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سر مشق همیشگی

له
قا

رم
س  عاشورای سال 1438 با عزاداری باشکوه امت اسالمی 

و جهان تشیع به کوری چشم دشمنان پشت سر 
گذاشته و همان گونه که انتظار می رفت امسال با 

 حضوری گسترده تر از هر سال و نیز با بصیرت بیش از پیش
عزاداری ها انجام شد که آثار و برکات عالم گیرش را در آینده 

خواهیم دید. 
به یقین این حضور مردمی و با عزت، نشان از آثار مستمری 
است که ناشی از فرهنگ عاشوراست؛ چرا که عاشورا به 
یک فرهنگ پربرکت برای اسالم تبدیل شده که مسلمانان 
کرده و ترس از  شیعه را در مقابل ستمکاران قدرتمند 

قدرت ها را فروریخته است. 
علی رغم  را  اسالم  توانسته  همیشگی  سرمشق  این 
دشمنی های زورگویان و مستکبران عالم، زنده و پویا 
نگه دارد و از نسلی به نسل بعد با تمام قدرت و شکوه 

انتقال دهد. 
نهضت امام حسین)علیه السالم(، قیامی تاریخی بود که آثار 

زیادی را به ارمغان آورد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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  اعتیاد گریبانگیر جامعه کارگری   
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ویژه های امروز

 جهاد امروز ما، جهاد در عرصه اخبار روز
فضای مجازی است

حضرت آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه جهادگران و رزمندگان در 
دوران دفاع مقدس نقش پررنگی در پیروزی داشتند، گفت: جهاد 
تمام نشده و امروز نیز ادامه دارد و دشمن امروز در عرصه فرهنگ 

کشور ضربه بزند... و از مسیر فضای مجازی می خواهد به 

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد:

 اختصاص 90درصد تسهیالت 
صندوق ذخیره فرهنگیان به ۳0 نفر 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

اهدای خون بیش از 36 هزار نفر 
در تاسوعا و عاشورا
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مظلومیت ما را دو چندان می کند 
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آگهی مناقصه
نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد نسبت به خرید شش دستگاه برج خنک کننده از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار 
 این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir )قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه 

و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایید.
شرایط به شرط ذیل می باشد

1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0216236554001 نزد بانک 
ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مناقصه ارائه گردد.

2- بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ پانصد هزار ریال می باشد که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و اصل فیش همراه با اسناد ارسال شود.

3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
4- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است. 

آدرس: نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد - دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه 
تلفن دبیرخانه: 42292020-031   نمابر: 42291107-031 و 031-42291016

monaghese@iaun.ac.ir :ایمیل

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

گزارشــی با عنـوان دیلی تلگــراف در 
کـه بایـد پیـش از مـرگ آن هـا را دیـد« » 35شـهر زیبایـی 

نصف جهان را ببینید
صفحه 5

آگهی مناقصه
نوبت اول

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد:
»تصویر برداری از عملیات اجرای پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان«

را در سالجاری، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران 
متخصص که سابقه فعالیت در این زمینه را دارند تقاضا میشود حداکثر 
به دبیرخانه دفتر  تاریخ 95/08/1 جهت دریافت فرم استعالم قیمت  تا 
فردوس  خیابان  روبروی  امینی،  عالمه  خیابان  در  واقع  شرکت  مرکزی 

مراجعه نمایند.

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی

 در نامه استادان چهارمحال و بختیاری 
ح شد: کل جدید سازمان ملل مطر به دبیر 

کشتار  محکومیت 
 بی دفاع مردم یمن 

به دست آل سعود
صفحه 2

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه  ــا هم ــم ت ــاد کنی ــد ایج ــی را بای ــت انتخابات عدال
ــه عرصــه  ــرای ورود ب ــت الزم ب ــه صالحی کســانی ک

انتخابــات را دارنــد، نام نویســی کننــد.
ابــالغ  بــا  گفــت:  کشــور  وزیــر  قائم مقــام 
رهبــر  ســوی  از  انتخابــات  سیاســت های کلــی 
انقــالب، تمــام دغدغه هــا و نگرانی هایــی کــه در 
ــود  ــات وج ــاره انتخاب ــته درب ــال های گذش ــی س ط

می شــود. برطــرف  داشــت، 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدحســین مقیمــی 
در این بــاره افــزود: در سیاســت های کلــی انتخابــات 
ــه همــه  ــا ب ــوان یــک ســند باالدســتی تقریب ــه عن ب
ــوری  ــام جمه ــات در نظ ــه انتخاب ــوط ب ــائل مرب مس
ــوق  ــردم، حق ــوق م ــت حق ــا رعای ــران ب ــالمی ای اس
در  ناظــران  و  برگزارکننــدگان  حقــوق  داوطلبــان، 

ــات توجــه شــده اســت. انتخاب
ــور  ــد: وزارت کش ــادآور ش ــور ی ــر کش ــام وزی قائم مق
در ایــن زمینــه پیش نویــس الیحــه ای را تهیــه و بــه 
دولــت ارســال کــرده اســت کــه پــس از بررســی در 
هیئــت دولــت بــه مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم 

می شــود.
انتخاباتــی  عدالــت  گفــت:  همچنیــن   مقیمــی 
را بایــد ایجــاد کنیــم تــا همــه کســانی کــه صالحیــت 
الزم را بــرای ورود بــه عرصــه انتخابــات دارنــد، 

نام نویســی کننــد.
وی همچنیــن بــه موضــوع تبلیغــات نامزدهــای 
ــرایطی  ــت: ش ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــات اش انتخاب
ــور  ــه ط ــد ب ــه بتوانن ــه هم ــد ک ــود آی ــه وج ــد ب بای
ــویی  ــوند و از س ــد ش ــات بهره من ــاوی از امکان مس
مــردم نیــز در انتخابــات شــناخت کافــی نســبت بــه 
داوطلبــان پیــدا کننــد کــه بــه انتخــاب آن هــا کمــک 
ــه  ــود ک ــخص ش ــد مش ــزود: بای ــی اف ــد. مقیم کن
ــدر  ــی چق ــای انتخابات ــث هزینه ه ــان در بح داوطلب
ــد از  ــع بای ــن مناب ــد و ای ــه کنن مجــاز هســتند هزین

ــود. ــن ش ــی تامی ــه محل های چ

عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در دفــاع 
از صنــدوق ذخیــره  لــزوم تحقیــق و تفحــص  از 
فرهنگیــان گفــت: ۹۰ درصــد تســهیالت صنــدوق 
ذخیــره فرهنگیــان بــه ۳۰ نفــر پرداخــت شــده اســت.

ــی روز  ــه علن ــن، در جلس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
یکشــنبه مجلــس شــورای اســالمی، بررســی گــزارش 
ــای  ــاره تقاض ــات درب ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس
از عملکــرد صنــدوق ذخیــره  تحقیــق و تفحــص 
فرهنگیــان در دســتور کار صحــن علنــی مجلــس قــرار 

ــت. گرف
ــن  ــود ای ــرار ب ــت: ق ــوزش گف ــیون آم ــو کمیس عض
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــل کن ــگ عم ــه صــورت هلدین ــدوق ب صن
ــان  ــد و ارتباطــی می ــل می کن ــره ای عم صــورت جزی
فرهنگیــان  نــدارد.  وجــود  صنــدوق  شــرکت های 
ــرکت  ــای ش ــارکتی در تصمیم گیری ه ــه مش هیچ گون

ــد. ندارن
کوچکی نــژاد اظهــار داشــت: بیــش از ۹۵ درصــد 
فرهنگیــان  فرزنــدان  شــرکت ها  ایــن  کارکنــان 
نیســتند. ســود و زیــان ایــن شــرکت مشــخص 
داده  فرهنگیــان  بــه  و گــزارش شــفافی   نیســت 

نمی شود.
ــه  ــم ک ــه معل ــه داد: بیم ــت ادام ــردم رش ــده م نماین
بیمــه حمایتــی فرهنگیــان اســت، معلمــان را تحــت 

پوشــش قــرار نمی دهــد. بنابرایــن نماینــدگان تحــت 
ــای  ــه پول ه ــد ک ــرار گرفته ان ــه ق ــه آتی ــش بیم پوش
ــه  ــی ب ــا خدمات ــرد، ام ــدگان می گی ــی از نماین کالن

ــد. ــه نمی ده ــا ارائ آن ه
کوچکی نــژاد تصریــح کــرد: هیئت مدیــره شــرکت های 
 صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان بــه صــورت بانــدی 
ــد.  و فامیلــی اداره می شــود و هیــچ تخصصــی ندارن

بــرای هــر شــرکت بیــش از ۲۰ مشــاور گرفته انــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات اظهــار داشــت: 
۹۰ درصــد تســهیالت ایــن صنــدوق بــه ۳۰ نفــر داده 
و ۱۰ درصــد وام خــرد بــه فرهنگیــان اختصــاص داده 

شــده اســت. مهــر

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
ــه در  ــات ک ــون انتخاب ــد در قان ــه بای ــت ک ــس گف مجل
کمیســیون شــوراها در حــال بررســی اســت، بســیاری از 
ــع  ــازی مناب ــه شفاف س ــات از جمل ــتی های انتخاب کاس

ــود. ــده ش ــی گنجان ــای انتخابات هزینه ه
روز گذشــته مقــام معظــم رهبــری در اجــرای بنــد 
سیاســت های  اساســی،  قانــون   ۱۱۰ اصــل  یــک 
ــا مجمــع  ــه پــس از مشــورت ب ــات« را ک ــی »انتخاب کل
تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن شــده، ابــالغ کردنــد.

