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تولیدکنندگان  اختیار  قراردادن تسهیالت در  با   -2  
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کفاف نیاز  گر تولید داخلی  کاال مشخص شود و ا هر 
واردات  اجازه  کمبود  اندازه  به  را نمی دهد، درست 
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آگهی مزایده شماره 95-2
 اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد 12 باب واحد تجاری واقع در محله 36 منظریه شهرکرد و دو واحد آپارتمان واقع در شهرکرد  و بن و یک قطعه زمین 

با کاربری خدمات غیر انتفاعی واقع در محله 36 منظریه  را از طریق مزایده واگذار نماید. متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری جهت اخذ فرم تقاضا، تکمیل و ارائه مدارک، بازدید از محل و همچنین کسب 

اطالعات الزم به حوزه مدیریت امالک و حقوقی این اداره کل مراجعه نمایند، ضمنًا هزینه کارشناسی و آگهی به عهده برندگان مزایده میباشد.

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری                                           
تلفن تماس: 038-33333222-4                       

-هزینه آماده سازی بر عهده برنده مزایده است  و به صورت جداگانه دریافت می گردد.

-الزم به ذکر است کلیه هزینه های مربوط به واحدهای مسکونی اعم از آب، برق، گاز و حق شارژ، هزینه نقل و انتقال و ... بر عهده برنده مزایده می باشد.

-انتقال سند واحدهای مسکونی پس از اخذ سند تک برگ و انتقال سند قطعه زمین با کاربری خدمات غیرانتفاعی پس از تفکیک و اخذ سند از اداره ثبت اسناد امکان پذیر است.                                                                                                                                                                                                                                

-انتقال سند واحدهای تجاری محله 36 پس از اخذ پایانکار، تفکیک اعیانی و اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد و با معرفی به دفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.

*متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد تکثیر این اداره کل مراجعه نمایند. 
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خادم عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی شد



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر کوتاه

دو  اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  رئیــس  مشــاور    
ایــران  الحــاق  اقتصــادی،  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
بــه کارگــروه اقــدام مالــی را در دســت بررســی دارنــد 
گفــت: نیــروی قــدس چابک تــر از آن اســت کــه بــا 
آن بــر  عــاوه  شــود.  زمین گیــر  موافقت نامــه   چنــد 

روش هــای مختلفــی نیــز بــرای حمایــت از محــور مقاومــت 
ــم. ــه کار می گیری ب

بــرای  اولیــه  موافقــت  دربــاره  حقیقت پــور  منصــور 
مالــی«  اقــدام  »کارگــروه  بــه  ایــران  دولــت  الحــاق 
تروریســم بــا  مبــارزه  مســئله  و   FATF بــه   موســوم 
افــزود: در نظــام جمهــوری اســامی چنــد اصــل مهــم 
 داریــم کــه غیرقابــل عبــور هســتند؛ توجــه بــه منافــع ملــی
عــزت اســامی و ایرانــی، از جملــه ایــن اصــول اســت و هــر 
معاملــه ای کــه منتــج بــه تضعیــف منافــع ملــی شــود، قابــل 

قبــول نیســت.
ــاق  ــز الح ــای چالش برانگی ــن بخش ه ــاره مهم تری وی درب
ــه  ــی ک ــردن اقدامات ــر ســؤال ب ــت: زی ــه FATF گف ــران ب ای
ــداران از  ــپاه پاس ــه س ــته ب ــازمان های وابس ــه س ــوط ب مرب
جملــه قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا)ص( اســت، از جملــه 

ــت. ــن بخش هاس ای
مشــاور رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پاســخ بــه این 
ســؤال کــه آیــا فعالیت هــای نیــروی قدس ســپاه پاســداران 
و حمایــت از محــور مقاومــت نیــز می توانــد بــا ایــن الحــاق 
ــات وابســته  ــا جریان ــت: م ــش کشــیده شــود، گف ــه چال ب
آزادی بخــش  را ســازمان های  و حمــاس  بــه حــزب هللا 
ــاب  ــم و انق ــران کری ــر اســاس آموزه هــای ق ــم و ب می دانی
ــم از  ــوان داری ــا هــر چــه در ت ــون اساســی ب اســامی و قان

آن هــا حمایــت خواهیــم کــرد.

 مشاور رئیس مجلس:

سپاه قدس چابک با چند موافقت نامه زمین گیر نمی شود 

ــی  ــتقان والی ــیون مس ــه فراکس ــو هیئت رئیس عض
مجلــس گفــت: تاکنــون 25 نفــر بــرای عضویــت در 
فراکســیون مســتقان والیــی تعهــد داده انــد و ممکــن 
اســت ایــن تعــداد افزایــش یابــد؛ ولــی در هــر 

ــتیم. ــکر نیس ــال سیاهی لش ــه دنب ــا ب ــورت م ص
ــردم  ــده م ــادی، نماین ــرزاده ایمن آب ــی جعف غامعل
ــتقان  ــیون مس ــه فراکس ــو هیئت رئیس ــت و عض رش
والیــی مجلــس شــورا در گفت وگــو بــا فــارس اظهــار 
داشــت: در روز ابتــدای نام نویســی در فراکســیون 
ــن  ــت در ای ــرای عضوی ــر ب ــی، 25 نف ــتقان والی مس

ــد. ــام کردن ــیون ثبت ن فراکس

ــرم  ــا و ف ــنامه را امض ــان اساس ــزود: متقاضی وی اف
ــر  ــودن ب ــد ب ــر معتق ــی ب ــه مبن ــه و اظهارنام تعهدنام
اصــول ایــن فراکســیون را ُپــر کردنــد و تعهــد دادنــد 
شــروط فراکســیون را قبــول داشــته و اساســنامه 

ــت.  ــای کار آن هاس مبن
گفــت:  فراکســیون  اعضــای  تعــداد  دربــاره  وی 
ــر  ــتیم ه ــکر نیس ــال سیاهی لش ــه دنب ــا ب ــا اص م
تعــدادی کــه هســتیم، می خواهیــم کار را بــه  صــورت 
اساســی پیــش  ببریــم؛ چــرا کــه مــا قســامه داریــم 
ــی  ــاره موضوع ــه درب ــی ک ــم زمان ــم می خوری و قس
ســه چهــارم رای گیــری کردیــم، همــان موضــوع را بــه 

ــم. ــب کنی ــی تصوی ــورت قطع ص
هــر نماینــده ای کــه بــه عضویــت در ایــن فراکســیون 
ــد   ــخص باش ــی مش ــع ضوابط ــد تاب ــد، بای  در می آی
و تنهــا ایــن نیســت کــه یــک فــرم را امضــا بزننــد و 

کار بــه همیــن امضــا ختــم شــود.
حــق  کــه  می کنیــم  پخــش  را  اســامی ای  مــا 
عضویــت در فراکســیون سیاســی دیگــری را نداشــته 
ــیون  ــت در فراکس ــه عضوی ــی ب ــر زمان ــند و اگ باش
ــی  ــتقان والی ــیون مس ــد، از فراکس ــری درآمدن دیگ

می شــوند. اخــراج 

 معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 
ــودکان  ــرگ ک ــل م ــتین عام ــت: نخس ــکی گف پزش
ــن  کشــور، حــوادث و ســوانح اســت کــه بیشــتر ای
حــوادث در مناطــق روســتایی رخ می دهــد و قابــل 

پیشــگیری اســت.
بهداشــت  وزارت  افــزود:  ســیاری  علی اکبــر 
کارشناســان خــود را بــرای ارتقــای ایمن ســازی 
ــزام  ــوئد اع ــگاه های س ــی از دانش ــه یک ــه ب جامع
ــن کار در وزارت  ــش ای ــر دان ــال حاض ــرد و در ح ک

بهداشــت وجــود دارد.
معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه روزانــه 

معــادل ســقوط یــک هواپیمــای مســافربری در 
ــوان  ــه عن ــم، از آن ب ــات داری ــور تلف ــای کش جاده ه
مــرگ پنهــان یــاد کــرد و گفــت: وقتــی هواپیمایــی 
آن جــان خــود   ســقوط می کنــد و سرنشــینان 
را از دســت می دهنــد، همــه از آن اطــاع می یابنــد؛ 
 امــا در مرگ ومیرهــای روزانــه بــر اثــر حــوادث 
و ســوانح، جامعــه و افــکار عمومــی بــا خبــردار 
ــترکی در  ــات مش ــد اقدام ــن بای ــوند؛ بنابرای نمی ش

ــود. ــام ش ــه انج ــن زمین ای
وی بــه اســتیجاری بــودن بعضــی مراکــز بهداشــتی 
اشــاره کــرد و اینکــه الزم اســت تــا بــا کمــک وزارت 
بســازیم  را  بهداشــتی  مراکــز  شهرســازی،  و   راه 
و  میلیــون   10 بــرای  را  پایــداری  خدمــات  و 
 200 هــزار تــن از ســاکنان ایــن مناطــق ایجــاد

 کنیم.
ــدگان  ــی رانن ــت برخ ــن اس ــزود: ممک ــیاری اف س
ــد؛  ــرف کنن ــکل مص ــا ال ــند ی ــته باش ــاد داش اعتی
ــدگان  ــازی رانن ــت توانمندس ــد در جه ــن بای بنابرای
ســنگین  نقلیــه  وســایل  راننــدگان  به ویــژه 
اجــرا  را  مشــترکی  برنامه هــای  عمومــی،   و 

کنیم.

آیــت هللا العظمــی مــکارم شــیرازی در ســخنان 
از  یکــی  را  مجــازی  فاســد  شــبکه های  خــود 
ــتند  ــا دانس ــرای دنی ــم ب ــدات مه ــرات و تهدی خط
ایــن  بــه  مــا  کارشناســان  وقتــی  گفتنــد:  و 
مطالعــه کرده انــد،  و  شــده  نزدیــک  شــبکه ها 
در  غوغایــی  رســیده اند کــه  نتیجــه  ایــن  بــه 
ــه  ــدف گرفت ــن را ه ــت؛ دی ــبکه ها برپاس ــن ش ای
پیامبــر)ص( خــدا،  بــه  را  اهانت هــا  تمــام   و 
امامــان معصــوم)ع( و حضــرت زهــرا)س( انجــام 

می دهنــد.
شــیرازی  مــکارم  العظمــی  آیــت هللا  حضــرت   
ــه خــدا در  ــر کلم ــروز اگ خاطرنشــان ســاختند: ام
تلگــرام جســت وجو شــود، گروه هــای بســیاری 
ــر)ص(  ــال و پیامب ــد متع ــه خداون ــت ب ــرای اهان ب

ــت. ــندیده نیس ــه پس ــد ک ــد ش ــدا خواه پی
 ایــن اســتاد برجســته حــوزه تصریــح کردنــد: 
طــاب عزیــز - بــرادر و خواهــر - بایــد مراقب خطر 
ــان، فرزنــدان  ــوده و نگذارنــد جوان  ایــن شــبکه ها ب

و همسران آنان آلوده شوند.
درصــد   ۹۰ سرچشــمه  مجــازی  شــبکه های   

طالق هــا
ــروز  ــتند: ام ــان داش ــم بی ــرآن کری ــر ق ــن مفس ای
آمارهــا نشــان دهنده ایــن مطلــب اســت کــه بیــش 
مجــازی  شــبکه های  از  طاق هــا،  درصــد   90 از 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــم ل ــرد. معظ ــمه می گی سرچش
ــی  ــبکه مل ــدازی ش ــرای راه ان ــت ب ــرکات دول تح

ــت  ــم فکــر دول ــار داشــتند: امیدواری ــات اظه اطاع
طوالنــی بــرای ایــن برنامــه، طوالنی نشــود و شــبکه 
ملــی اطاعــات راه انــدازی شــود تــا نیازهــای مــردم 
را از شــبکه ها تأمیــن و مفاســد را حــذف کننــد. 
ایشــان تأکیــد کردنــد: هــر چــه دولــت بــرای ایــن 
ــه  ــل ب ــه جاســت؛ چــرا کــه تبدی ــد، ب کار خــرج کن
 مســئله ای سیاســی، اخاقــی، اجتماعــی و ... شــده 

و دولت سریع باید در آن ورود نماید. 
ــت  ــد خاطرنشــان ســاختند: دول ــن مرجــع تقلی ای
بایــد راه انــدازی شــبکه ملــی اطاعــات را ســرلوحه 
ــر  ــه وزی ــه را ب ــن توصی ــد و ای ــرار ده ــود ق کار خ
ارتباطــات نیــز بیــان کــرده ام و قانــع نخواهیــم شــد؛ 

ــدازی شــود. ــن شــبکه راه ان ــه ای ــر اینک مگ

  رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه افــراد دارای تابعیــت مضاعــف بــرای 
ســازمان ها و دســتگاه ها ایجــاد مشــکل می کننــد 
تــاش می شــود ایــن نیروهــا از دســتگاه ها ترخیــص 
شــوند.  بــر همیــن اســاس در آینــده هیچ دو شــغله ای 

را در دســتگاه ها و ســازمان ها نخواهیــم داشــت.
ــرار  ــور ف ــه از کش ــرم ک ــراد مج ــتر اف ــزود: بیش وی اف
ــراد  ــن اف ــد. ای ــف بودن ــت مضاع ــد، دارای تابعی کردن
ــری  ــور دیگ ــه در کش ــواده ک ــت خان ــان از باب خیالش
ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــت اس ــتند، راح ــتقر هس مس
ــد  ــرار می کنن ــه ف ــدام ب ــک روزه اق ــاد، ی ــس از فس  پ
و ردگیــری و برگشــت آن هــا بــه کشــور مشــکل اســت.

ــا  در همیــن زمینــه اقدام هــات خوبــی انجــام شــده ت
ــه  ــد، ب ــا برده ان ــه یغم ــور را ب ــوال کش ــه ام ــانی ک کس

کشــور بازگردانــده شــوند.
ســراج ادامــه داد: در ســفرم بــه ارمنســتان قــرار شــد 
هشــت تــن از محکومــان ایرانــی زندانــی در ایــن 
ــل داده  ــی جمهــوری اســامی تحوی ــه مرزبان کشــور ب
ــانی  ــت کس ــه بازگش ــد زمین ــرار ش ــوند.همچنین ق ش
کــه در کشــورهای دیگــر زندانــی هســتند یــا تابعیــت 
ــور  ــادی در کش ــه فس ــر ب ــا منج ــد و ی ــف دارن مضاع

ــود. ــم ش ــور فراه ــه کش ــده اند، ب ش
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور اظهــار کــرد: 
ــی  ــر زندان ــورهای دیگ ــه در کش ــرادی ک ــکات اف مش
ــان  ــای کشورش ــتر از زندان ه ــیار بیش ــوند، بس می ش
ــان  ــت متهم ــرای بازگش ــل ب ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس

تــاش  دیگــر  زندان هــای کشــورهای  در  موجــود 
می شــود.

 ســراج در بــاره به کارگیــری دوبــاره بازنشســتگان 
دوبــاره  به کارگیــری  امســال  مردادمــاه  از  گفــت: 
ــوع شــد.  ــی ممن بازنشســتگان در دســتگاه های اجرای
حتــی مــاده 41 قانــون کــه دولــت می توانــد بــر 
ــوز  ــازمان ها مج ــا و س ــای وزارتخانه ه ــاس تقاض اس
ــز  ــراد بازنشســته را بدهــد نی ــدادی اف ــری تع به کارگی
از دولــت گرفتــه شــد. تنهــا اســتثنای موجــود در ایــن 
ــد  ــته باش ــام داش ــرد مق ــه ف ــت ک ــن اس ــه ای  زمین
جانبــاز و آزاده باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت کســی 
درســازمان ها  بازنشســته  نیــروی  از  نــدارد   حــق 

و دستگاه ها استفاده کند.

آیت هللا العظمی مکارم شیرازی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه عنوان کردند:
هشدار درباره شبکه های فاسد مجازی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
حذف شاغالن دارای تابعیت مضاعف از دستگاه های اجرایی  

 ســخنگوی کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم توســعه 
ــس  ــه رئی ــاب ب ــور خط ــه رئیس جمه ــال نام از ارس
مجلــس مبنــی بــر اصاحــات الیحــه احــکام برنامــه 

ــر داد. ششــم توســعه خب
محمــد خدابخشــی، گفــت: در متــن نامــه آمــده 
ــم  ــی تقدی ــه، اصاحات ــال آن الیح ــرو ارس ــت پی اس
ــوص  ــاده درخص ــامل 4 م ــه ش ــود ک ــس می ش مجل
ــی  ــع مال ــعه، مناب ــم توس ــه شش ــذاری برنام هدف گ
محــوری  مســائل  و  اولویت هــا  ســرمایه گذاری، 

ــت. اس
ــا امضــای  وی افــزود: در واقــع همــان نامــه ای کــه ب
آقــای نوبخــت بــرای اصــاح برنامــه ششــم توســعه 
ــای  ــا امض ــار ب ــود، این ب ــده ب ــه ش ــس ارائ ــه مجل ب

ــد. ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــور ب رئیس جمه
وی بــا اشــاره بــه تفــاوت مهــم نامــه رئیــس ســازمان 
رئیس جمهــور  نامــه  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
گفــت: در نامــه نوبخــت، عنــوان الیحــه احــکام 
برنامــه ششــم توســعه اصــاح شــده بــود و الیحــه ای 
بــا عنــوان الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــا امضــای 
بــه  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــور  ــه رئیس جمه ــا نام ــود؛ ام ــده ب ــه ش ــس ارائ مجل
ــای  ــکام برنامه ه ــه اح ــه الیح ــی ک ــه قبل ــرو نام پی
توســعه بــود، بــه مجلــس ارائــه شــده و عنــوان الیحــه 

ــت. ــده اس ــاح نش اص

 مــردم و رهبــری ایــن نــوع تحقیرهــا، دخالت هــا 
ــه  ــم ک ــت ه ــد و دول ــل نمی کنن ــلیم ها را تحم و تس
همــه جــا خــودش را تابــع رهنمودهــای مقــام معظــم 
رهبــری می دانــد، طبعــا نمی توانــد غیــر از ایــن 

ــد. عمــل کن
ــد  ــا تأکی عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب
 FATF بــر اینکــه مــردم تحقیــری مثــل قــرارداد 
ــن  ــه طــور مســلم چنی ــت: ب ــد، گف را تحمــل نمی کنن

قــراردادی قابــل اجــرا نیســت.
ــخیص  ــع تش ــو مجم ــادل، عض ــداد ع ــی ح غامعل
مصلحــت نظــام، در گفت وگــو بــا فــارس، در واکنــش 
ــرب  ــای غ ــرای تحریم ه ــرای اج ــت ب ــد دول ــه قص ب
در داخــل کشــور و توافــق FATF اظهــار داشــت: 
اجــرا  قابــل  محدودیت هایــی  چنیــن   مســلما 

نیست.
نــوع  ایــن  رهبــری  و  مــردم  تصریــح کــرد:  وی 
تحمــل  را  تســلیم ها  و  دخالت هــا  تحقیرهــا، 
ــودش  ــا خ ــه ج ــه هم ــم ک ــت  ه ــد و دول  نمی کنن
رهبــری  معظــم  مقــام  رهنمودهــای  تابــع  را 
عمــل ایــن  از  غیــر  نمی توانــد  طبعــا   می دانــد 

 کند.

ــس  ــه مجل ــو هیئت رئیس ــی، عض ــی وکیل محمدعل
شــورای اســامی بــر لــزوم توجــه بــه سیاســت های 
کلــی خانــواده در برنامــه ششــم توســعه تأکیــد کــرد.

محمدعلــی وکیلــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا اشــاره 
بــه ابــاغ سیاســت های کلــی خانــواده از ســوی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــری اظه ــم رهب ــام معظ مق
ــور  ــا منش ــه، طبیعت ــرخ ازدواج در جامع ــش ن کاه
ــده  ــاغ ش ــری اب ــط رهب ــه توس ــواده ک ــام خان نظ
می توانــد بــه عنــوان ســند باالدســت در قوانیــن 
ــه  ــیر جامع ــرد و مس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــور م کش
مختلــف  دســتگاه های  و  کنــد  ریل گــذاری  را 
ــت  ــمت هدای ــن س ــه ای ــی را ب ــی و اجتماع فرهنگ
کنــد کــه خانــواده محــور برنامه ریــزی فرهنگــی 
ــوع  ــر مجم ــرد: اگ ــه ک ــی باشــد. وی اضاف و اجتماع
فعالیت هــای مــا در حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی 
ــواده  ــت خان ــم و تقوی ــکیل، تحکی ــه تش ــوف ب معط
باشــد، گرفتــار ســرابی کــه غــرب شــده نمی شــویم؛ 
ــن ســال ها  ــه در ای ــی باشــد ک ــد همان ــر رون ــا اگ ام
ــار  ــران گرفت ــواده در ای ــت خان ــد نیس ــم، بعی دیدی
 بــای خانمان ســوزی شــود کــه گریبــان غــرب 

را گرفت.
وکیلــی بــا بیــان اینکــه برنامه ریزی هــا در نظــام 

ــکیل  ــول تش ــد ح ــور بای ــی کش ــی و اجتماع فرهنگ
ــت:  ــرد، گف ــکل بگی ــواده ش ــت خان ــم و تقوی تحکی
ــوری  ــگاه مح ــواده، زن جای ــون خان ــا در کان طبیعت
پیــدا خواهــد کــرد و ایــن امــر نیازمنــد فراهــم شــدن 

ــت. ــان اس ــتر ازدواج آس بس
ــی  ــت های کل ــه سیاس ــان اینک ــا بی ــان ب وی در پای
خانــواده بایــد در برنامــه ششــم بــه صــورت ملمــوس 
وجــود داشــته باشــد، یــادآور شــد: کمیســیون 
ــه  ــا توج ــم را ب ــه شش ــاره برنام ــد دوب ــی بای فرهنگ
بــه سیاســت های اباغــی رهبــری بازبینــی کنــد 
و کمیســیون تلفیــق نیــز جایــگاه سیاســت های 
خانــواده را در برنامــه ششــم مشــخص کنــد تــا 
ان شــاءهللا در برنامــه ششــم شــاهد توجــه کافــی بــه 

سیاســت های خانــواده باشــیم.

 الیحه احکام برنامه ششم توسعه 
با امضای روحانی به مجلس تقدیم شد

حداد عادل: 
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حمایت از تولید داخلی          
ادامه از صفحه یک: 

4- از ورود کاالی قاچــاق بــه کشــور به شــدت جلوگیری 
شــود و بــا خاطیــان برخــورد قاطــع صــورت گیــرد؛ کمــا 
 اینکــه گرچــه بــا تأخیــر زیاد، اما کار شــروع شــده اســت 

و نتیجه اش هم مثبت ارزیابی می شود.
ــد  ــه تولی ــدگان را ب ــا نظــارت تخصصــی، تولیدکنن 5- ب
کاالی اســتاندارد و باکیفیــت زیــاد هدایــت کنــد و 
ــرد  ــورت گی ــی ص ــدام قانون ــی اق ــورت بی توجه در ص
ــی از  ــد داخل ــت از تولی ــا حمای ــان ب ــع همزم و در واق
دســت کم  و  شــود  حمایــت  نیــز  مصرف کننــدگان 
ایــن حمایــت بایــد کیفیت بخشــی و جلوگیــری از 

کم فروشــی و گرانفروشــی باشــد. 
6- کلیــه ادارات و نهادهــا بایــد مکلــف شــوند فقــط و 
فقــط از کاالی داخلــی اســتفاده کننــد و از خریــد نمونــه 

خارجــی بپــر هیزنــد.
 و اما وظیفه مردم است که: 

ــی دارد  ــابه داخل ــه مش ــی ک ــد کاالی خارج 1- از خری
ــد. بپرهیزن

2- هــر شــهروند خــود را موظــف بــه امــر بــه معــروف 
دیگــران در راســتای اســتفاده از کاالی داخلــی بدانــد.

3- بــه تولیــد خــودی اعتمــاد کننــد. اگــر اشــکالی در 
کاالی خــودی دیدنــد، بــه تولیدکننــده منتقــل کننــد تــا 
ــازار  ــدادن ب ــت ن ــرای از دس ــردم و ب ــت م ــا درخواس ب

بــرای اصــاح تولیــد خــود اقــدام کنــد.
ــی  ــای خارج ــال برنده ــه دنب ــوان ب ــچ عن ــه هی   4- ب
و شــبه خارجــی نرونــد و تولیدکننــده خــود را کــم 
نبیننــد تــا تولیدکننــدگان نیــز تولیدشــان را بــه نــام برند 

ــد. ــازار عرضــه نکنن خارجــی در ب
ــح و از  ــد آن را تقبی ــد و خری 5- کاالی قاچــاق را نخرن

بــازار طــرد کننــد.
مبــارزه بــا قاچــاق کــه از وظایــف ملــی اســت، بایــد بــا 
 همــت دولــت و ملــت اجرائــی شــود. اقدامــات اخیــر 
ــش کشــیدن  ــه آت ــاره ب ــری درب ــاد رهب ــب و فری و نهی
ــکل  ــاّل مش ــت و ح ــری درس ــاق، ام ــای قاچ  کااله
و بهتریــن راهــکار حمایــت از تولیــد داخلــی اســت. این 
شــیوه و راه و روش، تقریبــا بین المللــی اســت؛ نــه 
ــه آتــش کشــیدن  ــدام و ب ــر انه ــرار ب ــران ق فقــط در ای
ــا ایــن شــیوه  قاچــاق اســت بلکــه در همــه جــای دنی
ــد کشــورهای فیلیپیــن و چیــن نیــز  ــه اجــرا درمی آی ب
محمولــه  کاالهــای قاچــاق را امحــا کرده انــد. در همیــن 
رابطــه دولــت فیلیپیــن بــه منظــور حمایــت از تولیــدات 
ــزار دالری  ــه ۶50 ه ــک محمول ــی، ی ــاورزی داخل کش

ســیر تایوانــی قاچــاق را کشــف و امحــا کــرد.
 رئیــس دفتــر اطاعــات عمومــی دولــت فیلیپیــن بــا 
اعــام ایــن خبــر افــزود: »مــا بایــد از قوانیــن تبعیــت 

کنیــم.«
ــت  ــظ بهداش ــرای حف ــم ب ــن ه ــور چی ــن کش همچنی
عمومــی و حمایــت از تولیــد ملــی، اقــدام بــه امحــای 
محمولــه گوشــت قاچــاق تولیــد آمریــکا کــرده اســت.

امحــای  اســت،  حاکــی  بین المللــی  گزارش هــای 
کاالهــای قاچــاق یکــی از گزینه هــای مرســوم در 

ــت. ــاق اس ــل قاچ ــا معض ــارزه ب ــرای مب ــان ب جه
حتــی کشــور فقــرزده ای ماننــد کنیــا در آفریقــا نیــز در 
ابتــدای ســال جــاری میــادی، تعــداد جالــب توجهــی 
محمولــه قاچــاق را بــه ارزش ۳44 میلیــون شــیلینگ 
)معــادل ۳0 میلیــون دالر( امحــا یــا در آب غــرق 

کرده انــد.
ــای  ــا کااله ــارزه ب ــرو در مب ــورهای پیش ــیه از کش روس
تمامــی  روســیه  در  می شــود.  محســوب  قاچــاق 
کاالهــای قاچــاق مکشــوفه از جملــه خودروهــای 
خارجــی، گوشــی های مــارک اپــل و مــواد غذایــی، 
ــر مســئوالن  ــرا از نظ ــام امحــا می شــوند؛ زی ــأ ع در م
روســی، بهتریــن راه بــرای مقابلــه بــا قاچــاق کاال، امحــا 

ــت.« ــودی آن اس و ناب
ــا  ــارزه ی جــدی ب ــد: مب ــری فرمودن ــام معظــم رهب مق
قاچــاقـ  همین مســئله  انهــدام ]کاالی قاچاق[ـ  بســیار 
 مهــم اســت؛ البتــه بعضــی از مرتبطیــن بــا این مســائل

ــود  ــام را می ش ــن اق ــی از ای ــه بعض ــد ک ــا گفتن ــه م ب
بازصــادر کــرد؛ ]یعنــی[ برگردانــد و صــادر کــرد؛ خیلــی 
خــب، ایــن را حرفــی ندارم؛ یعنــی من ایــن را االن اعام 
می کنــم. اینکــه مــا گفتیــم حتمــا منهــدم کننــد جنــس 
 را جنــس قاچــاق را، ایــن شــامل آن قاچاق هــای جزئی 
ــا  ــا نیســت؛ م ــد این ه ــا و مانن ــن کوله بره و شــامل ای
باندهــای قاچــاق و کارهــای بــزرگ ]را می گوییــم[، 
این هایــی کــه بــازار کشــور را تحــت تأثیــر قــرار 

)1395/0۶/03( می دهــد. 
ــه  ــی بخشــی، ب ــردی و حت ــه  صــورت خــرد، ف ــر ب  اگ
ســوزاندن کاالی قاچــاق نــگاه کنیــم، بــه نظــر می رســد 
ــراف  ــه، اس ــال و در نتیج ــاف م ــداق ات ــر مص ــن ام  ای
و حــرام شــرعی اســت. حداقلــش ایــن اســت کــه ایــن 
کاال می توانســت نیازهــای افــراد و خانواده هــای نیازمند 
را برطــرف ســازد. امــا در یــک نــگاه کان، کــه معطــوف 
 بــه همــه  ابعــاد زندگــی )اعــم از اقتصــادی، اجتماعــی 
ــه  ــا ب ــن کااله ــع ای ــردم می شــود، مناف و سیاســی( م
 مراتــب از مضــرات آن کمتــر اســت؛ چــرا کــه موجبــات 
ــی و در نتیجــه  ــدات داخل ــع و تولی ورشکســتگی صنای
ــاه  ــطح رف ــا و س ــش درآمده ــران و کاه ــکاری کارگ بی
مــردم را در پــی خواهــد داشــت و ضررهــای آن بیشــتر 

از منافــع انــدک و محــدود آن اســت.
 امــروزدر 99 درصــد کشــورهای پیشــرفته جهــان، 
ــدوم  ــف، مع ــد از کش ــه بع ــاق بافاصل ــاس قاچ اجن
ــال  ــن کار را دنب ــت ای ــا قاطعی ــد ب ــا بای ــوند و م می ش
ــاد  ــرخ اقتص ــکد و چ ــاق بخش ــه قاچ ــا ریش ــم ت کنی

ــد. ــت درآی ــه حرک ــه ب ــور فعاالن کش

 مروری بر توصیه های هفت گانه 
به دولت )2(                                             
دولــت  بــه  معظــم  رهبــری  مهــم  توصیــه   چهارمیــن 
ــور از جناح بندی هــا در مســائل سیاســی اســت. چنانچــه  عب
ــای  ــی جناح ه ــه برخ ــت ب ــای دول ــق اعض ــد: عائ فرمودن
ــد  ــای آن نبای ــت و اعض ــا دول ــدارد؛ ام ــكالی ن ــی اش سیاس
موضــوع  »در  افزودنــد:   و  شــوند  جناح بندی هــا  اســیر 
رفاقــت  بــر  تأكیــد  همــواره  سیاســی   جناح بندی هــای 
و ُانــس بــا یكدیگــر اســت؛ امــا در برخــی مــوارد هــم مســئله 
متفــاوت اســت و بایــد حتمــا خطــوط قرمــز و خطــوط فاصــل 
 رعایــت شــوند... مســئله فتنــه و فتنه گــران از مســائل مهــم 
و از خطــوط قرمــز اســت كــه آقایــان وزرا بایــد همان گونــه كــه 
در جلســه رأی اعتمــاد خــود، بــر فاصله گــذاری بــا آن تأكیــد 

