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الریجانی در دیدار با فرماندهان ناجا:

| نیروی انتظامی باید از تمام 
توان خود برای مقابله با 

کند   صفحه 2 قاچاق استفاده 

 | پرداخت وام ازدواج 
گرفت   صفحه 3 شتاب 

 قطع ارائه خدمات بانکی 
مبنایی در برجام ندارد

گفت: محدودیت در ارائه خدمات بانکی به  سیف 
کل بانک  ع است.  رئیس  استناد تحریم ها، ممنو

 مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها 
کرد... و مؤسسه های اعتباری اعالم 

ویژگی منافق )مثل های پرمعنا( 

له
قا

رم
س هم  ما  نیست؛  مناقشه  مثل  در  گفته اند  قدیم  از 

اینکه  جز  نداریم،  آن ها  بیان  از  خاصی  قصد 
فهم تر  قابل  و  شود  نزدیک تر  ذهن  به  مطلب 

می خورد  را  »معاویه«  آش  که:  است  مثل  در   باشد. 
برای  را  مثل  این  می خواند.  نماز  »علی«  سر  پشت  و 
البته این  که دورو و منافق است؛  کار می برند   کسی به 
را هم گفته اند: هم طبال یزید است، هم علمدار حسین.

گویای حالت نفاق و منافقان است؛ لذا  مثل های باال، 
مراجعه  قرآن  به  منافق  ویژگی های  شدن  روشن  برای 
است؛  مؤمن  ضد  رفتارش  درست  منافق  می کنیم. 
گفتار سعی در پیراستن  کردار و  با  که مؤمنان  در حالی 
جامعه از آلودگی و فساد و آراستن آن به خوبی ها دارند 
بر اساس سوره توبه، منافقان در مسیری برعکس، نهی 
»المنافقون  می کنند:  پیشه  را  منکر  به  امر  و  معروف   از 
و المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون 
عن المعروف« و در پوشش اصالح و پیراستن جامعه از 
تالش  بقره/11(  مصلحون.  نحن  اّنما  )قالوا  آلودگی ها 

می کنند که فساد،...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

گردشگر برابر با  ده میلیون 
 یک میلیون فرصت شغلی

صفحه 7

قتل عام چند هزار نفر از حجاج / نزدیک به 500 ایرانی شهید شدند

سلمان در حال تماشای حجاج در سرزمین منا - سال 1394

سرزمین منا - سال 1394 سال 1366

قتل عام حدود 500 نفر از زائران ایرانی و غیرایرانی خانه خدا

| حــّج اســالمی و توحیــدی، مظهــر »َاِشــّدآُء َعَلــی الُکّفــاِر ُرَحمــآُء َبیَنُهــم« اســت؛ 
جایــگاه برائــت از مشــرکان و الفــت و وحــدت بــا مؤمنــان اســت.

کــرده و  کــه امســال صــّد عــن ســبیل اهّلل و المســجد الحــرام  | حــّکام ســعودی 
گمراهانــی  راه حّجــاج غیــور و مؤمــن ایرانــی بــه خانــه ی محبــوب را بســته اند، 
روســیاهند کــه بقــای خــود بــر اریکــه ی قــدرت ظالمانــه را در دفاع از مســتکبران 
بــرآوردن  بــرای  تــالش  و  آمریــکا  و  صهیونیســم  بــا  هم پیمانــی  و  جهانــی 
خواســته ی آنــان میداننــد و در ایــن راه از هیــچ خیانتــی روی گــردان نیســتند.

| جهــان اســالم بایــد به خاطــر رفتــار ظالمانــه ی حاکمــان ســعودی بــا ضیــوف 
الّرحمــان، فکــری اساســی بــرای مدیرّیــت حرمیــن شــریفین و مســئله ی حــج 

بکنــد.

| امســال جای حّجاج مشــتاق و بااخالص ایرانی در مراســم حج خالی اســت، 
کنــار حاجیــان از سراســر جهــان و نگــران  ولــی آنــان بــا قلبهــای خــود حاضــر و در 
حــال آنــان هســتند، و دعــا میکننــد کــه شــجره ی ملعونــه ی طواغیــت نتواننــد 

گزنــدی بــه آنان برســانند.



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
در  رهبــری،  معظــم  مقــام  دفتــر  اطالع رســانی 
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــج، رهب ــام ح ــتانه ای آس
 در پیــام مهمــی بــه مســلمانان سراســر جهــان 
ــر  ــی را مظه ــج ابراهیم ــرام، ح ــاج بیت هللا الح و حج
عــزت و عظمــت امــت اســالمی در مقابــل زورگویــان 
ــخ  ــه حــوادث تل ــا اشــاره ب ــد و ب ــی خواندن بین الملل
فاجعــه منــا، خطــاب بــه دولت هــا و ملت هــای 
اســالمی تأکیــد کردنــد: جهــان اســالم، اعــم از 
حاکمــان  بایــد  مســلمان  ملت هــای  و  دولت هــا 
ســعودی را بــه درســتی بشناســند و بــه  خاطــر 
جنایاتــی کــه در گســتره  جهــان اســالم بــه بــار 
آورده انــد، گریبــان آن هــا را رهــا نکننــد و فکــری 
شــریفین  حرمیــن  مدیریــت  بــرای   اساســی 

و مسئله  حج کنند.
ــه ایــن  متــن پیــام رهبــر معظــم انقــالب اســالمی ب

شــرح اســت:
بسم الّله الّرحمن الّرحیم

ــی الّلــُه َعلــی  َو الَحمــُد لِّلــِه َربِّ العاَلمیــن َو َصلَّ
بیــَن َو َصحِبــِه الُمنَتَجبیــن  یِّ ــٍد َو آلِــِه الطَّ َســّیِدنا ُمَحمَّ

ــن. ــوِم الّدی ــی َی ــاٍن اِل ــم ِبِاحس ــن َتِبَعُه َو َم
برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!

 موســم حــج بــرای مســلمانان، موســم افتخــار 
ــت دل  ــم نورانی ــق، و موس ــم خالی ــکوه در چش  و ُش
 و خشــوع و ابتهــال در برابــر خالــق اســت. حــج

ــی  ــی و مردم ــوی و خدای ــی و دنی ــه ای قدس فریض
ــم  ــَه کَِذکرِکُ ــُروا الّل ــان »َفاذکُ ــویی فرم ــت. از س اس
ــُروا الّلــَه فــی َاّیــاٍم  ءابآَءکُــم َاو َاَشــدَّ ِذکــًرا« و »َو اذکُ
ــذی َجَعلنــاُه  َمعــدوداٍت« و از ســویی خطــاِب »َالَّ
ابعــاد  َوالبــاد«  فیــِه  العاِکــُف  َســوآَءِن  لِلّنــاِس 

می ســازد. روشــن  را  آن  متفــاوت  و  بی انتهــا 
و  زمــان  امنیــت  بی نظیــر،  فریضــه   ایــن  در 
ســتاره ای  و  آشــکار  نشــانه ای  همچــون  مــکان 
می بخشــد آرامــش  را  انســان ها  دل   درخشــان 

و حج گــزار را از محاصــره  عوامــل ناامنــی کــه از 
ســوی ســتمگران ســلطه گر، همــواره آحــاد بشــر 
را تهدیــد کــرده اســت بیــرون می کشــد و لــذت 
می چشــاند. او  بــه  معیــن  دوره ای  در  را  ایمنــی 

ــه  ــلمانان هدی ــه مس ــالم ب ــه اس ــی ک ــج ابراهیم ح
 کــرده اســت، مظهــر عــزت و معنویــت و وحــدت 
ــکای  ــالمی و ات ــت اس ــت ام ــت؛ عظم ــکوه اس و ُش
ــان  ــه رخ بدخواه ــی ب ــزال اله ــدرت الی ــه ق ــان را ب  آن
ــا منجــالب  ــان را ب ــه  آن و دشــمنان می کشــد و فاصل
زورگویــان  اســتضعافی کــه  و  حقــارت  و   فســاد 
ــل  ــری تحمی ــع بش ــر جوام ــی ب ــدران بین الملل و قل

برجســته می ســازد.  می کننــد، 
ــی  ــّدآُء َعَل ــر »َاِش ــدی، مظه ــالمی و توحی ــج اس ح
از  برائــت  جایــگاه  َبیَنُهم«اســت؛  ُرَحمــآُء  الکُّفــارِ 
مشــرکان و الفــت و وحــدت بــا مؤمنــان اســت.

آنــان کــه حــج را بــه یــک ســفر زیارتــی ـ ســیاحتی 

فروکاســته و دشــمنی و کینــه  خــود را بــا ملــت 
ــی  ــوان »سیاس ــر عن ــران در زی ــی ای ــن و انقالب مؤم
شــیطان هایی  ســاخته اند،  پنهــان  حــج«  کــردن 
ــع  ــادِن مطام ــر افت ــه خط ــه از ب ــد ک ــرد و حقیرن ُخ
می لرزنــد.  خــود  بــه  آمریــکا،  بــزرگ،  شــیطان 
ــبیل الّله  ــن س ــّد ع ــال ص ــه امس ــعودی ک ــکام س ح
غیــور  حجــاج  راه  و  کــرده  الحــرام  المســجد   و 
 و مؤمــن ایرانــی را بــه خانــه  محبــوب بســته اند

ــه   ــر اریک ــود ب ــای خ ــه بق ــیاهند ک ــی روس گمراهان
ــی  ــتکبران جهان ــاع از مس ــه را در دف ــدرت ظالمان  ق
و هم پیمانــی بــا صهیونیســم و آمریــکا و تــالش 
بــرای بــرآوردن خواســته  آنــان می داننــد و در ایــن راه 
ــب  ــردان نیســتند.اکنون قری ــی روی گ ــچ خیانت از هی
یــک ســال از حــوادث ُمدهــش منــا می گــذرد کــه در 
ــاس احــرام  ــد و در لب ــر در روز عی ــزار نف ــد ه  آن، چن
در زیــر آفتــاب و با لب تشــنه، مظلومانه جــان باختند؛ 
اندکــی پیــش از آن در مســجدالحرام نیــز جمعــی در 
حــال عبــادت و در طــواف و نمــاز بــه خــاک و خــون 
ــه  ــر دو حادث کشــیده شــدند. حــکام ســعودی در ه
ــران  ــه  حاض ــه هم ــت ک ــزی اس ــن چی ــد؛ ای  مقصرن
و ناظــران و تحلیلگــران فنــی بــر آن اتفــاقِ  نظــر 
ــز از ســوی  ــه نی ــودن حادث ــاِن عمــدی ب ــد و گم دارن
برخــی صاحب نظــران مطــرح شــد. تعلــل و کوتاهــی 
ــه جــاِن شــیفته  ــی ک  در نجــات مجروحــان نیمه جان
ــر  ــان ذاک ــا زب ــان ب ــد قرب ــان در عی  و دل مشــتاق آن
و ترنــم آیــات الهــی همــراه بــود، نیــز قطعــی و 

مســّلم اســت. 
آنــان  و جنایتــکار ســعودی  مــردان قســی القلب 
دربســته  کانتینرهــای  در  جان باختــگان،  بــا  را 
محبــوس ســاختند و بــه جــای درمــان و کمــک 
ــان آن هــا  ــان تشــنه  آن ــه لب ــا حتــی رســاندن آب ب ی
را بــه شــهادت رســاندند. چنــد هــزار خانــواده از 
 کشــورهای گوناگــون عزیــزان خــود را از دســت دادنــد 

و ملت هــای آنــان داغدار شــدند. از جمهوری اســالمی 
ــد. دل  ــان شــهدا بودن ــه پانصــد نفــر در می نزدیــک ب
اســت  داغــدار  و  مجــروح  همچنــان   خانواده هــا 

و ملت همچنان غمگین و خشمگین  است.
ــه جــای عذرخواهــی و پشــیمانی  حــکام ســعودی ب
ــه   ــن حادث ــِی مقصــران مســتقیِم ای ــب قضائ و تعقی
ــی  ــت، حت ــرمی و وقاح ــت بی ش ــا نهای ــاک، ب هولن
ــل اســالمی  ــاب بین المل ــت حقیقت ی از تشــکیل هیئ
ــگاه  ــه جــای ایســتادن در جای ــد؛ ب ــاز زدن ــز ســر ب نی
متهــم، در جایــگاه مدعــی ایســتادند و دشــمنِی 
دیریــن خــود بــا جمهــوری اســالمی و بــا هــر پرچــم 
 برافراشــته  اســالم در مقابلــه بــا کفــر و اســتکبار 
آشــکار  بیشــتر  َسُبک ســرِی  و  خباثــت  بــا   را 

ساختند.
بوق هــای تبلیغاتــی آنــان اعــم از سیاســتمدارانی 
ــکا  ــت ها و آمری ــر صهیونیس ــان در براب ــار آن ــه رفت ک
ــزکار ــان ناپرهی ــا مفتی ــان اســالم اســت، ت  ننــگ جه

کتــاب  برخــالِف  آشــکارا  کــه  حرام خــواری   و 
ــی  ــای مطبوعات ــا پادوه ــد، ت ــوا می دهن ــنت فت و س
 کــه حتــی وجــدان حرفــه ای هــم مانــع دروغ ســازی 
و دروغ گویــی آنــان نیســت، تــالش بیهــوده می کننــد 
ــوری اســالمی را در محروم ســازی حجــاج  ــه جمه ک
دهنــد.  نشــان  متهــم  امســال،  حــج  از  ایرانــی 
تجهیــز  و  تشــکیل  بــا  فتنه انگیــزی کــه  حــکام 
اســالم دنیــای  شــرور،  و  تکفیــری   گروه هــای 

جــرح  و  قتــل  و  داخلــی  جنگ هــای  را گرفتــار 
 بی گناهــان کرده انــد و یمــن و عــراق و شــام و لیبــی

ــته اند؛  ــون آغش ــه خ ــورها را ب ــر از کش ــی دیگ و برخ
دســت  کــه  بی خبــری  خــدا  از  سیاســت بازاِن 
داده  صهیونیســت  اشــغالگر  رژیــم  بــه   دوســتی 
ــطینیان  ــکاه فلس ــت جان ــج و مصیب ــر رن ــم ب و چش
ــا شــهر  ــم و خیانــت خــود را ت ــه  ظل  بســته اند و دامن
ــن  ــان بی دی ــترده اند؛ حاکم ــن گس ــتای بحری و روس

ــد آورده  ــا را پدی ــزرگ من ــی کــه فاجعــه  ب و بی وجدان
و بــا نــام خادمــان حرمیــن، حریــم حــرم امــن 
ــان را در  ــدای رحم ــان خ ــته و میهمان ــی را شکس اله
روز عیــد در منــا و پیــش از آن در مســجدالحرام 
ــج  ــدن ح ــی نش ــون از سیاس ــد، اکن ــی کرده ان قربان
ــه  ــی ک ــان بزرگ ــه گناه ــران را ب ــد و دیگ َدم می زنن
ــم  ــد، مته ــبیب کرده ان ــا تس ــده ی ــب ش ــود مرتک خ
بیــان روشــنگر  آنــان مصــداق کامــل  می کننــد. 
ــی  ــعٰی ِف ــٰی َس ــود: َو اِذا َتَوّل ــه فرم ــد ک ــرآن کریمن ق
ــَل  ــرَث َو النَّس ــَک الَح ــا َو ُیهِل ــَد فی ه االَرِض لُِیفِس
ــَه  ــِق الّل ــُه اتَّ ــُه ال ُیِحــبُّ الَفســاد * َو اِذا قیــَل َل َو الّل
ُه ِبااِلثــِم َفَحســُبه و َجَهنَّــُم َو َلِبئــَس  َاَخَذتــُه الِعــزَّ
الِمهــاد.« امســال نیــز بنــا بــر گزارش هــا، عــالوه 
ــر ــای دیگ ــی ملت ه ــی و برخ ــاج ایران ــّد حج ــر ص  ب

ــای  ــدوده  کنترل ه ــورها را در مح ــر کش ــاج دیگ حج
ــکا  ــا کمــک دســتگاه های جاسوســی آمری نامعهــود ب
و رژیــم صهیونیســتی قــرار داده و خانــه  امــن الهــی 
ــم  ــالم اع ــان اس ــد. جه ــن کرده ان ــه ناام ــرای هم را ب
از دولت هــا و ملت هــای مســلمان بایــد حاکمــان 
ســعودی را بشناســند و واقعیــت هّتــاک و بی ایمــان 
ــد؛  ــتی درک کنن ــان را به درس ــادی آن ــته و م و وابس
بایــد بــه  خاطــر جنایاتــی کــه در گســتره  جهان اســالم 
بــه بــار آورده انــد، گریبــان آن هــا را رهــا نکننــد؛ بایــد 
ــان ــوف الّرحم ــا ضی ــان ب ــه  آن ــار ظالمان ــر رفت  به خاط

ــرای مدیریــت حرمیــن شــریفین   فکــری اساســی ب
و مســئله  حــج بکننــد. کوتاهــی در ایــن وظیفــه، آینده  
ــه  ــری مواج ــکالت بزرگ ت ــا مش ــالمی را ب ــت اس ام
مســلمان!  خواهــران  و  ســاخت.برادران  خواهــد 
امســال جــای حجــاج مشــتاق و بااخــالص ایرانــی در 
مراســم حــج خالــی اســت؛ ولــی آنــان بــا قلب هــای 
ــان  ــر جه ــان از سراس ــار حاجی ــر و در کن ــود حاض خ
ــه  ــد ک ــا می کنن ــتند و دع ــان هس ــال آن ــران ح و نگ
ــان ــه آن ــدی ب ــد گزن ــت نتوانن ــه  طواغی  شــجره  ملعون

 برسانند. 
 بــرادران و خواهــران ایرانِی خود را در دعاها و عبادت ها 
رفــع  بــرای  و  یــاد کنیــد  خــود  مناجات هــای  و 
و کوتــاه شــدن  اســالمی  از جوامــع  گرفتاری هــا 
دســت مســتکبران و صهیونیســت ها و سرســپردگان 

ــد. ــا کنی ــالمی دع ــت اس ــا از ام آن ه
مســجدالحرام  و  منــا  شــهدای  یــاد  اینجانــب 
در ســال گذشــته و شــهدای مکــه در ســال ۶۶ 
ــان  ــرای آن را گرامــی مــی دارم و از خــدای عّزوجــّل ب
ــم  ــات می کن ــّو درج ــت و عل ــرت و رحم ــب مغف طل
و بــا ســالم بــه حضــرت بقّیــةهللا اعظــم )روحــی لــه 
الفــداء( دعــای مســتجاب آن بزرگــوار را بــرای اعتالی 
ــّر  ــه و ش ــلمانان از فتن ــات مس ــالمی و نج ــت اس ام

دشــمنان طلــب می نمایــم.
کالن و بالّله الّتوفیق و علیه التُّ

سّیدعلی خامنه ای آخر ذی القعده ۱۴۳۷
۱۲شهریور۹۵

شجره ملعونه

ــرب  ــر مخ ــر تأثی ــد ب ــا تأکی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــا از  ــی خواســت ت ــروی انتظام ــر اقتصــاد کشــور از نی ــاق کاال ب قاچ
ــوم  ــده ش ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــود ب ــت خ ــوان و ظرفی ــه ت هم

ــد. ــتفاده کن اس
علــی الریجانــی در دیــدار بــا ســردار اشــتری، فرمانــده نیــروی 
انتظامــی، بــا تشــکر از اقدامــات نیــروی انتظامــی در جهــت ارتقــای 
امنیــت بــر ضــرورت توجــه بیشــتر بــه دغدغه هــا و نیازهــای اصلــی 

ــرد. ــد ک ــت تأکی ــردم در حــوزه نظــم و امنی م
 رئیــس مجلــس گفــت: نیــروی انتظامــی بایــد از همــه تــوان 
و ظرفیــت خــود بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده شــوم اســتفاده کنــد؛ از 
ایــن رو تــوان عملیاتــی ناجــا بــرای ایــن امــر بایــد در برنامــه ششــم 

توســعه تقویــت شــود.
ــر نقــش تأثیرگــذار کنتــرل مرزهــا در امنیــت  ــا تأکیــد ب الریجانــی ب
کشــور، تقویــت تــوان عملیاتــی و اقتــدار مرزبانــی، تجهیــز یگان هــای 
مــرزی در مرزهــای زمینــی و دریایــی و توجــه بــه روحیــه و انگیــزه 

خدمتــی مرزبانــان را در برنامــه ششــم ضــروری دانســت.
وی همچنیــن از آمادگــی مجلــس و کمیســیون تلفیــق الیحــه برنامــه 
ششــم جهــت بررســی پیشــنهادات ناجــا و تقویــت ایــن نیــرو خبــر 

داد.

ــوع  ــا ممن ــتناد تحریم ه ــه اس ــی ب ــات بانک ــه خدم ــت در ارائ ــت: محدودی ــیف گف  س
است.

ــه های  ــا و مؤسس ــل بانک ه ــران عام ــه مدی ــه ای ب ــزی در نام ــک مرک ــس کل بان   رئی
اعتبــاری اعــالم کــرد: هــر گونــه اقــدام مبنــی بــر محدودیــت یــا قطــع ارائــه خدمــات بــه 
اشــخاص و نهادهــای ایرانــی بــه اســتناد تحریم هــای آمریــکا، اتحادیــه اروپــا یــا ســایر 
کشــورها و نهادهــای بین المللــی هیــچ مبنایــی در برجــام و ســایر تعهــدات بین المللــی 

کشــورمان نــدارد.
ــد  ــور می توانن ــاری کش ــن ج ــاس قوانی ــر اس ــط ب ــا فق ــت: بانک ه ــیف گف ــی هللا س   ول
طبــق ضوابــط بانکــی و تجــاری خــود بــرای ارائــه خدمــات بانکــی بــه همــه مشــتریان 

اقــدام کننــد.
در ایــن نامــه خطــاب بــه مدیــران عامــل بانک هــا و مؤسســه های اعتبــاری آمــده اســت: 
ــای  ــه تحریم ه ــع هم ــه رف ــه ب ــدام مشــترک )برجــام( ک ــع اق ــه جام ــر اســاس برنام ب
ــه ســبب تحریــم هســته ای در فهرســت تحریــم  هســته ای انجامیــد، همــه آن هــا کــه ب
قــرار گرفتــه بودنــد و بخــش عمــده ای از اشــخاص و نهادهایــی کــه در فهرســت 
تحریم هــای شــورای امنیــت، آمریــکا و اتحادیــه اروپــا قــرار داشــتند، از فهرســت 
تحریم هــا خــارج شــدند. ایــن نامــه می افزایــد: خــروج اشــخاص و نهادهــای یادشــده 
ــی  از فهرســت تحریم هــا، بدیــن معناســت کــه شــرکت ها، بانک هــا و مؤسســه های مال
ــا آن  ــی کــه ناشــی از تحریم هــا باشــد ب ــه محدودیت ــدون هیچ گون ــد ب خارجــی می توانن
اشــخاص روابــط مالــی و تجــاری داشــته باشــند و آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بــه دلیــل 
ــا تنبیهــی علیــه بانک هــا  ــه وضــع اقدامــات محدودکننــده ی  چنیــن معامالتــی، اقــدام ب

و مؤسسه های مالی خارجی نخواهند کرد.

ــرار  ــه ق ــام رســانه ها منتشــر شــد ک ــه ســرعت در تم ــری ب ــروز خب ــح دی از صب
اســت مقــام معظــم رهبــری امســال هــم ماننــد ســال های قبــل پیامــی 
ــای  ــا تلکس ه ــود ت ــی ب ــر کاف ــن خب ــد. همی ــادر کنن ــج ص ــبت ح ــه مناس ب
خبــری ایــران و جهــان بی صبرانــه انتظــار آن را بکشــند. پیــام بــا همــان 
ــادر  ــدان ص ــی دوچن ــا قاطعیت ــا ب ــان، ام ــگی ایش ــت همیش ــت و صداق صراح
منــا  حــوادث  در  حــکام ســعودی  بــود:  روشــن  پیــام  محورهــای   شــد. 
و مســجدالحرام قطعــا مقصرنــد؛ مفتیــان ناپرهیــزکار و حرام خوار ســعودی تالش 
ــد ایــران را متهــم کننــد، سیاســت بازانی کــه گروه هــای تکفیــری   بیهــوده می کنن
را تشــکیل داده انــد و ... . لحظاتــی از انتشــار این پیام نگذشــته بود که شــبکه های 
اجتماعــی پــر شــد از عکس هــا و نوشــته هایی کــه بــه بخش هایــی از ایــن پیــام 
 اشــاره می کــرد. شــاید مــوج رســانه ای اجتماعــی بیشــتر از همــه در توئیتــر خــود 
ــری  ــام معظــم رهب ــه مق ــری منتســب ب ــی کــه حســاب کارب را نشــان داد. جای
بــه صــورت ۴زبانــه بــه انتشــار بیانــات ایشــان مشــغول اســت. توئیت هایــی بــا 
محوریــت یــک هشــتگ تولید و ریتوئیــت می شــد. #الشــجرة_الملعونة. در همان 
شــروع کار ایــن هشــتگ آنقــدر داغ شــد کــه خــود توئیتــر بــه کاربرانــش پیشــنهاد 
مــی داد. تقریبــا تمامــی توئیت هــای مرتبــط بــا پیــام ایشــان بــا همیــن هشــتگ 
داغ می شــد. اتفاقــی کــه خیلــی خوشــایند حامیــان ســعودی نبــود و دســت بــه 
کار شــدند تــا جلــوی ایــن مــوج توئیتــری را بگیرنــد. مــوج توئیتــری پیــام حــج 
ــالب اســالمی  ــه انق ــد ب ــال و عالقه من ــران فع ــام کارب ــری تم ــام معظــم رهب  مق
و مواضــع ایــران در منطقــه از کشــورهای مختلــف را دربرگرفــت. بیشــتر توئیت هــا 

محورهــای پیــام بــا همــان هشــتگ معــروف آن بود.