حــدود  »تعییــن  ابالغــی  سیاســت های  از   یکــی 
ــع مجــاز و غیرمجــاز انتخاباتــی ــوع هزینه هــا و مناب  و ن

شفاف ســازی منابــع و هزینه هــای انتخاباتــی داوطلبــان 
ــه مراجــع ذی صــالح   و تشــکل های سیاســی و اعــالم ب
شــیوه  تعییــن  و  آن  بــر  دقیــق  نظــارت  اعمــال   و 

و چگونگی برخورد با تخلفات مالی« بود. 
رئیــس  بروجــردی،  عالالدیــن  راســتا  همیــن  در 
کمیســیون امنیــت ملــی بــه اعتمادآنالیــن گفــت: مجمع 
ــم  ــام معظ ــازوی مشــورتی مق ــوان ب ــه عن تشــخیص ب
ــتگذاری  ــای سیاس ــش مبن ــه مصوبات ــری، مجموع رهب

ــت. ــون اس ــن قان ــا تبیی ــن ی ــرای تدوی ب
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه 
در مجلــس نیــز بحــث قانــون انتخابــات در کمیســیون 
شــوراها بررســی می شــود، بنــده فکــر می کنــم کــه 

مــا نیازمنــد تســریع در تدویــن یــک قانــون انتخاباتــی 
هســتیم.

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
مجلــس تصریــح کــرد: به خصــوص در ُبعــد منابــع 
مالــی و بــا توجــه بــه ناهنجاری هایــی کــه در دوره 
ــتان ها  ــیاری از اس ــس در بس ــات مجل ــته انتخاب گذش
اتفــاق افتــاد و زیبنــده شــأن نظــام جمهــوری اســالمی 
 ایــران نبــود؛ بایــد در ایــن مبنــا قانــون مناســبی 
ــه  ــات را از جمل ــتی های انتخاب ــیاری از کاس ــه بس را ک
آن  در  انتخاباتــی  هزینه هــای  منابــع  شفاف ســازی 

ــم. ــب کنی ــد، تصوی ــده باش ــده ش گنجان
بروجــردی بــه اتفاقاتــی کــه در انتخابــات مجلــس دهــم 
ــرای مثــال  ــود، اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: ب افتــاده ب
ــول  ــع پ ــق توزی ــه از طری ــد ک ــالش می کردن ــرادی ت اف
ــه توســط نیروهــای  ــد کــه البت ــدام کنن ــد آرا اق ــا خری ی
ــن  ــا ای ــت. ام ــا برخــورد صــورت گرف ــا آن ه ــی ب انتظام
اتفــاق بایــد بــه گونــه ای در قانــون پیش بینــی شــود کــه 
ــته  ــا را نداش ــن ناهنجاری ه ــه ای ــت ورود ب ــی جرئ کس

باشــد.
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
مجلــس، راهــکار مقابلــه بــا خریــد و فــروش رای را یــک 
ــد  ــده باش ــیار بازدارن ــد بس ــه می توان ــم ک ــون محک قان

دانســت.

در  نوشــت:  اســرائیل  تایمــز  صهیونیســتی  روزنامــه 
ــون توســط ویکــی  ایمیل هــای افشاشــده از هیــالری کلینت
ــخنرانی در  ــک س ــه وی در ی ــده ک ــت آم ــه دس ــس، ب لیک
ســال ۲۰۱۳ اعــالم کــرده اســت در صورتــی کــه ایــران 
ــن آمریکاســت  ــک شــد، ای ــه ســاخت بمــب اتمــی نزدی ب
ــی  ــه نظام ــران حمل ــه تاسیســات هســته ای ای ــد ب ــه بای ک
مهــم  ضربــات  نمی توانــد  اســرائیل  و  دهــد   انجــام 
وارد  ایــران  هســته ای  تاسیســات  بــه  را  کارســازی   و 

سازد.
ســخنان  ایــن  افــزود:  صهیونیســتی  روزنامــه  ایــن 
ــوده  ــام ب ــق برج ــام تواف ــل از انج ــاه قب ــد م ــون چن  کلینت
ــد داشــته اســت کــه اســرائیل توانایــی نظامــی  و وی تاکی
 کافــی بــرای حملــه بــه تاسیســات هســته ای ایــران 

را ندارد. 
باورنــد  ایــن  بــر  آمریــکا  دولتــی  مقامــات  اکنــون 
روســیه  بــا  همــکاری  حــال  در  لیکــس  ویکــی  کــه 
زیــر  را  کلینتــون  هیــالری  کاندیداتــوری  تــا  اســت 
ســوال ببــرد. تاکنــون نیــز کمپیــن هیــالری کلینتــون 
رد  نــه  و  تاییــد  نــه  را  اخیــر  افشاشــده   ایمیل هــای 

کرده اند.

ــالغ  ــاره اب ــان، درب ــورای نگهب ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای عباس
سیاســت های کلــی انتخابــات از ســوی مقــام معظــم رهبــری گفــت: 
در مجمــوع ایــن سیاســت ها، راهــکار روشــنی بــرای انتخابات هــای 
ــت ها ــن سیاس ــالغ ای ــا اب ــزود: ب ــت. وی اف ــور اس ــده در کش  آین

بســیاری از مشــکالتی کــه مــا در نظــام انتخاباتــی فعلــی داشــته ایم، 
برطــرف خواهــد شــد. ســخنگوی شــورای نگهبــان خاطرنشــان کــرد: 
ــب  ــت در قال ــرار اس ــه ق ــت ها ک ــن سیاس ــات ای ــم جزئی امیدواری
ــت دو  ــا دق ــس ارســال شــود، ب ــه مجل ــت ب لوایحــی از ســوی دول
ــن راســتا مــورد اتخــاذ  ــوه همــراه باشــد و رویکردهــای الزم در ای ق
قــرار گیــرد. کدخدایــی تاکیــد کــرد: مــا امیدواریــم کــه قوانینــی کــه 
مبتنــی بــر سیاســت های کلــی انتخابــات تصویــب می شــود، بتوانــد 

راهگشــای مشــکالت فعلــی باشــد.