كردنــد، همچنــان بــه آن پایبنــد باشــند.« 
ــت  ــات دول ــنودها و اقدام ــه در گفت وش ــت ک ــم آن اس مه
نبایــد شــائبه ســمت و ســوی جناحــی استشــمام شــود و نیز 
در تصمیمــات و بیانــات، نبایــد بــوی حریم شــکنی باشــد و از 
طرفــی رعایــت خــط فاصــل بــا حریم شــکنان امــری ضــروری 
ــت وهفتمین  ــم بیس ــاب در مراس ــم انق ــر معظ ــت. رهب اس
ــا  ســالگرد رحلــت حضــرت امــام خمینــی)ره( 1395/3/14ب
تأکیــد بــر اینکــه خطــوط فاصــل بــا دشــمن بایــد برجســته 
ــل  ــای داخ ــی از جریان ه ــد: بعض ــان کردن ــد، خاطرنش باش
ــرزی خــود  ــد و خطــوط م ــت کردن ــه غفل ــن نکت  کشــور از ای
را بــا دشــمن حفــظ نکردنــد و ایــن خطــوط ضعیــف و 
کم رنــگ شــد. ایــن فرمایــش رهبــری نــه اینکــه ویــژه 
دولــت اســت، بلکــه بــه دلیــل تأثیــر کام و حرکــت دولــت، 
بایــد بیــش از همــه مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ امــا ایــن دیــدگاه 
و نظــر بایــد حتــی در نقــاط عمومــی جامعــه و عمــوم مــردم 
مــورد توجــه باشــد کــه دشــمن امیــدی بــه نفــوذ پیــدا نکنــد. 
پــر رنــگ جلــوه دادن خطــوط فاصــل بــا دشــمن، خــود یــک 
ــکار  ــد آش ــا بای ــه در موضع گیری ه ــت ک ــم اس ــاخصه مه  ش
 و نمایــان باشــد؛ کمــا اینکــه رعایــت حدفاصــل بــا فتنه گــران 
اســت کــه  مهــم  اصــل  یــک  نظــام  قرمــز  و خطــوط 
بــرای  به خصــوص  توجــه شــود؛  آن  بــه  همــواره  بایــد 
ــد  ــده و می آین ــرکار آم ــی س ــا رأی مردم ــه ب ــی ک دولتمردان
کــه بــرای حفــظ انقــاب جــان داده و می دهند.رعایــت 
منصفانــه  انتقادهــای  قبــال  در  آرامــش  و  ســعه صــدر 
ــای  ــد: آق ــه فرمودن ــری فرزان ــت. رهب ــه اس ــن توصی پنجمی
البتــه  ناراحتنــد كــه  انتقادهــا  برخــی  از   رئیس جمهــور 
در برخــی مــوارد هــم واقعــا حــق بــا ایشــان اســت و برخــی 
انتقادهــا، تنــد و گاهــی غیرمنصفانــه اســت. گرچــه رهبــری در 
ــد، امــا ایشــان  ــور دادن ــه رئیس جمه برخــی مــوارد حــق را ب
را توصیــه بــه ســکوت کردنــد؛ زیــرا پاســخ موضــوع را کــش 
می دهــد و مشــکات و صــرف زمــان را زیــاد می کنــد و ... . 
لــذا توصیــه می کننــد کــه: لزومــی نــدارد كــه انســان بخواهــد 
ــی  ــرا در برخ ــد؛ زی ــخ ده ــادی پاس ــا انتق ــب ی ــر مطل ــه ه ب
ــی هــم  ــه هــر حرف ــر اســت؛ ضمــن آنك ــوارد ســكوت بهت م
ــا  ــه حتم ــت ك ــه نیس ــود، این گون ــا زده ش ــد م ــر ض ــه ب ك
ــرار  ــول ق ــورد قب ــذارد و م ــر بگ ــه تأثی ــراد جامع ــن اف در ذه
ــاده  ــینه گش ــتن س ــدر و داش ــعه ص ــت س ــز رعای ــرد. نی  گی
ــت.  ــزرگ اس ــئولیت های ب ــی مس ــاز و ویژگ ــی نی  و دریادل
ــد باشــد  ــد کــه: انتقــاد بای در ادامــه امــا ایشــان تأکیــد دارن
امــا انتقــاد بایــد بــا لحــن خــوب و منصفانــه باشــد و هــدف 
ــل نباشــد  ــردن طــرف مقاب ــی و ســبک ك ــز بی آبروی از آن نی
ــا  ــه انتقاده ــخ ب ــت؛ پاس ــط اس ــا غل ــن روش قطع ــه ای ك
هــم بایــد منطقــی و بــا خونســردی داده شــود.در ششــمین 
توصیــه  موضع گیــری صریــح و قاطــع در قبــال مســائل 
می گیــرد.  قــرار  تأکیــد  مــورد  بین المللــی  و  منطقــه ای 
در  قاطــع  و  صریــح  موضع گیــری  فرمودنــد:   چنانچــه 
 مســائلی همچــون فلســطین، رژیــم صهیونیســتی، غــزه

آمریــكا  دخالت هــای  و  تكفیری هــا  عــراق،  ســوریه، 
و منافاتــی  نظــام جمهــوری اســامی اســت  نفــع  بــه 
هــم بــا زبــان دیپلماســی و مذاكــره نــدارد. و افزودنــد: 
ایــن  درخصــوص  شــفاف  و  صریــح  موضع گیــری 
ــردی  ــه راهب ــامی و عقب ــام اس ــی نظ ــاكله كل ــائل، ش مس
نظــام در میــان ملت هــا را حفــظ خواهــد كــرد. آخریــن 
داخلــی  ظرفیت هــای  و  تــوان  بــر  تكیــه   توصیــه  
و حمایــت از تولیــد اســت کــه فرمودنــد:  كلید رونــق اقتصادی 
كــه مــورد تأكیــد رئیس جمهــور محتــرم نیــز هســت، مســئله 
تولیــد اســت. بایــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای فــراوان 
ــادی  ــق اقتص ــا رون ــت درآورد ت ــه حرك ــد را ب ــی، تولی  داخل

و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود.

 حضور سرزده رهبر معظم انقالب 
در امامزاده آقا علی عباس نطنز 

مدیــر داخلــی آســتان مقــدس امامــزادگان آقــا علــی 
گفــت:  الســام  علیهمــا  محمــد  شــاهزاده  و  عبــاس 
رهبــر معظــم انقــاب حــدود ســاعت 11 صبــح دیــروز 
بــا اتوبوســی بــه آســتان وارد شــدند و حــدود 10 تــا 15 
ــارت ــن زی ــتند. و ضم ــور داش ــتان حض ــه ای را در آس  دقیق

ــان  ــزارش، ایش ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــا آوردن ــه ج ــاز ب نم
 بــدون هماهنگــی قبلــی آمــده بودنــد، کســی حضــور نداشــت 

و کسی هم از حضور ایشان نتوانست عکسی بگیرد.
ــن  ــور بی ــز ارتباطــات و ام ــزارش مرک ــه گ ــر ب ــری دیگ در خب
الملــل شــهرداری کاشــان، رهبــر معظــم انقــاب طــی ســفر 
ــن  ــهریور( ضم ــنبه)14 ش ــح روز یکش ــاعته در صب ــد س چن
ــاهزاده  ــارت ش ــه زی ــر)ع( ب ــن باق ــی اب ــع عل ــارت مضج زی
ــیاده  ــدی)ع( دارالس ــید نوراله ــف، س ــین)ع( باریکرس حس
علــوی و شــاهزاده اســحق و اســماعیل ابــن صــادق)ع( 

ــدند. ــرف ش مش
ایشــان بــا مــردم منطقــه دیــداری صمیمــی داشــته 
و چفیــه خــود را نیــز بــه یــک بانــوی بســیجی اهــداء 

کردنــد
ایــن چندمیــن ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه منطقــه 
ــان  ــرب کاش ــری غ ــت.در 42 کیلومت ــال اس ــدس ارده مق
روســتای َمشــَهد َارَدهــال واقــع شــده ودر ایــن محــل 
الباقــر  محمــد  بــن  علــی  ســلطان  امامــزاده  بنــای 
هجــری  ششــم  ســده  بــه  آن  قدمــت  دارد کــه   قــرار 

می رسد.
تشــرف مقــام معظــم رهبری)مــد ظله(بــه ایــن حــرم نشــان 
از اهمیــت و مقــام و منزلــت ایــن امامــزاده جلیــل القدرمیــان 

دوســتداران اهــل بیــت )علیهــم الســام( اســت.
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ــا  ــه م ــره هم ــایل روزم ــی از وس ــر یک ــک دیگ عین
محســوب می شــود. شــاید همــان انــدازه کــه از 
ــول  ــز در ط ــک نی ــم، از عین ــتفاده می کنی ــش اس کف
عینــک  همیــن گســتردگی  اســتفاده کنیــم.  روز 
ــه  ــود ک ــث می ش ــه آن باع ــا ب ــاز م ــی و نی در زندگ
عینــک امــروز یکــی از ملزومــات زندگــی همــه 
مــا باشــد. بــرای تأمیــن عینــک و متعلقــات آن 
نداریــم  داخــل کشــور  در  چشــمگیری   تولیــدی 
ــه  و نیــاز کشــور از طریــق واردات تأمیــن می شــود؛ ب
ــی  ــات آن چنان ــک از ثب ــازار عین ــم ب ــل ه ــن دلی همی
برخــوردار نیســت و یــک عینــک در چنــد مغــازه 
ــی عرضــه می شــود.  ــا قیمت هــای متفاوت ــف ب مختل

   عینک طبی
ــک  ــازار عین ــی از ب ــش بزرگ ــی، بخ ــای طب  عینک ه
را در اختیــار دارنــد. تــا 70 درصــد فــروش یــک مغــازه 
بــه عینــک طبــی اســت. آن هــم بــا فریــم کائوچویــی 
ــا  ــی ب ــان و مدل های ــرای آقای ــره ب ــای تی ــا رنگ ه ب
نمونه هــای  خانم هــا.  بــرای  روشــن تر  رنگ هــای 
نیــم فریــم و دور فلــزی )پنســی(، خیلــی کــم 
ــده اند.  ــارج ش ــی از رده خ ــه نوع ــد و ب ــدار دارن طرف
بیــن 50 تــا 75 درصــد کارهــای موجــود بــازار ســاخت 
ــه  ــت ک ــوب و باکیفی ــی خ ــه چین ــت. البت ــن اس چی
ایتالیایــی معتبــر  لیســانس شــرکت های   تحــت 

اســپانیایی، آلمانــی، فرانســوی و ژاپنــی تولیــد شــده 
ــت  ــا دل ــم ت ــت ه ــی بی کیفی ــس چین ــت. جن اس

 بخواهــد در بــازار فــراوان اســت و چــه داخــل مغــازه 
و چه کنار خیابان فروخته می شود.
   عینک آفتابی و بحث قاچاق

جــدی  آســیب های  از  یــک  قاچــاق  معضــل 
بــازار عینــک اســت. همیــن عینک هــای آفتابــی 
ارزان قیمــت کنــار خیابــان و فریم هــای فلــه ای از 

همیــن کاالهــای قاچــاق اســت. 
ــردم  ــتر م ــه بیش ــت ک ــی اس ــا در صورت ــه این ه هم

نمی داننــد کــه یــک عینــک آفتابــی بایــد درجــه 
ــل آن  ــه حداق ــد ک ــته باش ــو وی( داش ــی )ی حفاظت
ــر 385  ــعه های مض ــم از اش ــت چش ــرای محافظ ب

ــت.  ــووی اس ی
عینــک آفتابــی عالــی و درجــه یــک تــا 12 الیــه 
حفاظتــی دارد و ضــد خــش و ضــد خوردگــی )هــارد 
ــان  ــون توم ــه 6 میلی ــش ب ــگ( اســت و قیمت کوتین
)حــدود  آفتابــی  عینک هــای  بیشــتر  می رســد. 

ــی از  ــت؛ بعض ــت اس ــی و بی کیفی ــد( قالب 80 درص
ــوب  ــس خ ــی جن ــور؛ ول ــن ط ــم همی ــی ها ه عدس
ــه اصطــالح از پشــت  خــودش را نشــان می دهــد و ب
ــو بخــر! متاســفانه  ــا من ــه بی ــد ک ــن داد می زن ویتری
مــا ایرانی هــا از چشــم هایمان خــوب محافظــت 
ــن  ــرای تزئی ــی را ب ــک آفتاب ــم و بیشــتر عین نمی کنی
 ســت کــردن بــا لبــاس و خودنمایــی می خریــم 
و بیشــتر بــه دنبــال مــارک هســتیم تــا عینــک 
باکیفیــت؛ بــه همیــن دلیــل هــم گاه و بیــگاه ســرمان 

کاله مــی رود.
   تولید

ــاد  ــت زی ــه جمعی ــا توجــه ب ــه کارشناســان ب ــه گفت  ب
اســتفاده  بــرای  کشــور  در  فــراوان  متقاضــی  و 
تولیــد  آفتابــی،  و  طبــی  عینک هــای  انــواع   از 
 و راه انــدازی صنعــت عینــک در کشــور می تواند پرســو

 زودبــازده و اشــتغال زا باشــد. در صورتــی کــه منابــع 
صنعــت  ایــن  از  دولتــی  حمایت هــای  و  مالــی 
ــی از  ــد، یک ــدا کن ــداوم پی ــرد و ت ــکل بگی ــف ش ظری
راه هــای تأمیــن مالــی بــرای ایــن واحدهــای تولیــدی 
ــع و ســرمایه گذاری خارجــی اســت.  اســتفاده از مناب
ــه در  ــان و فرانس ــا، آلم ــون ایتالی ــورهایی همچ کش
ــه  ــه ب ــا توج ــتند و ب ــرآمد هس ــک س ــت عین صنع
ــوان از  ــران، می ت ــا ای ــورها ب ــن کش ــوب ای ــه خ رابط
ــای  ــدازی کارخانه ه ــرای راه ان ــا ب ــای آن ه ظرفیت ه
ــر  ــالوه ب ــرد و ع ــتفاده ک ــران اس ــک در ای ــد عین تولی
ــال  ــه دنب ــی کشــور در بلندمــدت ب ــاز داخل ــن نی تأمی

ــود. ــم ب ــر ه ــه کشــورهای دیگ صــادرات ب

پرسود،زودبازدهواشتغالزا

صنعتیبهنامعینک

مدیــر عامــل ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
تملیکــی اعــالم کــرد: حــدود 137 خــودروی لوکــس 
ــادر  ــه ص ــرار دارد ک ــی ق ــازمان تملیک ــار س در اختی
خواهــد شــد. از ایــن تعــداد کاال، صــادرات 28 
ــت.  ــده اس ــی ش ــس نهای ــودروی لوک ــتگاه خ دس

امیــن دلیــری اظهــار کــرد: حــدود 
137 دســتگاه خــودروی لوکــس اعــم 
از پورشــه، بنــز، بــی ام و، فــورد و ... در 
اختیــار ســازمان امــوال تملیکــی قــرار 
دارد کــه متروکــه هســتند و قاچــاق 
نیســتند کــه ایــن تعــداد دســتگاه 

ــد.  ــد ش ــادر خواهن ص
اکنــون  بیــان کــرد:  همچنیــن  وی 

دســتگاه  درصــد   28 حــدود  کارهــای گمرکــی 
ــزی  ــادرات آن برنامه ری ــرای ص ــام و ب ــودرو انج خ
شــده اســت. هیــچ کــدام از ایــن خودروهــا در 
هــم  اگــر  و  نمی شــوند  شــماره  داخــل کشــور 
تعــدادی تاکنــون شــماره شــده اند، از طریــق جعــل 

صــورت گرفتــه اســت. 

دلیــری همچنیــن بیــان کــرد: عــالوه بــر ایــن 
تعــدادی کــه ذکــر شــد، اکنــون حــدود 6۴ خــودروی 
قاچــاق و 3۴0 دســتگاه خــودروی متروکه در کشــور 
 وجــود دارد کــه بــاالی 2500 سی ســی نیســتند 
و مشــکل فــروش ندارنــد. در صــورت فــروش 
ــد و  ــد کن ــتاندارد تائی ــازمان اس ــر س اگ
ــروش  ــکان ف ــوند، ام ــماره گذاری ش ش

ــود دارد.  ــا وج آن ه
دلیــری همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی 
ــا رئیــس  ــر اینکــه مذاکــرات ب مبنــی ب
گمــرک دربــاره توافــق بــر ســر گرفتــن 
ــی از  ــوال تملیک ــازمان ام ــتفاده س اس
انبارهــای گمــرک اظهــار کــرد: علی رغــم 
ــیده ایم  ــق رس ــه تواف ــرک ب ــس گم ــا رئی ــه ب اینک

ــم. ــل نگرفته ای ــا را تحوی ــوز انباره ــی هن ول
 او بیــان کــرد: ســازمان امــوال تملیکــی حــدود 1۴7 
هــزار و 115 متــر مربــع فضــای انبــار دارد کــه حــدود 
ــاحت  ــه مس ــال ب ــز امس ــع نی ــر مرب ــزار مت 13 ه

انبارهــای ســازمان اضافــه شــده اســت.

خودروهای لوکس متروکه صادر می شوند
بــا وجــود تــک رقمــی شــدن نــرخ ســود وام هــای 
دریافتــی بــرای خریــد خانــه از محــل حســاب 
ــود  ــا(، س ــه اولی ه ــم )خان ــداز یک ــدوق پس ان صن
وام قابــل دریافــت از طریــق خریــد اوراق فقــط 
ــش  ــی کاه ــته اندک ــال گذش ــط س ــار در اواس یک ب

ــر  ــد باالت ــا 8 درص ــون ت ــته و اکن داش
از ســود حســاب رقیــب خــود ایســتاده 
اســت؛ تفاوتــی کــه ریشــه آن بــه بــاال 
بــودن ســود ســپرده و بهــای تمــام 

شــده پــول برمی گــردد. 
بانــک  عامــل  مدیــر  بت شــکن، 
اینکــه کاهــش  بیــان  بــا  مســکن، 
ــد متناســب  ــرخ ســود تســهیالت بای ن

بــا تــورم و کاهــش قیمــت تمــام شــده منابــع 
ــداز  ــدوق پس ان ــاره صن ــت: درب ــود، گف ــام ش انج
انجــام شــده   یکــم، ســپرده گــذاری مــدت دار 
و در دوره ســپرده گــذاری ســودی بــه متقاضــی 
ــودکار  ــور خ ــه ط ــن رو ب ــود؛ از ای ــت نمی ش پرداخ
ــن  ــه و ای ــش یافت ــع کاه ــده مناب ــام ش ــای تم به

اجــازه را می دهــد کــه متناســب بــا آن بتــوان ســود 
ــش داد.  ــز کاه ــهیالت را نی تس

وی ادامــه داد: امــا دربــاره ســایر وام هــای مســکن 
ــه اینکــه ســپرده گــذاری انجــام نشــده  ــا توجــه ب ب
ــذار  ــی واگ ــه متقاض ــی ب ــدت کوتاه ــع در م و مناب
تمــام  بهــای  نتیجــه  در  می شــود، 
ســود  آن  در  کــه  ســپرده ها  شــده 
پرداختــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــه  ــوان ب ــوده و نمی ت ــاال ب ــز، ب اســت نی
ســرعت دربــاره کاهــش نــرخ ســود 
ــن  ــا ای تســهیالت آن هــا اقــدام کــرد. ب
ــده  ــر وع ــه پیش ت ــور ک ــال همان ط ح
ــل  ــر عام ــم مدی ــود، بازه ــده ب داده ش
بانــک مســکن تاکیــد کــرد کــه کاهــش نــرخ ســود 
ــورس در  ــد اوراق در فراب ــی از خری ــهیالت ناش تس
ــه  ــا کاهــش هزین ــج ب ــه تدری ــوده و ب دســتور کار ب
ســپرده ها در یــک دوره زمانــی، مجــوز کاهــش 
ــد  ــت خواهن ــزی دریاف ــک مرک ــود را از بان ــرخ س ن

ــرد. ک

دالیل ارزان نشدن وام اوراق دار مسکن

ــا  ــت تعاونی ه ــکل گیری و فعالی ــزوم ش ــه ل ــاره ب ــا اش ــر کار ب وزی
در کشــور اظهــار داشــت: نتیجــه خصوصی ســازی در ســال های 
گذشــته، بیــکار شــدن کارگرهــا بــوده اســت. علــی ربیعــی در 
همایــش اندیشــه تعــاون بــا بیــان اینکــه بــرای پیشــرفت تعــاون بــا 
نوآوری هــا و فکرهــای جدیــد می توانیــم راهکارهــای مناســب ایجــاد 
کنیــم، اظهــار داشــت: شــبهه بزرگــی کــه در ایــن میــان برخــی عنــوان 
می کننــد، آن اســت کــه مــا در رویکــرد بــازار آزاد و راســت اقتصــادی 
ــه نحــوی  ــان اقتصــادی کشــور ب ــت جری ــم و واقعی حرکــت می کنی
نیســت کــه تعاونــی بتوانــد در آن عمــل کنــد؛ چــرا کــه تعاونــی، ریشــه 
ــده ای  ــرد: ع ــه ک ــادی دارد. وی اضاف ــف اقتص ــأ در دوران ک و منش
معتقدنــد دوره تاریخــی تعــاون در کشــور تمــام شــده اســت و بنــده 
ــاه  ــر کار، و تعــاون و رف ــه را بارهــا و بارهــا می شــنوم. وزی ایــن جمل
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه چطــور می تــوان گفــت دوره تاریخــی تعاون 
بــه پایــان رســیده اســت، افــزود: آیــا اقتصــاد مــا راســت تر و آزادتــر 
از اقتصــاد کشــورهایی ماننــد آمریــکا و کــره جنوبــی اســت؟ ضمــن 
اینکــه ۴0 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی برزیــل توســط تعاونی هــای 
ایــن کشــور تأمیــن می شــود و درآمــد 30 تعاونــی آمریکایــی بیــش 
از یــک میلیــارد دالر اســت. ربیعــی گفــت: بنابرایــن بــه اعتقــاد مــن 
ایــن گــزاره قابــل قبــول نیســت و ایــن قصــه غم انگیــزی اســت کــه 
بگوییــم تعاونی هــا در اقتصــاد ایــران جایــی ندارنــد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه مــا قصــد نداریــم صــورت مســئله را پــاک کنیــم، افــزود: نتیجه 
خصوصی ســازی و واگــذاری کارخانه هــا، بیــکار شــدن کارگرهــا بــود؛ 
البتــه نمی خواهــم بگویــم همــه چیــز بــه ایــن صــورت بــوده، امــا چــه 

میــزان اشــتغال در ایــن زمینــه حــذف شــد.

بــا برخــورد جــدی شــبکه الکترونیکــی پرداخــت کارتــی، چنــد درگاه 
ــرای دریافــت وجــوه فروش هــای  اینترنتــی پرداخــت کــه بیشــتر ب
ــک  ــاد الکترونی ــل نداشــتن نم ــه دلی ــد، ب ــه کار می رفتن ــی ب اینترنت
بســته شــدند. ایــن اقــدام در پــی برخــورد جــدی شــاپرک )شــبکه 
پرداخــت  اینترنتــی  درگاه  بــا  پرداخــت کارتــی(  الکترونیکــی 
ــب  ــوع پرداخــت،  اغل ــن ن غیرمجــاز انجــام شــده اســت. کارکــرد ای
ــرای  ــران اســت و بیشــتر ب ــه کارب ــه درگاه پرداخــت مســتقیم ب ارائ
ــت  ــه در نهای ــت ک ــه اس ــن وج ــت آنالی ــول و دریاف ــروش محص ف
ــی  ــاب بانک ــه حس ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــی ب ــد، وجه ــن فرآین در ای
ــه  ــن ک ــده خدمــات پرداخــت آنالی ــک ارائه دهن منتقــل می شــود. ی
از طریــق موبایــل پــول جابه جــا می کنــد در صفحــه رســمی خــود در 
اینترنــت از توقــف موقــت ســرویس خــود بــه دلیــل نداشــتن نمــاد 
ــد  ــر داده و اعــالم کــرده: »نمــاد الکترونیــک نیازمن الکترونیــک خب
ــت  ــاپرک اس ــرکت ش ــرف ش ــای الزم از ط ــه مجوزه ــن و ارائ تعیی
کــه متاســفانه بــا وجــود گذشــت مــدت زمانــی همچنــان بالتکلیــف 
ــه  ــا ب ــی م ــته، 2 درگاه اینترنت ــه گذش ــول هفت ــت. در ط ــده اس مان
ــک  ــاد الکترونی ــود نم ــل نب ــه دلی دســتور واحــد نظــارت شــاپرک ب
ــرات  ــروع مذاک ــث ش ــود باع ــن خ ــا ای ــت. ام ــده اس ــدود ش مس
ــی  ــش دولت ــتیبانی بخ ــا پش ــی رود ب ــد آن م ــت و امی ــده اس  ش
ــان  ــن زم ــای الزم را در کمتری ــم مجوزه ــاپرک بتوانی ــرکت ش و ش
اخــذ کنیــم. بــه گفتــه ایــن شــرکت، مشــکالت قانونــی و مجوزهــای 
ــت  ــرای دریاف ــک( ب ــی )فینت ــاز اســتارتاپ های حــوزه مال ــورد نی م
نمــاد الکترونیــک یکــی از مشــکالت آن هــا در طــول دوره فعالیــت 

بــوده اســت.

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت: بایــد 
ــه طــوری کــه  ــی از درآمــد پزشــکان اخــذ شــود؛ ب مالیــات پلکان
ــون  ــا 80 میلی ــه آن هــا بیــن 50 ت ــی کــه درآمــد ماهان متخصصان

ــد.  ــات بدهن ــان را مالی ــد درآمدش ــت، 70 درص ــان اس توم
ــر  ــتان مه ــل بیمارس ــتی در مح ــی در نشس ــت حقیق ــی نوبخ عل
در جمــع برخــی متخصصــان ایــن بیمارســتان افــزود: بــرای 
ــرای  ــکی ب ــه پزش ــارج از جامع ــرادی خ ــه اف ــری از اینک جلوگی
ــم.  ــدام کنی ــد اق ــان بای ــد، خودم ــد پزشــکان ســقف بگذارن درآم
وی ادامــه داد: مدتــی اســت کــه بعــد از اعــالم درآمدهــای 
نجومــی، مدیــران، دربــاره درآمــد پزشــکان در رســانه ها و در 
 محافــل مختلــف صحبــت می شــود. شــورای عالــی حقــوق 
ــران  ــوری و وزی ــان رئیس جمه ــد معاون ــقف درآم ــتمزد س  و دس
را 10 میلیــون تومــان اعــالم کــرده و گفتــه اســت کــه دربــاره ســقف 

درآمــد پزشــکان بــه زودی تصمیــم می گیــرد. 
ــاره  ــن شــورا درب ــم ای ــم و اجــازه دهی ــر کنی ــزود: اگــر صب وی اف
ســقف درآمــد پزشــکان عــددی را اعــالم کنــد و اگــر پیش دســتی 
ــاس  ــوع حس ــن موض ــه ای ــبت ب ــم و نس ــی نزنی ــم و حرف نکنی
ــاز  ــه مشکل س ــد ک ــالم کنن ــددی را اع ــت ع ــن اس ــیم، ممک نباش
ــیون  ــس کمیس ــود. رئی ــل ش ــالمت مخت ــام س ــد و کل نظ باش
عــدد  اســت  ممکــن  مجلــس گفــت:  درمــان  و  بهداشــت 
اعالم شــده، طــوری باشــد کــه یــک متخصــص بــا هفــت روز کار 
کــردن آن ســقف را بــه دســت آورد و دیگــر انگیــزه ای بــرای ادامــه 
خدمــت نداشــته باشــد و بــه ایــن ترتیــب بیمــاران پشــت نوبــت 

ــد. بمانن

اخذ مالیات 70 درصدی از پزشکانبسته شدن چند درگاه پرداخت اینترنتیخصوصی سازی کارگران را بیکار کرد

حتما بخوانید!
3مصرف برنج در ایران 7 برابر اروپا دوشنبه  15  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 245 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

مصرف برنج در ایران 7 برابر اروپا 
غــالت  دفتــر  کل  مدیــر   
و محصــوالت اساســی وزارت 
اینکــه  بیــان  بــا  جهــاد 
در  برنــج  ســرانه  مصــرف 
کیلوگــرم   37.07 ایــران 
ــت:  ــالم شــده اســت، گف اع
ایرانی هــا تقریبــا 7 برابــر 
اروپایی هــا برنــج مصــرف می کننــد. کاوه خاکســار بــا 
بیــان اینکــه مصــرف ســرانه برنــج در ایــران بر اســاس 
ــته، 37.07  ــال گذش ــران در س ــار ای ــز آم ــالم مرک اع
ــار  ــز آم ــوز مرک ــت: هن ــار داش ــت، اظه ــرم اس کیلوگ
میــزان مصــرف ســرانه برنــج در ســال جاری را اعــالم 
نکــرده؛ امــا بعیــد بــه نظــر می رســد ایــن عــدد 
تغییــری کــرده باشــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
 57.2 جهــان  در  برنــج  ســرانه  مصــرف  متوســط 
کیلوگــرم اســت، اضافــه کــرد: مصــرف ســرانه ایــران از 
اروپــا، کشــورهای  اتحادیــه  از  امــا  دنیــا کمتــر، 
توســعه یافته، آمریــکا، روســیه و مکزیــک بســیار 
بیشــتر اســت. خاکســار افــزود: متوســط مصــرف 
ــعه 68.1  ــال توس ــورهای درح ــن کاال در کش ــرانه ای س
 هنــد 73.2، روســیه 5، مصــر ۴1.5، مکزیــک 6.2 
و آمریــکا 11.2 کیلوگــرم اســت. مدیــر کل دفتــر غــالت 
و محصــوالت اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا 
بیــان اینکــه عمــده غــذای مصرفــی کشــورهای جنــوب 
فیلیپیــن ژاپــن،  چیــن،  جملــه  از  آســیا   شــرقی 

مالــزی و تایلنــد برنــج اســت، گفــت: متوســط مصــرف 
ســرانه برنــج در چیــن 75.8 و ژاپــن 57.7 کیلوگــرم 

است.

