی  موجــود  وضعیــت   تشــریح 
و فــرآوری ســنگ آهــن فــوالد مبارکــه در معــادن ســنگان 
گفــت: فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه منظــور اجرای سیاســت 
اقتصــاد مقاومتــی و جلوگیــری از خام فروشــی بــرآن 
ــازی  ــانتره و گندله س ــای کنس ــاد واحده ــا ایج ــا ب ــد ت ش
ــون  ــد 5 میلی ــت تولی ــا ظرفی ــن ب ــنگ آه ــرآوری س و ف
تــن کنســانتره آهــن و 5 میلیــون تــن گندلــه در ســال از 

خام فروشــی جلوگیــری کنــد. مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه 
ســنگ  فــرآوری  و  پروژه هــای گندله ســازی  افــزود: 
ــه  ــی ب ــنگان در زمین ــه س ــه در منطق ــوالد مبارک ــن ف آه
مســاحت 500 هکتــار واقــع شــده و بــه منظــور اســتفاده 
از تــوان ســازندگان داخلــی و بومی ســازی تجهیــزات 
ــا، از  ــن واحده ــاز ای ــورد نی ــزات م ــده تجهی ــش عم بخ
داخــل کشــور تامیــن و ســهم کمــی از ایــن تجهیــزات کــه 

امــکان ســاخت آن در داخــل نبــود از کشــورهای خارجــی 
تامیــن شــده اســت. بــا راه انــدازی ایــن دو طــرح بــرای 
1000 نفــر بــه صــورت مســتقیم و 5 هــزار نفــر بــه صــورت 
غیرمســتقیم اشــتغالزایی بــه وجــود خواهــد آمــد. دکتــر 
ــن  ــش روی ای ــای پی ــه چالش ه ــاره ب ــا اش ــبحانی ب س
پروژه هــا بــه منظــور بهره بــرداری هــر چــه ســریع تر 
گفــت: معــادن ســنگان، ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای 
پیشــرفت بــه ســمت قطــب معدنــی کشــور را دارد. منابــع 
خــدادادی ســنگ آهــن در ایــن منطقــه باعــث شــده تــا 
ــتری  ــت بیش ــا رغب ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ س
ــه  ــه ک ــا آنچ ــد؛ ام ــرمایه گذاری کنن ــه س ــن منطق در ای
بایــد بیــش از پیــش بــه آن توجــه شــود رفــع مشــکات 
ــا  ــرمایه گذاران ب ــا س ــت ت ــه اس ــن منطق ــی در ای زیربنای
ــعه  ــه توس ــه ب ــن منطق ــتری در ای ــر بیش ــان خاط اطمین
ــرق و گاز و موضــوع  ــد. آب، ب فعالیت هــای خــود بپردازن
حمــل و نقــل از جملــه مــوارد زیربنایــی اســت کــه همــه 
مســئوالن محلــی و اســتانی بایــد در ایــن راه یاری رســان 

شــرکت های ســرمایه گذار باشــند.

در بازدید وزیر صنعت از فوالد مبارکه اعالم شد:

یک قدم تا بهره برداری از گندله سازی سنگان

مراقب سیم کارت هایی که به نامتان ثبت شده باشید
ی از سوء اســتفاده  مســئولیت اســتفاده از ســیم کارت به عهده کســی اســت که ســیم کارت به نام وی ثبت شــده اســت. لذا به منظور جلوگیر
احتمالــی، شــما می توانیــد بــا مراجعــه بــه ســامانه www.mobilecount.cra.ir تعــداد ســیم کارت هــای ثبــت شــده بــه نــام خــود را در هــر یــک 
یافــت و بــا مراجعــه بــه دفاتــر اپراتورهــا بــرای تعییــن تکلیــف ســیم کارت هــای ثبــت شــده بــه نــام شــما کــه مایــل بــه  از اپراتورهــای تلفــن همــراه در

ادامــه فعالیــت آن هــا نیســتید، اقــدام کنیــد.

در قاب تصویر

اخبار کوتاه

مدیر عامل سازمان فاوا خبر داد:

 90 ساختمان شهرداری اصفهان
 به شبکه شهرداری وصل شد

ــان  ــاوای شــهرداری اصفه ــر عامــل ســازمان ف مدی
ــر 90  ــت بهت ــت مدیری ــاوا جه ــازمان ف ــت: س گف
ســاختمان در شــهرداری اقــدام بــه ایجــاد مدیریــت 
ــازمان  ــن س ــز داده در ای ــبکه و مرک ــتیبانی ش پش
کــرده اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل 
فــاوای شــهرداری  روابــط عمومــی ســازمان  از 
ــه  ــام اینک ــا اع ــازمان ب ــل س ــر عام ــان، مدی اصفه
شــهرداری  شــبکه  بــه  متصــل  ســاختمان   90
ســاختمان های  داشــت: کلیــه  بیــان  هســتند، 
معاونت هــا، ســازمان ها و مناطــق پانــزده گانــه 
ســرویس دهی  جهــت  اصفهــان  شــهرداری 
مطلــوب و ارایــه بهتــر خدمــات بــه شــهروندان 
 نیازمنــد ارتباطــات شــبکه داخلــی بــا یکدیگــر 
ــز داده شــهرداری می باشــند  ــا مرک ــاط ب ــز ارتب و نی
ــر  ــبکه فیب ــق ش ــاختمان از طری ــاط 50 س ــه ارتب ک
اختصاصــی شــهرداری و مابقــی بــه وســیله شــبکه 
بیســیم برقــرار شــده اســت. مهنــدس حیدریــان بــا 
اشــاره بــه بعضــی تجهیــزات مــورد نیــاز ایــن شــبکه 
اضافــه کــرد: مناطــق و ســاختمان های مذکــور 
هــر کــدام دارای اتــاق ســرور بــا تجهیزاتــی شــامل 
ــای ایســتاده سیســتم  ســرورها، ســوییچ ها، رک ه
بــرق اضطــراری و... هســتند که توســط کارشناســان 
انفورماتیــک مناطــق تحــت کنترل بــوده و در صورت 
بــروز مشــکل در ارتبــاط شــبکه ایــن ســازمان 
بررســی و پیگیــری الزم تــا رفــع مشــکل را انجــام 
می دهــد. وی بــا اشــاره بــه 2500 کاربــر فعــال و 5 
ــه شــهرداری  ــزار و 90 شــبکه موجــود در مجموع ه
شــبکه  پشــتیبانی  خاطرنشــان کــرد:  اصفهــان 
داخلــی شــهرداری از مهم تریــن فعالیت هــای ایــن 
ــوده کــه جهــت خدمت رســانی ســریع و  ســازمان ب
بــر خــط بــه شــهروندان مــورد نیــاز اســت؛ چــرا کــه 
هــر گونــه قطعــی ارتبــاط در ایــن شــبکه می توانــد 
خدمت رســانی بــه شــهروندان را بــا مشــکل مواجــه 

کنــد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

 به زودی شاهد جشن شهر سبز 
در کاشان خواهیم بود 

ــدار  ــان در دی ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــر  ــن شهرســتان از نظ ــت: ای ــدار کاشــان گف ــا فرمان ب
ــعه یافته  ــتای کم توس ــد روس ــز چن ــه ج ــانی ب گازرس
حــال  در  و  اســت  برخــوردار  مطلوبــی  شــرایط  از 
گاز  از  مشــترک  هــزار  یکصــد  از  بیــش  حاضــر 
ــه  ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــی بهره مندن طبیع
ــان ــی شــرکت گاز اســتان اصفه ــط عموم ــل از رواب  نق
ــارت  ــا نظ ــت: ب ــتان گف ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام  مدی
و اقدامــات شایســته اداره گاز کاشــان شــبکه گاز ایــن 
شهرســتان از نظــر ایمنــی و فنــی در وضعیــت مطلوبــی 
ــون  ــت: هم اکن ــار داش ــوی اظه ــدس عل ــت. مهن اس
ــان  ــتاهای کاش ــد روس ــهرها و 99 درص ــد ش  صددرص
- 54 روســتا از کل 59 روســتای ایــن شهرســتان - از 
نعمــت گاز طبیعــی بهره مندنــد و ان شــاء هللا بــه زودی 
شــاهد برگــزاری جشــن شهرســتان ســبز در کاشــان 
خواهیــم بــود. مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 
ــر  ــزار کیلومت ــش از 2 ه ــت: بی ــان داش ــان بی اصفه
شــبکه و 69 هــزار انشــعاب در ایــن شهرســتان اجرایی 
ــه بیــش از یکصــد  ــه ب  شــده کــه از ایــن طریــق روزان
و 15 هــزار واحــد خانگــی، 5 هــزار و 276 واحــد 
تجــاری، 1 هــزار و 730 واحــد صنعتــی خدمــات 
بــه  اشــاره  بــا  وی  می شــود.  ارایــه  گازرســانی 
کاشــان  مــردم  تاریخــی  و  فرهنگــی   پیشــینه 
المومنیــن دار  بــه  شــهرت کاشــان  همچنیــن   و 
ادامــه داد: در جهــت توســعه و اســتمرار خدمــات 
گازرســانی، مــردم شهرســتان می بایــد همــکاری 
ــای  ــوض گازبه ــع قب ــه موق ــت ب ــتری در پرداخ بیش
داریــم  انتظــار  همچنیــن  باشــند؛  داشــته  خــود 
ــت الزم  ــن راســتا  همــکاری و حمای ــداری در ای  فرمان

را از این  نهاد خدماتی داشته باشند.  
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بدهی هــای 
ایســتگاه های  و  کنتــور  دســتکاری  معــوق، 
بــا  هماهنگــی  بــدون   حفاری هــای  گازرســانی، 
گاز  دغدغه هــای  اصلی تریــن  از  را  شــرکت  ایــن 
اســتان اصفهــان برشــمرد و افــزود: اگرچــه ایــن 
اســت انــدک  بســیار  اســتان  ســطح  در   مــوارد 
ــا نقــش  ــع آن ه ــرای رف ــت، ب ــل اهمی ــه دلی ــن ب لیک
شــورای  جمعــه،  و  جماعــات  ائمــه  فرمانــداری، 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــیار حای ــهرداری ها بس ــهر و ش ش
هماهنگــی  بــدون  حفاری هایــی کــه  افــزود:  وی 
و اطــاع از مــکان شــبکه های گاز انجــام می شــود 
تاسیســات  تخریــب   و  آســیب  موجــب    بارهــا 
ــل  ــر تحمی ــه عــاوه ب ــزات گازرســانی شــده ک و تجهی
خســارات هنگفــت مالــی، از لحــاظ ایمنــی نیــز 
ــی خواهــد داشــت.   ــری را در پ زیان هــای جبران ناپذی
در ادامــه دکتــر حمیدرضــا مومنیــان فرمانــدار کاشــان 
بیــان داشــت: بحمــد هللا ایــن شهرســتان از نظــر 
گازرســانی وضعیــت خوبــی دارد و اداره گاز کاشــان 
نیــز تعامــل و ارتبــاط مناســبی بــا فرمانــداری و دیگــر 
ارگان هــای ایــن شهرســتان  برقــرار کــرده اســت. 
ــت  ــداری را جه ــی فرمان ــن تشــکر آمادگ ایشــان ضم
ایجــاد فرصــت بــرای حــل بعضــی مشــکات از طریــق 
ــرد. در  ــرح ک ــورای اداری مط ــئله را در ش ــرح مس ط
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام ــفر مدی س
ــس اداره گاز  ــه ریی ــع و معارف ــم تودی ــان مراس کاش
ایــن شهرســتان نیــز انجــام و حکــم رییــس جدیــد بــه 
فرمانــدار محتــرم تقدیــم شــد. ضمنــا طــی مراســمی 
در اداره گاز کاشــان، از خدمــات ارزنــده علیرضــا نبوتــی 
کــه بیــش از 11 ســال مســئولیت خدمــات گازرســانی 
ــی   ــت، قدردان ــده داش ــر عه ــتان را ب ــن شهرس ــه ای  ب
ــد ایــن اداره  ــژاد، رییــس جدی و حکــم عبــاس بهرام ن

قرائــت و بــه ایشــان تحویــل داده شــد.

حتما بخوانید!
3تعرفه تلفن ثابت از تیرماه گران می شود دوشنبـــــه  31 خردادماه 1395

ـــمـــاره 183 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع خودروها در بازار

35 میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان

51 میلیون و ۶۰۰ هزار 
رنو ساندروتومان

۴۰ میلیون و 15۰ هزار 
پارس تندرتومان

38 میلیون و ۶۰۰ هزار 
تندر 9۰E۲ بنزینیتومان

۴9 میلیون و ۷۰۰ هزار 
تندر 9۰E۲ اتوماتتومان

تندر9۰E۲پارس خودرو39 میلیون و 1۰۰ هزار تومان

دنا ۴3EF۷ میلیون تومان

ELX سمند سورن

از ترس فروش نرفتن

لباس های ایرانی مارک خارجی می خورد
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اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
کیمیای وطن

زهرانصیری 
ــه  ــان درآســتانه فرارســیدن هفت اصفه
قــوه قضاییــه و شــهادت مظلومانــه  دکتــر بهشــتی بــه 
ــید  ــتی را س ــر بهش ــد. وی دکت ــگاران آم ــع خبرن جم
قلمــداد کــرد  ایــران  اســامی  انقــاب   الشــهدای 
ــای  ــل جریان ه ــی، تحلی ــزی، دشمن شناس و برنامه ری
انحرافــی و مدیریــت کان کشــور را از ویژگی هــای بــارز 
دکتــر بهشــتی برشــمرد و ایــن ویژگی هــا را بــرای 

مدیران امروزی الزم االجرا دانست.
 احمــد خســروی وفا تدویــن قانــون اساســی را تاثیــر 
ــری  ــت و پیگی ــتی دانس ــر بهش ــتقیم دکت ــش مس  نق
و الیحــه قصــاص را از جملــه برکاتــی عنــوان کــرد کــه 
در دســتگاه قضایــی کشــور بــا زحمــات ایشــان جــای 

خالــی اش پــر شــد.  
از حاشــیه های جالــب توجــه در نشســت رییــس 
کل خبــری بــود دربــاره حکــم محکومیــت متهــم 
»ضیایــی« بــود. وی بــه بــه ایــن موضــوع اشــاره 
داشــت کــه ایــن متهــم بــا اعتــراف بــه تمامــی جرایــم 
ــن  ــا ای ــرده ب ــودداری ک ــه رای خ ــراض ب ــود از اعت خ
ــن  ــن در ای ــردن م ــراض نک ــاءهللا اعت ــه انش ــل ک دلی
دنیــا موجــب برطــرف شــدن گناهانــم در پیشــگاه 

ــد!  ــی باش اله
خبرهــای مهمــی کــه خســروی وفا در جمــع اصحــاب 
رســانه مطــرح کــرد صدرنشــینی پرونده هــای فحاشــی 

ــا  ــال ت ــه امس ــده در 3 ماه ــزار پرون ــش از 8 ه ــا بی ب
دســت بــاز پلیــس بــرای برخــورد بــا جرایــم اجتماعــی 
چــون کشــف حجــاب راننــدگان، خودروهــای باحــرکات 
نامتعــارف و مخــل نظــم عمومــی جامعــه، خودروهــای 
ــای  ــا و تاالره ــا باغ تاالره ــاک مخــدوش، برخــورد ب پ
بــدون مجــوز قانونــی و اماکنــی کــه تحــت ایــن عنــوان 
ــای اراذل  ــا بانده ــع ب ــورد قاط ــد، برخ ــی کنن ــل م  عم

و اوباش و سران آن ها بود.
ســراغ  بــه  خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  وی 
ــا  ــت و ب ــا رف ــتگاه قض ــوزه دس ــار از ح ــن اخب مهم تری

ــواد  ــفیات م ــته کش ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب اش
مخــدر 7 درصــد نســبت بــه ســال 93 افزایــش یافتــه 
 و در ایــن زمینــه 120 بانــد ســارق نیــز منهــدم شــده اند

افــزود: در ســه ماهــه اخیــر38 نفــر از اراذل و اوبــاش 
و 9 نفرکــه بــا خودرو هــای خــود اقــدام بــه مزاحمــت 

ــد، دســتگیر شــدند. ــرای مــردم می کردن ب
ــان در صــورت  ــدام در اصفه    اجــرای 2 حکــم اع

قطعــی شــدن 
خســروی وفا از رســیدگی بــه 2 پرونــده مهــم قضایــی 
ــر  ــه خب ــن هفت ــان  در ای ــی اصفه ــتگاه قضای در دس

ــل  ــه قب ــی« ک ــام »ضیای ــه ن ــخصی ب ــت: ش داد و گف
ــددی از  ــم متع ــب جرای ــی مرتک ــده اسیدپاش از پرون
ــرای  ــت ب ــاد مزاحم ــازل، ایج ــوزی من ــه آتش س جمل
خانم هــای مســن و ... شــده بــود، در شــعبه اول 
 قضایــی بــه عنــوان مفســد فــی االرض شــناخته شــد 
کــه بعــد از مــاه مبــارک رمضــان، اجــرای حکــم اعــدام 

بــرای وی قطعــی خواهــد شــد.
ــده  ــت پرون ــارج از نوب ــیدگی خ ــه رس ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــک نف ــهادت ی ــن و ش ــلحانه در نایی ــری مس درگی
ــر در  ــزود: 4 نف ــز اف ــی نی ــروی انتظام ــوران نی از مام
ایــن پرونــده دســتگیر شــدند کــه عــاوه بــر درگیــری 
مســلحانه، در دو مرحلــه 800 کیلــو مــواد مخــدر از آنــان 
ــا حکــم دســتگاه قضــا 3 نفــر از ایــن  کشــف شــد. ب
ــه اعــدام محکــوم شــدند و 1 نفــر بــه حبــس  افــراد ب

ابــد.
ــن  ــد کــرد: ای رییــس دســتگاه قضایــی اصفهــان تاکی
حکــم قطعــی نیســت و هنــوز مهلــت اعتــراض بــرای 

ارجــاع بــه دیــوان عالــی کشــور تمــام نشــده اســت.
ــده در دســتگاه  ــزار پرون ــه شــدن 810 ه وی از مختوم
قضایــی اســتان خبــر داد و گفــت: در ســال های قبــل 
حــدود 11 هــزار پرونــده مســن و بیشــتر از 2 ســال در 
دادگاه هــا وجــود داشــت کــه بــا پیگیری هــای صــورت 
گرفتــه ایــن پرونده هــا بــه کمتــر از6 هــزار مــورد 

رســیده اســت.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

زمین خواری دراصفهان صدرنشین نیست

ــه ای  ــت حرف ــی بهداش ــروه مهندس ــتادیار گ ــر، اس ــاد فروه فره
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: مــردم اصفهــان بــه طــور 
میانگیــن 15 دســی بــل بیــش از حــد اســتاندارد جهانــی آلودگــی 
صوتــی را تحمــل می کننــد. فرهــاد فروهــر اظهــار کــرد: خودروهــای 
ســنگین و نیمه ســنگین، ترافیــک، مراکــز صنعتــی و نیمه صنعتــی 

و عملیات هــای ســاختمانی، عمــده منابــع 
موقــت تولیــد صــدا در شــهرها محســوب 
می شــوند. وی افــزود: حــد مجــاز مواجهــه بــا 
صــوت در روز 55 دســی بل )اســتاندار جهانی( 
 و در شــب 45 دســی بــل )اســتاندارد جهانــی( 
و میــزان ایــن مواجهــه در صنعــت 85 دســی 
ــن  ــه ای ــت؛ البت ــی( اس ــتاندارد جهان ــل )اس ب
میــزان صــدا، میــزان صدایــی اســت کــه 
ــل  ــه تحم ــادر ب ــان ق ــنوایی انس ــتگاه ش دس

آن اســت؛ امــکان دارد کــه گاهــی میــزان صــوت در فاصلــه زمانــی 
کوتــاه بــه ترازهــای بیشــتر تــا 120 دســی بــل هــم برســد؛ امــا بــه 
دلیــل مواجهــه لحظــه ای مشــکلی بــرای انســان بــه وجــود نیــاورد. 
ایــن اســتادیار گــروه مهندســی بهداشــت حرفــه ای دانشــگاه علــوم 

ــا توجــه  ــه ب ــی می شــود ک ــه داد: پیش بین ــان ادام پزشــکی اصفه
ــع  ــن مناب ــدای ای ــی، ص ــع آلودگ ــای مناب ــدن صداه ــرار ش ــه تک ب
می توانــد خطرنــاک باشــد و ســامت مــردم را تهدیــد کنــد. فروهــر 
ــی  ــان از لحــاظ آلودگ ــردم در اصفه ــروز م ــه ام ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــاس  ــف در تم ــوات مختل ــا اص ــه ب ــد مواجه ــش از ح ــی بی صوت
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــه داد: ب ــتند، ادام هس
منابــع  تعــدد  علــت  بــه  انجــام گرفتــه 
ــی  ــن صوت ــف میانگی ــی مختل ــه صوت مواجه
کــه مــردم اصفهــان در طــول روز تحمــل 
ــان  ــه نش ــت ک ــل اس ــی ب ــد، 70 دس می کنن
می دهــد مــردم اصفهــان بــه طــور میانگیــن 
15 دســی بــل بیــش از حــد اســتاندارد 
جهانــی آلودگــی صوتــی را تحمــل می کننــد. 
وی تاکیــد کــرد: بــه دلیــل اینکــه اصــوات از 
ــکلی  ــن مش ــود، مهم تری ــل می ش ــنوایی منتق ــتگاه ش ــق دس طری
کــه ایجــاد می کنــد، اثــرات روانــی، روحــی، فشــار خــون، اســترس 
و پرخاشــگری اســت کــه ایــن اتفاقــات مــدام موجــب اختافــات 

ــنا ــود. ایس ــهر می ش ــردم در ش ــت م ــی و آزار و اذی خانوادگ

آلودگی صوتی اصفهان بیشتر از استاندارد جهانی است
اصفهان و هجوم گوش خراش ها

کیمیــای وطــن: مدیــر کل ارشــاد اصفهــان گفــت: خانــه تئاتــر 
فضایــی اســت کــه اهالــی تئاتــر را در قالــب کمیته هایــی تحــت 
پوشــش قــرار می دهــد و نامه نگاری هایــی بــرای تشــکیل خانــه 
ــا وزارت ارشــاد انجــام شــد. حجــت  االســام  ــان ب ــر اصفه تئات
حبیب رضــا ارزانــی، بــا اشــاره بــه حمایــت اداره ارشــاد اصفهــان 

نمایــش  هنــر  بازگشــت  بــرای  تئاتــر  از 
اصفهــان بــه دوران پررونــق گذشــته های 
ــه  ــت: خان ــار داش ــود اظه ــدان دور خ نه چن
ــرای دور  ــی ب ــیاری خوب ــل بس ــر، محف تئات
هــم جمــع کــردن اهالــی نمایــش و تبــادل 
ــش  ــر نمای ــرفت هن ــه پیش ــک ب ــر و کم نظ
ــی  ــاس نامه نگاری های ــن اس ــر ای ــت و ب اس
بــرای تشــکیل خانــه تئاتــر اصفهان بــا وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی انجــام داده ایــم. 