قائم مقام وزیر کشور: 
ابالغیهسیاستهایکلیانتخابات،نگرانیهایگذشتهرابرطرفمیکند
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کسینبایدجرئتورودبهخریدوفروشرایراداشتهباشد
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سرمشقهمیشگـی
ادامه از صفحه یک: 

ــد:  ــالم فرمودن ــجاد علیه الس ــام س ــه ام ــه اینک  از جمل
امــا  می مانــد،  زنــده  جســم ها  نمی رفتنــد،  ...اگــر 
ــا  ــد؛ وجدان ه ــد؛ روح ذوب می ش ــود می ش ــت ناب حقیق
پایمــال می شــد؛ خــرد و منطــق در طــول تاریــخ محکــوم 
ــام  ــد.« )مق ــم نمی مان ــالم ه ــام اس ــی ن ــد و حت می ش

ــری، 1380/۱۲/27( ــم رهب معظ
سیدالشــهدا  شــهادت  و  عاشــورا  اگــر  حقیقــت  در 
علیه الســالم و 72تــن از یــاران وفادارشــان نبــود بشــریت 
دفــن می شــد  و حقیقــت  نمی رســید   بــه حقیقــت 
و وجــدان انســانی عقــل و منطــق جایگاهشــان را از 
ــث  ــری باع ــت ظاه ــن شکس ــا ای ــد؛ ام ــت می دادن دس
شــد دشــمن نتوانــد اســالم حقیقــی را دفــن یــا از مســیر 

ــد.  خــود خــارج کن
ایــن حرکــت انحرافــات مفســدان را برمــال کــرد و موجــب 
 شــد اســالمی را کــه آن هــا می خواســتند فاتحــه اش 

را بخوانند، جانی تازه یابد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تحلیــل اهــداف و نتایــج 
ــت  ــائبه  شکس ــه ش ــدهللا)ع( هرگون ــرت اباعب ــام حض قی

ــد: ــام )ع( را رد می کنن ــوردن ام خ
»خطاســت اگــر کســی خیــال کنــد که امــام حســین )ع( 
شکســت خــورد. کشــته شــدن، شکســت خوردن نیســت. 
در جبهــه  جنــگ، آن کــس کــه کشــته می شــود شکســت 
 نخــورده اســت. آن کــس کــه بــه هــدف خــود نمی رســد
ادامــه  در  و   1371/۴/10 اســت.«  خــورده  شکســت 
ــین  ــام حس ــمنان ام ــدف دش ــه »ه ــرا ک ــد: چ فرمودن
)علیه الســالم( ایــن بــود کــه اســالم و یادگارهــای نبــوت 
ــون  ــد. چ ــت خوردن ــا شکس ــد. این ه ــن براندازن را از زمی

 )1371/۴/10( نشــد.«  این طــور 
از نتایــج قیــام عاشــورا، پیــروزی اســت؛ چنانچــه رهبــری 
ــه  ــهادت مظلومان ــام و ش ــن قی ــد: »ای ــز می فرماین  عزی
 و اســارت خانــدان آن بزرگــوار، نظــام حکومــت بنی امیــه 
را متزلــزل کــرد. بعــد از همیــن حادثــه بــود کــه در دنیــای 
اســالم - در مدینــه و در مکــه - پی درپــی حوادثــی 
ــله  آل  ــودی سلس ــه ناب ــر ب ــره منج ــد و باالخ ــش آم پی

ابی ســفیان شــد.
ــفیان  ــله  آل ابی س ــال، سلس ــار س ــه، چه ــه س ــه  فاصل  ب
بــه  کلــی برافتــاد و از بیــن رفــت.«) 1371/۴/10( و باعــث 
»بیــداری« وجــدان مــردم و »روحیــه  مســئولیت گُریزی« 
ــل  ــتیزی« تبدی ــئولیت پذیری و ظلم س ــه  مس ــه »روحی ب
شــد. شــکل گیری قیام هــای پیاپــی علیــه ُحکمــای 
جــور پــس از نهضــت حســینی نتیجــه  ایــن تغییــر بــود: 
ــم  ــا دســتگاه ظل ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــه فک  »چــه کســی ب
و فســاد آن روز یزیــدی مبــارزه کنــد؟ در چنیــن زمینــه ای 
قیــام بــزرگ حســینی بــه وجــود آمــد کــه هــم با دشــمن 
مبــارزه کــرد و هــم بــا روحیــه  راحت طلبــی فســادپذیر رو 
ــن  ــی. ای ــادی و معمول ــلمانان ع ــان مس ــی می ــه تباه ب
ــالم(  ــی )علیه الس ــن عل ــین ب ــی حس ــت؛ یعن ــم اس مه
ــما  ــذا ش ــد. ل ــدار ش ــردم بی ــدان م ــه وج ــرد ک کاری ک
می بینیــد بعــد از شــهادت امــام حســین )علیه الســالم( 
ــود  ــه وج ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــالمی یک ــای اس قیام ه
آمــد... حســین بــن علــی )علیه الســالم(، کاری کــرد کــه 
ــدا  ــانی پی ــت، کس ــت طواغی ــای حکوم ــه  دوران ه در هم
ــد  ــر بودن ــالم دورت ــدر اس ــه از دوران ص ــا اینک ــدند و ب ش
 اراده شــان از دوران امــام حســن مجتبــی )علیه الســالم( 
ــود...  ــم و فســاد بیشــتر ب ــا دســتگاه ظل ــارزه  ب ــرای مب ب
ــن  ــد. ای ــود آم ــه وج ــام ب ــا قی ــل ملت ه ــب در داخ مرت
قیام هــا را چــه کســی بــه وجــود آورد؟ حســین بــن علــی 
)علیه الســالم(. اگــر امــام حســین )علیه الســالم( قیــام 
نمی کــرد، آیــا روحیــه  تنبلــی و گریــز از مســئولیت تبدیــل 
بــه روحیــه  ظلم ســتیزی و مســئولیت پذیری می شــد؟... 
ــالم( ــین )علیه الس ــام حس ــام ام ــروع قی ــل از ش ــا قب  ت
ــد؛ امــا پــس  ــد قدمــی بردارن خــواص هــم حاضــر نبودن
از قیــام امــام حســین )علیه الســالم(، ایــن روحیــه 
زنــده شــد.« 1371/۱۱/6 و از طرفــی ایــن قیام و شــهادت 
باعــث رشــد و تعالــی ملت هــای مســلمان شــد: »شــما 
ــن در  ــدر دی ــد چق ــد و ببینی ــگاه کنی ــخ اســالم ن ــه تاری ب
ــه  ــدر اســالم ریشــه دار شــد! چگون ــرد! چق ــا رشــد ک دنی
ملت هــای اســالمی پدیــدار شــدند و رشــد کردنــد! علــوم 
ــرد  ــه اســالمی پیشــرفت ک ــرد، فق  اســالمی پیشــرفت ک
و باالخــره پــس از گذشــت قرن هــا، امــروز، پرچــم 
اســالم بــر فــراز بلندتریــن بام هــای دنیــا، در اهتــزاز 
ــالم  ــه اس ــه اینک ــد ب ــواده یزی ــد و خان ــا یزی ــت. آی اس
ــا  ــد؟ آن ه ــی بودن ــد، راض ــد کن ــه روز رش ــور، روزب این ط
می خواســتند ریشــه اســالم را بکََننــد؛ می خواســتند 
ــا  ــد. ام ــی نگذارن ــر اســالم، اســمی باق ــرآن و پیغمب از ق
ــه عکــس شــد.« )1371/۴/10( می بینیــم کــه درســت ب

ــورا  ــام عاش ــتاورد قی ــه و دس ــن نتیج ــع مهم تری در واق
»حفــظ و مانــدگاری اســالم« اســت: »اســاس دیــن بــا 
ــی  ــم باق ــت عاشــورا ه ــه برک ــد خــورده و ب عاشــورا پیون
مانــده اســت. اگــر فــداکارِى بــزرِگ حســین بن علی 
ــدان  ــداکاری، وج ــن ف ــه ای ــود - ک ــام( نمی ب )علیه الّس
ــان  ــرد - در هم ــدار ک ــه و بی ــی متوج ــه کل ــخ را ب تاری
ــالم  ــاط اس ــری، بس ــرن دوم هج ــه  ق ــا نیم ــرن اول ی ق
بــه کلــی برچیــده می شــد.« )1372/۳/26( و همچنیــن 
 رهبــر معظــم انقــالب فرمودنــد: »همیــن حرکــت، اســالم 

را حفظ کرد.«)1390/۴/13( 
پیــروزی انقــالب اســالمی شــکوه و عــزت امــروز اســالم 
کــه ســرخط اخبــار جهــان اســت و همــه بشــریت 
 متوجــه آن هســتند و حداقــل اســمی از اســالم را شــنیده 
و می شــنوند و جایــی از دنیــا وجــود نــدارد کــه از اســالم 
ــه اســالم  ــوج انســان ها ب ــوج ف ــد و ورود ف ــزی ندانن چی
همــه و همــه از آثــار مهــم قیــام عاشــورا و نهضــت 