 ارائه سرویس اینترنت نامحدود 
ممنوع نیست

ــررات  ــم مق ــازمان تنظی ــتورالعمل های س ــی دس تمام
و ارتباطــات رادیوئــی دربــاره ارائــه ســرویس اینترنــت 
ــل  ــد قب ــان همانن ــه مشــترکین و متقاضی نامحــدود ب
ــرای اپراتورهــا الزم االجــرا هســتند.  ــار داشــته و ب اعتب
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــزارش س ــه گ ب
رادیویــی، حســین فــالح جوشــقانی -معــاون نظــارت 
و اعمــال مقــررات رگوالتــوری- بــا اعــالم مطلــب فــوق 
افــزود: برخــی از اپراتورهــا از اصطــالح »اینترنــت 
تنظیــم  مصوبــه 237 کمیســیون  در  غیرحجمــی« 
ــه  ــته اند ک ــت را داش ــن برداش ــات، ای ــررات ارتباط مق
ــد؛ در  ــه کنن ــدود ارائ ــت نامح ــرویس اینترن ــد س نبای

ــن برداشــت نادرســت اســت.  ــه ای ــی ک حال
ــار  ــوری اظه ــررات رگوالت ــال مق ــاون نظــارت و اعم مع
نیازهــای  اســاس  بــر  موظفنــد  اپراتورهــا  کــرد: 
کننــد  ارائــه  متنوعــی  ســرویس های   مشــترکین، 
و در حــال حاضــر نیــز هیچ گونــه دســتورالعملی مبنــی 
بــر محدودیــت یــا ممنوعیــت دربــاره ارائــه ســرویس 

اینترنــت نامحــدود بــه اپراتورهــا ابــالغ نشــده اســت.

۱0۹ جایگاه سوخت واگذار می شود
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــی ش ــر بازرگان مدی
نفتــی ایــران از برگــزاری مزایــده فــروش 10۹ جایــگاه 
اســتان کشــور  در 25  در 15 شــهریورماه  ســوخت 
خبــر داد. محمدرضــا مظلومــی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــدا 121  ــده از ابت ــای واگذارش ــداد جایگاه ه ــت: تع گف
ــناد  ــدن اس ــاده نش ــل آم ــه دلی ــه ب ــود ک ــگاه ب  جای

10۹ جایگاه به مزایده گذاشته می شود. 
وی افــزود: پاکت هــای مزایــده جایگاه هــای ســوخت 
ــی ــان غرب ــرقی، آذربایج ــان ش ــتان های آذربایج  اس
تهــران بوشــهر،  ایــالم،  البــرز،   اردبیــل، اصفهــان، 

سیســتان و بلوچســتان، فــارس، کردســتان، کهگیلویــه 
و بویراحمــد، کرمــان، کرمانشــاه، گیــالن، لرســتان 
ــاری  ــدران، خراســان رضــوی، چهارمحــال و بختی مازن
ــزگان  ــم، هرم خراســان شــمالی، زنجــان، ســمنان، ق
و همــدان 15 شــهریورماه در ســازمان خصوصی ســازی 
ــت ــالم وزارت نف ــاس اع ــر اس ــود. ب ــایی می ش  بازگش

ــه  ــوخت ب ــه س ــی عرض ــگاه دولت ــذاری 200 جای واگ
ارزش تقریبــی 2 هــزار میلیــارد تومــان از ابتــدای 
دولــت یازدهــم در برنامــه واگذاری هــای ســازمان 

خصوصی ســازی قــرار گرفتــه اســت.

غذای غیرحالل در ایران وجود دارد
ــه در  ــان اینک ــا بی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــات  ــا و خدم ــه کااله ــد هم ــران بای ــالمی ای ــور اس کش
ــدن  ــد ش ــه قانونمن ــر را الزم ب ــن ام ــد، ای ــالل باش ح
در  ولی فقیــه  نماینــده  دیگــر  ســوی  از  و  دانســت 
وزارت کشــاورزی معتقــد اســت کــه اگــر بعضــی 
بی مباالتی هــا در تولیــد غــذا صــورت گیــرد، غــذای 
ــی ــت هللا عالم ــود. آی ــرام می ش ــه ح ــل ب ــالل تبدی  ح

نماینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی، در 
ــا گفتــه وزیــر صنعــت مبنــی بــر حــالل بــودن  رابطــه ب
تمــام کاالهــا و خدمــات داخــل کشــور، بــا طــرح ایــن 
ــود  ــالل وج ــذای غیرح ــران غ ــا در ای ــه آی ــش ک پرس
دارد، گفــت: بلــه وجــود دارد؛ چــرا کــه بســیاری از 
ــل  ــالل را تبدی ــذای ح ــه غ ــود دارد ک ــا وج بی مباالتی ه
بــه حــرام می کنــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
دســتگاه نظــارت بــر ایــن بی مباالتی هــا مشــخص 
کشــتارگاه   700 کشــور  در  کــرد:  تصریــح  باشــد، 
ــز ناظــر شــرعی وجــود  ــر تعــدادی آن هــا نی ــم و ب داری
ــا  ــه کااله ــه هم ــث را ب ــن بح ــد ای ــن بای دارد؛ بنابرای
ــده کار  ــی، عم ــت هللا عالم ــه آی ــه گفت ــم. ب ــم دهی تعمی
ــت؛ ــران نیس ــل ای ــالل در داخ ــذای ح ــرای غ ــورا ب  ش

تجــارت  راهبــردی  سیاســتگذاری  شــورای  بلکــه 
محصــوالت و خدمــات حــالل می خواهــد ایــن موضــوع 
ــا  ــور ی ــر کش ــه ه ــوری ک ــه  ط ــد؛ ب ــازماندهی کن را س
ســازمانی کــه تمایــل بــه غــذای حــالل داشــت، بتوانــد 
آن را از طریــق ایــران تأمیــن کنــد. نماینــده ولــی فقیه در 
وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: بنابرایــن مهم تریــن 
وظیفــه ایــن شــورا ســازماندهی بحــث حــالل در مــواد 

ــط اســت. ــات مرتب ــی، کاالهــا و خدم غذای

 مدیر عامل بانک سپه:
 سرمایه گذاری در فوالد مبارکه 
پربازده و بدون ریسک است 

دکتــر چقــازردی، مدیــر عامل 
هیئت مدیــره  رئیــس  و 
اتفــاق  بــه  ســپه  بانــک 
ایــن  مدیــران  و  معاونــان 
از  بازدیــد  ضمــن  بانــک 
خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه 
ــران  ــل و مدی ــر عام ــا مدی ب
اقتصــادی و مالــی شــرکت دیــدار و گفت وگــو کــرد کــه 
ــات در  ــه خدم ــکاری و ارائ ــترش هم ــای گس راهکاره
حوزه هــای مختلــف بانکــی و تســهیالت هــر چــه 
بیشــتر مربــوط بــه صــادرات محصــوالت مبارکــه را مــورد 
بحــث و بررســی قــرار دادنــد. مدیــر عامــل بانــک ســپه 
ــد  ــی خوان ــرور مل ــار و غ ــه افتخ ــرکت را مای ــن ش  ای
و گفــت: بازدیــد از خطــوط تولیــد شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــن  ــاد ای ــیل زی ــا و پتانس ــا توانمندی ه ــد ب ــب ش موج
صنعــت آشــنا شــویم و شــاهد فعالیت هــای ایــن 
ــع  ــه نقــش بســزایی در رف ــی ک ــم صنعت مجتمــع عظی

نیاز جامعه و اقتصاد کشور دارد، باشیم. 
ــده در  ــه وجــود آم ــد ب ــه فضــای جدی ــا اشــاره ب وی ب
عرصــه بین المللــی و خــارج شــدن بانــک ســپه از 
تحریم هــای بین المللــی اذغــان داشــت: شــعب بانــک 
ــا فعــال شــده و می توانیــم در حوزه هــای  ســپه در اروپ
ــن  ــر تأمی ــه از نظ ــوالد مبارک ــادرات ف ــه ص ــف ب مختل
 LC ،منابــع مالــی مــواد اولیــه، تجهیــزات خارجــی
ــه  ــه ب ــن LC ک ــروات و همچنی ــی و ب ــی، واردات صادرات
نفــع فــوالد مبارکــه بــاز شــده، همــکاری کنیــم. حمایــت 
 مالــی و ســرمایه گذاری در فــوالد مبارکــه پربــازده 

و بدون ریسک است. 
ــد  ــه فرآین ــاره ب ــا اش ــبحانی ب ــر س ــدار دکت ــن دی در ای
محصــوالت  گفــت:  محصــوالت  کیفیــت  و  تولیــد 
ــاد و انجــام تعهــد  ــه دلیــل کیفیــت زی فــوالد مبارکــه ب
زمــان تحویــل بــه مشــتری، اعتمــاد مشــتریان را 
ــه  ــا را ب ــوالت م ــادرات محص ــر ص ــن ام ــب و همی جل
ــزود:  ــبحانی اف ــر س ــت. دکت ــرده اس ــر ک ــا میس اروپ
 شــرکت فــوالد مبارکــه یــک هلدینــگ بــزرگ تولیــدی 
و اقتصــادی اســت و در راســتای مأموریــت اصلــی خــود 
می دهــد کــه  انجــام  مختلــف  ســرمایه گذاری های 
بــا بررســی و کار کارشناســی در طرح هــای فــوالدی 
کــه توجیــه اقتصــادی داشــته باشــد، مشــارکت فعــال 
داشــته و آنچــه مهــم اســت خلــق ارزش و کســب ســود 

سرمایه گذاری هاســت. ایــن  از 

 یزد و ترویج فناوری های نوین 
در بخش آب

رئیــس مرکــز تحقیقــات آب ایــران عنــوان کــرد: مرکــز 
توســعه فنــاوری آب پــارک علــم و فنــاوری یــزد 
می توانــد در تجاری ســازی و ترویــج فناوری هــای 
نویــن در بخــش آب بســیار موفــق و مؤثــر عمــل کنــد. 
مرتضــی افتخــاری در دیــدار بــا رئیــس مرکــز توســعه 
ــزد  ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــه پ ــاوری آب وابســته ب فن
بــا ابــراز امیــدواری بــرای طراحــی و تعریــف شــیوه ای 
ــن،  ــرای توســعه همکاری هــای طرفی ــد ب ــر و مفی مؤث
اظهــار کــرد: برداشــت مــا ایــن اســت کــه مرکز توســعه 
فنــاوری آب بــا دسترســی بــه گــروه گســترده ای 
در  کــه  دانش بنیانــی  و  کوچــک  شــرکت های  از 
حوزه هــای مختلــف و متفــاوت فعالیــت می کننــد 
می توانــد در تجاری ســازی و ترویــج فناوری هــای 
نویــن در بخــش آب بســیار موفــق و مؤثــر عمــل 
ــاوری  ــعه فن ــز توس ــران مرک ــدات مدی ــد. وی تأکی کن
آب را بــر مســائل حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی جهــت 
ــق  ــی، راهگشــا و منطب حــل معضــل آب بســیار حیات
بــا آخریــن تجــارب و دســتاوردها در ایــن حــوزه 
ــی  ــر طراحــی و اجــرای الگوهــای عملیات دانســت و ب
در عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعــی تاکیــد کــرد. 
ــته  ــران وابس ــات آب ای ــز تحقیق ــت مرک ــی اس گفتن
ــز  ــن مرک ــن و بزرگ تری ــرو، قدیمی تری ــه وزارت نی ب
ــه حســاب  تحقیقاتی تخصصــی کشــور در حــوزه آب ب
می آیــد کــه چندیــن آزمایشــگاه و پژوهشــکده بــزرگ 
را در ســطح کشــور راهبــری کــرده و بــازوی تحقیقاتــی 
توانمنــدی بــرای وزارت نیــرو در حــوزه مســائل مرتبــط 

ــود. ــوب می ش ــا آب محس ب

آگهی مناقصه عمومی )مرحله دوم(
شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره 
به  را  بازیافت  سوله کارخانه  قاب  نصب  و  ساخت  عملیات  شرکت،  محترم 
واگذار  واجد شرایط  پیمانکار  به  مناقصه  از طریق  مربع  متر   23۴0 مساحت 
اطالعات  و کسب  مناقصه  اسناد  دریافت  توانند جهت  می  متقاضیان  نماید. 
بیشتر به دفتر شرکت به نشانی گلپایگان – میدان بسیج - مجتمع تجاری و 
اداری پارسیان - طبقه سوم - واحد 7 مراجعه و یا با تلفن 03157۴20621 
تاریخ ۹5/6/23  تا  پیشنهادات  تحویل  مهلت  آخرین  نمایند.  تماس حاصل 

می باشد.

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار

اقدامــات  تشــریح  بــا  حاجیــان  مجتبــی 
راه وشهرســازی  حــوزه  در  انجام شــده 
شهرســتان شــهرضا، سیاســت راه وشهرســازی 
واژگونــی  از  ناشــی  خطــرات  حــذف  را 
شهرســتان  راه هــای  در  نقلیــه  وســایل 
ــی اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب دانس
ــان، رئیــس  کل راه وشهرســازی اســتان اصفه
شــهرضا  شهرســتان  راه وشهرســازی  اداره 
گفــت: شــهرضا بــا داشــتن ۹00 کیلومتــر 
روســتایی  راه  300 کیلومتــر  هم ســنگ،   راه 
بزرگ راهــی  و  اصلــی  راه  کیلومتــر   600 و 
ــرار  ــوب کشــور را برق ــه جن ترانزیــت شــمال ب
می کنــد؛ مهم تریــن راه شــریانی آن محــور 
اصفهــان – شــهرضا – شــیراز و محــور شــهرضا 

ــود.  ــی می ش ــاری منته ــال و بختی ــوج و چهارمح ــه یاس ــه ب ــت ک ــمیرم اس – س
وی در زمینــه اقدامــات انجام شــده در جهــت حــذف نقــاط پرتصــادف در محورهــای شهرســتان گفــت: نقــاط 
پیــچ افتخاریــه و منطقــه ســپهرآباد در محــور اصفهــان و دوربرگــردان فــالردی در کمربنــدی شــهرضا بــا نصــب 
ــگ  ــادف تن ــه پرتص ــده و نقط ــازی ش ــیروانی ایمن س ــیب ش ــالح ش ــفری و اص ــای فس ــل و تابلوه گاردری
چاقالــو در محــور شــهرضا – ســمیرم بــه طــول 200 متــر وارتفــاع 3 متــر و همچنیــن گردنــه پــوده در محــور 
ــاک  ــرداری و ترانشــه برداری و قــوس خطرن ــر خاک ب ــاع 5 مت ــر و ارتف ــه طــول ۴00 مت ــه ب شــهرضا –مبارک
آن هــا حــذف شــده اســت. در محــور شــهرضا – شــیراز، 5۴ دســتگاه پــل وجــود دارد کــه بــا تعریــض آن هــا 
و ایجــاد شــانه راه در ســمت چــپ از خطــر ســقوط در پل هــا جلوگیــری و 250 دســتگاه پــل در محــور شــیراز 

بــه ســمت شــهرضا نیــز بــا نصــب گاردریــل ایمن ســازی شــده اســت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا:
250 دهانه پل با نصب گاردریل ایمن سازی شد
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ایران هیچ مشکلی با تجدید جاده ...
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زهرا نصیریکیمیای وطن

همســایه بی دردســری نیســت. کمتریــن زحمتــش 
ایجــاد ســرطان اســت. از کودکــی بــه جــای شــهربازی 
می کردنــد.  بــازی  برقــی  غــول  ایــن  زیــر ســایه 
مشــکالت ایــن دکل هــای برقــی بــر همــه آشــکار 
ــه  ــود را ب ــر خ ــئوالن ام ــت مس ــی سال هاس ــت؛ ول اس
بی تفاوتــی می زننــد و بی پولــی را بهانــه رفــع ایــن 

می کننــد. مشــکل 
ســالیان ســال اســت کــه نصــب دکل هــای بــرق فشــار 
ــرده  ــردم ایجــاد ک ــرای م ــادی را ب ــوی مشــکالت زی ق
اســت. ایــن دکل ها کــه به گفته بســیاری از کارشناســان 
ــد  ــد و می توان ــواج الکترومغناطیســی ســاطع می کن ام
بــر ســالمت ســاکنان اطــراف دکل تــا شــعاع 20 تــا 50 
متــر اثــر بگــذارد و مشــکالت خونــی، مغــزی و حتــی 
معلولیــت را بــرای آن هــا رقــم زنــد، ایــن روزهــا بــرای 
ســاکنان خیابان هــای جنــوب شــرق و شــرق اصفهــان 
ــه  ــکالتی ک ــت؛ مش ــم زده اس ــادی را رق ــکالت زی مش
 خــارج از بی ســامان کــردن فضــا و منظــر شــهری 
 و تصادفــات بســیار بــرای شــهروندان، راه و عبــور آنــان 

را نیز با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
در  دکل هــا  ایــن  وجــود  متعقدنــد کــه  بســیاری 
حــوزه حریــم زندگــی مــردم، بیشــترین تهدیــدات 
زیســت محیطی و ســالمت را داشــته و ســالمت مــردم 
ــه  ــرار گرفت ــتری ق ــد بیش ــورد تهدی ــق م ــن مناط در ای

ــه  ــن نکت ــر ای ــکان ب ــات پزش ــه تحقیق ــت. نتیج اس
تأکیــد می کنــد. ســکونت در فاصلــه کمتــر از 500 متــری 
ــه ســرطان  ــرق فشــار قــوی، خطــر ابتــال ب دکل هــای ب
ــر  ــودکان، 5.8 براب ــراد، به خصــوص در ک خــون را در اف
افزایــش می دهــد و آنچــه بــه نظــر می رســد رفــع 
موانــع ســد معبــری کــه ایــن نــوع دکل هــا بــرای مــردم 
ــت  ــرق اس ــرکت ب ــده ش ــر عه ــت، ب ــم آورده اس فراه
ــی  ــن جابه جای ــه ای ــد بودج ــی گوین ــز م ــا نی ــه آن ه  ک
را ندارنــد؛ در حالــی کــه ایــن قســمت ها، فضــای 

ــون  ــد. هم اکن ــادی را هــم در مناطــق اشــغال کرده ان زی
از خانه هــا و خیابان هــای شــهر اصفهــان  بخشــی 
قربانــی شــده اند و بــه جــای اینکــه در کنارشــان 
 درخت هــای تنــاور قــد کشــیده باشــد، دکل هــای بــزرگ 
و بی قــواره ای وجــود دارد که هر روز آســایش شــهروندان 
 را بــه مخاطــره انداختــه و موجــب شــده اند کــه ســیما 
و منظــر شــهری تحــت نفــوذ آن هــا بــه گونــه ای درآیــد 
کــه مشــکالت بســیاری را بــرای مــردم اعــم از تصــادف 
 رقــم بزنــد؛ بــه دور از انــواع خطــرات برق گرفتگــی 

و  ســرطان  قــوی،  فشــار  کابل هــای  ســقوط 
تشعشــعات. از  ناشــی  اعصــاب  بیماری هــای 
ــر  ــد معب ــا س ــهروندان ی ــه ش ــات ب ــه خدم     ارائ

ــدرن! م
امــروزه ســدهایی کــه در مقابــل مــردم جلوه گــری 
می کننــد ماننــد تحــول در شــرایط اجتماعــی و ســبک 
زندگــی مــردم، هــر روز بــه شــیوه های جدیدتــری 
انــدام  عــرض  شــهرمان  کوچه پس کوچه هــای  در 
خانه هایــی  کنــار  در  مثــال  عنــوان  بــه  می کننــد؛ 
ــا  ــت نازیب ــاید از حال ــا ش ــوند ت ــازی  می ش ــه نوس ک
علمک هــای  چــون  تأسیســاتی  شــوند،  خــارج 
گاز یــا تلفــن بــه دلیــل عــدم جابه جایــی توســط 
شــکل  خیابان هــا  و  کوچــه  وســط  در  مالــک 
ــرای  ــهروند را ب ــر ش ــت ه ــاد و موقعی ــاری ایج ناهنج
 عبــور و مــرور بــا مشــکالت عدیــده همــراه کــرده 
هــم  دســتگاه هایی  میــان  ایــن  در  البتــه  اســت. 
ــا نصــب نادرســت امکانــات تأسیســاتی  هســتند کــه ب
ــات  ــردم موجب ــرای م ــرق ب ــای ب ــد تیره ــود مانن خ
زحمــت را فراهــم می کننــد و باعــث می شــوند کــه 
ــظ ســالمت  ــرای حف گاه در تاریکــی شــب، شــهروند ب
ــر  ــرف نظ ــه اش ص ــیله نقلی ــا وس ــودور ی ــود از خ خ
ــن  ــه ای ــت ب ــل از اصاب ــه قب ــد ک ــح ده ــد و ترجی کن
ــه  ــری ب ــمت دیگ ــته و از س ــش را برداش ــا، جان تیره
ــر ــد راه طوالنی ت ــد؛ هرچن ــه ده ــودش ادام ــیر خ  مس

باشد.

تصاحب بی دردسر معابر عمومی

غول هایی که سرطان هدیه می کنند

  آغاز به کار ضیافت اندیشه 
استادان دانشگاه کاشان 

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکیمیای وطن

هفتمیــن دوره ضیافــت اندیشــه 
اســتادان دانشــگاه کاشــان طــی 
مراســمی در ایــن دانشــگاه آغــاز 
نهــاد  مســئول  کــرد.  بــه کار 
نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
ــای  ــرح را ارتق ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــان، ه ــگاه کاش در دانش
دانش افزایــی  اســتادان،  جایــگاه  و  علمــی   ســطح 
و بصیرت افزایــی در اســتادان ذکــر کــرد و گفــت: در ایــن 
ــد.  ــرکت دارن ــگاه ش ــن دانش ــتادان ای ــر از اس ــرح، 150 نف ط
حجت االســالم علــی روحانــی اظهــار کــرد: در راســتای منویــات 
معرفت افزایــی  بــر  مبنــی  رهبــری  معظــم   مقــام 
و ارتقــای بصیــرت دینــی و سیاســی اســتادان دانشــگاه ها بــا 
دو موضــوع اقتصــاد مقاومتــی و تعلیــم و تربیــت ایــن طــرح 
ــعی و  ــدا و س ــه خ ــوکل ب ــا ت ــزود: ب ــود. وی اف ــزار می ش برگ
این گونــه  برگــزاری  بی شــک  اســتادان،  مجدانــه  تــالش 
دوره هــا ثمــرات خوبــی را بــرای دانشــگاه دربــر خواهــد داشــت. 
در  اســتادان  مربیگــری  نقــش  روحانــی  حجت االســالم 
دانشــگاه، محفــل قرآنــی، تیپ شناســی خانــواده، نقــش 
ــا  ــتادان ب ــی اس ــا و هم اندیش ــت بحران ه ــری در مدیری رهب
موضــوع راهکارهــای تحقــق اقتصاد مقاومتــی را در دانشــگاه از 
موضوعــات کالس هــا بیــان کــرد و افــزود: در کنــار ایــن 
ــرای  ــز ب ــی نی ــی و ورزش ــای فرهنگ ــوق برنامه ه ــا، ف کالس ه
اســتادان در نظــر گرفتــه شــده اســت. طــرح ضیافــت اندیشــه 
اســتادان دانشــگاه کاشــان تــا 18 مــاه جــاری در ایــن دانشــگاه 

ادامه دارد.

افتتاح نخستین دانشکده مشترک 
اصفهان و سلیمانیه

بــا حضــور هیئــت عالی رتبــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــی  ــکده مهندس ــتین دانش ــراق، نخس ــتان ع ــم کردس در اقلی
ــراق  ــلیمانیه ع ــگاه س ــگاه و دانش ــن دانش ــان ای ــترک می مش
ــا حضــور  افتتــاح شــد. ایــن دانشــکده مهندســی مشــترک ب
ــوری  ــول جمه ــگاه، سرکنس ــر دو دانش ــه ه ــئوالن بلندپای مس
علمــی  رایزن هــای  عــراق،  ســلیمانیه  در  ایــران  اســالمی 
و فرهنگــی ســفارت ایــران در اقلیــم کردســتان عــراق و 
مســئوالن محلــی و اســتانی ســلیمانیه و در راســتای گســترش 
همکاری هــای علمــی بین المللــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
در محــل دانشــگاه ســلیمانیه اقلیــم کردســتان عــراق افتتــاح 
شــد. بــر اســاس تفاهم نامــه صورت گرفتــه مقــرر اســت 
ــی  ــته های مهندس ــی رش ــع کارشناس ــکده در مقط ــن دانش ای
ــرل، مهندســی مکانیــک و مهندســی شــیمی  ــر و کنت کامپیوت
ــذب  ــه ج ــدام ب ــی 2017-2016 اق ــال تحصیل ــرم اول س از ت

ــد. ــجو کن دانش

اخبار کوتاه

 استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد:
 لزوم نظارت بر بازار اقالم دانش آموزی 

در آستانه سال تحصیلی جدید 
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
بــر لــزوم نظــارت ویــژه بــر بــازار 
اقــالم دانش آمــوزی در آســتانه 
ــد  ــد تأکی ــی جدی ســال تحصیل
ســلیمانی  قاســم  کــرد. 
دشــتکی در نشســت شــورای 
هماهنگــی تعزیــرات حکومتــی 
ــف،  ــدن تخل ــه کن ش ــازار و ریش ــش در ب ــرد: آرام ــار ک اظه
قاچــاق و تعــرض بــه حقــوق مــردم بایــد مدنظــر تعزیــرات 
تعزیــرات  باشــد.  مرتبــط  دســتگاه های  و  حکومتــی 
حکومتــی، اتــاق اصنــاف و صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
بایــد در آســتانه آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد در جهــت 
کنتــرل بــازار هماهنگــی و نظــارت داشــته باشــند. ســلیمانی 
دشــتکی گفــت: اقــالم دانش آمــوزی بــا کیفیــت تولیــد 
اســتان بایــد بــا قیمــت مناســب در اولویــت فــروش در بــازار 
ــان  ــاری خاطرنش ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــرد. اس ــرار گی ق
کــرد: متولــی توزیــع اقــالم دانش آمــوزی، صنــوف هســتند و 
هیــچ دســتگاه آموزشــی نبایــد جــای بــازار را بگیــرد و 
ــاف  ــه اصن ــان اتحادی ــزود: بازرس ــد. وی اف ــندگی کن فروش
ــالم  ــرل اق ــه کنت ــارت را در زمین ــب ترین نظ ــد مناس می توانن
ــه بعــد ایــن  ــد و در مرحل ــازار انجــام دهن دانش آمــوزی در ب

وظیفه بر عهده تعزیرات است. 

 تودیع و معارفه فرمانده انتظامی 
بخش میمه

ســرهنگ رجبعلــی مختــاری، فرمانــده 
کیمیای وطن

وحید وطن خواهان

و  شاهین شــهر  شهرســتان  انتظامــی 
میمــه در آییــن تودیــع و معارفــه رئیــس کالنتــری بخــش 
ــه  ــا اشــاره ب میمــه و رئیــس کالنتــری دهســتان زرکان ب
اینکــه تنهــا 10درصــد جرائــم شهرســتان در بخــش میمــه 
بــه وقــوع می پیونــدد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش 
ــان از ســمت شــمال  میمــه آســتانه ورودی اســتان اصفه
اســت و در مســیر جــاده ترانزیــت شــمال بــه جنوب کشــور 
قــرار دارد، در ایــن بخــش کمتــر از حــد نرمــال جــرم اتفــاق 
می افتــد و ایــن اتفــاق امیدوارکننــده اســت و نویــد یــک 
منطقــه امــن را می دهــد. در ادامــه ایــن آییــن بــا قرائــت 
شهرســتان  انتظامــی  فرماندهــی  ســوی  از  حکمــی 
ــه  ــی ب ــد صادق شاهین شــهر و میمــه، ســتوان یکــم مجی
ــوب و از  ــه منص ــش میم ــی بخ ــده انتظام ــمت فرمان س
زحمــات ســروان مجیــد ناطقــی در طــول 20 مــاه خدمــت 
ــی شــد. همچنیــن ســتوان ســوم  ــن منطقــه قدردان در ای
ــتان  ــگاه دهس ــده پاس ــمت فرمان ــه س ــی ب ــداله گرام اس

زرکان منصوب شد.

اخبار کوتاه

 عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
دوران کیمیای وطن از  قبــل  گفــت:  نظــام 

ــن  ــا در قزوی ــام کش ه ــه ن ــی ب ــا، قوم آریایی ه
ــود  ــوم وج ــن ق ــم ای ــان ه ــتند و در کاش می زیس
داشــته اند و »کشــفین« )کاشــان و فیــن( ریشــه 

بنابرایــن  اســت؛  ایــن شــهر  نــام 
قدمــت شــهر قزویــن ماننــد تپه هــای 
ســیلک بــه 9 هــزار ســال و چــه بســا 

بیشتر می رسد. 
ــور  ــات و ام ــز ارتباط ــزارش مرک ــه گ ب
کاشــان شــهرداری   بین الملــل 

علی اکبــر والیتــی اظهــار کــرد: امــروز 
ــه شــهر شــین، پایتخــت باســتانی  ــه ب ــا مراجع ب
چیــن، مشــاهده می کنیــم کــه آمــده اســت وقــت 
ــاز  ــت نم ــاز پیشــین و وق ــت نم ــداد، وق ــاز بام نم
ــان  ــئله نش ــن مس ــت. ای ــت اس ــه وق ــر چ دیگ
قبــل،  ســال  هــزاران  از  بیــش  می دهــد کــه 
بازگانــان مســلمان ایرانــی بــه واســطه جــاده 

ابریشــم ســفر می کردنــد. 