الریجانی در دیدار با فرماندهان ناجا:
 نیروی انتظامی باید از تمام توان خود 

برای مقابله با قاچاق استفاده کند

  قطع ارائه خدمات بانکی 
مبنایی در برجام ندارد

موج توئیتری »الشجرة_الملعونة« 
به راه افتاد

ســازمان ها  وزارتخانه هــا،  تمــام  رئیس جمهــوری، 
مؤسســات  عمومــی،  نهادهــای  و  دســتگاه ها 
ــی  ــرکت های دولت ــت، ش ــه دول ــته ب ــی و وابس  دولت
ــا  ــکاری ب ــه هم ــف ب ــور را مکل ــتانداری های کش و اس
ــماری  ــق سرش ــرای دقی ــرای اج ــران ب ــار ای ــز آم مرک

ــرد. ــکن ک ــوس و مس ــی نف عموم
  حجت االســالم و المســلمین حســن روحانــی در 
ــماری  ــم سرش ــرای منظ ــرد: اج ــح ک ــی تصری فرمان
ــه  ــری واقع بینان ــه تصوی ــتیابی ب ــرای دس ــی ب عموم
ــکاری  ــه هم ــت ک ــزرگ اس ــران، کاری ب ــه ای از جامع
سرشــماری  می طلبــد.  را  دولــت  و  ملــت  جــدی 
ــر  ــی مه ــت ط ــرار اس ــکن ق ــوس و مس ــی نف  عموم

و آبان امسال اجرا شود.
ــرح  ــن ش ــه ای ــوری ب ــان رئیس جمه ــی از فرم بخش

اســت: 
قانــون   )۴( مــاده  اجــرای  در  ایــران  آمــار  مرکــز 
ــال ۱۳۹۵ ــه س ــون بودج ــه قان ــتناد ب ــا اس ــود و ب  خ

نفــوس  عمومــی  سرشــماری  اســت   موظــف 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــان ۱۳۹۵ ب ــر و آب ــکن را در مه و مس

آورد.  در 

تمــام  یادشــده،  قانــون   )۵( مــاده  اســاس  بــر 
نهادهــای  و  دســتگاه ها  ســازمان ها،  وزارتخانه هــا، 
ــت  ــه دول ــته ب ــی و وابس ــات دولت ــی و مؤسس  عموم
کشــور  اســتانداری های  و  دولتــی  شــرکت های  و 
ــایل  ــودرو، وس ــانی، خ ــروی انس ــتند نی ــف هس مکل
ــول  ــاز را در ط ــورد نی ــزات م ــایر تجهی ــی و س مخابرات
ــار  ــماری در اختی ــن سرش ــرای ای ــوزش و اج دوره آم
ــه  ــه آنک ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار دهن ــران ق ــار ای ــز آم مرک
در ایــن سرشــماری بــرای نخســتین بار در تاریــخ 
کشــور بــه منظــور افزایــش ســرعت و دقــت و کاهــش 
هزینه هــای سرشــماری، شــیوه نویــن سرشــماری 
اینترنتــی عــالوه بــر مراجعــه حضــوری مــورد اســتفاده 
اجــرای  منظــور  بــه  اســت  الزم  می گیــرد،  قــرار 
اجرائــی  دســتگاه های  کلیــه  امــر،  موفقیت آمیــز 
ــی  ــانی عموم ــرای اطالع رس ــهیالت الزم را ب ــور تس کش
ــه  ــان خــود را ب و ترغیــب مــردم فراهــم کــرده و کارکن

ــد. ــزم کنن ــی مل ــماری اینترنت ــرکت در سرش ش

مکلف شدن تمام وزارتخانه ها و نهادها برای اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن    

حتما بخوانید!
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ویژگی منافق )مثل های پرمعنا(                 

ادامه از صفحه یک: 
 فراگیــر و معــروف و نیکــی از جامعــه برچیــده شــود 
ــداف  ــه اه ــوده ای ب ــط آل ــان محی ــد در چن ــا بتوانن ت
شــوم خــود برســند. )اال اّنهــم هــم المفســدون و لکــن 

ــره/12( الیشــعرون. بق
 ویژگی هایــی کــه مطــرح شــد مــا را بــر آن مــی دارد که 
در جهــت نفاق شناســی حرکــت کنیــم؛ چــرا کــه شــکی 
نیســت کــه نفاق شناســی گامــی در راســتای افزایــش 
بصیــرت اســت؛ زیــرا نفــاق یکــی از کانون هــای فتنــه 
اســت و شــناخت چهــره نفــاق و آگاهــی از نشــانه های 
فتنه انگیزی هــا  تــا  می شــود  ســبب   منافقــان 
جامعــه  و  شــود  خنثــی  آنــان  توطئه هــای  و 
ــا  ــورد و در دام توطئه ه ــا را نخ ــب آن ه ــالمی فری  اس

نیفتد. 
ــی  ــی دشمن شناس ــاق، نوع ــناخت نف ــت ش در حقیق
امــر  ایــن  گویــای  هــم  نفــاق  لغــت  و   اســت 

است.
نفــاق آنقــدر شــکننده و خطرنــاک اســت کــه در قــرآن 
از منافقــان بــا تعبیــر دشــمن یــاد شــده اســت: »هــم 

العــدو فاحذرهــم.«
همچنیــن از پیامبــر)ص( نقــل شــده اســت کــه 
ــه  ــار دشــمن دارد: مســلمانی ک ــن چه ــد: مؤم فرمودن
ــه او را در  ــه کین ــی ک ــی ورزد، منافق ــد م ــه او حس ب
ــری  ــد و کاف ــه او را گمــراه می کن دل دارد، شــیطانی ک
)نهج الفصاحــه( کــه  می آیــد  او  جنــگ  بــه  کــه 
 همــان تعبیــر قــرآن اســت کــه منافــق دشــمن اســت 
ــد او را شــناخت  ــن بای ــرد. بنابرای ــد از او حــذر ک  و بای

و از ضربات او پیشگیری کرد.
ــه هســتند؛ چنانچــه  ــان پیوســته در حــال توطئ منافق
بــه حــدی  را  توطئه هــای خــود  منافقــان مدینــه 
پیامبــر)ص(  تــرور  بــه  تصمیــم  کــه  رســاندند 
گرفتنــد؛ امــا خداونــد پیامبــر)ص( را از تصمیــم 
نــاکام  را  آنــان  و  کــرد  خبــر  بــا  آن هــا   شــوم 

گذاشت.
ــا دیــروز    نتیجــه اینکــه شــیوه های امــروز منافقــان ب
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــی اس ــته های دور یک و گذش
ــه بن بســت رســیدن  ــه نشــانه ب ــه البت ــرور اســت ک  ت

آن هاست.
ــان  ــه منافق ــوط ب ــدد مرب ــات متع ــه آی ــی ب ــا نگاه ب
درمی یابیــم کــه هجــوم بــر ضــد پیامبــر)ص( در 
ابعــاد مختلــف مهم تریــن محــور فتنه انگیزی هــای 
منافقــان بــود و آنــان بــه شــیوه های مختلــف در 
می کردنــد  کارشــکنی  پیامبــر)ص(   برنامه هــای 
و می خواســتند بــا ایجــاد یــأس و بدبینــی مــردم را از 

گــرد آن حضــرت پراکنــده کننــد.
مــن  علــی  التنفقــوا  می گفتنــد:»  رو  ایــن  از   
اطرافیــان  ینفضــوا«؛ »بــه  عنــد رســول هللا حتــی 
پراکنــده او  دور  از  تــا  ندهیــد  چیــزی   پیامبــر 

 شوند.« 
ــرپیچی  ــاد، س ــر جه ــی ب ــرت مبن ــتور آن حض از دس
ــد:  ــز خرســند بودن ــود نی ــن کار خ ــد و از ای می کردن
رســول هللا  خــالف  بمقعدهــم  المخلفــون   »فــرح 
و کرهــواان یجاهــدوا«؛ »بازمانــدگان )از جنــگ تبــوک( 
از مخالفــت بــا رســول خــدا)ص( خوشــحالند و از ایــن 

کــه بــه جهــاد برونــد ناراحــت.«
 )توبه( 

اینــان حتــی دیگــران را تشــویق بــه نرفتــن می کردنــد 
و می گفتنــد: »ال تنفــروا فــی الحــر«؛ »می گوینــد 

هــوا گــرم اســت؛ بــه جبهــه نرویــد.« 
)توبه(

ــای  ــرد چهره ه ــز عملک ــروز نی ــیوه ها ام ــن ش ــه ای هم
ــه کمبودهــا  ــان اســت: کارشــکنی، دامــن زدن ب منافق
بدبین ســازی مــردم  ناامیــدی،  و  یــأس  ایجــاد  و 
بهانه ســازی  و  رهبــر   فرمــان  از  ســرپیچی   و 
ــام  ــن ام ــردن فرامی ــرا نک ــت اج ــری در جه و بهانه گی
ــا  ــای آن ه ــع و رفتاره ــوح در مواض ــه وض ــوا ب و پیش

دیــده می شــود.
همیــن چنــد ویژگــی و نشــانه ای کــه بیــان شــد 
ــد  ــد مــا را در شــناخت کســانی کــه نفــاق دارن می توان
یــاری و کمــک کنــد و چشــم بصیــرت مــا را بــاز تیــز 
نمایــد. چــون منافــق دو چهــره و خطرناک تــر از کفــر 
ــک ضــرورت و امــری  و شــرک اســت، شــناخت او ی

مهــم اســت.

شبکه های اجتماعی                                              
  

                                                  A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیان کیمیای وطن

اســتفاده از خدمــات شــبکه های اجتماعــی، روزبــه روز 
هم اکنــون  می کنــد.  پیــدا  بیشــتری  محبوبیــت 
ــتفاده ترین  ــی، پراس ــبکه های اجتماع ــایت های ش س

ــده اند.  ــی ش ــت اینترنت خدم
اینترنتــی  از نهادهــای مختلــف جهانــی و  خیلــی 
آن هــا  مهم تریــن  کــه  گوناگــون  اهــداف  بــا 
تجــاری و تبلیغاتــی اســت، دســت بــه  راه انــدازی 
خریــد  درصــدد  یــا  زده  اجتماعــی  شــبکه های 
دنیــا  اجتماعــی  شــبکه های  مهم تریــن   ســهام 

هستند. 
ــدان  ــبکه ها، قدرتمن ــن ش ــیع ای ــرد وس ــل ب ــه دلی ب
ــبکه ها  ــن ش ــش ای ــن بخ ــند عمده تری ــا در تالش دنی
فرهنــگ  آن  وســیله  بــه  و  بگیرنــد  اختیــار  در   را 
دنیــا  عمومــی  افــکار  بــه  را  خــود  آرمان هــای  و 
ــود ــی خ ــلطه فرهنگ ــت س ــه را تح ــد و هم ــا کنن  الق

 درآورند.
توســعه و پیشــرفت شــبکه های اجتماعــی از اهمیتــی 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــور اس ــوق تص ــه ف ــت ک ــوردار اس برخ
ــدا  ــت پی ــن هــم اهمی ــش از ای ــده بی می رســد در آین

می کنــد. 
ــر  ــه روز محبوب ت ــم روزب ــون ه ــبکه ها هم اکن ــن ش ای
دیگــر  اجتماعــی  شــبکه های  بــا  می شــوند. 
افــراد بــرای پیداکــردن همفکــران خــود در مــوارد 
ایــن  بایــد  مســلمانان  نیســتند؛  تنهــا  گوناگــون 
هماهنگــی  بــا  و  بداننــد  غنیمــت  را   شــبکه ها 
و در کمــال وحــدت و همبســتگی در جهانی ســازی 
ــاب محمــدی همــکاری   فرهنــگ اســالمی و اســالم ن
 و همراهــی کــرده و دنیــا را بــه اخــالق محمــدی 
و شــیوه های زندگــی و ســبک زیســتن اســالمی 
ــزاری  ــد اب ــاز بای ــن امتی ــد. ای ــر کنن ــبو و معط خوش
اســالم  پرچــم  شــدن  برافراشــته  راه  در  شــود 
فرمــود:  کــه  چــرا  جهــان؛  قلــل  بلندتریــن  بــر 
در  مســلما  علیــه«  یعلــی  ال  و  یعلــو  »االســالم 
عالقه منــد،  افــراد  هیــچ گاه  حقیقــی  دنیــای 
ــتردگی ــن گس ــه ای ــود را ب ــه خ ــات موردعالق  موضوع

 نمی یافتند.
 ایــن دلیــل و شــاید دالیل مشــابه این، ســرویس های 
ــن ارکان  ــه یکــی از مهم تری ــی را ب شــبکه های اجتماع
 اینترنــت در دو، ســه ســال اخیــر تبدیــل کــرده  اســت 
ــر  ــره واف ــزرگ به ــن ب ــن رک ــم از ای ــد بتوانی ــا بای و م
ببریــم و اجــازه ندهیــم دنیــای کفــر و شــرک و نفــاق 
ــا  ــه ناپاکی ه ــا را ب ــد و دنی ــره بگیرن ــزار به ــن اب از ای

نزدیــک و نزدیک تــر کننــد.
در  اجتماعــی  از شــبکه های  دقیقــی  آمــار  گرچــه 
ــدود ۶۰۰  ــب ح ــه تقری ــا ب ــت، ام ــود نیس ــران موج ای
مــورد تحــت عناویــن شــبکه های اجتماعــی- جوامــع 
گفت وگــو  -تــاالر  -میکروبالگ-موبــالگ  مجــازی 
ــور  ــت روم در کش ــا چ ــو ی ــاق گفت وگ ــروم -ات ــا ف ی
ــه  ــق این گون ــن نشــان از رون ایجــاد شــده اســت و ای

ســایت ها در ایــران اســت.
مقام معظم رهبری می فرمایند:

ــن مشــغله ای نداشــتم خــود رئیــس  ــر مــن چنی  اگ
ــه کشــته  شــورای فضــای مجــازی می شــدم؛ چــرا ک
شــدن در عرصــه فرهنگــی، شــهادت در راه خداســت.
آری آنچــه مهــم اســت اینکــه کاربــران بایــد صداقــت 
را  احتــرام  و  مســئولیت پذیری  بی طرفــی،  دقــت، 

ــد.  ــت کنن رعای
ــه  ــای اولی ــی از ویژگی ه ــودن یک ــاط ب ــق و محت دقی
بــرای رفتــار اخالقــی در شــبکه های اجتماعــی اســت.

همچنیــن لــزوم رعایــت صداقــت و شــفافیت از دیگــر 
اصــول اخالقــی فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی 

اســت.
ــبکه های  ــه در ش ــی ک ــه فضای ــه شــود ک ــد توج بای
فضــای  یــک  اســت،  فــرد  اختیــار  در  اجتماعــی 
عمومــی اســت و هــر کســی کــه در ایــن فضــا 
فعالیــت می کنــد قــادر بــه مشــاهده و رصــد بســیاری 

از رفتارهــای دیگــران اســت.  
ــه کــه انتظــار مــی رود در فضاهــای عمومــی  همان گون
ــد  ــیم، بای ــته باش ــئوالنه ای داش ــار مس ــه رفت در جامع
ــز  ــی نی ــبکه های اجتماع ــای ش ــی در فض ــن ویژگ ای

ــت شــود. رعای
طیــف  اجتمــاع  محــل  اجتماعــی،  شــبکه های 
 وســیعی از عقایــد، فرهنگ هــا و ســالیق گوناگــون

 است. 
رعایــت احتــرام و در نظــر داشــتن اصــول فرهنگــی و 
اجتماعــی در هنــگام فعالیــت در شــبکه های اجتماعی، 
اصلــی اساســی و غیرقابــل اجتنــاب اســت و بایــد همه 
ــند  ــن باش ــای دی ــه تمام نم ــه آیین ــد ک ــات کنن  مراع

و مسلمان بودن را به نمایش بگذارند.

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

 B-۰۱ شهرداری نوش آباد در نظر دارد نسبت به فروش قسمتی از قطعه زمین
به متراژ ۱۵۵۰ متر مربع در منطقه صنعتی انصار این شهر به مبلغ هر متر مربع 
۴۵۰/۰۰۰ ریال )با خدمات و آماده سازی( اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
انتشار آگهی ظرف مدت  تاریخ  از  اسناد مربوطه  به منظور دریافت  می گردد 
۱۰ روز به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند. هزینه آگهی به عهده برنده 

مزایده می باشد.
علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد

در آستانه حج، رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مسلمانان جهان و حجاج بیت اهلل الحرام تأکید کردند: جهان اسالم باید 
حاکمان سعودی را به درستی بشناسد و به  خاطر جنایاتی که در گستره  جهان اسالم به بار آورده اند، گریبان آن ها را رها نکند
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ســرانه مصــرف لبنیــات در ایــران در مقایســه بــا 
اســت.  پاییــن  بســیار  توســعه یافته  کشــورهای 
مصــرف ســرانه شــیر و فرآورده هــای آن در ایــران 
حــدود 75 کیلوگــرم اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ســرانه مصــرف در کشــورهای توســعه یافته حــدود 
ــا 500 کیلوگــرم در ســال اســت. میــزان مصــرف  300 ت
ــازمان های  ــوی س ــغ از س ــرد بال ــر ف ــرای ه ــات ب لبنی
بین المللــی، روزانــه 0/5 لیتــر شــیر مایــع، 25 تــا 
35 گــرم پنیــر و 200 گــرم ماســت توصیــه شــده 
ــه  ــن برنام ــه متعادل تری ــه ک ــور فرانس ــت. در کش اس
ــزی  ــی و مغ ــای قلب ــا بیماری ه ــاط ب ــی را در ارتب غذای
و طــول عمــر دارد، مصــرف ســرانه لبنیــات حــدود 
ــل  ــه دلی ــکا ب ــت. در آمری ــال اس ــرم در س 400 کیلوگ
مصــرف بیــش از حــد گوشــت قرمــز، میــزان مصــرف 
 ســرانه شــیر کمتــر از کشــورهای اروپــای غربــی 
ــی  ــار در حال ــن آم ــت. ای ــرم اس ــدود 280 کیلوگ و ح
اســت کــه به تازگــی اعــام شــده مصــرف ســرانه 
ــت. ــته اس ــش داش ــم کاه ــاز ه ــور ب ــات در کش لبنی

   شیر
میــزان  چــه  هــر  می گوینــد:  تغذیــه  کارشناســان 

مهــم  امــاح  و  ویتامین هــا  و  پروتئیــن  مصــرف 
ــن شــده  ــه ســطوح اســتاندارد )تعیی ــر کلســیم ب نظی
باشــد،  نزدیک تــر  جهانــی(  ســازمان های  توســط 
تأمیــن  اجتمــاع  ســامتی  فاکتورهــاری  از  یکــی 
شــده اســت. بــه گفتــه ایــن متخصصــان، شــیر 
ــناخته  ــاده ش ــا م ــم و تنه ــی متراک ــاده غذای ــک م ی
 شــده در طبیعــت اســت کــه می توانــد نیــاز بــدن 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــن کن ــادل تأمی ــل و متع ــه طــور کام را ب
ایــن ایــن مــاده بــا ارزش بــه عنــوان غــذا، نه تنهــا بــرای 
کــودکان بلکــه بــرای همــه افــراد بزرگســاالن نیــز مفیــد 
ــن  ــی ممک ــم غذای ــود آن در رژی ــن کمب ــت؛ بنابرای اس

اســت مخاطــرات بســیاری را در پــی داشــته باشــد.
 دکتــر عزیــزهللا کمــال زاده، مشــاور دفتــر برنامــه 
ــوص  ــران، درخص ــل در ای ــازمان مل ــذای س ــی غ جهان
فــرد  ســامت  در  شــیر  مصــرف   ضرورت هــای 
و جامعــه می گویــد: رشــد مطلــوب در دوران کودکــی و 
نوجوانــی، بهره منــدی از سیســتم های دفاعــی مطلــوب 
بــدن و ممانعــت از بــروز عــوارض ناشــی از کمبــود مــواد 
ــای آن  ــیر و فرآورده ه ــرف ش ــداوم مص ــا ت ــذی، ب مغ
در طــول زندگــی امکان پذیــر اســت. مصــرف روزانــه 3 
ــک  ــوان شــیر، ی ــا 2 لی ــی از 1 ت ــا ترکیب ــوان شــیر ی لی
کاســه ماســت و 40 تــا 50 گــرم پنیــر می توانــد عمــده 

احتیاجــات بــدن انســان را تأمیــن کنــد.
ــات  ــردن لبنی ــرف نک ــادی مص ــای اقتص     ضرره

در کشور
افزایــش قیمــت علوفــه و غــذای دام در ســال های 

اخیــر ســبب شــده لبنیــات بــا افزایــش قیمــت 
چشــمگیری مواجــه شــود و همیــن افزایــش قیمــت 
ــا  ــبد خانواره ــات در س ــم لبنی ــده کم ک ــث ش ــم باع ه

کم رنــگ شــود.
ــودکان  ــوص در ک ــه خص ــوع ب ــن موض ــفانه ای  متأس
ــا مشــکات  ــده، کشــور را ب ــد در ســال های آین می توان
ــای  ــد و خرج ه ــه کن ــامتی مواج ــوزه س ــدی در ح ج
ناخواســته زیــادی را بــه بخــش خدمــات درمــان 

ــد. ــل کن تحمی
 بــه طــور کلــی هرقــدر هــم هزینه هــای امــروز گنجاندن 
لبنیــات )بــه خصــوص شــیر( در ســبد خانواده هــا 
ــای ناشــی از  ــا هزینه ه ســنگین باشــد، در مقایســه ب
ــه حســاب  مصــرف نکــردن لبنیــات در آینــده رقمــی ب
ــراد  ــامتی اف ــت دادن س ــرا از دس ــد؛ زی ــد آم نخواه
ــه  ــرایطی ک ــال در ش ــروی کار فع ــت دادن نی و از دس
 جمعیــت کشــور بــه ســوی ســالمندی حرکــت می کنــد 

اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد. 
ــی  ــای منطق ــه راهکاره ــا ارائ ــئوالن ب ــت مس ــد اس  امی
و اجرایــی لبنیــات را هــر طــور شــده بــه ســبد مصرفــی 
کــه  همان طــور  زیــرا  کننــد؛  اضافــه  خانواده هــا 
 گفته انــد جلــوی ضــرر را هــر گاه بگیــری، منفعــت

 است.

کیمیای وطن بررسی کرد:

ضررهای اقتصادی کاهش سرانه مصرف لبنیات
 میزان مصرف لبنیات برای هر فرد بالغ از سوی سازمان های بین المللی، روزانه  0/5 لیتر شیر مایع، 25 تا 35 گرم پنیر و 200 گرم ماست توصیه شده است

کیمیای وطن مرحلــه دوم طــرح ســاماندهی لباس   
ــای  ــور آبف ــت کنت ــوران قرائ ــرم مأم ف

استان اصفهان به اجرا درآمد.
ــتان  ــای اس ــد آبف ــترکین و درآم ــات مش ــاون خدم  مع
اصفهــان گفــت: در ایــن مرحلــه کــه از ابتدای شــهریورماه 

مأمــوران  همــه  شــده،  آغــاز  جــاری 
اشــتراک بنــد، ارزیــاب و وصــول مطالبــات 
ــان ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض  ش
موظــف به پوشــیدن لبــاس متحدالشــکل 
هســتند. از بهمن مــاه ســال 1394 نیــز 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــور ای ــت کنت ــوران قرائ مأم
ــه  ــری از هرگون ــتگی و جلوگی ــدف آراس ه
سوء اســتفاده افــراد خاطــی و ســودجو 

ــدند.  ــگ ش ــای هماهن ــتفاده از لباس ه ــه اس ــف ب موظ
ایــن  از  بــر همیــن اســاس  افــزود:  رضــا رضایــی 
ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــوران ش ــه مأم ــس هم پ
ــازل  ــه من ــتان ب ــهر اس ــطح 93 ش ــه در س ــان ک  اصفه
ــهروندان  ــی ش ــاری، اداری و خدمات ــای تج ــا واحده ی
لباس هــای  از  هســتند  موظــف  می کننــد،  مراجعــه 

 یــک شــکل شــامل پیراهــن آبــی، شــلوار طوســی 
ــه نمــاد )آرم( شــرکت  و جلیقــه کــرم رنــگ منقــوش ب

اســتفاده کننــد. 
وی بیــان داشــت: مأمــوران ارزیــاب، وصــول مطالبــات و 
 قطــع و وصــل انشــعاب آب و فاضــاب اســتان اصفهــان
موظــف به همــراه داشــتن کارت شناســایی 
عکــس دار و نصــب اتیکــت مشــخصات بــر 
ــا شــهروندان  ــود هســتند ت روی ســینه خ
بــا  تلفنــی  تمــاس  طریــق  از  بتواننــد 
ســامانه 122 و ارائــه کــد چهــار رقمــی 
درج شــده بــر روی اتیکــت، از هویــت مأمور 
شــرکت مطمئــن شــوند. معــاون خدمــات 
اســتان  آبفــای  درآمــد  و  مشــترکین 
ــی  ــئوالن فرمانده ــام مس ــر اع ــا ب ــت: بن ــان گف اصفه
ــاماندهی  ــرح س ــرای ط ــان اج ــان از زم ــی اصفه انتظام
اصفهــان اســتان  آبفــای  مأمــوران  فــرم   لبــاس 
 سوء اســتفاده هایی کــه بــا نــام مأمــور شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان اصفهــان توســط افــراد فرصت طلــب 

انجــام می شــده بــه صفــر رســیده اســت.

آغاز اجرای طرح ساماندهی لباس مأموران قرائت کنتور آبفای استان اصفهان
معــاون اعتبــارات بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه هــر 
مــاه بایــد 150 هــزار وام ازدواج پرداخــت شــود گفــت: 
پرداخــت ایــن وام، اکنــون ســرعت گرفتــه و رئیــس 
کل هــر هفتــه گــزارش پرداخت هــا را از بانک هــا 

ــد. ــه می کن مطالب
در  صادقــی  میرمحمــد  علی اصغــر   
ــر  ــه بعضــی انتقادهــا مبنــی ب پاســخ ب
کندبــودن پرداخــت وام ازدواج گفــت: 
ــت وام  ــرای پرداخ ــه ب ــاس آنچ ــر اس ب
ازدواج بــه بانک هــا ابــاغ شــده، ماهانــه 
ــد 150 هــزار فقــره تســهیات ازدواج  بای
ــر  ــا حداکث ــه بانک ه ــود ک ــت ش پرداخ

تــاش خــود را در ایــن زمینــه بــه کار بســته اند. 
مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی افــزود: بــه نظــر 
می رســد بســیاری از کســانی کــه ایــن وام را دریافــت 
می کننــد، از دایــره بررســی منتقــدان خــارج هســتند؛ 
امــا بــه هــر حــال پرداخــت ســریع وام ازدواج، یکــی 

ــزی اســت و در جلســات  ــک مرک ــای بان از دغدغه ه
هفتگــی رئیــس کل بانــک مرکــزی، یکــی از مــواردی 
کــه همــواره مــورد پیگیــری قــرار می گیــرد، ســرعت 

ــن وام اســت. پرداخــت ای
ازدواج  وام  پرداخــت   وی تصریــح کــرد: ســقف 
ــده  ــر ش ــه براب ــته س ــه گذش ــبت ب  نس
ــش  ــدر پی ــر چق ــد ه ــر می رس ــه نظ و ب
برویــم، کار بــا روال بهتــری انجــام شــود؛ 
بــه هــر حــال بانک هــا هــر هفتــه رونــد 

ــد.  ــزارش می کنن عملکــرد خــود را گ
میرمحمدصادقــی در پاســخ بــه بعضــی 
ــک  ــه بان ــر اینک ــی ب ــت ها مبن درخواس
بــه  را  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیات  مرکــزی، 
کارت هــای اعتبــاری منتقــل کنــد، گفــت: چــون نــرخ 
ســود کارت هــا بیــش از وام قرض الحســنه ازدواج 
ــرار  ــورد اســتقبال ق ــه م ــه نظــر می رســد ک اســت، ب
ــه ســود وام ازدواج 4 درصــد اســت. ــرا ک ــرد؛ چ نگی

علی رغــم مابه التفــاوت چشــم گیر بیــن قیمــت تمام شــده آب و آنچــه 
ــزی و  ــور برنامه ری ــرو در ام ــر نی ــاون وزی ــود، مع ــه می ش ــردم عرض ــه م ب
ــش  ــچ افزای ــه در ســال 1395 هی ــرد ک ــام ک ــع اع ــور قط ــه  ط اقتصــادی ب
قیمتــی بــرای آب صــورت نگرفتــه و نخواهــد گرفــت. علیرضــا دائمــی اظهــار 
کــرد: آخریــن مســئله ای کــه در بحــث آب مطــرح بــوده، ایــن اســت کــه بــه 
ــتایی  ــن آب روس ــرای تأمی ــی ب ــهری مبلغ ــب از آب ش ــر مکع ــر مت ازای ه
ــت آب  ــش قیم ــا افزای ــی ب ــز ارتباط ــئله نی ــن مس ــه ای ــد ک ــاص یاب اختص
ــق  ــرو از طری ــد )ج(، وزارت نی ــره 6 بن ــاس تبص ــر اس ــزود: ب ــدارد. وی اف ن
شــرکت های آبفــای شــهری سراســر کشــور مکلــف اســت عــاوه بــر دریافــت 
ــر مکعــب فــروش آب شــرب، 150  ــه ازای هــر مت ــرخ آب هــای شــهری ب ن
ــد.  ــز کن ــور واری ــه داری کل کش ــه خزان ــت و ب ــترکان آب دریاف ــال از مش ری
ــا ســقف 70 میلیــارد تومــان از  ــه گفتــه وی، 100 درصــد وجــوه دریافتــی ت ب
محــل حســاب مذکــور صرفــا جهــت آبرســانی شــرب روســتایی و عشــایری 
ــاس  ــر اس ــور ب ــار مذک ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. دائم ــاص می یاب اختص
شــاخص کمبــود آب شــرب ســالم بیــن اســتان های کشــور در مقاطــع ســه 
ــع می شــود،  ــق شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور توزی ماهــه از طری
ادامــه داد: ایــن مســئله بدیــن منظــور اســت تــا پــس از مبادلــه موافقت نامــه 
بیــن ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان ها و شــرکت های آب و 

ــه شــود. ایســنا ــا ســازمان عشــایری هزین فاضــاب اســتان ها ی

ــیده  ــود رس ــه اوج خ ــرش ب ــه لیموت ــت و عرض ــل برداش ــه فص ــی ک در حال
اســت، همچنــان لیموتــرش خارجــی در بــازار دیــده می شــود. مدیــر کل دفتــر 
میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد: 
هیــچ مجــوزی بــرای واردات لیموتــرش صــادر نشــده و از مــردم می خواهیــم 
ــتند،  ــن نیس ــامت آن مطمئ ــت و س ــه از کیفی ــی را ک ــول خارج ــه محص ک
خریــداری نکننــد. ابوالقاســم حســن پور اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه ســطح زیــر 
ــود  ــی می ش ــرش پیش بین ــات لیموت ــاری باغ ــزار هکت ــدود 30 ه ــت ح کش
امســال حــدود 480 هــزار تــن از ایــن محصــول برداشــت شــود و هم اکنــون 
برداشــت از اســتان هرمــزگان بــه پایــان رســیده و در اســتان بوشــهر آغاز شــده 
ــرش از اســتان فــارس  ــه زودی برداشــت لیموت ــان اینکــه ب ــا بی اســت. وی ب
ــد کــه  ــه اینکــه مــردم تمایــل دارن ــا توجــه ب نیــز شــروع می شــود، افــزود: ب
خــود آب لیمــوی مــورد نیــاز یــک ســال خــود را از طریــق خریــد لیموتــرش 
ــازه و  ــرش ت ــرف لیموت ــرای مص ــا ب ــتقبال و تقاض ــد، اس ــن کنن ــازه تأمی ت
ــت و  ــان برداش ــون در اوج زم ــرده و هم اکن ــدا ک ــش پی ــری افزای آب لیموگی
عرضــه ایــن محصــول در بــازار هســتیم. مدیــر کل دفتــر میوه هــای گرمســیری 
و نیمه گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: هــر کیلوگــرم لیموتــرش 
3000 تــا 5000 تومــان از باغــداران خریــداری می شــود؛ امــا انتظــار مــی رود کــه 
بــه گونــه ای تدابیــر اندیشــیده شــود تــا قیمــت خریــد محصــول از باغــداران تــا 

نــرخ فــروش آن در بــازار مصــرف فاصلــه غیرمنطقــی نداشــته باشــد.