وی بــا بیــان اینکــه تشــکیل خانــه تئاتــر در تمــام دنیــا مرســوم 
ــراز  ــان محســوس اســت، اب ــن فضــا در اصفه اســت و خــأ ای
داشــت: خانــه تئاتــر فضایــی اســت کــه تئاتری هــای اصفهــان را 
ــد  ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــف تح ــای مختل ــب کمیته ه در قال

و حمایــت مردمــی از هنــر نمایــش بــا حضــور تمامــی آحــاد و 
اهالــی تئاتــر اصفهــان اتفــاق خواهــد افتــاد. مدیــر کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بیــان داشــت: در واقــع در خانــه 
ــش در  ــر نمای ــوتان هن ــان و پیشکس ــال جوان ــور فع ــر حض تئات
بخش هــای بــازی، طراحــی لبــاس، دکــور، پوســتر، موســیقی و 
ــی  ــب کمیته هــای مذکــور پیش بین ... در قال
ــار  ــت از اقش ــرای حمای ــری ب ــده و چت ش
ــراز داشــت:  ــری اســت. وی اب ــف تئات مختل
ــژه  ــالتی وی ــش رس ــن نمای ــع انجم در واق
ــی از  ــداد خاص ــاس تع ــن اس ــر ای دارد و ب
ــا در  ــوند؛ ام ــو آن ش ــد عض ــراد می توانن اف
ــی  ــه نوع ــه ب ــرادی ک ــام اف ــر تم ــه تئات خان
ــد  ــد، می توانن ــت دارن ــر فعالی ــوزه تئات در ح
ــام  ــت  االس ــد. حج ــت آن در آین ــه عضوی ب
ارزانــی ادامــه داد: بدیــن ترتیــب بــا برگــزاری انتخابــات توســط 
خــوِد اهالــی تئاتــر، مدیــر عامــل و دســت اندرکارن خانــه تئاتــر 
مشــخص می شــوند و ایــن خانــه موجــب صمیمیــت و همدلــی 

ــود. ــد ب ــز خواه ــر نی ــای تئات بچه ه

مرتضی بشیری:
 برگزاری اولین دوره 

مسابقات کشوری بیان

بینــه گفــت:  قرآنــی  فرهنگــی  عامــل موسســه  مدیــر 
مســابقات قرآنــی ویــژه نوجوانــان سراســر کشــور بــه همــت 
ــهرداری  ــکاری ش ــا هم ــه و ب ــی بین ــه فرهنگی قرآن موسس
اصفهــان برگــزار می شــود. بشــیری در نشســت خبــری 
ــه  ــن برنام ــت: ای ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــه ب ــن موسس ای
 بــا مشــارکت و حمایــت همه جانبــه شــهرداری اصفهــان 
 و ارگان هایــی همچــون شــبکه قــرآن و معــارف ســیما
ــور ــه کش ــور خیری ــاف و ام ــرآن، اداره اوق ــی ق ــورای عال  ش

ســازمان دارالقــرآن الکریــم و خبرگــزاری ایکنــا در مردادمــاه 
ســال جــاری برگــزار خواهد شــد. دبیر ایــن دوره از مســابقات 
افــزود: ایــن مســابقات ویــژه نوجوانــان دختــر و پســر 
سراســر کشــور اســت کــه در دو مرحلــه مقدماتــی و نهایــی 
و در ســه گــروه ســنی زیــر 13 ســال، بیــن 13 تــا 16 ســال 
و بیــن 16 تــا 18 ســال برگــزار می شــود. بشــیری در ادامــه 
ــه بخش هــا و رشــته های مختلــف ایــن مســابقات اشــاره  ب
کــرد و گفــت: ایــن برنامــه در رشــته های مختلــف همچــون 
 قرائــت تطبیقــی، تقلیــدی و فرازخوانــی آیــات قــرآن کریــم
ــری خوشنویســی ــای هن ــل، تواشــیح، و بخش ه  اذان، ترتی

نقاشــی و تصویرســازی و عکــس برگــزار می شــود. وی 
 مهلــت ثبت نــام و ارســال آثــار را تــا 21 تیرمــاه اعــام 
ــام  ــت ثبت ن ــا جه ــرد ت ــوت ک ــوان دع ــدان نوج و از عاقه من
ــه  ــه آدرس www.mqeb.ir مراجع ــایت ب ــای س ــه تارنم ب
کــرده و پــس از مطالعــه دقیــق آیین نامــه و ثبــت اطاعــات 
شــخصی، آثــار خــود را در بخش هــای مختلــف بــه صــورت 
فایــل صوتــی در رشــته های قرائــت، فرازخوانــی آیــات قــرآن 
کریــم، اذان و ترتیــل و بــه صــورت فایــل تصویــری در رشــته 
ــای  ــری در بخش ه ــار هن ــر آث ــذاری و تصاوی ــیح بارگ تواش
از طریــق  نیــز  را  نقاشــی و تصویرســازی  خوشنویســی، 
ــد و پــس از  ــی ارســال نماین ــت داوری مقدمات ســایت، جه
حضــور در بخــش مقدماتــی در صــورت پذیــرش در مرحلــه 
نهایــی حضــور پیــدا کننــد. بشــیری اعــام کــرد: در مراســم 
ــه بیــش از 150 نفــر از برگزیــدگان  اختتامیــه ایــن برنامــه ب
جوایــزی همچــون کمــک هزینــه ســفر کربــا، مشــهد، ســکه 

طــا، تبلــت، دوچرخــه و ... اهــدا خواهــد شــد.

اخبار کوتاه 

 چهارمحال و بختیاری 
رتبه اول بیماری های خاص در کشور 

چهارمحــال  اســتان  خــاص  بیماری هــای  انجمــن   دبیــر 
و بختیــاری بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان دارای رتبــه اول 
بیماری هــای خــاص در کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: 
رونــد رو بــه رشــدی را در تعــداد بیمــاران خــاص اســتان 
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــارزاده اظه ــه معم ــتیم. معصوم ــاهد هس ش
ــه ایــن انجمــن مراجعــه  حاضــر 2 هــزار و 700 بیمــار خــاص ب
ــر  ــزار نف ــداد یک ه ــن تع ــه از ای ــان اینک ــا بی ــد. وی ب می کنن
ــاران  ــرد: 80 درصــد بیم ــح ک ــه ام اس هســتند، تصری ــا ب مبت
ــد.  ــکیل می دهن ــان تش ــن را زن ــن انجم ــه ام اس ای ــا ب مبت
ــاری در  ــال و بختی ــتان چهارمح ــفانه اس ــه داد: متاس وی ادام
ــه  ــد. ب ــام ش ــور اع ــرطان کش ــب س ــوان قط ــه عن ــال 94 ب س
گفتــه دبیــر انجمــن بیماری هــای خــاص اســتان در حــال 
ــار ســرطانی  ــزار بیم ــوی و 3  ه ــار کلی حاضــر بیــش از 600 بیم
ــان اینکــه  ــا بی ــد. وی ب ــام کرده ان در انجمن هــای اســتان ثبت ن
ایــن اســتان دارای رتبــه اول در بیماری هــای خــاص در کشــور 
ــرای تعــداد  ــه رشــدی را ب ــد رو ب اســت، خاطرنشــان کــرد: رون
بیمــاران خــاص اســتان شــاهد هســتیم. معمــارزارده از نوســان 
وجــود داروهــای بیمــاران خــاص در اســتان ابــراز ناراحتــی کــرد 
و خواســتار رســیدگی مســئوالن بــرای حــل ایــن معضــل شــد.

استاندار یزد تاکید کرد:
ضرورت گسترش 

گفتمان دینی در جامعه
اســتاندار یــزد بــه مناســبت ســالروز تاســیس ســازمان 
ــر ضــرورت  ــام راحــل)ره( ب ــان ام ــه فرم تبلیغــات اســامی ب
ــل  ــژه نس ــه و به وی ــی در جامع ــازی دین ــترش گفتمان س گس
جــوان تاکیــد کــرد. »ســید محمــد میرمحمــدی« بــه همیــن 
مناســبت در دیــدار بــا مدیــر کل و کارکنــان تبلیغــات اســامی 
اســتان اظهــار کــرد: ایــن کــه گفتمان ســازی دینــی در جامعــه 
گســترش یابــد و فراگیــر شــود، از ضرورت هــای جامعــه 
ــا  ــا و تفکره ــه طیف ه ــا از هم ــن برنامه ه ــد در ای ماســت؛ بای
دعــوت شــود و بــه ویــژه بســتری فراهــم شــود تــا نســل جوان 
بــه صــورت گســترده در ایــن جلســات حضــور یابنــد. وی ادامه 
داد: مــاه مبــارک رمضــان، فرصــت مغتنمی اســت تــا نوجوانان 
و جوانــان را جلــب و جــذب جلســات دینــی و مذهبــی کنیــم 
و ایــن جلســات را بــه شــیوه ای برگــزار کنیــم کــه جوانــان بــه 
نوعــی در برگــزاری آن هــا مشــارکت داشــته باشــند. اســتاندار 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــه ای ــی از اینک ــراز نگران ــا اب ب
ــاط جمعــی و ســرگرمی ها در دنیــای  گســتردگی وســایل ارتب
امــروز، جوانــان مــا از مذهــب دور شــوند، افــزود: بایــد در ایــن 
زمینــه مراقبــت بیشــتری انجــام دهیــم و بــا تولیــد محتواهای 
مناســب و ارزشــمند از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای معرفــی 

ــان اســتفاده کنیــم. ــه جوان ارزش هــای دینــی و ملی مــان ب

اخبار کوتاه 

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

های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
شماره  به  نژاد  خرم  محمد  آقای   1395/02/29 شماره  139560302023000173مورخ  رای  برابر   -1 ردیف 
شناسنامه 60304 کد ملی 1281701483 صادره از اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 12/06 متر مربع مفروزی از پاک شماره 11 فرعی از 5187 – اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/3/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/31 

شماره : 6463/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تيران
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

برابر رای صادره هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی محرز گرديده است.لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضيی اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-رای شماره 139460302016000050 مورخ 1395/02/14خانم معصومه خدائی  فرزند امین اله درششدانگ 
یک باب خانه به  مساحت 83.68 متر مربع پاک شماره  4157فرعی باقیمانده از یک  اصلی واقع در 

بخش دوازده ثبت اصفهان 
خریداری از صدیقه سلیمانی فرزند تقی

علی  فرزند  تهرانی  مظاهری  مهدی  آقای   1395/02/14 مورخ   139460302016000043 شماره  2-رای 
اکبردرششدانگ یک باب خانه به  مساحت 140/62 متر مربع پاک شماره  2817فرعی از یک  اصلی واقع 

در بخش دوازده ثبت اصفهان 
خریداری ازآقای حسن غامی و سلطان خانم غامی 

3-رای شماره 139460302016001472 مورخ 1395/12/26 آقای حمید رضا غامی قراتپه  فرزند حسین 
درششدانگ یک باب خانه به  مساحت 132.81 متر مربع مجزی شد از پاک شماره  2817فرعی از یک  

اصلی واقع در بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از آقای حسن غامی و سلطان خانم غامی

حسین  فرزند  قراتپه   غامی  عباس  آقای   1395/12/26 مورخ   139460302016001471 شماره  4-رای 
درششدانگ یک باب خانه به  مساحت 130.90 متر مربع مجزی شد از پاک شماره  2817فرعی از یک  

اصلی واقع در بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریداری از آقای حسن غامی و سلطانی خانم غامی

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/3/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/31

رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان تیران وکرون-  مهدی شبان 59/الف/م
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع 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 139560302018000186 کاسه پرونده 1392114402018000728 آقای غامرضا علی قلی زفره 
فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 16 صادره از کوهپایه نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
73 . 283 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 42 فرعی از 46 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/31
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 284 /37/05/الف/م به تاریخ 95/03/08

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع 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 139560302018000293 کاسه پرونده 1392114402018001274 آقای حسن ابراهیمی دولت 
آبادی فرزند کرمعلی شماره شناسنامه 7689 صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک باب سوله به 
مساحت 288.50 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/15
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/324/الف/م به تاریخ 95/03/26

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع 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.
زارعان دولت  آقای مرتضی  پرونده 139111440208001561  برابر رای شماره 139560302018000304 کاسه 
آبادی فرزند محمد علی شماره شناسنامه 513 صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب گاراژ به 
مساحت 8490.88 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 311 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی زارعان دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/15
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/320/الف/م به تاریخ 95/03/26

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع 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.
جهانگیری  محمود  آقای   1392114402018001008 پرونده  139560302018000313 کاسه  شماره  رای  برابر 
الیگودرز نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  از  فرزند محمد شماره شناسنامه 1890 صادره 
168.22 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداریبطور مع الواسطه از آقای قدیر سعیدی خورزوقی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/15
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/326/الف/م به تاریخ 95/03/27

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز 
گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطاع 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

ندا فتحی  پرونده 1394114402018002546 خانم  نیست.برابر رای شماره 139560302018000144 کاسه   
فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 4572 صادره از خورزوق نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
151.20 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 2232 فرعی از 445 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/15
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/323/الف/م به تاریخ 95/03/26

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 
3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 
اطاع 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.
حیدری  صدف  خانم   1393114402018000040 پرونده  139460302018007392 کاسه  شماره  رای  1-برابر 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه و کدملی 1272712346 صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 296.90 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
2-برابر رای شماره 139460302018007391 کاسه پرونده 1393114402018000039 خانم صفورا لیث صفار 
فرزند غامحسین بشماره شناسنامه 566 صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 296.90 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/03/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/15
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/318/الف/م به تاریخ 95/02/26

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی مصطفائی   دارای شناسنامه شماره 15به شرح دادخواست به کاسه 148/95  از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین مصطفائی میر آبادی   بشناسنامه 
1315 در تاریخ 95/3/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- علی اکبر مصطفائی ش ش 40 ت ت 1342/4/7 فرزند  2- مرتضی مصطفائی ش ش 15 ت ت 
1350/1/8 فرزند 3- مجتبی مصطفائی ش ش 43 ت ت 1352/1/6 فرزند 4-  صنمبر مصطفائی ش 
ش 39 ت ت 1342/4/7  فرزند 5- توران مصطفائی ش ش 35 ت ت 1345/11/12 فرزند 6- شاه بیگم 
کرمی میر آبادی ش ش 3 ت ت 1310/9/2 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 79/م الف   شورای 
حل اختاف بخش کرون 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بتول لطف الهی خرمنانی  دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کاسه 95/ 143 شعبه 
اول حقوقی و حسبی شورای حل اختاف تیران از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رمضان لطف الهی خرمنانی  بشناسنامه 32 در تاریخ 1395/1/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سمانه لطف اللهی خرمنانی شماره 
ملی 0105321- 549 بعنوان فرزندان اناث متوفی  2- بتول لطف الهی خرمنانی ش ش 34 بعنوان همسر 
متوفی  3- جمیله حسینی خیر آبادی ش ش 3 بعنوان مادر متوفی و  به غیر از نامبردگان متوفی واٍرث 
دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 78/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان

 تیران 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای حمید رضا پاک دامن  دارای شناسنامه شماره 5780 به شرح دادخواست به کاسه 95/ 138 شعبه 
اول حقوقی و حسبی شورای حل اختاف تیران از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد علی پاک دامن  بشناسنامه 31 در تاریخ 1394/12/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حمید رضا پاک دامن ش ش 5780 
بعنوان فرزند ذکورمتوفی 2- زهرا پاک دامن ش ش 495 3- لیا پاک دامن ش ش 196 4- مریم پاک 
دامن ش ش 395 5- فاطمه پاک دامن ش ش 818 بعنوان فرزندان اناث متوفی 6- طاهره خدائی ش 
ش 4906 بعنوان همسر متوفی 7- فاطمه سلطان خدامی تهرانی ش ش 3600 بعنوان مادر متوفی و به غیر 
از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین  آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 75/م الف رئیس شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختاف شهرستان تیران
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مریم مجیدی   دارای شناسنامه شماره 11/1335به شرح دادخواست به کاسه 276/95 ش 1  از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد فصاحت   بشناسنامه 25 
1318/3/3مورخ در تاریخ 1390/6/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد : 1- اسماعیل فصاحت فرزند احمد به 
ش ش 7569/1355 صادره از تهران 2- خدا بخش فصاحت فرزند احمد به ش ش 11268/1357 صادره از 
کاشان 3- حسین فصاحت فرزند احمد به ش ش 1762/1362 صادره از اصفهان 4- مریم مجیدی فرزند 
حسین به ش ش 11/1335 صادره از رود بارو الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 130/م الف   رئیس 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف گلپایگان
آگهی فقدان مدرک تحصیلی  

مدرک تحصیلی اینجانب  علی پورانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 5158صادره از فاورجان در مقطع 
کاردانی رشته ساختمان صادره از واحد دانشگته نجف آباد با شماره 138815000568-88/9/23مفقود گردیده 
است وفاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد نجف آباد 

ارسال نماید .
آگهی ابالغ دادخواست وضمائم وقت رسیدگی 

نظر به اینکه  آقای مختار طاهری درچه عابدی  فرزند یوسفعلی دادخواستی به طرفیت آقای جلیل رضایی 
چاه چمندی فرزند محمد علی به خواسته انتقال سند رسمی   تقدیم که به شعبه دوم  شورای حل اختاف 
فاورجان ارجاع و به کاسه 768/94ش 2ح ثبت وبرای مورخ  95/4/22ساعت16:30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده و خوانده مجهول المکان است  لذا به تقاضای خواهان ودستور ریاست شورا وبه استناد ماده 73ق 
.آ.د.م  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشا ر در ج وآگهی می شود واز خوانده دعوت می نماید که با 
مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان واعام  نشانی وآدرس دقیق ودریافت 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم وقت رسیدگی در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند. در غیر این صورت  این 

آگهی به منزله اباغ محسوب شده و شورا غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعام خواهد نمود  . 
رئیس شعبه2 شورای حل اختاف فاوجان -   توکلی

 آگهی ابالغ دادخواست وضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه  آقای حسین قاسمی   فرزند نوروز  دادخواستی به طرفیت آقایان ابوالقاسم شعبانی واکبر 
صالحی  فرزند اروجعلی به خواسته مطالبه    تقدیم که به شعبه دوم  شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و 
به کاسه 324/95ش 2ح ثبت وبرای مورخ  95/4/15ساعت16:45 وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده 
مجهول المکان است  لذا به تقاضای خواهان ودستور ریاست شورا وبه استناد ماده 73ق .آ.د.م  مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشا ر در ج وآگهی می شود واز خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر 
خانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان واعام  نشانی وآدرس دقیق ودریافت نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم وقت رسیدگی در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند. در غیر این صورت  این آگهی به منزله 

اباغ محسوب شده و شورا غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعام خواهد نمود  . 
رئیس شعبه2 شورای حل اختاف فاوجان -   توکلی

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

«
1- رای شماره 139460302027016613 مورخ 1394/06/08 محمدعلی اسالمیه فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 29 صادره از یزد بشماره ملی 4431930078 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 698 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
2- رای شماره 139460302027027325 مورخ 1394/11/12 قدیرعلی یزدان بخش  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 38 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129820096 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 فرعی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/80 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
3- رای شماره 139460302027027697 مورخ 1394/11/17 غالمرضا کاظمی فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 396 صادره از ماهشهر بشماره ملی 1950478106 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 156 فرعی از اصلی 10353 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   204/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

رسمی.
سنایی  شاه  حمیده    1394/12/02 مورخ   139460302027028746 شماره  رای   -4
بشماره ملی  از خمینی شهر  بشماره شناسنامه 673 صادره  فرزند شکرهللا  گنیرانی  
1141148811 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 116/40 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی کریم و عبدالرحیم حسین زاده 

خراسانی فرزندان محمد کاظم .
5- رای شماره 139460302027029017 مورخ 1394/12/04 حمید زارعی خوراسگانی  
از اصفهان بشماره ملی 1291567410 در  اكبر بشماره شناسنامه 1530 صادره  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10753 واقع در 
الواسطه بصورت  بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 08/118 مترمربع. خریداری مع 

عادی از مالک رسمی حسنعلی امینی پزوه فرزند محمد علی.
6- رای شماره 139460302027030358 مورخ 17/12/1394 عذری علیخانی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 372 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198923490 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13048 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 134/68 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139460302027030361 مورخ 1394/12/17 علیرضا ترابی فرزند کریم 
بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199490490 در سه دانگ یکباب 
ثبت   5 بخش  در  واقع   13048 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 