وی ادامــه داد: تجــارت در جــاده ابریشــم بســیار 
دانســت همان طــور کــه  بایــد  و  دارد  اهمیــت 
ــوه داده  ــزرگ جل ــا ب ــط اروپایی ه ــو توس مارکوپول
ــود در  ــای خ ــد از ظرفیت ه ــز بای ــا نی ــود، م می ش

ــم.  ــه اســتفاده کنی ــن زمین ای
ــه  ــری ادام ــام معظــم رهب مشــاور مق
داد: بــا توجــه بــه اینکه بعضی کشــورها 
ــهرها ــایر ش ــا س ــه ت ــا گرفت  از غربی ه
ــکل  ــم مش ــاده ابریش ــای ج ــا احی ب
ــوع  ــن موض ــران در ای ــی ای ــد، ول دارن

ــدارد.  ــکلی ن ــچ مش هی
ــی از  ــران یک ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
شــاهراه های جــاده ابریشــم اســت و 
ــط  ــن جــاده نقــش بســزایی در توســعه رواب در ای
ــاده  ــای ج ــرد: احی ــوان ک اقتصــادی و ... دارد، عن
ابریشــم، چیــن را بــه قــدرت درجــه اول دنیــا 
تبدیــل می کنــد و ایــران بــا ایــن موضــوع موافــق 
اســت؛ پــروژه چیــن بــرای احیــای جــاده ابریشــم، 

ــران اســت. ــرای ای ــن فرصــت ب بهتری

ایران هیچ مشکلی با تجدید جاده ابریشم ندارد
ــد  ــنجان از تولی ــتان رفس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــر  ــنجان خب ــار در رفس ــرای اولین ب ــیاه ب ــی س گوجه فرنگ

داد. 
حســین رضایــی بــا بیــان اینکــه گلخانه هــای هیدروپونیــک 
ــود  ــر در کشــور و کمب ــه خشکســالی های اخی ــه ب ــا توج ب

ــادر  ــرف آب ق ــن مص ــا کمتری ــدید آب ب ش
ــا  ــواع محصــوالت کشــاورزی ب ــه تولیــد ان ب
ــه مراتــب بیشــتر از گلخانه هــای  عملکــرد ب
خاکــی اســت، گفــت: نخســتین تولیدکننــده 
رفســنجان در  ایــران  در  ســیاه   گوجــه 
ــر  ــزار مت ــک ه ــاحت ی ــه مس ــه ای ب گلخان
ــه ای  ــرای کشــت محصــوالت گاخان ــع ب مرب
اســت کــه در آن بــرای تولیــد گوجــه ســیاه 

ــیانین  ــه آنتوس ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــدام می ش ــز اق نی
موجــود در ایــن گوجــه عامــل پیشــگیری از لختــه خــون 
دیابــت، چاقــی و ضدســرطان قــوی اســت، افــزود: آقــای 
ساســان کفایــی عملیــات اجرائــی گلخانــه خــود را از نــوع 
ــا هــدف جدیدتریــن روش تولیــد  کشــت هیدروپونیــک ب
محصــوالت کشــاورزی روز دنیــا در بهمن مــاه ســال 91 

آغــاز کــرد کــه در مهرمــاه ســال 92 بــه بهره بــرداری رســید.
 رضایــی اظهــار کــرد: اگــر محصــوالت کشــاورزی تولیدشــده 
ــردن دوره  ــت نک ــیمیایی و رعای ــموم ش ــتفاده از س ــا اس ب
ــی از  ــازار مصــرف عرضــه شــود، بیماری های ــه ب ــس ب کارن
جملــه انــواع ســرطان را افزایــش می دهــد. در ایــن زمینــه 
ــد محصــول  ــه تولی ــم ب ــی تصمی ــای کفای آق
ســالم در ایــن واحــد گلخانــه ای گرفتــه و در 
ایــن راســتا بــا مشــورت و همــکاری اســتادان 
گیاه پزشــکی  کلینیک هــای   دانشــگاه ها، 
و بخــش حفــظ و نباتــات جهــاد کشــاورزی 
ــارت اداره اســتاندارد شهرســتان  و تحــت نظ
ســالم  محصــول  تولیــد  کار  رفســنجان 
)GAP( را در ایــن واحــد گلخانــه ای آغــاز 
ــه  ــاره ب ــا اش ــنجان ب ــاورزی رفس ــاد کش ــر جه ــرد. مدی ک
اینکــه محصــول ســالم )GAP( بــه معنــی تولیــد محصــول 
بــا عملیــات خــوب کشــاورزی اســت، تصریــح کــرد: 
ــا رعایــت تمامــی اســتانداردهای  ــه ب محصــول ایــن گلخان
ــای  ــا و کوده ــموم، قارچ ه ــده س ــدون باقی مان ــی ب جهان

ــنا ــود. ایس ــه می ش ــرف عرض ــازار مص ــه ب ــیمیایی ب ش

تولید گوجه فرنگی سیاه برای اولین بار در رفسنجان

آگهی حصر وراثت
خانــم طاهــره شــیر علــی دســتجردی دارای شناســنامه شــماره 6 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 335/95 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــاغ ابریشــمی بشناســنامه 357  ــی شــیخی ب و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان براتعل
در تاریــخ 1394/09/13  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــد حســین ش.ش  آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-طاهــره شــیر علــی دســتجردی فرزن
ــینعلی  ــن ش.ش 46 )4( حس ــد ش.ش 954 )3( حس ــی( )2( احم ــر متوف 6 )همس
ش.ش 150 )5( حجــت ش.ش 626 )6 ( طاهــره ش.ش 1504 )7( مریــم ش.ش 2 )8( 
صدیقــه ش .ش 1465 )9( عباســقلی ش .ش 4  همگــی شــیخی بــاغ ابریشــمی فرزنــد 
ــور را  ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــدان متوفــی( اینــک ب ــی )فرزن براتعل
ــزد او باشــد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی آگهــی مــی نمایــد ت
از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/598/م الف به تاریخ 95/06/11
دادنامه

خواهــان : خانــم صدیقــه حســینی دولــت آبــادی فرزنــد ســید حســین بــه نشــانی دولــت 
آبــاد خ میثــم ک فلســطین روبــروی بهــداری شــماره 2 پ 12 خوانــده: آقــای محمــد ســعید 

خفاجــی فرزنــد عبدالــه   خواســته : اثبــات زوجیــت
رای دادگاه

ــت  ــه طرفی ــادی ب ــت آب ــینی دول ــه حس ــم صدیق ــان خان ــت خواه ــوص دادخواس در خص
خوانــده آقــای محمــد ســعید خفاجــی بــه خواســته اقبــات زوجیــت بــا توجــه بــه محتویات 
پرونــده مــودای شــهادت شــهود فتوکپــی مصــدق ســند عــادی ازدواج و اینکــه خوانــده در 
جلســه رســیدگی علــی رغــم ابــالغ حاضــر نگردیــده و ایــرا و دفــاع موثــر و مدللــی از خــود 
بــه عمــل نیــاورده لهــذا دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص بــا توجــه بــه نظــر موافــق 
قاضــی محتــرم مشــاور خانــواده مســتندا بــه مــاده 198 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکم 
بــر اثبــات رابطــه زوجیــت دائــم فــی مابیــن خواهــان و خوانــده صــادر و اعــالم میــدارد. رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و ســپس ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد ظــر خواهــی در محاکــم محتــرم 

تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/597/م الف به تاریخ  95/06/10
اخطار اجرایی

مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم: اللــه محمــدی ســامانی فرزنــد ســیاوش بــه نشــانی 
ــر شــیخ  ــاد خ شــریعتی پ 1 مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم: امی محســن آب

ســامانی فرزنــد بهــروز  بــه نشــانی مجهــول المــکان
مشــخصات نماینــده قائــم مقــام قانونــی : ولــی الــه حاتمــی فرزنــد محمــد کاظــم و مجیــد 
آدر منابــادی فرزنــد علــی هــر دو بــه نشــانی دولــت آبــاد میــدان انقــالب ابتــدای بلــوار 22 

بهمــن وکیــل اللــه محمــدی ســامانی
محکــوم بــه : بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره 9510093751300602 
ــه  ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــه 9509973751300262 محک ــه مربوط ــماره دادنام و ش
پرداخــت قیمــت ســه دانــگ از یــک بــاب منــزل مســکونی بــه مبلــغ پانصــد میلیــون ریــال 
بابــت قســمتی از مهریــه بــا رعایــت شــاخص بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و 
مبلــغ 15250000 ریــال هزینــه دادرســی و مبلــغ 13200000 ریــال حــق الوکالــه وکیــل در حــق 
محکــوم لــه و پرداخــت یــک بیســتم از محکــوم بــه عنــوان حــق االجــرا در حــق صنــدوق 
دولــت . رای غیابــی اســت.محکوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: 
1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده 34قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و 
اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 

امــوال منقــول و غیــر منقــول بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه 
ــه همــراه  ــی و خارجــی دارد ب ــاری ایران ــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتب ــوان ن هــر عن
ــزد اشــخاص  ــه هــر نحــو ن مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او ب
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 
نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه 
ــه درخواســت محکــوم  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــه مقــام قضائ ضمیمــه دادخواســت اعســار ب
ــی 1394(  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی ــواد 8 و 3 قان ــی شــود )م ــه بازداشــت م ل
4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکم 
ــی  ــون اجــرای احــکام مدن ــاده 34 قان ــی دارد.) م ــت را در پ ــری درجــه هف ــس تعزی حب
ــال  ــال م ــی( 5- انتق ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م ا و م و م
بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال 
بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود .) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی 1394(.دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/599/م الف به تاریخ 95/06/08

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهــان : احمــد رضــا معینــی کربکنــدی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده : مجیــد نصــر 
ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــم دادگاه ه ــک   تقدی ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــی ب اصفهان
دولــت ابــاد نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی (  واقــع 
در شهرســتان برخــوار ارجــاع و بــه کالســه پرونــده 9509983751400049  ثبــت گردیــده کــه 
وقــت رســیدگی آن 1395/07/18 و ســاعت 09:30 تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن  خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده  پــس از نشــر آگهــی و اطــالع 
ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 

و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/597/م الف به تاریخ 95/05/24
اخطار اجرایی

مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم: محمــد علــی ربیــع دولــت آبــادی فرزنــد حســین 
بــه نشــانی دولــت آبــاد بلــوار طالقانــی خ ش محمــد داوری خ ارشــاد  مشــخصات محکــوم 
علیه/محکــوم علیهــم: محمــد تقــی لبــاف فرزنــد محمدحســن  بــه نشــانی مجهــول المکان

ــی  ــه  غیاب ــماره دادنام ــه و ش ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب در خواس ــه : بموج ــوم ب محک
مربوطــه 9509973751400007 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه انتقــال رســمی نیــم طــاق 
ــت  ــه دره و پرداخ ــه مزرع ــوم ب ــان موس ــش 16 اصفه ــی 396 بخ ــالک ثبت ــاق پ از 28 ط
مبلــغ 1000200 ریــال بابــت هزینــه دادرســی بــه انضمــام مبلــغ 2500000 ریــال بابــت هزینــه 
کارشناســی و پرداخــت مبلــغ 1800000 ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق 
محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 2765500 ریــال بابــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت.

محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا 
بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده 34قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 2- ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه از آن  ــه بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم ب محکــوم ب
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز 
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ب
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی و خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیق حســابهای 
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 

از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
ــه بازداشــت مــی شــود )مــواد 8 و 3  ــه درخواســت محکــوم ل ــه نمایــد واال ب قضائــی ارائ
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک ــی 1394( 4- خ ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح قان
ــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را  کامــل صــورت امــوال ب
در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 16 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو 
مجــازات مــی شــود .) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 

بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/600/م الف به تاریخ 95/06/14
آگهی تحدید حدود عمومی

آگهــی تحدیــد حــدود عمومــی قســمتی از امــالک ومســتغالت اداره ثبــت اســناد وامــالک 
تیــران وکــرون بخــش 12 ثبــت اصفهــان

امالک واقع درتیران پالک یک- اصلی وفروعات ذیل: 
ــگ مشــاع ازششــدانگ  ــد حســین ســه دان ــی فرزن ــی تهران ــی فدائ ــای مجتب 2093 - آق

ــع . ــه مســاحت ششــدانگ 2613/18مترمرب ــدرب ک یک
ــم  ــی فرزندابراهی ــاس د لکرم ــای عب ــی - آق ــده از4594 فرع ــزی ش ــی مج 7218 فرع

ــع.  ــاحت 207/27 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
 برای روزشنبه 1395/7/3

 امالک واقع دراسفیدواجان (رضوان شهر( دو اصلی وفروعات ذیل:
ــن  ــازه وزمی ــاب مغ ــد میرزاحســین ششــدانگ یکب ــی فرزن ــای حســن رحیم 3741 – آق
محصــور متصلــه بــه مســاحت 236/45 مترمربــع 3747 - آقــای اصغرمختــاری 

ــع ــر مرب ــاحت 280/01 مت ــه مس ــکونی ب ــه مس ــدانگ یکبابخان ــی شش فرزندمرتض
3771فرعــی مجــزی شــده از 1407/1 - حســین شــجاعی ارانی فرزندعباســعلی ششــدانگ 

یکبــاب خانــه مســکونی مســاحت 265/55 مترمربع. 
 برای روزدوشنبه 1395/7/5 

ــذا  ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع وب ــل ش ــد در مح ــه بع ــح ب ــاعت 8/30 صب ــب ازس بترتی
ــه  ــن اعــالم میشــود ک ــان امــالک ومجاوری ــه صاحب ــت ب ــون ثب ــاده 14 قان ــه موجــب م ب
ــان  ــک از صاحب ــه هری ــانند چنانچ ــم رس ــه ه ــور ب ــل حض ــرر درمح ــاعت مق در روز وس
امــالک یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تعییــن حــدود حاضــر نباشــند مطابــق 
ــد  ــن تحدی ــرف مجاوری ــده ازط ــار ش ــدود اظه ــا ح ــا ب ــک آنه ــور مل ــون مذک ــاده 15قان م
حــدود خواهــد شــد .اعتراضــات مجاوریــن وصاحبــان امــالک کــه در موقــع مقــرر 
ــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  ــق مقــررات مــاده 20 قان ــد مطاب ــوده ان حاضــر نب
ــاده واحــده  ــق تبصــره 2 م ــه خواهــد شــد وطب ــا ســی روز پذیرفت ــن حــدود فقــط ت تعیی
ــک  ــدت ی ــرف م ــرض ظ ــت ،معت ــی ثب ــای معترض ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی قان
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه 
ــلیم ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس ــی تقدی ــی گواه ــالح قضای ــع ذیص  مرج
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مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسنادو امالک تیران 
احضار متهم

ــده: 9509980365300602 شــماره  شــماره درخواســت: 9510460365300022 شــماره پرون
بایگانــی شــعبه: 950609 تاریــخ تنظیــم: 1395/05/31 آگهــی ابــالغ بــه مهری بهمــن زیاری 
نظــر بــه اینکــه خانــم مهــری بهمــن زیــاری فرزنــد- بــه اتهــام توهیــن و تهدیــد حســب 
شــکایت بهمــن نصــر آزادنــی و زهــرا نصــر آزادنــی فرزنــد حســن و غالمعبــاس از طــرف این 
دادســرا در پرونــده کالســه 950609د34 تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه واســطه 

معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 115 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــر کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا 
ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 34 دادیــاری دادســرای عمومــی اصفهــان 
جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود، در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه 
از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد.در ضمــن هزینــه نشــر آگهــی 
از طــرف دادگســتری پرداخــت گردد./شــماره: 16465/م الــف دادیــار شــعبه 34 دادســرای 

عمومــی و انقــالب اصفهــان حســن کاظمــی
احضار متهم

ــده: 9409988668000584 شــماره  شــماره درخواســت: 9510460365300020 شــماره پرون
بایگانــی شــعبه: 941588 تاریــخ تنظیــم: 1395/05/31 آگهــی ابــالغ بــه حمیدرضــا عرفانــی 
نظــر بــه اینکــه آقــای حمیدرضــا عرفانــی فرزندعلــی اکبــر بــه اتهــام توهیــن و افتــرا حســب 
شــکایت جــواد صفــری فرزنــد احمــداز طرف ایــن دادســرا در پرونــده کالســه 941588د34 
تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن 
ــای عمومــی و  ــن دادرســی دادگاهه ــون آیی ــاده 115 قان ــده بدینوســیله در اجــرای م نگردی
انقــالب در امــر کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
در شــعبه 34 دادیــاری دادســرای عمومــی اصفهــان جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر شــود، در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی 
معمــول خواهــد شــد.در ضمــن هزینــه نشــر آگهــی از طــرف دادگســتری پرداخــت گــردد./

شــماره: 16466/م الف
 دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان حسن کاظمی

دادنامه
شماره دادنامه:9509970351200913   

ــی  ــده:9409980351200874   شــماره بایگان ــم:1395/05/17   شــماره پرون ــخ تنظی تاری
شــعبه:940981   خواهان:آقــای احمــد مصــوری خوراســگانی فرزنــد عباســعلی بــا وکالــت 
خانــم زهــرا اســفندی فرزنــد رضــا بــه نشــانی اصفهــان – دروازه شــیراز خیابــان ســعادت 
آبــاد جنــب بانــک تجــارت طبقــه دوم   خواندگان:1.آقــای رمضــان قــادری خوراســگانی بــه 
نشــانی اصفهــان – چهــارراه فلســطین – خ اســتانداری بعــد از نهــر فرشــادی بــن بســت 
یــزدان 7 پ 5 دفتــر وکالــت   2.شــرکت روغــن نباتــی جهــان )ســهامی عــام (بــه مدیریــت 
عاملــی بیــژن اســماعیلی بــه نشــانی تهــران – خ ولیعصــر روبــروی بانــک ملــت خ ارمغــان 
ــه  ــی ب ــر همگ ــه ف ــس یگان ــای ادری ــی اول 4.آق ــره باغ ــد ق ــای مجی ــی پ 72 3.آق غرب
ــته  ــه پ 2   خواس ــهید دو دانگ ــانزدهم خ ش ــمالی – خ ش ــر ش ــران – خ کارگ ــانی ته نش
ها:1.مطالبــه خســارت دادرســی 2.الــزام بــه تنطیــم ســند رســمی ملــک   گردشــکار:دادگاه 
ــه  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی ــده ختــم رســیدگی اعــالم وب ــات پرون پــس از بررســی محتوی
ــا  ــوری ب ــد مص ــای احم ــت آق ــوص دادخواس ــد.رای دادگاه در خص ــی نمای ــدور رای م ص
وکالــت خانــم زهــرا اســفندی بــه طرفیــت شــرکت روغــن نباتــی جهــان و آقایــان مجیــد 
ــم ســند  ــه تنظی ــزام ب ــر ال ــی ب ــادری مبن ــر رمضــان ق ــه ف ــس یگان ــی اول، ادری ــره باغ ق
رســمی ملــک بــه شــماره پــالک ثبتــی شــماره 2 فرعــی از 8884 اصلــی بخــش 5 اصفهــان 
بــه انضمــام خســارات دادرســی وخســارت تاخیــر در انجــام تعهــد ماهیانــه پنــج میلیــون 
ریــال از 93/12/25 بــه مــدت 16 مــاه جمعــا بــه مبلــغ هشــتاد میلیــون ریــال بــا عنایــت 
بــه مســتندات ابــرازی خواهــان وعــدم حضــور ودفــاع خوانــده ردیــف اول دادگاه خواســته 
خواهــان را ثابــت تشــخیص ومســتندا بــه مــواد 219،220و230 قانــون مدنــی خوانــده ردیــف 
ــک  ــگ پل ــال رســمی شــش دان ــر اســناد رســمی وانتق ــه حضــور در یکــی از دفات اول را ب
ثبتــی فــوق الذکــر در قبــال دریافــت هشــتصد میلیــون ریــال وپرداخــت 8.527.000 ریــال 
خســارت دادرســی وهشــتاد میلیــون ریــال خســارت تاخیــر تادیــه در حــق خواهــان محکوم 
ــه  ــا چهــارم ندانســته مســتندا ب ــدگان ردیــف دوم ت مــی نمایــد وخواســته را متوجــه خوان
بنــد 4 مــاده 84 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان صــادر واعــالم مــی 
نمایــد رای صــادره حضــوری وظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه 
ــی – رئیــس شــعبه 12 دادگاه  ــان مــی باشــد./ک جعفــر زمان ــد نظــر اســتان اصفه تجدی

عمومــی حقوقــی اصفهــان
 شماره:16483/م الف
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حتما بخوانید!
همکاری دوباره شجریان، پورناظری و...

کیمیای  وطن 
سید محسن میرزاترابی

بــاز هــم »قصــاص« و بــاز هــم ســوژه شــدن ایــن دســتور 
الهــی بــرای یــک فیلــم ســینمایی. بــه طــور کلــی قصــاص 
موضــوع جالبــی بــرای حملــه بــه احــکام اســامی اســت. از 
اول انقــاب گرفتــه کــه اولیــن تظاهرات هــا علیــه قصــاص 
ــه  ــام مواج ــرت ام ــع حض ــت قاط ــا مخالف ــد و ب ــام ش انج
ــف  ــای مختل ــدور قطعنامه ه ــرای ص ــه ای ب ــا بهان ــد، ت ش
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل علیــه ایــران و تــا ســوژه 
ــن  ــال در ای ــدد. ح ــینمایی متع ــای س ــرای فیلم ه ــدن ب ش
بیــن، بعضــی از فیلم هــا بــه نقــد صریــح ایــن قانــون 
ــاع از قصــاص  ــه دف ــد و بعضــی از آن هــا ب الهــی پرداخته ان
می بــرد  ســؤال  زیــر  را  قصــاص  النتــوری،   برآمده انــد. 
و آن را عملــی خشــن و غیرانســانی می خوانــد. مریــم 
کــه بــرای کســب رضایــت خانواده هــا مــی رود، طــوری 
ــد در صــورت اجــرای  ــا می خواهن ــه آن ه ــد ک ــود می کن وانم
ــاره  ــه درب ــی ک ــه فیلم های ــل را بکشــند. در هم قصــاص قات
ــد  ــول می مان ــه مغف ــن نکت ــود ای ــاخته می ش ــاص س قص
ــت.  ــی دم اس ــرای ول ــدنی ب ــی انکارنش ــاص حق ــه قص ک
 وجــود حــق بــرای ذی حــق نمی توانــد عملــی خشــن 
ــا وجــود اینکــه قصــاص حــق  و غیرانســانی تلقــی شــود. ب
ــد  ــه و توجــه اکی اســت، امــا در شــرع مبیــن اســام توصی
بــه بخشــش شــده اســت و در ایــن بخشــش اســت 
کــه جامعــه ســاخته می شــود. اگــر قصــاص از ســوی 
ــه  ــان و ارکان جامع ــظ کی ــرای حف ــده ب ــع ش ــارع وض ش
 اســت و در واقــع بــه تعبیــر قــرآن در آن احقــاق حــق 
حیــات اســت، نــه ممــات و ایــن حیــات جامعــه اســت. اگــر 

از ایــن دریچــه بــه قصــاص نــگاه شــود، خیلــی از مشــکات 
و شــبهات حــل می شــود.

 مریــم در رونــد فیلــم از اولیــای دم طلــب بخشــش 
ترویــج  بــه جهــت  را  قاتــل  می کنــد و کشــته شــدن 
خشــونت دارای اثــر مخــرب بــر جامعــه می دانــد. امــا 
ــرار  ــی ق ــگاه کس ــودش در جای ــم خ ــای فیل ــی در انته وقت
ــت  ــدا مخالف ــد، ابت ــا را ببخش ــد پاش ــه می توان ــرد ک می گی

 شــدید می کنــد و وقتــی لحظــه اجــرای حکــم، پاشــا 
 را می بخشــد، انگیــزه خــود را تمامــا شــخصی می دانــد 
و می گویــد در آن لحظــه فقــط بــه خــودم فکــر کــردم. ایــن 
ــد  ــت می کش ــود دس ــی خ ــای قبل ــم از حرف ه ــی مری  یعن
می کنــد.  قلمــداد  شــخصی  حــق  یــک  را  قصــاص  و 
بخشــش مریــم، تأثیــر چندانــی بــر پاشــا نمی گــذارد. ایــن 

ــت.  ــم اس ــی فیل ــف اساس ــاط ضع ــی از نق یک

پاشــا بــر صــورت مریــم اســید پاشــیده و قاضــی حکــم بــه 
ــم در  ــی مری ــت. وقت ــا داده اس ــم های پاش ــاص چش قص
ــد ایــن بخشــش  آخریــن لحظــات پاشــا را می بخشــد، بای
پاشــا را جــدی و اساســی متنبــه کنــد؛ چــرا کــه اصــا 
ــد مجــرم  فلســفه بخشــش در قصــاص همیــن اســت. بای
متنبــه شــود تــا دیگــر ســراغ جــرم نــرود؛ امــا ایــن نمــودی 
در فیلــم نــدارد. شــاهد ایــن قضیــه هــم در دیالــوگ پاشــا 
ــوز  ــد هن ــه پاشــا می گوی ــی ک ــان اســت. جای ــارون نمای و ب
دوســتش دارم. نتیجــه اینکــه بعــد از رهایــی از زنــدان هــم 
ممکــن اســت بــه ســراغ مریــم بــرود و بــه آزار خــود ادامــه 
ــا  ــم اص ــش مری ــود بخش ــبب می ش ــا س ــد. همین ه ده

دلچســب نباشــد. 
ــه قصــاص  ــه شــاهد صحن ــور شــده اســت. چگون ــم ک مری
ــا  ــا ب ــیدم؟ اص ــد بخش ــی می گوی ــه اصل ــت و در لحظ اس
ایــن وضعیــت مریــم لذتــی از بخشــش می بــرد یــا خیــر؟ 
همین هــا ســبب شــده تــا بیشــتر از اینکــه حــس بخشــش 
را در مریــم ببینیــم، حــس انتقــام را در او ماحظــه کنیــم.

 النتــوری اصطاحــی اســت کــه در زنــدان بــه افــراد تــازه کار 
و کارنابلــد کــه ادعــای زیــادی دارنــد، گفتــه می شــود. پاشــا 
نابلــد مســیر عاشــقی اســت. او زورگیــر اســت و عــادت کرده 
همــه چیــز را بــا زور بــه دســت آورد. وقتــی با مخالفــت مریم 
ــا اســید او  ــد ب ــح می ده ــا ازدواج مواجــه می شــود، ترجی  ب
را بســوزاند. پاشــا نماینــده جوانانــی اســت کــه فکــر 
می کننــد حــق خــود را از جامعــه بایــد بــا زور بگیرنــد 

و وقتی موفق نمی شوند درصدد تخریب آن برمی آیند. 
النتوری هــای جامعــه بیشــتر از هــر کســی ادعــای طلبــکاری 

از جامعــه دارنــد. ایــن گروه مســتحق دلســوزی نیســتند.

نگاهی به فیلم النتوری

النتوری های پرمدعا

 - بــا وجــود اینکــه در بخــش نخســت ســریال 
توزیــع  خانگــی  نمایــش  شــبکه  از  شــهرزاد کــه 
فــوت می شــود  آقــا  بــزرگ  می شــد، شــخصیت 
امــا علــی نصیریــان خبــر از فعالیتــش در فصــل 
دیــد  بایــد  اســت؛  داده  »شــهرزاد«  ســریال  دوم 
 بــزرگ آقــا بــه فصــل دوم ایــن ســریال چگونــه 

بازمی گردد؟
- مهتــاب کرامتــی از مــردم خواســت تــا مســتند »آی 
آدم هــا«ی رخشــان بنی اعتمــاد را ببیننــد و ادامــه 
 داد: مــن خواهشــی از مــردم دارم؛ اینکــه برونــد 
ــره  ــه زنجی ــد ب ــه بخواهن ــد، چ ــم را ببینن ــن فیل و ای
امیــد کمــک کننــد یــا نکننــد. آشــنایی بــا ایــن کــودکان 

مســیر زندگی شــان را عــوض می کنــد.
آلبــوم رســمی »ســیامک عباســی«  - نخســتین 
مطــرح  ترانه ســرای  و  تنظیم کننــده  آهنگســاز، 
ــه«  ــبختیت آرزوم ــوان »خوش ــا عن ــاپ ب ــیقی پ موس
 کــه چنــدی پیــش موفــق بــه اخــذ مجــوز شــد

منتشــر  موســیقی کشــور  بــازار  در  آینــده   هفتــه  
می شود.

- »چالــه«، عنــوان اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی علــی 
کریــم اســت کــه ســال ۸۷ ســاخته شــده و تاکنــون 
امــکان اکــران عمومــی پیــدا نکــرده اســت. ایــن 
ــر  ــروه ســینمایی هن ــم از اواخــر شــهریورماه در گ فیل
و تجربــه اکــران عمومــی خواهــد شــد. »چالــه« تنهــا 
ــه  ــال 2009 ب ــران در س ــینمای ای ــمی س ــده رس نماین
عنــوان فیلــم اختتامیــه در هفتــه منتقدیــن جشــنواره 
فیلــم ونیــز بــود و در ایــن رویــداد بــا اســتقبال خوبــی 
روبــه رو شــد و مــورد توجــه دبــورا یانــگ منتقــد 

ــت. ــرار گرف ــر ق هالیوودریپورت
کارگردانــی  بــه  »ســیانور«  ســینمایی  فیلــم   -
ســینماهای  در  مهرمــاه  اواخــر  از  شــعیبی  بهــروز 
اکــران عمومــی می شــود.  و شهرســتان ها  تهــران 
»ســیانور« دومیــن فیلــم بلنــد ســینمایی بهــروز 
شــعیبی اســت کــه فضــای متفاوتــی نســبت بــه 
کارهــای قبلــی ایــن کارگــردان دارد. ایــن اثــر در 
ــش  ــه نمای ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــی وچهارمین جش س
درآمــد و برخــاف بی مهــری داوران جشــنواره بــا 
روبــه رو  منتقــدان  و  مخاطبــان  خــوب   اســتقبال 

شد.
- فــرزاد فربــد بــا اشــاره بــه کم ســوادی و بی ســوادی 

در حــوزه تألیــف و ترجمــه آثــار در ژانرهــای وحشــت
ــا  ــه م ــی ک ــا زمان ــت:  ت ــی گف ــزی و علمی-تخیل فانت
 خــود در ایــن حوزه هــا بــه تخصــص نرســیده ایم 
تربیــت  را  حوزه هــا  ایــن  فنــی  کارشناســان  و 
در  تألیفــی  موفــق  آثــار  بــه  رســیدن  نکرده ایــم، 

اســت. غیرممکــن  یادشــده  حوزه هــای 

»بدخوابی« به فرشچیان رسید 
کیمیای وطن 

ــنواره  ــتمین جش بیست وهش
اصفهــان اســتان   تئاتــر 
14 لغایــت 1۷ شــهریورماه 
ــن  ــزار می شــود. در دومی برگ
روز ایــن جشــنواره، نمایــش 
مجتمــع  در  »بدخوابــی« 
ــد  ــه خواه ــه روی صحن ــچیان ب ــری فرش فرهنگی هن
ــه  ــی دل پیش ــط عل ــی« توس ــش »بدخواب ــت. نمای  رف
و هومــن حیــدری نــگارش شــده و بــا کارگردانــی 
ــن  ــه مــی رود. همچنی ــه روی صحن ــدری ب هومــن حی
دســتیار کارگــردان ایــن نمایــش علــی دل پیشــه 
هرمــزی  امیــر  قشــقایی،  زیــرک  رؤیــا  و   اســت 
و هومــن حیــدری در آن بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. 
نمایــش »بدخوابــی« دوشــنبه 15 شــهریورماه ســاعت 
1۷ در مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان بــه روی 

صحنــه خواهــد رفــت.