بــا اجــرای ســه طرح جدیــد و کاهش چشــمگیر قاچــاق گازوئیل از کشــور، 
معــادل تولیــد یــک پاالیشــگاه در مصــرف گازوئیــل صرفه جویــی شــد. در 
ــدگان  ــن مصرف کنن ــی از بزرگ تری ــران یک ــته، ای ــال گذش ــد س ــول چن ط
گازوئیــل در بیــن کشــورهای منطقــه خاورمیانــه و حتــی جهــان بــود؛ بــه 
طوری کــه متوســط مصــرف گازوئیــل کشــور همــواره بیــش از 100 میلیــون 
لیتــر در روز بــود و حتــی در زمســتان ایــن رقــم از مــرز 120 میلیــون لیتــر 
ــور می کــرد. در طــول ســه ســال گذشــته تاکنــون، دو سیاســت  در روز عب
جــدی بــه منظــور مدیریــت مصــرف گازوئیــل در داخــل کشــور در دســتور 
کار قــرار گرفــت؛ بــه طوری کــه در فــاز نخســت بــا بهره بــرداری از فازهــای 
جدیــد پــارس جنوبــی و افزایــش تولیــد گاز طبیعــی، ایــن حامــل انــرژی 
جایگزیــن گازوئیــل در ســبد ســوخت نیروگاه هــا و صنایــع کشــور شــد. بــا 
ایــن وجــود اجــرای طــرح »جایگزینــی گاز طبیعــی بــه  جــای گازوئیــل« در 
ــت مصــرف  ــه مدیری ــا منجــر ب ــع و نیروگاه هــا صرف ســبد ســوخت صنای
ــد؛  ــل می ش ــر حمل ونق ــش غی ــی در بخ ــتراتژیک نفت ــرآورده اس ــن ف ای
بــه منظــور مدیریــت مصــرف گازوئیــل و به ویــژه مقابلــه بــا قاچــاق ایــن 
محصــول نفتــی، اجــرای یــک برنامــه جدیــد در طــول ســه ســال گذشــته 
در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون مصــرف 
گازوئیــل در بخــش حمــل و نقــل هــم از روزانــه 50 میلیــون لیتــر بــه 42 

تــا 43 میلیــون لیتــر در روز کاهــش یافتــه اســت. مهــر

قیمت آب، امسال افزایش نمی یابد

پایان اشباع بازار نفت در سال ۲۰۱۷
ــرژی، اعــام کــرد کــه عرضــه مــازاد نفــت در بازارهــای جهانــی، در ســال  ژانــس بین المللــی ان ــرول، رئیــس آ فاتــح بی

آینــده میــادی پایــان خواهــد یافــت.

در قاب تصویر

 معادل تولید یک پاالیشگاه لیموترش  خارجی نخرید
گازوئیل صرفه جویی شد

حتما بخوانید!
3نخستین پرواز وین - اصفهان انجام شد سه شنبه  16  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 246 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی

تیبا

SE111 21 میلیون و 3۰۰ هزار پراید
تومان

2۰ میلیون و 9۰۰ هزار پراید 131
تومان

3۰ میلیون و 2۰۰ هزار پژو 4۰5
تومان

EF۷ 3۰ میلیون و 6۰۰ هزار سمند
تومان

36 میلیون و 4۰۰ هزار پژو پارس سال
تومان

3۷ میلیون و 9۰۰ هزار پژو 2۰6 تیپ 5
تومان

24 میلیون و ۸5۰ هزار 
تومان

فرصت ۶ ماهه برای اخذ مجوز 
نمایندگی های اپل در کشور

فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــری  ــی تصوی ــتگاه های صوت دس
تعییــن  از  همــراه  تلفــن  و 
ــرای  ــه ب ــش ماه ــت ش فرص
ــی های  ــای گوش ــذ نمایندگی ه اخ
آیفــون بــا نشــان تجــاری اپــل 
توســط وزارت صنعــت، معــدن 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتی ب ــم درس ــر داد. ابراهی ــارت خب و تج
اینکــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت فرصــت شــش 
نمایندگــی  بــرای متقاضیــان دریافــت  را  ماهــه ای 
ــن  ــت: ای ــرده اســت گف ــن ک ــون تعیی گوشــی های آیف
ــان در ســامانه،  ــه فرصــت داده اســت متقاضی وزارتخان
ثبــت درخواســت خــود را ارائــه دهنــد و مجوزهــای الزم 
را دریافــت کننــد. وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــه صــورت  ــد ب ــم بای ــرار گرفته ای شــرایط پســاتحریم ق
ــون  ــا واردات گوشــی های آیف ــط ب ــی، مســائل مرتب کل
ــه  ــن زمین ــی در ای ــد محدودیت ــود؛ نبای ــد ش ضابطه من
وجــود داشــته باشــد و واردات ایــن مــدل گوشــی 

انحصاری شود. 
ــی ــتگاه های صوت ــندگان دس ــه فروش ــس اتحادی  رئی

ــد  ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــراه ب ــن هم ــری و تلف تصوی
افــراد  انحصــار  در  آیفــون  گوشــی های  واردات 
ــرایط  ــه ش ــی ک ــر کس ــت: ه ــرد، گف ــرار گی ــی ق خاص
ــد  ــد بتوان ــت بای ــر اس ــن ام ــی ای الزم را دارد و متقاض
مجــوز نمایندگــی را دریافــت کنــد و واردات داشــته 
 باشــد. وی افــزود: هــر شــرکتی کــه مجــوز خــود 
را بــه عنــوان نمایندگــی دریافــت می کنــد، بایــد بتوانــد 
ــد و در ایــن رابطــه  ــه کن خدمــات پــس از فــروش ارائ
مشــکلی نداشــته باشــد. فعــا شــرکت هایی کــه مجــوز 
ــتور  ــر واردات را در دس ــد ام ــد می توانن ــی دارن نمایندگ
ــز هــر نمایندگــی  ــه مــرور زمــان نی ــد و ب ــرار دهن کار ق
ــد  ــدت اعام شــده اخــذ مجــوز کن ــد طــی م ــه بتوان ک
ــرار  ــر ق ــون را مدنظ ــی های آیف ــد واردات گوش  می توان

دهد. ایسنا

بازار خودرو در نیمه دوم سال ۹5
ادامــه ســکون  از نیمــه دوم ســال،  پیش بینی هــا 
اگــر  می رســد  نظــر  بــه  و  خودروســت  بــازار  در 
پیش بینــی ای هــم در رابطــه بــا خــروج از رکــود 
وجــود داشــته باشــد، بــه اواخــر ســال یــا ســال آینــده 
برگــردد. فصــل دوم ســال 95 روزهــای پایانــی خــود 
را ســپری می کنــد؛ زمانــی کــه اگرچــه ثبــات و البتــه 
ــود، امــا رشــد قیمت هــا  ــازار حاکــم ب ــن ب رکــود در ای
ــاد.  ــاق افت ــز اتف ــان نی ــون توم ــا 2 میلی ــزار ت از 500 ه
ــازار  ــش قیمــت در ب ــن ســطح افزای ــی ای ــل اصل عام
ــرای  ــازان ب ــی خودروس ــمی بعض ــوز رس ــودرو، مج خ
افزایــش قیمت هــا بــود؛ بــه طــوری کــه بعضــی 
ــس  ــد و برلیان ــت پرای ــا، وان ــه تیب ــوالت از جمل محص
تــا حــد  H220 و H230 )صنــدوق دار و هاچ بــک( 
یــک میلیــون تومــان افزایــش پیــدا کــرد و نیــز 
ــون تومــان، جــک  ــان 820 حــدود 8 میلی قیمــت لیف
J5 دنــده ای 2 میلیــون تومــان و اتوماتیــک 200 هــزار 
تومــان گــران شــد. در چنیــن شــرایطی، بــازار خــودرو 
ــازار  ــاالن ب ــاور فع ــه ب ــه ب ــد ک ــه ش ــوکی مواج ــا ش ب
ــد. ــودرو بیفزای ــت خ ــود در صنع ــر رک ــت ب می توانس

قیمت خرید برق پاک در ایران نصف شد
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه کاهــش قیمــت خریــد 
ــر  ــرق تجدیدپذی ــد ب ــای تولی ــرق از واحده ــی ب تضمین
ــرق  ــی ب ــد تضمین ــت خری ــال قیم ــت: امس ــور گف کش
ــان  ــه 68 توم ــان ب ــووات از 150 توم ــر کیل ــه ازای ه ب
کاهــش یافــت. حمیــد چیت چیــان در مراســم آغــاز بــه 
ــیدی در  ــای خورش ــی انرژی ه ــس بین الملل کار کنفران
تشــریح برنامه هــای افزایــش و توســعه ظرفیــت تولیــد 
بــرق خورشــیدی در ایــران گفــت: در برنامــه پنجــم 
توســعه پیش بینــی شــده تــا 5 هــزار مــگاوات نیــروگاه 
بــادی و خورشــیدی در کشــور نصــب شــود کــه تاکنــون 

ــه اســت.  ــق نیافت ــن هــدف تحق ای
وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه افزایــش ظرفیــت تولیــد برق 
ــه یــک برنامه ریــزی گســترده و  خورشــیدی در کشــور ب
اصولــی نیــاز دارد، تصریــح کــرد: ســال گذشــته میــادی 
ــر  ــای تجدیدپذی ــگاوات انرژی ه ــزار م ــش از 147 ه بی
در کشــورهای مختلــف جهــان نصــب و راه انــدازی شــده 
اســت. ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر اینکــه ظرفیــت 
ــادل دو  ــان مع ــر در جه ــرژی تجدیدپذی نصــب شــده ان
 برابــر کل ظرفیــت نصب شــده تولیــد بــرق در ایران اســت

اظهــار داشــت: ســال گذشــته میــادی ظرفیــت نصــب 
ــای  ــش از نیروگاه ه ــر بی ــای تجدیدپذی ــده نیروگاه ه ش

فســیلی بــوده اســت.

سامانه نونوارکردن جاده ها رونمایی شد
 2 حــدود  کشــور  جاده هــای  از  نگهــداری  هزینــه 
یــک  اســت کــه هم اکنــون ســالیانه  میلیــارد دالر 
ــه  ــود ک ــن می ش ــغ تأمی ــن مبل ــوم ای ــک س ــا ی دوم ت
افزایــش هزینه هــای ســاخت را بــه دنبــال دارد. در ایــن 
ــازی  ــر راه و شهرس ــته وزی ــح روز گذش ــوص صب خص
ــور  ــریانی کش ــای ش ــازی راه ه ــت روس ــامانه مدیری س
راه هــای کشــور  بــه مونیتورینــگ وضعیــت  را کــه 
می پــردازد، رونمایــی کــرد. عبــاس آخونــدی در مراســم 
»رونمایــی از ســامانه مدیریــت روســازی راه هــای 
ــه  ــی ک ــرد: از ابتدای ــار ک شــریانی کشــور )PMS(« اظه
مــن مســئولیت وزارت راه و شهرســازی را بــر عهــده 
می کنــم  دنبــال  بحثــی کــه  اصلی تریــن  گرفتــم، 
افزایــش بهــره وری اســت؛ زیــرا بهــره وری باعــث ارتقــای 
ســطح اســتفاده از امکانــات نقــدی، غیرنقــدی و دانش 
ــی از ســامانه  ــه رونمای ــا اشــاره ب ــدی ب می شــود. آخون
PMS اظهــار کــرد: ایــن مســئله یــک بازآفرینــی جدیــد 
ــیله  ــه وس ــت. ب ــداری اس ــوزه راه ــول در ح ــاز تح و آغ
ایــن امــکان می تــوان بــه صــورت یــک بــه یــک تمــام 
راه هــای ایــران را بررســی کــرد کــه یــک تحــول اســت.

 افتتاح زیرگذر شهر ورنامخواست 
با مشارکت فوالد مبارکه 

آغــاز هفتــه  بــا  همزمــان   
راســتای  در  و  دولــت 
مســئولیت های اجتماعــی و 
همگرایــی صنعــت بــا جامعــه 
بــا حضــور نماینــده مــردم 
محتــرم شهرســتان لنجــان در 
اســامی  شــورای  مجلــس 
ــوالد  ــده ف ــان، نماین ــزی لنج ــدار مرک ــدار و بخش فرمان
ــروژه  ــت، پ ــهردار ورنامخواس ــه و ش ــام جمع ــه، ام مبارک
شــهر  حســینی  حجت االســام  بلــوار  زیرگــذر 
ورنامخواســت بــا مشــارکت شــرکت فــوالد مبارکــه افتتاح 
 شــد. بــا توجــه بــه مشــکات عدیــده کشــاورزان منطقــه 
 و حجــم زیــاد تــردد وســایل نقلیــه در ایــن منطقــه
ــر و عــرض و ارتفــاع 4  ــه طــول 45 مت زیرگــذر مذکــور ب
متــر کــه تأثیــر بســزایی در کاهــش حــوادث و تصادفــات 
ــوص  ــن خص ــد. در ای ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ــت، ب داش
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان کــه همــواره نــگاه ویــژه ای 
زیربنایــی  امکانــات  ایجــاد  و  جاده هــا  توســعه   بــه 
ــام  ــته و انج ــوار داش ــق همج ــل مناط ــعه و تکام و توس
ــی  ــالت های اجتماع ــی از رس ــی را یک ــای عمران پروژه ه
خــود می دانــد، بــر آن شــد تــا بــا مشــارکت در ایــن طــرح 
بــه مســئولیت اجتماعــی خــود عمــل کنــد. بنــا بــر ایــن 
ــن  ــن ای ــی، شــهردار ورنامخواســت، درآیی ــزارش، ربیع گ
افتتاحیــه ضمــن تشــکر از مشــارکت شــرکت فــوالد 
ــروژه ــع دفــاع در عملیاتــی شــدن ایــن پ  مبارکــه و صنای
ــن  ــن زیرگــذر و همچنی ــه تشــریح ضــرورت اجــرای ای ب

مشخصات فنی این پروژه پرداخت.

نخستین پرواز وین- اصفهان انجام شد
ــط  ــس توس ــان و بالعک ــن - اصفه ــرواز وی ــتین پ نخس
روز -دوشــنبه  بامــداد  اتریــش  هواپیمایــی  شــرکت 
ــهید  ــی ش ــرودگاه بین الملل ــهریورماه- در ف ــم ش پانزده
بهشــتی اصفهــان بــه زمیــن نشســت. مراســم اســتقبال 
ــن –  ــیر وی ــش در مس ــی اتری ــرواز هواپیمای ــن پ از اولی
اصفهــان بــا حضــور مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان 
اصفهــان و مســئوالن فرودگاهــی صــورت گرفــت. گفتنــی 
اســت پــرواز مذکــور ســاعت 4 و 25 دقیقــه بامــداد روز 
دوشــنبه مــورخ پانزدهــم شــهریورماه بــا حضــور مســئوالن 
شــرکت هواپیمایــی اتریش و بــا تعداد 53 نفر مســافر در 
فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان بــه زمیــن 
نشســت و مقــارن بــا ســاعت 6 و 13 دقیقه بامــداد با 74 
نفــر مســافر فــرودگاه اصفهــان را بــه مقصــد ویــن تــرک 
 کــرد. پــرواز مذکــور ســه روز در هفتــه و در روزهــای شــنبه
اصفهــان  ویــن-  مســیر  در  پنجشــنبه  و   دوشــنبه 

و بالعکس برنامه ریزی شده است.

 برگزاری مناقصه ریل گذاری 
متروی بهارستان در مهر ماه

فرمانــدار اصفهــان گفــت: مناقصــه 55 میلیــارد تومانــی 
ــزار  ــاه امســال برگ ــروی بهارســتان مهرم ــذاری مت ریل گ
ــرداری  ــم بهره ب ــل در مراس ــل هللا کفی ــد. فض ــد ش خواه
ــهرداری  ــی ش ــی و فرهنگ ــی، خدمات ــای عمران از طرح ه
بهارســتان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر جدیــد بهارســتان بــه 
ــی  ــان پیش بین منظــور ســرریز جمعیــت کانشــهر اصفه
ــا  ــتان ت ــک بهارس ــه نزدی ــل فاصل ــه دلی ــت: ب ــد، گف ش
اصفهــان، بیشــتر شــهروندان در رفــت و آمــد میــان ایــن 
 دو شــهر هســتند کــه یکــی از چالش هــای بهارســتان بــود 
و امــروز ایــن مشــکل مرتفــع شــده اســت. وی چالــش 
دیگــر ایــن شهرســتان را ســاخت و ســازهای غیرمجــاز 
ــاح  ــه و افتت ــورت گرفت ــر ص ــا تدابی ــت: ب ــت و گف دانس
ســاخت  امیدواریــم  بهارســتان   1 ناحیــه   شــهرداری 
 و ســاز در محــور جنــوب تحــت یــک مدیریــت قــرار گرفته 
و کنتــرل شــود تــا دیگــر شــاهد مشــکلی در ایــن زمینــه 
ــی  ــوع دو مدیریت ــه موض ــان ب ــدار اصفه ــیم. فرمان نباش
شــهرداری  قبــا  افــزود:  و  اشــاره کــرد   بهارســتان 
ــت  ــد بهارســتان دو مدیری ــران شــهر جدی و شــرکت عم
ــای  ــه معن ــروز ب ــن موضــوع ام ــا ای ــد؛ ام ــه بودن جداگان
واقعــی در حــال تبدیــل شــدن بــه فرصــت اســت 
کــه نتیجــه آن هــم افتتــاح پروژه هــای مختلــف در 
ــی از  ــه یک ــت. وی در ادام ــتان اس ــد بهارس ــهر جدی ش
ــد بهارســتان  ســرمایه گذاری های اساســی در شــهر جدی
ــت:  ــت و گف ــاب دانس ــاب فاض ــه پس ــروژه تصفی را پ
ــه هیــچ  ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه در ایــن پــروژه ب
عنــوان هزینــه نیســت؛ چــرا کــه در آینــده فضــای ســبز 

شــهر را رقــم می زنــد.

 فضای سبز شاهین شهر 
یک گام جلوتر از توسعه

 مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 
شاهین شهر
وحید اصفهانی

ســبز شاهین شــهر گفــت: ایــن ســازمان 
از مباحــث نگهــداری و توســعه فضــای ســبز پــای خــود را 
فراتــر گذاشــته و موضــوع ایمنــی و ســامت را در رأس کار 
خــود قــرار داده اســت. حمیدرضــا فدایــی افــزود: بــا توجه 
 )HSE( بــه اهمیــت ایمنــی و بهداشــت و محیــط زیســت
در زندگــی شــهروندان بــا اجــرای ایــن طــرح و راه انــدازی 
واحــد )HSE( در ســازمان پارک هــا مهم تریــن گام در 
جهــت ایجــاد فرهنــگ پیشــگیری از بــروز حــوادث 
برداشــته شــده اســت. وی شناســایی و مدیریــت بــر تمام 
عوامــل خطرســاز قبــل از وقــوع هــر حادثــه در هــر بعــدی 
را شــعار ایــن واحــد بیــان داشــت و افــزود: طبــق 
بررســی های صورت گرفتــه بخــش زیــادی از حــوادث رخ 
داده در پارک هــای ســطح کشــور، طــی چنــد ســال 
ــر  ــت. مدی ــوده اس ــک ب ــل کوچ ــی از دالی ــته ناش گذش
ــهر  ــبز شاهین ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س عام
گفــت: امنیــت و ســامت شــهروندان از دغدغه هــای 
ــه  ــت و ب ــهر اس ــورای ش ــهری و ش ــت ش ــی مدیری اصل
ــازمان  ــی در س ــای خدمات ــم فوریت ه ــت تی ــن جه همی
پارک هــا تشــکیل و تجهیــز شــده تــا مــوارد ناایمــن 

گزارش و در اسرع وقت پیگیری و رفع شود.

پرداخت وام ازدواج شتاب گرفت
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حتما بخوانید!
گام های مثبت اصفهان در بازیافت ...

ــم  ــراد تی ــن اف ــوان مهم تری ــه عن ــتاران ب ــت پرس ــدی اس چن
درمــان، از میــزان حقــوق و شــرایط کاری شــان راضــی نیســتند 
ــا کار  ــامت، نه تنه ــول س ــرح تح ــرای ط ــا اج ــد ب و معتقدن
آن هــا بیشــتر شــده، بلکــه بیشــتر حقــوق و مزایــا بــه جیــب 

جــراح و پزشــک متخصــص مــی رود. 
ــه  ــده گرفت ــتاران نادی ــگاه پرس ــرح، جای ــن ط ــع در ای در واق
ــدی  ــع، چن ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــده اس ش
ــی  ــام ســازمان نظــام پرســتاری در گفت وگوی پیــش قائم مق
رســانه ای از نظرســنجی از بیش از 1200 پرســتار دربــاره رضایت 
 شــغلی خبــر داد و گفــت: در ایــن نظرســنجی مشــخص شــد
ــه 87 درصــد پرســتاران از وضعیــت شــغلی خــود  ــک ب نزدی

ــد. ــت ندارن رضای
پرستاران اصفهانی در معرض بیماری های روحی

اصفهــان   پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پرســتاران  از  یکــی 
تعییــن کمتریــن میــزان  می گویــد: مشــکل پرســتاران، 
حقــوق نیســت؛ بلکــه مشــکل اصلــی، اختــاف شــدید بیــن 
ــد  کارانه هایــی اســت کــه پزشــک و پرســتار دریافــت می کنن
و بعضــی وقت هــا پرداخــت کارانــه پرســتارها تــا چندیــن مــاه 

ــد.  ــر می افت ــه تأخی ب
ــراد  ــاری اف ــد بیم ــتاران نمی توانن ــد: پرس ــه می ده وی ادام
ــار ــه درد کشــیدن بیم ــدن صحن ــا دی ــد و گاه ب ــل کنن  را تحم

دردمند می شوند.
 برخــی پرســتاران عــاوه بــر مشــکاتی کــه دارنــد، در معــرض 
افســردگی هــم قــرار دارنــد؛ چــرا کــه بــا دیــدن صحنه هــای 
درد نمی تواننــد بی تفــاوت باشــند. ایــن پرســتار تصریــح 
ــه  ــتان ها مراجع ــه بیمارس ــه ب ــی ک ــداد بیماران ــد: تع می کن
می کننــد از میــزان ظرفیــت بیشــتر اســت و متأســفانه 

پذیــرش می شــوند؛ در حالــی کــه تخــت خالــی بــرای آن هــا 
نیســت و پرســتاران بایــد پاســخگوی ایــن بی نظمــی باشــند.

   شیفت اجباری برای پرستاران اصفهانی
ن. شــریفی، پرســتار یکــی از بیمارســتان های دولتــی اصفهــان 
ــه پرســتاران در اصفهــان  می گویــد: تعــداد بیمــاران نســبت ب
ــن  ــدارد و ای ــی ن ــا هم خوان ــه ای دنی ــتانداردهای حرف ــا اس ب
ــت؛  ــک اس ــه ی ــک ب ــرفته ی ــورهای پیش ــتاندارد در کش  اس

ــرای  ــان ب ــار در اصفه ــه بیم ــتار ب ــبت پرس ــه نس ــی ک در حال
ــه  ــک ب ــی یو ی ــه و سی س ــه س ــک ب ــی یو ی ــش آی س بخ

ــج اســت. ــا پن ــار ی چه
ــتاران  ــیفت پرس ــاد کار و ش ــاعات زی ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
خاطرنشــان می کنــد: بــه دلیــل کمبــود نیــرو پرســتاران 
ــه خســتگی بیــش  ــاری هســتند ک ــه شــیفت اجب  موظــف ب

از حد برای آن ها ایجاد می کند.