اصفهان به مساحت 134/68 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خدامی  عبدالرسول   1394/12/22 مورخ   139460302027030683 شماره  رای   -8
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 57 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649928460 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5737 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 156/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139460302027030684 مورخ 1394/12/22 محمد خدامی  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 28 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649918971 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5737 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 156/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
معینی  عبدالرسول   1394/12/22 مورخ   139460302027030687 شماره  رای   -10
فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291388699 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/86 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027000168 مورخ 1395/01/14 اكبر امینی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 157 صادره از تیران  بشماره ملی 5499390411 در سه دانگ یکباب 
ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 

اصفهان به مساحت 205/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027000171 مورخ 1395/01/14 فلورا جباران فرزند اكبر 
از اصفهان بشماره ملی 1286994640 در سه دانگ  بشماره شناسنامه 1943 صادره 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 205/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  ستاری  فیروز   1395/01/21 مورخ   139560302027000447 شماره  رای   -13
داراب بشماره شناسنامه 10 صادره از مباركه بشماره ملی 5419385473 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200/44 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ستاری  حسن  محمد   1395/01/21 مورخ   139560302027000452 شماره  رای   -14
ملی  بشماره  شهر  خمینی  از  صادره   111 شناسنامه  بشماره  اله  فرج  فرزند  خواه 
1141494558 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
11731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/44 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027000673 مورخ 1395/01/24  اصغر چنگانی  فرزند 
در   1283789639 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   8776 شناسنامه  بشماره  محمد 
واقع در  از قطعه زمین پالک 6169  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027000768 مورخ 1395/01/26 سلیمه سادات فضل الهی 
فرزند سید هادی بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270261975 در 
یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9و10 فرعی از اصلی 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/34 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027000769 مورخ 1395/01/26حسن زیدی كوله پارچه 
 1288559781 ملی  بشماره  اصفهان  از  26 صادره  بشماره شناسنامه  رجبعلی  فرزند 
در پنج دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9و10 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/34 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

جواهریان  سمیرا   1395/01/30 مورخ   139560302027000958 شماره  رای   -18
فرزند عباس بشماره شناسنامه 921 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286024935 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5219 فرعی از 
اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 51/72 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرزند  قاسمی  احمد   1395/02/05 مورخ   139560302027001162 شماره  رای   -19
حسن بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291400532 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/70 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی حسین کردگاری کردآبادی فرزند احمد.
20- رای شماره 139560302027001165 مورخ 1395/02/05 عفت یزدی خوراسگانی   
در   1291350111 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
از  فرعی   140 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/45 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027001258 مورخ 1395/02/07 قدمعلی عنایتی کلمانی  
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291283390 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12840 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 78/201 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027001261 مورخ 1395/02/07 پری فروغی ابری فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291295070 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12840 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 201/78 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027001350 مورخ 1395/02/08 مجتبی حسن پور فرزند 
علی بشماره شناسنامه 16672 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283868067 در سه 
از قطعه زمین پالک 9611 واقع در  بر روی قسمتی  دانگ یکباب ساختمان احداثی 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/63 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی علی ولد ابوالقاسم به شماره شناسنامه 97 کنگاز.
بدیعی گورتی   سمیه   1395/02/08 مورخ   139560302027001355 شماره  رای   -24
فرزند حسین بشماره شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293501484 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9611 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/63 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی علی ولد ابوالقاسم به شماره شناسنامه 97 کنگاز.
پزوه   رحیمی  جمال   1395/02/11 مورخ   139560302027001430 شماره  رای   -25
فرزند مهدی  بشماره شناسنامه 15767 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283858614 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/93 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صفری  علی  امیر   1395/02/11 مورخ   139560302027001432 شماره  رای   -26
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره  افشین  فرزند  شهربیجاری 
1274921600 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/40 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
صادقی حسن  تاجی   1395/02/11 مورخ   139560302027001436 شماره  رای   -27
ملی  بشماره  لردگان  از  صادره   811 شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  هندوئی 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   4668845728
پالک 2122 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/90 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری   فروغی  آزاده   1395/02/11 مورخ   139560302027001445 شماره  رای   -28
فرزند محمود بشماره شناسنامه 567 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291488170 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 183/20 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027001453 مورخ 1395/02/11 اصغر شهبازی فرد فرزند 
در   1289292027 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   651 شناسنامه  بشماره  شعبانعلی 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11931 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/5 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027001456 مورخ 1395/02/11 محمود حاذق فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 4554 صادره از دلیجان بشماره ملی 0579375579 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7 فرعی از اصلی 11549 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
دهقی  صفری  1395/02/11نجف  مورخ   139560302027001457 شماره  رای   -31
فرزند غالم اکبر بشماره شناسنامه 10 صادره از فریدن بشماره ملی 1159681732 در 
ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 169/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
32- رای شماره 139560302027001459 مورخ 1395/02/11 محمد رضا امید بخش 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 144 صادره از خاش بشماره ملی 3719543749 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
33- رای شماره 139560302027001469 مورخ 1395/02/11 مرتضی منصوریان نژاد 
در  ملی 1287596398  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 68 صادره  رضا  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12140 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027001478 مورخ 1395/02/11 رضا عنایتی کردآبادی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 395 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283979659 در 
12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027001482 مورخ 1395/02/11 حمید عنایتی كردآبادی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1456 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283988224 در 
15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عنایتی  عباسعلی   1395/02/11 مورخ   139560302027001491 شماره  رای   -36
كردآبادی فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291306511 
در 15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027001492 مورخ 1395/02/11 احمد عنایتی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 7279 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292601256 در 15 حبه مشاع 

از  روی قسمتی  بر  احداثی  متصله  های  مغازه  و  خانه  یکباب  از 72 حبه ششدانگ 
قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
عنایتی  محمدعلی   1395/02/11 مورخ   139560302027001499 شماره  رای   -38
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1190 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  كردآبادی 
های  مغازه  و  خانه  یکباب  حبه ششدانگ   72 از  مشاع  حبه   15 در   1283987503
متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 235 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  جوزی   مسعود   1395/02/11 مورخ   139560302027001500 شماره  رای   -39
حسین بشماره شناسنامه 635 صادره از كرج بشماره ملی 0321271726 در سه دانگ 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  انبار  یکباب 

اصفهان به مساحت 1249/41 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  جوزی   مجید   1395/02/11 مورخ   139560302027001501 شماره  رای   -40
حسین بشماره شناسنامه 750 صادره از كرج بشماره ملی 0321315367 در سه دانگ 
ثبت  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  انبار  یکباب 

اصفهان به مساحت 1249/41 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  جوزی  مجید   1395/02/11 مورخ   139560302027001508 شماره  رای   -41
حسین بشماره شناسنامه 750 صادره از كرج بشماره ملی 0321315367 در سه دانگ 
یکباب تجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 123/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027001511 مورخ 1395/02/11  مسعود جوزی  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 635 صادره از كرج بشماره ملی 0321271726 در سه دانگ 
یکباب تجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 123/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اعتباریان  جعفر   1395/02/13 مورخ   139560302027001593 شماره  رای   -43
از اصفهان بشماره ملی  خوراسگانی فرزند احمد رضا  بشماره شناسنامه 316 صادره 
1291451341 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
2 فرعی از اصلی 6595 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/24 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027001594 مورخ 1395/02/13 محمود غالف گر  فرزند 
علی بشماره شناسنامه 270 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286207398 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027001598 مورخ 1395/02/13 رضا دادخواه فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1566 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288223481 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027001602 مورخ 1395/02/13 حسین دادخواه فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 4836 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288296916 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری  اتحادی  رسول   1395/02/14 مورخ   139560302027001688 شماره  رای   -47
از اصفهان بشماره ملی 1291392297 در  فرزند عباس بشماره شناسنامه 21 صادره 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12574 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/18 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  قاسمی  اکبر    1395/02/14 مورخ  رای شماره 139560302027001735   -48
محمد رضا بشماره شناسنامه 933 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286831903 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 121 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/50 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
فتحی  محمد   1395/02/14 مورخ   139560302027001741 شماره  رای   -49
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   85 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  آبادی  حسن 
1289295875 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/50 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
صفابخش  نسرین   1395/02/15 مورخ   139560302027001743 شماره  رای   -50
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 319 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284631486 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 249 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
ابراهیمی فرزند  51- رای شماره 139560302027001753 مورخ 1395/02/15 زهرا  
عبدالکریم  بشماره شناسنامه 640 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1141895757 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/33 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
52- رای شماره 139560302027001756 مورخ 1395/02/15 عباس صادقی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 14 صادره از اردستان بشماره ملی 1189871221 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری   فروغی  امیر   1395/02/15 مورخ   139560302027001795 شماره  رای   -53
 1291535675 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   777 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/99 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
ابری   سازش  اکرم   1395/02/15 مورخ   139560302027001798 شماره  رای   -54
ملی 1291560238  بشماره  اصفهان  از  صادره   815 شناسنامه  بشماره  فرزند حسین 
در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از 
اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/99 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027001948 مورخ 1395/02/19 حیدر موالئی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 297 صادره از فارسان بشماره ملی 5558664797 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 142/39 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ابری   فروغی  1395/02/19 محسن  مورخ   139560302027001976 رای شماره   -56
در   1291459081 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   117 شناسنامه  بشماره  فرزند کریم 
از  فرعی   160 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
خریداری  مترمربع.   140 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 12953 

طی سند رسمی.
فرزند  حیدری  مهدی   1395/02/20 مورخ   139560302027002002 شماره  رای   -57
در   1283838710 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   13696 شناسنامه  بشماره  حسن 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6583 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/26 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027002022 مورخ 1395/02/21 عصمت قریشی فرزند 
سید رضا بشماره شناسنامه 8 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129722450 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 162 فرعی از اصلی 
به مساحت 96/45 مترمربع. خریداری مع  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5   10353

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سیف هللا کریمی کلمانی.
هاشمی  رسول  سید    1395/02/21 مورخ   139560302027002030 شماره  رای   -59
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   878 شناسنامه  بشماره  محمد  سید  فرزند  فشارکی 
5659060481 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
مترمربع.  به مساحت 150/83  اصفهان  ثبت  در بخش 18  واقع   1 اصلی  از  فرعی   _
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی زارعی هفدانی فرزند نعمت 

هللا.
مقتدای  حسن   1395/02/21 مورخ   139560302027002045 شماره  رای   -60
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   6737 شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند  خوراسگانی 
بر  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  یکباب ساختمان  دانگ  پنج  در   1283769141
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6659 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

208/38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
پزوه  1395/02/21 سیمین جعفری  مورخ  رای شماره 139560302027002046   -61
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4762 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293412821 در 
یکدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
مترمربع.   208/38 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6659 پالک  زمین 

خریداری طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027002132 مورخ 23/02/1395  فاطمه امینی  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 642 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386920 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت 
الواسطه بصورت عادی از مالک  اصفهان به مساحت 22/101 مترمربع. خریداری مع 

رسمی فاطمه باللی فرزند حسن.
زارعی گشیری  رای شماره 139560302027002140 مورخ 1395/02/23 رسول   -63
در   1291351590 ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 4 صادره  عزیزاله  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10937 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/58 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عسگرپور  اکبر  علی   1395/02/25 مورخ   139560302027002222 شماره  رای   -64
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 124 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199787914 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12513 واقع در 
الواسطه بصورت  بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/16 مترمربع. خریداری مع 

عادی از مالک رسمی بتول خانم توسلی .
علی  محمد   1395/02/26 مورخ   139560302027002289 شماره  رای   -65
کشکولی فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 71354 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282455028 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11936 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/1 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027002303 مورخ 1395/02/27  رسول زمانی  فرزند 
در  ملی 1283698552  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 3147 صادره  عباس  
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7033 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 107/78 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027002304 مورخ 1395/02/27 عباس حسینی هرندی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 1600 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286755220 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8902 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/32 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
حدادی  محمدسعید   1395/02/27 مورخ   139560302027002320 شماره  رای   -68
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   89 شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند  ئی  زفره 
5659364314 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
_ فرعی از اصلی 9561 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/94 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد باقر حدادی زفره ئی.
69- رای شماره 139560302027002321 مورخ 1395/02/27 مریم حیدریان خرزوقی 
فرزند ا صغر بشماره شناسنامه 72912 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281828319 در 
سه چهارم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/60 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
عابد كریمی   حمید   1395/02/27 مورخ   139560302027002324 شماره  رای   -70
فرزند باقر بشماره شناسنامه 70704 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281804827 در 
پنج و یک چهارم دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/83 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
71- رای شماره 139560302027002940 مورخ 1395/03/05 شهربانو حاتمی  فرزند 
در   6219307941 ملی  بشماره  فریدن  از  صادره   52 شناسنامه  بشماره  میرزامحمد 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 89 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249/83 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027003016 مورخ 1395/03/08 محمد دهقانی پیله ورانی 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1495 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288093608 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10388 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/13 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فیروزیان  علی   1395/03/08 مورخ   139560302027003041 شماره  رای   -73
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2374 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  پوراصفهانی 
زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب کارخانه  در ششدانگ   1286593271
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/12 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
74- رای اصالحی شماره 139560302027000140 مورخ 1395/01/11 جمیله افسری 
در   2411255683 ملی  بشماره  آباده  از  صادره   14 شناسنامه  بشماره  اسد  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از  پالک 160 فرعی از اصلی 10353 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/12 مترمربع صحیح میباشد که در رای 
صادره به شماره 139460302027021436 مورخ 1395/08/17 اشتباه سه دانگ ثبت 

شده است لذا بدینوسیله اصالح میگردد . خریداری طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/31
 »                                                      رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 

                                                                              حسین هادیزاده«



یونان مقصد نهایی مهدی طارمی
مهــدی طارمــی بــه زودی بــه یــک تیــم یونانــی ملحــق خواهــد 
شــد. عبــد الصمــد ابراهیمــی، وکیــل مهــدی طارمــی بــا تاییــد 
ایــن خبــر می گویــد: حضــور مهــدی طارمــی در فوتبــال یونــان 
قطعــی و نهایــی شــده و مدت زمــان قــرارداد 2 ســاله خواهــد 
بــود. ابراهیمــی دربــاره زمــان ســفر مهــدی طارمــی بــه یونــان 
ــی  ــی راه ــدی طارم ــه کار، مه ــدور پروان ــد از ص ــد: بع می گوی
ایــن کشــور خواهــد شــد و قــرارداد خــود را نهایــی خواهــد کــرد. 
احتمــاال مقصــد بعــدی مهــدی طارمــی المپیاکــوس یــا پائــوک 
ــان  ــگ قهرمان ــی در لی ــه فصــل آت سالونیکاســت. دو تیمــی ک
اروپــا حضــور دارنــد. بــه نظــر می رســد پائــوک ســالونیکا 
ــم  ــر ه ــی باشــد؛ چــون پیش ت ــدی طارم مشــتری جــدی مه
ــم  ــا کری ــی ب ــی مذاکرات ــود و حت ــی ب ــال مهاجــم ایران ــه دنب ب

ــه نتیجــه ای نرســید. ــا ب ــرد داشــت، ام انصاری ف

 »هت تریک« فردوسی پور 
رونمایی شد

ــی  ــه ای اینترنت ــد برنام ــا تولی ــن روزه ــی پور ای ــادل فردوس ع
بــرای جــام ملت هــای اروپــا )یــورو 2016( را بــه دســت 
ــن مســابقات، گزارش هــا  ــده ای ــار پخــش زن ــه کــه در کن گرفت
و گفت وگوهایــی از ایــن مســابقات را هــم روی آنتــن می بــرد. 
ــان  ــدت زم ــک«، در م ــوان »هت تری ــا عن ــه ب ــن ویژه برنام ای
)هــر قســمت( حــدود 40 تــا 60 دقیقــه در فضــای مجــازی قرار 
ــی  ــران آن شــاهد موضوعات ــرد و مدعــی اســت کــه کارب می گی
خواهنــد بــود کــه در دیگــر رســانه ها و برنامه هــا تماشــا 
نخواهنــد کــرد. در »هت تریــک« کــه بعــد از مســابقات روزانــه 
پخــش می شــود، کارشناســان بــه تحلیــل فوتبال هــای برگــزار 
شــده خواهنــد پرداخــت. منتخبــی از برنامه هــای خبــری 
ــادی  ــی، اقتص ــای سیاس ــا، تحلیل ه ــف دنی ــای مختل  کانال ه
ــک اســت  ــه هت تری ــژه برنام ــی از وی ــای مختلف و ... بخش ه
کــه عالقه منــدان فوتبــال هــر روز شــاهد آن هســتند. در معرفــی 
ایــن برنامــه این گونــه عنــوان شــده اســت: »ناگفته هــای 
یــورو2016 از زبــان عــادل فردوســی پور را بــه طــور اختصاصــی در 
تلویزیــون اینترنتــی آیــو ببینیــد.« برنامه هــای ایــن تلویزیــون 
اینترنتــی از طریــق موبایــل و تبلــت، وب یــا با اســتفاده از ســت 
آپ باکــس و تلویزیــون در سراســر جهــان قابــل دریافت اســت.

مورینیو، خواهان جذب بونوچی 
برای یونایتد

ــان  ــو، خواه ــه مورینی ــد ک ــی ش ــتار مدع ــی اس ــه دیل روزنام
ــرای منچســتر  ــوس ب ــع یوونت ــاردو بونوچــی، مداف جــذب لئون
ــرای  ــو ب ــد مورینی ــن خری ــی اولی ــک بیل ــت. اری ــد اس یونایت
منچســتر یونایتــد اســت کــه بــا 30 میلیــون پونــد از ویارئــال بــه 
جمــع شــیاطین ســرخ پیوســت. بــا ایــن حــال آقــای خــاص 
ــت بیشــتری  ــد تقوی ــد نیازمن ــاع یونایت ــه دف ــد اســت ک معتق
اســت. گفتــه می شــود یــووه بــرای فــروش او، مبلــغ 50 

ــت. ــرده اس ــت ک ــتریان درخواس ــد از مش ــون پون میلی

کوتاه از دنیای ورزش

پیوستن طالب لو به نفت آبادان
وحیــد طالب لــو گزینــه  اصلــی نفتی هــا بــرای دروازه تیمشــان 
ــوری  ــن ه ــن حس ــا همچنی ــت. آن ه ــانزدهم اس ــگ ش  در لی
را در تیمشــان دارنــد. نــادر دست نشــان، ســرمربی نفــت 
 آبــادان در ایــن بــاره گفــت: حســینی امــروز بــه باشــگاه می آیــد 
ــال دارد  ــدی، احتم ــق صددرص ــس از تواف ــم پ ــری ه و منوچه
فــردا بــه باشــگاه بیایــد و صحبت هــای ضمنــی و اولیــه از نظــر 
ــل  ــز تمای ــز انجــام شــده و او نی ــم نی ــه حضــور در تی ــل ب تمای
ــا او  خــود را اعــالم کــرده اســت. طالب لــو نیــز آمریکاســت و ب
هــم صحبــت کردیــم و توافــق ضمنــی اش را اعــالم کــرد؛ منتظــر 
هســتیم طــی دو ســه روز آینــده بــه ایــران برگــردد تــا در صورت 

عقــد قــرارداد، بتوانــد بــه جمــع مــا اضافــه شــود.

 ایران، رکورددار شکست ناپذیری 
در فوتبال جهان

در حــال حاضــر تیــم ملــی ایــران بــا 12 بــازی پیاپــی 
ــه تیم هــای  ــان کلی شکســت ناپذیر در بازی هــای رســمی در می
ــال جهــان رکــورددار اســت. آخریــن شکســت تیــم  ملــی فوتب
ــم  ــتانه رق ــازی دوس ــک ب ــوئد در ی ــل س ــران در مقاب ــی ای مل
ــاوی  ــرد و 3 تس ــدت ۹ ب ــن م ــی روش در ای ــم ک ــورد. تی خ

ــرد. ــب ک کس

تمدید قرارداد خسرو حیدری 
با استقالل

ــرای  ــا باشــگاه اســتقالل ب ــرارداد خــود را ب ــدری ق خســرو حی
ــح  ــه صب ــدری ک ــرد. خســرو حی ــد ک ــر تمدی ــک فصــل دیگ ی
ــود، پــس از جلســه یــک  ــه ب ــدار افشــارزاده رفت ــه دی ــروز ب دی
ســاعته بــا او بــر ســر مســایل مالــی بــه توافــق رســید و پــس از 
آن قــرارداد خــود را بــرای فصــل آینــده بــا اســتقالل تمدیــد کرد. 
حیــدری قــرار اســت بــه زودی بــه هیئــت فوتبــال بــرود و رســما 

قــرارداد خــود را بــه ثبــت برســاند.

آخرین فرصت ارسال مدارک 
AFC باشگاه ها به

ــرد  ــالم ک ــگ اع ــازمان لی ــعه س ــی و توس ــه فن ــس کمیت ریی
ــدارک  ــال م ــرای ارس ــهریور ب ــا 25 ش ــی ت ــگاه های ایران باش
ــال  ــه کنفدراســیون فوتب ــه ای ب ــه حرف ــت صــدور پروان الزم جه
آســیا فرصــت دارنــد. ســهیل مهــدی دربــاره وضعیــت ارســال 
ــیا  ــال آس ــیون فوتب ــه کنفدراس ــی ب ــگاه های ایران ــدارک باش م
بــرای صــدور پروانــه حرفــه ای گفــت: باشــگاه ها تــا 25 شــهریور 
ــه  ــدور پروان ــرای ص ــاز ب ــورد نی ــدارک م ــه م ــد ک ــت دارن فرص
حرفــه ای را خــود بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارســال کننــد. 
ــد  ــال کنن ــود را ارس ــدارک خ ــر م ــه زودت ــد هرچ ــگاه ها بای  باش

و آن را به روزهای پایانی محول نکنند. 