 جشنواره داستان نویسی چهارگاه 
تمدید شد

ــن دوره  ــه دومی ــار ب ــال آث ــت ارس ــن: مهل ــای وط کیمی
 20 تــا  چهــارگاه  داستان نویســی  فصلــی  جشــنواره 
ــا  ــد ب ــدان می توانن ــد. عاقه من ــد ش ــهریورماه تمدی ش
ــانی  ــق نش ــنواره از طری ــرکت در جش ــرم ش ــل ف تکمی
ــار خــود  ــخ 20 شــهریورماه، آث ــا تاری ــی lcci.ir ت اینترنت
را بــرای دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال کننــد. پیــش از 
ایــن مهلــت، ارســال آثــار تــا 10 شــهریور اعــام شــده بــود 

ــد شــده اســت. ــا 20 شــهریورماه تمدی ــه ت ک

ورود به عرصه های نوین تبلیغ
ــامی  ــات اس ــر تبلیغ ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان، مجیــد شــجاعی جشــوقانی، رئیــس اداره 
اصفهــان  اســامی  تبلیغــات  دفتــر  فرهنگی هنــری 
ــی و ورود  ــای تبلیغ ــعه روش ه ــتای توس ــت: در راس گف
ــامی  ــات اس ــر تبلیغ ــغ، دفت ــن تبلی ــای نوی ــه عرصه ه ب
ــد  ــه جــذب و گزینــش مبّلغــان هنرمن ــدام ب ــان اق  اصفه
و فعــاالن عرصــه رســانه و فضــای مجــازی کــرده اســت. 
وی اتمــام پایــه شــش حــوزه را یکــی از شــرایط ثبت نــام 
ــام  ــه اتم ــق ب ــه موف ــانی ک ــرد: کس ــح ک ــان و تصری بی
ــیران  ــوان »بش ــه عن ــز ب ــده اند نی ــوزه ش ــار ح ــه چه پای
نویــن« جــذب و ســاماندهی می شــوند. وی از آزاد بــودن 
ثبت نــام بــرای طــاب خواهــر و بــرادر خبــر داد و گفــت: 
ــاه  ــان روز 20 مهرم ــا پای ــد ت ــدان می توانن ــه عاقه من کلی
ســال جــاری جهــت ثبت نــام بــه پایــگاه اینترنتــی 
مرســات بــه نشــانی www.Morsalat.ir مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه
ــتاخیز«  ــینمایی »رس ــم س ــران فیل ــت اک سرنوش
احمدرضــا درویــش همچنــان در صــدر اخبــار 

ــت. اس
 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــامگاه 13 
شــهریورماه در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر 
ــار  ــتاخیز اظه ــم رس ــل فیل ــارت عوام ــای خس ادع

ــم، پاســخ  ــن فیل ــاره ای ــا درب ــرد: م  ک
و توضیحــات الزم را داده ایم و مســائل 
مطرح شــده در حــد ادعاســت. گاهــی 
اصاحیــه  چنــد  فیلم هــا  بعضــی 
توقیــف  منزلــه  بــه   می خــورد کــه 

و لغو مجوز آن است. 
جنتــی افــزود: گاهــی تــا 10 اصاحیــه 

در فیلم هایــی اعمــال شــده اســت؛ بنابرایــن چــرا 
آن هــا ادعــای لغــو مجــوز و توقیــف از ســوی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی نکرده انــد. پــس از 
اعــام اصاحیــه، عوامــل فیلم هــا درصــدد برطــرف 
کــردن برآمــده و ســریع اقــدام کرده انــد و مــا هــم 
ــران  ــه اک ــازه ادام ــه، اج ــام اصاحی ــس از انج پ

داده ایــم. 

او دربــاره فیلــم رســتاخیز گفــت: تنهــا حــوزه علمیه 
ــود  ــه ب ــم گرفت ــن فیل ــه ای ــراد ب ــج ای ــش از پن بی
ــل  ــتیم. عوام ــا گذش ــدودی از آن ه ــا ح ــا ت ــه م ک
ــاد  ــگ و ارش ــه وزارت فرهن ــدا ب ــم از ابت ــن فیل ای
ــم  ــن فیل ــاره ای ــه درب ــد ک ــام کردن ــامی اع اس
در  را کســب کرده انــد؛  مراجــع  تمــام  نظریــه 
ــه  ــد ک ــخص ش ــدا مش ــه بع ــی ک حال
ــا صحــت نداشــته  ــت آن ه ــن صحب  ای

و تنها نظر چند نفر اخذ شده بود. 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
 ادامــه داد: بیشــتر مراجــع محتــرم 
شــخصیت های  برخــی  و  علمــا  و 
تأکیدشــان  مذهبــی  و  دینــی 
بایــد چهــره مبــارک حضــرت  بــود کــه  ایــن 
ابوالفضل العبــاس)ع( پوشــانده شــود کــه مــا هــم 
ــام  ــم اع ــن فیل ــل ای ــه عوام ــش ب ــاه پی ــد م چن
کردیــم و حتــی راهــکار هــم ارائــه دادیــم کــه روی 
چهــره مبــارک آن حضــرت افکــت نــور بزننــد ولــی 
ــه  ــد بلک ــن کار را نکردن ــا ای ــا نه تنه متأســفانه آن ه

ــنا ــد. ایس ــکایت کردن ــه ش ــدام ب اق

حاشیه های »رستاخیز« همچنان ادامه دارد
ــم  ــری در فیل ــهراب پورناظ ــجریان و س ــون ش همای
نعمــت هللا  حمیــد  بــا  خــواب«  »رگ  ســینمایی 
همــکاری می کننــد. ششــمین همــکاری ســهراب 
پورناظــری بــا حمیــد نعمــت هللا در ســاخت موســیقی 
ــد  ــی رخ می ده ــواب« در حال ــی »رگ خ ــم ایران فیل

کــه ایــن آهنگســاز جــوان از حضــور 
همایــون شــجریان بــه عنــوان خواننــده 
ــر  ــن اث ــرده اســت. موســیقی ای ــره ب به
دارای 2 قطعــه بــاکام اســت کــه عــاوه 
ــز از آن  ــم نی ــای فیل ــراژ در فض ــر تیت ب
بهــره گرفتــه می شــود. آثــار بــاکام 
ایــن اثــر برگرفتــه از شــعرهای حســین 
منــزوی و موالنــا اســت و پورناظــری بــار 

ــات  ــازی قطع ــاص در آهنگس ــی خ ــر از فضاهای دیگ
ــل فضــای  ــه دلی ــه ب ــرده اســت. البت ــره ب ــاکام به ب
کاســیک فیلــم کــه تــا حــدودی متأثــر از فیلم هــای 
از  بخش هایــی  در  اروپاســت  کاســیک  دوران 
ــره  ــی به ــیون غرب ــر، از ارکستراس ــن اث ــیقی مت موس
بــرای ســاخت  گرفتــه شــده اســت. پورناظــری 

ــک  ــار از ی ــن ب ــرای اولی ــواب«، ب ــیقی »رگ خ موس
تیــم آهنگســازی متشــکل از آهنگســازان ایرانــی 
و بین المللــی بهــره بــرده اســت. آخریــن تجربــه 
همــکاری پورناظــری و نعمــت هللا موســیقی فیلــم 
»آرایــش غلیــظ« بــود کــه بــا واکنش هــای متفاوتــی 
همــراه شــد. آخریــن همــکاری مشــترک 
و ســهراب  میــان همایــون شــجریان 
پورناظــری نیــز در قالــب آلبــوم تصویــری 
ــر  ــه زودی منتش ــرار« ب ــدان اس »خداون

می شــود.
 لیــا حاتمــی و کــوروش تهامــی، دو 
اصلــی »رگ خــواب«  نقــش  بازیگــر 
ــا«  ــام »مین ــا ن ــدا ب ــه در ابت ــتند ک هس
اثــر  ایــن  فیلمنامــه  گرفــت.  ســاخت   پروانــه 
ــت هللا  ــود نعم ــت و خ ــته اس ــات نوش ــه بی را معصوم
پورناظــری  دارد.  عهــده  بــر  را  آن   تهیه کنندگــی 
و نعمــت هللا پیــش از ایــن در آثــاری چــون »بی پولــی« 
ــت  ــظ« و همین طــور ســریال »وضعی و »آرایــش غلی

ســفید« بــا یکدیگــر همــکاری داشــته اند. خبرفارســی

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت 
به منظور  فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی 
آگهی می شود در صورتی  روز  به فاصله 15  نوبت  اطاع عموم مراتب در دو 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه 
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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد.
مسلم  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  120۸ شماره  1-رای 
باب  یك  الیگودرز  از  صادره   ۷ شناسنامه  بشماره  احمد   فرزند  آسترکی 
عمارت به مساحت 12۸/16 مترمربع پاك یکفرعی از 1۷49 اصلی  واقع در 
گردیده  محرز  جابری  یداله  رسمی  مالک  از  خریداری  یک گلپایگان   بخش 

است.
آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -120۷ شماره  2-رای 
سربندر  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  هاشم   فرزند  پارسا  حسن 
اصلی   41۷0 پاک  مترمربع   152/4۸ مساحت  به  عمارت  باب  یك 
گردیده  محرز  رسمی   مالک  از  خریداری  یک  بخش  در   واقع 

است
قدمعلی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1206 شماره  3-رای 
ذوالفقاری فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از خوانسار در ششدانگ 
یکباب مغازه و عمارت فوقانی به مساحت 100/۷1 مترمربع پاك 1۸9 فرعی 
از مالک رسمی محرز گردیده  واقع دربخش یک خریداری   از 43۷2 اصلی 

است.
چمنی  مصطفی  آقای  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1205 شماره  4-رای 
باب  یك  در  مرکزی  از  صادره   1059 شناسنامه  بشماره  یداله    فرزند 
اصلی     1۷49 از  فرعی   1 پاك  مترمربع   1۸0/۷3 مساحت  به  عمارت 
گردیده محرز  جابری  یداله  رسمی  مالک  از  خریداری   1 دربخش   واقع 

 است.
فاطمه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  1196 شماره  5-رای 
و  گلپایگان  از  صادره   1۷43 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  شایسته 
بالسویه  گلپایگان  از   1569 بشناسنامه  مجتبی  فرزند  نوری  احسان  آقای 
فرعی   2 پاك  مترمربع   200/3۸ مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  در 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  از  خریداری  دربخش1  واقع  اصلی   3961  از 

است.
پری  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1202 شماره  6-رای 
خوانسار  از  صادره   351 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  استادرحیمی  خانم 
 342 پاك  مترمربع   1۷0/۸6 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  در 
از مالک رسمی محرز گردیده 1  اصلی واقع در بخش 2 خریداری  از   فرعی 

 است.
آقای   متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1191 شماره  ۷-رای 
از  صادره    6 شناسنامه  بشماره  امراله  فرزند  میرمحمدی  محمدرضا 
فرعی   3 پاك  مترمربع   1۸5/9۷ مساحت  به  عمارت  باب  یك  در  خوانسار 
گردیده محرز  رسمی   ازمالک  خریداری   1 دربخش  واقع  اصلی   422۷  از 

 است.
۸-رای شماره 119۸- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم انسیه عدولی 
از گلپایگان در یك باب عمارت  فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 962 صادره 
 2 دربخش  واقع  اصلی   ۷ از  فرعی   356 پاك  مترمربع   66۷ مساحت  به 

گردیده  محرز  ربیعی  علی  رسمی  مالک   از  عادی  قولنامه  طبق   خریداری 
است.

بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1213 اصاحی  رای  و   5۷61 شماره  9-رای 
شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  آقاشاهی  احمدرضا  آقای  متقاضی 
 1۷3/25 مساحت  به  عمارت   باب  یك  در  گلپایگان  از  صادره   105
خریداری   2 بخش  در  واقع  اصلی   1 از  فرعی   559 پاك  مترمربع 
گردیده  محرز  آقاشاهی  جواد  رسمی  مالک  از  عادی  قولنامه   طبق 

است.
آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1011 شماره  10-رای 
از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  احمدی  احمد 
پاك  مترمربع   146/9۷ مساحت  به  عمارت  باب  یك  در  الیگودرز 
گردیده  محرز  رسمی  مالك  از  خریداری   1 دربخش  واقع  اصلی    4۸5 

است.
خانم  متقاضی   بامعارض  مالكانه  تصرفات   -  1192 شماره  11-رای 
صادره   11۷ شناسنامه  بشماره  حسن  محمد  فرزند  منتظری  صغری 
 1315 پاک  مترمربع   223/93 مساحت  به  عمارت   باب  یك  در  گوگد  از 
گردیده  محرز  رسمی  مالک  از  4 خریداری  دربخش  واقع  اصلی   6 از   فرعی 

است
مرتضی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  1201-تصرفات  شماره  12-رای 
از گلپایگان در یك  صدرائی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 354 صادره 
باب مغازه  به مساحت 2۷/۷3 مترمربع پاک 1 فرعی از 1106 اصلی واقع در 

بخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
صدیقه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  100۷-تصرفات  شماره  رای   -13
اکرمی فرزند محمد اسماعیل بشماره شناسنامه 92 صادره از گلپایگان در یك 
باب عمارت به مساحت 226/42 مترمربع پاك 144۸ فرعی از 6 اصلی واقع 

دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
معصومه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1006 رای شماره   -14
آقانصیری فرزند ابوطالب  بشماره شناسنامه 20 صادره گلپایگان در یك باب 
واقع  اصلی   6 از  فرعی   143۸ پاك  مترمربع    2۸3/۷ مساحت  به  عمارت 

دربخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
15- رای شماره 1005- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری 
به  باب مدرسه  در یك  پرورش   و  آموزش  وزارت  نمایندگی  با  ایران  اسامی 
مساحت 1۷۸4 مترمربع پاك ۷4 اصلی واقع دربخش5 خریداری از اهالی 

روستا و اهدائی توسط مردم  محرز گردیده است
مهدی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1009 شماره  رای   -16
مالکی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 1۸5 صادره از گلپایگان  و نصرت 
بالسویه درششدانگ یك  221 گلپایگان  ابراهیم بشناسنامه  اله مالکی فرزند 
باب مغازه  به مساحت 5۷/22 مترمربع پاک 219 فرعی از 1۸۷0 اصلی واقع 

دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
1۷- رای شماره 1004- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری 
به  مدرسه  باب  یك  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  بنمایندگی  ایران  اسامی 
مساحت ۸24  مترمربع پاك ۷4 اصلی واقع دربخش5 گلپایگان خریداری 

از اهالی روستا و اهدائی توسط مردم محرز گردیده است
عبداله  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1219 شماره  رای   -1۸
زارعی فرزند قنبرعلی بشماره شناسنامه 15 صادره از میمه در یك باب عمارت 
1 اصلی واقع دربخش 2  از  به مساحت 196/9۷ مترمربع پاک 340 فرعی 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
19- رای شماره 1242- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای بهرامعلی 
محمد شریفی فرزند عبدالرحیم  بشماره شناسنامه 1506۷ صادره از الیگودرز 
در یك باب عمارت به مساحت 114/34 مترمربع پاك 42۷۷ اصلی  واقع در 

بخش یک خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی محمد مهدی توکل 
محرز گردیده است

بدری  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  1243-تصرفات  شماره  رای   -20
گلپایگان  از  صادره   3۸ شناسنامه  بشماره  غامحسین   فرزند  اختری 
درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/41 مترمربع پاك ۸۸4 اصلی  واقع 

دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
جلیل  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1212 شماره  رای   -21
مرکزی  از  صادره   1۷141 شناسنامه  بشماره  عباسعلی  فرزند  بیک  الهیاری 
واقع  اصلی   4۸5 پاک  مترمربع   169/49 مساحت  به  عمارت  باب  یك  در 

دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی عذرا وکیلی  محرز گردیده است
ابوالفضل  آقای  1211- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی  22- رای شماره 
در  گلپایگان  از  صادره   1۸221 شناسنامه  بشماره  تقی  محمد  فرزند  نوبخت 
 1۷35 پاك  مترمربع   2۷0/0۸ مساحت  به  عمارت   باب  یك  ششدانگ 
اصلی واقع در بخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی اسداله 

داودوندی محرز گردیده است
حسن  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1210 شماره  رای   -23
مرجانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 156 صادره از گلپایگان در یك باب 
واقع  اصلی   4 از  فرعی   1193 پاک  مترمربع   515/22 مساحت  به  عمارت  

دربخش4 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است
24- رای شماره 1209- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای نظر علی 
باب  یك  در  گلپایگان  از  126۸1 صادره  بشماره شناسنامه  باقر  فرزند  سامی 
اصلی   5 از  فرعی   202 پاك  مترمربع   169/۷2 مساحت  به  مخروبه  عمارت 

واقع دربخش2 خریداری از مالک رسمی علیرضا زینلی محرز گردیده است
25- رای شماره 1509- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدباقر 
ظاهری فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 131 صادره از گوگد درششدانگ 
یك باب ساختمان به مساحت 202/30 مترمربع پاک 244 فرعی از 5 اصلی 

واقع دربخش 4 خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده است.
راضیه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1551 شماره  رای   -26
باب  یك  در  اصفهان  از  صادره   1۷11 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  اعظمی 
خانه به مساحت 120/59 مترمربع پاك  1 فرعی از 9۸ اصلی واقع دربخش1 

خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  1549-تصرفات  شماره  رای   -2۷
باب  در یك  تهران  از  بشماره شناسنامه ۸۷۸9 صادره  قربان   فرزند  شریفی 
ساختمان به مساحت 200/۷1 مترمربع پاک 4 فرعی از 1۷54 اصلی  واقع 

در بخش 1 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است 
محمد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1526 شماره  رای   -2۸
گلپایگان در  از  اله بشماره شناسنامه 29 صادره  حسین سهیلی فرزند فضل 
یك باب مغازه به مساحت 90/2۸ مترمربع پاك  246 فرعی از 1 اصلی واقع 
عبدالرضا حسینی  مالک رسمی  از  عادی  قولنامه  2خریداری طبق  در بخش 

محرز گردیده است
آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1555 شماره  رای   -29
از  صادره   1۸5 شناسنامه  بشماره  العابدین  زین  فرزند  وحیدی  غامحسین 
 1۸۷ پاك  مترمربع   309/۷9 مساحت  به  ساختمان  باب  یك  در  گلپایگان 
از مالک رسمی محرز گردیده  از 4 اصلی  واقع در بخش2 خریداری  فرعی 
است مشروط بر اینکه اختیار فسخ و منافع و حق سکنی ملک مادام الحیات 

اختصاص به خانم فردوس حسینی دارد
محمد  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1562 شماره  رای   -30
علیشاهی فرزند محمود  بشماره شناسنامه 5 صادره از گلپایگان در یك باب 
ساختمان به مساحت 293/92 مترمربع پاك  523 فرعی از 9 اصلی واقع در 

بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است

مریم  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات   -1563 شماره  رای   -31
سامی فرزند سیف اله  بشماره شناسنامه 10 صادره از گلپایگان در یك باب 
ساختمان به مساحت 233/5۷ مترمربع پاك 5۸0 فرعی از 3  اصلی واقع 
جلیلی  محسن  رسمی  مالک  از  عادی  قولنامه  طبق  خریداری   2 بخش  در 

محرز گردیده است
32- رای شماره 1546- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای ابوالفضل 
اعجازی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 19 صادره از گلپایگان  درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه به مساحت 121/35 مترمربع پاك 3946 

اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است
آقای غامرضا  33- رای شماره 1695-تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی 
در یك  گلپایگان  از  بشماره شناسنامه 16۸25 صادره  فرزند حیدر   مظاهری 
باب ساختمان به مساحت 199/65 مترمربع پاک 1 فرعی از269  اصلی واقع 
در بخش 2 خریداری طبق قولنامه عادی  از مالک رسمی سیدرضا مقدسی 

محرز گردیده است 
34- رای شماره 1696- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای اسماعیل 
صالحی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 532 صادره از الیگودرز در یك باب 
ساختمان  به مساحت 9۷/36 مترمربع پاک 4233 اصلی  واقع در بخش 
1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی محسن طارقلی محرز گردیده 

است
آقای حسین  بامعارض متقاضی  مالكانه  رای شماره 169۷- تصرفات   -35
ناطقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 155 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
یك باب عمارت و طویله و بهاربند  به مساحت 502/34 مترمربع پاك 25۷6 
اصلی  واقع در بخش 1 خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی احمد 

ناطقی محرز گردیده است
36- رای شماره 152۸ - تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای شمس 
ازنا  از  صادره   394 شناسنامه  بشماره  خدارحم  فرزند  جونقانی  رشیدیان  اله 
در یك باب ساختمان به مساحت ۷4/3۷ مترمربع پاك 96 اصلی واقع در 
بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی می باشد محرز گردیده است

3۷- رای شماره 1524- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا 
باب  در یك  گلپایگان  از  9 صادره  بشماره شناسنامه  اسماعیل  فرزند  اعظمی 
ساختمان به مساحت 405/42 مترمربع پاك 169 فرعی از 1۸۷0 اصلی  واقع 
در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری طبق قولنامه عادی از مالک رسمی سید 

ابوالقاسم مقدسی می باشد محرز گردیده است
آقای مرتضی  بامعارض متقاضی  3۸- رای شماره 1550- تصرفات مالكانه 
الهوتی فرزند علی بشماره شناسنامه 366 صادره از گلپایگان  در سه دانگ 
از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 1512/1۷ مترمربع  مشاع 
پاك 1۸01 اصلی واقع در بخش 1 ثبت گلپایگان خریداری طبق قولنامه عادی  

از  مالک رسمی محمد علی الهوتی می باشد  محرز گردیده است 
39- رای شماره 1544- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدرضا 
اعجازی فرزند محمد ابراهیم  بشماره شناسنامه 3۷ صادره از گلپایگان درسه 
دانگ  مشاع از ششدانگ  یك باب خانه  به مساحت 121/35 مترمربع پاك 
3946 اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک  رسمی محرز گردیده است

40- رای شماره 16۸1- تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای علی اصغر 
سلطانی فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه 403 صادره از گلپایگان در یك 
باب مغازه به مساحت 14/۷5 مترمربع پاك 913 اصلی واقع در بخش 1 ثبت 

گلپایگان خریداری از  مالک رسمی محرز گردیده است. م الف 26۸
 تاریخ انتشار نوبت اول : 95/6/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/15
  مهدی صادقی وصفی

 سرپرست ثبت اسناد گلپایگان                                                                                 

همکاری دوباره شجریان، پورناظری و نعمت هللا



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تشریح وضعیت تیم ملی فوتبال در چین دوشنبه  15  شهریورماه   61395
ـــمـــاره  245 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 هادی ساعی:
  چرا مدیریت فدراسیون

 را کنار نمی گذارند؟ 
هــادی ســاعی می گویــد کــه 
ــج  نمی خواهــد درخصــوص نتای
ضعیــف تکوانــدو در المپیــک 
زیــرا  کنــد؛  کارشناســی 
ــرض ورزی  ــه غ فدراســیون وصل
وی  بــه  را  شــخصی 

می چسباند. 
ــوزد  ــدو می س ــال تکوان ــه ح ــم ب ــن دل ــد: م ــاعی می گوی س
کــه بــه ایــن روز افتــاده اســت. تاکنــون هــم صحبتــی 
نکــرده ام. بعــد از شکســت تکوانــدوکاران کارشناســان زیــادی 
ــا  ــای آن ه ــل صحبت ه ــیون دلی ــه فدراس ــد ک ــت کردن صحب
ــن  ــم ای ــن نمی خواه ــد. م ــخصی می دان ــرض ورزی ش را غ
وصله هــا بــه مــن بخــورد و کارشناســی نمی کنــم. دارنــده دو 
مــدال طــا و یــک برنــز المپیــک در ادامــه افــزود: رفتارهــای 
فدراســیون زشــت اســت و هــر چــه جامعــه تکوانــدو 
ــر  ــد. اگ ــوط می دانن ــخصی مرب ــائل ش ــه مس ــد را ب می گوی
همــه  جامعــه تکوانــدو بــا شــما مشــکل دارد، چــرا مدیریــت 

فدراســیون را کنــار نمی گذاریــد؟

 متد جالب رونالدو 
برای بازگشت به میادین

کریســتیانو رونالــدو قصــد دارد هــر طــور کــه شــده خــود را بــه 
بــازی هفتــه بعــد رئــال برابــر اوساســونا برســاند. ایــن روزهــا 
ــش  ــن بی ــک بازیک ــد، ی ــال مادری ــوت رئ ــات خل در تمرین
ــز  ــت ج ــی نیس ــت و آن کس ــت اس ــال فعالی ــه در ح از هم
کریســتیانو رونالــدو. اولیــن نفــر حاضــر در کمــپ والدببــاس 
رونالدوســت و آخریــن نفــری کــه تمریــن را تــرک مــی کنــد 
نیــز خــود او. نزدیــک بــه ســه هفتــه اســت کــه او تمرینــات 
ــه  ــت ک ــش از 10 روز اس ــتارت زده و بی ــود را اس ــرادی خ انف
ــاره  ــب درب ــه جال ــت. نکت ــرده اس ــروع ک ــوپ را ش ــا ت کار ب
تمرینــات رونالــدو، حضــور او در تمرینــات در ســاعات بســیار 

ــاالی 30 درجــه اســت.  گــرم شــهر مادریــد و در دمــای ب
ــید  ــور خورش ــه ن ــوری ک ــه ط ــاه ب ــاق کوت ــای س ــورت ه ش
مســتقیم بــه عضــات ران او برســد، در تمــام عکــس هایــی 
ــرق  ــورد. ع ــم می خ ــه چش ــده ب ــر ش ــدو منتش ــه از رونال ک
ریختــن و عــرق ریختــن، ایــن شــیوه و متــد جالــب رونالــدو 
بــرای کاهــش ســریع تر وزن خــود اســت. هرچــه وزن بــدن 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــز کمت ــا نی ــار روی زانوه ــد فش ــر باش کمت
ــر  ــه ب ــا وسواســی ک ــن موضــوع و ب ــه ای ــم ب ــا عل ــدو ب رونال
آمادگــی جســمانی خــود دارد، مــی خواهــد بــرای بــازی برابــر 
اوساســونا، بــدون یــک گــرم اضافــه حضــور داشــته باشــد. آیا 
موفــق خواهــد شــد؟ رونالــدو پیــش از ایــن هــم نشــان داده 

ــوان اوســت. اســت کــه ایــن مســئله در ت

 الریجانی:
 ره آورد سفر کاروان المپیک ایران

 خوب بود 
رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی ره آورد ســفر کاروان 
المپیکــی ایــران را خــوب 
گفــت:  و  کــرد  توصیــف 
جــدی  اهتمــام  مجلــس 
عرصــه  بــه  بــرای کمــک 

ورزش دارد. 
علــی الریجانــی بــا قهرمانــان و مــدال آوران بازی هــای 
تجلیــل آنــان  از  و  دیــدار  ریــو   2016  المپیــک 

 کرد. 
الریجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه دوران پرتکاپویــی 
بــرای آمادگــی ورزشــکاران المپیکــی طــی شــد و 
ــان و فدراســیون ها مشــهود  ــاش ورزشــکاران، مربی ت
ــاش کاروان  ــر ت ــت: دورادور نظاره گ ــار داش ــود، اظه ب
ــودم و از تــاش انجــام شــده  ــه المپیــک ب اعزامــی ب
ــما  ــت ش ــرای موفقی ــخصا ب ــه ش ــردم و البت ــذت ب ل
دعــا کــردم. رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــور بــا اشــاره 
ــه اینکــه مجلــس شــورای اســامی اهتمــام جــدی  ب
بــرای کمــک بــه عرصــه ورزش خصوصــا در دو بخــش 
ــی  ــت: در صورت ــی دارد، گف ــی و قهرمان ورزش همگان
کــه پیشــنهادی از ســوی وزارت ورزش و جوانــان 
ــود ــی ش ــی و همگان ــه ورزش قهرمان ــک ب ــرای کم  ب
ــد  ــرا بای ــت؛ زی ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــورد توج ــا م حتم
انجــام بیشــتری  ســرمایه گذاری  ورزش  حــوزه   در 

 شود.

ایران - کره جنوبی هم رایگان می شود
ملــی  تیم هــای  دیــدار   
در  کره جنوبــی  و  ایــران 
رایــگان  آزادی  ورزشــگاه 
ملــی  تیم هــای  می شــود. 
از  جنوبــی  کــره  و  ایــران 
مقدماتــی  چهــارم  هفتــه 
ــاعت 20  ــی از س ــام جهان ج
روز بیســتم مهرمــاه امســال در ورزشــگاه آزادی برگــزار 
می شــود. ایــن دیــدار نیــز بــه ماننــد دیــدار بــا قطــر در 
ــل  ــا را متقب ــه بلیت ه ــرها هزین ــه اسپانس ــی ک صورت
شــوند بــه احتمــال بســیار زیــاد رایــگان خواهــد شــد. 
ــدار  ــی، دی ــم مل ــرهای تی ــی از اسپانس ــدام یک ــا اق ب
ــی  ــام جهان ــی ج ــه اول مقدمات ــر از هفت ــران و قط ای
ــر  ــود. در ه ــگان ب ــواداران رای ــرای ه ــیه ب 2018 روس
ــه  ــگان و چ ــه رای ــدار چ ــن دی ــم ای ــورت امیدواری ص

بلیتی با استقبال پرشور تماشاگران همراه باشد.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس  ورزش

ــخ  ــات تل ــا لحظ ــن روزه ــن ای ــا ای ــی م  ورزش مل
و شــیرینی را تجربــه می کنــد. بعــد از ناکامــی مطلــق 
مــا در کشــتی فرنگــی در المپیــک، محمــد بنــا، مــرد 
شــماره یــک کشــتی فرنگــی ایــران و یکــی از بهتریــن 
مربیــان جهــان، از ســمت خــود اســتعفا داد یــا بهتــر 
بگوییــم مجبــور بــه اســتعفا شــد. از ســوی دیگــر در 
اتفاقــی غیرقابــل پیش بینــی، رئیــس فدراســیون 
کشــتی ایــران بــا کســب آرای الزم در انتخابــات 
ــت  ــه عضوی ــی کشــتی ب ــه جهان هیئت رئیســه اتحادی
ــی رخ داد  ــاق در حال ــن اتف ــد. ای ــت درآم ــن هیئ ای
کــه کشــتی ایــران ســال ها در کشــتی جهــان کرســی 
نداشــت. رســول خــادم بــا ۷6 رأی و بیشــترین آرا بــه 
عنــوان عضــو هیئت رئیســه اتحادیــه جهانــی درآمــد. 
ــان  ــی اف از آذربایج ــک عل ــات، نامی ــن انتخاب در ای
ــا 6۹ رأی ــا ۷۵ رأی، میشــل دوســون از فرانســه ب ب

مارتیــن دیتمــن از آلمــان بــا 62 رأی، خانــم یاکشــی 
ــا ۵۹  ــان ب ــوس از یون ــا 60 رأی و هاماک ــه ب از ترکی
رأی بــه عضویــت هیئت رئیســه اتحادیــه جهانــی 
ــار دیگــر جایــگاه  درآمدنــد. انتخــاب رســول خــادم ب
ــات رســاند و نشــان  ــه اثب ــان ب ــا را در کشــتی جه م
داد اگــر مــا گزینه هــای درســت را معرفــی کنیــم 
 بــدون البــی هــم می توانیــم کرســی های جهانــی 
ــان  ــدا همچن ــم و شایســتگی کاندی را از آن خــود کنی

ــت دارد. ــر مســائل حاشــیه ای ارجحی ب
   بنا چرا رفت، چرا برگشت؟

ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی در کارنامــه 
خــود قهــر و آشــتی های بســیار زیــادی را ثبــت کــرد. 
پــس از المپیــک لنــدن مشــخص نشــد محمــد بنــا 
ــده  ــاه مان ــرا 10 م ــرد و چ ــا ک ــم را ره ــه تی ــرای چ ب
بــه المپیــک، دوبــاره کار را در دســت گرفــت. در واقــع 
ــا  ــا او باره ــرد؛ ام ــرون نک ــتی بی ــی او را از کش کس
از کشــتی رفــت و دوبــاره برگشــت تــا هــم خــودش 

ــران  ــی ای ــتی فرنگ ــه کش ــم اینک ــد و ه ــه ببین لطم
متضــرر شــود. 