   کمبود پرستار مرد در اصفهان
از  یکــی  می کنــد:  تصریــح  پرســتاران  از  دیگــر  یکــی 
مشــکات بیمارســتان ها، کمبــود پرســتار مــرد اســت؛ چــون 
ــه اســت. همچنیــن وی در ادامــه  انجــام بعضــی امــور مردان
ــد  ــون بازنشســتگی پرســتاران بای ــر اســاس قان ــد: ب می گوی
بــا 20 ســال کار بازنشســته شــوند کــه اخیــرا برخــی پرســتاران 
بــا ســابقه 28 ســاله هــم بازنشســته نشــده اند. ایــن پرســتار 
ــدرک  ــتن م ــود داش ــا وج ــتاران ب ــه پرس ــه ک ــان اینک ــا بی ب
دکتــرا هــم نمی تواننــد بیــرون از بیمارســتان فعالیــت داشــته 
ــتار  ــرفته، پرس ــورهای پیش ــه کش ــد: در هم ــند، می گوی باش
وضعیــت بیمــار را مدیریــت و حتــی بــه درمــان و تشــخیص 
بیمــاری کمــک می کنــد؛ امــا در ایــران پرســتاران فقــط 

دســتورالعمل ها را اجــرا می کننــد.
   طرح تحول نظام سالمت

ــت  ــده وزارت بهداش ــرگ برن ــن ب ــد مهم تری ــر می رس ــه نظ ب
ــی طــرح تحــول نظــام ســامت کــه  ــت یازدهــم، یعن در دول
توانســته بــود هزینــه درمانــی را بــرای بیمــاران کاهــش دهــد 
و بــرای پزشــکان درآمــدزا باشــد، نتوانســته شــرایط پرســتاران 
را بهبــود بخشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه پرســتاران ایــران 
ــد.  ــی کار می کنن ــن جهان ــر بیشــتر از میانگی دســت کم 2 براب
بــا مطالعــه نظــام درمانــی 60 کشــور جهــان بــه راحتــی متوجه 
می شــویم پزشــکان دیگــر کشــورها حداکثــر تــا 3 برابــر یــک 
پرســتار درآمــد دارنــد؛ امــا در کشــور مــا ایــن اختــاف گاه بــه 
چنــد ده برابــر هــم می رســد. قطــع امیــد پرســتاران از تحقــق 
ــی آن هــا  ــات پرســتاری ســبب ســرخوردگی و نارضایت مطالب
شــده کــه حاکــم شــدن چنیــن شــرایطی بــر ایــن حرفــه، آثــار 

ــذارد. ــه جــا می گ ــاری در حــوزه ســامت ب زیان ب

پرستاراناصفهانیازمشکالتشانمیگویند

شیفتاجباریبرایپرستاراناصفهانی

امام جمعه اردستان:
 غدیر نیاز دیروز، امروز و فردای 

جامعه بشری است
H.Farokhi@eskimia.ir

حمیدفرخیکیمیای وطن

امــام جمعــه اردســتان اظهارکــرد: 
غدیــر نیــاز دیــروز، امــروز و فردای 
بــه  و  اســت  بشــری  جامعــه 
تعیین کننده تریــن  و  مهم تریــن 
مســئله پرداختــه و الگــوی زندگــی 
 اســامی را ارائه کرده و چگونگی تشــکیل حکومت و اداره جامعه 
را بــه ملت هــا نشــان داده اســت. حجت االســام و المســلمین 
ــان  ــد قرب ــری عی حســن دهشــیری گفــت: مقــام معظــم رهب
ــد تــا  ــه عنــوان دهــه امامــت نامگــذاری کردن ــا عیدغدیــر را ب ت
فضــای گفتمــان بــرای ترویــج و تبییــن فلســفه غدیــر فراهــم 
ــای  ــزاری برنامه ه ــردن برگ ــی ک ــه مردم ــیری ب ــود. دهش ش
ــه  ــن ده ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک ــت اش ــت و والی ــه امام ده
شــاهد برگــزاری مراســم جشــن هــر شــب در مســاجد شــهر 
اردســتان خواهیــم بــود. امــام جمعــه اردســتان برگــزاری 
محفــل انــس بــا قــرآن، همایــش پیــاده روی حــرم تــا حــرم، 
ــس و  ــابقه عک ــزاری مس ــی و برگ ــابقات فرهنگ ــزاری مس برگ
فیلــم بــا موضــوع امامــت را از جملــه برنامه هــای دهــه امامــت 

ــرد. ــام ک ــت در شهرســتان اردســتان اع و والی

شهردار نجف آباد خبر داد:
تسریع در اجرای تقاطع شهیدان حجتی

 
 

شــهردار  منتظــری،  مهنــدس 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــاد، گف نجف آب
مشــخص شــدن دقیــق خــط بدنه 
مســیرهای مواصاتــی منتهــی بــه 
حــال  در  غیرهمســطح  تقاطــع 
ســاخت شــهیدان حجتــی و تکمیــل آزادســازی های مــورد نیــاز 
ایــن محــدوده، ســرعت اجــرای ایــن طــرح مهــم و زیرســاختی 
کــه همزمــان در 4 نقطــه آغــاز شــده، افزایــش بیشــتری پیــدا 
کــرده اســت. منتظــری اعــام کــرد: »پیمانــکار طــرح در حــال 
حاضــر اجــرای باندهــای کنــدروی پــروژه را نیــز در دســتور کار 
قــرار داده تــا پــس از تکمیــل آن هــا، ترافیــک مســیرهای اصلــی 
بــه ایــن باندهــای دسترســی انتقــال پیــدا کــرده و فعالیت هــای 
ــد.« وی  ــدا کن ــه پی ــرح ادام ــزی ط ــش مرک ــی در بخ عمران
ــه شــده ــزی در نظــر گرفت ــر و برنامه ری ــا تدبی ــرد: »ب ــه ک  اضاف

ــی  ــوان مســیر انحراف ــه عن ــروژه ب بخشــی از دسترســی های پ
ترافیــک مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت کــه ایــن امــر بــه 
 میــزان زیــادی از دوبــاره کاری و اتــاف منابــع جلوگیــری خواهد

 کرد.«

اخبار کوتاه

 معاونت حمل و نقل و ترافیک کاشان خبر داد:
 آغاز عملیات اجرایی 

اولین پل موتوررو در کاشان
کیمیای وطن

مهنــدس محمدمســعود چایچی 
 3 اجرایــی  عملیــات  گفــت: 
عابــر  فلــزی  پــل  دســتگاه 
پیــاده واقــع در بلــوار امــام رضــا 
ــور  ــام ن ــگاه پی ــه روی دانش روب
ــتگاه  ــک دس ــن ی ــاس و همچنی ــگاه گل ی ــه روی فروش و روب
پــل فلــزی عابــر و موتــوررو در بلــوار ماصــدرا روبــه روی 
ــت  ــران صنع ــکاری تی ــرکت پیمان ــق ش ــداد از طری ــه ام کمیت
ــه  ــار 10 میلیــارد ریــال ب ــه اعتب ــا هزینــه ای ب آغــاز شــده کــه ب
ــی  ــب ایمن ــای ضری ــرد: ارتق ــح ک ــام می رســند. وی تصری اتم
ــداف  ــر، از اه ــرض معاب ــردد از ع ــهروندان در ت ــایش ش و آس
اصلــی ایــن معاونــت در اجــرای ایــن طرح هاســت. معاونــت 
حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری کاشــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
 پــل فلــزی روگــذر بــا قابلیــت عبــور عابــر پیــاده و موتورســوار
اولیــن پــل از ایــن دســت در کاشــان اســت، افــزود: بــه علــت 
تــردد زیــاد موتورســواران و عابــران پیــاده از عــرض بلــوار 
ماصــدرا و بــا توجــه بــه تصادفــات جرحــی و فوتــی گذشــته 
ــار امــکان  ــرای اولین ب و همچنیــن درخواســت های مردمــی، ب
عبــور همزمــان عابــران پیــاده و موتورســواران از عــرض خیابــان 

ــن نقطــه ایجــاد می شــود. ــه صــورت ایمــن در ای ب

 گام های مثبت اصفهان 
در بازیافت زباله از مبدأ

کیمیای وطن دکتــر قاســم علی عمرانــی، اســتاد دانشــگاه، 

بــا بیــان اینکــه بازیافــت بایــد از مبدأ باشــد، گفــت: در ایــن زمینه 
کارهــای خوبــی در ســطح کشــور انجــام شــده؛ امــا اصفهــان در 
ــه  ــن زمین ــون در ای ــه هم اکن ــه البت ــود ک ــب ب ــه عق ــن زمین ای
اقدامــات مثبتــی صــورت گرفتــه اســت. بــه گــزارش اداره 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر قاســم علی 
عمرانــی، معــروف بــه پــدر علــم زباله ایــران، اســتاد دانشــگاه و از 
ــق و متخصــص در  پیشکســوتان فعــال بهداشــت محیــط، محّق
زمینــه مــواد زائــد جامــد و بازیافــت اســت کــه در جلســه 
هم اندیشــی بــا مدیــران و مســئوالن معاونــت برنامه ریــزی 
پژوهــش و فنــاوری اطاعــات شــهرداری اصفهــان شــرکت کــرد. 
وی در ایــن جلســه کــه عدنــان زادهــوش، عضــو شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان، نیــز حضــور داشــت، اظهــار کــرد: مــا در کشــور در 
موضــوع زبالــه و پســماند پیشــرفت هایی در مقایســه بــا مســئله 
ــی  ــن راض ــه ای ــا ب ــته ایم؛ ام ــوا داش ــی ه ــا آلودگ ــاب ی فاض
نیســتیم. ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه در زمینــه بازیافت 
بــا چالش هایــی مواجــه هســتیم، تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه 
از کشــورهای توســعه یافته دنیــا بســیار عقــب افتادیــم کــه البتــه 

راهکارهایی نیز برای برون رفت از این مشکات وجود دارد.

اخبار کوتاه

پلیــس  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
پایانه هــا  و  حمل ونقــل  و  راه وشهرســازی  راه، 
برنامــه ای جامــع دربــاره وضعیــت فعلــی حــوادث 
 جــاده ای، مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته

ــن  ــع ای ــنهادات رف ــوادث و پیش ــت ح عل
ــد.  ــه کنن ــه و ارائ ــکات تهی مش

قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت 
شــورای حمــل و نقــل و ایمنــی اظهــار 
کــرد: شناســایی و تفکیــک ســنی راننــدگان 
متخلــف جهــت انجــام کار فرهنگــی، انجام 

شــود.
  وی تصریــح کــرد: پلیس راه، راه وشهرســازی و حمل و نقل 
ــه ای جامــع دربــاره وضعیــت فعلــی  و پایانه هــا برنام
ــال  ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــاده ای، مقایس ــوادث ج ح
ایــن  رفــع  پیشــنهادات  و  حــوادث  علــت  گذشــته، 

مشــکات تهیــه و ارائــه کننــد. 
بــا  آموزشــی  ســلیمانی دشــتکی گفــت: همایشــی 
 شــرکت راننــدگان اســتان، جهــت نشــان  دادن فیلــم 

و اســاید حــوادث جــاده ای و بــا حضــور متخصــص امــر 
برگــزار شــود. 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: 
اســتفاده از دوربین هــای کنتــرل ترافیــک و اعــام وجــود 
آن هــا از طریــق تابلوهــای هشــداردهنده در 

ــت.  ــر اس ــی مؤث ــازی رانندگ فرهنگ س
در  موتورســیکلت ها  افــزود: کنتــرل  وی 
چهارمحــال و بختیــاری، ســخت تر از ســایر 
مرتبــط  مســئوالن  و  نیســت  اســتان ها 
ــد.  ــدی کنن ــار ناامی ــاره اظه ــن ب ــد در ای نبای
ســلیمانی دشــتکی اظهــار کــرد: اگــر تــردد 
ــش  ــاری افزای ــال ج ــی س ــاه ابتدای ــج م ــتان در پن اس
یافتــه، راه هــای اســتان نیــز افزایــش و نقــاط حادثه خیــز 

ــد. ــش یافته ان کاه
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد: تــا جایی 
کــه ممکــن اســت بایــد دوربین هــای کنتــرل ترافیــک در 
ســطح شــهر بــه سیســتم فیبــر نــوری مجهــز شــوند تــا 

هزینه هــای ایــن بخــش کاهــش یابــد.

درخواست استاندار چهارمحال و بختیاری:
برنامه جامع وضعیت حوادث جاده ای در چهارمحال و بختیاری تهیه شود

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه همــه دلســوزان 
ــه پیشــرفت شــهر خــود هســتند ــد ب ــی عاقه من  کرمان

اعــام کــرد: از هفتــه آینــده عملیــات اجرایــی بانــد دوم 
فــرودگاه کرمــان رســما آغــاز خواهــد شــد و ظــرف مــدت 

ــد  ــام خواه ــه اتم ــروژه ب ــن پ ــال ای یکس
رســید.

 علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا کســبه 
اطــراف پــروژه میــدان آزادی بــا اشــاره بــه 
اینکــه ایــن جلســه، چهارمیــن جلســه ای 
اســت کــه دربــاره وضعیــت کســبه میــدان 
آزادی برگــزار شــده و شــخصا در آن حضور 

ــای  ــدا از بازدیده ــات ج ــن جلس ــت: ای ــته ام، گف داش
ــم.  ســرزده ای اســت کــه از پروژه هــا انجــام داده ای

وی بــا اشــاره بــه تاریــخ یــک هــزار ســاله تجــارت ایــران 
ــان در بعضــی از  ــش کرم ــه داد: نق ــیا ادام و شــرق آس
ــر  ــه غی ــه ب ــوده اســت ک ــه ای ب ــه گون ــخ ب ــع تاری  مقاط
از آنکــه نیازهــای منطقــه را بــرآورده می کــرده، بــا ســایر 
ــا  ــان ب ــتاندار کرم ــت. اس ــته اس ــارت داش ــورها تج کش

اشــاره بــه پــروژه بــزرگ مکــران اظهــار کــرد: بایــد توجــه 
داشــت کــه مکــران بــزرگ بــا وجــود ســرمایه های 
اجتماعــی و جغرافیایــی بــدون کرمــان امکان پذیــر 
ــران  ــت از مک ــمت حمای ــه س ــد ب ــرم بای ــت و الج نیس

ــم.  ــت کنی حرک
دالیــل  از  یکــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  تصریــح  کرمــان  عقب ماندگــی 
ــی آن  ــت عقب افتادگ ــان، عل ــعت کرم وس
ــی  ــتاندارهای جهان ــاس اس ــر اس ــت. ب اس
بایــد ایــن شــهر جمعیــت 10 میلیــون نفری 
ــده  ــت آن پراکن ــا جمعی ــد؛ ام ــته باش داش
شــده اســت. بنابرایــن شــهرداری نمی توانــد بــه کل شــهر 

دهــد.  خدمات رســانی 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وســعت شــهر کرمــان چنــد برابر 
تهــران و بســیاری از کان شــهرهای دنیاســت، بیــان کــرد: 
از مهم تریــن اقداماتــی کــه در ایــن شــهر در دولــت تدبیــر 
و امیــد صــورت گرفتــه، ایــن اســت کــه اجــازه نداده ایــم 

کــه وســعت شــهر کرمــان گســترش یابد.

استاندار کرمان خبر داد:
آغاز عملیات اجرایی باند دوم فرودگاه کرمان از هفته آینده

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد وامالک فریدونشهر

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف   برابر 
مستقر در  اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  1-برابر رای شماره 139560302013000186-95/3/4   هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای بختیار صادقی فرزند حیدرقلی بشماره شناسنامه 5 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 312.75 مترمربع پاک 473 فرعی از 231 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در فریدونشهر ،وحدت آباد  خریداری از 

مالک رسمی ورثه آقای حیدر قلی  صادقی محرز گردیده است.
2-برابر رای شماره 139560302013000240-95/3/31   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای بهروز موحدی  فرزندمحمد  بشماره شناسنامه 
511 صادره از فریدونشهر در یک درب باغ با حقابه طبق  قانون توزیع عاالنه آبها  به مساحت 7000 
مترمربع پاک  2622فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 238 اصلی 
واقع در فریدونشهر خریداری از مالک رسمی  آقای قربان اصانی فرزند محمد اسماعیل محرز 

گردیده است.
3-برابر رای شماره139560302013000212-95/3/24   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
بامعارض متقاضی خانم زینب خاتون خودسیانی فرزند مسیب بشماره  مالکانه  شهر تصرفات 
شناسنامه 119 صادره از فریدونشهر در یک درب باغ به مساحت 2110 مترمربع پاک 43 فرعی از 
240 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک1 فرعی از 240 اصلی  واقع در روستای چغیورت فریدونشهر  

خریداری از مالک رسمی آقای قلی سپیانی  محرز گردیده است.
4-برابر رای شماره139560302013000308-95/4/31   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
بشماره  حیدر  فرزند  یانچشمه  سورانی  علیرضا  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 
شناسنامه 2058 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 124 مترمربع پاک 455 فرعی 
از 218 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 109 فرعی از 218 اصلی واقع در روستای خویگان علیاء 

فریدونشهر  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای گریگور غیوندیان  محرز گردیده است.
5-برابر رای شماره 139560302013000309-95/4/31  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حلیمه یسلیانی فرزند علی رضا بشماره شناسنامه 
99 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 246.10 مترمربع پاک 2623 فرعی از 238 
اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 238 اصلی  واقع در فریدونشهر  خریداری از مالک 

رسمی ورثه  آقای یداله باتوانی  محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/4/31-139560302013000310 شماره  رای  6-برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سید منصور مطلبی فرزند سید عباسعلی بشماره 
شناسنامه 10 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه  به مساحت 426.50 مترمربع پاک 20 فرعی از 
26 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از26 اصلی واقع در روستای خلیل آباد فریدونشهر  

خریداری از مالک رسمی آقای سید عباسعلی مطلبی  محرز گردیده است.
7-برابر رای شماره139560302013000341-95/5/5   هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آقای جهانبخش هارون رشیدی فرزند پرویز  فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه 939 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 4469/80  مترمربع 
پاک55 فرعی از 270 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک270 اصلی  واقع در فریدونشهر، روستای 

میدانک دوم  خریداری از مالک رسمی آقای اکبر هارون الرشید ی محرز گردیده است.
8-برابر رای شماره 139560302013000344-95/5/6   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مصطفی حیدری فرزند احمد بشماره شناسنامه 1 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 469.70 مترمربع پاک 38 فرعی از 227 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از227 اصلی واقع درفریدونشهر ، روستای دهسور  خریداری  

مع الواسطه از مالک رسمی  آقای سید مهدی مهدوی محرز گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139560302013000346-95/5/6  هیات  9-برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عیدی محمد خداپرست فرزند حسین علی بشماره 
شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 808.50 مترمربع پاک 42 فرعی 
از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک1 فرعی از 227 اصلی  واقع در  فریدونشهر ، روستای 

دهسور  خریداری از مالک رسمی آقای محمد خداپرست  محرز گردیده است.
10-برابر رای شماره 13956032013000348-95/5/6   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اسامی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره برداری ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریدونشهر  در یک 
باب ساختمان به مساحت 299.60 مترمربع پاک 104 فرعی از 223 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پاک 1 فرعی از 223  اصلی  واقع در فریدونشهر، شهر برف انبار،محله سنگباران   خریداری مع 

الواسطه  از مالک رسمی آقای صفی اله سورانی یانچشمه  .محرز گردیده است. 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/5/6-139560302013000350  رای  11-برابر 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رحمت اله اسپنانی فرزند رضا قلی بشماره 
شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 301.20 مترمربع پاک 2481 فرعی 
از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک76  فرعی از237  اصلی  واقع در فریدونشهر خیابان 

ولیعصر خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای رضا قلی اسپنانی  محرز گردیده است.
12-برابر رای شماره 139560302013000354- 95/5/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مالک روستائی فرزند هاجی رضا بشماره شناسنامه 
1513 صادره از فریدونشهر درسه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 273.50 
مترمربع پاک 474 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 2 فرعی از231 اصلی واقع 
در فریدونشهر ،وحدت آباد کوچه ایمان  خریداری از مالک رسمی آقای هاجی رضا روستائی  محرز 

گردیده است.
13-برابر رای شماره 139560302013000355-95/5/6  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اعظم چیانی فرزند یحیی بشماره شناسنامه 126 
صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273.50 مترمربع 
در  واقع  از 231اصلی   فرعی  پاک2  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 231  فرعی  پاک 474 
فریدونشهر ، وحدت آباد کوچه ایمان  خریداری از مالک رسمی آقای هاجی رضا روستائی  محرز 

گردیده است.
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/5/7-139560302013000360  رای  14-برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم دختر بس سرکوبی فریدنی فرزند حیاتقلی بشماره 
شناسنامه 4671 صادره از الیگودرز در یک باب خانه به مساحت 621.00 مترمربع پاک 43 فرعی 
از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 227 اصلی  واقع درفریدونشهر ، روستای 

دهسور   خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله خداپرست  محرز گردیده است.
15-برابر رای شماره 139560302013000382-95/5/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سعید عباسی فرزند عبد الغفار بشماره شناسنامه 18 

صادره از فریدونشهر در ششدانگ سه باب مغازه  به مساحت 89.40 مترمربع پاک2485 فرعی 
از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 407 فرعی از 237 اصلی . واقع در فریدونشهر)  خود 

متقاضی مالک رسمی میباشد (محرز گردیده است.
16-برابر رای شماره 139560302013000383-95/5/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی  دولت جمهوری اسامی ایران به نمایندگی وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره برداری  ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریدونشهر در 
یک باب ساختمان  به مساحت 400.70 مترمربع پاک11 فرعی از 29 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پاک 29 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای راچه  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای 

روزعلی چهار طایفه محرز گردیده است.
17-برابر رای شماره139560302013000386-95/5/13  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای وحید هارونی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 102 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 983.50 مترمربع پاک 56فرعی از 270 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاک 270 اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای میدانک دوم خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد حسینی هارون الرشیدی  محرز گردیده است.
18-برابر رای شماره 139560302013000388-95/5/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 
شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی  دولت جمهوری اسامی ایران به نمایندگی وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره بردار ی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران  فریدونشهر  در 
یک باب ساختمان  به مساحت 306.60 مترمربع پاک 59 فرعی از 249 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پاک1 فرعی از 249 اصلی واقع در فریدونشهر ، روستای میدانک اول  خریداری از مالکین  

رسمی خداداد شیاسی و محمود دویستی  محرز گردیده است.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :دو شنبه 95/6/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  سه  شنبه 95/6/16 
 محسن مقصودی

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

و  اله عرفانی  : قدرت  به طرفیت خوانده  دادخواستی  موقوفه محمد کاظم جواهری   :  خواهان 
پریوش درمیانی و اداره ثبت اسناد و اماک دولت آباد به خواسته خلع ید و ابطال سند رسمی 
)موضوع سند ملک است( و مطالبه خسارت و مطالبه اجرت المثل اموال   تقدیم دادگاه های 
اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (   عمومی شهرستان دولت 
واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9509983751400280  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/08/04 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  
پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/603/م الف به تاریخ 95/06/15
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 خواهان : مرضیه بنی سعیدی دادخواستی به طرفیت خوانده : مهناز عبدالهی و محمد مجتبی 
موسی پور و مهدی موسی پور و عبداالمیر موسی پور و مجتبی موسی پور به خواسته مطالبه مهریه 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
9509983751300338  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/11 و ساعت 11:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/601/م الف به تاریخ 95/06/14

آگهی احضار متهم
پرونده  در  این شعبه  از طرف  انفاق  ترک  اتهام  به  اکبر  فرزند علی  اینکه حمید سعادت  به  نظر 
تاریخ 95/07/24 ساعت  کاسه 950957/ج 102 تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای 
08:30 تعیین گردیده و با توجه به اینکه اباغ احظاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت 
مراتب  دادرسی کیفری  آیین  قانون  ماده 174  اجرای  در  بدینوسیله  باشد  نمی  مشارالیه ممکن 
شهرستان  دادگستری  جزایی  عمومی  دادگاه   102 شعبه  در  فوق  تاریخ  در  تا  اباغ  نامبرده  به 
خواهد معمول  قانونی  اقدام  حضور  عدم  صورت  در  گردد  حاضر  خود  از  دفاع  جهت   برخوار 

 شد .
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/602/م الف به تاریخ 95/06/14
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

اعسار  خواسته  به  مزارعی   غامعلی   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قربانی  جواد   : خواهان   
بابت... و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی  از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه 
شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در 
شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9509983751400223  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
و  بودن  خوانده  المکان  به علت مجهول  است.  تعیین شده  و ساعت 09:30  آن 1395/07/28 
در  انقاب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
نشانی کامل  اعام  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  ازمفاد  اطاع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده  پس 
حاضر رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه   خود 

 گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/599/م الف به تاریخ 95/06/09
آگهی حصر وراثت

به کاسه  دادخواست  شرح  به   60 شماره  شناسنامه  دارای  دستجردی  میرزائی  عبدالرضا  آقای 
334/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اقدس عادلی بشناسنامه 160 در تاریخ 1394/03/06  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-اکرم ش.ش 58 )2( ایران ش.ش 
128 )3( عبدالرضا ش.ش 60 )4( عباس ش.ش 34 )5( حسین ش.ش 5658 )6 ( محسن 
ش.ش 38 )7( محمد ش.ش 57 )8( عبدالرسول ش .ش 75 )9( حسن ش .ش 78  همگی 
میرزائی دستجردی فرزند مرحومه اقدس عادلی و علی میرزائی دستجردی )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/604/م الف به تاریخ 95/06/15
آگهی ابالغ به آقای حسین حشمت نژاد 

نظر به اینکه آقای مرتضی رهنما  فرزند عبداله  دادخواستی به طرفیت آقای حسین حشمت نژاد 
فرزند اسد اله  به خواسته انتقال سند  تقدیم که به شورای حل اختاف  شعبه 1 فاورجان ارجاع و 
به کاسه 95/1279 ثبت و رای شورای حل اختاف شعبه اول صادر و اخطار اجرائیه نیز صادر گردیده 
است خوانده 1 مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا / دادگاه به 
استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی میشود 
و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختاف 1 حقوقی فاورجان و 
اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی اخطار اجرائیه  و ضمائم برای وقت مقرر در شورای 
حل اختاف شعبه 1 فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید  در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ 
محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود . رئیس شورای حل 

اختاف شعبه 1حقوقی فاورجان

نجف آباد
آرزو شهسواری
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»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر در ثبت شرق اصفهان 

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 

قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 

انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و 

اعتراض  و عدم وصول  انقضا مهلت  در صورت  و  بود  دادگاه خواهد  ارایه حکم قطعی  به  ثبت موکول  اقدامات 

نخواهد دادگاه  به  مراجعه متضرر  از  مانع  مالکیت  و صدور سند  مالکیت صادر خواهد شد  مقررات سند   طبق 

 بود .

بشماره  رمضان  فرزند  کلمانی  چوپانی  مرتضی   1394/08/20 مورخ   139460302027021704 شماره  رای   -1

شناسنامه 732 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291512004 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 194 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  113/32مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027000581 مورخ  1395/01/23رسول کیانی ابری فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 

1184 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291539761 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

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

3- رای شماره 139560302027000830 مورخ 1395/01/28  اصغر یزدانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 2242 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283685868 در 825 سهم مشاع از 3460/31 سهم ششدانگ یکباب دامداری 

به مساحت 22/3460  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 15234  بر روی قسمتی  احداثی 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصرهللا.

4- رای شماره 139560302027000833 مورخ 1395/01/28 علی یزدانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 8 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291324690 در 825 سهم مشاع از  3460/31سهم ششدانگ  یکباب دامداری احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  3460/22مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصرهللا.

5- رای شماره 139560302027000854 مورخ 1395/01/28 حسین سلطانی خوراسگانی  فرزند مرادعلی بشماره 

شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291246177 در  487/66سهم مشاع از 3460/31 سهم ششدانگ  

یکباب دامداری احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 3460/22مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند 

نصرهللا.

6- رای شماره 139560302027000857 مورخ 1395/01/28 عبدالرسول یزدانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

16 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291343040 در 497/66سهم مشاع از  3460/31سهم ششدانگ  یکباب 

مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 15234  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  دامداری 

 3460/22مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند 

نصرهللا.

7- رای شماره 139560302027000860 مورخ  1395/01/28رضا یزدانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 157 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291305025 در 825 سهم مشاع از 3460/31 سهم ششدانگ  یکباب دامداری 

به مساحت 3460/22  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 15234  بر روی قسمتی  احداثی 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنام محمد علی رشتی سیدنا فرزند نصرهللا.

8- رای شماره 139560302027003288 مورخ  1395/03/13مهری عنوانی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 

29491 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282222449 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

9- رای شماره 139560302027003291 مورخ  1395/03/13محمد شاه زیدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

26201 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282189255 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027003508 مورخ 1395/03/18 عبدالعظیم کیانی شیخ آبادی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 16 صادره از لنجان بشماره ملی 5419480281 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11903 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  271/90مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027003513 مورخ 1395/03/18 فرشته کیانی فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 33 

صادره از مبارکه بشماره ملی 5419577046 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11903 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  271/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند غالمرضا  رای شماره 139560302027003668 مورخ  1395/03/22غالمعلی خسروی محمدآبادی   -12

بشماره شناسنامه 35769 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282285084 در ششدانگ یکباب تجاری مسکونی 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12267 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  152/59مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمرضا  فرزند  خیادانی  زارعی  علی   1395/03/24 مورخ   139560302027003783 شماره  رای   -13

روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ  بشماره ملی 1283913399  اصفهان  از  شناسنامه 640 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/25 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027004152 مورخ  1395/04/01هوشنگ سوادکوهی فرزند طاهر بشماره شناسنامه 

1681 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129232042 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  کوپائی  امامی  مورخ  1395/04/02محمود   139560302027004157 شماره  رای   -15

شناسنامه 39 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659353339 در ششدانگ یکباب ساختمان جهت الحاق به پالک 

19/10207 احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  60/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027004498 مورخ  1395/04/12عباسعلی روغنی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 9457 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283796449 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9619 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  187/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027004778 مورخ 1395/04/19 محمود یزدانفر فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 

از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  اصفهان بشماره ملی 1291208917 در ششدانگ  از  269 صادره 

زمین پالک 2 فرعی از اصلی 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 381/71 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  فرزند محمود  زارع شریف  رضا  مورخ  1395/04/20محمد  رای شماره 139560302027004793   -18

شناسنامه 46420 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282387073 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/45 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027004799 مورخ  1395/04/20حمیدرضا ابوطالبی فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 

2694 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282773178 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  209/45مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027005098 مورخ  1395/04/26عبد علی اسدی حسن وند فرزند سهراب بشماره 

شناسنامه 3 صادره از فارسان بشماره ملی 5559819735 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  177/23مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی معصومه کشاورز فرزند غالمحسین .