همگام با ورزش

لزوم فرهنگسازی صدا و سیما 
برای کاهش تصادفات

ــی اســتانداری اصفهــان گفــت:  معــاون هماهنگــی امــور عمران
صــدا و ســیمای اصفهــان بایــد بــرای کاهــش تصادفــات 
تابســتانی فرهنگســازی کنــد. محمدعلــی طرفــه اظهــار داشــت: 
ــاز  ــاه امســال، نی ــات رخ داده در خردادم ــه تصادف ــه ب ــا توج ب
اســت تــا تدابیــر الزم بــرای کاهــش آمــار تصادفــات در روزهــای 
پرتــردد ســال کــه بخــش مهمــی از آن هــا در فصــل تابســتان 
ــتا  ــن راس ــوان در ای ــا بت ــود ت ــیده ش ــرد، اندیش ــام می گی انج
تصادفــات منجــر بــه فــوت را بــه صفــر رســانیم. وی از جملــه 
ــط  ــازی توس ــه را فرهنگس ــن زمین ــات در ای ــن اقدام مهم تری
 دســتگاه های مربوطــه به ویــژه صــدا و ســیما عنــوان کــرد 
و گفــت: بــا توجــه بــه نقــش عامــل انســانی در تصادفــات در 
ــدا و  ــه و ص ــتگاه های مربوط ــق دس ــد از طری ــه بای ــن زمین ای

ــرد. ســیما فرهنگســازی الزم انجــام گی

 راه اندازی 5 مرکز تخصصی 
حفظ قرآن کریم در نجف آباد

ــاد از  ــتان نجف آب ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ریی
ــن  ــم در ای ــرآن کری ــظ ق ــی حف ــز تخصص ــدازی 5 مرک راه ان
ــر  ــلمین اصغ ــالم و المس ــت االس ــر داد. حج ــتان خب شهرس
توســلی اظهــار داشــت: اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
نجف آبــاد در راســتای پیــروی از فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری )دامــت برکاتــه( و همچنیــن در قالــب اجــرای طــرح 
ــتان  ــطح شهرس ــم در س ــرآن کری ــان ق ــت حافظ ــی تربی مل
ــم  ــرآن کری ــظ ق ــز تخصصــی حف ــدازی 5 مرک ــه راه ان ــدام ب اق
در ایــن شهرســتان کــرده اســت. وی ادامــه داد: شــعبات 
 مرکــز تخصصــی حفــظ قــرآن کریــم در یــزدان شــهر، ویالشــهر

دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ســمیه شــهر علویجــه، شــهر 
ــت هللا  ــه آی ــز کتابخان ــز نی ــن مرک ــی ای ــز اصل ــاد و مرک نجف آب

می باشــد. نجف آبــاد  حججــی 

»چهارشنبه ها با تئاتر« در شاهین شهر
ــهر  ــر« در شاهین ش ــا تئات ــنبه ها ب ــاه، »چهارش از روز دوم تیرم

ــود.  ــزار می ش برگ
ــهر، از روز  ــاهین ش ــی ش ــای نمایش ــن هنره ــوی انجم از س
چهارشــنبه 2 تیرمــاه، روزهــای چهارشــنبه، برنامــه ای بــا عنــوان 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــر برگ ــا تئات ــنبه ها ب چهارش
ایــن انتخــاب بــا هــدف پرداختــن بیشــتر بــه هنرهای نمایشــی 
در شــاهین شــهر صــورت گرفتــه و هنرمنــدان عرصــه نمایــش 
می تواننــد در جلســات هفتگــی روزهــای چهارشــنبه بــرای بهبود 
وضعیــت تئاتــر شــاهین شــهر شــرکت کننــد. ایــن برنامــه هــر 
ــع  ــا 22 در فرهنگســرای شــهروند واق چهارشــنبه ســاعت 20 ت
ــظ شــمالی، بوســتان  ــان حاف ــای خیاب در شــاهین شــهر، انته

ــود. ــزار می ش ــظ برگ حاف

کوتاه از فرهنگ

بختیــار رحمانــی از زمــان ورودش بــه اســتقالل بــا 
ــد  ــال می کن ــش را دنب ــر تمرینات ــه تمام ت ــت هرچ  جدی

و اهداف زیادی در سر دارد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، او در گفت وگویــی 
بــه اظهــار نظــر دربــاره تمــام اتفاقــات اخیــر پیرامونــش 

ــت. پرداخ
باالخره استقاللی شدنم اتفاق افتاد

ــره  ــحالم و باالخ ــی خوش ــتقالل خیل ــه اس ــم ب از آمدن
ــواداران هــم تشــکر  ــاد. از ه ــن افت ــرای م ــاق ب ــن اتف ای
داشــتند.  تیــم  از  خوبــی  اســتقبال  کــه  می کنــم 
ــان  ــا منصوری ــی آق ــور عل ــا حض ــتقالل ب ــدوارم اس  امی
ــد امســال  ــش بتوان ــوی ایشــان و بازیکنان ــی ق و کادرفن

ــرد. ــی بگی ــی خوب ــج خیل نتای
نمی دانم افشین استقاللی می شود یا خیر

راســتش دربــاره اینکــه آرش افشــین بــه اســتقالل 
می پیونــدد یــا نــه، خبــر نــدارم. آرش دیــروز تســت 
ــم  ــا ه ــی ب ــر صحبت ــدش دیگ ــام داد و بع ــکی انج پزش
ــش  ــه صالح ــه ب ــه ک ــر چ ــدوارم ه ــم. امی ــام ندادی انج

ــد. ــاق بیفت ــت، اتف اس
برای آقای ماجدی احترام زیادی قائلم

میرشــاد  صحبــت  دربــاره  بازیکــن  ایــن  از  وقتــی 
ماجــدی مبنــی بــر اینکــه بختیــار لیاقــت پوشــیدن 
پیراهــن شــماره 7 را دارد ســوال شــد، پاســخ داد: از آقــا 
ــا  ــان ی ــی جوان ــم  مل ــم در تی ــر کن ــم. فک میرشــاد ممنون

ــود. او انســان باشــخصیتی اســت و  ــد سرپرســتم ب امی
 احتــرام زیــادی برایــش قائلــم؛ امیــدوارم همیشــه موفــق 

و سالمت باشد.
فکــر نمی کنــم دوســتی مــن و رحمتــی مشــکلی داشــته 

شد با
بــوده  همیشــه  رحمتــی  مهــدی  و  مــن   دوســتی 
و هســت و فکــر نمی کنــم مشــکلی داشــته باشــد. 
ــی  ــی خــوب مــن اســت و در خیل ــدی، دوســت خیل مه

ــرده. ــک ک ــن کم ــه م ــرایط ب از ش

همه چیز روی روال است
ــم  فصــل کــه تمــام شــد دوســت داشــتم اســتراحت کن
و کمــی از محیــط دور باشــم؛ بــه دلیــل حواشــی پیــش 
ــر  ــی درگی ــودم. از طرف ــده ب ــه دی ــی صدم ــده، خیل آم
ــودم و از  ــپورت ب ــی و پاس ــذ خروج ــای اداری، اخ کاره
ــز  ــات؛ خــدا را شــکر االن همــه چی ــر تمرین طرفــی درگی

روی روال اســت.
مگر می توان در استقالل خوب نبود!

 انگیــزه بســیار زیــادی دارم. بعــد از اینکــه اســتقالل 

ــز انجــام  ــادی نی ــای زی ــردم، برنامه ریزی ه را انتخــاب ک
ــرای  ــی داشــته باشــم و ب ــم عملکــرد خوب ــا بتوان دادم ت
ــزه  ــا انگی ــی را انجــام می دهــم. ب ــات خوب ــن تمرین همی
ــای  ــودن در تیم ه ــوب ب ــدم و خ ــا آم ــه اینج ــراوان ب ف
بزرگــی مثــل اســتقالل و پرســپولیس یــک قانــون اســت 
و غیــر از ایــن هــم نمی توانــد باشــد. انشــاءهللا کــه ســال 

خیلــی خوبــی بــرای خــودم، تیمــم و هوادارانــم باشــد.
معلوم نیست شماره 7 را بپوشم یا نه

مــن از تمــام هــواداران و کســانی کــه مــن را الیــق 
ــماره  ــم. ش ــیار ممنون ــد، بس ــماره 7 می دانن ــیدن ش پوش
ــواداران  ــه ه ــوده ک ــدی ب ــاد مجی ــن فره ــر ت ــل ب 7 قب
ــوم  اســتقالل خیلــی دوســتش داشــتند و االن هــم معل
 نیســت چــه کســی قــرار اســت شــماره 7 بپوشــد 
و ایــن آقــای منصوریــان اســت کــه در ایــن بــاره تصمیــم 

می گیــرد.
خوشحالم شاگرد آقای منصوریان شدم

ــحالم.  ــیار خوش ــدم، بس ــا ش ــی آق ــاگرد عل ــه ش از اینک
امیــدوارم بــا شــروع بازی هــا مــا بازیکنــان بتوانیــم 
ــی  ــان خیل ــای منصوری ــدارم آق ــم؛ شــک ن کمکــش کنی
فوق العــاده اســت. او مربــی جوانــی اســت کــه خــودش 
چنــد ســال در اســتقالل بــازی کــرده و بــه همیــن 
ــام  ــان دارد. تم ــا بازیکن ــی ب ــیار خوب ــه بس ــل رابط دلی
دســتیارانش بســیار کاربلــد هســتند و امیــدوارم بــه 

ــم. ــم بزنی ــی را رق ــال خوب ــر س ــک همدیگ کم

بختیار رحمانی مطرح کرد:

معلوم نیست شماره 7 را بپوشم یا نه

 امیــر حاج رضایــی، کارشــناس فوتبــال می گویــد: قهرمان شــدن 
و کســب ســهمیه آســیا موفقیــت مهمــی اســت؛ ولــی اینکــه چــرا 
انگیــزه الزم را بــرای مجموعــه یــک باشــگاه ایجــاد نمی کنــد، بــرای 
ــن ــود ای ــه داد: باوج ــت. وی ادام ــوده اس ــم ب ــواره مبه ــن هم  م

ــال  ــن فوتب ــال ها در ای ــه س ــردی ک ــوان ف ــه عن ب
ــی  ــه وقت ــت ک ــی اس ــم طبیع ــد بگوی ــوده ام، بای ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــام م ــای گمن ــان در تیم ه بازیکن
می گیرنــد و بــا درخواســت های بیشــتر مواجــه 
 می شــوند، انتخــاب بــرای آن هــا بســیار ســاده 
ــش  ــدی پی ــد چن ــادم می آی ــود. ی ــت می ش و راح
بازیکنــی ازبــک را بــرای باشــگاهی گمنــام و پاییــن 

ــپاهان  ــه س ــح داد ب ــن ترجی ــی آن بازیک ــد، ول ــی آورده بودن جدول
ــود.  ــوب می ش ــزرگ محس ــگاهی ب ــپاهان باش ــه س ــرا ک ــرود؛ چ ب
بنابرایــن حاضــر شــد بــا دســتمزدی کمتــر بــه باشــگاهی بزرگ تــر 
ــاس  ــتند و براس ــه هس ــر برنام ــان دارای مدی ــه بازیکن ــرود. البت ب
راهنمایــی کــه آن مدیــر برنامــه انجــام می دهــد، تیــم جدیــد خــود 

ــاالی  ــطح ب ــوع را در س ــن موض ــداق ای ــد. مص ــاب می کنن را انتخ
جهانــی نیــز می بینیــم؛ بــه عنــوان مثــال »جیمــی واردی«، ســتاره 
تیــم لسترســیتی بــا قــراردادی چهــار ســاله در آســتانه پیوســتن بــه 
آرســنال اســت. ایــن کارشــناس فوتبــال در ادامــه بیــان کــرد: اینکــه 
چــرا تیم هــا پــس از قهرمانــی خــود را بــرای فصــل 
بعــد آمــاده نمی کننــد، بــه خیلــی از عوامــل از جملــه 
ــر  ــال حاض ــتگی دارد. در ح ــه بس ــه و تجرب بودج
ــه  ــود اگرچ ــی خ ــا قهرمان ــتان ب ــتقالل خوزس اس
ــن اســتان کســب کــرده  ــرای ای افتخــار بزرگــی را ب
ــادی  ــی ناخــودآگاه مشــکالت بســیار زی  اســت، ول
ــم  ــن تی ــرده اســت. ای ــرای خــود ایجــاد ک ــز ب را نی
دیگــر قهرمــان ایــران اســت؛ آن هــم در شــرایطی کــه فصــل قبــل 
از آن شانســی بــرای حضــور در آســیا نداشــت و اکنــون دارد. طبعــا 
ایــن تیــم تالشــی کــرده، آن تــالش نتیجــه داده و منجــر بــه قهرمانی 
شــده اســت؛ امــا چنیــن تیم هایــی شــاید آمادگــی الزم بــرای مواجــه 

شــدن بــا چنیــن فرصت هایــی را نداشــته باشــند. ربیــع

امیر حاج رضایی مطرح کرد:
آمادگی نداشتن تیم های ایرانی برای مواجهه با فرصت ها

ســید جــواد هاشــمی کــه ایــن روزهــا اجــرای ویژه برنامــه ســحر 
ــد  ــی معتق ــای معارف ــرای برنامه ه ــاره  اج ــده دارد، درب ــر عه را ب
اســت: بــر عکــس اینکــه خیلی هــا معتقدنــد فضــای برنامه هــای 
ــرای  ــف اج ــد، مخال ــوی باش ــی و معن ــال عرفان ــد کام ــحر بای س

مجــری  هســتم.  برنامه هــا  ایــن  در  خشــک 
ــرای  ــاره  اج ــفران« درب ــحرگاهی »نوس ــه س برنام
ــه  ــری چگون ــه در آن مج ــی ک ــای معارف برنامه ه
 می توانــد بــا اجــرای جــذاب خــود مخاطــب 
را پــای تلویزیــون نگــه دارد، اظهــار کــرد: بــا توجــه 
بــه اینکــه ســال گذشــته نیــز اجــرای ایــن برنامــه 
را بــر عهــده داشــتم، در جلســاتی کــه بــا مدیــران 

ــم  ــه کردی ــن زمین ــادی در ای ــای زی ــتم، صحبت ه ــون داش تلویزی
ــحرهای  ــای س ــرای برنامه ه ــه اج ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای و ب
ــه  ــس اینک ــد؛ برعک ــاد باش ــوی و ش ــی معن ــد خیل ــان بای رمض
خیلی هــا معتقدنــد فضــای برنامه هــای ســحر بایــد کامــال 
عرفانــی و معنــوی باشــد. او گفــت: پیشــنهاد دادم کــه تلویزیــون 
ــای  ــرات و قصه ه ــن خاط ــا، گفت ــا ضرب المثل ه ــد ب ــازه ده اج

مختلــف پرانــرژی و اخالقــی و نــه صرفــا بــا ایجــاد فضــای 
مذهبــی، فضــای برنامه هــای ســحر را بــه ســمت شــادمانی 
و نشــاط ببریــم؛ به ویــژه اینکــه فقــط بــا بزرگ ترهــا حــرف 
ــم  ــدان ه ــامل فرزن ــه ش ــواده ک ــک خان ــا ی ــه ب ــم؛ بلک نمی زنی
ــته  ــال های گذش ــتیم. س ــه رو هس ــود، روب می ش
ارتبــاط بــا نوجوانــان و جوانــان کــه اشــتیاق روزه در 
آن هــا بیشــتر از بزرگ ترهاســت، در برنامه هــای 
ــادآور  ــود. هاشــمی ی ســحرگاهی منقطــع شــده ب
ــاط  ــن ارتب ــه ای ــن برنام ــز دز ای ــال نی ــد: امس ش
ــال  ــون س ــم همچ ــم و امیدواری ــرار می کنی را برق
گذشــته ایــن برنامــه بــه یــک برنامــه پرمخاطــب 
در ســحرهای رمضــان تلویزیــون بــدل شــود. ایــن بازیگــر و مجری 
تلویزیــون ســپس دربــاره موضوعاتــی کــه در برنامــه »نوســفران« 
مطــرح می شــود، تاکیــد کــرد: اساســا تــالش مــا ایــن اســت کــه 
بــه هیــچ عنــوان نصیحــت مســتقیم در برنامــه اتفــاق نیفتــد؛ بلکه 
از طریــق ضرب المثل هــا و حکایت هــا و بیــان خاطــرات آدم هــای 
بــزرگ و موفــق، ایــن نصایــح غیرمســتقیم عنــوان می شــود. ربیــع

سیدجواد هاشمی:
مخالف اجراهای خشک در برنامه های سحر هستم

ســرمربی تیــم فوتبــال ســایپا بــا بیــان اینکــه نقــل و انتقــاالت 
ــه  ــن ب ــذب بازیک ــا در ج ــت تیم ه ــل رقاب ــه دلی ــر ب ــگ برت لی
ــه  ــه ب ــت: از روزی ک ــود، گف ــل می ش ــری تبدی ــل پردردس فص
ســایپا آمــده ام از آندرانیــک تیموریــان بی خبــرم. حســین فرکی 

ــایپا  ــال س ــم فوتب ــرایط تی ــن ش ــاره آخری  درب
و تمرینــات ایــن تیم گفــت: مــا از روز 25 خرداد 
تمریناتمــان را اســتارت زدیــم و ایــن هفتــه هــم 
در کارمــان ادامــه خواهیــم داد. ســایپا یــک تیم 
ــش  ــت و در آرام ــر و صداس ــیه و بی س بی حاش
ــاره  ــم. وی درب ــش می بری ــان را پی برنامه هایم
دغدغه هایــش قبــل از شــروع لیــگ تاکیــد 

 کــرد: نقــل و انتقاالت همیشــه فصل پردردســری بــرای مربیان 
و بازیکنــان اســت؛ بــه خصــوص وقتــی تیم هــا بــرای جــذب 
بازیکنــان، بــا هــم رقابــت می کننــد. ایــن رقابــت باعــث 
ــا  ــا ت ــود. م ــتر ش ــایعات بیش ــا و ش ــا گمانه زنی ه ــود ت می ش
ــاال  ــم و احتم ــذب کرده ای ــی را ج ــی و لطف ــه کورش ــن لحظ ای

ســه یــا چهــار مهــره جدیــد دیگــر بــه خدمــت خواهیــم گرفــت. 
البتــه بیشــتر بازیکنــان فصــل گذشــته خــود را حفــظ کرده ایــم 
و تغییــرات زیــادی نداریــم. فرکــی دربــاره وضعیــت آندرانیــک 
ــی  ــان تیــم مل ــا کاپیت ــان و احتمــال قطــع همــکاری ب تیموری
ــده ام  ــه ســایپا آم ــه ب ــرد: از روزی ک ــح ک تصری
از آنــدو خبــری نــدارم. ایــن موضــوع را بایــد از 

باشــگاه بپرســید. 
ــی  ــی روش مبن ــوس ک ــتور کارل ــاره دس وی درب
بــر اســتراحت بــه ملــی پوشــان از ســوی 
تصمیمــی  ایــن  شــد:  یــادآور  باشــگاه ها، 
اســت کــه از جانــب کادر فنــی تیــم ملــی 
ــایپا  ــوش در س ــک ملی پ ــال ی ــا فع ــت. م ــده اس ــه ش گرفت
ــد  ــتری دارن ــوش بیش ــه ملی پ ــی ک ــا تیم های ــم. قاعدت داری
ــه  ــرده ام ک ــالم ک ــم اع ــاًل ه ــند. قب ــرض باش ــد معت می توانن
ــی  ــا خدای ــد ت ــر بدهن ــان نظ ــد کارشناس ــوص بای در این خص

ورزش 3 نیایــد.  پیــش  ناکــرده ســوء تفاهمی 

ــر  ــن اث ــاد« ای ــاق افت ــم ســینمایی »نیمه شــب اتف ــردان فیل  کارگ
را بــرای دریافــت پروانــه نمایــش بــه وزارت ارشــاد داده و همچنــان 

منتظــر دریافــت مجــوز اکران اســت. 
تینــا پاکــروان، کارگــردان ســینما بــا اشــاره بــه زمــان اکــران فیلــم 

ــال  ــه س ــاد« ک ــاق افت ــب اتف ــینمایی »نیمه ش س
گذشــته در ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم 
فجــر حضــور داشــت، گفــت: مدتــی پیــش فیلــم 
دریافــت  بــرای  را  افتــاد«  اتفــاق  »نیمه شــب 
پروانــه نمایــش بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــان منتظــر پروان ــردم و همچن ــه ک اســالمی ارای
نمایــش هســتم. البتــه بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه 

ــه  ــی پروان ــت، بررس ــران رخ داده اس ــینمای ای ــا در س ــن روزه ای
نمایــش فیلم هــا بــا دقــت نظــر بیشــتری صــورت می گیــرد؛ بــه 
ــر  ــا تاخی ــه نمایــش فیلم هــا ب ــان صــدور پروان ــل زم ــن دلی همی

ــراه اســت.  هم
ــزی  ــه داد: برنامه ری ــی« ادام ــینمایی »یحی ــم س ــده فیل تهیه کنن
ــاری  ــال ج ــاه س ــر م ــرای مه ــم ب ــن فیل ــران ای ــرای اک ــی ب  نهای

و بعــد از دهــه اول محــرم خواهــد بــود و امیــدوارم بتوانــد در جذب 
مخاطــب موفق باشــد. 