حــاال پــس از المپیــک ریــو می گوینــد محمــد بنــا 10 
ــرون  ــا کســی او را بی ــاه بیشــتر زمــان نداشــته، ام م
نکــرده بــود کــه بخواهــد در فاصلــه 10 ماهــه تــا 
المپیــک بازگــردد؛ ضمــن اینکــه او از ســال 200۹ تــا 
2012 ســرمربی بــوده و بــه جــز ایــن 10 مــاه، دو ســال 
قبــل نیــز بــرای مدتــی ســرمربی شــد؛ امــا در آســتانه 
ــس  ــچ ک ــه هی ــی ک ــه دلیل ــران ب ــی ته ــام جهان ج

متوجــه نشــد چــه بــوده، تیــم ملــی را رهــا کــرد. در 
واقــع در ایــن هفــت ســال، محمــد بنــا حــدود 4 تــا 

ــت. ــوده اس ــال در رأس کار ب ۵ س
   چرا دوره محمد بنا باید تمام شود؟

ــا  هیــچ کــس دوســت نداشــت گریه هــای محمــد بن
ــه  ــدان ب ــم منتق ــر ه ــد و اگ ــو را ببین ــک ری در المپی
ــن  ــرای ای ــد، ب ــراد می گرفتن ــار او ای ــیوه خودمخت ش
ــا اخیــرا  ــوده کــه چنیــن روزی را نبیننــد. محمــد بن ب
ــد  ــرا بای ــا چ ــت؛ ام ــده اس ــام ش ــه دوره او تم گفت
ــه  ــران ب ــی ای ــتی فرنگ ــک کش ــرمربی کاریزماتی س
جایــی برســد کــه چنیــن حرفــی را بــه زبــان بیــاورد؟ 
ــته  ــه داش ــا ادام ــد بن ــد دوره محم ــان می ش همچن
ــدان  ــش منتق ــه او و اطرافیان ــرطی ک ــه ش ــد؛ ب باش
نکننــد  فــرض  فنــی  بدخــواه کادر  و  دشــمن   را 
ــه آن  ــت ب ــورت می گرف ــازنده ای ص ــاد س ــر انتق و اگ
ــود  ــه خ ــرای اینک ــرادی ب ــا اف ــد؛ ام ــوش می کردن گ
ــه را دشــمن  ــد، هم ــر کنن ــا نزدیک ت ــد بن ــه محم را ب
ــا  ــه بن ــب فاصل ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــاب کردن او خط
ــا  ــرات آن ه ــی نظ ــود و تمام ــاد ش ــدان زی ــا منتق  ب
را در جهــت بدخواهــی خــود تلقــی کنــد. حــال بایــد 
ــا  ــن محمــد بن ــار رفت ــا کن ــد فدراســیون کشــتی ب دی
ــرد  ــته می گی ــن رش ــده ای ــرای آین ــی ب ــه تصمیم چ
ــه دســت چــه کســی  و ســکان هدایــت تیــم ملــی ب

ســپرده می شــود.

خادم عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی شد

 تلخ و شیرین کشتی

حــرف زدن دربــاره ســرطان کار چنــدان ســختی 
ــا  ــردن و ب ــی ک ــرطان زندگ ــا درد س ــا ب ــت؛ ام نیس
ــد  ــدی می خواه ــی ج ــردن عزم ــارزه ک ــرطان مب س

ــداوم.  ــری م و صب
آن  از  فوتبــال  ســابق  دروازه بــان  محمدرضــا، 

ــا  ــه این روزه ــت ک ــرادی اس ــه اف جمل
او  می جنگــد.  خــون  ســرطان  بــا 
ایــن  در  دارد کــه  ایمــان  می گویــد 
شــد.  خواهــد  پیــروز  نیــز  رقابــت 
 32 دروازه بــان  امینــی  محمدرضــا 
ــور  ــابقه حض ــه س ــی ک ــاله اصفهان س
در لیــگ برتــر را در کارنامــه دارد، ایــن 
ــاری دســت وپنجه  ــن بیم ــا ای ــا ب روزه

نــرم می کنــد؛ امــا از امیــدش بــرای پیــروزی بــر آن 
ــد.  ــی اش می گوی ــتن دروازه زندگ ــته نگاه داش و بس
ــون  ــرطان خ ــه س ــش ب ــوص ابتای ــی درخص امین
بدنــم  در  ســال گذشــته  اســفندماه  از  افــزود: 
ــده  ــودی در آن دی ــه بهب ــد ک ــد آم ــی پدی زخم های
نمی شــد و همیــن امــر موجــب شــد تــا در فرودیــن 

ــم و  ــه کن ــک مراجع ــه پزش ــاری ب ــال ج ــاه س م
ــمی  ــه لوس ــه ب ــد ک ــخص ش ــی مش ــی آزمایش ط
ــر اطــاع  لنفــوم حــاد مبتــا شــدم و متأســفانه دی
ــه  ــس از اینک ــه پ ــان اینک ــا بی ــرده ام. وی ب پیداک
پزشــکان در ایــران اعــام کردنــد کاری از دستشــان 
برنمی آیــد، پرونــده پزشــکی ام را بــه 
ــزود: پــس از  آلمــان ارســال کــردم، اف
اینکــه پزشــکان طحــال و کلیــه ســمت 
راســتم را از بــدن خــارج کردنــد در 
ــان  ــه آلم ــته ب ــاه گذش ــه م ــفری ک س
ــی  ــوق تخصص ــک ف ــتم در کلینی داش
برلیــن بــه مــدت 6۵ ســاعت در حیــن 
ــان  ــن دروازه ب ــم. ای ــا رفت ــه کم ــل ب عم
فوتبــال تصریــح کــرد: مهرمــاه بــار دیگــر بــه آلمــان 
ــم داد.  ــداوا را انجــام خواه ــه م ــرده و ادام  ســفر ک

دکترها بسیار به بهبودی ام امیدوارند.
ــردم  ــر م ــای خی ــا دع ــدوارم ب ــه داد: امی  وی ادام
و خانــواده ام بتوانــم بهبــودی ام را بــه دســت بیــاورم 

و در خدمــت جامعــه ورزش باشــم. ایســنا

دروازه بانی که می خواهد سرطان را مهار کند
ــال  ــی فدراســیون فوتب ــای مل ــر ســازمان تیم ه مدی
ــن  ــه چی ــفر ب ــران را در س ــی ای ــم مل ــت تی وضعی

ــرد.  ــریح ک تش
ملــی  تیــم  ســفر  دربــاره  ســاکت  محمدرضــا 
ــی  ــم مل ــبختانه تی ــت: خوش ــن گف ــه چی ــال ب فوتب

دارد  قــرار  مناســبی  وضعیــت   در 
و از بــدو ورودش بــه چیــن تمامــی 
ــزاری  ــان و برگ ــرای حضورش ــرایط ب ش
ــاده  ــابقه، آم ــت مس ــن و در نهای تمری
اســت. نماینــده فدراســیون بــه همــراه 
ایــران  ســفارت  نماینــده   علمایــی، 
در چیــن در شــهر شــن یانــگ حضــور 
ــردن  ــم ک ــر فراه ــعی ب ــه س ــته ک داش

تیــم ملــی  بــرای  امکانــات  و  بهتریــن شــرایط 
فوتبــال دارنــد. وی ادامــه داد: پــس از برگــزاری 
فدراســیون  برابــر قطــر،  دیــدار  و  ایتالیــا  اردوی 
 CIP شــرایط حضــور کاروان ایــران را در جایــگاه
فراهــم کــرد تــا بازیکنــان بــا پــرواز چاتــر بــه چیــن 
ــز  ــرواز نی ــان پ ــول زم ــند. در ط ــته باش ــفر داش س

ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــرای بازیکن ــژه ای ب ــات وی امکان
شــد و تمامــی آن هــا از صندلی هــای »فرســت 
ــا  ــا ب ــد ت ــتفاده کردن ــتراحت اس ــرای اس کاس« ب
برنامه هــای  بــدون خســتگی  در چیــن،  حضــور 
ــد. وی  ــری کنن ــود را پیگی ــی و خ ــر کادر فن ــد نظ م
از برگــزاری نشســت های هماهنگــی بــا 
نماینــده ســفارت ایــران در چیــن خبــر 
داد و گفــت: نماینــده ســفارت ایــران در 
چیــن از زمــان ورود تیــم ملــی در هتــل 
 مســتقر شــده و هماهنگی هــای الزم 
را بــرای ایجــاد شــرایطی مناســب انجام 
ــای  ــازمان تیم ه ــر س ــت. مدی داده اس
وضعیــت  دربــاره  پایــان  در  ملــی 
ــان  ــی بازیکن ــبختانه تمام ــت: خوش ــان گف ملی پوش
آمــاده هســتند و روز گذشــته تمریــن ریــکاوری 
خــود را زیــر نظــر کادر فنــی برگــزار کردنــد و اشــکان 
ــر  ــه اش زی ــیدگی عضل ــر کش ــه خاط ــز ب ــه نی دژاگ
نظــر کادر پزشــکی تحــت درمــان اســت و بــه زودی 

تمرینــات خــود را از ســر می گیــرد. ورزش3

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فریدن

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1-برابر رای شماره 13۹۵60302012001066هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسن ساسانی فرزند صالح بشماره شناسنامه 3  در  شش 
دانگ یك باب خانه به مساحت 300.۵4 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 

اصلی  واقع درچادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.
2-برابر رای شماره 13۹۵60302012001020 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمد حسینی دارانی فرزند علی بشماره شناسنامه 21۵۷  در 
شش دانگ یك باب خانه به مساحت 614.۷۵ مترمربع  و مجزی شده از پاك 2۵۷ فرعی 
 از 11اصلی  واقع در داران خریداری از مالك رسمی آقای میرزا مسیح دادگستر محرز گردیده 

است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 13۹۵60302012001038 هیات  3-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  حسن  فرزند  آبادچی  اسمعیلی  یوسف  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 1044  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 200 مترمربع  مفروز و مجزی شده 
از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای موسی عباسی 

محرز گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 13۹۵60302012000۹46 هیات  4-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم سمیه رضوانی فرزند جهان بخت بشماره شناسنامه 
۵8  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 2۹3.60 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین محمود جعفری خریداری از مالك رسمی آقای محمود 

جعفری محرز گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  13۹۵60302012000۹4۹ هیات  رای شماره  ۵-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم گوهرنساء گلشاهی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 
 1 از پاك  110۷ درسه دانگ یك باب خانه به مساحت 1848مترمربع  مفروز و مجزی شده 
فرعی از 206  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای احمد کیخائی محرز گردیده است.

تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹۵60302012000۹۵2 رای شماره  6-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم شهین گلشاه فرزند رحیم بشماره شناسنامه ۵۹8  
درسه دانگ یك باب خانه به مساحت 1848 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
از 206 اصلی واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای احمد کیخائی محرز گردیده است.

تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 13۹۵6030201200103۵ هیات  ۷-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  شكر  اله  فرزند  نجفی  شاه  قربانی  آدینه  خانم  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 88۹  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 128.36مترمربع  مفروز و مجزی 
شده از پاك 1 فرعی از 62اصلی  واقع در سمندگان  خریداری از مالك رسمی آقای قلی نجاری 

محرز گردیده است.
8-برابر رای شماره 13۹۵60302012001032 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای عبدالرضا هاشمی فرزند علی حسین بشماره شناسنامه 144  
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 681.80مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
 از 16 اصلی  واقع در حصور  خریداری از مالك رسمی آقای صفر رستمی و غیره محرز گردیده 

است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 13۹۵60302012000۹۵۵  ۹-برابر 

فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  بهرامعلی  فرزند  علیرضا كرمی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
212  در سه دانگ یك باب خانه  به مساحت 24۷.24 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
آقای احمد عباسی محرز  از مالك رسمی  واقع در سمندگان خریداری  از 206 اصلی  1 فرعی 

گردیده است.
10-برابر رای شماره 13۹۵60302012000۹۵8 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای غامرضا عباسی فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه 
۵3 در سه دانگ یك باب خانه به مساحت 234.۹۷ مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 
فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی آقای غامعلی عباسی محرز 

گردیده است.
وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹۵60302012000۹61 رای شماره  11-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  غامرضا  فرزند  آبی  دم  میرزائی  مژده  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه ۹6  درسه دانگ یك باب خانه به مساحت 234.۹۷مترمربع  مفروز و مجزی شده 
از پاك1 فرعی از 62 اصلی واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی آقای غامعلی عباسی  

محرز گردیده است.
12-برابر رای شماره 13۹۵60302012000۹64 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  رضائی  جعفر  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
از  به مساحت 344.۷8مترمربع  مفروز و مجزی شده  باب خانه  8۹  در شش دانگ  یك 
پاك 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از مالك رسمی آقای حسین هللا دادی 

محرز گردیده است.
13-برابر رای شماره 13۹۵60302012000۹42 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای سید مجید فیاض دستجردی فرزند سیدعباس بشماره شناسنامه 
2130  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 
 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای نعمت اله عباسی محرز گردیده 

است.
14-برابر رای شماره 13۹۵60302012000۹۹6 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه 3۷34   بشماره  رضا  فرزند  رفیعی  علی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
 1 از پاك  به مساحت 26۵.۵4مترمربع مفروز و مجزی شده  باب خانه  دانگ یك  در شش 
فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای محمد رضا رفیعی محرز 

گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  1۵-برابر رای شماره 13۹۵6030201200102۹ هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم گل چهره عباسی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 
26  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 306.۵0مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
عباسی  جهانبخش  آقای  رسمی  مالك  از  خریداری  چادگان  در  واقع  اصلی   63 از  فرعی   3۹

محرز گردیده است.
قانون تعیین تكلیف وضعیت  اول موضوع  16-برابر رای شماره 13۹۵60302012000۹۹۹ هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای غامعلی بابائی دارانی فرزند اكبر بشماره شناسنامه 
از  362.20مترمربع مفروز و مجزی شده  به مساحت  باب خانه  دانگ یك  2382  در شش 
دادگستر  فریبرز  آقای  مالك رسمی  از  داران خریداری  در  واقع  اصلی    12 از  فرعی   2۹ پاك 

محرز گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات   13۹۵60302012001002 رای شماره  1۷-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای غامعلی بابائی دارانی فرزند اكبر بشماره شناسنامه 
2382  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 2۹2.۵۵ مترمربع مفروز و مجزی شده از 

دادگستر  فریبرز  آقای  مالك رسمی  از  داران خریداری  در  واقع  اصلی    12 از  فرعی   2۹ پاك 
محرز گردیده است.

تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 13۹۵6030201200100۵ هیات  18-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای هوشنگ ناصح فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
623  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالحمید بیات محرز 

گردیده است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  13۹۵60302012001013 هیات  رای شماره  1۹-برابر 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
یار جهانگیری فرزند یعقوب بشماره شناسنامه  اله  تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای 
از  و مجزی شده  به مساحت 188.3۵ مترمربع مفروز  باب خانه  دانگ یك  2111  در شش 
پورر  آقای مجتبی مرتضائی  مالك رسمی  از  در  خریداری  واقع  اصلی    200 از  فرعی   1 پاك 

محرز گردیده است.
20-برابر رای شماره 13۹۵60302012001023 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  محمد  فرزند  دارانی  سلیمانی  مهدی  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه ۵۷۷  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۹0.۵۷ مترمربع  مفروز و مجزی 
آقای محمد  از مالك رسمی  داران خریداری  واقع در  از12 اصلی   از پاك 2466 فرعی  شده 

سلیمانی محرز گردیده است.
21-برابر رای شماره 13۹۵60302012001026 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای سیف اله دوست محمدی فرزند احمد بشماره شناسنامه ۹۷  
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 36۹.32مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
 از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالك رسمی آقای قدرت اله ابراهیمی محرز گردیده

 است.
22-برابر رای شماره 13۹۵60302012001063 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حمید مجاهدی فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 
41۹۷3 در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز 

گردیده است.
23-برابر رای شماره 13۹۵603020120010۵3 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمدابراهیم ملكی افوسی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه ۷8  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت ۵8۷.۷1مترمربع  مفروز و مجزی 
شده از پاك 1 فرعی از 206 اصلی واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای حسین ملکی 

محرز گردیده است.
قانون تعیین تكلیف وضعیت  اول موضوع  13۹۵60302012001060 هیات  24-برابر رای شماره 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  فتوحی  اله  امان  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
328 در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 3۷۷.۷2مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 
 1 فرعی از64اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده 

است.
2۵-برابر رای شماره 13۹۵603020120010۵6 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  علی  فرزند  سیچانی  مامیرزائی  محمود  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه 202  در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 2۹3.80مترمربع  مفروز و مجزی 
شده از پاك 1 فرعی از 64اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی آقای قلی احمدی 

محرز گردیده است.
26-برابر رای شماره 13۹۵60302012001046 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمد شجاعی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 2  در شش 
دانگ یك باب خانه به مساحت 1۹4.42 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 4 فرعی از 14۹ 
 اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای محمد اسماعیل رفیعی محرز گردیده

 است.
2۷-برابر رای شماره 13۹۵603020120010۷4 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  سیدجال  فرزند  عقیلی  خلیل  سید  آقای  متقاضی  بامعارض  مالكانه  تصرفات 
شناسنامه ۵۷1  درشش دانگ  یك باب خانه به مساحت 300 مترمربع پاك فرعی از اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالك رسمی 

آقای عبدالمحمد بیات  محرز گردیده است.
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  28-برابر رای شماره13۹۵60302012001083 هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای عباسعلی ابراهیمی نیا فرزند رحمان بشماره شناسنامه 
4006 درشش دانگ  یك باب خانه به مساحت 36۹.40مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 1 
 فرعی از 206اصلی  واقع در افوس خریداری از مالك رسمی آقای محمد رحمانی محرز گردیده 

است.
اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت  2۹-برابر رای شماره 13۹۵6030201200106۹ هیات 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای احمد زمانی فرزند شكراله بشماره شناسنامه 1  در 
یك شش دانگ یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 1 فرعی 
بیات محرز گردیده آقای عبدالحمید  از مالك رسمی  واقع در چادگان خریداری   از 64 اصلی 

 است.
تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  13۹۵60302012001041 هیات  30-برابر رای شماره 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای محمود هاشمی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 30۹  
در شش دانگ یك باب خانه به مساحت 248.۹8 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پاك 4 
فرعی از 14۹اصلی  واقع در میاندشت خریداری از مالك رسمی آقای امیر قلی هاشمی محرز 

گردیده است.
31-برابر رای شماره 13۹۵603020120011۵2 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدن تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضی آقای ذبیح اله مل حسینی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1۵۷ 
در شش دانگ مغازه و زمین متصله به مساحت 1۷6.۵3مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك ۹3 
 فرعی از 11 اصلی واقع درداران خریداری از مالك رسمی آقای محمدرضا دادگستر محرز گردیده

 است.
32-برابر رای شماره 13۹۵603020120011۵۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
فریدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای حسن قربانیان فرزند شعبان بشماره شناسنامه 106  
درشش دانگ یك باب خانه  به مساحت 182.06مترمربع مفروز و مجزی شده از پاك 12 فرعی 
 از 12اصلی  واقع در داران خریداری از مالك رسمی آقای فتح اله شیخ سلیمانی  محرز گردیده 

است.
درصورتی كه  شود  می  روزآگهی   1۵ فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطاع  به  لذا    
توانندازتاریخ  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالكیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص 
ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی   انتشاراولین 

رسید،
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
 است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكیت صادر خواهد 

شد.  
امامی-رئیس ثبت اسناد و اماک  فریدن 

 تاریخ انتشار نوبت اول : 01/  13۹۵/06                
 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۵ / 13۹۵/06  

تشریح وضعیت تیم ملی فوتبال در چین
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حتما بخوانید!
انجام رایگان آزمایش ژنتیک برای ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

زن  هــر  بــرای  میلیونــی  ماشــین های چندصــد  بــا 
می کننــد  ایجــاد  مزاحمــت  خیابــان  در  دختــری   و 
ــان  ــوند، بی ــه می ش ــس مواج ــورد پلی ــا برخ ــی ب و وقت
می کننــد کــه مــا تفریــح نداریــم؟ یــا اینکــه پوشــش آن 
خانــم مناســب نبــود؛ بــرای همیــن مزاحمــش شــدیم. 
البتــه همــه این هــا بهانه هایــی بــرای فــرار از یــک جــرم 
ــه  ــان ک ــا آن چن ــن روزه ــه متأســفانه ای آشــکار اســت ک
بایــد جــدی گرفتــه نمی شــود. بارهــا شــاهد بوده ایــم کــه 
ــی  ــا دختران ــاده ی ــا س ــی کام ــا لباس های ــی ب خانم های
ــار مزاحمت هــای ایــن جماعــت شــده اند  ــا چــادر گرفت  ب
و شــهروندان هــم بســیار بی تفــاوت از کنــار ایــن موضــوع 
عبــور کردنــد. شــاید قبــح ایــن جــرم بــه حــدی ریخته که 
 دیگــر کســی بــاور نــدارد کــه ایــن ناهنجــاری اجتماعــی
ــران  ــط پس ــرم را فق ــن ج ــه ای ــت. البت ــرم اس ــک ج ی
ــه  ــاده ب ــی س ــوند؛ نگاه ــب نمی ش ــدار مرتک ــرد پول مج
مزاحمــان خیابانــی نشــان می دهــد کــه بســیاری از 
ــرف  ــدار و ص ــه پول ــتند و ن ــرد هس ــه مج ــراد ن ــن اف ای
ــاور  ــن ب ــه ای ــا را ب ــه، آن ه ــیله نقلی ــک وس ــتن ی داش
رســانده کــه حــق دارنــد بــرای هــر خانمــی در هــر ســن 
ــد.  ــاد کنن ــت ایج ــری مزاحم ــت ظاه ــال و وضعی و س
آزارهــای کامــی  بــودن  جــرم  علی رغــم   متأســفانه 
ــای  ــرس از پیامده ــا ت ــی ی ــتن آگاه ــاری، نداش و رفت
ــا از  ــن رفتاره ــان ای ــود قربانی ــث می ش ــدی آن، باع بع
مراجعــه بــه پلیــس خــودداری کنند؛ امــا مراجعــه نکردن 
افــراد نیــز دلیــل نمی شــود کــه پلیــس بــه عنــوان حافــظ 

ــد.  ــا ایــن افــراد کوتاهــی کن امنیــت مــردم در برخــورد ب
مــاده 619 قانــون مجــازات اســامی می گویــد: هــر 
کــس در اماکــن عمومــی یــا معابــر، متعــرض یــا مزاحــم 
اطفــال یــا زنــان شــود یــا بــا الفــاظ و حــرکات مخالــف 
شــئون و حیثیــت بــه آنــان توهیــن کنــد بــه حبــس از 2 
تــا 6 مــاه و تــا 74 ضربــه شــاق محکــوم خواهــد شــد.

مزاحمت خیابانی، اختالل روانی است
ارتقــای  متخصــص  و  دانشــگاه  اســتاد  زارع،  ســارا 
خیابانــی  مزاحمت هــای  علــل  دربــاره  ســامت، 

می گویــد: از بعــد روان شــناختی، روان شناســان معتقدنــد 
ــه از  ــی اســت ک ــال روان ــک اخت ــی، ی مزاحمــت خیابان
ــه  ــرد. ب ــأت می گی ــی نش ــرخوردگی های دوران کودک س
ــاد  ــی ایج ــت خیابان ــه مزاحم ــرادی ک ــد اف ــر می رس نظ
ــه هســتند. یــک فــرد  ــد دارای شــخصیتی ناپخت می کنن
ســالم هرگــز بــه خــودش اجــازه نمی دهــد کــه در کنــار 
ــه ســوار ماشــین  ــد ک ــک زن را بکن ــاس ی ــان التم خیاب
ــد.  ــا پیشــنهاد خــاص دیگــری را مطــرح کن مــن شــو ی
وی ادامــه داد: مزاحــم خیابانــی کــه بــه خــودش اجــازه 

می دهــد بــدون درنظــر گرفتــن فــرد مقابــل، وارد حریــم 
شــخصی او شــود و پیشــنهاد خاصــی دهــد، دارای رفتــار 

ناســالم اســت. 
مزاحمــت خیابانــی، تجــاوز بــه حریــم خصوصــی افــراد 
محســوب می شــود. نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ورود 
ــده ای  ــم شــخصی افــراد در جوامــع دیگــر، پدی ــه حری ب
ناشایســت تلقــی شــده و بــرای آن تنبیــه ســختی درنظــر 
گرفتــه می شــود. بــه نظــر می رســد از ایــن بعــد در 
جامعــه مــا نیــز بایــد بــرای رعایــت حریــم شــخصی در 

خانواده هــا و مــدارس فرهنگ ســازی شــود.
 ورود کامــی بــه حریــم شــخصی هــر فــرد نیــز می توانــد 
ــتاد  ــن اس ــه ای ــه گفت ــود. ب ــی ش ــت تلق ــی مزاحم نوع
ــم  ــاد دهی ــان ی ــه فرزندانم ــی ب ــد از کودک ــگاه، بای دانش
ــراد شــرایط  کــه درخواســت کــردن و ســؤال کــردن از اف
مختلفــی دارد. کســی کــه در خیابــان از یــک خانــم 
درخواســتی دارد، در کودکــی بــه او یــاد نداده انــد کــه تــو 
حــق نــداری هــر درخواســتی را از طــرف مقابل در شــرایط 

نامناســب داشــته باشــی. 
بــه نظــر می رســد بایــد در تربیــت کودکانمــان ایــن 
ــر  ــا ه ــر کج ــد در ه ــه نبای ــم ک ــاظ کنی ــوع را لح موض
از  بســیاری  بــه گفتــه  مطــرح کــرد.  را  موضوعــی 
کارشناســان اگــر ایــن رفتــار ناهنجــار کنونــی بــه شــکل 
جــدی کنتــرل نشــود، می توانــد در آینــده مشــکات 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــته باش ــال داش ــه دنب ــدی را ب ج
ــه  ــب در جامع ــازی مناس ــا فرهنگ س ــم نه تنه امیدواری
ــراد  ــه اف ــرد ک ــه برخــوردی صــورت گی ایجــاد شــود، بلک

ــد. ــون نبینن ــر از قان ــود را باالت ــد خ ثروتمن

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

مزاحمت خیابانی، جرم یا تفریح؟

ــه در  ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش ــت وزی ــاون بهداش مع
ایــران ســاالنه حــدود ۳۰ هــزار نفــر بــر اثــر ســرطان فــوت 
ــا 4۰۰ هــزار  ــون در کشــور ۳۰۰ ت ــد، گفــت: هم اکن می کنن
نفــر مبتــا بــه ســرطان هســتند کــه هزینه هــای درمانــی 
بــرای ایــن بیمــاری بالــغ بــر 2 هــزار میلیــارد تومــان بــه 
صــورت مســتقیم و 7 هــزار میلیــارد تومــان بــه طــور کلی 

اســت. 
دکتــر علی اکبــر ســیاری بــا اشــاره بــه 
ــی  ــر ایران ــزار نف ــاالنه 4۰ ه ــای س ابت
بــه ســرطان بــر لــزوم تشــخیص 
زودهنــگام و به موقــع ســرطان تأکیــد 
ــخیص  ــورت تش ــزود: در ص ــرد و اف ک
اقدامــات  بــا  ســرطان  زودهنــگام، 
ــت.  ــان اس ــل درم ــاده قاب ــی س درمان
ــن  ــن ضم ــیاری همچنی ــر س علی اکب

اشــاره بــه وجــود برنامــه جامــع ســرطان در کشــور گفت: 
ــخیص  ــگیری، تش ــاز پیش ــد ف ــامل چن ــه ش ــن برنام ای
ــان جراحــی، شــیمی درمانی و خدمــات  ــگام، درم زودهن

تســکینی اســت. 

ــگیری  ــی پیش ــه مل ــران برنام ــع در ای ــت: در واق  وی گف
و کنتــرل بیماری هــای غیرواگیــر بــا هــدف کاهــش ابتــا 
بــه بیماری هــا و کنتــرل آن هــا تدویــن و در شــورای عالــی 
ســامت و امنیــت غذایــی تصویــب شــد و هم اکنــون در 
ــوت در حــال اجراســت  ــه صــورت پایل 4 شــهر کشــور ب
ــرای کل کشــور  ــاری ب ــاه ســال ج ــر و آبان م ــا مه ــه ت ک
اجــرا خواهــد شــد. پیــش از ایــن نیــز 
رئیــس اداره ســرطان وزارت بهداشــت 
غربالگــری  مرکــز   1۰۰ ایجــاد   از 
ــا  ــرطان ت ــگام س ــخیص زودهن و تش
ــر داده  ــور خب ــال 95 در کش ــان س پای
و گفتــه بــود کــه 1۰۰ مرکــز غربالگــری 
ســرطان  زودهنــگام  تشــخیص  و 

امســال ایجــاد می شــود.
افــزود:   این بــاره  در  مطلــق  علــی   
ــرای کاهــش  ــم وزارت بهداشــت ب ــات مه ــی از اقدام یک
ــخیص  ــه تش ــرای برنام ــور، اج ــرطان در کش ــزان س می
ــن  ــر ای ــرض خط ــراد در مع ــری اف ــگام و غربالگ زودهن

ــن ــت. خبرآنای ــاری اس بیم

مرگ ساالنه ۳۰ هزار ایرانی بر اثر سرطان
ــرورش  ــوزش وزارت آموزش وپ ــنجش آم ــز س ــس مرک رئی
بــا بیــان اینکــه وضعیــت نمــرات مــدارس غیردولتــی 
ــوال در  ــا معم ــت: ام ــت، گف ــوب اس ــق خ ــی مناط در بعض
ــدارس  ــم م ــدارس آخــر جــدول ه ــام مناطــق کشــور، م تم
غیردولتــی هســتند و نتایــج مطلوبــی کســب نمی کننــد. 