بشماره شناسنامه  عباس  فرزند  مورخ  1395/04/26صدراله شریفی  رای شماره 139560302027005109   -21

1073 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283581299 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1567باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

197/05 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027005113 مورخ  1395/04/26صدیقه ظهیری هاشم آبادی فرزند غالم بشماره 

از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 5659134777 در سه دانگ مشاع  شناسنامه 346 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  197/05مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

23- رای شماره 139560302027005254 مورخ 1395/04/29 سعیده احمدی محمدآبادی فرزند منوچهر بشماره 

شناسنامه 107 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649707480 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

24- رای شماره 139560302027005258 مورخ  1395/04/29سمیرا احمدی محمدآبادی فرزند منوچهر بشماره 

شناسنامه 10281 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292495154 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

25- رای شماره 139560302027005261 مورخ  1395/04/29سعید احمدی محمدآبادی فرزند منوچهر بشماره 

شناسنامه 16 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649702810 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

26- رای شماره 139560302027005394 مورخ 1395/05/02 کاظم ذکائی فرزند مسعود بشماره شناسنامه 3 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199633399 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 4053 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 12 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

27- رای شماره 139560302027005401 مورخ 1395/05/02 صدراله اسماعیلی ابوالخیری  فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 101 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659382916 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1819 فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/36مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

محمد  فرزند  خوراسگانی   سبحانی  محسن  مورخ  1395/05/03  شماره 139560302027005432  رای   -28

بشماره شناسنامه 1277 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290958882 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 266 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  173/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027005436 مورخ 1395/05/03 صدیقه معلم زاده خوراسگانی فرزند محمدعلی 

یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در   1291325840 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   50 شناسنامه  بشماره 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 266 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 173/94 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027005439 مورخ  1395/05/03محمدعلی عنایتی فرزند یدهللا بشماره شناسنامه 

1467 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287751636 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 277 و 2688 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 106/5 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027005461 مورخ  1395/05/03سیدحسین حسینی خواجوئی فرزند سیداسماعیل 

بشماره شناسنامه 551 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287946267 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 322 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 125/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027005462 مورخ  1395/05/03 شهال آخوندی خوزانی  فرزند غالمحسین بشماره 

شناسنامه 42313 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282347667 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 322 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  125/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027005517 مورخ 1395/05/04 محمود کرمی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 

459 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287877389 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 12131 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  100/45مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027005545 مورخ 1395/05/04 جواد قاسمی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

2217 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283686104 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  200/33مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

آبادی فرزند حسن بشماره  رای شماره 139560302027005563 مورخ 1395/05/04 علی غالمی گلون   -35

شناسنامه 207 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284069362 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 5676 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  119/41مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027005572 مورخ  1395/05/05علی ناظمی فرزند رضا بشماره شناسنامه 3 صادره 

از کوهپایه بشماره ملی 5659699677 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027005605 مورخ 1395/05/05 ناهید کالنتری فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 

2866 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286738229 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/60 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027005607 مورخ 05/05/1395 علی منصوری فرزند برات بشماره شناسنامه 2042 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283687895 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/214 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رسول  فرزند  فرد  الماسی جزی  مورخ  1395/05/05نفیسه   139560302027005610 رای شماره   -39

شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270947680 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 214/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027005644 مورخ 1395/05/05  احمد رضا فرامرزی فیل آبادی فرزند علی بابا 

بشماره شناسنامه 1614 صادره از فارسان بشماره ملی 4679258802 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  199/93مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  آبادی  نیک  اکبر حیدری  مورخ 1395/05/05  رای شماره 139560302027005646   -41

بر روی  احداثی  یکباب ساختمان  بشماره ملی 1276586100 در ششدانگ  اصفهان  از  شناسنامه 1657 صادره 

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

بشماره  اکبر  علی  فرزند  بخش  نام  عباسعلی   1395/05/06 مورخ   139560302027005655 شماره  رای   -42

شناسنامه 52 صادره از حبیب آباد بشماره ملی 6609769451 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی.

بشماره  ابوالقاسم   فرزند  رمضانی   مورخ  1395/05/06محسن   139560302027005659 شماره  رای   -43

شناسنامه 622 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283657491 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  120/25مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027005663 مورخ  1395/05/06محبوبه خطیبی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

579 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288353741 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/78 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فضل هللا دهقانی کلمانی فرزند اسدهللا.

45- رای شماره 139560302027005666 مورخ  1395/05/06محمد خطیبی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

18137 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292334851 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/78 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی فضل هللا دهقانی کلمانی فرزند اسدهللا.

46- رای شماره 139560302027005687 مورخ  1395/05/05عباس روئین تن فرزند یداله بشماره شناسنامه 

598 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198658207 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  31/09مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن حسینی و بانو جمیله ایزدی.

47- رای شماره 139560302027005691 مورخ 1395/05/05 معصومه جهانبانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 3 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199469114 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  31/09مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن حسینی و بانو جمیله ایزدی.

بشماره  غالمرضا   فرزند  خودسیانی  محمد  مورخ  1395/05/07   139560302027005698 شماره  رای   -48

شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129669556 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  میرزاقلی   فرزند  سیانی  خود  سکینه   1395/05/07 مورخ   139560302027005701 شماره  رای   -49

شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129686183 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

50- رای شماره 139560302027005704 مورخ   1395/05/10رسول امینی فرزند یداله بشماره شناسنامه 1210 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287665691 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9555 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/73مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

ابری فرزند عباس بشماره  اتحادی  51- رای شماره 139560302027005707 مورخ  1395/05/10اشرف خانم 

شناسنامه 1342 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283642298 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027005735 مورخ  1395/05/10اصغر غیومیان فرزند تقی بشماره شناسنامه 1450 

صادره از نطنز بشماره ملی 1239299192 در 88 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027005739 مورخ  1395/05/10فروغ اخالقی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 

1261 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285616618 در 88 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027005742 مورخ  1395/05/10محمد غیومیان فرزند اصغر بشماره شناسنامه 

2630 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289710686 در 44 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

باقر بشماره  55- رای شماره 139560302027005842 مورخ  1395/05/12عفت ساسانی خوراسگانی  فرزند 

شناسنامه 8601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283787881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 6562 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/20 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  اکبری  مورخ  1395/05/12علی   139560302027005860 شماره  رای   -56

2763 صادره از تهران بشماره ملی 0042906962 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 38 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  153/72مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

57- رای شماره 139560302027005884 مورخ 1395/05/13 عفت ساسانی خوراسگانی  فرزند باقر بشماره 

شناسنامه 8601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283787881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 9740 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  97/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027005890 مورخ  1395/05/13 نظرعلی معینی  فرزند عبداله بشماره شناسنامه 

296 صادره از اهواز بشماره ملی 1753445086 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عزیزاله  فرزند  دهاقانی  خواجه  یداله  مورخ 1395/05/14   رای شماره 139560302027005933   -59

شناسنامه 123 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129607287 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 49 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 360/21 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  سیدرضا  فرزند  حسینی  سیدمجید   1395/05/14 مورخ   139560302027005937 شماره  رای   -60

شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291429311 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9370 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  207/29مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی قدمعلی باقرزاده خوراسگانی.

بشماره  فرزند حسین  مورخ  1395/05/14زهرا گلدانی خوراسگانی  رای شماره 139560302027005938   -61

شناسنامه 1895 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291500464 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9370 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  207/29مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی قدمعلی باقرزاده خوراسگانی.

بشماره  مرتضی  فرزند  ئی  باقری کچی  اشرف   1395/05/16 مورخ   139560302027006006 شماره  رای   -62

شناسنامه 1 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659479685 در ششدانگ دو باب مغازه و زمین متصله احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12975 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  201/62مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

63- رای شماره 139560302027006023 مورخ 1395/05/16 طاهره خانی گوآباد فرزند رضا بشماره شناسنامه 

588 صادره از تهران بشماره ملی 0049661493 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت131/40  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

64- رای شماره 139560302027006026 مورخ 1395/05/16 رضا قاسمی تودشکچوئی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 8 صادره از تودشکچو بشماره ملی 5659544541 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 131/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027006099 مورخ  1395/05/17سید مسعود حسینی  فرزند سیدعباس بشماره 

شناسنامه 2604 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293391247 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6482 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027006124 مورخ 1395/05/17 سعید کشانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 63759 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1281737968 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  125/96مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از 

مالک رسمی سیف هللا آقابابائی فرزند اسماعیل.

67- رای شماره 139560302027006135 مورخ  1395/05/17اسداله صادقی بابوکانی فرزند مانده علی بشماره 

شناسنامه 42 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199524565 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 171 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/165 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی بنیاد مستضعفان و جانبازان.

68- رای شماره 139560302027006140 مورخ  1395/05/17اعظم ترکیان کردآبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 

1830 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283992876 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 174 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  92/43مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  محمدرضا  فرزند  نژاد  کیانی  حسین   1395/05/17 مورخ   139560302027006152 شماره  رای   -69

شناسنامه 692 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291454098 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6625 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  209/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  رضا  فرزند  مورخ 1395/05/17 مسعود شهامت   رای شماره 139560302027006153   -70

871 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286484103 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه تولید 

بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. 

میرزا  مرحوم حاج  فرزند  زواره  طباطبایی  مالک رسمی محمدحسین  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری 

علیرضا.

71- رای شماره 139560302027006165 مورخ  1395/05/18وجیهه سهرابی فرزند محمد بشماره شناسنامه 23 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290927286 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

72- رای شماره 139560302027006198 مورخ  1395/05/18رمضان عبدالهی خوراسگانی فرزند یداله بشماره 

شناسنامه 5859 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283760363 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 6550 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  192/61مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  مسعود  فرزند  شهامت   فریدالدین   18/05/1395 مورخ   139560302027006199 شماره  رای   -73

شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271366886 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با منع حق نقل 

و انتقال به غیر از شرکا یکباب کارگاه تولید بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدحسین 

طباطبایی زواره فرزند مرحوم حاج میرزا علیرضا.

74- رای شماره 139560302027006200 مورخ  1395/05/18نوید شهامت فرزند مسعود بشماره شناسنامه 1661 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1293053864 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با منع حق نقل و انتقال 

به غیر از شرکا یکباب کارگاه تولید بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدحسین طباطبایی 

زواره فرزند مرحوم حاج میرزا علیرضا.

75- رای شماره 139560302027006202 مورخ  1395/05/18محمدعلی زاهدی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 32 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290930295 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  هیبت  فرزند  حمزوی   مورخ  1395/05/19محمدجواد  شماره 139560302027006242  رای   -76

شناسنامه 2319 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288274726 در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت246/20  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027006246 مورخ 1395/05/19 ام البنین علی دادی نائینی فرزند علی بشماره 

شناسنامه 12497 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292517311 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  246/20مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027006332 مورخ 1395/05/14 عبدالرضا خانی امین آبادی فرزند هرمز بشماره 

شناسنامه 29 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199541923 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 56 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  179/75مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139560302027006484 مورخ 1395/05/25 سیدمهدی خادم خوراسانی فرزند سیدحسین 

بشماره شناسنامه 336 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286414717 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 256/82 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

80- رای شماره 139560302027006487 مورخ 1395/05/25 اشرف قائلیان فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 

56992 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281666955 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  256/82مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

سیداصغر   فرزند  جبلی   هاشمی  جمال  سید   1395/05/26 مورخ  شماره 139560302027006557  رای   -81

بشماره شناسنامه 68 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659582982 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  161/04مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  موسی  فرزند  دیزج  زاده  غنی  غنی   1395/05/27 مورخ   139560302027006649 شماره  رای   -82

شناسنامه 115 صادره از ارومیه بشماره ملی 2753354200 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 151 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  149/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139560302027006694 مورخ  1395/05/30بتول سادات میرحاج محمد آبادی  فرزند غالمرضا 

بشماره شناسنامه 61 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284276211 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1572 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/69 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027006696 مورخ 1395/05/30 زهرا همام نیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 4 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291330038 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 171 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محی الدین کاشفی.

بمانعلی  فرزند  کردآبادی  دهقانی  مورخ  1395/05/30قاسمعلی   139560302027006697 شماره  رای   -85

ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1283994429 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   96 شناسنامه  بشماره 

بخش  در  واقع   10353 اصلی  از  فرعی   171 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب 

الدین مالک رسمی محی  از  عادی  بصورت  الواسطه  مترمربع. خریداری مع  به مساحت 160  اصفهان  ثبت   5 

 کاشفی.

86- رای شماره 139560302027006845 مورخ  1395/06/01حبیب اله حقیقی پوده فرزند غالمحسین بشماره 

شناسنامه 33 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129820045 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 13147 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  170/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027006855 مورخ  1395/06/01ربابه صادق زاده پائین دروازه فرزند علی بشماره 

شناسنامه 61231 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281709336 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 4103 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

88- رای شماره 139560302027006872 مورخ  1395/06/02بلورناز خوش خواصفهانی فرزند کرامت اله بشماره 

شناسنامه 2183 صادره از تهران بشماره ملی 0041853156 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 177 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 279/32 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  حبیب  فرزند  قربانی  رضا  حمید   1395/06/02 مورخ   139560302027006875 شماره  رای   -89

شناسنامه 2627 صادره از تهران بشماره ملی 0056203829 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  127/66مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

90- رای شماره 139560302027006965 مورخ 1395/06/04 اصغر روستازاده شیخ یوسفی فرزند رجبعلی بشماره 

شناسنامه 3696 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110036957 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  246/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

صادق  فرزند  خولنجانی  زاده  شفیع  محمدعلی   1395/06/06 مورخ   139560302027006989 شماره  رای   -91

بشماره شناسنامه 237 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284534049 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

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

 رسمی.

92- رای شماره 139560302027007062 مورخ  1395/05/18محمدرضا شهامت فرزند مسعود بشماره شناسنامه 

18518 صادره از اصفهان بشماره ملی 0063078521 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ با منع حق نقل و انتقال 

به غیر از شرکا یکباب کارگاه تولید بتن احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 10000 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدحسین طباطبایی 

زواره فرزند مرحوم حاج میرزا علیرضا.

93- رای شماره 139560302027007102 مورخ 1395/06/07 طاهره زین العابدین محمد آبادی فرزند صفر بشماره 

شناسنامه 1086 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291492364 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

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

سند رسمی.

94- رای شماره 139560302027007104 مورخ  1395/06/07غالمحسین اخالقی بوزانی فرزند رمضانعلی بشماره 

شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291402561 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

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

سند رسمی.

95- رای شماره 139560302027007138 مورخ 1395/06/08 سید محمد حسن سنبلستان  فرزند سیدکمال 

دانگ  هفتم  پنج  و  دانگ  یک  در   1282448390 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70572 شناسنامه  بشماره 

و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

 30 فرعی از 15316 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  335/32مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  مورخ  1395/06/08سیدمحمدحسین   139560302027007143 شماره  رای   -96

از  مشاع  دانگ  هفتم  سه  و  دانگ  سه  در  ملی 1270402498  بشماره  اصفهان  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره 

 30 و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

به مساحت  335/32مترمربع. خریداری طی سند  اصفهان  ثبت  بخش 5  در  واقع  اصلی   از 15316   فرعی 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  سادات  مورخ  1395/06/08وجیهه   139560302027007148 شماره  رای   -97

مشاع  دانگ  هفتم  شش  در   1288383223 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3527 شناسنامه  بشماره 

 30 و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از 

به مساحت  335/32مترمربع. خریداری طی سند  اصفهان  ثبت  بخش 5  در  واقع  اصلی   از 15316   فرعی 

رسمی.

فرزند  سنبلستان   حسین  سیدمحمد   1395/06/08 مورخ   139560302027007159 شماره  رای   -98

دانگ  هفتم  و سه  دانگ  در سه  ملی 1270402498  بشماره  اصفهان  از  0 صادره  بشماره شناسنامه  سیدکمال 

مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره310 فرعی از 15234 اصلی و 30 

سند  طی  خریداری  مساحت  594/77مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی    15316 از   فرعی 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  سادات  وجیهه   1395/06/08 مورخ   139560302027007163 شماره  رای   -99

مشاع  دانگ  هفتم  شش  در   1288383223 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3527 شناسنامه  بشماره 

 30 و  اصلی   15234 از  فرعی  شماره310  پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از 

سند طی  خریداری  مترمربع.  مساحت 77/594  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی    15316 از   فرعی 

رسمی.

سیدکمال  فرزند  سنبلستان  سیدمحمدحسن   1395/06/08 مورخ   139560302027007167 شماره  رای   -100

دانگ  هفتم  پنج  و  دانگ  یک  در   1282448390 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70572 شناسنامه  بشماره 

مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره310 فرعی از 15234 اصلی و 30 

سند  طی  خریداری  مترمربع.  مساحت 594/77  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی    15316 از   فرعی 

رسمی.

101- رای شماره 139560302027007192 مورخ  1395/06/08مبینا امینی به والیت جد پدری عبدهللا امینی فرزند 

منصور بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1276106149 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه باستثناء بهاء یک هشتم عرصه و اعیان سه دانگ مشاع متعلق به خانم مریم گرامی ولندانی  احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  182/55مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

102- رای شماره 139560302027007196 مورخ  1395/06/08مهرنوش امینی به والیت جد پدری عبدهللا امینی 

فرزند منصور بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1273113543 در یک و نیم دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء یک هشتم عرصه و اعیان سه دانگ مشاع متعلق به خانم مریم گرامی 

ولندانی  احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/55 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  پنجعلی  فرزند  ولندانی  گرامی  مورخ  1395/06/08مریم   139560302027007200 شماره  رای   -103

شناسنامه 399 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198667214 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/55 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  رضا  سید  فرزند  حسینی  جالل  سید   1395/06/10 مورخ   139560302027007262 شماره  رای   -104

شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291306986 در ششدانگ یکباب باغ احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 9 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 13014 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

اسماعیلی و حسین عبدالحسین   ، عباسی  قنبر علی   ، اکبری  ، حسین  بختیار مرادی  مالک رسمی  از   عادی 

 ناظمی .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/31

م الف 17915

  رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان  

حسین هادیزاده«



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

احتمال ماندن بنا بسیار ضعیف است سه شنبه  16  شهریورماه   61395
ـــمـــاره  246 ســـــال دوم              ݡسݒ

ــی  ــات جهان ــان مســیر قن ــد قرب ــط زیســت، عی ــظ محی ــه حف ــدان ب  عالقه من
کیمیای وطن

 امیر برقعه ای 
مزدآبــاد میمــه تــا طبیعــت بکــر و دیدنــی تخــت ســرخ را رکاب می زننــد. بــه 
ــان در  ــد قرب ــزرگ دوچرخه ســواری در روز عی ــی ب ــط عمومــی شــهرداری میمــه، رال ــزارش رواب گ
میمــه برگــزار خواهــد شــد. محســن صدرالدیــن کرمــی، شــهردار میمــه، گفــت: ایــن برنامــه کــه بــه 
صــورت کامــال خودجــوش و توســط مــردم برنامه ریــزی شــده، پــس از کســب مجوزهــای مقامــات 
امنیتــی در روز 22 شــهریور ســال جــاری مصــادف بــا عیــد قربــان در میمــه برگــزار خواهــد شــد. 
ــی در  ــه به تازگ ــه )ک ــاد میم ــی مزدآب ــات تاریخــی و جهان ــزود: دوچرخه ســواران مســیر قن وی اف
ــا  ــزود: ب ــی اف ــد زد. کرم ــی را رکاب خواهن ــا دره دوزخ ــده( ت ــت ش ــی ثب ــراث جهان ــت می فهرس
همــکاری هیئــت بازی هــای بومــی و محلــی شهرســتان شاهین شــهر و میمــه، تیم هــای 
کوه پیمایــی، ســوارکاری و کایت ســواری، دوچرخه ســواران را در اجــرای ایــن برنامــه یــاری 
ــن مســابقه، شناســاندن مکان هــای  ــی ای ــد. شــهردار میمــه گفــت: هــدف مــردم از برپای می کنن
تاریخــی و گردشــگری زیبــای منطقــه میمــه، پاکســازی طبیعــت توســط مــردم و همچنیــن تذکــر 
بــه مســئوالن در راســتای جلوگیــری از تخریــب محیــط زیســت اســت. منطقــه تخــت ســرخ میمــه 
کــه در محــدوده پناهــگاه حیــات وحــش نیــز واقــع شــده، ســال های زیــادی اســت کــه بــه عنــوان 
 معــدن مــورد تخریــب و اســتخراج قــرار گرفتــه و نامهربانی هایــی از ایــن جنــس صــدای مــردم 
و دوســتداران محیــط زیســت را در ایــن شــهر در آورده اســت. تــن »تخــت ســرخ« میمــه، ســالیان 
ســال اســت کــه از زخــم معدنــی قدیمــی، رنــج می بــرد؛ زخمــی کــه دســت آدمــی هــر از گاهــی 

در پی تنعم خود آن را می کاود و تن رنجور »تخت سرخ« را نحیف تر می کند.

برگزاری رالی بزرگ دوچرخه سواری در میمه

هدیهجالبکیروش
کارلوسکیروش،سرمربیتیمملی،عکسباالرادرصفحهخودشمنتشرکردونوشت:افتخاروحرفهایبودن،کلیدهایی

هستندکهدرمسیراینجامجهانیخواهیمداشت.اینهاجاکلیدهاییاستکهبینبازیکنانتقسیمکردم؛هرکدامازمایکیاز
اینهاراخواهیمداشتوآنچیزهایباارزش،بهترینراهبرایبازکردنمسیرروسیههستند.

ــان  ــوی زن ــاندا و تال ــش س ــوع دو بخ ــران در مجم ــاالن ای ــوی بزرگس ــی ووش ــم مل  تی
و مــردان بــا کســب 7 مــدال طــال، 3 نقــره و 5 برنــز بــر ســکوی نایب قهرمانــی مســابقات 
ــه  ــیا ک ــاالن آس ــی بزرگس ــوی قهرمان ــای ووش ــن دوره رقابت ه ــتاد. نهمی ــیایی ایس آس
روز پنجشــنبه 11 شــهریورماه بــا حضــور نماینــدگان 20 کشــور بــه میزبانــی شــهر تایپــه 
پایتخــت تایــوان آغــاز شــده بــود، روز دوشــنبه بــا شــناخت نفــرات و تیم هــای برتــر بــه 
اتمــام رســید. در پایــان ایــن رقابت هــا و در مجمــوع دو بخــش ســاندا و تالــوی مــردان 
و زنــان تیــم ملــی ووشــوی ایــران بــا کســب 7 مــدال طــال، 3 نقــره و 5 برنــز بــه مقــام 
ــی و ســومی  ــن قهرمان ــام عناوی ــن و ویتن ــی دســت یافــت و تیم هــای چی  نایب قهرمان

را به خود اختصاص دادند. 
کاروان ووشــوی ایــران بــا کســب 7 مــدال طــال توســط تیــم دوئلیــن )محســن احمــدی 
رضــا خلــف زاده و امیــر محمدرضایــی(، »مرتضــی عظیمــی«، »معیــن تقــوی«، »یــزدان 
میرزایــی«، »عرفــان آهنگریــان«، »شــهربانو منصوریــان« و »الهــه منصوریــان«، 3 نقــره 
ــز توســط  ــی« و 5 برن ــف زاده« و »فرشــاد عرب ــی«، »رضــا خل از ســوی »ســعید فاضل
ــی«  ــکان دلفان ــمی«، »اش ــم هاش ــی«، »مری ــه دریای ــان«، »صدیق ــهیال منصوری  »س

و »مهدی محمدی« به کار خود در این مسابقات پایان داد.
ــه  ــبت ب ــاوت نس ــی متف ــا ترکیب ــه ب ــید ک ــوان رس ــن عن ــه ای ــی ب ــران در حال ــم ای  تی
مســابقات پیشــین بــه خصــوص در ســاندای مــردان بــه مصــاف حریفــان آســیایی خــود 

رفتــه بــود.

ووشوی ایران با 15 مدال، نایب قهرمان آسیا شد

لیگ برتر انگلستان
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

دلخوری خطیبی از انتشار اخبار منفی
ماشین ســازی  ســرمربی   
ادعــا می کنــد شــایعاتی کــه 
بــا  اختالفــش  دربــاره 
مدیــران ایــن باشــگاه وجــود 
عنــوان  هیــچ  بــه  دارد 
رســول  نیســت.  درســت 
خطیبــی در ایــن بــاره گفــت: 
از  بعضــی  گذشــته  روزهــای  ظــرف  متأســفانه 
ســایت های و روزنامه هــا اخبــار کــذب و بــه دور از 
اعضــای  بــا  مــن  اختــالف  دربــاره  واقعیــت 
ــد و مــن ضمــن  ــره باشــگاه منتشــر کرده ان هیئت مدی
تکذیــب آن، اعــالم می کنــم کــه مدیــر عامــل باشــگاه 
و هیئت مدیــره حــق شــکایت از رســانه هایی را کــه 
بــرای تیــم ریشــه دار ماشین ســازی حاشیه ســازی 
ــه  ــحالم ک ــیار خوش ــه داد: بس ــد، دارد. او ادام می کنن
ــز ــرم تبری ــهردار محت ــگی ش ــت همیش ــروز حمای  ام

ــهرابی  ــوم س ــره و میرمعص ــهر، هیئت مدی ــورای ش ش
ــار خــود  ــل باشــگاه ماشین ســازی را در کن ــر عام مدی
 داریــم. شــهرداری تبریــز چــه از لحــاظ ســخت افزاری 
ــه  ــات را ب ــی امکان ــزاری، تمام ــاظ نرم اف ــه از لح و چ
نحــو احســن در اختیــار تیــم ماشین ســازی قــرار داده 
اســت. مــن از اینکــه مدیــران شــهرداری تمــام تــالش 
خــود را بــرای در اختیــار قــرار دادن بهتریــن امکانــات 
ــد  ــده آل کرده ان ــرایط ای ــه و ش ــردن زمین ــم ک و فراه
ــن  ــم قدیمی تری ــدارم بتوانی ــگزارم و امی ــیار سپاس بس
تیــم فوتبــال آذربایجــان را بــه باالتریــن ســطح فوتبــال 

ایران برسانیم.

غیبت احتمالی فلینی در دربی منچستر
مروانــه فلینــی، هافبــک منچســتریونایتد، دربــی 
ــد  ــت خواه ــراوان از دس ــال ف ــه احتم ــتر را ب منچس
داد. هافبــک بلژیکــی تحــت هدایــت مورینیــو شــروع 
بســیار خوبــی در فصــل جدیــد داشــته؛ ولــی بــه 
ــل ســیتی  ــدار حســاس مقاب ــه دی نظــر می رســد او ب
ــال  ــل ه ــروزی 1-0 مقاب ــس از پی ــید. پ ــد رس نخواه
ســیتی، مورینیــو مدعــی شــد کــه فلینــی از ناحیــه کمر 
دچــار آســیب دیدگی شــده اســت. او در شکســت 
2-0 بلژیــک مقابــل اســپانیا نتوانســت تیمــش را 
همراهــی کنــد؛ ولــی بــرای تقابــل بــا قبــرس در 
مقدماتــی جــام جهانــی، او بــه همــراه شــیاطین ســرخ 
ــن حــال در  ــا ای ــرد. ب ــن ک ــک بروکســل تمری در نزدی
ــر احســاس درد  ــه کم ــر از ناحی ــار دیگ ــات، او ب تمرین
ــن  ــد را در ای ــد یونایت ــود نمی توان ــه می ش ــرد و گفت ک
دیــدار حســاس همراهــی کنــد. هنریــک میخیتاریــان 
ــل  ــدار مقاب ــد در دی ــب یونایت ــر غای ــاال دیگ ــز احتم نی
ــم ارمنســتان  ــل دو تی ــود. او در تقاب ســیتی خواهــد ب
و جمهــوری چــک دچــار مصدومیــت شــد و قــادر بــه 

ــود. ــد ب ــرخ نخواه ــیاطین س ــی ش همراه

عمل قلب باز روی قیصر فوتبال آلمان
فرانتــس بکــن بائــر، اســطوره فوتبــال آلمــان کــه بــه 
عنــوان بازیکــن و مربــی مقــام قهرمانــی جهــان را از آن 
خــود کــرد، تحــت عمــل جراحــی قلــب قــرار گرفــت. 
فرانتــس بکن بائــر ابتــدای هفتــه جــاری در کشــورش 
ــالم  ــق اع ــت. مطاب ــرار گرف ــی ق ــل جراح ــت عم تح
روزنامــه بیلــد، روی رئیــس افتخــاری باشــگاه بایــرن 
 مونیــخ کــه بــه قیصــر فوتبــال آلمــان معــروف اســت

ــر اســاس  ــاز انجــام گرفــت. ب ــب ب عمــل جراحــی قل
 اعــالم مطبوعــات ایــن عمــل موفقیت آمیــز بــوده 
و حــاال اســطوره 70 ســاله بایــد در مرکــز درمانــی 
واقــع در جنــوب آلمــان دوره نقاهــت را ســپری کنــد. 
بکــن بائــر کــه در ماه هــای اخیــر مــورد اتهــام کمیتــه 
ــت  ــده اس ــم ش ــه و مته ــرار گرفت ــا ق ــی فیف انضباط
کــه در جریــان رشــوه دادن بــه برخــی مســئوالن 
فیفــا بــرای کســب میزبانــی جــام جهانــی 2006 
آلمــان نقــش داشــته، بــه زودی بایــد در دادگاهــی در 

ــد. ــود باش ــات خ ــخگوی اتهام ــوئیس، پاس س

 جالل رافخایی 
از فوتبال خداحافظی کرد

ــن  ــی از ای ــس از جدای ــم ماشین ســازی پ مهاجــم تی
ــرای همیشــه کفش هایــش را آویخــت. جــالل  تیــم ب
ــال ها از  ــد از س ــانزدهم بع ــگ ش ــه در لی ــی ک رافخای
ملــوان جــدا شــد و ماشین ســازی را بــرای ادامــه 
ــول  ــا رس ــالف ب ــس از اخت ــرد، پ ــاب ک ــال انتخ فوتب
ــد.  ــدا ش ــزی ج ــان تبری ــع سبزپوش ــی از جم خطیب
رافخایــی کــه گفتــه می شــد بــه تیــم خونــه بــه خونــه 
بابــل می پیونــدد، در تصمیمــی عجیــب تصمیــم گرفــت 
ــی  ــال خداحافظ ــا فوتب ــزد و ب ــش را بیاوی کفش های
از  می گویــد:   تصمیمــش  دربــاره  رافخایــی  کنــد. 
ــا  ــدارم؛ ام ــازی کــردن ن ــرای ب ــی مشــکلی ب نظــر بدن
ــرم  ــذت نمی ب ــال ل ــه از فوتب ــت ک ــن اس ــت ای  واقعی
و تصمیــم گرفتــم بــرای همیشــه خداحافظــی کنــم. از 
همــه مربیانــی کــه برایــم زحمــت کشــیدند، متشــکرم 
ــد  ــر کن ــی ام تغیی ــیر زندگ ــده مس ــدوارم در آین  و امی

و روزهای خوبی را سپری کنم.