وی کــه پیــش از ایــن فیلــم »خانــوم« را کارگردانــی کــرده اســت 
دربــاره حضــور جهانــی ایــن اثــر خبــر داد: فیلــم ســینمایی 
»خانــوم« نیــز در جشــنواره »درون خانــواده« 
مســابقه حضــور  بخــش  در  و  ســن پترزبورگ 
دارد. ایــن جشــنواره بــه مســایل خانوادگــی توجــه 
ویــژه ای دارد. وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
جدیــد خــود در ســینما تاکیــد کــرد: در حــال 
ــد  ــه جدی ــک فیلمنام ــگارش ی حاضــر مشــغول ن
ــد  ــگارش پیش تولی ــان ن ــد از پای ــه بع ــتم ک هس
ــت در  ــی اس ــت: مدت ــان گف ــروان در پای ــم. پاک ــاز می کن آن را آغ
حــال رایزنــی بــرای ســاخت یــک فیلــم بــا موضــوع دفــاع مقدس 
ــم بودجــه  ــدان امیــدوارم نیســتم کــه بتوان هســتم کــه البتــه چن
الزم بــرای ســاخت ایــن پــروژه را بــه دســت آورم. هرچنــد بــرای 
رایزنــی بــه نهادهــای مختلــف ســر زده ام کــه هنــوز جــواب قطعــی 

ــر ــه ام. مه ــا نگرفت ــک از آن ه از هیچ ی
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   تصویــری کــه بیشــترمان از چمــران 
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

ــا  ــردی اســت ب ــر م می شناســیم، تصوی
لباس هــای نظامــی و اســلحه ای بــه دســت؛ امــا چمــران 
علی رغــم همــه توانایی هایــش در عرصــه نظامــی بــه 
ــی  ــای علم ــتر در عرصه ه ــی بیش ــا حت ــدازه ی ــان ان  هم
ــران  ــی چم ــود. مصطف ــد ب ــری بی مانن ــی و هن و عرفان
ســال 1311 در تهــران متولــد شــد. وی تحصیــالت دوران 
 متوســطه را در دارالفنــون و دبیرســتان البــرز گذرانــد 
و ســپس در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران ادامــه 
رشــته  در   1336 ســال  چمــران  داد.  تحصیــل 
ــه  ــال ب ــد و یک س ــل ش ــارغ  التحصی ــک ف الکترومکانی
تدریــس در دانشــکده فنــی پرداخــت. وی در ســال 1337 
ــه  ــاز ب ــاگردان ممت ــی ش ــورس تحصیل ــتفاده از ب ــا اس ب
آمریــکا اعــزام و بــا ممتازتریــن درجــه علمــی موفــق بــه 
ــما  ــک پالس ــک و فیزی ــرای الکترونی ــدرک دکت ــذ م اخ

شد.
انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا

مصطفــی چمــران در آمریــکا بــا همــکاری بعضــی 
انجمــن اســالمی  بــرای نخســتین بار  از دوســتانش، 
دانشــجویان آمریــکا را پایه ریــزی کــرد و از موسســان 
انجمــن دانشــجویان ایرانــی در کالیفرنیــا بــود. بــه همیــن 
دلیــل بــورس تحصیلــی وی از ســوی رژیــم شــاه قطــع 
شــد. وی پــس از قیــام 15 خــرداد ســال 1342 رهســپار 
مصــر شــد و مــدت 2 ســال ســخت ترین دوره هــای 
چریکــی و پارتیزانــی را آموخــت. پــس از آن دکتــر چمران 
ــام موســی صــدر  ــه کمــک ام ــان شــد. او ب  رهســپار لبن
ــپس  ــن و س ــت محرومی ــان، حرک ــیعیان لبن ــر ش رهب
جنــاح نظامــی آن، ســازمان »امــل« را بــر اســاس اصــول 

ــرد. ــزی ک ــالمی پی ری ــی اس و مبان
بازگشت به ایران

ــس از  ــالمی، پ ــالب اس ــروزی انق ــا پی ــران ب ــر چم دکت
 21 ســال بــه ایــران بازگشــت و همــه تجربیــات انقالبــی 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــود را در خدم ــی خ و علم

ــت.  ــه کار گرف ب
پــس از درگیــری بــا ضدانقــالب در پــاوه فرمــان انقالبــی 
ــه  ــز ب ــه نی ــی)ره( صــادر و فرماندهــی منطق ــام خمین ام
دکتــر چمــران واگــذار شــد. چمــران پــس از پیــروزی در 
ایــن صحنــه، وزیــر دفــاع شــد. نمایندگــی مــردم تهــران 
در نخســتین دوره مجلــس شــورای اســالمی و نمایندگــی 
حضــرت امــام)ره( در شــورای عالــی دفــاع از دیگــر 

ــس  ــران پ ــی چم ــر مصطف ــت. دکت ــئولیت های اوس مس
از شــروع جنــگ تحمیلــی رژیــم صــدام علیــه ایــران بــه 

جنــوب کشــور رفــت. 
وی 31 خــرداد 1360 در دهالویــه و بــر اثــر اصابــت ترکش 

خمپــاره دشــمن به شــهادت رســید.
ــران  ــی چم ــهید مصطف ــه از ش ــی ک ــن کتاب های مهم تری

ــد از: ــون منتشــر شــده اند، عبارتن ــاره ایشــان تاکن و درب
ـ زندگینامــه شــهید دکتــر مصطفــی چمــران / بنیــاد 

ــران. ــهید چم ش
ــی  ــاد و شــهادت )ســخنرانی ســید عل ـ مــرد عمــل، جه
ــهید  ــهادت ش ــن روز ش ــبت چهلمی ــه مناس ــه ای ب خامن
ــوری اســالمی /  ــران(/ حــزب جمه ــی چم ــر مصطف دکت

.1360
ـ جهــاد و شــهادت / حــوزه علمیــه قــم، دفتــر انتشــارات 

اســالمی / 1361.
ـ جنایــات بعــث عــراق در ارتبــاط بــا صهیونیســت جهانــی 
ــم(  ــام )ق ــران / قی ــی چم ــالمی / مصطف ــالب اس و انق

.1364 /
ــدگان  ــرات رزمن ــه خاط ــاش )مجموع ــون آرام ب ـ ای خ
ــران  ــی چم ــران( / مصطف ــالمی ای ــوری اس ــش جمه  ارت
بــه کوشــش ســید امیــر معصومــی / دفتــر ادبیــات و هنر 

.1372 مقاومت/ 
ـ لبنــان / مصطفــی چمــران / بنیــاد شــهید چمــران  

.1376
ـ لــوح فشــرده »ســردار عشــق )شــهید مصطفــی چمران( 

محمــد درمنــش / روایت فتــح / 1376.
ـ ســردار خوبی هــا / بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای 

دفــاع مقــدس، مدیریــت انتشــارات / 1377.
ــاب 8:  ــان )کت ــودکان و نوجوان ــرای ک ــالب ب ــخ انق ـ تاری
1362: بــه ســوی پیــروزی( / بــه اهتمــام مصطفــی 

ــگ / 1378. ــخ و فرهن ــر تاری ــان / نش خرام
ــاب 6:  ــان )کت ــودکان و نوجوان ــرای ک ــالب ب ــخ انق ـ تاری
1360: آســمان پــر ســتاره( / بــه اهتمــام مهرداد غفــارزاده 

نشــر تاریــخ و فرهنــگ / 1378.
ـ یک آسمان ستاره / مهدی فتحی / اسپید / 1378.

ـ رقصــی چنیــن میانــه میدانــم آرزوســت / شــهید دکتــر 
مصطفــی چمــران / بنیــاد شــهید چمــران؛ بنیــاد حفــظ 

ــار و ارزش هــای دفــاع مقــدس / 1378. آث
ـ چمــران بــه روایــت همســر شــهید )نیمــه پنهان مــاه؛ 1( 

حبیبــه جعفریــان / روایت فتــح / 1378.

به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران، کیمیای وطن بررسی کرد:

کتابشناسی شهید دکتر چمران

- مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع  مقــدس در راســتای 
ابهام زدایــی و آگاهــی بیشــتر عمــوم جامعــه از ماجــرای 
خط شــکن  شــهید   175 و   »4 »کربــالی   عملیــات 
و غــواص ایــن عملیــات پرونــده ای تحقیقــی و تحلیلــی 

را بــاز کــرده اســت.
بــه  نکــرد«  ســکوت  »یحیــی  ســینمایی  فیلــم   -
2 جــوالی  و  ژوئــن  ابراهیم پــور 23  کارگردانــی کاوه 
 )3 و 12 تیرمــاه( در جشــنواره مونیــخ بــه نمایــش 

درمی آید.
- مســتند »کیارســتمی در نمــای بــاز« همزمــان بــا تولــد 
ــر  ــکاری »هن ــا هم ــتمی ب ــاس کیارس ــالگی عب  76 س

و تجربه« رونمایی می شود.
- راه یافتــگان بــه مرحلــه نهایــی چهارمیــن دوره مســابقه 

داستان نویســی »افســانه ها« اعــالم شــدند.
- رییــس ســازمان تبلیغــات اســالمی گفــت: بیــش از 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــور ب ــی در کش ــت مذهب ــزار هیئ 100 ه
اســت کــه مــا بــا بهره گیــری از کارکردهــای آنــان، 
می توانیــم در کاهــش آســیب های اجتماعــی تاثیرگــذار 

ــیم. باش
ــی  ــه بعض ــزد ک ــتان ی ــتی اس ــع دس ــدان صنای  - هنرمن
از اتاق هــای خانــه واجــد ارزش »حیرانــی« را اجــاره 
کــرده بودنــد، بایــد تخلیــه کننــد تــا کانــون وکال بــه جــای 

آن هــا مســتقر شــود.
- نمایــش »مجلــس ضربــت زدن« نوشــته بهــرام 
بیضایــی و کار محمــد رحمانیــان شــامگاه شــنبه 2۹ 
خردادمــاه اولیــن اجرایــش در تــاالر اصلــی تئاتــر شــهر 

ــت. ــه رف روی صحن
ــیه  ــی روس ــات جمع ــاپ و ارتباط ــدرال چ ــس ف - آژان
از همکاری هــای ایــران بــرای کمــک و همــکاری در 
ــگاه  ــیه در نمایش ــیون روس ــرکت فدراس ــازماندهی ش  س
ــژه  ــان وی ــوان مهم ــه عن ــران ب ــاب ته ــی کت ــن  الملل بی

ــرد. ــکر ک تش
- گروهــی از مدیــران هلدینگ هــای گردشــگری ایتالیــا 
در مــاه رمضــان و همزمــان بــا آغــاز تابســتان بــه ایــران 
ــه  ــی را ب ــگران ایتالیای ــفر گردش ــل س ــا فص ــد ت آمده ان

کشــور مــا تغییــر دهنــد.
- محمدکاظــم اخــوان بــا زیــر چــاپ رفتــن »قصه هــای 
تــا بــه تــا«، اولیــن رمــان بزرگســاالنه خــود را در حــوزه 

ــد. ــی می نویس ــایل اجتماع مس
ــاره  ــن، به ــد؛ نازنی ــم »ارادتمن ــد فیل ــر می رس ــه نظ - ب
تینــا« بــه کارگردانــی عبدالرضــا کاهانــی بــا وجــود ارایــه 
بــه شــورای صــدور پروانــه نمایــش قــرار نیســت مجــوز 

اکــران بگیــرد.
- بخشــی از موســیقی تیتراژ فیلم سینمایی »ایستاده در 
 غبــار« کــه توســط حبیــب خزایی فر ســاخته شــده اســت

منتشر شد.
- انیمیشــن »زندگــی مــن بــه عنــوان یــک کــدو« 
جایــزه اصلــی جشــنواره انســی را از آن خــود کــرد.

فرهنگ و هنر

تینا پاکروان خبر داد:
تالش برای ساخت فیلمی درباره دفاع مقدس

حسین فرکی:
از آندرانیک تیموریان بی خبرم 



7اجتماعی  دوشنبه 31 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 183 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
افزایش 96 درصدی سالمندان ایران ...

 رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور عــراق 
را منشــأ گــرد و غبــاری اعــام کــرد کــه ایــن روزهــا ســطح 
وســیعی از کشــور را دربرگرفتــه اســت. بــه گــزارش پایــگاه 
ــتاگرام  ــه اینس ــکار در صفح ــه ابت ــع، معصوم ــری ربی خب
ــتان ــوریه و عربس ــراق و س ــورهای ع ــت: کش ــود نوش  خ
همــواره منشــأ طوفان هــای موســوم بــه گــرد و غبــار عربــی 
بوده انــد و ایــن امــر پدیــده جدیــدی محســوب نمی شــود؛ 
ولــی در ســال های اخیــر بــه دلیــل خشکســالی های 
 پیاپــی افزایــش دمــا و گرمایــش زمیــن، همچنیــن جنــگ 
ــر  ــن براب ــار چندی ــرد و غب ــق، گ ــن مناط ــه در ای و مناقش

ــت. ــده اس ش
 ناگفتــه نمانــد کــه ترکیــه از دهه هــای پیــش بــا اجــرای 
ــع ورود  ــه مان ــی ک ــدهای بزرگ ــداث س ــرح گاپ و اح ط
ــی در  ــه آن کشــور شــد، نقــش مهم ســهم آب ســوریه ب
ــرده  ــازی ک ــرات ب ــه و ف ــع آب دجل ــدید مناب ــش ش  کاه

و اثرات گسترده ای بر خشکی سوریه و عراق گذاشت.
  عراق و عربستان، کانون گرد و غبار

عــراق اکنــون بیــش از 8 میلیــون هکتــار، عربســتان 
ــون  ــر از 3 میلی ــران کمت ــار و ای ــون هکت ــدود 11 میلی ح

ــد.  ــار دارن ــرد و غب ــون گ ــار کان هکت
 در این بــاره دولــت یازدهــم، هــم در ســطح داخلــی 
ــه  ــه از جمل ــرده ک ــی ک ــی، تاش های ــن الملل ــم بی و ه
نتایــج آن صــدور قطعنامــه مقابلــه با گــرد و غبــار در مجمع 
ــه  ــرای تهی ــر کل ب ــف دبی ــد و تکلی ــل متح ــی مل عموم
گــزارش از وضعیــت جهــان و نیــز قطعنامــه وزیــران محیط 
زیســت جهــان در مــاه گذشــته بــرای تنظیــم اقدامــات و 
ایجــاد ســاز و کار مالــی بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده بوده. 

دوبــاره تاکیــد می کنــم کــه هــر دوی ایــن مــوارد مشــخصا 
ــون  ــت. اکن ــه اس ــورت گرفت ــران ص ــای ای ــا پیگیری ه ب
وقــوع طوفان هــای گــرد و غبــار بــا منشــأ خارجــی هــر بــار 
 مســتند شــده و بــرای وزارت امــور خارجــه جهــت اقدامات 
بیــن المللــی ارســال می شــود تــا توجــه مراجــع مربوطــه 

بــه مشــکات ایــران بــرای تحــت فشــار قــراردادن 
ــود. ــب ش ــز جل ــرد و غبارخی ــورهای گ کش
  شناسایی کانون های گرد و غبار داخلی

در داخــل نیــز مطالعــات شناســایی و تعییــن کانون هــای 
ــه اتمــام رســید و در بســیاری  گــرد و غبــار آغــاز شــد و ب

خــاک تثبیــت  و  نهــال کاری  عملیــات  اســتان ها   از 
تــاالب  از  بزرگــی  بخش هــای  آبگیــری   همچنیــن 
آغــاز  دیگــر  تاالب هــای  احیــای  و  العظیــم   هــور 
و اجــرا شــده اســت؛ مهم تریــن عامــل بــرای ســر 
و ســامان دادن بــه ایــن موضــوع کامــا بــه خاتمــه 
جنــگ و درگیری هــا در عــراق و ســوریه بســتگی دارد 
ــدام  ــال کاری و ... اق ــاک، نه ــت خ ــرای تثبی ــود ب ــا بش  ت

کرد. 
ــرای آن کشــورها اولویت هــای دیگــری  ــن شــرایط ب در ای
ایــن قبیــل پروژه هــا را بــر عهــده  مطــرح اســت و 
ــگ  ــاط مخــرب جن ــه ارتب ــن جاســت ک ــد. همی نمی گیرن
و محیــط زیســت بــه خوبــی مشــاهده می شــود. ســوریه 
و عــراق بــر بســیاری از بخش هــای سرزمینی شــان اصــا 
تســلطی ندارنــد کــه اقدامــات عمرانــی و زیســت محیطی 

ــان زدایــی داشــته باشــند.  و بیاب
بــا آن کشــور حتــی بــرای ایجــاد پــارک ملــی فرامــرزی در 
اســتان ایــام تفاهم نامــه امضــا شــد تــا بــه ایــن وســیله 
ــی  ــه ایــن موضــوع داشــته باشــند؛ ول توجــه بیشــتری ب

ــد. ــازه نمی ده ــا اج ــرایط آن ه ش
  دعا برای پیروزی مدافعان حرم

یــاد  گرامیداشــت  ضمــن  اســت  الزم  جــا   همیــن 
 و خاطــره شــهدایی کــه در جنــگ بــا داعــش کشــته شــدند 
و آرزوی موفقیــت بــرای مدافعیــن حــرم و کســانی کــه بــا 
ــده شــوم و تروریســتی داعــش و گروه هــای مشــابه  پدی
ــن  ــا ای ــش را فع ــن نق ــم مهم تری ــد، بگوی آن می جنگن
 سلحشــوران بــازی می کننــد و بایــد بــرای ســامتی 

و پیروزی شان دعا کرد.

معصومه ابتکار مطرح کرد:

عراق، منشأ گرد و غبار این روزها

ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــی وزی ــی و امنیت ــاون سیاس مع
افغانــی  پناهنــده  دانش آمــوزان  تحصیــل   هزینه هــای 
و عراقــی در ایــران گفــت: ســاالنه ۲ میلیــون تومــان ســرانه 
ــرورش  ــوزش و پ ــده در آم ــوز پناهن ــر دانش آم ــه ه هزین
ــدی  ــو گرن ــا فلیپ ــدار ب ــاری در دی ــین ذوالفق ــت. حس اس
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س ــاریای عال کمیس

ــدگان  ــور پناهن ــی از حض ــکات ناش مش
در کشــور گفــت: جمهــوری اســامی 
ــدگان  ــا مســئله پناهن ــاط ب ــران در ارتب ای
نــوع هزینــه کلــی  مهاجــران ســه   و 
را تاکنــون داشــته اســت؛ بــه طــوری 
کــه ایــران در حــال حاضــر یکــی از 
بزرگ تریــن  کــه  اســت  کشــورهایی 
در طوالنی تریــن  را  پناهنــده  جمعیــت 
مــدت زمانــی و قریــب بــه ۴ دهــه پذیــرا 
بــوده اســت. معــاون سیاســی و امنیتــی 

ــده  ــل ش ــه متقب ــن هزین ــوص دومی ــور درخص ــر کش وزی
ــدگان  ــال پناهن ــران در قب ــامی ای ــوری اس ــوی جمه از س
گفــت: یکــی دیگــر از هزینه هایــی کــه در ایــن چنــد 

ســال بــرای وضعیــت پناهنــدگان داشــته ایم، موضــوع 
بازســازی و کمــک بــه امنیــت و توســعه افغانســتان بــوده 
ــرای  ــی را ب اســت کــه ایــن مســئله مشــکات و هزینه های
مــا در پــی داشــته اســت. وی افــزود: بــا همــه مشــکات 
ــادی در جلوگیــری از  ــران تــاش زی ــوری اســامی ای جمه
ــا  ــه اروپ ــژه ب ــدگان به وی ــی پناهن ــای غیرقانون مهاجرت ه
در  طــوری کــه  بــه  اســت؛  داشــته 
ــر  ــزار نف ــط ۷۵3 ه ــته فق ــال گذش س
از کســانی کــه غیرمجــاز وارد کشــور 
شــده بودنــد بــه کشورهایشــان عــودت 
داده شــدند کــه ایــن مســئله نیــز 
هزینه هایــی را بــرای مــا بــه همــراه 
داشــت. ذوالفقــاری بــه راه حل هــای 
مطــرح شــده در مذاکــرات بــا کمیســر 
عالــی ســازمان ملــل اشــاره و تصریــح 
بــرای حــل  اساســی ترین کار  کــرد: 
مشــکات پناهنــدگان، تشــویق و مســئولیت پذیری جامعــه 
جهانــی در از بیــن بــردن ناامنــی و فقر شــدید در کشــورهای 

ــر ــت. مه ــایه اس همس

هزینه ۲ میلیون تومانی دانش آموزان پناهنده در ایران
مطالعــات جمعیت شناســان نشــان می دهــد ایــران در آســتانه 
ورود بــه جمعیــت ســالمندی اســت و تــا ســال 1۴0۵ جمعیــت 
ســالمند کشــور بیــش از 96 درصــد رشــد خواهــد داشــت 
ــر  ــون نف ــدود 10 میلی ــه ح ــدود ۵ ب ــالمندان از ح ــداد س و تع

افزایــش خواهــد یافــت. 
شــها کاظمی پــور، جمعیت شــناس و عضــو هیئــت علمــی 

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــران در گفت وگ ــگاه ته دانش
»اجتماعــی« ایســنا، ضمــن بیــان آنکــه 
ــعه  ــاخص های توس ــن ش ــی از مهم تری یک
ــت:  ــت گف ــی اس ــه زندگ ــد ب ــش امی افزای
کشــور  در  شــاخص  ایــن  کــه  زمانــی 
ــد، تعــداد افــراد ســالمند هــم  افزایــش یاب
افزایــش می یابــد؛ بــه همیــن ترتیــب یکــی 
افزایــش  توســعه یافتگی،  پدیده هــای  از 
تعــداد ســالمندان اســت. وی در ادامــه اظهار 

ــه زندگــی  ــه علــت آنکــه امیــد ب کــرد: در ســال های گذشــته ب
در کشــور کــم بــود، افــراد کمتــر بــه ســالخوردگی می رســیدند؛ 
ــه زندگــی افزایــش  ایــن درحالــی اســت کــه هــر چــه امیــد ب
ــز  ــند نی ــالخوردگی می رس ــه س ــه ب ــرادی ک ــداد اف ــد، تع  یاب