وضعیــت  دربــاره  عمــادی  عبدالرســول 
مــدارس  در  دانش آمــوزان  نمــرات 
ــات  ــج امتحان ــرد: نتای ــار ک ــی اظه غیردولت
ــم  ــی کرده ای ــر بررس ــال اخی ــه س را در س
مــدارس  وضعیــت  شــد  مشــخص  و 
ــزود:  ــت. وی اف ــوب نیس ــی مطل غیردولت
مــدارس غیردولتــی در بعضــی مناطــق در 
ــتند  ــرات هس ــن نم ــاالی جــدول میانگی ب
ــه  ــت ک ــوب اس ــان خ ــت نمراتش و وضعی

البتــه تعدادشــان انــدک اســت. امــا معمــوال در تمــام مناطــق 
کشــور، مــدارس آخــر جــدول هــم مــدارس غیردولتــی 
ــی  ــدارس غیردولت ــل م ــه در مقاب ــا ک ــن معن ــه ای هســتند. ب

بــا کیفیــت خــوب، بســیاری مــدارس غیردولتــی مــا نتایــج 
مطلوبــی کســب نمی کننــد و از مــدارس عــادی هــم پایین تــر 
هســتند کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. رئیــس مرکز ســنجش 
ــوابق  ــاب س ــاره احتس ــرورش درب ــوزش وزارت آموزش وپ آم
تحصیلــی دانش آمــوزان در کنکــور سراســری 96 اظهــار کــرد: 
دانش آمــوزان  نمــرات  تأثیــر  میــزان 
ــرای  ــال 95، ب ــری س ــور سراس در کنک
ســوم متوســطه 25 درصــد و بــرای 
در  بــود؛  درصــد   5 پیش دانشــگاهی 
واقــع شــاهد تأثیــر مثبــت ۳۰ درصــدی 
در  دانش آمــوزان  تحصیلــی  ســوابق 
ــرای  ــزود: ب ــادی اف ــم. عم ــور بودی کنک
تصمیم گیــری  هنــوز  آینــده  ســال 
نشــده؛ امــا بــه احتمــال زیــاد بــاز هــم 
ــم  ــگاهی را خواهی ــوم و پیش دانش ــال س ــوابق س ــر س تأثی
ــهریورماه  ــان ش ــا پای ــاره ت ــن ب ــری در ای ــت. تصمیم گی داش

انجــام و اعــام می شــود. مهــر

وضعیت نامطلوب نمرات در مدارس غیردولتی

 انجام رایگان آزمایش ژنتیک 
برای مددجویان

بهزیســتی ســازمان  رئیــس   
آزمایــش  رایــگان  انجــام  از 
مددجویــان  بــرای  ژنتیــک 
ــر  ــداد خب ــه ام بهزیســتی و کمیت
داد. انوشــیروان محســنی  بندپــی 
شــدن  اجبــاری  بــا  رابطــه  در 
مشــاوره ژنتیــک پیــش از ازدواج 
دنیــا در  ژنتیــک  علــم  پیشــرفت  بــه  توجــه  بــا   گفــت: 

آزمایش هــای ژنتیــک پیــش از ازدواج می تواننــد در جلوگیــری 
از معلولیت هــا تأثیرگــذار باشــند. در ســه اســتان کشــور، طــرح 
اجبــاری شــدن آزمایــش ژنتیــک پیــش از ازدواج را بــه صــورت 
ــرای  ــا اج ــان ب ــده همزم ــرر ش ــم و مق ــی کردی ــوت اجرائ پایل
برنامــه ششــم توســعه، ایــن طــرح در سراســر کشــور اجبــاری 
ــوزه  ــال در ح ــز فع ــداد مراک ــاری از تع ــه آم ــا ارائ ــود. وی ب ش
آزمایــش ژنتیــک سراســر کشــور اظهــار کــرد: 24۰ مرکــز ژنتیــک 
ــک در  ــزار و 6۰۰ پزش ــراه 2 ه ــه هم ــر ب ــم غربالگ ــا 247 تی ب
 سراســر کشــور کار آزمایش هــای ژنتیــک را انجــام داده انــد 
ــه بخــش خصوصــی هســتند.  ــق ب ــز متعل ــن مراک و بیشــتر ای
ــه  ــه ب ــات صورت گرفت ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب ــنی  بندپ محس
منظــور جلوگیــری از معلول زایــی در کشــور خاطرنشــان کــرد: بــا 
معلول زایــی  از  اجبــاری  ژنتیــک  آزمایــش  طــرح  اجــرای 
ــد 25  ــش تول ــات کاه ــم مقدم ــود و می توانی ــری می ش جلوگی
هــزار نــوزاد معلــول را در کشــور اجرائــی کنیــم. رئیــس ســازمان 
بهزیســتی ادامــه داد: در مدت زمــان اخیــر موفــق شــدیم 
ــت  ــن دارای معلولی ــی 1۳۰۰ جنی ــقط قانون ــرای س ــرایط را ب ش

فراهم کنیم و این آمار برای ما قابل قبول است.

تأمین تجهیزات پزشکی برای یمن
رئیــس جمعیــت هــال احمــر گفــت: تنگناهــای مالــی 
ــر و  ــال احم ــت ه ــت جمعی ــع حرک ــاختی مان و زیرس
ارائــه خدمــات ایــن مجموعــه نشــده اســت. دکتر ســید 
امیرمحســن ضیائــی گفــت: ســال گذشــته و همین طــور 
امســال، کمک هــای دارویــی و تجهیــزات پزشــکی، 
همچنیــن اقــام امــدادی بــه یمــن، ســوریه و همچنیــن 
عــراق ـ کــه بــه درخواســت جمعیت هــای مربوطــه 
انجــام گرفــت ـ ارســال شــد. حــدود 6۰ میلیــارد ریــال 
ــم  ــن کردی ــرای یمــن تأمی ــزات پزشــکی ب دارو و تجهی
ــز،  ــای دیالی ــزات و فیلتره ــم تجهی ــوریه ه ــرای س و ب
ــه در  ــم ک ــو ارســال شــد و مســلمًا می دانی ــادر و پت چ
ــن،  ــوریه و یم ــگ زده س ــردم جن ــکات م ــل مش مقاب
ایــن مقــدار کافــی نیســت و بســیاری از آن هــا امــروز 
ــن  ــارات مــا محــدود اســت، امــا ای آواره هســتند. اعتب
آمادگــی را داریــم کــه امکانــات موجــود را انتقــال دهیــم 

ــانیم. ــی برس ــده واقع ــت مصرف کنن ــه دس و ب

کوتاه از جامعه 

 ضرب االجل وزارت بهداشت 
برای توقف تولید تنباکوهای معطر 

ســتاد  دبیرخانــه  مســئول   
ــات در  ــرل دخانی ــوری کنت کش
جزئیــات  بهداشــت،  وزارت 
توقــف تولیــد تنباکوهــای معطر 
امســال  مهرمــاه  اول   از 
را تشــریح کــرد. مهنــدس بهــزاد 
ــات  ــی زاده درخصــوص جزئی ول
اباغیــه جلســه ســتاد کشــوری کنتــرل دخانیــات گفــت: ایــن 
برنامــه بــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، پیــرو 
 نتایجــی کــه وزارت بهداشــت از آزمایــش تنباکوهــای معطــر  
ــن  ــی می شــود. بیشــتر ای ــه دســت آورده، اجرائ و معســل ب
تنباکوهــا از مــواد شــیمیایی ســرطان زا و بیمــاری زای قطعــی 
تشــکیل شــده اند؛ بــه همیــن دلیــل از وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت درخواســت کردیــم در راســتای اجرای دســتورالعمل 
تعاریــف شــمول و ویژگی هــای محصــوالت دخانــی کــه 
ــا  ــارزه ب ــوری مب ــرل کش ــتاد کنت ــم س ــه نه ــوب جلس مص
ــوالت  ــم در محص ــر و طع ــتفاده از عط ــت، اس ــات اس دخانی
ــه جلســه نهــم  ــوع شــود. وی ادامــه داد: اباغی ــی ممن دخان
ــه  ــیده و ب ــوری رس ــت جمه ــب ریاس ــه تصوی ــتاد ب ــن س ای
ــن  ــاغ شــده اســت. در راســتای ای ــط اب دســتگاه های ذی رب
ــور  ــات کش ــزی دخانی ــارت و برنامه ری ــز نظ ــت، مرک درخواس
بخشــنامه ای را بــرای صنایــع دخانــی ارســال و ابــاغ کــرده و 
مهلــت اجرائــی آن را اول مهــر 1۳95 اعــام کردنــد. مــا از ایــن 
 تاریــخ انتظــار داریــم صنایــع تولیدکننــده تنباکوهــای معطــر 

و معسل، این مواد را از محصوالت خود حذف کنند.

 75۰ هزار زوج 
امسال در آستانه ازدواج هستند

ورزش  وزارت  خانــواده  تعالــی  و  ازدواج  دفتــر  کل   مدیــر 
ــال 75۰  ــود امس ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــان ب و جوان
هــزار زوج در آســتانه ازدواج باشــند، اظهــار کــرد: در حــوزه 
ــواده ــاج خان ــدگان و فروشــندگان مایحت ــا تولیدکنن  اقتصــادی ب
وارد عقــد تفاهم نامــه و قــرارداد شــده ایم تــا جوانــان بــا اقســاط 

ویــژه از ایــن مایحتــاج برخوردار شــوند. 
ــه نقــش برنامه ریــزی و متولیگــری  ــا اشــاره ب ناصــر صبحــی ب
وزارت ورزش و جوانــان گفــت: بــه دلیل تغییر ســبک زندگی، نوع 
مشــکات نیــز عــوض شــده و راهکارهــای گذشــته شــاید جــواب 
ــر در ایــن اســت کــه بتوانیــم راه حل هــای مناســب   ندهــد و هن
را پیــدا کنیم.وی افزود: در ســتاد ســاماندهی بالغ بر 2۰ دســتگاه 
ــق بودجــه تخصیصــی ــد و موظــف هســتند طب  مشــارکت دارن
 بــرای ســاماندهی ازدواج جوانــان اقداماتــی صــورت دهنــد 
و در ایــن بیــن نقــش وزارت ورزش و جوانــان نیــز مطالبه گــری 

ست. ا

اخبار کوتاه

احضار متهم
ــده: 95۰998۰۳65۳۰۰6۰8 شــماره  شــماره درخواســت: 951۰46۰۳65۳۰۰۰21 شــماره پرون
بایگانــی شــعبه: 95۰615 تاریــخ تنظیــم: 1۳95/۰5/۳1 آگهــی ابــاغ بــه عــادل غوابــش نظر 
بــه اینکــه آقــای عــادل غوابــش فرزنــد ناصــر  بــه اتهــام توهیــن وتهدیــد  حســب شــکایت 
بیــژن بخشــعلی پــور  فرزنــد عبدالــه از طــرف ایــن دادســرا در پرونــده کاســه 95۰615د۳4 
تحــت تعقیــب اســت و ابــاغ احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن 
ــای عمومــی و  ــن دادرســی دادگاهه ــون آیی ــاده 115 قان ــده بدینوســیله در اجــرای م نگردی
انقــاب در امــر کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی 
در شــعبه ۳4 دادیــاری دادســرای عمومــی اصفهــان جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر شــود، در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی 
معمــول خواهــد شــد.در ضمــن هزینــه نشــر آگهــی از طــرف دادگســتری پرداخــت گــردد./

شــماره: 16467/م الــف دادیــار شــعبه ۳4 دادســرای عمومــی و انقــاب اصفهــان حســن 
ظمی کا

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــع در  ــه  پــاک شــماره 15/2564 واق ــد حــدود ششــدانگ یکبابخان ــا اینکــه تحدی نظــر ب
فاورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بموجــب رای شــماره 
7۰۰1494-1۳95/۳/8 در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی فاقــد ســند رســمی  بــه 
نــام خانــم خاتــون صیــادی  فرزنــد ابراهیــم  در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز یکشــنبه مــورخ 
1۳95/7/11 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 
در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از 
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : 

1۳95/6/15 مجتبــی شــادمان معــاون واحــد ثبتــی فاورجــان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چــون تحدیــد حــدود اختصاصــی یــک جریــب و نیــم مفــروز کــه عبــارت اســت از 9۳7 
زرع و نیــم مضــروب بــاالی بــاغ 5 جریبــی بــا عمــارت بــه شــماره 5۳4 فرعــی از پــاک 
25- اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر   کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام آقــای 
حمیــد امــام زاده  در جریــان ثبــت اســت بعلــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامده 
بنــا بدســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
ــح در محــل شــروع و انجــام خواهــد  ــخ 95/7/1۰ در ســاعت 8 صب ملــک مرقــوم در تاری
ــول  ــد موک ــروز بع ــد حــدود ب ــات تحدی ــی عملی ــا روز تعطیل شــد و در صــورت مصــادف ب

خواهــد شــد. 
لــذا بموجــب ایــن آگهــی بکلیــه مجاوریــن و مالکیــن اخطــار مــی شــود کــه در روز و ســاعت 
ــاده 2۰  ــق م ــاک طب ــان ام ــن و صاحب ــرر در محــل حاضــر شــوند اعتراضــات مجاوری مق
قانــون ثبــت  از تاریــخ صورتمجلــس تحدیــدی تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد. طبــق 
تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت ، معتــرض 
ــا تقدیــم  ــه ایــن اداره بایســتی ب ــا ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب ت
دادخواســت بــه مرجــع  ذیصــاح قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بایــن اداره 
تســلیم نمایــد. تاریــخ انتشــار: 95/6/15  شــماره : 9۳4/ م الــف رئیــس اداره ثبــت اســناد 

و امــاک قمصــر 
آگهی احضار متهم 

در خصــوص شــکایت مصطفــی رســولی علیــه بابــک امینــی بــه اتهــام ایــراد صدمــه ناشــی 
ــح  ــت رســیدگی مورخــه 95/8/2۳ ســاعت 12 صب از تصــادف تحــت کاســه 95۰592 وق
تعییــن گردیــده اســت لــذا بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم در راســتای مــاده 
ــاغ  ــه متهــم فــوق الذکــر اب ــن آگهــی ب ــون آئیــن دادرســی کیفــری بموجــب ای ۳44 قان
میگــردد کــه در تاریــخ تعییــن شــده در شــعبه 1۰۳ دادگاه کیفــری دو فاورجــان حاضــر و 
در برابــر اتهــام منتســبه از خــود دفــاع نمــوده یــا نســبت بــه معرفــی وکیــل قانونــی اقــدام 
نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور یــا عــدم معرفــی وکیــل ایــن آگهــی بمنزلــه 

ابــاغ قانونــی محســوب و دادگاه وفــق مقــررات قانونــی مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد 
نمــود. شــماره : ۳۳9/ م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 1۰۳ دادگاه کیفــری دو فاورجــان

آگهی ابالغ
شــماره اباغیــه : 951۰1۰۳65۳4۰47۰8 شــماره پرونــده : 94۰998۳65۳4۰15۳۳ شــماره 
ــماعیل  ــاکی اس ــان / ش ــم : 1۳95/۰6/۰8 خواه ــخ تنظی ــعبه :941584 تاری ــی ش بایگان
اســدی اجگــردی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده / متهــم محبوبــه ســلطانی و مجتبــی 
ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــم دادگاه ه ــک تقدی ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــی ب خوزان
شهرســتان فاورجــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی( 
ــان ماصــدرا – ســاختمان  ــان – خیاب ــع در فاورج ــان واق دادگســتری شهرســتان فاورج
دادگســتری – طبقــه اول – اتــاق 225 ارجــاع و بــه کاســه 94۰998۳65۳4۰15۳۳ ثبــت 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1۳95/۰9/۳۰ و ســاعت 11:۰۰ تعییــن شــده اســت. بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده / متهــم و در خواســت خواهــان / شــاکی و بــه تجویــز مــاده 
7۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار اگهــی مــی شــود تــا خوانــده / متهــم 
پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد ان بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 
حاضــر گــردد. منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی( دادگســتری 

شهرســتان فاورجــان – خســرو آقایــی
آگهی مزایده 

اجــرای احــکام شــعبه 16 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص پرونده 
کاســه 95۰۰91 ج 16 خواهــان هــا مهــدی و زهــرا حســامی فرزنــدان کمــال و خوانــدگان 
ــم ، مســعود و منصــور همگــی حســامی  زینــب و طاهــره فامیــل هــر دو حســامی و مری
و عبــاس،  حســین،  الهــام و لیــا همگــی مبینــی و خانــم صدیقــه فارقلیطــی و محمــد 
ــت  ــر فــروش پــاک ثبتــی4۳۳4/2۳ بخــش 4  ثب ــی ب ــه حســامی مبن حســامی و رقی
اصفهــان بــه نشــانی:  اصفهــان، خ احمدآبــاد ، گلــزار ، کــوی شــهید محمــودی، کــوی شــهید 
ــی  ــخ 95/7/1۰ روز شــنبه ســاعت 9/۳۰ ال ــده ای در تاری عشــاقی، پــاک15، جلســه مزای
ــان واقــع در  1۰ صبــح در محــل اجــرای احــکام شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفه
ــر از ســاختمان مرکــزی دادگســتری کل  ــن ت ــر پایی ــان نیکبخــت، 2۰۰ مت ــان، خیاب )اصفه
اســتان اصفهــان ، جنــب بیمــه پارســیان ، مجتمــع اجــرای احــکام حقوقــی- طبقــه دوم ( 
برگــزار نماید.طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از مــورد مزایــده بــه آدرس صدرالذکــر 
بازدیــد نماینــد و کســانی حــق شــرکت در مزایــده را دارنــد کــه 1۰% مبلــغ کارشناســی را بــه 
ــز  ــه شــماره 217129۰21۰۰۰8 )بانــک ملــی(  واری حســاب ســپرده دادگســتری اصفهــان ب
نمــوده و فیــش آن را همــراه داشــته باشــند.مزایده از مبلــغ کارشناســی شــروع و برنــده فــرد 

یــا افــرادی هســتند کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی :

ملــک موردنظــر منــزل مســکونی در یــک طبقــه )شــامل : زیرزمیــن مســکونی بــا کــد 6۰-( 
بــا قدمــت حــدود 7 ســاله مــی باشد.ســازه ایــن ملــک از نــوع بتــن آرمــه بــا ســقف تیرچــه 
بلــوک و بــه صــورت تمــام شــده نمــای آجــری اســت و هــم اکنــون در حــال بهــره بــرداری 

نیــز مــی باشــد.
منــزل مســکونی مــورد نظــر دارای عرصــه بــه مســاحت حــدود 18۰ مترمربع)عقــب نشــینی 
شــده ( بــا زیربنــای 12۳ مترمربع)شــامل ،مقــدار 16 متــر پارکینــگ مســقف و مقــدار 1۰7 
مترمربــع زیربنــا ( مــی باشــد . طبقــه موردنظــر ، شــامل ســالن نشــیمن و آشــپزخانه اپــن 
ــا )کــف ســرامیک و دیوارهــای کاشــی شــده ( و ســرویس  ــزی ب ــت فل ــه کابین ــز ب مجه
بهداشــتی کامــل و یــک اطــاق خــواب و نیــز ایــوان سرپوشــیده مــی باشــد کــف ایــن طبقــه 
موزائیــک و موکــت و دیوارهــا توســط گــچ دو گچــه بــدون نقاشــی پوشــیده شــده اســت 
نــوع پنجــره هــا فلــزی و دربهــای ورودی و داخلــی چوبــی مــی باشــد سیســتم گرمایــش 
ــی تامیــن مــی  ــر آب ایــن واحــد مســکونی توســط بخــاری گازی و ســرمایش توســط کول
شــود. طبقــه موردنظــر توســط ســه عــدد پلــه بــه حیــاط )بــا کــد۰۰/۰۰( راه دارد. کــف حیــاط 
موزائیــک شــده و دیوارهــا نیــز دارای نمــای آجرپــاک مــی باشــد و در ضلــع جنــوب غربــی 
حیــاط یــک ســرویس بهداشــتی موجــود اســت و حیــاط موردنظــر بــه طریــق درب ماشــین 

ــه شــماره 1۳/12۰71  ــه ســاخت ب ــزل مســکونی دارای پروان ــن من ــه کوچــه راه دارد ای رو ب
مــورخ88/5/14 بــرای دوطبقــه مــی باشــد لیکــن فقــط طبقــه منهــای 6۰ و دســتگاه پلــه 

بــه طــرف پشــت بــام و اطــاق ســرپله مربوطــه بــه اتمــام رســیده اســت .
کل پشــت بــام ضمــن شــیب بنــدی دارای جــان پنــاه بــوده و توســط الیــه ایــزوگام عایــق 

بنــدی شــده اســت.
بــه اســتناد مــدارک ارائــه شــده )ســند مالکیــت و نقشــه هوایــی منطقــه( مســاحت عرصــه 
اولیــه ملــک فــوق االشــاره قبــل از نوســازی بــه میــزان 265 مترمربــع بــوده اســت لیکــن 
ــط شهرســازی پــس از اعمــال عقــب نشــینی  ــگام نوســازی حســب رعایــت ضواب ــه هن ب
هــای الزم جهــت تعریــض گــذر مقــدار عرصــه باقیمانــده در حــدود 18۰ مترمربــع می باشــد.

ــی  ــش 4 ثبت ــع در بخ ــی 4۳۳4/2۳ واق ــاک ثبت ــه پ ــر ب ــوق الذک ــکونی ف ــزل مس من
ــه شــرح  ــی ) ب ــع )موجــود( و اعیان ــه مســاحت حــدود 18۰ مترمرب ــا عرصــه ب اصفهــان ب
یــاد شــده ( بــه مالکیــت خانــم زهــرا حســامی فرزنــد کمــال بــه مقــدار 45 حبــه و یــک 
ســوم حبــه )بــه اســتناد نامــه شــماره 9441۰1۰76916/۳ مــورخ 94/1۰/15 از ســوی رئیــس 
منطقــه ثبــت مرکــز اصفهــان ( و مابقــی تــا مقــدار 72 حبــه دیگــر ) ســقف 6 دانــگ( بــه 

مالکیــت ســایر وراث مرحــوم کمــال حســامی مــی باشــد.
تذکــر : خانــم زهــرا حســامی مالــک یــاد شــده دارای دفترچــه مالکیــت ) بــه شــماره چاپــی 

428588 و 42859۰ و 428589( مــی باشــد.
ــه ) شــامل :  ــذار در قضی ــل تاثیرگ ــه عوام ــات و کلی ــع جه ــه جمی ــا توجــه ب ارزشــیابی : ب
موقعیــت ، دسترســی بــه خیابــان اصلــی ،نورگیری،قدمــت ، ارزش مشــترکات متعلقــه  و 
ســایر ( علــل خصــوص میــزان عرضــه و تقاضــا در راســتای معامــات امــاک بــه هنــگام 
ــغ  ــه مبل ــا ب ــر جمع ــوق الذک ــک ف ــدانگ مل ــی ، ارزش شش ــر کارشناس ــه ام ــرت ب مباش
6/65۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ) معــادل ششــصد و شــصت و پنــج میلیــون تومــان  تمــام( بــرآورد 

و اعــام نظــر مــی گــردد.
ملــک در حــال حضــار در تصــرف احــدی از وراث بــه نــام خانــم زهــرا حســامی مــی باشــد.

شــماره : 17۳76/م الــف دادورز اجــرای احــکام شــعبه 16 دادگاه حقوقــی اصفهــان 
دادنامه

شــماره  تنظیــم:1۳95/۰5/27    تاریــخ  دادنامــه:95۰997۰۳529۰۰8۳5    شــماره 
شــعبه:95۰۳94 بایگانــی  شــماره  پرونــده:94۰998۰۳66۳۰۰۰88   

ــان )1۰۳  ــده کاســه 94۰998۰۳66۳۰۰۰88 شــعبه 1۰۳ دادگاه کیفــری دو شــهر اصفه پرون
ــی  ــی عظیم ــاکی:آقای مرتض ــی 95۰997۰۳529۰۰8۳5   ش ــابق(تصمیم نهای ــی س جزای
ــرج  ــی )ب ــان خ کاوه کوچــه شــهید رجائ ــه نشــانی شهرســتان اصفه ــه ب ــد حجــت ال فرزن
کاوه( پــاک 19   متهمیــن :1.آقــای ســعید فــکار فرزنــد – بــه نشــانی شهرســتان اصفهــان   
2.آقــای خلیــل تــوال فرزنــد – بــه نشــانی  شهرســتان اصفهــان – بهارســتان – خ الفــت – خ 
ایثــار – پــاک 241   اتهام:کاهبــرداری   گردشــکار:دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 

ختــم رســیدگی را اعــام وبشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه بزهــکاری آقایــان 1.خلیــل تــوال فرزنــد رحمــت ا... 2.ســعید فــکار فرزنــد محمــد 
مبنــی بــر شــرکت در تحصیــل مبلــغ یکصــد میلیــون تومــان وجــه بــه صــورت غیــر مشــروع 
از آقــای مرتضــی عظیمــی از توجــه بــه شــکایت شــاکی خصوصــی  گــزارش مرجــع محتــرم 
انتظامــی تحقیقــات انجــام شــده وعــدم حضــور نامبــردگان در جریــان تحقیقات ودر جلســه 
دادرســی جهــت دفــاع از اتهــام وارده علیرغــم احضــار وفــق مقــررات محــرز مــی باشــد فلــذا 
بــا اختیــار حاصــل از مــاده 4۰6 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری وبااســتناد بــه مــاده 2 قانــون 
تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــاء اختــاس وکاهبــرداری حکــم بــر محکومیــت هــر یــک 
ــغ یکصــد میلیــون  ــه تحمــل دو ســال حبــس تعزیــری و رد تضامنــی مبل ــردگان ب از نامب
تومــان در حــق آقــای مرتضــی عظیمــی صــادر واعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی وظــرف 
مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و ظــرف بیســت روز پــس 
ــد نظــر اســتان مــی  ــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدی ــل تجدی ــوق قاب از مضــی مــدت ف

باشــد.ف/ علــی حــق شــناس – رئیــس شــعبه 1۰۳ دادگاه کیفــری دو اصفهــان
شماره:16485/م الف

دادنامه
شــماره  تنظیــم:1۳95/۰5/26    تاریــخ  دادنامــه:95۰997۰۳515۰۰822    شــماره 

پرونــده کاســه  شــعبه:941214    بایگانــی  شــماره  پرونــده:94۰998۰۳515۰11۰4   
94۰998۰۳515۰11۰4 شــعبه15 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم 
نهایــی شــماره 95۰997۰۳515۰۰822   خواهان:شــرکت اعتبــاری کوثرمرکــزی بــا مدیریــت 
عیســی رضایــی بــا وکالــت مــع الواســطه مصطفــی جالــی بــا وکالــت خانــم حــوری افشــار 
فرزنــد عبــاس بــه نشــانی اســتان اصفهــان – خیابــان نیکبخــت نبــش بــن بســت وحــدت 
ســاختمان وکای نیکبخــت طبقــه اول واحــد شــماره 4   خواندگان:1.آقــای ســید مقــداد 
حســینی فرزنــد ســید اســماعیل بــه نشــانی اســتان اصفهــان – شهرســتان مبارکــه – مبارکه 
– مجتمــع فــوالد مبارکــه – شــرکت توکاتــدارک   2.آقــای ســید مرتضــی حســینی فرزنــد 
ســید اصغربــه نشــانی اســتان اصفهــان – شهرســتان لنجــان – ســده لنجــان – خ امــام – 
بــن بســت ســلمان پــاک 191   ۳.آقایســید مصطفــی حســینی فرزنــد ســید اســماعیل بــه 
نشــانی اصفهــان – مجتمــع فــوالد مبارکــه – شــرکت بهســازان خاورمیانــه   4.آقــای ســید 
اصغــر حســینی فرزنــد ســید رحمــت الــه بــه نشــانی اســتان اصفهــان – شهرســتان لنجــان 
– ســده لنجــان – خ امــام – پ 191   خواســته ها:1.مطالبــه وجــه چــک 2.مطالبــه خســارت 
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــم دادگاه:ب ــه خســارت دادرســی    تصمی ــه ۳.مطالب ــر تادی تاخی
پرونــده ختــم دادرســی را اعــام وبــا اســتعانت از خداونــد متعــال مبــادرت بــه انشــا رای 

ــد. رای دادگاه  مــی نمای
شــرکت اعتبــاری کوثــر بــا وکالــت خانــم حــوری افشــار بــه طرفیــت آقایــان ســید مرتضــی 
حســینی فرزنــد ســید اصغــر )صــادر کننــده ( ســید مصطفــی  و ســید مقــداد حســینی 
فرزنــدان ســید اســماعیل وســید اصغــر حســینی فرزنــد ســید رحمــت الــه دادخواســتی 
ــه  ــره چــک ب ــک فق ــال جــه ی ــون ری ــغ ســیصد وبیســت میلی ــه مبل ــه خواســته مطالب ب
ــی  ــک مل ــده بان ــه عه ــاری ۰1۰689864۰۰۰4 ب ــورخ 94/۰9/۰9 از ج ــماره ۳56726 م ش
ــدگان  ــت خوان ــوده اس ــم نم ــه تقدی ــر تادی ــی وتاخی ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ــران ب ای
علــی رغــم ابــاغ قانونــی اخطاریــه در جلســه رســیدگی شــرکت نکــرده وایــرادی نســبت 
ــا عنایــت بــه مراتــب فــوق خواســته ثابــت مســتندا  ــد ب بــه مســتندات تقدیــم ننمــوده ان
بــه مــواد 198،515،519،522 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی وانقــاب درامــور 
مدنــی مــاده 2۰ و تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون صــدور چــک واستفســاریه آن ۳14-249 
و 4۰۳ قانــون تجــارت خوانــدگان را متضامنــا بــه پرداخــت مبلــغ ســیصد وبیســت میلیــون 
ــا زمــان وصــول  ــه از تاریــخ سررســید ت ــال بابــت اصــل خواســته خســارت تاخیــر تادی ری
ــه  ــد وکلی ــای تغییــر شــاخص اعامــی بانــک مرکــزی محاســبه خواهــد گردی ــر مبن کــه ب
خســارت دادرســی از جملــه هزینــه نشــر آگهــی هشــت میلیــون و هشــتصد و هشــتاد هــزار 
ریــال حــق الوکالــه وده میلیــون ونهصــد وچهــل وچهــار هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از تاریــخ 
ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه وســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــای مهلــت 

واخواهــی قابــل اعتــراض در دادگاه محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد.
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان اصفهان – محمد رضا راجی 

شماره:16479/م الف
ابالغیه

شــماره اباغنامــه:951۰1۰۰۳511۰۳9۰1   شــماره پرونــده:94۰998۰۳511۰۰79۰   شــماره 
ــت:- ــم:1۳95/۰4/12   پیوس ــخ تنظی ــعبه:94۰868   تاری ــی ش بایگان

مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: 1- نــام: مجیــد    2- نــام خانوادگی:یعثوبــی   ۳- نــام 
ــر  ــران – خ کارگ ــانی: ته ــی: -    6- نش ــد مل ــتی:-   5- ک ــد پس ــد   4- ک ــدر : محم پ
شــمالی – اول کوچــه نصــرت – پــاک 61  7- منطقــه شــهرداری:-   مــدارک پیوســت:-   
ــی ... بطرفیــت شــما  ــم عابدین ــای ... رحی ــم / آق ــد نظــر خواهــی خان در خصــوص تجدی
ــخه  ــت نس ــه پیوس ــعبه ب ــن ش ــادره از ای ــماره ....427/95 .... ص ــه ش ــه دادنام ــبت ب نس
ثانــی دادخواســت وضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی بــه شــما ابــاغ میشــود . مقتضــی اســت 
حســب مــاده ۳46 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
ــام  ــن دادگاه اع ــه ای ــه ب ــت اخطاری ــس از روی ــرف ده روز پ ــد ظ ــخی داری ــه پاس چنانچ
نماییــد یــا بــه دادگاه تحویــل دهیــد واال پرونــده بــا همیــن کیفیــت بــه تجدیــد نظــر ارســال 

میگــردد .
منشی سید مرتضی هاشمی  شماره:16496/م الف
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همــه مــا از خســتگی و مشــغله  بیــش از حــد زندگــی 
شــکایت می کنیــم. اغلــب اوقــات حــق بــا شماســت؛ 
ــا  ــت خشــمگین نباشــید. حــدود ۲ ت ــن باب ــا از ای ام
ــتر  ــد: بیش ــر دهی ــان را تغیی ــیوه زندگی ت ــه ش ۳ هفت
ــد ــم کنی ــی خــود را ک ــد، فعالیت هــای اجتماع  بخوابی

مایعــات  بخوریــد،  بی خطرتــر  و  ســالم  غذاهــای 
 بیشــتری بنوشــید، مولتی ویتامیــن مصــرف کنیــد 

و مصرف کافئین و الکل را کاهش دهید.
ــوز هــم نشــانه های  ــرات، هن ــن تغیی ــر پــس از ای  اگ
خســتگی را احســاس کردیــد بــه کمــک حرفــه ای نیــاز 
ــم  ــد از عالئ ــد می توان ــش از ح ــتگی بی ــد. خس داری

یــک بیمــاری بســیار جــدی  پزشــکی باشــد کــه قابــل 
درمــان اســت.