ــت. ــینی اس حس

اگرزینب)س(نبود...
زنــان زیــادی در تاریــخ صاحــب نقــش بوده انــد؛ امــا 
ــب  ــن زین ــرا)س( ای ــرت زه ــه حض ــس از ام االئم پ
ــن  ــن و مهم تری ــه بزرگ تری ــت ک ــر اوس ــری، دخت کب
ــی  ــچ زن ــت. هی ــرده اس ــت ک ــخ ثب ــش را در تاری نق
ــده اســت  ــت نیافری ــن عظم ــا ای ــخ، نقشــی ب در تاری
ــت  ــه توانس ــی ک ــد؛ نقش ــت بیافرین ــد توانس و نخواه
اســالم را بیمــه کنــد و اجــازه نــداد تــا کربــال  و عاشــورا 
بــا شــهادت امــام حســین)ع( و یــاران باوفایــش 
ــرد؛  ــه رو ک ــا شکســت روب ــد و دشــمن را ب ــه یاب خاتم
چــرا کــه یزیدیــان می خواســتند کربــال در کربــال 
بمانــد؛ امــا ایــن واقعیتــی اســت کــه کربــال در کربــال 
می مانــد، اگــر زینــب نبــود؛ بــا وجــود حضــرت زینــب 
ــن  ــام ای ــرار دارد و پی ــدای راه ق ــهادت در ابت ــن ش ای
خون هــا بــا نقش آفرینــی زینــب کبــری همچنــان 

ــه دارد. ادام
یکــی از زنــان بســیار بــا فضیلتــی کــه در تاریــخ اهــل 
بیــت)ع( پــس از حضــرت زهــرا)س( بــه عنــوان 
ــرت  ــر حض ــده، دخت ــل شناخته ش ــده فضای ــوه زن اس

ــت.  ــری)س( اس ــب کب ــی)ع( زین عل
وی از جملــه زنــان نــادری اســت کــه بیشــترین 
بخــش از فــروغ جــاودان نــور امامــت را دریافــت 
کــرد و توانســت خــود را در کمــاالت و صفــات حمیــده 
اطهــر)س(  همســان و هماننــد مــادرش زهــرای 

ــازد. بس
شــهرت او بــه نقش آفرینــی در کربــال و در کاروان 
اســرا و تأثیــر حضــورش در مغلــوب کــردن آثــار جنــگ 
ــاد شــخصیتی وی شــده  ــت از دیگــر ابع  موجــب غفل
ــرای  ــه وی در ماج ــری ک ــران بی نظی ــت بح و مدیری
ــع  ــانیده، جمی ــور رس ــت و ظه ــه ثب ــود ب ــال از خ کرب
صفــات حمیــده وی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

ــردم  ــور م ــب)س( در حض ــرت زین ــای حض خطبه ه
ــت  ــت و بالغ ــیوا و در اوج فصاح ــلیس، ش ــه س کوف
ایشــان  ســخنوری  کمــال  بیانگــر  و  شــده   ایــراد 
و نشــان دهنده تدبیــر و مدیریــت تمــام و کمــال 

ایشــان در واقعــه کربالســت.
یکــی از ابعــاد مهــم شــخصیتی حضــرت زینــب)س( 
ــه  ــدان توج ــتری ب ــت بیش ــل و دق ــا تأم ــد ب ــه بای ک
ــام  ــا ام ــی ب ــان در همراه ــی ایش ــم، نقش آفرین کنی
ــا  ــه ت ــام از مدین ــور در کاروان ام ــین)ع( و حض حس
مکــه و ســپس حرکــت بــه ســمت کوفــه و حضــور در 
کربــال و نقــش ویــژه و شــفاف ایشــان پــس از واقعــه 

ــت. کربالس
  مهم تریــن نقــش حضــرت زینــب)س( پــس از 
واقعــه عاشــورا آرامش بخشــی بــه 84 زن و بچــه  
در کاروان حســینی بــود. در کنــار تمامــی مســائل 
 و مشــکالت، حضــرت توجــه خاصــی بــه حجــاب 
ــا آنجــا  ــان کاروان داشــته اند ت ــاف خویــش و زن و عف
ــری)س( ــب کب ــه زین ــین)ع(، خیم ــام حس ــه ام  ک

ــرار داده  و اطــراف خیمه هــای  و بچه هــا را در وســط ق
محــارم حضــور داشــته و دور بعــدی در ســومین 

ــته اند.  ــور داش ــاب حض ــه، اصح حلق
نقــش حضــرت زینــب)س( دربــاره خــود امــام 

حســین)ع( هــم نقــش ویــژه ای بــوده اســت.
حضــرت  توجــه  جالــب  ویژگی هــای  از  یکــی    
ــت بحــران ایشــان در آن شــرایط  زینــب)س(، مدیری
ــود  ــه خ ــی ک ــت؛ در حال ــده اس ــر ش ــا ذک طاقت فرس
همــه  بودند.بــا  ماتــم زده  و  داغــدار  نیــز  ایشــان 
فشــارهای روحــی، کــودکان و زنــان و داغ دیــدگان 
نــگاه  زینــب)س(  حضــرت  چهــره  بــه  وقتــی 

می شــدند.  آرام  می کردنــد، 
گویــا ســکون و آرامشــی بــرای آن هــا حاصــل می شــد؛ 
چــرا کــه زینــب خــود را همچنــان مقــاوم و آرام نشــان 
ــد. مدیریــت بحــران حضــرت زینــب)س( در  می دادن
ایــن واقعــه کربــال و پــس از شــهادت سیدالشــهدا)ع( 
ــه آن در  جالــب توجــه اســت کــه امــکان پرداختــن ب

ایــن ســطور وجــود نــدارد.
زینــب  حســین)ع(  امــام  غریبــان  شــام  در 
کبــری)س( انســجام و یکپارچگــی را در میــان زنــان 
ــی  ــد مهم ــا ُبع ــد. ام ــرار می کن ــرم برق ــودکان ح و ک
کــه  بایــد دربــاره آن کتاب هــا نوشــته شــود و در 
ــان داشــته باشــد، توجــه  ــرای همیشــه جری ــخ ب تاری
اقتــدار  و  زینــب)س(  حضــرت  پیام رســانی  بــه 

شــخصیتی ایشــان اســت.
حضــرت زینــب)س( چنــان باشــجاعت و دالوری 
در  را  دشــمنان  نیرنگ هــای  و  توطئه هــا  تمامــی 
زمــان اســارت نقــش بــر آب می کنــد کــه گویــی 
 تمامــی غــل و زنجیرهــای اســارت را بــه یک بــاره پــاره 

و آن ها را بر سر یزیدیان خراب می کند.
اقتــدار و قــدرت وارد مجلــس یزیــد  بــا  ایشــان 
می خوانــد  قرایــی  خطبه هــای  چنــان  و  می شــود 
انداختــه  چنــگ  را  گیســوان  کوفــه،  زنــان   کــه 

و مردان محاسن می کندند.
تالطمــی  چنــان  زیــاد  ابــن  مجلــس  در  حتــی   
می انــدازد کــه همــه ســفیران و کارگزارانــی کــه از 
ــن  ــد، اب ــده بودن ــا آم ــک بدانج ــر ممال ــهرها و دیگ ش
ــه  ــد ک ــرار می دهن ــماتت ق ــورد ش ــد را م ــاد و یزی زی
تــو خانــدان پیامبــرت را کشــته ای و بــه اســارت 

گرفتــه ای؟! 
سرنوشت ســاز تصمیــم  آخریــن  در  ســرانجام    

ــد  ــجاد)ع( می خواه ــام س ــری)س( از ام ــب کب زین
ــد  ــد نده ــه یزی ــا را ب ــردن کاروان ه ــگار ک ــازه زرن  اج
ــد.  ــا کاروان هــا را ســیاه پوش کنن و دســتور می دهــد ت
در هــر قریــه و شــهر و جایگاهــی چنــان کوبنــده و غــرا 
ــن کاروان  ــند ای ــه می پرس ــه هم ــد ک ــخن می گوی س

ــتند؟ ــانی هس ــه کس ــیاه پوش چ ــدار و س داغ
ــروع  ــا ش ــن ج ــین)ع( از همی ــام حس ــزاداری ام  ع

می شــود و برکاتــش هنــوز نورافشــانی می کنــد.
شــهادت  از  فرصتــی  در  زینــب)س(  حضــرت 
 مظلومانــه امــام حســین)ع( و یارانــش می گویــد 
ــه  ــه او را از مدین ــا اینک ــد ت ــکوت نمی کن ــز س و هرگ
ــده  ــه زن ــا روزی ک ــد او ت ــرا می دانن ــد؛ زی فرامی خوانن
اســت، پیــام آور واقعــه کربــال خواهــد بــود کــه امــروز 

ــده و پویاســت. ــام آوری زن ــن پی ای

چهارمحــال  دانشــگاه های  اســتادان  از   جمعــی 
و بختیــاری در اعتــراض بــه جنایــات آل ســعود نامــه ای 
ــل  ــازمان مل ــد س ــر کل جدی ــرش، دبی ــو گوت ــه آنتونی ب