بیشــتر می شــود. جمعیت شــناس و عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه تهــران افــزود: ایــران در ســال 1390 نســبت بــه 
ــت ســالخورده  ــداد جمعی ــل از آن، بیشــترین تع ســال های قب
ــوده؛  ــال 90، ۵.۷ ب ــران در س ــالمندی ای ــرخ س ــته و ن را داش
یعنــی ۵.۷ درصــد از جمعیــت کشــور بیشــتر از 6۵ ســال ســن 
 داشــتند؛ ایــن درحالــی اســت کــه ایــن نــرخ در ســال های 6۵

ــز  ــد و 8۵ نی ــدود ۴ درص ــد، ۷۵ ح 3 درص
ــور  ــوده اســت. کاظمی پ نزدیــک ۵ درصــد ب
هرچــه  آنکــه  بیــان  ضمــن  ادامــه  در 
ــی« در  ــه زندگ ــد ب ــم »امی ــر می روی جلوت
ــت  ــداد جمعی ــه و تع ــش یافت ــور افزای کش
شــد  خواهــد  بیشــتر  نیــز  ســالخورده 
اظهــار کــرد: هــر چــه جمعیــت مــا موالیــد 
ــتری  ــهم بیش ــد، س ــته باش ــتری داش بیش
بــه کــودکان و ســهم کمتــری بــه ســالمندان 
اختصــاص خواهــد یافــت و بــا توجــه بــه آنکــه جمعیــت ایــران 
در یــک تــا دو دهــه اخیــر کاهــش موالیــد داشــته و از طرفــی 
ــا  ــه همیــن دلیــل ب ــه، ب تعــداد ســالمندان هــم افزایــش یافت

»پدیــده ســالخوردگی جمعیــت« مواجــه شــده ایم. ربیــع

افزایش 96 درصدی سالمندان ایران در سال 1405

در جلسه علنی شورای شهر انجام شد:
 تجلیل از هنرمندان نفیس ترین

قرآن جهان
کیمیــای وطــن: در یکصــد و ســی و هفتمیــن جلســه 
علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان و بــا حضــور 
ــرآن  ــن ق ــی از نفیس تری ــن رونمای ــان ضم ــهردار اصفه ش
جهــان از تعــدادی از هنرمنــدان و دســت اندرکاران ایــن 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــل آم ــه عم ــل ب ــز تجلی ــمانی نی ــج آس گن
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  از  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای 
ــان، در یکصــد و ســی و هفتمیــن جلســه  شــهرداری اصفه
علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان و بــا حضــور 
ــی  ــت اندرکاران طراح ــدان و دس ــان از هنرمن ــهردار اصفه ش
ــان اســام تجلیــل شــد.  ــن قــرآن جه و اجــرای نفیس تری
ــا رونمایــی از ایــن قــرآن نفیــس در  در ایــن مراســم کــه ب
 شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز همــراه بــود، از مهــدی 
و مهــرداد جان فــزا بــه عنــوان تهیه کننــدگان ایــن اثــر هنــری 
ــول  ــتاد رس ــتا از اس ــن راس ــن در ای ــد. همچنی ــل ش تجلی
ــان  ــاب قــرآن جه ــن کت ــروژه نفیس تری ــر پ  معتمــدی، مدی
ــن  ــد تذهیــب کار ای ــر مجیــد صــادق زاده، هنرمن اســتاد دکت
ــاب  ــد کت ــی جل ــاعی، قلمزن ــی س ــتاد محمدعل ــروژه، اس پ
ــان  ــی و احس ــان عل ــن، آقای ــره و پاتی ــتفاده از نق ــا اس ب
تحویلیــان در بخــش جواهــرات جلــد و همچنیــن از زحمــات 
اســتاد رضــا قــادران تجلیــل بــه عمــل آمــد. گفتنــی اســت 
کــه نفیس تریــن کتــاب قــرآن جهــان اســام در مــدت 18 
ســال خلــق شــده و تمــام مراحــل کتــاب بــه غیــر از نــگارش 
ــام  ــان انج ــدان اصفه ــط هنرمن ــان و توس ــاب، در اصفه کت
ــروژه در  ــن پ ــه انجــام ای شــده اســت؛ ضمــن اینکــه هزین
مجمــوع 60 میلیــارد ریــال بــوده اســت. از ویژگی هــای 
مهــم نفیس تریــن کتــاب قــرآن جهــان اســام ایــن اســت 
ــاب، تذهیــب مخصوصــی دارد؛  ــن کت کــه هــر صفحــه از ای
ضمــن اینکــه در طــول ۷00 ســال اخیــر، کتــاب نامبــرده تنهــا 
کتابــی اســت کــه در آن، تمــام آیــات قــرآن بــا خــط ثلــث 

نوشــته شــده اســت.

وضعیت سواد در زندان ها و پادگان ها
رییــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی تصریــح کــرد: آمــار 
ــان بی ســواد بیشــتر از ســربازان بی ســواد اســت. در  زندانی
بعضــی اســتان ها ایــن آمــار تــا 10 برابــر افزایــش می یابــد. 
ــاره دوره هــای ســوادآموزی در زندان هــا  ــی باقــرزاده درب عل
گفــت: ســازمان زندان هــا امتیازهــای خوبــی را بــرای 
ــزود:  ــت. وی اف ــه اس ــر گرفت ــان در نظ ــوادآموزی زندانی س
تغییــر بندهــا، مرخصــی و ارایــه خدمــات مختلــف بــه 
زندانیانــی کــه ســوادآموز شــده اند، از جملــه ایــن امتیازهــا 
اســت. معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش خاطرنشــان کــرد: 
ــا ســربازها  ــوال بی ســوادها و کم ســوادها در مقایســه ب معم

ــد. ــم قــرار دارن بیشــتر در معــرض تخلــف و جرای

اخبار کوتاه 

از شهریورماه
 اکران فیلم های کودک و نوجوان 

در سراسر کشور
فیلم هــای ویــژه کــودکان و نوجوانــان از ســوی کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اکــران می شــود. 
معــاون تولیــد کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
ــا  ــن برنامه ریزی ه ــق آخری ــت: طب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــر  ــهریورماه در سراس ــون از ش ــینماهای کان ــت س ــرار اس ق
کشــور فعــال شــوند؛ البتــه در گام نخســت مراکــز اســتان ها 
ــم  ــش فیل ــد از آن نمای ــا بع ــد؛ ام ــران می کنن ــا را اک فیلم ه
ــور  در دیگــر شــهرها هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. یحیی پ
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا فقــط تولیــدات کانــون 
در ایــن ســینماها نمایــش داده می شــود، توضیــح داد: 
تولیــدات قدیمــی کانــون در کنــار تولیــدات خــارج از کانــون 
نمایــش دارنــد. از ســوی دیگــر تــاش می کنیــم فیلم هــای 
غیرایرانــی را هــم نمایــش دهیــم؛ البتــه هنــوز ایــن موضــوع 

ــا قطعــی نشــده اســت. ایمن

رصد کامل بیماری وبا در کشور
بــا  رییــس مرکــز بیماری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت 
بیــان اینکــه در ســه ماهــه اول امســال مــوردی از وبــا در 
ــن  ــت موازی ــزوم رعای ــر ل ــت، ب ــده اس ــاهده نش ــور مش کش
به ویــژه  خطــر،  معــرض  در  اســتان های  در  بهداشــتی 
اســتان های مــرزی تاکیــد کــرد. دکتــر محمدمهــدی گویــا 
بیمــاری  و کنتــرل  درخصــوص آخریــن وضعیــت شــیوع 
ــبختانه  ــت: خوش ــون گف ــال تاکن ــدای س ــور از ابت ــا در کش وب
ــزارش نشــده  ــا در کشــور گ ــوردی از وب ــچ م ــوز هی امســال هن
ــا  ــده و فصــل وب ــی مان ــادی باق ــان زی ــوز زم ــه هن اســت. البت
ــادی دارد ــت زی ــه اهمی ــه ای ک ــازه شــروع شــده اســت. نکت  ت
ــدون مشــاهده  ــه اول ســال را ب ــا ســه ماه ــه م ــن اســت ک ای
مــوردی از ایــن بیمــاری پشــت ســر گذاشــتیم؛ در حالــی کــه ما 
و ســازمان بهداشــت جهانــی بــه دلیــل وضعیــت ویــژه عــراق در 
ایــن مــورد، بســیار نگــران بودیــم. وی افــزود: ایــن امــر ثمــره 
تاشــی همگانی اســت. هــزاران نفــر از نیروهای وزارت بهداشــت 
 در تــاش هســتند کــه ســامت آب را آزمایــش و بیمــاری 
ــاری مشــاهده نشــود.  ــن بیم ــوردی از ای ــا م ــد ت ــرل کنن را کنت
رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت 
همچنیــن بــه مــردم توصیــه کــرد: ســاکنان اســتان هایی کــه در 
معــرض ابتــای بــه وبــا قــرار دارنــد بــه توصیه هــای بهداشــتی 
ــامیدنی  ــامت آب آش ــن از س ــد. همچنی ــل کنن ــت عم ــه دق  ب
مرتــب  و شست وشــوی  غذایــی مطمئــن شــوند  مــواد  و 
دســت ها را نیــز مدنظــر داشــته باشــند. وی تاکیــد کــرد: وقتــی 
موضوعــی توصیــه می شــود حتمــا اهمیــت دارد. بنابرایــن الزم 
اســت اســتان های در معــرض خطــر به ویــژه اســتان های 
هم مــرز بــا عــراق، افغانســتان و پاکســتان بــه توصیــه همــکاران 

ــد. ایســنا وزارت بهداشــت توجــه کنن

اخبار کوتاه 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت –پالک 653اصلی بخش یک گلپایگان 
بااستنادیک  برگ استشهاد محلی که هویت وامضای شهود رسما  آقای عباس عظیمی   فرزند محمد   

گواهی شده است مدعی است که تمامی ششدانگ عمارت پاک 6۵3باقی مانده در گلپایگان بخش یک 

که درصفحه۲8دفتر ۷1اماک ذیل ثبت 1۲936بنام عباس عظیمی   فرزند محمد ثبت وصادروتسلیم گردید 

وبموجب سند رسمی دفتر خانه –به او انتقال قطعی یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند 

رسمی شماره۵3۷93 مورخ1390/10/6 دفتر1در قبال مبلغ یک میلیارد لاير –در رهن بانک صادرات گلپایگان 

است .نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند :اسباب کشی .از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست صدور 

المثنی سند مالکیت نامبرده رانموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 

شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا10روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل 

سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد واگر 

ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی  سند مالکیت مر قوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهد شد .

مسئول دفتر اماک –گرجی م الف 1۲8

آگهی مفقود شدن سند مالکیت –پالک۲فرعی از 653اصلی بخش یک گلپایگان 
آقای عباس عظیمی   فرزند محمد واکرم محسنی فرزند محمد رضا   بااستنادیک  برگ استشهاد محلی 

که هویت وامضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است که تمامی ششدانگ عمارت پاک 6۵3/۲ در 

ثبت 1۵8۷8-1۵8۷9بنام عباس عظیمی    گلپایگان بخش یک که درصفحه 18۷-190دفتر 8۴اماک ذیل 

فرزند محمد واکرم محسنی فرزند محمد رضا   ثبت وصادروتسلیم گردید وبموجب سند رسمی دفتر خانه –به 

او انتقال قطعی یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند رسمی شماره۵3۷9۲مورخ1390/10/6 

دفتر1در قبال مبلغ دو میلیاردودویست میلیون لاير –در رهن بانک صادرات گلپایگان است .نحوه گم شدن یا 

از بین رفتن سند :اسباب کشی .از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت 

نامبرده رانموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 

مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده (نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا10روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت 

وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد واگر ظرف مهلت مقرر 

اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی  سند مالکیت مر قوم صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد شد .

مسئول دفتر اماک –گرجی م الف 1۲9

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم وقت رسیدگی به خانم نغمه مهر پاک
نظر به اینکه  آقای میر شاد قدیمی    فرزند جهانگیردادخواستی به طرفیت نغمه مهر پاک فرزند خدا مراد  به 

خواسته :انتقال سند تقدیم که به شورای حل اختاف شعبه 1 فاورجان ارجاع و به کاسه 9۴/1۵31ثبت رای 

صادر شده است واخطار اجرائیه نیز صادر گردیده است و خوانده 1مجهول المکان معرفی نموده است .  لذا به 

تقاضای خواهان ودستور ریاست شورا وبه استناد ماده ۷3ق .آ.د.م  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 

االنتشا ر در ج وآگهی می شود واز خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختاف شعبه 

1 حقوقی فاورجان واعام  نشانی وآدرس دقیق ودریافت نسخه ثانی اخطار اجرائیه برای وقت مقرر در شورای 

حل اختاف شعبه 1 فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید. در غیر این صورت  این آگهی به منزله اباغ محسوب 

شده و شورا /دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعام خواهد نمود  . 

رئیس شورای حل اختاف شعبه1حقوقی فاوجان -   

دادنامه 
شماره داد نامه 9۵099۷36۵۴0000۲6 تاریخ تنظیم :9۵/1/18شماره پرونده :93099836۵۴8003۴6 شماره 

بایگانی شعبه : 930811 پرونده کاسه : 93099836۵۴8003۴6 شعبه 10۲دادگاه کیفری دوشهر  فاورجان 

)10۲جزایی سابق(تصمیم نهایی : 9۵099۷36۵۴0000۲6 شاکی : آقای احمد رضا قاسمی-فرزندامین اله  - به 

نشانی : جوجیل خ اصلی بهار ۲پ ۲88-متهمین: 1- آقای علی شهباز زاده معروف به علی آبادان۲- آقای غام 

صادقی هردو  به نشانی مجهول المکان 3-آقای داود علی محمدی به نشانی اصفهان خ زینبیه خ ش رستمی 

ک الله پ 16. ۴-آقای محسن کریمی به نشانی فوالد شهر محله سی۵پ۲۴3خ مشتاق .اتهام ها:1- مشارکت 

در ایراد ضرب وجرح عمدی ۲- توهین به اشخاص عادی  . گردشکا ر:دادگاه باتوجه به محتویات  پرونده ختم 

رسیدگی رااعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه : در خصوص اتهام 1- آقای غام 

صادقی ۲- آقای داود علی محمدی 3- آقای محسن کریمی ۴- آقای علی آبادان همگی  دایر بر مشارکت 

ایراد ضرب وجرح وتوهین نسبت به شاکی آقای احمد رضا قاسمی فرزند امین اله با توجه به شکایت شاکی 

وگواهی پزشک قانونی وتحقیقات صورت گرفته وشهادت شهود وعدم حضور متهمین وعدم ایراد ودفاع وسایر 

قراین وامارات موجود بزه منتسب به متهمین محرز است دادگاه با استناد به مواد 6۵3-6۴۵-۷09قانون 

مجازات اسامی و608قانون تعزیرات متهمین را مشترکا به پرداخت 1- یک در صد دیه کامله بابت شکستگی 

دنده هشتم سمت راست غیر محاط برقلب ۲- یک در صد دیه کامله بابت شکستگی دنده هشتم سمت چپ 

قفسه سینه غیر محاط برقلب 3- یک در صد دیه کامله بابت جراحت دامیه ساق پای راست ۴-  یک در صد 

دیه کامله بابت جراحت دامیه پای چپ ۵ -نیم درصد دیه کامله بابت جدا شدن ناخن انگشت اول پای راست 

6- یک در صد دیه کامله بابت سقوط ناخن های انگشت های اول ودوم پای چپ در حق شاکی عاوه برآن هر 

کدام از متهمین را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت توهین نسبت به شاکی 

محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف مدت ۲0روز قابل واخواهی در این دادگاه  وسپس ظرف مدت۲0روز 

قابل  تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است . 

رئیس شعبه 10۲دادگاه کیفری دو فاورجان –ابراهیمی -. 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت 
خانم ربابه آل رسول  فرزند محمد  بااستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت وامضای شهود رسما گواهی 

شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به تمامت یک چهارم از یک سهم از پنج سهم از 

ششدانگ یک قطعه زمین مربوط  به پاک ثبتی 66۷/30واقع دربلوار شفق  بخش 9ثبت اصفهان به سریال 

۴۲683۴/۲که در صفحه 301دفتر 136اماک ذیل ثبت 1۴۴۴6به نام نامبرده فوق  ثبت شده است وسند صادر 

شده وسپس مفقود شده است  بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 

یک اصاحی ماده 1۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعیه انجام معامله نسبت 

به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا10روز به این اداره مراجعه 

واعتراض خود را کتبا ضمن ارئه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تامراتب صورت مجلس واصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد ودر صورت انقضائ مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض بدونه 

ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مر قوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد .

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان 

ابالغ رای شورا
شماره پرونده 3/9۵شماره دادنامه ۲0 تاریخ :9۵/1/۲8 مرجع رسیدگی شعبه 11حقوقی شورای حل اختاف 

لنجان   خواهان : آقای نعمت اله هدایت فرزند خدا رحم به نشانی :کلیشاد خ مطهری ک مسجد جامع پ 

۷۲ خواندگان:  1-آقای رسول رضایی فرزند حسین ۲-علی فغانی فرزند محمد  به نشانی هر دو فوالد شهر 

بلوار شهید مطهری پ ۴باالتر از بانک ملی   گردشکار:با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی 

اعضای محترم شورا ضمن اعام  ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

اله هدایت فرزند  آقای نعمت  : رای قاضی شورای حل اختاف: در خصوص دادخواست   نماید   رای می 

به خواسته مطالبه  فرزند محمد   فغانی  فرزند حسین ۲-علی  به طرفیت1-آقای رسول رضایی  خدا رحم 

مبلغ یکصد وپنجاه میلیون وپانصد هزار لاير به عنوان یک فقره چک به شماره ۴۵318عهده حساب جاری 

۴۴8۵8۲8بانک سپه وسررسید مورخ 90/۷/11ومطالبه خسارت تاخیر تادیه وخسارت دادرسی شورا نظر به 

شرح دادخواست تقدیمی خواهان وتصویر مصدق چک مستند ادعا وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک 

محال علیه واینکه مستندات ادعا مصون از هر گونه ایرادی از سوی خوانده باقی مانده است وصدور ووجود 

چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد واینکه در قبال دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است 

وبا توجه به نظریه مشورتی اعضاء بااستصحاب بقاء دین خواسته راثابت وبا استناد به مواد 310و313قانون 

تجارت و198و۵1۵و۵19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدنی وماده واحده قانون 

استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲قانون اصاح موادی از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ یکصد وپنجاه میلیون وپانصد هزار لاير بعنوان  اصل خواسته وپرداخت خسارت تا خیر تادیه 

از تاریخ سررسید چک تازمان پرداخت بدهی که براساس نرخ شاخص تورم اعامی سالیانه از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسامی  ایران محاسبه می شود مبلغ هزینه دادرسی به مبلغ دویست وهفتاد ونه هزار تومان 

)دو میلیون وهفتصد ونود هزار لاير بابت هزینه دادرسی ( درحق خواهان صادر می نماید .رای صادره غیابی 

وظرف مهلت  ۲0 روز ازتاریخ  اباغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از پایان مهلت واخواهی ظرف مهلت 

۲0روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان لنجان می باشد . قاضی شعبه 11حقوقی شورای 

حل اختاف لنجان   –رضایی -

اخطار اجرایی
مشخصات  محکوم علیه:نام:مهران  نام خانوادگی: کیان ارسی نام پدر :هوشنگ - نشانی مجهول المکان 

–مشخصات محکوم له :نام:محمدصادق - نام خانوادگی: توکلی گارماسه نام پدر :محمدحسین . نشانی محل 

اقامت :گارماسه خ مشهد کوچه شهید ابراهیم توکلی پ۴۴1- محکوم به:به موجب رای شماره 1660تاریخ 

علیه  است. محکوم  یافته  قطعیت  فاورجان  که  اختاف شهرستان  9۴/11/۲۷حوزه۲ حقوقی شورای حل 

محکوم است به:پرداخت چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

لغایت زمان اجرای حکم هزینه دادرسی به مبلغ یکصد وپنجاه هزار لاير در حق محکوم له ونیم عشراز محکوم 

به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت.ماده 3۴قانون اجرای احکام همین که اجرائیه به محکوم 

علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 10روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفائ محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود 

را قادر به اجرائیه نداند باید باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجراتسلیم کند واگر 

مالی ندارد صریحا اعام نماید . شعبه۲مجتمع شماره 1 شورای حل اختاف فاورجان 

گواهی  حصروراثت

خانم اعظم کیانی فاورجانی  بشناسنامه شماره 188 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 9۵/۵۲۵تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عبد الحسین 

کیانی فاورجانی  بشناسنامه شماره 11۲۵ در تاریخ 139۴/8/18 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 

عبارتند از 1- جعفرکیانی فاورجانی فرزند عبد الحسین شماره شناسنامه  1۵3 نسبت با متوفی: فرزند  ۲- 

شهر بانو کیانی فاورجانی فرزند عبد الحسین شماره شناسنامه ۴ نسبت با متوفی: فرزند 3- اشرف کیانی 

فاورجانی فرزندعبد  الحسین شماره شناسنامه ۴۷86 نسبت با متوفی: فرزند ۴- اعظم کیانی فاورجانی 

فرزند عبد الحسین شماره شناسنامه 188- نسبت با متوفی :فرزند ۵- معصومه کیانی فاورجانی فرزند عبد 

الحسین شماره شناسنامه 11۵ نسبت با متوفی :فرزند6- فاطمه اله دادیان فاورجانی فرزند عبد الحسین 

شماره شناسنامه۲۵۷۷نسبت با 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 غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول 