کمخونی
بــه دلیــل کمبــود  از کم خونــی  ناشــی  خســتگی 
اکســیژن  کــه  اســت  خــون  قرمــز   گلبول هــای 
می رســاند  ســلول ها  و  بافت هــا  بــه  ریه هــا  از   را 
ــس  ــی نف ــف و تنگ ــاس ضع ــت احس ــن اس و ممک
بــه  علــت  می توانــد  کم خونــی  کنــد.  ایجــاد 
ــون،  ــت دادن خ ــن، از دس ــا ویتامی ــن ی ــود آه کمب
خونریــزی داخلــی یــا یــک بیماری هــای مزمــن 
ــایی  ــا نارس ــرطان ی ــد، س ــت روماتوئی ــل آرتری از قبی
اســتاد  کــوراش،  لورنــس  شــود.  ایجــاد  کلیــه 
کمک پزشــکی آزمایشــگاهی در دانشــگاه کالیفرنیــای 
این چنیــن توضیــح می دهــد:  ســان فرانسیســکو 
 زنــان بــاردار، در طــول دوره بــارداری و شــیردهی

ــه علــت  ــه کم خونــی ناشــی از فقــر آهــن، ب به  ویــژه ب
ــدن  ــاز ب از دســت دادن خــون در دوران قاعدگــی و نی

ــال می شــوند. ــه آهــن، بیشــتر مبت ب
بیماریتیروئید

ترشــح  خــوب  تیروئیــد  هورمون هــای  چنانچــه 
شــما  هــم  روزانــه  فعالیت هــای  حتــی   نشــوند، 

را خسته خواهد کرد. 
غــده تیروئیــد، حــدودا انــدازه گــره کــراوات یــک مــرد 
اســت کــه در جلــوی گــردن قــرار دارد و هورمون هایــی 
ــرل  ــدن را کنت ــاز ب ــه سوخت وس ــد ک ــح می کن را ترش
ــد  ــون تیروئی ــد هورم ــش از ح ــح بی ــد. ترش می کنن
ــرعت  ــدن را س ــاز ب ــد(، سوخت وس ــرکاری تیروئی )پ
کــم کار  خیلــی  تیروئیــد  هورمــون  می بخشــد. 
)کــم کاری تیروئیــد(، سوخت وســاز بــدن را کنــد 

می کنــد.

 دیابت
ــک  ــش از ی ــه بی ــود ک ــخص می ش ــاله مش ــر س ه
میلیــون نفــر از مــردم بــه دیابــت نــوع ۲مبتــال 
ــت از آن  ــن اس ــی ممک ــیاری حت ــا بس ــتند؛ ام هس
ــده  ــز نامی ــد کــه گلوکــز نی اطــالع نداشــته باشــند. قن
شــما  بــدن  از  کــه  اســت  ســوختی  می شــود، 
ــرای  ــه ب ــدان معناســت ک ــن ب ــد. ای محافظــت می کن
 افــراد مبتــال بــه دیابــت نــوع ۲ امــکان اســتفاده 
ــدارد  ــود ن ــتی وج ــدن به درس ــد در ب ــوزاندن قن  و س
خــون  قنــد  تــا  می شــود  باعــث  امــر  همیــن  و 

یابــد. افزایــش 
بــا احســاس  اغلــب  دیابــت،  بــه  افــراد مبتــال   
ــه  ــدن ک ــرای ب ــی ب ــرژی کاف ــتن ان ــتگی و نداش خس
یکــی از عالئــم هشــدار دهنده دیابــت اســت، بــه ایــن 

بیمــاری پــی می برنــد.

علتهایخستگیدائم

ـــمـــاره  245 ســـــال دوم                ݡسݒ

حضرت محمد صلی اهلل و آله و سلم:

إّن من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها.

از نشانه های برکت زن آن است که خواستگاری اش 

بی تکلف و آسان انجام گیرد.

نهج الفصاحه، ص 342، ح 929

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ــا  ــتان ب ــاب قلمس ــی کت ــد و رونمای ــه نق ــای ماهان ــری برنامه ه ــه از س ــن جلس دومی
ــز  ــواه در مرک ــی وطن خ ــه عل ــد مجموع ــه گانی و نق ــای س ــه کتاب ه ــی مجموع معرف
آفرینش هــای ادبــی قلمســتان اصفهــان برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان وابســته بــه 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، ایــن روزهــا در اقدامــی  نــو بــرای حمایــت 
از نویســندگان جــوان و مســتعد بــه صــورت ماهانــه، بــه معرفــی کتــب آن هــا می پــردازد. 
 کتاب هــای شــعر شــعرای اصفهانــی هــر هفتــه بــا حضــور اســاتید مختلــف ایــن رشــته 
و بــا محوریــت مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان، نقــد و بررســی می شــوند. جلســات 
نقــد و بررســی کتاب هــای شــعر بــا حضــور اســاتید، نویســندگان و شــاعران جــوان برگــزار 

می شــود تــا کســب و تبــادل تجربــه ای بــرای نویســندگان و شــاعران باشــد.
نقدماهانهکتابهاباحضوراستادانبرترومؤلفانکتابها 

ــازمان  ــه س ــته ب ــتان وابس ــی قلمس ــای ادب ــز آفرینش ه ــس مرک ــی، رئی ــه رضای اله
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، دربــاره ویژه برنامــه رونمایــی و نقــد کتــاب در ایــن 
ــن  ــه شــمار مــی رود؛ در ای ــه ب ــت ماهان ــک فعالی ــه، ی ــن برنام ــار داشــت: ای ــز اظه مرک
برنامــه هــر مــاه یــک مراســم رونمایــی و نقــد کتــاب صــورت می گیــرد کــه بــا آیین نامــه 

ــر اســاس قوانیــن خــاص اجــرا می شــود. ــه خــود و ب ــوط ب مرب
ــه ایــن برنامــه افــزود: یکــی از قواعــد مــد نظــر آن اســت  ــوط ب ــاره قواعــد مرب وی درب
کــه کتاب هــای جدیــد کــه تاکنــون رونمایــی نشــده اند، در برنامــه مرکــز آفرینش هــای 
ــر در  ــاب مدنظ ــی، کت ــس از رونمای ــن پ ــوند؛ همچنی ــی می ش ــتان رونمای ــی قلمس ادب
ــان  ــد کتاب هایش ــه نق ــد ب ــا بای ــندگان کتاب ه ــود و نویس ــد می ش ــد نق ــاه بع ــه م برنام
ــا  ــد کتاب ه ــاره نق ــتان درب ــی قلمس ــای ادب ــز آفرینش ه ــس مرک ــد. رئی ــن دردهن  ت
ــف  ــد از طــرف خــود مؤل ــک منتق ــد کتاب هــا، ی ــرای نق ــح کــرد: ب ــات آن تصری  و جزئی
و یــک منتقــد از طــرف مرکــز معرفــی می شــوند و در مــاه بعــدی، کتاب هــای 
رونمایی شــده در مــاه قبــل، مــورد نقــد کارشناســان قــرار می گیرنــد. وی بیــان کــرد: در 
مــاه گذشــته کتــاب »شــیر ســنگی خواجــو« بــه نویســندگی اســتاد وطن خــواه رونمایــی 
شــد و ایــن کتــاب در برنامــه پنجشــنبه گذشــته مــورد نقــد قــرار گرفــت. همچنیــن در این 
ــه دســت  ــه ب ــن مجموع ــه ای ــی شــد ک ــز رونمای ــه از دوره کتاب هــای ســه گانی نی برنام

چندیــن مؤلــف و در ســبکی جدیــد منتشــر شــده اســت. 

ــه  ــتند ک ــان هس ــگاه کاش ــتاد دانش ــب اس ــان اغل ــن مؤلف ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب رضای
مطالعــات مناســبی نیــز دربــاره ایــن کتاب هــا بــه عمــل آورده انــد، ادامــه داد: در برنامــه 
ــی  ــای عل ــد کتاب ه ــرای نق ــور ب ــیابادی و جالل پ ــدی آس ــه، محم ــن هفت ــنبه ای پنجش

ــتند. ــور داش ــواه حض وطن خ
حمایتازنویسندگان،نوعیتجارتشدهاست 

ــی دو  ــاره معرف ــش درب ــد کتاب های ــم نق ــزاری مراس ــیه برگ ــواه، در حاش ــی وطن خ عل
کتــاب خــود اظهــار داشــت: مجموعــه شــیر ســنگی، رباعــی و روی ســاقه ترخــون، غــزل 

اســت کــه موضوعــات آن هــا متفــاوت اســت و مضامیــن عارفانــه و عاشــقانه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز شــعر، بعــد رســانه ای خــود را از دســت داده و دیگــر آن طــور 
ــر  ــرد: در مجموعه هــای اخی ــح ک ــه نمی شــود، تصری ــن مســئله پرداخت ــه ای ــد ب ــه بای ک
ســعی داشــته ام تــا نگاهــی تــازه بــه شــهر غــزل داشــته باشــم؛ در واقــع قالــب آن ماننــد 

شــعرهای گذشــته نیســت و در قالبــی خــاص از تکرارهــا پرهیــز شــده اســت.
ــه  ــاره حمایت هــای صورت گرفت ــه ســؤالی درب ــی در پاســخ ب ــن شــاعر جــوان اصفهان ای
از ایــن دو مجموعــه خاطرنشــان کــرد: متأســفانه حمایــت چندانــی از ایــن آثــار صــورت 
نگرفتــه و مــن بــا هزینــه شــخصی دو مجموعــه را بــه انتشــار رســانده ام. البتــه ناشــر آن 
یکــی از دوســتان اصفهانــی بــوده کــه حمایت هــای خوبــی را در چــاپ ایــن دو مجموعــه 
داشــته اســت. وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه امــروز چــاپ کتــاب به نوعــی تجــارت تبدیل 
ــد، افــزود: امــروز  شــده و هیچ کــس از نویســندگان و شــاعران جــوان حمایتــی نمی کن

ــی  ــر کتاب های ــال نش ــه دنب ــد و ب ــد رفته ان ــای برن ــوی کتاب ه ــه س ــران ب ــب ناش اغل
هســتند کــه صددرصــد و بــه صــورت قطعــی فــروش بســیار خوبــی داشــته باشــند. در 
ایــن بیــن، ممکــن اســت کــه بعضــی کتاب هــا نیــز بــی ارزش یــا کــم ارزش هــم باشــند؛ 
امــا بــه دلیــل برندســازی در شــبکه های اجتماعــی حمایــت بیشــتری از آن هــا صــورت 
می گیــرد. وطــن خــواه دربــاره ویژه برنامــه نقــد و بررســی مرکــز آفرینش هــای 
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــه  وابســته  قلمســتان  ادبــی 
ــی از  ــت؛ یک ــال اجراس ــکل در ح ــن ش ــه بهتری ــتان ب ــای قلمس ــه برنامه ه ــت: هم گف
ــت  ــتادان اس ــور اس ــا حض ــا ب ــی کتاب ه ــد و بررس ــز، نق ــن مرک ــر ای ــای فاخ برنامه ه
ــداد  ــد در راســتای پیشــرفت شــاعران و نویســندگان قلم ــی  مفی ــت، اقدام ــن حرک  و ای

می شود.

درسبزرگحلم
روزى در اصفهان شيخ جعفر كاشف الغطا كه از علماى بزرگ 
اسالم است، پولى را در بين فقرا تقسيم كرد و پس از پايان 

كار به نماز ايستاد.
يكى از سادات فقير خبردار شد كه شيخ جعفر پولى را در بين 
به شيخ جعفر  را  به سرعت خود  است؛  تقسيم كرده  مردم 

رساند و در بين دو نماز گفت: مال جدم را به من بده.
شيخ فرمود: دير آمدى و ديگر چيزى باقى نمانده است كه 

به تو بدهم. 
مبارک  بر محاسن  را  دهان خود  آب  و  سيد خشمگين شد 

انداخت. شيخ 
از محراب برخاست و دامن خود را گرفت و در  شيخ جعفر 
بين صفوف نمازگزاران حركت كرد و فرمود: هر كه به شيخ 

دارد، كمک كند.  عالقه 
مردم هم دامن شيخ را پر از پول كردند. شيخ پول ها را به آن 
سيد داد و پــس از آن به نماز عصر ايستاد.)۱( اميرالمؤمنين 

عليه السالم فرمود: 
َاْلِحْلُم نِظاُم َاْمرِ اْلُمْؤِمِن. 

حلم نظام زندگى مؤمن است. )۲(
۱( فوائد الرضويه، ص 74

۲( غررالحكم

دردومینجلسهماهانهنقدورونماییکتاببامعرفیکتابهایعلیوطنخواهمطرحشد:
نقدورونماییکتاب،فرصتیبرایمعرفیشاعرانجواندرنصفجهان

جدول سودوکو - شماره 28

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.

حوادث

ازدوستخواهرمخوشمآمد
  

زن جــوان از چنــد هفتــه پیش از ســوی مرد ناشناســی 
ــش  ــا آرام ــن تهدیده ــد و همی ــد می ش ــدام تهدی  م
را از او گرفتــه بــود. عجیــب اینکــه مــرد ناشــناس 
اســرار او را می دانســت و اطالعــات کاملــی دربــاره 
زندگــی شــخصی اش داشــت. ایــن امــا همــه ماجــرا 
نبــود؛ چــرا کــه مــرد جــوان، عکس هــای کامــال 
 خصوصــی ایــن زن را هــم در اختیــار داشــت و او 
را تهدیــد می  کــرد کــه اگــر تــن بــه خواســته شــومش 
ــد  ــر خواه ــل کارش منتش ــا را در مح ــد، عکس ه نده

کــرد.
زن جــوان بــه دردســر افتــاده بــود و نمی دانســت 
زندگــی  اســرار  بــه  و چطــور  مــرد کیســت   ایــن 
و عکس هــای شــخصی او دســت پیــدا کــرده اســت. 
ــا اینکــه  ــه داشــت؛ ت ــرد ناشــناس ادام تهدیدهــای م
زن راهــی پلیــس فتــا شــد و از مأمــوران بــرای پایــان 
ــا شــکایت  ــه ایــن کابــوس کمــک خواســت. ب دادن ب
او، تحقیقــات مأمــوران شــروع شــد؛ امــا بررســی های 
ــن زن  ــرام ای ــه گوشــی و تلگ ــی داد ک ــه نشــان م اولی
ــت وجوها  ــال جس ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــک نش ه
ادامــه داشــت تــا اینکــه در نهایــت فــردی کــه شــاکی 
را تهدیــد می کــرد، شناســایی و دســتگیر شــد. متهــم 
ــد ــود کــه وقتــی شــاکی او را دی  جــوان ۲۲ســاله ای ب

ــرادر دوســت  ــت ب ــرد جــوان در حقیق شــوکه شــد. م
ــه او  ــادی ب ــاد زی ــه وی اعتم ــود ک و همــکار شــاکی ب

داشــت.
ــل  ــی قب ــت: مدت ــرا گف ــریح ماج ــوان در تش ــرد ج م
خواهــرم گوشــی اش را بــه مــن داد تــا برایــش 
برنامــه ای نصــب کنــم. ســرگرم بررســی گوشــی 
بــودم کــه چشــمم بــه عکس هــای دوســت و همــکار 
ــی او  ــات زندگ ــه جزئی ــرم هم ــاد. خواه ــرم افت خواه
ــود. ــرده ب ــت ک ــاره او صحب ــال درب ــت و قب را می دانس

ــوهرش  ــل از ش ــی قب ــن زن مدت ــه ای ــتم ک می دانس
ــدن  ــا دی ــد. ب ــی می  کن ــی زندگ ــه تنهای ــده و ب جداش
شــود  متوجــه  خواهــرم  بی آنکــه  عکس هایــش، 
ــم  ــم گرفت ــس از آن تصمی ــردم و پ ــی ک ــا را کپ آن ه
ــه  ــار ک ــا چندب ــزم؛ ام ــن زن طــرح دوســتی بری ــا ای ب
ــا مــن برخــورد کــرد  تمــاس گرفتــم و او بــا جدیــت ب
ــه  ــه ب ــم ک ــورش کن ــد مجب ــا تهدی ــم ب ــم گرفت تصمی
ــا اینکــه در نهایــت دســتگیر  ــن بدهــد ت خواســته ام ت

ــدم. ش
بــه گفتــه ســرهنگ جهانشــیری، رئیــس پلیــس 
ــم  ــات مته ــس از اعتراف ــوی، پ ــان رض ــای خراس فت
ــده اش در  ــد و پرون ــادر ش ــی ص ــرار قانون ــرای او ق ب
اختیــار مرجــع قضائــی قــرار گرفــت. بــه گفتــه وی در 
ــش  ــی ســفره دل ــه راحت ــر شــاکی ب ــده اگ ــن پرون  ای
ــی اش  ــرار زندگ ــرده و از اس ــاز نک ــتش ب ــزد دوس را ن
 بــرای او نگفتــه بــود، ایــن ماجــرا شــاید رخ نمــی داد 

و زن جوان به دردسر نمی افتاد.

آخرینوضعیتامدادرسانیها
دراستانهایسیلزده

ــت  ــن وضعی ــات آخری ــداد و نج ــازمان ام ــس س رئی
ــج  ــان زدگان در پن ــیل و طوف ــه س ــانی ها را ب امدادرس

ــرد. اســتان کشــور تشــریح ک
ایســنا بــا  درگفت وگــو  چرخ ســاز  ناصــر   دکتــر 
ــه گــزارش امدادرســانی در ســیل و توفــان  ضمــن ارائ
ــت:  ــروز گف ــح دی ــاعت 6 صب ــا س ــهریورماه ت از ١٢ ش
ــل  ــمنان، اردبی ــتان، س ــدران، گلس ــتان مازن ــج اس پن
آذربایجــان شــرقی  و همچنیــن ۲۱ شهرســتان  و 
ــار ــاری، جویب ــل، س ــل، باب ــوادکوه، آم ــهر، س  قائم ش
 نــور، بابلســر، بندپــی، بهشــهر، نوشــهر، چالــوس
 کاللــه، آق قــال، بندرگــز، کردکــوی، مینودشــت، گــرگان
 شــاهرود، پــارس آبــاد و هریــس تحــت تأثیــر ســیل 

و آبگرفتگی قرار داشتند.
ــه  ــه ب ــه امدادرســانی های صورت گرفت ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــزار و 6۵7 ت ــن ۱۱ه ــتا و همچنی ــهر و روس ١٥٢ش
گرفتــار در ســیل و طوفــان اخیــر افــزود: همچنیــن بــا 
برپایــی ۱۰ دســتگاه چــادر، ٤٠تــن اســکان اضطــراری 
یافتنــد. اقدامــات الزم بــرای ۵۱ مصــدوم )٤٨ نفــر در 

مازنــدران و ۳ نفــر در گلســتان( صــورت گرفــت.
ــیل  ــی س ــت فوت ــف از هف ــار تأس ــا اظه ــاز ب چرخ س
و طوفــان اخیــر )4 نفــر در گلســتان و ۳ نفــر در 
ــه  ــانی ها، تخلی ــه امدادرس ــزود: در ادام ــدران(، اف مازن
آب از ۵7 واحــد مســکونی صــورت گرفته و 4 دســتگاه 

ــز از مســیر ســیالب رهاســازی شــدند. ــودرو نی خ
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۸۳ تیــم عملیاتــی شــامل 
۳۱6 امدادگــر و نجاتگــر افــزود: ۲6 دســتگاه موتورپمپ 
ــه کار گرفتــه شــد. همچنیــن ۱4 هــزار  و لجن کــش ب
 ۲4۰ و  پتــو  تختــه   6۵۰ نایلــون،  7۵۰ کیلوگــرم  و 
ــع  ــان زدگان توزی ــیل و طوف ــان س ــت می ــه موک  تخت

شد.
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــالل 
ــدران  ــانی ها در مازن ــه امدادرس ــرد ک ــد ک ــر تأکی احم

همچنــان ادامــه دارد.

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         ۳00057۳4۳۳
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خاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

سبکزندگیبارویکرداقتصادمقاومتی
تهیهشیرینیومربا


کیمیای وطن

حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

ــه  ــود ک ــزان نب ــه آن می ــیر ب ــر اس ــی ه ــهمیه غذای س
ــش  ــن بخ ــد. بنابرای ــرآورده کن ــرد را ب ــر ف ــای ه نیازه
ــه  ــواد اولی ــه م ــه تهی ــیر ب ــر اس ــوق ه ــده ای از حق عم
 غذایــی ماننــد شــکر، شــیره خرمــا، شــیر خشــک 
ــکر  ــرف ش ــت. مص ــاص می یاف ــالت اختص ــر تنق و دیگ
ــرای مناســبت ها  ــه شــیرینی ب ــه تهی ــا توجــه ب اردوگاه ب
نســبت بــه دیگــر اقــالم بیشــتر بــود. بــرای تهیــه کیــک 
ساندویچی شــکل  نان هــای  وســط  خرده هــای  از 
ــده   ــر وع ــم. در ه ــتفاده می کردی ــون، اس ــام صم ــه ن ب
 غذایــی پــس از صــرف غــذا، خمیــر وســط نان هــا 
را بــا دســت خــرد می کردیــم و  بــه صــورت آرد ســوخاری 
خردشــده  نان هــای  دادن  تفــت  بــا   درمی آوردیــم؛ 
و افــزودن آب و شــکر و دیگــر افزودنی هــای مجــاز حلــوا 
ــی  ــای اضاف ــا زدن روغن ه ــد. ب ــه می ش ــک تهی ــا کی ی
ته دیگ هــای آشــپزخانه کــرم تزئینــی کیک هــا نیــز 
آمــاده می شــد. بــا افــزودن  مــواد خوراکــی رنگــی ماننــد 
انــار و پوســت پرتقــال یــا ســبزیجات تزئینــات کیک هــا 
بــه خوبــی انجــام می شــد. مربــا هــم مثــل تهیــه ترشــی 
ــه  ــه شــدن پوســت های خردشــده هندوان پــس از ریخت
و پرتقـــال یــا دانه هــای انــار و افــزودن شــکر بــه میــزان 
ــک  ــه می شــد. شــکالت و پول مناســب و جوشــیدن تهی
 هــم بــا تفــت دادن شــکر، افــزودن شــیر خشــک 
تهیــه  ویــژه  مناســبت های  در  دارچیــن  و  کاکائــو 
 می شــد. در  مــاه مبــارک رمضــان و بعضــی اعیــاد 
و  دهــه فجــر تهیــه زولبیــا و بامیــه مرســوم بــود 
ــرغ )گاه  ــدد تخم م ــی دو ع ــردن یک ــه ک ــا اضاف ــه ب ک
ــای  ــه آرده ــن ( ب ــداری روغ ــود، مق ــرغ نب ــه تخم م ک
تهیه شــده از خمیــر وســط نان هــا درســت می شــد. 
پــس از خمیــر کــردن دوبــاره آردهــا بــا روغــن یــا 
قیفــی  داخــل  را  خمیــر  آن،  دادن   ورز  و  تخم مــرغ 
ــد،  ــه می ش ــفید دوخت ــه های س ــه دشداش ــه از پارچ ک
ــدان  ــه خمیردن ــز از لول ــدای قیــف نی ــم. در ابت می ریختی
بــه عنــوان دهنــه قیــف اســتفاده می کردیــم و بــا حالــت 
ــف،  ــل قی ــر داخ ــه خمیـ ــار ب ــه و فشـ ــه آن لول دادن ب
ــه  ــذا )ب ــای غ ــرد و در ظرف ه ــور می ک ــر از آن عب خمی
ــق ۱۰  ــانتیمتر و عم ــول ۵۰ س ــانتیمتر، ط ــرض ۲۵ س ع
ســانتیمتر( کــه تـــا نـیمـــه پـــر از روغــن داغ بــود و بــر 
می ریختیــم.  داشــت،  قــرار  عالء الدیــن  چــراغ  روی 
بــا ســرخ شــدن خمیــر آن را از ظــرف غــذا خــارج 
ــم  ــل آماده شــده می ریختی ــای از قب ــم و در مرب می کردی
و بدیــن ترتیــب بامیــه خوش طعــم اســارت آمــاده بــود. 
 زولبیــا را نیــز بــا افــزودن مقــدار کمی خمیــر بــه ماســت 
و عبــور از قیف هــای ظروف پالستیـــکی یـــا قـــوطی های 
می کردیــم.       تهیــه  داغ  روغــن  در  رب گـــوجه فرنگی 
ابتــکار و ســلیقه بچه هــا عراقی هــا را بــه حیــرت افکنــده 
بــود. پذیرایــی از ســربازان عراقــی بــا ایــن شــیرینی جات 
و زولبیــا و بامیــه و استقبـــال آن هــا از دســت پخت 
ــی  ــربازان عراق ــی از س ــود برخ ــده ب ــب ش ــا موج بچه ه
ــانند و در  ــل بپوش ــه عم ــر جام ــا را بهت ــته های م خواس
اذیــت و آزار بچه هــا جانــب انصــاف را تــا حــدی رعایــت 
ــه  ــد ک ــتقبال می ش ــیرینی ها اس ــان از ش ــد. گاه چن کنن
ناگزیــر بودیــم مقــدار کمتــری را بیــن خودمــان تقســیم 

کنیــم.
یکــی از ســربازان عراقــی کــه مســئولیت داروخانــه 
اردوگاه را بــه عهــده داشــت، بــا ایــن پذیرایی هــا از 
تحویــل داروهــای تقویتــی )بــا رعایــت جوانــب احتیــاط 
و مخفیانــه( دریــغ نمی کــرد. توزیــع شــیرینی بیــن 
ــوردی  ــا برخ ــود آن ه ــده ب ــب ش ــی موج ــربازان عراق س
مســالمت آمیزتر بــا مــا داشــته باشــند و مــا نیــز از ایــن 
ــره می جســتیم؛  ــان به ــرش آن ــر نگ ــرای تغیی فرصــت ب
ــا  ــه ب ــئول داروخان ــرباز مس ــن س ــه همی ــه اینک از جمل
خوانــدن جملــه »قــّو علــی خدمتــک جوارحــی« در دفتــر 
یکــی اســرا بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه بــود و ایــن 

کالم مــوال علــی علیه الّســام را بســیار می ســتود.
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پیــش روی  راه  نشــان دهنده  اصفهــان  بیانیه هــای شــرکت مخابــرات 
 ایــن شــرکت اســت. در همیــن زمینــه بــا مهنــدس بهــزاد کشــانی 
ــرات اســتان اصفهــان  رئیــس اداره ارتقــا و تضمیــن کیفیــت شــرکت مخاب
ــت. ــن گفت وگوس ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ب

بیانیهمأموریت
شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــه عنــوان اصلی تریــن شــرکت 
ــه خدمــات  ــا هــدف ارائ ارائه دهنــده خدمــات ارتباطــی در ســطح اســتان ب
ــق بسترســازی ــا از طری ــزوده و دیت ــت، ســرویس های ارزش اف ــن ثاب  تلف
 طراحــی و توســعه، واگــذاری و پشــتیبانی خدمــات بــه مشــتریان خانگــی

تجــاری و دولتــی فعالیــت می کنــد. ایــن شــرکت خــود را متعهــد می دانــد 
ــا اســتفاده  ــان و ب ــارت تخصصــی کارکن ــش و مه ــدی از دان ــن بهره من ضم
از تکنولوژی هــای بــه روز صنعــت تلــکام، بهبــود فرهنــگ ارتباطــات و 
ــرار  ــت خــود ق ــه ســرلوحه مأموری ــک را در جامع  توســعه فضــای الکترونی

دهد.

بیانیهچشمانداز
شــعار مــا در بیانیــه چشــم انداز شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان 
»برتــــرین و قابــل اعتمــــادترین ارائه دهنــده ســرویس ارتباطــی کشــور در 
تنــوع وکیفیــت ارائــه خدمــــات طــی افــق زمانــی ۵ ســاله« اســت. برنامــه 
مــا ایــن اســت کــه در یــک افــق ۵ ســاله، بتوانیــم بهتریــن نــوع خدمــات 
ــور  ــطح کش ــی در س ــرکت خدمات ــن ش ــم و بهتری ــه دهی ــردم ارائ ــه م را ب

باشــیم.

ارزشهایبنیادینمخابرات
  ارزش هــای بنیادیــن مخابــرات را بــه دو دســته ارزش هــای اخالقــی 

و ارزش های کسب و کار تقسیم کردیم.

ارزش های اخالقی عبارتند از:

- قانونمداری

- حفظ کرامت انسانی و احترام متقابل

- پایبنــدی بــه اصــول رازداری، امانتــداری و حفــظ حریــم خصوصــی 
مشــتریان و دیگــر ذی نفعــان

- صداقت در رفتار و گفتار

- رعایــت عدالــت و انصــاف در ارائــه خدمــات مخابراتــی بــه کلیــه اپراتورهــا 
و مشــتریان حقیقــی و حقوقــی

فرهنگــی  باورهــای  و  مذهبــی  شــئونات  اخالقــی،  اصــول  رعایــت   -
جامعــه در  تعریف شــده 

- رعایت نظم و انضباط در کلیه سطوح سازمان

ارزش های کسب و کار عبارتند از:

- رعایــت ســطح کیفیــت تضمین شــده در ارائــه ســرویس و خدمــات پــس 
فروش از 

- انعطاف پذیری در ارائه خدمات

- تکریم مشتریان

- دانش محوری

- پاسخگویی

- شفافیت در ارائه خدمات

- سودآوری و تضمین درآمد برای سهام داران

- بهبود مستمر و رشد بهره وری

- حفظ منافع تأمین کنندگان

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

پیام تبریک

جنابآقایدکترحمیدرضاقندی،انتصابشایستهجنابعالی
کارکنان مصرف تعاونی شرکت مدیرعامل سمت به را
منان خداوند از و نماییم می عرض تبریک مبارکه فوالد

برایتانتوفیقروزافزونآرزومندیم.
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