 دلخوری کادر فنی استقالل 
از مشکالت مالی

ظاهــرا مشــکالت مالــی آبی هــا در ابتــدای فصــل کادر 
فنــی ایــن تیــم را کمــی دلخــور کــرده اســت. در حالــی 
ــذرد، کادر  ــر می گ ــاز لیگ برت ــاه از آغ ــدود 2 م ــه ح ک
فنــی تیــم اســتقالل هنــوز پولــی بابــت قراردادهایشــان 
ــوری  ــث دلخ ــوع باع ــن موض ــد و ای ــت نکرده ان دریاف

آن هــا شــده اســت. 
ــتقالل  ــی اس ــای کادر فن ــود اعض ــه می ش ــه گفت البت
انجــام  باشــگاه  ایــن  مدیــران  بــا  صحبت هایــی 
داده انــد؛ امــا فعــال در ایــن باشــگاه ذی حســاب 
پــول مقــدور  بنابرایــن پرداخــت  و  نــدارد   وجــود 

نیست.

 احتمال ماندن بنا بسیار ضعیف است
ــا  ــتی ب ــیون کش ــر فدراس دبی
بیــان اینکــه شــورای فنــی 
قبــال  در  فرنگــی  کشــتی 
بنــا  محمــد  خداحافظــی 
می کنــد  تصمیم گیــری 
ــه موضــع  ــا توجــه ب ــت: ب گف
طــی  شــورا  ایــن  اعضــای 
روزهــای اخیــر، موافقــت بــا مانــدن بنــا بســیار ضعیــف 
اســت. حمیــد بنی تمیــم، دربــاره موضــع فدراســیون 
کشــتی در قبــال خداحافظــی محمــد بنــا، ســرمربی تیــم 
ملــی کشــتی فرنگــی ایــران، پــس از ناکامــی در المپیــک 
ــان کشــتی  ــن مربی ــا، یکــی از بهتری ــرد: بن ــار ک ــو اظه ری
ــران اســت؛ امــا سیاســت فدراســیون کشــتی  فرنگــی ای
ایــن اســت کــه شــورای فنــی دربــاره قبــول یــا رد 
ــر  ــواره ه ــرد و هم ــم بگی ــا تصمی ــد بن خداحافظــی محم
تصمیمــی کــه توســط شــورای فنــی کــه بــزرگان کشــتی 
ایــران در آن حضــور دارنــد، اتخــاذ شــود، فدراســیون 
ــاره  ــان درب ــرد. او در پای ــد ک ــل خواه ــه آن عم ــتی ب کش
ــدا  ــرد: ابت ــز خاطرنشــان ک ــا نی گزینه هــای جانشــینی بن
ــه صــورت  ــی کشــتی فرنگــی ب ــد موضــع شــورای فن بای
رســمی اعــالم شــود تــا نســبت بــه ایــن موضــوع اقــدام 

صورت گیرد.

کاش نورمحمدی از تیم جدا نمی شد
گفــت:  ســیاه جامگان  فوتبــال  تیــم  کاپیتــان 
تمرینــات خوبــی بــه همــراه دیدارهــای تدارکاتــی 
ــا  ــتیم و تنه ــر داش ــگ برت ــالت لی ــب در تعطی مناس
بــود.  نورمحمــدی  رفتــن  ناراحت کننــده  نکتــه 
حســین بادامکــی درخصــوص شــرایط کلــی تیــم 
تدارکاتــی  دیدارهــای  کــرد:  اظهــار  ســیاه جامگان 
خوبــی را پشــت ســر گذاشــتیم. دیــدار خوبــی هــم بــا 
پدیــده داشــتیم و هــر دو تیــم نمایــش قابــل قبولــی 
ــی  ــتانه این چنین ــای دوس ــزاری بازی ه ــتند. برگ داش
خیلــی بــه هــر دو تیــم شــهرمان کمــک می کنــد 
ــابقات  ــه مس ــری در ادام ــی بهت ــرایط آمادگ ــا ش ــا ب ت
لیــگ برتــر حضــور پیــدا کننــد. بازیکــن تیــم فوتبــال 
نورمحمــدی  رفتــن  بــه  اشــاره  بــا   ســیاه جامگان 
ــرد:  ــح ک ــیاه جامگان تصری ــدنش در س ــان ش و کاپیت
کاپیتــان بــودن بــرای مــن اصــال مهــم نیســت؛ ولــی 

ــد. ــدا نمی ش ــا ج ــع م ــدی از جم کاش نورمحم

هدفمان رسیدن به جام جهانی است
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال نوجوانــان می گویــد 
ــی  ــام جهان ــهمیه ج ــه س ــیدن ب ــش رس ــدف تیم  ه
و کســب رتبــه نخســت مســابقات قهرمانــی آسیاســت. 
عبــاس چمنیــان دربــاره وضعیــت تیــم ملــی فوتبــال 
نوجوانــان ایــران در آســتانه رقابت هــای قهرمانــی 
ــی 2017 در  ــام جهان ــهمیه ج ــب س ــیا 2016 و کس آس
هنــد اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه زمانــی کــه در اختیــار 
مــا بــود، برنامه ریــزی کردیــم و فکــر می کنــم حــدودا 
70 – ۸0 درصــد از برنامه هــای مــا اجرائــی شــده 
ــل  ــه دلی ــز ب ــده نی ــد باقی مان ــدود 20 درص ــت. ح اس
محدودیــت زمانــی اجرائــی نشــد. فکــر می کنــم 
شــرایط فعلــی مســاعد اســت و قــدم مثبــت و بزرگــی 
برداشــته ایم. 10 روز تــا شــروع مســابقات باقــی مانــده 
و در آخریــن اردوی تیــم بــه دنبــال دو هــدف هســتیم. 
ــه داد:  ــان ادام ــال نوجوان ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی س
ــردن روی  ــزه و کار ک ــاد انگی ــا، ایج ــدف نخســت م ه
وضعیــت روحــی - روانــی بازیکنــان اســت و دومیــن 
ــت  ــی اس ــی و تاکتیک ــای فن ــان ورود برنامه ه هدفم
ــم. در  ــام داده ای ــته انج ــای گذش ــی ماه ه ــه در ط ک
حــال حاضــر، 23 بازیکــن آمــاده در اردوی تیــم ملــی 
حضــور دارنــد و امیــدوارم تــا شــروع مســابقات همــه 

ــان ســالمت خــود را حفــظ کننــد. بازیکن

اللوویچ: خادم، مردی مورد اعتماد است
اتحادیــه جهانــی کشــتی دربــاره عضویــت رســول 
ایــن  اجرائــی  و کمیتــه  هیئت رئیســه  در  خــادم 
ــره دوســاالنه رخ داد  ــه در کنگ ــی ک ــه و اتفاقات اتحادی
مطلــب نوشــت. ســایت ایــن اتحادیــه نوشــت: کنگــره 
جهانــی بــه 6 تــن از اعضــای اتحادیــه جهانــی کشــتی 
بــرای حضــور در هیئت رئیســه رأی داد کــه هــر کــدام 
ــن ســمت انتخــاب  ــرای ای ــه مــدت شــش ســال ب ب
ــه  ــک از ترکی ــد آیی ــری احم ــل از رأی گی ــده اند. قب ش
 بازنشســتگی خــود را از هیئت رئیســه اعــالم کــرد 
ــن  ــه باالتری ــی را ک ــد طالی ــی گردنبن ــه جهان و اتحادی
نشــان ایــن ســازمان اســت، بــه او اهــدا کــرد. آییــک 
ــوده و مــدال  بیــش از 20 ســال عضــو هیئت رئیســه ب
ورزشــی اش  کارنامــه  در  نیــز  را  المپیــک  طــالی 
بــه عنــوان عضــو  انتخــاب خــادم  دارد. اللوویــچ 
هیئت رئیســه را ســتایش کــرد و گفــت: آقــای خــادم 
ــه هیئت رئیســه  ــی را ب ــاور نکردن ــه ب تخصــص و تجرب
ــورد  ــرد و م ــردی جوانم ــه م ــد آورد و او همیش خواه
ــه  ــرای هیئت رئیس ــور او ب ــت. حض ــوده اس ــاد ب  اعتم

و ورزش کشتی بسیار ارزشمند است.

 تعیین مکان برگزاری دیدار 
تراکتورسازی و پرسپولیس

دیــدار بیــن تراکتورســازی تبریــز و پرســپولیس از 
ــی  ــر در ورزشــگاه اختصاص ــم لیــگ برت ــه پنج هفت
ــا  ــود. بن ــزار می ش ــز برگ ــازی تبری ــگاه تراکتورس باش
بــه درخواســت باشــگاه تراکتورســازی تبریــز بــه علــت 
آمــاده نبــودن چمــن ورزشــگاه یــادگار امــام و موافقــت 
شــورای تأمیــن اســتان آذربایجــان شــرقی، برگــزاری 
دیــدار بیــن دو تیــم تراکتورســازی تبریز و پرســپولیس 
ــز  ــران در ورزشــگاه اختصاصــی تراکتورســازی تبری ته
از نظــر ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران بالمانــع اســت. 
ایــن مســابقه در هفتــه پنجــم مســابقات لیــگ برتــر 
و 15  روز شــنبه 21 شــهریور ۹5 رأس ســاعت 17 
دقیقــه در ورزشــگاه اختصاصــی تراکتــور ســازی تبریــز 

برگــزار می شــود.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در دومیــن گام مرحلــه 
نهایــی انتخابــی جــام جهانــی 201۸ روســیه بــه 
مصــاف تیــم متحول شــده چیــن خواهــد رفــت. ایــن 
ــگاه  ــروز در ورزش ــه ام ــاعت 16و 05 دقیق ــازی از س ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــگ برگ ــنگ یان ــهر ش ش
   ایران

ــه  ــنبه هفت ــی روش روز پنجش ــوس ک ــاگردان کارل  ش
گذشــته توانســتند در نخســتین بــازی، 3 امتیــاز 
حســاس و روحیه بخــش را در دقایــق پایانــی مقابــل 
قطــر کســب کننــد و بــا تفاضــل گل بهتــر نســبت بــه 
کــره  جنوبــی و ازبکســتان، دیگــر تیم هــای پیــروز ایــن 
هفتــه بــه صــدر جــدول برونــد. گل هــای ایــران را در 
ــژاد و علیرضــا جهانبخــش  ــازی رضــا قوچان ن ــن ب ای
بــه ثمــر رســاندند و آندرانیــک تیموریــان هــم بهتریــن 
بازیکــن زمیــن لقــب گرفــت. تیــم کــی روش بــا 
ــد شکســت نخــوردن  ــه رون ــل قطــر، ب ــروزی مقاب پی
ــای  ــل تیم ه خــود در طــول ســه ســال گذشــته مقاب
آســیایی تــداوم بخشــید تــا از ایــن نظــر، بــا اعتمــاد 
ــود. از  ــر ش ــن ظاه ــل چی ــتری مقاب ــس بیش ــه نف ب
ــیایی  ــای آس ــل تیم ه ــران مقاب ــت ای ــن شکس آخری
ــم  ــت ه ــن شکس ــه ای ــذرد ک ــدود 1200 روز می گ ح
ــم خــورده  ــازی دوســتانه رق ــک ب ــل عمــان در ی مقاب
ــا  ــا قطــر، ب ــدار ب ــران پــس از دی ــود. ملی پوشــان ای ب

انجــام یــک تمریــن در تهــران شــامگاه روز جمعــه بــا 
پــرواز چارتــر راهــی شــهر چنــگ یانــگ شــدند و پــس 
ــا  ــن شــهر هم مــرز ب ــه ای از حــدود هشــت ســاعت ب
ــن  ــم در ای ــان روز ه ــیدند و در هم ــمالی رس ــره ش ک
شــهر، نخســتین تمریــن خــود را بــه بــه دلیــل بــارش 
بــاران در ســالن وزنــه انجــام دادنــد. بــرای تیــم ملــی 
ــا  ــدار ب ــه دلیــل اخــراج در دی ــام ب ــران، جــواد نکون ای
قطــر، روی نیمکــت نخواهــد نشســت و وضعیــت 
اشــکان دژاگــه هــم بــه دلیــل مصدومیــت نامشــخص 
اســت. حضــور ایــن بازیکــن بــا تجربــه قطعــا در بــازی 
ــر دارد و تمــام ســعی کادر پزشــکی و  ــی تأثی تیــم مل

ــن بازیکــن اســت. ــران، اســتفاده از ای ــی ای فن

   اژدهای زرد
ــی  ــت، در حال ــه نخس ــز در هفت ــن نی ــی چی ــم مل تی
ــی  ــره جنوب ــه گل از ک ــا س ــه دوم ب ــاز نیم ــه در آغ ک
ــد؛  ــران کن ــت دو گل را جب ــود، توانس ــاده ب ــب افت عق
ــره  ــت ک ــه گل نخس ــید. البت ــوم نرس ــه گل س ــا ب ام
ــودی  ــتباه وارد دروازه خ ــه اش ــا ب ــن چینی ه را بازیک
ــتباه تر  ــا کم اش ــر چینی ه ــا اگ ــه بس ــود و چ ــرده ب ک
یــک  ســئول  در  می توانســتند  می شــدند،  ظاهــر 
ــل  ــد. در مقاب ــدر خــود کســب کنن ــب ق ــاز از رقی امتی
ــم بــه  کــره، ژنــگ ژی بازیکــن شــماره 10 ایــن تی
اشــتباه دروازه چیــن را بــاز کــرد و دو گل ایــن کشــور 
ــا  ــد. چینی ه ــن زدن ــو جــون می را هــم یوهــای و هائ

ــه در طــول ســال های گذشــته ســرمایه گذاری های  ک
ایــن دوره  انجــام داده انــد، در  کالنــی در فوتبــال 
ــام  ــه ج ــان را ب ــد خودش ــه بتوانن ــتند ک ــدوار هس امی
جهانــی 201۸ کــه در کشــور همسایه شــان برگــزار 
از  ایــن تیــم پیــش  می شــود، برســانند. مربــی 
مســابقات و در چنــد روز اخیــر هــم اعــالم کــرده بــود 
کــه ایــران، قدرتمندتریــن تیــم ایــن گــروه اســت و کار 
ــن  ــا ای ــد داشــت؛ ب ــل ایرانی هــا خواهن ســختی مقاب
ــد.  ــاده کرده ان ــروزی آم ــرای پی ــان را ب ــال خودش ح
آن هــا پیــش از دیــدار بــا ایــران در پــی تــدارک 
شــرایط مناســبی بــرای تیــم ملــی کشورشــان هســتند 
ــی  ــاز، از میزبان ــتین امتی ــب نخس ــن کس ــا در عی ت
ــات  ــی از اقدم ــد. یک ــتفاده را ببرن ــت اس ــود نهای خ
چینی هــا، برگــزاری بــازی در شــهر شــنگ یانــگ 
ــی  ــرات خوش ــواره خاط ــا هم ــرای آن ه ــه ب ــت ک  اس

را دربر داشته است.
   ورزشگاه شنگ یانگ

چینی هــا کــه معمــوال در پکــن و ورزشــگاه النــه 
پرنــده از مهمانــان خــود پذیرایــی می کننــد، ایــن بــار 
بــرای دیــدار بــا تیــم ملــی فوتبــال ایــران شــهر شــنگ 
 یانــگ را انتخــاب کردنــد. چیــن و ایــران در طــول 23 
دیــداری کــه برابــر هــم برگــزار کردنــد، تنهــا یــک بــار 
ــا  ــن ب ــه چی ــد ک ــه مصــاف هــم رفتن ــن شــهر ب در ای

ــران را شکســت داد. ــر 0 ای حســاب 2 ب

گزارش کیمیای وطن از دیدار ایران-چین:

شکار اژدها در شنگ یانگ

ســرعتی زن تیــم ملــی والیبــال بانــک ســرمایه 
گفــت: بــا وجــود خســتگی کــه داشــتیم، توانســتیم 
ــی  ــام قهرمان ــه مق ــیا ب ــگاه های آس ــام باش در ج
برســیم و ایــن نشــان می دهــد کــه ســطح والیبــال 

ــت. ــران باالس ای
ــم  ــی تی ــاره قهرمان ــادل غالمــی درب  ع
جــام  والیبــال  در  ســرمایه  بانــک 
باشــگاه های آســیا اظهــار کــرد: ســطح 
ــن  ــاهد ای ــود و ش ــوب ب ــابقات خ مس
بودیــم کــه نســبت بــه دوره هــای قبــل 
بازیکنــان باکیفیتــی از اروپــا و آمریــکا 
در ایــن رقابت هــا حاضــر بودنــد. در 

تمــام بازی هایمــان عملکــرد خوبــی از خودمــان بــه 
ــب  ــه کس ــق ب ــت موف ــتیم و در نهای ــش گذاش نمای
ــام  ــور در ج ــواز حض ــدیم و ج ــی ش ــوان قهرمان عن

ــم.  ــب کردی ــم کس ــان را ه ــگاه های جه باش
ــی  ــم مل ــاره تی ــال درب ــی والیب ــم مل ســرعتی زن تی
والیبــال نیــز گفــت: تیــم ملــی والیبــال رقابت هــای 

ــه ماننــد المپیــک را پشــت ســر گذاشــته  مهمــی ب
ــه نظــر مــن عملکــرد مــا در برزیــل قابــل  اســت. ب
قبــول بــود؛ چــرا کــه ایــن اولیــن تجربــه حضورمــان 

ــود.  ــا ب ــن رقابت ه در ای
ــی  ــم مل ــکاری تی ــه هم ــاره ادام او درب
ــز  ــو نی ــول لوزان ــا رائ ــران ب ــال ای والیب
اختیــارات  حیطــه  در  ایــن  گفــت: 
فدراســیون والیبــال اســت و آن هــا 
بــاره  ایــن  در  بایــد  کــه  هســتند 
تصمیم گیــری کننــد و بهتریــن شــخص 
را بــرای تیــم ملــی انتخــاب کننــد. 
والیبــال عملکــرد  قطعــا فدراســیون 
چنــد ماهــه لوزانــو را بررســی خواهــد کــرد و دربــاره 
ــد. او در  ــام می ده ــی را انج ــری نهای آن تصمیم گی
پایــان دربــاره خداحافظــی اش از تیــم ملــی والیبــال 
 گفــت: مــن هنــوز چنیــن تصمیمــی نگرفتــه ام 
 و هیــچ چیــز در ایــن رابطــه مشــخص نیســت 

و فعال به بازی های آینده فکر می کنم. ورزش3

عادل غالمی:
 تصمیم به خداحافظی از تیم ملی نگرفته ام

رکــورددار پرتــاب وزنــه زنــان ایــران گفــت: تصمیمــی 
بــرای بازگشــت بــه دوومیدانــی نــدارم؛ چــرا کــه بــه 
ــا  ــر م ــت. مگ ــادی نیس ــیون اعتم ــای فدراس قول ه

ــم؟ ــن شــرایط بجنگی ــا ای ــم ب ــدر می توانی چق
لیــال رجبــی دربــاره نتیجــه خــود در 
ــوب  ــه خ ــرد: نتیج ــار ک ــک اظه المپی
ــتم  ــه می خواس ــوردی ک ــه رک ــود و ب نب
تمرینــی  هیــچ  هــم  االن  نرســیدم. 
هــم  برنامــه ای  و  نمی دهــم  انجــام 

نــدارم.  مســابقه ها  بــرای 
رکــورددار پرتــاب وزنــه زنان ایــران درباره 
علــت نتیجــه ضعیــف خــود در المپیــک 

ــدال  ــانس م ــه ش ــم ک ــم بگوی ــن نمی توان ــت: م گف
ــی  ــه راه ــت ک ــود داش ــکان وج ــن ام ــا ای ــودم؛ ام ب
ــه مــن داشــتم ــی ک ــا امکانات ــال شــوم. اصــال ب  فین
ــفانه  ــت. متأس ــود نداش ــدال وج ــن م ــکان گرفت ام
تغییــر ســاعت تأثیــر منفــی بــر مــن گذاشــت و در کل 
شــرایط قبــل اعــزام هــم خــوب نبــود و همــه مســائل 

دســت بــه دســت هــم داد تــا مــن در مســابقه افــت 
داشــته باشــم. 

اینکــه تصمیم گیــری درســتی  بیــان  بــا  رجبــی 
ــان صــورت  ــاره مربی ــه المپیــک درب ــل از اعــزام ب قب
ورزشــکار   10 وقتــی  نگرفــت، گفــت: 
اعــزام می شــود، بایــد تصمیم گیــری 
ــام  ــان انج ــزام مربی ــاره اع ــتی درب درس
ــو  ــه ری ــی ب ــه جــای اینکــه مرب شــود. ب
ببرنــد، درنظــر داشــتند مســئول کمیتــه 
آمــوزش فدراســیون را بــه بازی هــا اعــزام 
کننــد. اصــال تقســیم بندی درســت نبــود؛ 
وگرنــه چــه دلیلــی داشــت کــه دو مربــی 
ســرعت بــه ریــو برونــد. ایــن مشــکل فقــط مربــوط 
بــه مــن نبــود؛ بلکــه صمیمــی، ارزنــده و دیگــر 
پرتابگــران نیــز مشــکل مربــی داشــتند. رجبــی درباره 
ــی  ــری از دوومیدان ــر کناره گی ــی ب ــم خــود مبن تصمی
گفــت: تصمیــم گرفتــم دیگــر ورزش نکنــم؛ چــرا کــه 

ــود شــرایط فدراســیون اصــال مناســب نیســت. ن

لیال رجبی:
به دوومیدانی برنمی گردم؛ چرا که به قول ها اعتمادی ندارم
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حتما بخوانید!
هنر گیوه بافی مهریز احیا می شود

گفتــه می شــود کــه در حــال حاضــر از هــر 10 تــا 15 
شــغل در جهــان، یــک شــغل در زمینــه گردشــگری اســت. 
ــم  ــک پانزده ــا ی ــم ی ــک ده ــن ی ــی بی ــی رقم ــن یعن ای
ــه  ــت. ب ــگری اس ــه گردش ــوط ب ــان، مرب ــغل های جه ش
گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، آخریــن آمارهــا حاکــی از 
ــق  ــران متعل ــکاری در ای ــرخ بی آن اســت کــه بیشــترین ن
 بــه شــهرهایی هســتند کــه جاذبه هــای گردشــگری 
ــان  ــد. کارشناس ــردی دارن ــی منحصربه ف ــراث فرهنگ و می
ــون گردشــگر حــدود  ــا 10 میلی ــرای 5 ت ــا ب ــد تنه می گوین
500 هــزار تــا یــک میلیــون فرصــت شــغلی ایجــاد 

می شــود.
اشتغالزایی 

 میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، 3 حــوزه 
ایــن  در  می تــوان  می رونــد.  شــمار  بــه  اشــتغال زای 
ــتغال  ــترین اش ــر بیش ــرمایه گذاری کمت ــا س ــوزه ب 3 ح
ــف و متوســط  ــرای اقشــار ضعی ــم ب ــرد؛ آن ه را ایجــاد ک
جامعــه یعنــی موضوعــی کــه اکنــون بــه شــدت نیازمنــد 
آن هســتیم. در حــوزه میــراث فرهنگــی می توانیــم در 
زمینــه انجــام پژوهش هــای تاریخــی، فرهنگــی، حفاظــت 
محوطه هــای  و  بافت هــا  بناهــا،  احیــای  و  مرمــت 
ــیم.  ــته باش ــگر را داش ــذب گردش ــی ج ــی و فرهنگ تاریخ
در حــوزه صنایــع دســتی حــدود 300 رشــته هنرهــای 
ســنتی وابســته بــه معمــاری تــا هنرهــای ســنتی در زمینــه 
کارهــای چوبــی، فلــزی، ســفالی، شیشــه، پارچــه و ... از 

ــم کاری  ــی، خات ــفالگری، قلمزن ــازی، س ــه کاشی س جمل
منبــت کاری، مینــاکاری، ســوزن دوزی و ... وجــود دارد 
ــد.  ــگر می کن ــذب گردش ــم ج ــا ه ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ک
 در حــوزه گردشــگری، در زمینــه هتلــداری، رســتوران داری

حمل ونقــل تــا دفاتــر خدمــات گردشــگری و دیگــر 
خدمــات وابســته می تــوان گردشــگر بــه ایــران آورد. 
ــر  از خصوصیــات اشــتغال زایی ایــن 3 حــوزه غیــر از کارب
ســرمایه گذاری  ســرانه  بــا  اشــتغال  ایجــاد  و  بــودن 
 پاییــن و ایجــاد اشــتغال بــرای اقشــار ضعیــف، متوســط 

و فرهیختــه جامعــه، توزیــع متناســب آن در ســطح جامعه 
خصوصــا مناطــق کمتــر توســعه یافته اســت.

چشماندازتوسعهگردشگری 
هــر چنــد آمــار گردشــگران ورودی توســط مســئوالن 
ــار  ــی آم ــام شــده، ول ــون اع گردشــگری حــدود 3 میلی
ــای  ــق توره ــده از طری ــگران ورودی سازماندهی ش گردش
ــت  ــری در صنع ــادی مؤث ــش اقتص ــه نق ــگری ک گردش
گردشــگری دارنــد، بالــغ بــر حــدود 120 هــزار نفــر اعــام 
ــم  ــن رق ــوان ای ــی می ت ــا خوش بین ــه ب ــت ک ــده اس  ش

را حــدود یــک میلیــون نفــر گردشــگر ورودی بــرآورد 
کــرد کــه حــدود )یــک دهــم درصــد( تعــداد گردشــگران 
ــر  ــی را شــامل می شــود؛ ایــن تعــداد بســیار پایین ت جهان
ــگری  ــعه گردش ــم انداز توس ــند چش ــذاری در س از هدف گ
اســت کــه حــدود )1.5 درصــد( تعــداد گردشــگران جهانــی 
تعییــن شــده اســت. حــال چنانچــه درآمــد ایــن تعــداد 
گردشــگر را بــا متوســط هزینه کــرد هــر گردشــگر در 
خاورمیانــه محاســبه کنیــم، بالــغ بــر حــدود 800 میلیــون 
دالر خواهــد شــد کــه )6 صــدم درصــد( درآمــد گردشــگری 
ــز از هــدف  ــی را شــامل می شــود. ایــن شــاخص نی جهان
ــگری  ــعه گردش ــم انداز توس ــند چش ــده در س ــن ش تعیی
بالــغ بــر )2 درصــد( بســیار کمتــر اســت. در حــال حاضــر 
ــد از  ــدود 10 درص ــگری ورودی ح ــی از گردش ــد ناش درآم
ــه  ــود ک ــامل می ش ــور را ش ــات کش ــادرات خدم ارزش ص
نســبت بــه شــاخص متوســط جهانــی، بالــغ بــر 30 درصــد 
پایین تــر  اســت. ســهم کشــور مــا بــه رغــم وجــود تاریــخ 
 و فرهنــگ متنــوع و تمــدن کهــن بــا جاذبه هــای تاریخــی
فرهنگــی و طبیعــی بســیار، از ایــن صنعــت ســودآور - چــه 
بــه لحــاظ تعــداد و چــه بــه لحــاظ گــردش مالــی - بســیار 
ناچیــز اســت و بــه عبارتــی کشــور ایــران بــه دلیــل نبــود 
ــود  ــهم خ ــته س ــت نتوانس ــب، سال هاس ــت مناس  مدیری
را از ایــن صنعــت اشــتغال زا و ارزآور جهانــی به دســت آورد 
ــرح در ســند چشــم انداز  ــات مط ــی نتوانســته الزام و حت

توســعه گردشــگری را محقــق کنــد.