خانواده و امور حسبی

مزایده
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده 6۲۲6/9۴ ش ج / اول / به خانم 

رباب مظلوم الذاکرین و علیه آقای منیر حقانی زاده به آدرس قبلی اصفهان خ کاوه کوچه تربیت معلم شهید 

باهنر بعد از استخر فجر کوچه ماه گل پاک ۲19 طبقه فوقانی و آدرس جدید مجهول المکان بابت محکوم به و 

هزینه های اجرایی به مبلغ ۲۲/۷۵0/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( کمد تک درب چوبی قهوه 

ای ۲ عدد به مبلغ ۴00/000 ریال ۲( کمد پارچه ای جالباسی یک عدد به مبلغ 300/000 ریال 3( کمد فلزی دو 

درب به مبلغ ۴00/000 ریال ۴( چرخ خیاطی مدل قدیمی پاناما همراه با میز چوبی به مبلغ 600/000 ریال ۵( 

تخت چوبی یک نفره همراه با تشک به مبلغ ۴00/000 ریال 6( جارو برقی مدل فورسون به مبلغ ۴00/000 ریال 

۷(  آباژور پایه کوتاه به مبلغ ۲00/000 ریال 8( اسنک پرتقال دو عددی به مبلغ ۲00/000 ریال 9( اتوبخار دستی 

مدلهای ها میلتون و بروون ۲ عدد به مبلغ ۲00/000 ریال 10( آسیاب برقی با مارک گولدی )1 ۲ 3( به مبلغ 

۲00/000 ریال 11( سشوار استیل متوسط با مارک جانسون و سشوارمسافرتی کوچک با مارک الکترا ۲ عدد به 

مبلغ ۲00/000 ریال 1۲( گوشت کوب برقی مستعمل با مارک براون به مبلغ 300/000 ریال 13( آسیاب برقی با 

مارک گوسومیک به مبلغ 300/000 ریال 1۴( دستگاه هسته گیر دستی + دستگاه پیاز خرد کن دستی ۲ عدد به 

مبلغ 100/000 ریال 1۵( هاون برقی با مارک مولنیکس به مبلغ ۵00/000 ریال 16( همزن برقی به مبلغ ۲00/000 

ریال 1۷( آب میوه گیری سه کاره پارس خزر به مبلغ 800/000 ریال 18( چتر دستی معمولی ۴ عدد به مبلغ 

۵0/000 ریال 19( سماور گازی به مبلغ 300/000 ریال ۲0( ترازوی کفی زمینی با مارک شقایق ۵0/000 ریال ۲1( 

جعبه ابزار کوچک به رنگ قرمز و جعبه ابزار متوسط به رنگ طوسی همراه با پیچ و آچار های مختلف ۲ عدد 

به مبلغ 800/000 ریال ۲۲( توپ والیبال ۲ عدد به مبلغ ۵0/000 ریال ۲3( رختخواب مستعمل غیر قابل ارزش 

۲۴( لباسهای زنانه و مردانه و بچگانه مستعمل غیر قابل ارزش ۲۵( قطار اسباب بازی نو به مبلغ ۲00/000 ریال 

۲6( چمدان حاوی کتاب و لباسهای بچگانه غیر قابل ارزش ۲۷( المپ احتیاط مثلثی اتومبیل به مبلغ ۵0/000 

ریال ۲8( پارچ شیشه ای ایرانی ۴ عدد به مبلغ ۵0/000 ریال ۲9( اجاق گاز فردار پنج شعله سفید رنگ به 

مبلغ 30( سه عدد قابلمه تفلون و سه عدد  ماهی تابه 6 سری ۵0/000 ریال 31( ظروف پاستیکی مسافرتی 

1سری به مبلغ ۷0/000ریال 3۲( یخچال فریزر دو درب با مارک تارا به مبلغ ۲/۵00/000 ریال 33( ظروف فلزی 

1سری به مبلغ 100/000 ریال 3۴( آینه روکش آب نقره ۲00/000 ریال 3۵( کاسه سرامیک ۲ عدد به مبلغ ۵0/000 

ریال 36( صندوق شیشه نوشابه ۲ عدد به مبلغ ۵0/000 ریال 3۷( بخاری گازی آرلوکس معمولی و پار طرح 

شومینه ۲ عدد به  مبلغ 1/۲00/000 ریال 38(پنکه پایه بلند به مبلغ ۵00/000 ریال 39( تلوزیون ۲1 اینچ المپی 

قدیمی با مارک گرانیک به مبلغ 300/000 ریال  دستگاه سی دی و دی وی دی با مارک مارشال به مبلغ 100/000 

ریال ۴1( قاب ملیله دوزی  60در 90 به مبلغ 300/000ریال ۴۲( ساعت دیواری معمولی ۵0/000 ریال ۴3( سه 

تخته پتوی مافه کشیده کنار اتاق + پنج عدد بالش + یک جفت متکای فرش ماشینی  به مبلغ ۲00/000 ریال 

۴۴(  قابلمه روحی در اندازه های  مختلف 6 عدد به مبلغ 600/000 ریال ۴۵( گاز پیک نیک به مبلغ ۲00/000 

ریال ۴6( کالسکه کودک به مبلغ ۵00/000 ریال ۴۷( ویترین چوبی حدود ۲8۵/1 متر به مبلغ 300/000 ریال 

۴8( سرویس بلور + سرویس آجیل خوری +سرویس چینی 6 نفره به مبلغ 800/000 ریال ۴9( راکت پینگ 

پنگ ۲ عدد به مبلغ ۲0/000 ریال  ۵0( قالیچه کوچک ماشینی به مبلغ ۲00/000 ریال ۲ عدد ۵1( دریل دستی 

برقی مدل تا کتیا همراه با جعبه مربوطه به مبلغ 1/000/000 ریال ۵۲( رو فرشی 6 متری به مبلغ ۵00/000 ریال 

۵3( صندوق پاستیکی مخصوص میوه فاقد ارزش ۵۴( ماشین لباسشوئی شکاری قدیمی به مبلغ ۲00/000 

ریال ۵۵( میز عسلی شیشه ای با پایه های فلزی 3 عدد به مبلغ 100/000 ریال ۵6( ساک دستی )پارچه ای 

برزنتی ( 3 عدد به مبلغ 1۵0/000 ریال ۵۷( ظرف غذای استیل کوچک به مبلغ ۲0/000 ریال۵8( گلدان بلور 

رومیزی به مبلغ 100/000 ریال ۵9( آب نمای سرامیکی به مبلغ ۲00/000 ریال  60( ظرف مسی فلمزنی شده به 

مبلغ 800/000 ریال 61( میز تلویزیون شیشه ای کوچک مبلغ ۲00/000 ریال 6۲( تابلو سه تکه ای چوبی دیواری 

به مبلغ ۵0/000 ریال 63( زود پز به مبلغ ۵0/000 ریال 6۴( قوری چینی مبلغ 100/000 ریال 6۵( ظروف مختلف 

آشپزخانه مقداری ۲00/000 ریال   66( چوب لباس ایستاده به مبلغ 100/000 ریال که جمعا به مبلغ 19/860/000 

ریال طبق نظریه کارشناسی ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در 

نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 9۵/۴/۲۷ در ساعت 11تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختاف 

اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکا برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 

با واریز مبلغ 10 در صد قیمت پایه به شماره حساب ۲1۷13۵0۲0۵001 بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل ۵ 

روز  قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود 

در خصوص پرونده کاسه 6۲۲6/9۴ ش ج ر اول ، که خانم رباب مظلوم الدین الذاکرین به طرفیت منیر 

حقانی زاده ، خواهشمند یک نوبت اباغ نشر آگهی صورتجلسه مزایده طبق مفاد صورتجلسه و با این مضمون 

که چنانچه مایلید در مورخ 9۵/۴/۲۷  در ساعت 11 تا10 صبح در محل اجرای احکام واقع در شیخ صدوق 

شمالی – چهارراه وکاء مراجعه نمایید را منتشر نمایید/  شماره : 8۵۴3/م الف مدیر اجرای احکام مجتمع 

شماره یک )نوبت صبح ( شهرستان اصفهان

مزایده
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده 6۲۲6/9۴ ش ج / اول / به خانم 

رباب مظلوم الذاکرین و علیه آقای منیر حقانی زاده به آدرس قبلی اصفهان خ کاوه کوچه تربیت معلم شهید 

باهنر بعد از استخر فجر کوچه ماه گل پاک ۲19 طبقه فوقانی و آدرس جدید مجهول المکان بابت محکوم به و 

هزینه های اجرایی به مبلغ ۲۲/۷۵0/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( کمد تک درب چوبی قهوه 

ای ۲ عدد به مبلغ ۴00/000 ریال ۲( کمد پارچه ای جالباسی یک عدد به مبلغ 300/000 ریال 3( کمد فلزی دو 

درب به مبلغ ۴00/000 ریال ۴( چرخ خیاطی مدل قدیمی پاناما همراه با میز چوبی به مبلغ 600/000 ریال ۵( 

تخت چوبی یک نفره همراه با تشک به مبلغ ۴00/000 ریال 6( جارو برقی مدل فورسون به مبلغ ۴00/000 ریال 

۷(  آباژور پایه کوتاه به مبلغ ۲00/000 ریال 8( اسنک پرتقال دو عددی به مبلغ ۲00/000 ریال 9( اتوبخار دستی 

مدلهای ها میلتون و بروون ۲ عدد به مبلغ ۲00/000 ریال 10( آسیاب برقی با مارک گولدی )1 ۲ 3( به مبلغ 

۲00/000 ریال 11( سشوار استیل متوسط با مارک جانسون و سشوارمسافرتی کوچک با مارک الکترا ۲ عدد به 

مبلغ ۲00/000 ریال 1۲( گوشت کوب برقی مستعمل با مارک براون به مبلغ 300/000 ریال 13( آسیاب برقی با 

مارک گوسومیک به مبلغ 300/000 ریال 1۴( دستگاه هسته گیر دستی + دستگاه پیاز خرد کن دستی ۲ عدد به 

مبلغ 100/000 ریال 1۵( هاون برقی با مارک مولنیکس به مبلغ ۵00/000 ریال 16( همزن برقی به مبلغ ۲00/000 

ریال 1۷( آب میوه گیری سه کاره پارس خزر به مبلغ 800/000 ریال 18( چتر دستی معمولی ۴ عدد به مبلغ 

۵0/000 ریال 19( سماور گازی به مبلغ 300/000 ریال ۲0( ترازوی کفی زمینی با مارک شقایق ۵0/000 ریال ۲1( 

جعبه ابزار کوچک به رنگ قرمز و جعبه ابزار متوسط به رنگ طوسی همراه با پیچ و آچار های مختلف ۲ عدد 

به مبلغ 800/000 ریال ۲۲( توپ والیبال ۲ عدد به مبلغ ۵0/000 ریال ۲3( رختخواب مستعمل غیر قابل ارزش 

۲۴( لباسهای زنانه و مردانه و بچگانه مستعمل غیر قابل ارزش ۲۵( قطار اسباب بازی نو به مبلغ ۲00/000 ریال 

۲6( چمدان حاوی کتاب و لباسهای بچگانه غیر قابل ارزش ۲۷( المپ احتیاط مثلثی اتومبیل به مبلغ ۵0/000 

ریال ۲8( پارچ شیشه ای ایرانی ۴ عدد به مبلغ ۵0/000 ریال ۲9( اجاق گاز فردار پنج شعله سفید رنگ به 

مبلغ 30( سه عدد قابلمه تفلون و سه عدد  ماهی تابه 6 سری ۵0/000 ریال 31( ظروف پاستیکی مسافرتی 

1سری به مبلغ ۷0/000ریال 3۲( یخچال فریزر دو درب با مارک تارا به مبلغ ۲/۵00/000 ریال 33( ظروف 

فلزی 1سری به مبلغ 100/000 ریال 3۴( آینه روکش آب نقره ۲00/000 ریال 3۵( کاسه سرامیک ۲ عدد به مبلغ 

۵0/000 ریال 36( صندوق شیشه نوشابه ۲ عدد به مبلغ ۵0/000 ریال 3۷( بخاری گازی آرلوکس معمولی و 

پار طرح شومینه ۲ عدد به  مبلغ 1/۲00/000 ریال 38(پنکه پایه بلند به مبلغ ۵00/000 ریال 39( تلوزیون ۲1 

اینچ المپی قدیمی با مارک گرانیک به مبلغ 300/000 ریال  دستگاه سی دی و دی وی دی با مارک مارشال 

به مبلغ 100/000 ریال ۴1( قاب ملیله دوزی  60در 90 به مبلغ 300/000ریال ۴۲( ساعت دیواری معمولی ۵0/000 

ریال ۴3( سه تخته پتوی مافه کشیده کنار اتاق + پنج عدد بالش + یک جفت متکای فرش ماشینی  به 

مبلغ ۲00/000 ریال ۴۴(  قابلمه روحی در اندازه های  مختلف 6 عدد به مبلغ 600/000 ریال ۴۵( گاز پیک نیک 

به مبلغ ۲00/000 ریال ۴6( کالسکه کودک به مبلغ ۵00/000 ریال ۴۷( ویترین چوبی حدود ۲8۵/1 متر به مبلغ 

300/000 ریال ۴8( سرویس بلور + سرویس آجیل خوری +سرویس چینی 6 نفره به مبلغ 800/000 ریال ۴9( 

راکت پینگ پنگ ۲ عدد به مبلغ ۲0/000 ریال  ۵0( قالیچه کوچک ماشینی به مبلغ ۲00/000 ریال ۲ عدد ۵1( 

دریل دستی برقی مدل تا کتیا همراه با جعبه مربوطه به مبلغ 1/000/000 ریال ۵۲( رو فرشی 6 متری به مبلغ 

۵00/000 ریال ۵3( صندوق پاستیکی مخصوص میوه فاقد ارزش ۵۴( ماشین لباسشوئی شکاری قدیمی به 

مبلغ ۲00/000 ریال ۵۵( میز عسلی شیشه ای با پایه های فلزی 3 عدد به مبلغ 100/000 ریال ۵6( ساک دستی 

)پارچه ای برزنتی ( 3 عدد به مبلغ 1۵0/000 ریال ۵۷( ظرف غذای استیل کوچک به مبلغ ۲0/000 ریال۵8( 

گلدان بلور رومیزی به مبلغ 100/000 ریال ۵9( آب نمای سرامیکی به مبلغ ۲00/000 ریال  60( ظرف مسی 

فلمزنی شده به مبلغ 800/000 ریال 61( میز تلویزیون شیشه ای کوچک مبلغ ۲00/000 ریال 6۲( تابلو سه تکه 

ای چوبی دیواری به مبلغ ۵0/000 ریال 63( زود پز به مبلغ ۵0/000 ریال 6۴( قوری چینی مبلغ 100/000 ریال 

6۵( ظروف مختلف آشپزخانه مقداری ۲00/000 ریال   66( چوب لباس ایستاده به مبلغ 100/000 ریال که جمعا 

به مبلغ 19/860/000 ریال طبق نظریه کارشناسی ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع 

نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 9۵/۴/۲۷ در ساعت 11تا 10 صبح در محل اجرای احکام 

شورای حل اختاف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکا برگزار نماید طالبین شرکت در 

جلسه مزایده می توانند با واریز مبلغ 10 در صد قیمت پایه به شماره حساب ۲1۷13۵0۲0۵001 بانک ملی و ارائه 

فیش آن حداقل ۵ روز  قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده 

 مزایده خواهد بود / شماره : 8۵۴۴/م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک )نوبت صبح ( شهرستان

 اصفهان



لوازم آرایشی 
دو تاریخ انقضا دارد

متاســفانه برخــی افــراد هنــگام خریــد انــواع لــوازم 
آرایشــی و بهداشــتی بــه همــه چیــز آن توجــه 
ــد  ــا نمی دانن ــرف. آن ه ــخ مص ــز تاری ــد، ج می کنن
 کــه نادیــده گرفتــن تاریــخ مصــرف لــوازم آرایشــی 
 و اســتفاده از محصــوالت تاریخ گذشــته، چه عوارض 

و مشکالتی خواهد داشت.
 دکتــر مباشــر، عضــو مرکــز تحقیقــات پوســت 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش ــلول های بنیادی و س
ــوه  ــا نح ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــت: ب ــران گف ته
نگهــداری و مدت زمــان مانــدگاری انــواع لــوازم 
آرایشــی، ابتــدا الزم اســت بدانیــد کــه محصــوالت 
ــه  ــی ک ــوالت خارج ــا محص ــی ی ــتاندارد داخل اس
ــتند ــت هس ــای الزم از وزارت بهداش  دارای مجوزه

دو نــوع تاریــخ مصــرف دارنــد؛ تاریــخ اول، همــان 
تاریخــی اســت کــه مدت زمــان انقضــای محصــول 
را نشــان می دهــد؛ مثــال اگــر روی یــک محصــول 
 آرایشــی تاریــخ ۲۰۱۵ یــا ۱۳۹۵ درج می شــود
تاریــخ مصــرف دوم، بــه شــکل یــک قوطــی کــرم 
بــا در بــاز، پشــت محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی 
درج و کنــار ایــن قوطــی عددهایــی ماننــد ۳، ۹، ۱۲ 

یــا هــر عــدد دیگــری نوشــته می شــود. 
معنــای ایــن اعــداد، آن اســت کــه در صــورت بــاز 
ــا  ــد ۳، ۹ ی ــی، می توانی ــول آرایش ــردن در محص ک
ــر  ــی اگ ــی حت ــد؛ یعن ــرف کنی ــاه آن را مص ۱۲ م
ــم  ــد ه ــته باش ــول نگذش ــای محص ــخ انقض تاری
بایــد بــه ایــن تاریــخ انقضــای دوم توجــه کنیــد تــا 
 دچــار عــوارض اســتفاده از محصــول تاریخ گذشــته 

نشوید.
تاریخ مصرف، نشانه چیست؟

تولیدکننــده  تاریــخ مصرفــی کــه کارخانه هــای 
خــود  محصــوالت  روی  آرایشــی  لــوازم  انــواع 
ــن  ــی تعیی ــی علم ــاس اصول ــد، براس درج می کنن
مــواد  حــاوی  آرایشــی،  محصــوالت  می شــود. 
ــده ای هســتند کــه از رشــد میکــروب  محافظت کنن
پیشــگیری  قــارچ در مــدت زمــان معینــی،  و 

 . می کننــد
زمانــی کــه تاریــخ مصــرف لــوازم آرایشــی خشــک 
ــر ایــن مــواد محافــظ هــم  ــا مرطــوب بگــذرد، اث ی
از بیــن مــی رود؛ در ایــن صــورت، خطــر رشــد 
لــوازم  در  میکروبــی  و  قارچــی  آلودگی هــای 
ــال روشــن  ــن  کام ــاد می شــود؛ بنابرای ــش  ایج آرای
ــد ــوالت فاس ــن محص ــتفاده از ای ــه اس ــت ک  اس

عوارضی برای مصرف کننده خواهد داشت.
زیبایــی  روی محصــوالت  تاریــخ مصــرف   درج 
نشــان دهنده  انــواع کرم هــا،  ماننــد  درمانــی  و 
ــی  ــت؛ یعن ــواد اس ــن م ــی ای ــان اثربخش مدت زم
اگــر از یــک کــرم ضدلــک کــه ۶ مــاه تاریــخ 
مصــرف دارد بــه  مــدت ۱ یــا ۲ســال اســتفاده 
ــاه اول،  ــد از ۶ م ــید بع ــن باش ــد مطمئ ــد، بای کنی
دیگــر خاصیــت درمانــی و زیبایــی نخواهــد داشــت 
 و حتــی می توانــد ســالمتتان را هــم بــه خطــر 

بیندازد.
  حتــی گاهــی محصــوالت آرایشــی، بهداشــتی 
ــان  ــخ مصرفش ــتن تاری ــس از گذش ــی، پ و درمان
تبدیــل  بــرای پوســت  یــک مــاده مضــر   بــه 

می شوند. 
زمــان  طــول  در  شــیمیایی  تغییــرات  ایجــاد 
ایــن محصــوالت و قــرار گرفتــن آن هــا در  در 
محیط هــای گــرم و مرطــوب، می توانــد آن هــا 
 را بــرای پوســت مــا بســیار مضــر و خطرنــاک

 کند.