متحــد نوشــتند.
اســتادان  نامــه  در  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دانشــگاه های چهارمحــال و بختیــاری آمــده اســت: 
برقــراری  بــرای  تــالش  می دانیــد  کــه  همان گونــه 
عدالــت و جلوگیــری از ظلــم بــه خصــوص در حــق مــردم 
غیرنظامــی، از وظایــف ذاتــی ســازمان ملــل متحــد 

ــت. اس
در ادامــه نوشــته شــده: اکنــون در آســتانه انتخــاب شــما 
بــه دبیــر کلــی مهم تریــن ســازمان بین المللــی، امتحــان 
ــک  ــه از ی ــرا ک ــرار دارد؛ چ ــما ق ــش روی ش ــختی پی س
ــی  ــتکبار بین الملل ــی و اس ــان جهان ــار زورگوی ــو فش  س
ــد و از  ــداد می کن ــا بی ــتگان آن ه ــم و وابس و صهیونیس
دیگــر ســو مردمانــی مظلــوم و بی گنــاه در سراســر جهــان 
ــده  ــراز عقی ــرم اب ــه ج ــا ب ــه تنه ــلمانانی ک ــه مس  از جمل
 و اســتواری خــود بــر آرمان هایشــان توســط اســلحه 
عمــال  جهالــت  و  خیانــت  و  مســتکبران  ثــروت  و 
منطقــه ای آنــان، بــه خــاک و خــون کشــیده می شــوند.

عــراق  ســوریه،  فلســطین،  می افزایــد:  نامــه  ایــن 
ــه، آوردگاه  افغانســتان، یمــن، بحریــن، میانمــار و نیجری

ــی  ــدی پنهان ــی عه ــت اســت؛ گوی ــت و حماق ــن جنای ای
اســت  جریــان  در  مســلمانان  نسل کشــی   بــرای 
ــراغ  ــا چ ــه ب ــاک ک ــت هولن ــن جنای ــره ای ــن ثم و آخری
ــد  ــعود و لبخن ــم آل س ــی رژی ــکا و ددمنش ــبز آمری س
شــد، کشــتار  حــادث  صهیونیســم  ســران  رضایــت 
مــردم بی دفــاع یمــن بــر اثــر بمبــاران هواپیماهــای 
کشــته  نفــر  آن صدهــا  طــی  بــود کــه   آمریکایــی 

و مجروح شدند.

ــتاری  ــه و کش ــت: حمل ــده اس ــه آم ــن نام ــه ای در ادام
ــوق  ــد حق ــیونر ارش ــین« کمیس ــد الحس ــد رع ــه »زی ک
بشــر ســازمان ملــل هــم آن را حملــه مرگبــار و ظالمانــه 
ــکا  ــت آمری ــد حمای ــه می دانی ــه ک ــمرد و همان گون  برش
و رژیــم صهیونیســتی و برخــی از متحــدان آنــان از تجــاوز 
آشــکار عربســتان بــه یــک ملــت و کشــور مســتقل 
دیگــر  بــار  و  بــوده  بین المللــی  مقــررات  برخــالف 
ــه  ــش را در منطق ــکا و متحدان ــه آمری ــت مزدوران سیاس

ــت. ــاخته اس ــکار س آش
در پایــان ایــن نامــه خاطرنشــان شــده اســت: مــا 
ــر  ــاری، بناب ــال و بختی ــگاه های چهارمح ــتادان دانش اس
وظیفــه و تعهــد انســانی خــود ضمــن محکومیــت 
ــه تجــاوز ضدبشــری  ــه در ادام ــن عمــل ددمنشــانه ک ای
رژیــم کودک کــش آل ســعود بــه یمــن و گســترش 
اســت  داده  روی  دولــت  ایــن  توســط   تروریســم 
انســانی  وظایــف  بــه  داریــم  انتظــار  جنابعالــی   از 
و ســپس قانونــی خــود عمــل کنیــد و بــرای محکومیــت 
آل ســعود در ســازمان زیــر نظــر خــود و تشــکیل دادگاه 
ــل  ــدام عاج ــکاران اق ــه جنایت ــرای محاکم ــی ب بین الملل

انجــام دهیــد.
روز  ســعودی  ائتــالف  متجــاوز  بمب افکن هــای 
خــود  جنایــت  تازه تریــن  در  مهرمــاه   ۱7 سه شــنبه 
صنعــا  در  یمــن  کشــور  وزیــر  پــدر  ختــم   مراســم 
ــر آن بیــش از ۱۵۰ شــهروند  ــر اث ــد کــه ب ــاران کردن را بمب

یمنــی کشــته یــا زخمــی شــدند.
ــود  ــتباه خ ــه اش ــاه ب ــعودی روز ۲۴ مهرم ــتان س عربس
در خصــوص ایــن بمبــاران اعتــراف کــرد؛ امــا از جامعــه 

ــرد. ــی نک ــی عذرخواه جهان
ــه  در یکســال گذشــته عربســتان حمــالت شــدیدی را ب

ــا ــت. ایرن ــته اس ــن روا داش ــاه یم ــردم بی گن م

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــوری همدان ــت هللا ن ــرت آی حض
جهادگــران و رزمنــدگان در دوران دفــاع مقــدس 
ــاد  ــت: جه ــروزی داشــتند، گف ــی در پی نقــش پررنگ
تمــام نشــده و امــروز نیــز ادامــه دارد و دشــمن 
امــروز در عرصــه فرهنــگ و از مســیر فضــای مجــازی 
ــاد  ــن جه ــد؛ بنابرای ــه بزن ــه کشــور ضرب ــد ب می خواه
امــروز کشــور مــا، جهــاد در عرصــه فضــای مجــازی 

اســت.
ــی از  ــا، جمع ــزاری رس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
بازنشســتگان و رزمنــدگان ســپاه، ارتــش و نیروهــای 
ــور  ــا حض ــروز ب ــر دی ــش از ظه ــور پی ــی کش انتظام
ــن  ــا ای ــی ب ــوری همدان ــت هللا ن ــرت آی ــت حض در بی

ــد. ــو کردن ــدار و گفت وگ ــد دی ــع تقلی مرج
ــا  ــدار ب ــن دی ــی در ای ــوری همدان حضــرت آیــت هللا ن
بیــان اینکــه در اســالم دو مســئله ارزش زیــادی 
دارد اظهــار داشــت: ایــن دو مــورد علــم و جهــاد 
ــد  ــان می کن ــور بی ــه ن ــل در صحیف ــام راح ــت؛ ام اس

خداونــد هــر پیامبــری را کــه فرســتاد، در یــک 
 دســت او کتــاب هدایــت داد تــا مــردم گمــراه نشــوند 
ــد  ــرار داد؛ همانن ــاد ق ــر او آالت جه ــت دیگ و در دس
حضــرت ابراهیــم)ع( کــه در یــک دســت او صحــف 
ــا  ــتن بت ه ــرای شکس ــر ب ــر او تب ــت دیگ و در دس
بــود یــا حضــرت محمــد)ص( کــه در یــک دســت او 
ــاد  ــرای جه ــیر ب ــرش شمش ــت دیگ ــرآن و در دس ق

ــرار داشــت. ق
ــا درس  ــادی در جبهه ه ــدت زی ــما م ــزود: ش وی اف
جهــاد را خوانده ایــد، ولــی بایــد بدانیــد رســالت 
شــما تمــام نشــده اســت و اصــال دو گــروه طلبه هــا 
ــد راه  ــون بای ــد؛ چ ــتگی ندارن ــران بازنشس و جهادگ
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــدا کن ــه پی ــت ادام هدای
ــواره  ــاد هم ــگ جه ــت فرهن ــم الزم اس ــه می گویی ک
ــم  ــری معظ ــه رهب ــد؛ همچنانک ــته باش ــه داش ادام

فرمودنــد: »فکــر و فرهنــگ انقــالب بایــد زنــده 
ــد.« بمان

ــا بیــان اینکــه در عرصــه فضــای مجــازی و در  وی ب
ــی  ــوع آمادگ ــار ن ــا دشــمنان چه ــه ب ــرای مقابل کل ب
ــری ــی فک ــت آمادگ ــرد: نخس ــراز ک ــت، اب  الزم اس

ــه نقشــه های  ــن صــورت ک ــه ای ــی اســت؛ ب و اطالع
آن هــا را بدانیــم و هوشــیار و بیــدار باشــیم و بتوانیــم 
ــن در  ــیم؛ بنابرای ــخگو باش ــازی پاس ــای مج در فض
ــه در  ــت ک ــری الزم اس ــی فک ــت آمادگ ــه نخس درج

قــرآن نیــز تأکیــد شــده اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــی تجهیزات ــه داد: دوم آمادگ وی ادام
بایــد روزبــه روز گســترده تر شــود تــا دشــمن همــواره 
از مــا تــرس و دلهــره داشــته باشــد و ســوم آمادگــی 
تمرینــی اســت کــه نســل هایی بــرای آینــده تربیــت 
شــوند تــا ایــن جبهــه همــواره زنــده و پویا بمانــد و در 
ــن عرصــه  ــه در ای آخــر آمادگــی اقتصــادی همه جانب

الزم و ضــروری اســت.