ده میلیون گردشگر برابر با یک میلیون فرصت شغلی

ــی  ــدازی کارگاه ــا راه ان ــی ب ــت گیوه باف ــر و صنع هن
ــز در  ــزای شهرســتان مهری آموزشــی در روســتای هن

ــود.  ــا می ش ــزد احی ــتان ی اس
فرهنگــی میــراث  مســئول  فاحتــی   محمدرضــا 

ــز در  ــتان مهری ــگری شهرس ــتی و گردش ــع دس صنای
ایــن رابطــه گفــت: کارگاه گیوه بافــی در روســتای 

هنــزا بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان 
ــز، بخشــدار، مســئوالن ادارات  مهری
اعضــای  و  دهیــار  شهرســتان، 
شــورای اســامی و جمعــی از اهالی 
قدیمــی  در حمــام  روســتا  ایــن 
بهره بــرداری  بــه  هنــزا  روســتای 

ــید.  رس
 وی بیــان کــرد: هنــر چاقوســازی

ــاز در  ــی از دیرب ســبدبافی و گیوه باف
شهرســتان مهریــز رواج داشــته و جــزو صنایع دســتی 
 ایــن شهرســتان بــه حســاب می آینــد. در ایــن میــان 
ــز در  ــر چاقوســازی و ســبدبافی شهرســتان مهری هن
ــه ثبــت رســیده اســت.  ــار ملــی کشــور ب فهرســت آث

از جملــه  فاحتــی خاطرنشــان کــرد: گیوه بافــی 
هنرهــای دســتی شهرســتان مهریــز اســت کــه مــواد 
ــه ای  ــخ پنب ــرم گاو و ن ــی، چ ــه نخ ــه آن را پارچ اولی

تشــکیل می دهــد. 
 وی ادامــه داد: گیوه بافــی شــامل تخــت  کشــی 
و رویــه چینــی اســت کــه تخــت کشــی را بــه دلیــل 
ــار  ــردان و روب ــودن آن، م ــخت ب س
چینــی یــا رویــه چینــی را زنــان 
انجــام می دهنــد. گفتنــی اســت 
حمــام هنــزا در گذشــته بااســتفاده 
و متروکــه مانــده بــود؛ ولــی بــا 
 مشــارکت اداره میــراث فرهنگــی
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
دهیــاری  مهریــز،  شهرســتان 
روســتا و همــکاری شــرکت تعاونــی 
ــر 400  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــز ب ــاران مهری وحــدت دهی
میلیــون ریــال مرمــت شــده و هم اکنــون بــه عنــوان 
گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد  گیوه بافــی   کارگاه 

است.

هنرگیوهبافیمهریزاحیامیشود
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــورای  ــت ش ــاری در نشس ــدون الهی ــان، فری ــتان اصفه اس
پژوهــش اداره کل میــراث فرهنگــی کــه بــا حضــور معاونــان 
و کارشناســان بخش هــای مختلــف اداره کل و همچنیــن 
ــزی  ــات، برنامه ری ــروه مطالع ــر و اعضــای گ ــا حضــور مدی ب

ــراث فرهنگــی  و آینده پژوهــی اداره کل می
اســتان برگــزار شــد، بــا تأکیــد بــر اهمیــت 
فعالیت هــای پژوهشــی در ســه حــوزه 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
از  کل  اداره  ایــن  افــزود:  گردشــگری 
طرح هــای پژوهشــی کــه جنبــه عملیاتــی 
حمایــت  باشــد،  داشــته  اجرایــی   و 

و پشتیبانی می کند. 
ــن نشســت ــرد: در ای ــح ک ــاری تصری  الهی

پژوهش هایــی کــه از ســوی فارغ التحصیــان و دانشــجویان 
و افــراد متخصــص بــه دفتــر مطالعــات، برنامه ریــزی 
 و آینده پژوهــی ســازمان ارائــه شــده بــود، مــورد نقــد 

و بررســی قــرار گرفــت و بــه طرح هایــی کــه جنبــه عملیاتــی 
بیشــتری داشــتند، امتیــاز باالتــری داده شــد. 

ــی مقــدم  ــژن خلیل ــن نشســت، بی در بخــش دیگــری از ای
آینده پژوهــی  و  برنامه ریــزی  مطالعــات،  مدیرگــروه 
رشــد  بــه  رو  رونــد  از  ارائــه گزارشــی  اداره کل، ضمــن 
پژوهش هــای انجــام شــده، عنــوان 
ــزی و  ــات، برنامه ری ــر مطالع ــرد: دفت ک
 آینده پژوهــی اداره کل میــراث فرهنگــی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
اصفهــان بــا رســالت مطالعــه، پژوهــش 
بــا  آینده پژوهانــه  برنامه ریــزی  و 
هــدف تبدیــل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان 
پویــا،  برنامه محــور،  ســازمانی  بــه 
ســرزنده و توســعه یافته به منظور پیشــتازی اســتان اصفهان 
ــود  ــای اساســی خ ــی از راهبرده ــور، یک ــای مذک  در عرصه ه

را شناسایی اولویت های پژوهشی قرار داده است.

میراثفرهنگیاصفهانازپژوهشهایکاربردیپشتیبانیمیکند
بهقلمآیتهللاالعظمیمکارمشیرازی

کتاب»مبانیتفسیرقرآن«منتشرشد
تفســیری  اثــر  جدیدتریــن 
مــکارم  العظمــی  آیــت هللا 
شــیرازی بــا عنــوان »مبانــی 
تفســیر قــرآن« منتشــر شــد. در 
ایــن کتــاب، بیســت اصــل بــرای 
ــه  ــر گرفت ــرآن در نظ ــیر ق تفس
ــی  ــاب »مبان ــت. کت ــده اس ش
تفســیر قــرآن« شــامل سلســله بحث های تفســیری بــه 
قلــم آیــت هللا العظمــی مــکارم شــیرازی در 536 صفحــه و در 
امــام  انتشــارات  ســوی  از  نســخه   2000 شــمارگان 

علی بن ابی طالب)ع( منتشر شده است.

مدیرکلتبلیغاتاسالمیچهارمحالوبختیاری
عنوانکرد:

کمبودروحانیوناعزامیفعال
درحوزهکودک

مدیــر کل تبلیغــات اســامی چهارمحــال و بختیــاری در آییــن 
افتتاحیــه دوره تربیــت مربــی کــودک و نوجــوان بــا اشــاره بــه 
شــیوع ماهــواره و اینکــه در عصــر حاضــر همــه  جهــان در یــک 
اتــاق شیشــه ای هســتند، افــزود: زمــان و مقطعــی کــه درآن 
ــن ضعــف  ــه ای ــا ب ــم، بســیار حســاس اســت و م ــرار داری ق
ــانی  ــی کس ــون اعزام ــن روحانی ــه در بی ــم ک ــراف می کنی اعت
کــه بتواننــد بــا ســنین کودکــی و پیش دبســتانی انــس برقــرار 
ــر مرتضــوی  ــد، کــم هســتند. حجت االســام ســید جعف کنن
گفــت: ایــن ضعــف مربــوط بــه حــوزه علمیــه هــم می شــود؛ 
ــد اهمیــت مــی داد؛  ــرا حــوزه علمیــه بیشــتر از این هــا بای زی
ــد ــول معــروف »ماهــی را هــر وقــت از آب بگیری ــه ق ــا ب  ام

ــه  ــازه اســت«. وی افــزود: مباحــث تربیتــی در اســتان و ن ت
ــورد  ــم، م ــتان ها ه ــر اس ــه در دیگ ــا، بلک ــتان م ــط در اس فق
ــران  ــا نگ ــوع خانواده ه ــت و در مجم ــا نیس ــند خانواده ه پس
ــدان  ــه فرزن ــتند. چ ــود هس ــدان خ ــی فرزن ــث تربیت مباح
خودشــان و چــه مراکــزی کــه در آن هــا، امــر تربیــت کــه یکــی 
ــرد.  از مهم تریــن موضوعــات اســامی اســت، صــورت می گی
حجت االســام مرتضــوی گفــت: در عوامــل شــخصیتی هــر 
ــه  ــو اینک ــژه ای دارد؛ ول ــگاه وی ــرورش جای ــردی، آموزش وپ ف
ــر  ــواده و دیگ ــط خان ــژه محی ــط، به وی ــوارث و محی ــون ت قان
محیط هــا هــم مهــم هســتند؛ امــا تربیــت یکــی از مســائل 
ــامی  ــات اس ــر کل تبلیغ ــت. مدی ــه اس ــب توج ــم و جال مه
ــک درصــد  ــران ی ــت ای ــار، جمعی ــر اســاس آم ــرد: ب ــان ک بی
جمعیــت کــره زمیــن اســت و ایــن در حالــی اســت کــه طبــق 
همیــن آمــار، 10 درصــد امکانــات دنیــا در ایــران اســت و بــا 
ــد ســهم  ــد دی ــا بای ــه شــرایط موجــود در اســتان م توجــه ب
اســتان چهــار محــال و بختیــاری از ایــن مقــدار چقــدر اســت؟

معارف

آبانبارششبادگیریزد

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس  گردشگری

بادگیــر  شــش  آب انبــار 
معاصــر  دوره  بــه  مربــوط 
اســت و در یــزد، محلــه تپــه 
ــر  ــزد، کوچــه شــش بادگی ی
ــخ 4  ــده و در تاری ــع ش واق
ــوان  ــه  عن ــت 1600 ب ــماره ثب ــا ش ــن 1357 ب فروردی
یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن 
ــاخته و در  ــاره س ــش، در دوره قاج ــال پی ــا 180 س بن
ــا دارای  ــن بن ــت. ای ــده اس ــازی ش ــال 1371 بازس س
راه پله هــای  اســت.  جنوبــی  و  شــمالی  ورودی  دو 
ورودی در دو طــرف مخــزن و در امتــداد یکدیگــر قــرار 

نــد.  گرفته ا
ــاز و سرپوشــیده تشــکیل  ــا از دو قســمت روب راه پله ه
شــده و ســردر ورودی آن هــا در ابتــدای قســمت 
ــط 55  ــی توس ــرار دارد. از ورودی جنوب ــیده ق سرپوش
پلــه بــه مخــزن می تــوان رســید. در جلــو ســردر ایــن 
راه پلــه کــه در میانــه پلــه 25 و 26 )از بــاال( قــرار 
گرفتــه، یــک هشــتی بــا کــف آجــر فــرش قــرار دارد. 
مخــزن آب انبــار مــدور اســت و بــر روی آن 6 بادگیــر 
ــی  ــت. نیم ــده اس ــه ش ــی تعبی ــت وجه ــای هش زیب
ــار  ــه آب انب ــای اولی ــه بن ــوط ب ــا مرب ــن بادگیره  از ای
بناســت.  بازســازی  بــه  مربــوط  دیگــر  نیــم  و 
ســیاه  علــی  اســتاد  توســط  جدیــد   بادگیرهــای 
و اســتاد غامرضــا ســاخته شــده اند. بــا کمــی دقت در 
شــکل بادگیرهــا تفــاوت ســه بادگیــر قدیمــی بــا دیگــر 
بادگیرهــای آن مشــهود اســت. بــرای شــهرهای کویری 
ــر  ــای دیگ ــر ج ــش از ه ــزد ارزش آب بی ــون ی همچ
احســاس می شــود. حجــم مخــزن ایــن بنــا دو هــزار 
متــر مکعــب اســت. ایــن آب انبــار پنجــاه و پنــج پلــه 
دارد. شــیر آن نیــز در قســمت ورودی شــمالی اســت. 
ورودی شــمالی نســبت بــه مخــزن شــیر قرینــه 

ــی اســت.  ورودی جنوب
آب انبــار دارای گنبــد تخم مرغــی شــکل اســت. ارتفــاع 
مخــزن آب آن 6.12 متــر و ارتفــاع بادگیرهــا ده متــر 
ــه  ــته ب ــات وابس ــه تأسیس ــا از جمل ــت. آب انباره اس
ــتان  ــازی در زمس ــرای ذخیره س ــه ب ــتند ک ــات هس قن
ایــن  داشــته اند.  تابســتان کاربــرد  در  اســتفاده  و 
آب انبــار بــزرگ و پرحجــم بالــغ بــر 2000 متــر مکعــب 
ــا راه دسترســی  گنجایــش داشــته و دو عــدد شــیر ی
بــه شــیر آب انبــار دارد کــه یکــی بــرای اســتفاده 
مســلمین و دیگــری بــرای اســتفاده اقلیــت مذهبــی 
زرتشــتی اســت. شــش بادگیــر آب انبــار بــا توجــه بــه 
ــه  ــه ب ــن منطق ــاد در ای ــت ب ــی و جه ــرایط اقلیم ش

ــتند. ــی هس ــکل 8 وجه ش
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1- حسین زارعی نشانی : یزدآباد – خیابان مدرس – کوچه مصطفی خلیلی صفت پاک 2 2- اسماعیل عباسیان 

نشانی : مجهول المکان خواسته : الزام حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند گردشکار : پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

))رای غیابی قاضی شورا((

در خصوص  دعوی آقای کرم قائید رحمت فرزند عباس بطرفیت آقایان حسین زارعی فرزند محمد علی و 

اسماعیل عباسیان فرزند فرهاد به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند قطعی  719 

د 71 ایران 23 با توجه مطلق خسارت قانونی ماحظه می شود خواندگان از جلسه دادرسی حضور نیافته اند 

)علیرغم  انتشار در روزنامه ( و پلیس راهور اصفهان نیز مالک خوانده مزبور را خوانده ردیف دوم به آقای اسماعیل 

عباسیان اعام نموده است لذا دعوی بطرفیت خوانده ردیف اجرای  ماده 197 ق .ا.د.م حکم به رد دعوی بطرفیت 

وی صادر و اعام دستورو باتوجه به پاسخ پلیس راهور دادخواست خواهان و عدم حضور به استناد  198 ق . 

ا.د.م حکم به محکومیت آقای اسماعیل عباسیان فرزند فرهاد به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 

قطعی سند  اتومبیل موصوف فوق بنام خواهان با تمام پانزده هزار تومان هزینه دادرسی محکوم را اعام می نماید 

این رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی از این شورا و پس از آن ظرف مدت قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی دادرسی فاورجان است. شورای حل اختاف استان اصفهان بخش پنجم فاورجان

آگهیمزایده
مزایده پرونده کاسه 9100004 به موجب پرونده اجرائی کاسه 9100004 ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 

پاک ثبتی سه هزار و ششصد و بیست و پنج بخش یک بنام محمد زهری فرزند محمد رضا ذیل ثبت و صفحه 

سیصد و چهل و سه و سیصد و چهل و شش دفتر شصت و هشت ثبت و سند صادر گردیده است حدود و 

مشخصات : شماال بطول شانزده متر و ده صدم متر دیواریست به زمین سه فرعی از سه هزار و ششصد و بیست 

و هفت اصلی شرقا اول بطول چهار متر پی است به کوچه چهار متری احداثی دوم بطول بیست و چهار متر دیواری 

است به پاک دو فرعی از سه هزار و ششصد و بیست و پنج اصلی جنوبا بطول شانزده متر و شصت صدم متر 

پی اشتراکی است با باغ پاک  یک فرعی از سه هزار   و ششصد و بیست پنج اصلی غربا بطول بیست و هشت 

متر دیواریست مشترک باباغ سه هزار و ششصد و یازده حقوق ارتفاعی: پاک سه فرعی از سه هزار و ششصد و 

بیست و هفت به پاک فوق حق مجری آب دارد ، طبق سند رهنی شماره 150690-1387/11/03دفتر خانه 15 

اصفهان در رهن بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ : ده 

میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون  و هفتصد هزار ریال ارزیابی شده و پاک فوق دارای عرصه به مساحت 

چهارصد و پنجاه و  هشت متر و پنج صدم متر مربع پارکینگ به مساحت 328/8 متر مربع طبقه همکف به 

مساحت 328/8 متر مربع طبقه اول  به مساحت 328/8 متر مربع طبقه دوم به مساحت 328/8مترمربع طبقه 

سوم به مساحت 307/53متر مربع  و تعداد پانزده عدد پارکینگ در پنج طبقه اعیانی شامل چهار طبقه مسکونی 

و یک طبقه پارکینگ میباشد اسکلت فوالد و سقف تیرچه و بلوک و درب و پنجره های ان آهنی و کف واحد ها 

سرامیک و کابینت های آشپزخانه ام دی اف و همچنین مجموعه دارای آسانسور و آیفون تصویری و درب بازکن 

برقی بوده و سیستم گرمایش شوفاژ و موتور خانه مرکزی و سرمایش کولر آبی یا گازی نمای ساختمان ترکیبی 

از سنگ تراورتن شکاتی و کرم با قدمت حدودا هشت سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و تا مورخ 

1396/02/08 بیمه میباشد پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و 

نود و پنج در اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان واقع در خیابان آیت اله خوانساری  جنب پمپ بنزین از طریق 

مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ده میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد هزار ریال شروع 

و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق 

، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 

مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 

برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 

مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.شماره : 16892/ م الف  تاریخ 

انتشار : 1395/6/16 سرپرست ثبت اسناد و اماک گلپایگان – مهدی صادقی وصفی

دادنامه
شماره دادنامه : 9509973620200545 شماره بایگانی شعبه : 9408970940742 تاریخ تنظیم : 1395/04/20 

آقا نساجی بیدگلی  : آقای علی  شماره پرونده ها : 9409983620200878 و 9409983620200724 خواهان 

فرزند احمد به نشانی آران و بیدگل خ سلمان فارسی – نبش کوچه هفتم خواندگان : 1. آقای حجت سرکار فرزند 

مهدی به نشانی آران و بیدگل – دشت سرکاری – بعد از پمپ گاز2. آقای ایمان سرلک فرزند علیمردان به نشانی 

مجهول المکان 3. آقای علی ملکی به نشانی قم – 7 تیر – بین کوچه 72 و 74 فرش فروشی ابوالفضل )ع( 4. 

خانم اشرف ملکی به نشانی قم – خیابان کارگر – بعد از آتشنشانی – فرش میاد خواسته ها : 1- مطالبه وجه 

چک 2- جلب ثالث مبنی بر مطالبه وجه چک گردشکار دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و با 

استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای علی آقا نساجی بیدگلی به طرفیت آقایان 1- ایمان سرلک 2- اشرف ملکی 

3- حجت سرکار به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 196098 عهده بانک صادرات به مبلغ پنجاه 

و پنج  میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و در خصوص دعوی جلب ثالث خواهان 

علیه آقایان 1- علی ملکی 2- حجت سرکار 3- ایمان سرلک به خواسته فوق الذکر بدین توضیح که خواهان 

اظهار داشته به دلیل اینکه ابتدائا نام مستعار آقای ملکی را در دادخواست ذکر نموده بودم دعوی جلب ثالث 

را با نام واقعی ایشان مطرح نمودم – که البته خواهان به موجب الیحه دعوی خود را نسبت به آقای ملکی 

مسترد نموده است – با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه 

عدم امکان پرداخت، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری 

و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد 

اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است بنابر این 

دعوی خواهان را وارد تشخیص داده اوال در خصوص آقایان ایمان سرلک و حجت سرکار حکم به محکومیت 

تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق 

مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک تا زمان 

پرداخت آن به استناد مواد 198، 502، 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249، 310، 311و 313 قانون 

تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک،  در حق خواهان صادر و اعام می نماید . ثانیا در خصوص 

آقای علی )اشرف ( ملکی نظر به اینکه خواهان دادخواست تقدیمی را مسترد دانسته و به اعتقاد دادگاه استرداد 

دادخواست از ناحیه وی ثابت و محرز است بنابر این به استناد بند ))الف(( ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی 

قرار ابطال دادخواست صادر و اعام می گردد  رای صادره نسبت به آقایان سرلک و سرکار غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان می باشد و نسبت به آقای ملکی حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان است . شماره : 5/22/95/330/م الف دادرس دادگاه عمومی حقوقی 

آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای عباسعلی خاکباز    دارای شناسنامه شماره 386 متولد 1341  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 545 

ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین خاکباز      

بشناسنامه 10مورخ 1313/11/1 در تاریخ1395/4/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به سه پسر  - سه دختر   - یک همسر دائمی که  به شرح ذیل می باشد:  1- عباسعلی 

خاکباز فرزند محمد حسین     به ش ش386 متولد 1341 صادره از گلپایگان 2- محمد مهدی خاکباز فرزند 

محمد حسین به ش ش 462متولد 1347  صادره از گلپایگان 3- حسینعلی خاکباز      فرزند محمد حسین   

به ش ش 439 متولد 1345 صادره از گلپایگان 4- طوبی اصغری   فرزند ابوطالب  به ش ش 3145 متولد 

1320 صادره از گلپایگان  5- شهربانو خاکباز فرزند محمد حسین به ش ش 20 متولد 1337 صادره از گلپایگان 

6- مریم خاکباز فرزند محمد حسین به ش ش 9 متولد 1351 صادره از گلپایگان 7- زهرا خاکباز فرزند محمد 

حسین به ش ش 507 متولد 1354 صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 291/ م الف رئیس شعبه 

اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشتآگهیحصروراثت
در  دادگاه  این  101/95از  به کاسه  دادخواست  شرح  3به  شماره  شناسنامه  دارای  سماقی      محمد  آقای 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس سماقی   بشناسنامه 19در تاریخ 

95/2/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- کبری عظیمی 

فخره همسر متوفی 2- طاهره سماقی به شماره شناسنامه 17   3- زینب سماقی شماره شناسنامه 8 4- محمد 

سماقی شماره شناسنامه 3 5- نرگس سماقی شماره شناسنامه 156 6- زهرا سماقی شماره شناسنامه 136 

7- اصغر سماقی شماره شناسنامه 137 8- فاطمه سماقی شماره شناسنامه 40612 9- معصومه سماقی شماره 

شناسنامه 4 10- مهدی سماقی شماره شناسنامه 4 11- رضا سماقی شماره شناسنامه 1اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره 

:5/22/95/332/ م الف رئیس شعبه ششم دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل

آگهیابالغوقترسیدگی
نظر به این که خواهان علی آقا نساجی بیدگلی   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت خدابخش فیوج   

به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختاف 

به کاسه 95/ 3/63 ثبت و برای روز سه شنبه  تاریخ 95/11/12 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 

که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 

در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند 

تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار 

این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 

5/22/95/341/م الف رئیس شورای حل اختاف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل 

آگهیابالغوقترسیدگی
نظر به این که خواهان روح اله صالحی راد    دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت اکبر کاظمی    به 

مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختاف 

به کاسه 95/ 3/634 ثبت و برای روز یکشنبه  تاریخ 95/11/3 ساعت 19 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 

که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 

در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند 

تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار 

این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 

5/22/95/306/م الف رئیس شورای حل اختاف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل 

آگهیابالغ
شماره اباغیه  : 9510103620204905 شماره پرونده : 9409983620201214 شماره بایگانی شعبه : 941237 

تاریخ تنظیم : 1395/06/02  با احترام : خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی اندوانی  دادخواستی  

به طرفیت خواندگان مرتضی دشتی بیدگلی و محمد یاسر حسامی فرد و حسن دشتی بیدگلی و علیرضا حسامی 

فرد  به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی 

به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل  واقع در آران و بیدگل ارجاع و به 

کاسه 9409983620201214 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/28 و ساعت 09:30 تعیین شده است 

. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسن دشتی درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  

حسن دشتی پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره  :5/22/95/328/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهیابالغ
شماره اباغیه  : 9510103620204236 شماره پرونده : 9509983620200419 شماره بایگانی شعبه : 950424 

تاریخ تنظیم : 1395/05/20  با احترام : خواهان روح اله صالحی راد دادخواستی  به طرفیت خواندگان علی 

محمد رزاقی و حسن قادری  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان آران و بیدگل  واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 9509983620200419 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1395/08/16 و ساعت 11:45 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده حسن قادری  

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  حسن قادری  پس از نشر آگهی و اطاع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره  :13/2/95/307/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی 

( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 80/92 متر مربع به شماره فرعی 

2678 از 265 فرعی از 49 اصلی واقع در قمصر   که طبق پرونده ثبتی بنام محبوبه سادات صباری  در جریان ثبت 

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

نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/7/10 در ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در 

صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود بروز بعد موکول خواهد شد. 

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

از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز  اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک طبق ماده 20 قانون ثبت  

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع  ذیصاح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. شماره : 948/ م الف تاریخ انتشار : 95/6/16رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک قمصر 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای محمد علی زمانی     دارای شناسنامه شماره 6-007479-121 متولد 1371  به شرح دادخواست به کاسه 

95 / 561 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 

زمانی    بشناسنامه 35مورخ 1323/2/10 در تاریخ1395/4/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر  و هشت  دختر   و همسر دائمی که  به شرح ذیل می باشد:  

1- محمد علی زمانی فرزند حسن  به ش ش6-007479-121 متولد 1371 صادره از گلپایگان 2- مریم زمانی  

فرزند حسن به ش ش 15متولد 1347  صادره از گلپایگان 3- اشرف زمانی  فرزند حسن   به ش ش 69 

متولد 1349 صادره از گلپایگان 4- بتول زمانی   فرزند حسن  به ش ش 5825 متولد 1352 صادره از گلپایگان  

5- فاطمه زمانی  فرزند حسن به ش ش 67متولد 1356 صادره از گلپایگان 6- زهرا زمانی  فرزند حسن به ش 

ش 6257 متولد 1357 صادره از گلپایگان 7- زهره زمانی  فرزند حسن به ش ش 144 متولد 1361 صادره از 

گلپایگان 8- خدیجه زمانی فرزند حسن به ش ش 42 متولد 1362 صادره از گلپایگان 9-محبوبه زمانی فرزند 

حسن به ش ش 131 متولد 1364 صادره از گلپایگان 10- سادات میر مهری فرزند علی به ش ش 3367 متولد 

1330 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 297/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی950150/950149  موضوع علیه حسینعلی 

شیر علی زاده    و له نصر اله نوروزی   در تاریخ 95/7/7 به منظور فروش یک قطعه زمین باغی محصور با 

دومدخل ورودی از ضلع غربی بدون در ب به مساحت 2000 متر مربع – باغ مصرف فاقد منبع آب منتقل دارای 

تهویه آب از چاه مجاورین و برق می باشد. ملکی آقای حسین علی شیر علی زاده واقع در روستای علی شاهدان 

– جنب پل هوایی راه آهن  که دارای سابقه ثبتی به شماره – نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق 

حق غیر می باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 224 

برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 900/000/000 ریال ارزیابی شده است 

. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده 

از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده 

بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی 

شده را همراه داشته باشند. شماره : 377/ م الف دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه  پاک شماره 15/2565 واقع در فاورجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین قاسمی فاورجانی فرزند محمد در جریان ثبت است و 

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

طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 95/7/7 ساعت 9 صبح در محل شروع 

و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 

آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/6/16 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد 

و اماک فاورجان

دادنامه
کاسه پرونده 465/94      شماره دادنامه211    تاریخ رسیدگی 95/4/1

مرجع رسیدگی : شعبه دوم  حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل

خواهان: علی آقا نساجی بیدگلی فرزند احمد  به آدرس : خ سلمان فارسی-نبش کوچه هفتم

خوانده:1- محمود کوشافر فرزند سیف اله به آدرس :آران و بیدگل –شهرک صنعتی سلیمان صباحی- بلوار 

2- فرعی 1- شرکت نگین

2-خدیجه آوان سری اندریان فرزند کاظم به آدرس : مجهول المکان

خواسته: مطالبه چک

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

))رای قاضی شورا((

در خصوص دادخواست علی آقا نساجی بیدگلی به طرفیت محمود کوشافر – خدیجه آوانسری اندریان

به خواسته مطالبه مبلغ چهل و سه میلیون ریال وجه دو فقره حواله به شماره 835245/835244  عهده بانک 

قرض الحسنه مهرایران شعبه .... به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 

و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 

مورخه 95/4/1 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 

چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد ونظر به اینکه از ناحیه  خوانده دلیلی که 

حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به  نظریه مشورتی اعضاء  شورا به شرح صورتجلسه 

مورخه 95/4/1 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختاف 

و مواد 313،311،310 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198،519 

و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 

اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد.

رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه شورا می باشد و پس از منتفی 

شدن ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی آران و بیدگل می باشد.

5/22/95/342/م الف قاضی شورای حل اختاف  شعبه  دوم حقوقی حوزه قضائی آران و بیدگل
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امام صادق علیه  السالم:
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ٌ

ْطُق راَحة
ُ
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ٌ

وُم راَحة
َ

َالّن

ِلْلَعْقِل.

 خواب مایه آسایش جسم، سخن مایه آسایش جان 

و سکوت مایه آسایش عقل است.