بهداشت و سالمت

کاهش 12 درصدی تماس با 110 
در 10 روز اول ماه رمضان 

 معــاون عملیــات فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان 
از کاهــش ۱۲ درصــدی تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ۱۱۰ 
ــه  ــن فرماندهــی در ۱۰ روز اول مــاه رمضــان نســبت ب ای

مــدت مشــابه قبــل از ایــن مــاه خبــر داد. 
گفت وگــوی  در  آهنگــران  ملکــی  علــی  ســرهنگ 
ــگاه خبــری پلیــس گفــت:  ــگار پای ــا خبرن اختصاصــی ب
برابــر آمارهــای بــه دســت آمــده در ۱۰ روز ابتدایــی 
مــاه مبــارک رمضــان تعــداد ۳۲ هــزار تمــاس بــا مرکــز 
ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی ۱۱۰ فرمانده ــای پلیس فوریت ه
برقــرار شــده و ۵ هــزار مــورد نیــز مراجعــه حضــوری بــه 
یگان هــای انتظامــی داشــتیم کــه ایــن رقــم نســبت بــه 
ــا کاهــش ۱۲ درصــدی  ــل از آن ب مــدت مشــابه مــاه قب
ــات  ــش مراجع ــل کاه ــی از دالی ــود. وی یک ــه رو ب روب
ــم در  ــش جرای ــس را کاه ــه پلی ــی ب ــوری و تلفن حض
ــات  ــت: تحقیق ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــدت عن ــن م ای
ــارک  ــاه مب ــا ورود م ــه ســاله ب ــه هم نشــان می دهــد ک
رمضــان همــراه بــا دگرگونــی درونــی فــرد، جامعــه نیــز 
ــن  ــراد در ای ــود؛ اف ــراه می ش ــی هم ــی مثبت ــا دگرگون ب
ــی  ــری لفظ ــی درگی ــرم و حت ــف، ج ــر تخل ــا کمت  روزه
ــا  ــه آماره ــوری ک ــه ط ــوند؛ ب ــب می ش ــی مرتک و فیزیک
نشــان می دهــد در ۱۰ روز اول مــاه رمضــان، جرایــم 
خشــن ۵ درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. ســرهنگ 
آهنگــران ســپس بــه آمــار دو ماهــه از تماس هــای 
مــردم بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ اســتان اشــاره 
کــرد و اظهــار داشــت: در فروردیــن و اردیبهشــت ماه 
ــا ایــن مرکــز  امســال ۲74هــزار و 488 مــورد تمــاس ب
برقــرار شــده کــه ایــن رقــم ۱/4 درصــد نســبت بــه مــدت 
ــوان  ــل افزایــش داشــته اســت و می ت مشــابه ســال قب
ایــن افزایــش تماس هــا را نشــانه اعتمــاد بیشــتر مــردم 

ــه پلیــس دانســت.  ب
ــزار  ــداد ۱۰4 ه ــت: تع ــوان داش ــئول عن ــام مس ــن مق  ای
و ۳8 مــورد از ایــن تماس هــا منجــر بــه انجــام عملیــات 
توســط واحدهــای اجرایــی شــده کــه مامــوران در بیشــتر 
ــدا  ــور پی ــل حض ــه در مح ــر ۱۵ دقیق ــا زی ــن تماس ه ای
ــن  ــورد از ای ــزار و ۶۰ م ــت: 8۹ه ــان داش ــد. وی بی کردن
تماس هــا راهنمایــی و ارشــاد بودنــد و هــزار و ۱۵۲ مــورد 
ــه بررســی  ــاز ب ــاری را شــامل می شــدند کــه نی ــز اخب  نی
و تحقیقــات و کارهــای اطالعاتــی بیشــتر داشــتند؛ ماننــد 
ارایــه گــزارش از خریــد و فــروش مــواد مخــدر، ســرقت 
اراذل و اوبــاش، قاچــاق کاال و... کــه ایــن اقدامــات 
ــه  ــز ب ــا نی ــد آن ه ــه ۹۰ درص ــک ب ــدند و نزدی ــام ش انج

نتیجــه رســیدند. 
معــاون عملیــات فرماندهــی انتظامــی اســتان از مراجعــه 
ــه یگان هــای انتظامــی  حضــوری ۳۳ هــزار و ۶۰۶ نفــر ب
ــز  ــم نی ــن رق ــت: ای ــر داد و گف ــه امســال خب در دو ماه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۱/۵ درصــد رشــد 

داشــته اســت. 
ســرهنگ ملکــی آهنگــران بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت 
۳۳هــزار و ۵۵۳ مــورد تمــاس غیرفوریتــی و 88 هــزار و 
۶۳۲ مــورد تمــاس غیــر قابــل رســیدگی بــا ایــن مرکــز 
برقــرار شــده، عنــوان داشــت: توصیــه مــا بــه شــهروندان 
ایــن اســت کــه بــرای هــر مــوردی بــا شــماره ۱۱۰ تمــاس 
نگیرنــد و اجــازه دهنــد پلیــس بــا فراغــت بــال بیشــتر 
ــه حضــور  ــاز ب ــوده و نی ــی ب ــه فوریت ــی ک ــه تماس های ب
ــام  ــن مق ــد. ای ــیدگی کن ــت، رس ــه اس ــور در صحن مام
ــوان  ــی عن ــی را تماس های ــای فوریت ــی تماس ه انتظام
کــرد کــه نیازمنــد حضــور مامــور در زیــر ۱۵ دقیقــه 
ــه  ــامل ارای ــا ش ــن تماس ه ــت: ای ــان داش ــت و بی اس
گــزارش از درگیــری در حــال وقــوع، دســتگیری ســارق 
ــام  ــأ ع ــدر در م ــواد مخ ــروش م ــد و ف ــل، خری در مح
تصادفــات فوتــی و جرحــی، ســرقت های در حــال وقــوع 
مزاحمت هــای در حــال وقــوع، درگیــری اراذل و اوبــاش 
در محــل و زورگیــری در حــال وقــوع اســت. وی افــزود: 
تماس هــای غیرفوریتــی، تماس هایــی هســتند کــه 
نیــاز بــه حضــور مامــوران در زیــر ۱۵ دقیقــه ندارنــد؛ هــر 
چنــد کــه مامــور پلیــس موظــف اســت بــرای رســیدگی 
ــود  ــر ش ــل حاض ــز در مح ــا نی ــوع تماس ه ــن ن ــه ای  ب

و به مشکل تماس گیرندگان رسیدگی کند. 
تماس هــای  تصریــح کــرد:  انتظامــی  مقــام  ایــن 
غیرفوریتــی شــامل ســرقت های عــادی هســتند کــه در 
زمــان مســافرت فــرد مالباختــه انجــام گرفتــه و وی پس 

ــود.  ــه رو می ش ــرقت روب ــه س ــا صحن ــه ب از مراجع
ــا  ــه و ب ــری مراجع ــه کالنت ــرد ب ــد ف ــوارد بای ــن م در ای
تشــکیل پرونــده مشــکل خــود را پیگیری کنــد. همچنین 
ــه بیمــه  ــد ب تصادفــات خســارتی کــه دو طــرف می توانن
مراجعــه و مشکلشــان را حــل کننــد یــا اختالفــات 
ــه ضــرب و جــرح نشــده باشــد  خانوادگــی کــه منجــر ب

مواردی از این دست محسوب می شوند. 
ســرهنگ ملکــی آهنگــران گفــت: یکــی از مــواردی کــه 
ــه حضــوری  ــدم مراجع ــد ع ــه می کنن ــار گالی ــردم اظه م
ــه  ــواد مخــدر اســت ک ــع م پلیــس ۱۱۰ درخصــوص توزی
در ایــن بــاره بایــد بــه شــهروندان بگوییــم ایــن موضــوع 
نیازمنــد کار پلیســی و اطالعاتــی ویــژه اســت تــا مامــوران 
بتواننــد در فرصــت مناســب تمامــی عوامــل شــبکه توزیع 

را شناســایی و دســتگیر کننــد. 
ایــن مقــام انتظامــی از اجــرای عملیات هــای مشــترک 
بیــن یگان هــای مســتقر در کالنتری هــا بــا مامــوران 
ــردم  ــت م ــش امنی ــرای افزای ــی ب ــای تخصص پلیس ه
ــور  ــه منظ ــت: ب ــر داد و گف ــان خب ــارک رمض ــاه مب در م
ــت های  ــاه گش ــن م ــردم از ای ــتر م ــض بیش ــب فی کس
تکیه هــا حوالــی  محله هــا،  ســطح  در   متعــددی 

پارک هــا  همچنیــن  و  مذهبــی  اماکــن  و   مســاجد 
ــم  ــم بتوانی ــه امیدواری ــده ک ــدازی ش ــا راه ان و تفرجگاه ه
بــا انجــام ایــن اقدامــات هــم رضایــت پــروردگار و هــم 
ــردم  ــه م ــم. از هم ــم کنی ــز را فراه ــردم عزی ــت م رضای
پرخیــر  روزهــای  و  شــب ها  ایــن  در   می خواهیــم 
 و برکــت مامــوران پلیــس را از دعــای خیرشــان فرامــوش

 نکنند.
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ــرا  ــه چ ــد ک ــر کرده ای ــئله فک ــن مس ــه ای ــون ب ــا تاکن آی
ــه هیــچ جــای  ــا و ن فقــط پوســت انگشــتان دســت و پ
ــخ آن  ــود؟ پاس ــروک می ش ــام چ ــان در حم ــر بدنم  دیگ

را باید در ِسیر تکاملی بدن جست.
ــگاران، بخش هایــی از پوســت  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــه  ــاس گفت ــا ط ــو« ی ــت بی م ــه آن »پوس ــه ب ــان ک انس
 می شــود، واکنشــی خاص به آب دارد. پوســت انگشــت ها

کــف دســت، انگشــت های پــا و کــف پــا پــس از تمــاس 
ــت  ــن حال ــود و ای ــده می ش ــورا چروکی ــا آب ف ــل ب کام
فقــط مختــص بــه همیــن قســمت ها اســت. معمــوال ۵ 

دقیقــه بــرای ایــن واکنــش کافــی اســت.
امــا ســوال اینجــا اســت که چــرا ایــن قســمت ها چروکیده 
ــده شــدن  ــه چروکی ــد ک ــر می کنن می شــوند؟ برخــی فک

پوســت در نتیجــه یــک واکنــش زیست شــیمیایی بــدن 
ــه در آن آب بعضــی از  ــد اســمزی* ک ــک فرآین اســت؛ ی
 ســاختارهای موجــود در پوســت بیــرون کشــیده می شــود 

و ساختارهای خشک پوستی بر جای می ماند.
ــرن پیــش هــم دانشــمندان می دانســتند  ــک ق ــی ی حت
ــک رفلکــس  ــد ی ــه نمی توان ــش کنجکاوان ــن واکن ــه ای ک

ســاده بــدن یــا در نتیجــه اســمزی باشــد.
 جراحــان در آن موقــع متوجه شــدند که اگــر ارتباط بعضی 
ــش  ــود، واکن ــع ش ــت قط ــتان دس ــه انگش ــاب ب از اعص
ــع ــا آب قط ــاس ب ــس از تم ــت پ ــدن پوس ــروک ش  چ

 می شود. 
بنابرایــن چــروک شــدن انگشــت ها نشــانه  بی عیــب 
بــودن شــبکه عصبــی بــدن اســت. در واقــع ایــن واکنــش 

ــز مــورد  ــدن نی ــی ب ــرای تعییــن وضعیــت شــبکه عصب ب
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس

اســت؛  همســو  کار  اینجــای  علمــی  تــا  جامعــه 
واکنــش  ایــن  کجــا  و  زمانــی  »چــه  اینکــه  امــا 
ایــن  »آیــا  اینکــه  و  یافتــه«  تکامــل  مــا  بــدن  در 
زیســتی  ســازگاری  نوعــی  اول  درجــه  در  مســئله 
گفت و گــو  و  بحــث  جــای  خیــر«  یــا   اســت 

دارد.
فرآینــدی  بــه   )Osmosis( یــا گذرندگــی  *اســمز 
گفتــه می شــود کــه طــی آن حــالل از طریــق یــک 
رقیق تــر  محلــول  جایــی کــه  از  نیمه تــراوا  غشــای 
ــوذ  ــت، نف ــر اس ــول غلیظ ت ــه محل ــی ک ــه جای ــت ب  اس

می کند.

چرا پوست انگشتان در آب چروک می شود؟

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2
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روزه بى ارزش
قال امیرالمومنین علیه السالم:

کم من صائم لیس له من صیامه اال الجوع و الظما و کم من قائم 
لیس له من قیامه اال السهر و العناء.

امام علی علیه السالم فرمود:
 چه بسا روزه دارى که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره اى ندارد 

 و چه بسا شب زنده دارى که از نمازش جز بى خوابى و سختی سودى
 نمی برد.                                                                         نهج البالغه، حکمت 145

-«  حدیث روز   »-

کــه  می گوینــد  محققــان 
ــه  ــاز ب ــان ب ــا ده ــدن ب خوابی
ــابه های  ــیدن نوش ــدازه نوش ان
از  قبــل  زمــان  در  گازدار 
ــه دندان هــا آســیب  خــواب، ب
می زنــد. علــت آســیب دیــدن 
اســت کــه  ایــن  دندان هــا 
ــان  ــیدن از راه ده ــس کش نف
باعــث خشــک شــدن دهــان 
اثــر محافظتــی  می شــود و 
بــزاق را در کشــتن باکتــری 
شــدن  اســیدی  بــر  موثــر 
دهــان از بیــن می بــرد. بــا 

توجــه بــه افزایــش ســطح اســید در شــب ها، خوابیــدن بــا 
ــگام خــواب موجــب  ــاز و تنفــس از راه دهــان هن دهــان ب
محققــان  می شــود.  دنــدان  پوســیدگی  و  فرســایس 
ــح  ــکان در توضی ــه دندانپزش ــه ب ــن یافت ــه ای ــد ک معتقدن
ــا دهــان  ــدان افــرادی کــه ب ــت افزایــش پوســیدگی دن عل

می کنــد. می خوابنــد، کمــک  بــاز 
ــرادی  ــدان در اف ــیدگی دن ــت پوس ــر، وضعی ــوی دیگ از س
کــه بــا دهــان بــاز می خوابنــد، اغلــب در دندان هــای 
عقبــی بدتــر اســت کــه علــت آن خشــک تر بــودن قســمت 
انتهایــی دهــان نــدر مقایســه بــا قســمت جلویی آن اســت.

ــراد  ــب ها در اف ــان در ش ــق ده ــس از طری ــال تنف  احتم
ــه انســدادی خــواب بیشــتر اســت.  ــه آســم و آپن ــال ب مبت
ــدازه اســیدی  ــه ان ــان ک ــادی ســطح pH ده در شــرایط ع
ــی  ــطح خنث ــد، در س ــان می ده ــان را نش ــی ده ــا قلیای ی
ــه  ــه در مجل ــه ک ــن مطالع ــاس ای ــا براس ــت. ام  7.7 اس
Oral Rehabilitation منتشــر شــد، خوابیــدن بــا دهــان 
بــاز، ایــن ســطح خنثــی را بــه یــک ســطح متوســط 

اســیدی بــا pH ۶.۶ کاهــش می دهــد. 

افــراد  برخــی  در  همچنیــن 
ــه ۳.۶  ــیدی ب ــطح اس ــن س ای
افزایــش می یابــد کــه بــرای 
فرســایش مینــای دنــدان کافــی 
اســت و شــبیه نوشــیدن نوشابه 

ــت. ــواب اس ــل از خ گازدار قب
 از ســوی دیگــر، مــردان نســبت 
ــال دارد  ــتر احتم ــان بیش ــه زن ب
کــه بــا دهــان بــاز بخوابنــد؛ بــه 
طــوری کــه براســاس نتایــج 
یــک  تقریبــا  مطالعــه،  یــک 
هنــگام  در  مــردان  از  ســوم 
ــق دهــان نفــس  خــواب از طری
می کشــند؛ امــا ایــن میــزان در زنــان تنهــا ۵ درصــد اســت.

 جــوآن چــوی، محقــق دانشــگاه اوتاگــو در نیوزیلنــد 
و همکارانــش بــرای ایــن تحقیــق وســیله ای ابــداع کردنــد 
ــدان وصــل می شــود و ســطح اســیدی دهــان  ــه دن  کــه ب

را ثبت و داده ها را به یک رایانه منتقل می کند. 
در ادامــه تحقیــق از ۱۰ داوطلــب خواســته شــد کــه در 
ــور  ــا مجب ــد ت ــره بزنن ــود گی ــی خ ــه بین ــواب ب ــگام خ هن

ــد. ــاز بخوابن ــان ب ــا ده ــب را ب ــوند ش ش
ــال  ــنی ۲۵ س ــط س ــه متوس ــان ک ــب دوم، داوطلب  در ش
داشــتند، بــه صــورت عــادی و بــدون گیــره زدن بــه 
ــن  ــای ای ــل داده ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــی خــود خوابیدن بین
بررســی ها تاییــد کــرد کــه نفــس کشــیدن از طریــق دهــان 
یکــی از عوامــل ابتــال بــه بیماری هــای دنــدان ماننــد 

ــت.  ــیدگی آن اس ــدان و پوس ــای دن ــایش مین فرس
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن مطالع ــن اولی ــان، ای ــه محقق ــه گفت ب
تغییــرات pH را در عــرض چنــد روز در داخــل دهــان افــراد 

ــد. ــی می کن ــداوم بررس ــور م ــه ط ــالم ب س

ــدم  ــه اســت: شــبی خــواب دی ــن عــوف گفت ــد هللا ب عب
ــابم  ــد و حس ــن را آوردن ــت و م ــده اس ــت ش ــه قیام  ک
 را بــه آســانی بررســی کردنــد. آنــگاه مــرا به بهشــت بردند 
و کاخ هــای زیــادی بــه مــن نشــان دادنــد. به مــن گفتند: 
درهــای ایــن کاخ را بشــمار؛ مــن هــم شــمردم؛ ۵۰ درب 
داشــت. بعــد گفتنــد: خانه هایــش را بشــمار. دیــدم ۱7۵ 
خانــه بــود. بــه مــن گفتنــد ایــن خانه هــا مــال توســت. 
 آن قــدر خوشــحال شــدم کــه از خــواب پریــدم و خــدا 

را شکر گفتم.
 صبــح کــه شــد نــزد ابــن ســیرین رفتــم و خــواب 

را برایش تعریف کردم.
ــاد  ــی زی ــة الکرس ــو آی ــه ت ــت ک ــوم اس ــت: معل او گف
ــو  ــی ت ــن طــور اســت. ول ــه؛ همی ــم: بل ــی. گفت می خوان
 از کجــا فهمیــدی. گفــت بــرای اینکــه ایــن آیــه ۵۰ کلمــه 
ــب  ــه او تعج ــی حافظ ــن از زیرک ــرف دارد. م و ۱7۵ ح
ــی  ــة الکرس ــه آی ــر ک ــت: ه ــن گف ــه م ــگاه ب ــردم. آن ک
را بســیار بخوانــد، ســختی های مــرگ بــر او آســان 

می شــود.
۱- آیة الکرسی نوری از آسمان است.

۲- آیة الکرسی آیتی از گنج عرش است.
۳- آیة الکرسی باعث ایمنی در سفر است.
4- آیة الکرسی اعالترین نقطه قرآن است.

ــة  ــدن آی ۵- ذکــر رســول مکــرم اســالم در بســتر، خوان
ــود. الکرســی ب

ــه  ــة الکرســی انســان دچــار هیچ گون ــدن آی ــا خوان ۶- ب
آفتــی نخواهــد داشــت.

7- بــرای رفــع فقــر، آیــة الکرســی مؤثــر اســت و کمــک 
الهــی از غیــب می رســد.

ــی کرســی  ــة الکرســی اســت؛ یعن ــز در آی 8- همــه چی
گنجایــش آســمان ها و زمیــن را دارد.

۹- در تنهایــی آیــة الکرســی بخوانــی، باعــث رفــع تــرس 

می شــود و از ســوی خــدا کمــک می رســد.
 ۱۰- آیــة الکرســی رادر نمازهــا، روزهــا، شــب ها، ســفرها 

و در نماز شب و دفن میت بخوانید.
ــرا  ــد؛ زی ــی بخوانی ــة الکرس ــز آی ــواب نی ــگام خ ۱۱- هن
باعــث می شــود خداونــد فرشــته ای نگهبــان و محافظــت 

بگمــارد تــا صبــح ســالمت بمانــی.
۱۲- هــرگاه از درد چشــم شــکایت داشــتی، آیة الکرســی 
نکنیــد؛ آن درد برطــرف  اظهــار  را  بخوانیــد و آن درد 

می شــود و از آن عافیــت می طلبیــد.
ــه ای  ــه: در خان ــه وآل ــی هللا علی ــر اســالم صل ۱۳- پیامب
کــه آیــة الکرســی خوانــده شــود، ابلیــس از آن خانــه دور 
ــد. ــه راه نمی یاب ــه آن خان ــادو ب ــحر و ج ــود و س می ش

اســت  الهــی  عــرش  و  پایــه  الکرســی  آیــة   -۱4
مــردم  کــه  اســت  ایــن  آن  خوانــدن  از  هــدف  و 
بــه  و  نپرســتند  را  در عبــادت جــز خداونــد کســی 
ایجــاد کننــد  یکتاپرســتی  روح  و  فرونرونــد   ذلــت 
و از بندگــی نــاروا آزاد شــوند. آیــة الکرســی عقل هــا 
دانــا  خــدای  و  معرفــی  را  حقیقــی  هللا  و  بیــدار   را 

و توانا را به مردم می شناساند.
۱۵- وقــت غــروب 4۱ بــار آیــة الکرســی را بخوانــی 
حاجــت روا می شــوی. ) 4۱ بــار تــا علــی العظیــم بخــوان 
 یعنــی یــک آیــه( مجــرب اســت و بــرای رفــع هــم و غــم

ــاد  ــد و زی ــت خداون ــان درد، رحم ــض، درم ــفای مری ش
ــد. ــدام بخوانی ــة  الکرســی را م ــور چشــم آی شــدن ن

ــش  ــد و ثواب ــی را بخوان ــة الکرس ــن آی ــر موم    ۱۶- اگ
را بــرای اهــل قبــور قــرار دهــد، خداونــد ملکــی را بــر او 

ــد. ــه برایــش تســبیح کن ــد ک ــرر می کن مق
ــردن  ــان ک ــازه پنه ــه و مغ ــی در مزرع ــة الکرس ۱7- آی
ــت. ــب اس ــن کس ــق گرفت ــه و رون ــت مزرع ــث برک باع

ــر از  ــه بزرگ ت ــن آی ــد کــه: ای ــر نقــل کرده ان ۱8- از پیامب
هــر چیــزی اســت کــه حــق تعالــی آفریــده اســت.

محققان درباره خوابیدن با دهان باز هشدار دادند:
فواید شگفت انگیز آیة الکرسی ضرر خوابیدن با دهان باز برای دندان ها به اندازه نوشیدن نوشابه های گازدار

جدول سودوکو - شماره 19پاسخ جدول شماره 18 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.
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یا عز

خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها 
وبیهودگیها وقرار مده مرا در آن نشانه تیر بالها وآفات اى عزت دهنده 

مسلمانان

-«  دعاى روز چهاردهم ماه مبارک رمضان   »-
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