آیت هللا نوری همدانی:
جهادامروزما،جهاددرعرصهفضایمجازیاست

در نامه استادان چهارمحال و بختیاری به دبیر کل جدید سازمان ملل مطرح شد:

محکومیت کشتار بی دفاع مردم یمن به دست آل سعود

در تازه ترین ایمیل های افشاشده کلینتون درباره ایران 
مطرح شد:

اسرائیلتواناییحملهبهایرانراندارد



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه از تدویــن الیحــه 
ــاش  ــت: ت ــر داد و گف ــتگان خب ــت از بازنشس حمای
دریافتــی  اختــاف  اینکــه  بــر  عــاوه  می شــود 
بازنشســتگان و شــاغان کاهــش یابــد، بازنشســتگی 

ــر برســد. ــه صف ــد هــم ب پیــش از موع
ســعید نمکــی از طــرح ویــژه دولــت برای ســاماندهی 
بازنشســتگان خبــر داد و گفــت: تیمــی  حقــوق 
ــه  کارشناســی از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه ب
شــدت مشــغول کار بــر روی الیحــه ای هســتند 
بازنشســتگان  و  بازنشســتگی  صندوق هــای  تــا 
کشــور را تحــت حمایــت قــرار دهــد؛ بــه نحــوی کــه 
ــال  ــازمان در ح ــه در س ــه ای ک ــوان الیح ــت عن تح
آماده ســازی اســت، تــاش شــده تــا میــان دریافــت 
حقــوق بازنشســتگی در مقاطــع مختلــف تغییــر 
ایجــاد کنیــم و فاصلــه آن را بــه حداقــل برســانیم تــا 
ــه بازنشســتگان  ــت در پرداخــت را ب ــه نوعــی عدال ب

ــم. ــه دهی ــور هدی کش
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
ــد  ــاده خواه ــه آم ــه ای ک ــاس الیح ــر اس ــزود: ب اف
شــد، میــزان دریافتــی بازنشســتگان بــا ســایر 
دریافتی هــای بعــدی آن هــا، خیلــی تفــاوت نخواهــد 
داشــت؛ ضمــن اینکــه شــرایطی فراهــم خواهــد شــد 
تــا تفــاوت فاحشــی بیــن دریافتــی بازنشســتگان بــا 
شــاغان، بعــد از بازنشســتگی آن هــا ایجــاد نشــود.

وی تصریــح کــرد: البتــه تمــام تاکیــد مــا ایــن اســت 
ــذران  ــا راه گ ــه تنه ــور ک ــته کش ــار بازنشس ــه اقش ک
دریافتــی  از  و خانواده شــان  زندگــی خــود  امــور 
امــور بازنشســتگی اســت و هیــچ دریافتــی دیگــری 
ــای  ــتری در پرداخت ه ــت بیش ــد دق ــد، نیازمن ندارن

ــتند.  ــتگی هس ــازمان بازنشس س
ــم  ــا پختگــی بیشــتری، الیحــه را تقدی ــد ب پــس بای
ــروج  ــی خ ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــرد ک ــس ک مجل
بعضــی مــواد مرتبــط بــا بازنشســتگی از برنامــه 

ــت. ــوع اس ــن موض ــز، همی ــعه نی ــم توس شش

بــه گفتــه نمکــی در واقــع دولــت قصــد داشــت 
جوامــع  از  همه جانبــه ای  و  کامــل  نقطه نظــرات 
ــر  ــه ب ــرادی ک ــگاه و اف ــتادان دانش ــی، اس کارشناس
بازنشســتگی  و  اجتماعــی  تامیــن  مباحــث  روی 
ــا  ــد و الیحــه ای را ب ــت کن ــد، دریاف صاحب نظــر بودن
ــه  ــد؛ بلک ــس نکن ــم مجل ــتابزدگی تقدی ــه و ش عجل
ــتر، کاری  ــواس بیش ــا وس ــی ب ــه و بررس ــا حوصل  ب
 را پیگیــری نمایــد تــا هــم بحــث بازنشســتگی 
ــک  ــا اصاحــات پارامتری ــه ب ــم در رابط ــد و ه  را ببین
گام  بازنشســتگی  صندوق هــای  در  سیســتمی  و 
بــردارد. از طــرف دیگــر بتوانیــم اختــاف حقــوق بیــن 
ــن  ــه کمتری ــتگان ب ــف را در بازنشس ــع مختل مقاط

ــانیم. ــد برس ح
ــای  ــی صندوق ه ــکات بحران ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
بازنشســتگی گفــت: بــرای نجــات صندوق هــای 
بایــد  اســت کــه  معتقــد  دولــت  بازنشســتگی، 
ــا  ــن صندوق ه ــا ای ــه ب ــل در رابط ــه از قب ــی ک اتفاقات
رخ داده را مــرور کــرده و زمینــه ای فراهــم کنیــم 
در  پارامتـریـــک  و  اصاحـــات سـاختـــاری  کــه 
اتفــاق بیفتــد؛ بــه نحــوی کــه روال  صندوق هــا 
ــه صفــر برســد؛  بازنشســتگی های پیــش از موعــد ب
چــرا کــه اگــر بازنشســتگی پیــش از موعــد رخ 
ــد ــی خواه ــا باق ــا پابرج ــکات صندوق ه ــد، مش  ده

 ماند. مهر

معاون سازمان برنامه و بودجه خبرداد:

حذف بازنشستگی پیش از موعد

یــک مقــام مســئول در شــرکت ملــی نفتکــش، دربــاره رأی 
جدیــد دادگاه اروپــا دربــاره ایــن شــرکت اظهــار داشــت: در 
ســال 2012 اولیــن بــار وارد لیســت تحریــم اتحادیــه اروپــا 
شــدیم کــه بــا اقداماتــی کــه انجــام شــد و پــس از اینکــه 
اثبــات کردیــم کــه شــرکت ملــی نفتکــش، شــرکتی دولتــی 

دادگاه  رأی  بــا   2014 ســال  در  نیســت، 
ــا خــارج  ــا از لیســت تحریم ه ــه اروپ اتحادی

شــدیم.
ــن  ــاره ای ــا درب ــورای اروپ ــه داد: ش وی ادام
ــاه  ــا 5 م ــرد و م ــی نک رأی تجدیدنظرخواه

ــم. ــم بودی ــت تحری ــارج از لیس خ
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــئول تصری ــام مس ــن مق ای

دوبــاره وارد لیســت تحریــم نمی شــدیم بــا توجــه بــه رأی 
ــای  ــم تقاض ــدت تحری ــت م ــتیم باب ــده می توانس صادرش
ــل  ــن دلی ــه نظــر می رســد عمده تری ــه ب ــم ک خســارت کنی
ــای  ــی از ادع ــن نگران ــا، همی ــه اروپ ــد اتحادی ــم جدی تحری
ــارغ از  ــود کــه ف ــرای خســارت ب ــی نفتکــش ب شــرکت مل

میــزان آن، اگــر پذیرفتــه می شــد یــک شکســت حیثیتــی 
ــرد. ــاد می ک ــا ایج ــه اروپ ــرای اتحادی ب

ــر وقــت  ــا 21 نوامب ــان اینکــه ت ــا بی ــام مســئول ب ــن مق ای
ــم، گفــت: اگــر  ــن رأی را داری ــاره ای تجدیدنظرخواهــی درب
ــد، شــانس  ــد و برخــورد سیاســی نکنن ــگاه کنن ــی ن حقوق
پیــروزی بــرای مــا وجــود دارد؛ امــا بــه 
گفتــم  کــه  همان طــور  حیثیتــی  دالیــل 
ــی  ــای تجدیدنظرخواه ــت تقاض ــن اس ممک

ــد. ــا را رد کنن م
وی تصریــح کــرد: در جلســه اســتماع دادگاه 
ایــن اســتدالل مــا مــورد توجــه دادگاه قــرار 
گرفــت و بــه همیــن دلیــل صــدور رأی طــول 

کشــید.
تقاضــای  در  مــا  اگــر  گفــت:  مســئول  مقــام  ایــن 
ــر  ــه ه ــام ب ــم و برج ــت بخوری ــی شکس تجدیدنظرخواه
دلیلــی نقــض شــود و تحریم هــا بازگــردد، مــا هــم بــه طــور 

اتوماتیــک بــه وضعیــت تحریمــی برمی گردیــم. 