من الیحضره الفقیه، ج 4، ص 402، ح5865

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

37   ْC

32   ْC

33   ْC

39   ْC

19  ْC

14   ْC

17   ْC

23   ْC

ورود ۶۰ پیکر شهید دفاع مقدس از اروندرود

پیکر مطهر ۶۰ شهید گلگون کفن دوران دفاع مقدس، صبح دیروز دوشنبه از طریق مس�ی دریا�ی 

اروندرود وارد کشور شد. عکس از مهر

حوادث

وقوع 66 درصدی تصادفات در شهریورماه 
در محدوده 30 کیلومتری شهرها

ــدی در  ــین حمی ــرهنگ محمدحس ــا، س ــزارش ایرن ــه گ ب
جمــع خبرنــگاران گفــت: تصادفــات در تابســتان از ســاعت 
12 ظهــر تــا 8 شــب بــه دلیــل گرمــای هــوا و اینکــه 
ــی  ــار خواب آلودگ ــوده و دچ ــای مســیر ب ــدگان در انته  رانن

و خستگی می شوند، رخ می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه 40 درصــد کشــته ها در تصادفــات 
ــم در  ــن رق ــت: ای ــت، گف ــی خودروس ــل واژگون ــه دلی ب
 شــهریورماه بیشــتر اســت؛ چــرا کــه نواقــص جــاده 

و سطح راه را باید در نظر بگیریم.

ــر اینکــه شــهروندان بایــد  ــا تأکیــد ب ســرهنگ حمیــدی ب
ــد،  ــزی کنن ــان ســفر و نحــوه حرکــت خــود را برنامه ری زم
ــان، خراســان رضــوی، ســمنان ــزود: اســتان های اصفه  اف
ــوع  ــترین وق ــرقی، بیش ــان ش ــمالی و آذربایج ــارس ش ف
تصادفــات و 38 درصــد واژگونــی خــودرو را بــه خــود 

ــد. ــاص داده ان اختص
ــوع  ــرد: از مجم ــه ک ــا اضاف ــور ناج ــس راه راه ــس پلی رئی
یــک هــزار و 983 فقــره واژگونــی در محورهــای مواصالتــی 
ــادل 38  ــر مع ــداد 677 نف ــهریورماه 94، تع ــور در ش کش

درصــد در پنــج اســتان ذکــر شــده، کشــته شــدند.

ــی  ــال واژگون ــاه امس ــج م ــرد: در پن ــه ک ــدی اضاف حمی
ــد  ــور 10 درص ــد، موت ــت 15 درص ــد، وان ــواری 67 درص  س

و کامیون 7 درصد را به خود اختصاص داده است.
ــه  ــا امــروز، 262 نفــر در صحن وی ادامــه داد: همچنیــن ت
کشــته شــدند؛ در حالــی کــه آمــار پزشــکی قانونــی بیشــتر 

از ایــن رقــم اســت.
ــه و 50  ــر صحن ــد س ــزود: 50 درص ــدی اف ــرهنگ حمی س
ــا در بیمارســتان  ــا بیمارســتان ی ــه ت درصــد از محــل حادث

کشــته شــدند.
ــاده ای در  ــات ج ــد مقایســه ای تلف ــه رون ــا اشــاره ب وی ب
ــزار و 357  ــداد 7 ه ــت: تع ــورها گف ــایر کش ــا س ــران ب ای
ــال  ــی از س ــکی قانون ــار پزش ــر آم ــد( براب ــر )38 درص نف
 85 تــا 94 بــه رغــم افزایــش خــودرو، جمعیــت، داده هــا 
ــان دهنده  ــار نش ــن آم ــه ای ــدند ک ــته ش ــا کش و متغیره
ــداد  ــون تع ــه اکن ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــش کشته هاس کاه

کشــته ها بــه 20/9 درصــد رســیده اســت.
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــور ناج ــس راه راه ــس پلی رئی
ــت: در  ــم، گف ــرار داری ــته ها ق ــش کش ــم کاه ــال شش س
ــا دو شــاخص 100 هــزار نفــر جمعیــت یــا 10 هــزار  دنیــا ب
ــا  ــود؛ ام ــنجیده می ش ــات س ــزان تلف ــه، می ــیله نقلی وس
پلیــس شــاخص خــودرو را قبــول دارد؛ چــرا کــه عامــل راه 

ــت.  ــل اس ــات دخی ــات و تلف ــودرو در تصادف و خ
ــر 10  ــاخص ه ــاس ش ــر اس ــزود: ب ــدی اف ــرهنگ حمی س
هــزار وســیله نقلیــه در ســال 85، 19/5 نفــر کشــته شــدند 

و در ســال 94 ایــن عــدد بــه 5/7 درصــد رســید.
ــزار  ــر 10 ه ــه ازای ه ــداد کشــته ها ب ــه تع ــا اشــاره ب وی ب
ــال 2012 ــیکلت( در س ــودرو و موتورس ــه )خ ــیله نقلی  وس

گفــت: در دنیــا میــزان کشــته ها بــر اســاس ایــن شــاخص 
ــران  ــا 2/5 نفــر، آســیا 9/5 نفــر و در ای 6/5 نفــر، در اروپ

ایــن رقــم 5/7 نفــر بــوده اســت.
ــار و مســافر  ــه ســهم ب ــان اینک ــا بی ــدی ب ســرهنگ حمی
ــن در  ــت: ای ــت، گف ــد اس ــا 93 درص ــور در جاده ه در کش
حالــی اســت کــه ســهم سیســتم ریلــی، هوایــی و دریایــی 
7 درصــد اســت؛ بــا ایــن شــرایط ایــران را بــا کــدام کشــور 

ــرد. ــه ک ــوان مقایس می ت
وی بــا اشــاره بــه رونــد مقایســه ای تلفــات نــاوگان 
ــای  ــال 94 کل دوربین ه ــان س ــت: در پای ــافربری گف مس
ــن تعــداد 200 دوربیــن  ــه از ای ــود ک ــن ب کشــور 400 دوربی
توســط پلیــس و 200 دوربیــن دیگــر توســط راهــداری در 

ــود. ــده ب ــب ش ــا نص ــطح جاده ه س
ســرهنگ حمیــدی اضافــه کــرد: اکنــون دو هــزار دســتگاه 
دوربیــن در تمــام راه هــای اصلــی کشــور نصــب شــده که در 
شــبانه روز ســرعت لحظــه ای و میانگیــن را ثبــت کــرده و در 

آینــده رعایــت فاصلــه طولــی را ثبــت خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد: تــا پایــان ســال 96، 2 هــزار و 400 دوربیــن 
ــی نصــب می شــود  ــای اصل ــر از راه ه ــزار کیلومت در 34 ه
ــده  ــب ش ــن نص ــتگاه دوربی ــون 700 دس ــه اکن ــه البت ک

اســت.
ســرهنگ حمیــدی بــا بیــان اینکــه از 230 هــزار کیلومتــر 
ــر جــاده روســتایی و مابقــی  راه و جــاده 110 هــزار کیلومت
ــزار  ــب 6 ه ــا نص ــاز م ــت: نی ــت، گف ــی اس ــی و خاک اصل

ــت. ــایر محورهاس ــرای س ــن ب دوربی
وی بــا اشــاره بــه آمــار تصــادف اتوبوس هــا از ســال 
تصــادف  میــزان   86 ســال  در  گفــت:   94 تــا   86
ــوده  ــره ب ــال 94 ، 120 فق ــره و در س ــا 250 فق  اتوبوس ه

است.
رئیــس پلیــس راه راهــور ناجــا بــا اشــاره بــه تعــداد 
متوفیــان ناشــی از تصادفــات اتوبوس هــا از ســال 86 
ــال  ــر و در س ــداد 543 نف ــال 86 تع ــت: در س ــا 94 گف ت
ــته  ــا کش ــادف اتوبوس ه ــر تص ــر در اث ــداد 217 نف 94 تع

ــدند. ش
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خواندنی

سه نکته مهم که اگر رعایت کنید
 زندگی آرامی خواهید داشت 

1. وقتی خوشحال هستید، قول ندهید.
2. وقتی عصبانی هستید، جواب ندهید .
3. وقتی ناراحت هستید، تصمیم نگیرید.

متخصص متعهد

درسی از بقراط
شــهرت بقــراط در سرتاســر دنیــای متمــدن آن روز 
ــود. ــران  ب ــاه ای ــت، ش ــیر درازدس ــود. اردش ــده ب پیچی
 او تصمیــم گرفــت خزینه هــای بــزرگ خــود را بــه 
ــکریان او  ــه لش ــردار ک ــاری واگی ــک بیم ــع ی ــر دف  خاط
ــی  ــا از آنجای ــراط ببخشــد؛ ام ــه بق ــی آورد، ب ــا درم را از پ
کــه ایــران در آن زمــان بــا یونانیــان در جنــگ بــود، بقــراط 
از قبــول پیشــنهاد شــاه ســر بــاز زد و پاســخ داد: غــرور 
 ملــی بــه مــن اجــازه نمی دهــد دشــمن کشــورم را یــاری 
کنــم. )1(ایــن فــراز اخالقــی بقــراط می توانــد درس 
ــه  ــد ک ــالمی باش ــران اس ــان ای ــرای متخصص ــی ب بزرگ
ــص  ــه تخص ــردد ک ــع گ ــا مان ــی آن ه ــی و مل ــرور دین  غ
 و توانایی هــای خــود را در اختیــار دشــمنان اســالم و ایران

بگذارند.
ــَرِت اْلُبْلــداُن  امیرالمؤمنیــن  علیه الســالم فرمــود: ُعمِّ

ــاِن.  ــبِّ االَْْوط ِبُح
شهرها با محبت به وطن، آباد می شود.)2(

1( دانشــمندان بــزرگ تألیــف فلیــپ کان، ترجمــه عباســعلی  

رضایــی و ســیدمهدی امیــن، ص 12

2( بحاراالنوار، ج 78، ص 45، تحف العقول

بانداژ هوشمند برای بهبود سریع زخم ها
 محققــان MIT موفــق بــه تولیــد نــوع جدیــدی از 
از تجهیــزات  بهره گیــری  بــا  بانداژهــا شــده اند کــه 
می تواننــد  دارویــی،  ذخیره هــای  و  الکترونیکــی 
 فرآینــد زیــر نظــر داشــتن و درمــان زخم هــا را تســریع 

کنند. 
ــر  ــال انعطاف پذی ــی کام ــای هیدروژل ــوار زخم ه ــن ن ای
 هســتند تــا بتــوان از آن هــا حتــی بــر روی آرنــج 
ــدی از دســتگاه های  ــرد. بهره من ــو هــم اســتفاده ک و زان
الکترونیکــی بــه  منظــور بررســی دمــا و نهایتا آزادســازی 
ــا  ــه ب ــور مقابل ــه  منظ ــر، ب ــان مدنظ ــودکار دارو در زم خ
ــای  ــن بانداژ ه ــای ای ــه قابلیت ه ــز، از جمل ــت نی عفون

هوشــمند اســت.
ایــن بانــداژ هوشــمند زخــم از هیــدروژل الســتیکی 
تولیــد شــده کــه 90 درصــد آن از آب اســت و جایگزینــی 
ــد.  ــه حســاب می آی ــاف پارچــه ای ب ــرای الی مناســب ب
ــوم ــد تیتانی ــی مانن ــری از ترکیبات ــا بهره گی ــن ژل ب  ای

آلومینیــوم، ســیلیکوم، ســرامیک، طــال و دیگــر مــوادی 
کــه بــه  طــور معمــول در ســاخت تجهیــزات الکترونیکــی 
اســتفاده می شــوند، ترکیــب مســتحکمی  را ایجــاد 

کــرده اســت.
از میــان ژل عبــور داده  نیــز  تیتانیومــی   ســیم های 
بانــداژ، خصوصیــات رســانایی  نهایتــا  تــا  شــده اند 
تجهیــزات  از  اســتفاده  امــکان  و  باشــد  داشــته 
ــادی  ــه های نیمه ه ــد تراش ــف مانن ــی مختل الکترونیک

ــود.  ــم ش ــز فراه نی
هوشــمند  بانــداژ  ایــن  در  نیــز   LED چراغ هــای 
ــه  ــم ب ــای زخ ــه دم ــا هنگامی ک ــده اند ت ــتفاده ش اس
یــا ذخیره هــای دارویــی  مقــدار مشــخصی برســد 
ــن  ــد. در ای ــه چشــمک زدن کن ــد، شــروع ب کاهــش یاب
ادغــام  هیــدروژل  در  دارویــی  ذخیره هــای  طــرح، 
 شــده اند و از طریــق کانال هایــی بــه زخــم انتقــال

 می یابند.

نقش گوش در سرگیجه چیست؟
ــاس  ــرد احس ــه ف ــد ک ــی می گوین ــه حالت ــرگیجه ب س
ــیا دور  ــا اش ــردد ی ــا می گ ــودش دور چیزه ــا خ ــد ی کن

می چرخنــد. او 
ســرگیجه شــدت و  ضعــف دارد. اگــر ســرگیجه خیلــی 
شــدید باشــد، ســرگیجه واقعــی اســت؛ یعنــی اگــر فــرد 
ــد ســقف دور  ــاز باشــد، احســاس می کن چشــمانش ب
ســرش می چرخــد و وقتــی چشــمانش را می بنــدد 
ــی خــودش دور آن  ــد؛ یعن برعکــس آن را تصــور می کن
ــادل  ــوع و عــدم تع ــت ته ــا حال ــه ب اشــیا می چرخــد ک

نیــز همــراه اســت.
 اگــر علــت ســرگیجه، وابســته بــه گــوش باشــد، مربــوط 
ــی  ــوش داخل ــود در گ ــره ای موج ــاری نیم دای ــه مج ب
اســت کــه حتمــا فشــار داخلــی آن افزایــش یافتــه کــه 

ــه فــرد چنیــن احساســی دســت می دهــد. ب
ایــن احســاس را می توانیــد بــا کمتریــن تحریکــی نیــز 
ببینیــد؛ مثــال اگــر ســر را کمــی تــکان دهیــد یــا تغییــر 
وضعیــت داده و بنشــینید، حالــت آن تشــدید می شــود.

ــه  ــوط ب ــت ســرگیجه مرب ــد عل ــوان فهمی ــه می ت  چگون
گــوش اســت: اگــر ســرگیجه شــدید باشــد، یعنــی بــه 
ــف  ــدت و ضع ــرگیجه ش ــد و س ــه ای باش ــورت حمل ص
ــا  ــراه ب ــن هم ــد، همچنی ــی نباش ــد و دائم ــته باش داش
ــلما  ــد، مس ــوش باش ــنگینی گ ــا س ــوش ی ــدای گ ص
می بایــد بــه متخصــص گــوش و حلــق و بینــی مراجعــه 

کــرد.
ــت  ــی اس ــوش داخل ــه گ ــوط ب ــی مرب ــرگیجه واقع  س
دخیــل  آن  بــروز  در  می توانــد  مختلفــی  عوامــل  و 
ــا  ــی ی ــوش داخل ــار گ ــش فش ــه افزای ــد؛ از جمل باش
ــا یــک  اینکــه یــک جســم خارجــی در گــوش باشــد ی
ــته ــر نداش ــوش دیگ ــد و گ ــته باش ــرم داش ــوش ج  گ

 باشد.
ــرادی دانســت  ــی را در اف ــان ســرگیجه غیرواقع چایچی

ــا کم خــون باشــند. ــن باشــند ی ــه فشارشــان پایی ک
در حالــت ســرگیجه غیرواقعــی، حالــت گیجــی و منگــی 
ــت  ــدید نیس ــدر ش ــا آن ق ــد ام ــت می ده ــرد دس ــه ف ب

کــه حالــت افتــادن داشــته باشــد.
راه تشــخیص ســرگیجه مربــوط بــه گــوش، گرفتــن نــوار 
گــوش و نــوار تعــادل توســط متخصــص گــوش و حلــق 

و بینــی اســت. 

این دردها جانتان را تهدید می کند   
حتمــا برایتــان پیــش آمــده کــه دردی شــدید ناگهــان بــه ســراغتان بیایــد و تــا بــه خــود بیاییــد، اثــر و ردی از آن در 
بدنتــان باقــی نمانــده. همــه مــا ایــن قســم دردهــا را تجربــه کرده ایــم؛ گاهــی آن را در ناحیه ســر یــا کمــر و گاهی در 
شــکم تجربــه کرده ایــم. درد شــدید و یک بــاره، لزومــا نشــانه بیمــاری و مشــکل حــاد نیســت؛ امــا نبایــد نســبت به 
آن بی تفــاوت باشــیم. ممکــن اســت دردی کــه یک دفعــه و بــدون هیــچ دلیلــی ســراغمان آمــده، همان طــور هــم از 
 بیــن بــرود؛ ولــی گاهــی اوقــات این طــور نیســت و مــا بــا دردی روبــه رو هســتیم کــه هــر از گاهــی تکــرار می شــود 
ــود؛  ــد بی تفــاوت ب ــه هیــچ دردی نبای ــد. پــس هرگــز فرامــوش نکنیــم نســبت ب ــه دفعــات ســراغمان می آی و ب
ــه  ــه ممکــن اســت ب ــی ک ــوع باشــد؛ اتفاق ــی در حــال وق ــذرا اتفاق ــن دردهــای گ چــون شــاید پشــت ظاهــر ای

ــود. ــر ش ــدت منج ــای طوالنی م درده
    درد پهلوها

گاهــی پهلوهــا دچــار دردی شــدید می شــوند؛ دردی که چند لحظــه ای چهره شــما را درهم می کند و بــه مرور برطرف 
و ناپدیــد می شــود. ایــن درد عاصی کننــده در بســیاری از مــوارد خودبه خــود از بیــن مــی رود و بــه دســت فراموشــی 
ســپرده می شــود. امــا ایــن درد چــرا بــروز می کنــد؟ توجــه بــه ظهــور درد در شناســایی آن مؤثر اســت. اگــر درد پهلو 
 حالــت گرفتــن و ول کــردن دارد یــا در شــرایطی کــه در مســیر جریــان خنــک هوا قــرار می گیریــد، ســراغتان می آید

ــی  ــور ناگهان ــه ط ــن درد  ب ــر ای ــا اگ ــد. ام ــرد آن باش ــالل در عملک ــا اخت ــوی ی ــاری کلی ــانه بیم ــد نش  می توان
ــوی  ــه پهل ــگار ســیخی ب ــه ان ــه اســت ک ــان ظاهــر می شــود و نمــودش این گون ــه پهلو ت ــی شــدید در ناحی و خیل
ــاب  ــا الته ــورم ی ــانه ت ــد نش ــود، می توان ــیده می ش ــکم کش ــر ش ــه زی ــا ناحی ــود و درد ت ــما وارد می ش ــت ش راس

آپاندیســیت باشــد.
   درد قفسه سینه

درد یــا ســوزش قفســه ســینه کــه بــه  طــور معمــول همــراه  فشــار اســت، ممکــن اســت ناشــی از یــک حرکــت 
ــن درد  ــه نمی شــود. ای ــدان هــم جــدی گرفت ــوال چن ــه معم ــا چــرب باشــد ک ــد ی ــذای تن ــا مصــرف غ نابه جــا ی
گاهــی ناشــی از اختــالل در عملکــرد معــده و دســتگاه گــوارش اســت؛ امــا تکــرار و تــداوم آن ممکــن اســت نشــانه 
اختــالل یــا ناراحتــی قلبــی باشــد. اگــر بــرای خــود شــما محــرز اســت کــه در معــرض خطــر بیماری هــای قلبــی 
قــرار داریــد، بایــد ایــن موضــوع را جــدی بگیریــد. بــرای نمونــه اگــر در خانواده تــان افــرادی داریــد کــه بیمــاری 
قلبــی دارنــد، حتمــا بــا پزشــک مشــاوره کنیــد. فرامــوش نکنیــد عالئــم حملــه قلبــی در زنــان خفیف تــر از مــردان 
اســت. اگــر بــه جــز درد خفیــف یــا فشــار در قفســه ســینه احســاس خســتگی، گلــودرد یــا تنگــی نفــس هــم 

ســراغتان آمــده، همیــن عالئــم کافــی اســت تــا نگــران ســالمت قلبتــان شــوید.
    سردردهای ناگهانی و شدید

ــر اســاس  ــد ب ــا می توانی ــدان ســاده ای نباشــد؛ ام ــد شــاید کار چن ــه ســراغتان می آی شناســایی ســردردهایی ک
بعضــی نشــانه ها تشــخیص دهیــد کدام یــک نیازمنــد مراجعــه بــه پزشــک اســت. چنانچــه ســردرد بــر اثــر بعضــی 
عوامــل محیطــی ماننــد قــرار گرفتــن زیــر نــور خورشــید، فعالیــت بدنــی ســنگین، رانندگــی طوالنــی، دوران قاعدگی 
ــا موقعیــت فــرد قابــل بررســی و کنتــرل اســت؛ امــا ســردردهایی وجــود دارنــد کــه  و... بــروز کنــد، متناســب ب
ــه  ــد و ب ــی ســراغتان می آین ــه  طــور ناگهان ــن ســردردها ب ــد؛ ای ــاط ندارن ــل محیطــی ارتب ــک از عوام ــچ ی ــه هی ب
مــرور شــدت می گیرنــد؛ بــه گونــه ای کــه فــرد بــه نــور و صــدا حســاس می شــود. ایــن ســردردها می تواننــد در 
گــروه ســردردهای میگرنــی قــرار بگیرنــد. ایــن ســردردها می تواننــد هــر روز یــا هــر چنــد روز یــک بــار ســراغتان 
ــا عالئمــی  مثــل کاهــش بینایــی  بیاینــد. ســردردهای دیگــری نیــز هســتند کــه ناگهانــی ســراغتان می آینــد و ب

حالت تهوع و...، به ویژه در ناحیه سر همراه هستند؛ این سردردها نشانه یک آنوریسم مغزی است. 
تحقیقــات نشــان می دهــد حــدود 5 درصــد افــراد بــه ایــن نــوع ســردرد دچــار می شــوند کــه دلیــل آن پارگــی یــا 

افزایــش حجــم کیســه بادکنکــی عــروق خونــی و شــریان ها در ســر اســت.

ــه گــزارش کلیــک، حســین فــالح جوشــقانی، معــاون  ب
ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات گفــت: گزینــه 
ضریــب اشــتراک یــک بــه هشــت کــه در مصــرف 
ــه  ــق مصوب ــود، طب ــده شــده ب ــت دی ــد اینترن ــای بان پهن
237 کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات حــذف 
شــد. تــا پیــش از ایــن در تخصیــص پهنــای بانــد 
داشــت  وجــود  اشــتراک  ضریــب  شــبهه  و   شــک 
ــی  ــا تحلیل های ــران، ب ــت کارب ــرعت اینترن ــزان س و می
دربــاره اشــتراک میــزان پهنــای بانــد همــراه بــود. وی بــا 
اعــالم خبــر حــذف گزینــه ضریــب اشــتراک توضیــح داد: 
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر تــا پیــش از ایــن، 
ســرویس دهنده اینترنــت، پهنــای بانــد را بیــن یــک تــا 
ــه  ــه اشــتراک می گذاشــت، هم اکنــون بایــد ب ــر ب 8 کارب
همــان ســرعت درخواســتی مشــترک، بــه وی ســرویس 
دهــد. معــاون نظــارت و اعمــال مقــررات ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــا تأکیــد بــر اینکــه طبــق 
ایــن مصوبــه، اپراتورهــای اینترنتــی ملــزم بــه افزایــش 
ــا  ــه ب ــزود: چنانچ ــده اند، اف ــت ش ــد اینترن ــای بان پهن
مــواردی برخــورد کنیــم کــه میــزان پهنــای بانــدی کــه بــه 
ــت  ــده اس ــده ش ــا دی ــه اپراتوره ــرانه در پروان ــوان س عن
ــم  ــادر خواهی ــروش ص ــف ف ــتور توق ــد، دس ــر باش کمت

کــرد.
ــه  ــون ب ــن قان ــه ای ــرد: البت ــه ک ــقانی اضاف ــالح جوش ف

ــه  ــور ب ــر اپرات ــال اگ ــرای مث ــه ب ــت ک ــای آن نیس معن
کاربــری اینترنــت بــا ســرعت 2 مگابیــت بفروشــد، بایــد 
بــه صــورت اختصاصــی کل پهنــای بانــد را در اختیــارش 
بگــذارد؛ بلکــه ایــن بــه معنــای آن اســت کــه اپراتــور بایــد 
رفتــار مشــترک را رصــد و بــر مبنــای ایــن رفتــار، شــبکه 

ــد و ســرویس دهــد. را طراحــی کن
او بیــان کــرد: تــا پیــش از ایــن، بهانــه اپراتورهــا، وجــود 
ــه کمیســیون تنظیــم  ــه ضریــب اشــتراک در مصوب گزین
مقــررات ارتباطــات بــود. در مصوبــه جدیــد، اپراتورهــای 
ارتباطــی بایــد شــبکه خــود را بــه گونــه ای طراحــی کننــد 
کــه مشــترک ســرویس مناســب طبــق درخواســت خــود 
و بــر مبنــای هزینــه ای کــه پرداخــت کــرده، دریافــت کند. 
امــا اینکــه چــه میــزان پهنــای بانــد بــه کاربــر اختصــاص 

یابــد، طبــق طراحــی شــبکه اپراتورهــا خواهــد بــود.
ــترک ــر مش ــه ازای ه ــد ب ــور بای ــرد: اپرات ــوان ک  وی عن

ــا در  ــد. م ــته باش ــخصی داش ــد مش ــای بان ــرانه پهن س
ــت )FCP ( مشــخص  ــت ثاب ــه اپراتورهــای اینترن پروان
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــای بان ــزان ســرانه پهن ــه می ــم ک کرده ای
بــا  بایــد باشــد.  مشــترک، دســت کم چــه رقمــی  
ــه فعالیــت اپراتورهــا ــه در پروان  لحــاظ کــردن ایــن گزین

ــص  ــاره تخصی ــور درب ــه اپرات ــد ک ــد ش ــخص خواه مش
ــد و میــزان کیفیتــی کــه در اختیــار مشــترک  پهنــای بان

می گــذارد، کم فروشــی می کنــد یــا خیــر.
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سبک زندگی  با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
قاَل خمینی

   
کیمیای وطن

حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

ــیدن  ــل از کش ــود. قب ــال 67 ب ــای س ــی از روزه ــح یک صب
ــم کــه  ــه، مشــغول قــدم زدن در اردوگاه بودی ســوت صبحان
ناگهــان شــنیدیم بلندگوهــا شــروع بــه پخــش صــدای رادیو 
ــیده ادا  ــا و کش ــی رس ــا لحن ــه ب ــه ک ــن جمل ــد و اولی کردن
می  شــد، ایــن بــود:   »قــال خمینــی« و ســپس شــروع بــه 
ــد کــه مضمــون آن بدیــن صــورت  قرائــت پیــام امــام کردن
 بــود کــه »کســانی کــه در ایــن جنــگ شــرکت کردنــد 
و کســانی کــه شــرکت نکردنــد یادشــان باشــد کــه یکســان 
نیســتند و کشــته  های جنــگ شــهیدند و بــا شــهدای صــدر 
اســالم محشــور می  شــوند« و بعــد ســرودهای جنگــی عراق 
ــادی  ــال آن ش ــه دنب ــد و ب ــش ش ــیدالمعرکه( پخ ــا ش  )ان
ــده  ــه ش ــه چ ــد ک ــب کردن ــا تعج ــد؛ بچه  ه ــه کردن و هلهل
کــه پیــام امــام قرائــت شــده و باالخــره متوجــه ایــن 
قضیــه شــدیم کــه امــام قطعنامــه را قبــول کرده   انــد. 
ــی  ــت؛ ول ــام گرف ــی انج ــای مختلف ــا و صحبت ه تحلیل ه
می  گفتنــد  و  بودنــد  ناراحــت  بچه   هــا  بیشــتر   خــوب، 
چــرا ایــن مســئله اتفــاق افتــاده اســت و حتمــا بــرای امــام 
ایــن مســئله خیلــی ســخت بــوده یــا اینکــه حتمــا کار بــه 
جــای خیلــی باریــک کشــیده شــده کــه امــام ایــن مســئله 
ــا  ــد و ت ــه   می  کردن ــی گری ــه بعض ــد. خالص ــول کرده  ان را قب
ــوردن  ــذا خ ــاغ غ ــی دل و دم ــی حت ــار روز کس ــه، چه س
اینجــا  ای کاش  می  گفتیــم  خــود  بــا  نداشــت.  هــم 
ــام  ــت کم  کاری انج ــم و دس ــه بودی ــم، کاش در جبه نبودی
 می  دادیــم.   افســوس کــه کاری از دســتمان برنمی   آیــد

ولــی بعــد می  گفتیــم کــه حکــم، حکــم امــام اســت و هــر 
چــه تــا بــه حــال انجــام داده  ایــم، تکلیــف بــوده اســت و از 
ایــن بــه بعــد هــم تکلیــف اســت. ایشــان می  گوینــد جنــگ 
ــد  نباشــد،   مــا هــم اطاعــت می  کنیــم. همان طــور کــه گفتن
ــگ  ــد جن ــه گفته  ان ــم ک ــاال ه ــم، ح ــگ و آمدی ــد جن بروی

ــم. ــار می  گذاری ــالح ها را کن ــده، س ــام ش تم