ــان در  ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
ــرح  ــران ط ــور مدی ــا حض ــه ب ــران آب ک ــه بح ــه کمیت جلس
ــا کاهــش  ــزار شــد، گفــت: ب ــزرگ برگ ــان ب آبرســانی اصفه
ــدت  ــه م ــبت ب ــده رود نس ــد زاین ــم آب س ــابقه حج بی س
ــهر  ــرب 93 ش ــدار آب ش ــن پای ــل، تأمی ــال قب ــابه س مش

اســتان، تــاش، دقــت و همتــی دوبرابــر 
ــد. ــش می طلب ــه پی ــبت ب نس

داشــت:  بیــان  امینــی  مهندس هاشــم 
کــه  اســت  ایــن  بیانگــر  پیش بینی هــا 
صــورت  تأخیــر  بــا  پاییــزی  بارش هــای 
مــی گیــرد؛ بــر ایــن اســاس بــا جــاری 
ــمگیر  ــش چش ــه کاه ــده رود ک ــودن زاین نب

ــال دارد  ــه دنب ــان ب آبدهــی چاه هــای آب شــرب را در اصفه
ــران  ــد مدی ــرب، بای ــص آب ش ــش تخصی ــن کاه همچنی
طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ، آب را میلیمتــری مدیریــت 
کننــد تــا آب شــرب مشــترکین در فصــول گرم و ســرد ســال 

ــود. ــن ش ــدار تأمی ــور پای ــه ط ب

مهنــدس امینــی کشــف انشــعابات غیرمجــاز را در شــرایط 
کنونــی کــه هــر قطــره آب از ارزش بســیار زیــادی برخــوردار 
ــا  ــرد: برخــورد ب ــح ک ــرار داد و تصری ــد ق ــورد تاکی اســت، م
 متخلفانــی کــه غیرقانونــی از منابــع آبــی اســتفاده می کننــد

ضــروری اســت. همچنیــن محافظــت از منابــع آبــی جهــت 
ــی از  ــل، یک ــد غیرعام ــت مباحــث پدافن رعای
اولویت هــای شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ــال  ــن چندس ــود و در ای ــی ش ــوب م محس
اخیــر این گونــه مــوارد مــورد توجــه ویــژه 

ــرار گرفــت. ق
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ضــروری  نیــز  را  نجمــا  ســامانه  توســعه 
ــا  ــود ت ــاظ ش ــری لح ــد تدابی ــرد: بای ــام ک ــت و اع دانس
ســامانه نجمــا در ســطح شــهر و اســتان توســعه یابــد و از 
ــان ممکــن حــوادث  ــن زم ــق سیســتم GIS در کمتری طری
مهــار شــوند؛ چــرا کــه مدت زمــان مهــار حــوادث در کاهــش 

ــزایی دارد. ــر بس ــت آب تأثی هدررف

نائب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
ــال های  ــادی در س ــن اقتص ــد پایی ــه رش ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ای

آینــده ادامــه یابــد؛ هــر چنــد امســال از رکــود خــارج می شــویم.
ــران در نشســت  ــی ای ــاق بازرگان مســعود خوانســاری، نائب رئیــس ات
ــات اخیــر  ــار کــرد: در زمــان انتخاب ــاق اظه ــدگان ایــن ات هیئــت نماین
ــت  ــافعی رقاب ــای ش ــا آق ــده ب ــه بن ــران ک ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی
داشــتم، ســعی شــد کــه فقــط یــک نفــر بــرای ریاســت کاندیــدا شــود؛ 
امــا فشــارهایی کــه ســایر همــکاران بــر مــا وارد کردنــد، منجر بــه حضور 
هــر دوی مــا در انتخابــات شــد کــه اختــاف کــم   آرا نیــز نشــان دهنده 

ایــن امــر اســت. 
وی افــزود: اقتصــاد مــا بــا مشــکل روبــه رو اســت؛ هــر چنــد امســال 
ــارج  ــن خ ــا ای ــویم، ام ــارج ش ــود خ ــه از رک ــود ک ــی می ش پیش بین

ــود.  ــا رشــد پاییــن اقتصــادی همــراه خواهــد ب شــدن از رکــود ب
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه داد: نگرانــی از تــداوم رشــد پاییــن 
اقتصــادی بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن شــرایط فعلــی در ســال های 
دیگــر وجــود دارد؛ همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه هجــوم بیــکاران 
نیــز مشــکل بزرگــی اســت کــه در ســال های آینــده نیــز بــا آن روبــه رو 

خواهیــم بــود. 
 وی در پایــان تصریــح کــرد: بــرای رفــع ایــن مشــکات اتــاق بازرگانــی 

بــا کار کارشناســی خــود می توانــد نقــش مهمــی ایفــا کنــد. تســنیم

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان از 
خســارت هــزار میلیــارد ریالــی بــه باغ هــای ســیب درختــی اســتان 

بــه دلیــل خشکســالی و کمبــود آب خبــر داد. 
احمدرضــا رئیــس زاده بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: کمبــود 
آب و همچنیــن ســرمای دیــررس بهــاره و تگــرگ در بعضــی از 
ــیب در  ــد س ــدی تولی ــش 30 درص ــب کاه ــتان، موج ــق اس مناط

ــت. ــده اس ــان ش ــتان اصفه اس
ــان  ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــور باغبان ــر ام مدی
ــام  ــار اع ــزار و 513 هکت ــتان را 21 ه ــیب اس ــای س ــعت باغ ه وس
ــزه  ــه ســیب های پایی ــار آن ب ــزود: بیــش از 19 هــزار هکت ــرد و اف ک

ــاص دارد. ــدن اختص ــز و گل ــم رد، دلیش رق
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا 
 اشــاره بــه آغــاز برداشــت ســیب درختــی پاییــزه از اواخــر شــهریور
ــه  ــال ب ــزه امس ــیب پایی ــت س ــود برداش ــی می ش ــت: پیش بین گف
ــد در  ــته 30 درص ــال گذش ــون س ــه همچ ــد ک ــن برس ــزار ت 200 ه

ــت. ــته اس ــش داش ــدت کاه ــا دراز م ــه ب مقایس
احمدرضــا رئیــس زاده افــزود: 90 درصــد تولید ســیب درختی اســتان 
بــه شهرســتان ســمیرم اختصــاص دارد که طبق قــرارداد با کشــاورزان 
ــادر  ــور ص ــارج از کش ــه خ ــد آن ب ــا 60 درص ــال 50 ت ــمیرم امس  س

می شود. 

رئیــس کل ســازمان خصوصــی ســازی گفــت: اگــر مصوبــات مــورد نیــاز 
بــرای آزادســازی ســهام عدالــت بــه موقع دســت مــا را نگیــرد، مســئولیتی 
را در ایــن زمینــه بــر عهــده نخواهــم گرفــت، چــرا کــه عصــای دســت مــا 

ایــن مصوبــات هســتند.
پــوری حســینی، در خصــوص آزادســازی ســهام عدالــت گفــت: بــر اســاس 
قانــون ســال 94، ســال پایانــی ســهام عدالــت بــود کــه بــر ایــن اســاس 
 امســال مشــغول ایــن موضــوع هســتیم کــه صورتحســاب بیــش از

 40 میلیــون مشــمولی را کــه بــرای ایــن ســهام ثبــت نــام کــرده انــد آمــاده 
کنیــم. وی افــزود: البتــه ایــن کار بــه مصوباتــی نیــاز دارد کــه پیــش نویس 
آنهــا تهیــه و تقدیــم شــده اســت کــه امیدواریــم بــه موقــع ایــن مصوبــات 

دســت مــا را بگیــرد.
ــی  ــدن بخش ــی ش ــه و نهای ــه تهی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــینی ب ــوری حس پ
ــر  ــه داد: اگ ــس اســت ادام ــدگان مجل ــده نماین ــر عه ــات ب ــن مصوب از ای
مصوبــات مــورد نیــاز بــرای آزادســازی ســهام عدالــت بــه موقــع دســت مــا 

ــر عهــده نخواهــم گرفــت. ــه ب را نگیــرد، مســئولیتی را در ایــن زمین
اگــر ایــن مصوبــات را بگیریــم تــا پایــان ســال کار آزادســازی ســهام عدالت 
را انجــام مــی دهیــم و حســاب مشــموالن ســهام عدالــت را تقدیمشــان 
کنیــم تــا بــر اســاس آن اوایــل ســال 96 آزادســازی انجــام شــده و ســهام 
 عدالــت بــرای مشــموالن ملمــوس تر شــود و از ســود و بــرکات آن بهره مند 

شوند.

امسالازرکودخارجمیشویم

قاچاق مکالمات بین المللی
مجیــد میرزایــی، مدیــر کل امــور تجــاری شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، بیــان کــرد: برآوردهــا نشــان می دهــد کــه حــدود ۴۰ درصــد 
ترافیــک بین المللــی کشــور در حــال حاضــر بــه صــورت غیرمجــاز منتقــل می شــود؛ بــدون اینکــه وارد گیت هــای شــرکت ارتباطــات 

زیرســاخت شــوند.

در قاب تصویر

آزادسازیسهامعدالتممکننیستخسارتبهباغهایسیبدرختیاصفهان

حتما بخوانید!
3منابع آبی باید میلیمتری مدیریت شوند دوشنبه  26  مهرماه  1395

ـــمـــاره 275 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت دوربین در بازار

 HS SX260 کانن

 PowerShot کانن
  IS A4000355 هزار تومان

 FinePix فوجی فیلم
 HS30EXR730 هزار تومان

 Cybershot سونی
 DSC-W710345 هزار تومان

 Nikon P7000525 هزار تومان

 PowerShot کانن
 D30

880 هزار تومان

 FinePix فوجی فیلم
 F800EXR780 هزار تومان

730 هزار تومان

ساماندهیقراردادهایکار
ــر کار از بررســی  ــاون وزی مع
اصلــــاح  پیـش نویــــس 
ــار، تعییـن  قراردادهــــای کـ
حکــم  و  آن هــا  تکلیــف 
ــران  ــراج کارگ ــه اخ غیرموج
ــی  ــه جانبه مل ــورای س در ش

در آینده نزدیک خبر داد.
تعییــن  بــه  اشــاره  بــا  هفده تــن  محمدحســن 
تکلیــف مــدت قراردادهــای کار گفــت: در ایــن زمینــه 
 ۷ مــاده   2 و   1 تبصره هــای  اصــاح  پیش نویــس 
قانــون کار کــه بــه مــدت قراردادهــای موقــت و دائمــی 
کار اشــاره دارد، در دســتور کار شــورای ســه جانبه ملــی 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ــون  ــاده ۷ قان ــت: اصــاح تبصره هــای 1 و 2 م وی گف
ــن  ــای کار و تأمی ــاماندهی قرارداده ــدف س ــا ه کار ب

ــرد. ــورت می گی ــروی کار ص ــغلی نی ــت ش امنی
معــاون روابــط کار وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
همچنیــن از اصــاح پیش نویــس مــواد 2۷ و 165 
قانــون کار خبــر داد و افــزود: پیش نویــس اصــاح 
ــه توســعه امنیــت  ــا هــدف کمــک ب ایــن مــواد نیــز ب
ــت های  ــت درنشس ــرار اس ــرمایه گذاری ق ــد و س تولی
آینــده شــورای ســه جانبه ملــی مطــرح شــود و مــورد 

ــرد. ــرار گی بحــث کارشناســی ق
هفده تــن گفــت: مــواد ۷، 2۷ و 165 قانــون کار از جمله 
ــری و  ــکل های کارگ ــون کار و تش ــواد قان ــن م مهم تری
کارفرمایــی خواســتار تعییــن تکلیــف آن هــا هســتند؛ 
ــواد  ــن م ــس اصــاح ای ــن اســاس پیش نوی ــر همی ب
در دســتور کار جلســات آتــی شــورای ســه جانبه ملــی 

قــرار گرفــت.
ــاده ۷  ــره 1 م ــق تبص ــزارش، طب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
قانــون کار، حداکثــر مــدت موقــت بــرای کارهایــی کــه 
ــط  ــد توس ــتمر دارد، بای ــه غیرمس ــا جنب ــت آن ه ماهی
ــود.   ــن ش ــی تعیی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع

همچنیــن بــر اســاس تبصــره 2 مــاده ۷، در کارهایــی 
کــه طبیعــت آن هــا جنبــه مســتمر دارد، در صورتــی کــه 
ــی  ــم تلق ــرارداد دائ ــود، ق ــر نش ــرارداد ذک ــی در ق مدت

می شــود.
در مــاده 2۷ قانــون کار نیــز عنــوان شــده اســت: 
ــا  ــه کوتاهــی ی ــف محول ــر در انجــام وظای هــرگاه کارگ
آیین نامه هــای انضباطــی کارگاه را پــس از تذکــرات 
کتبــی، نقــض کنــد، کارفرمــا حــق دارد در صــورت 
ــر  ــاوه ب ــامی کار، ع ــورای اس ــت ش ــر مثب ــام نظ اع
ــال  ــر س ــبت ه ــه نس ــه ب ــوق معوق ــات و حق مطالب
 ســابقه کار، معــادل یــک مــاه آخریــن حقــوق کارگــر 
پرداخــت  بــه وی  عنــوان حــق ســنوات(  )بــه   را 

و قرارداد کار را فسخ کند.
کار قانــون   165 مــاده  طبــق  ایــن،  بــر   عــاوه 

ــر  ــاف، اخــراج کارگ ــت حــل اخت ــه هیئ ــی ک در صورت
ــر  ــت کارگ ــم بازگش ــخیص داد، حک ــه تش را غیرموج
تاریــخ  از  را  او  پرداخــت حقی الســعی  و  اخراجــی 
اخــراج صــادر می کنــد و در غیــر ایــن صــورت )موجــه 
بــودن اخــراج( کارگــر، مشــمول اخــذ حــق ســنوات بــه 
میــزان منــدرج در مــاده 2۷ ایــن قانــون خواهــد بــود.

کمککمیتهامداداستاناصفهان

برایتکمیلمسکنروستائیوشهری
مســکن  تامیــن  مدیــر 
و امــور مهندســی ســاختمان 
امــــداد اســـتان  کمیتـــه 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
در 6 ماهــه ســال جــاری در 
ــتائی  ــکن روس ــش مس  بخ
ــرح  ــورد ط ــهری 196 م و ش
اجــرا شــده، گفــت: در بخــش تعمیــرات، احــداث 
 فضاهــا و  کمــک بــه تکمیــل مســکن روســتائی 
ــر6  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــرح ب ــورد ط و شــهری، ۸۸۸ م
میلیــارد و 200میلیــون تومــان بــه مرحلــه اجــرا رســیده 

است. 
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا رجای علیرض
مختلــف  شهرســتان های  در  جــاری  ســال  در 
 اســتان تعــداد 136 طــرح را در بخــش بهســازی 
و مقاوم ســازی مســکن در دســت اقــدام دارد، افــزود: 
ــت  ــازی در دس ــازی و نوس ــرح بهس ــداد 136ط از تع
ــتان  ــتاهای شهرس ــرح در روس ــداد 53 ط ــدام ، تع اق
ــرح آن  ــه 33 ط ــد ک ــرا درمی آی ــه اج ــهر ب فریدونش
محــروم  )منطقــه ای  روســتای کلوســه  در  صرفــا 
از پشــتکوه دوم( بــه انجــام خواهــد رســید. ایــن 
 طرح هــا بیشــتر بــرای کمــک بــه زنــان  بی سرپرســت

سرپرست از کار افتاده و خانواده های ایتام است. 
اختصاص یافتــه  اعتبــارات  بیشــترین  گفــت:  وی 
بهســازی  بــرای   94 ســال  در  امــداد   کمیتــه 
و مقاوم ســازی مســکن مددجویــان روســتائی در 
ــود   ــر ب ــتای محروم ت ــداد روس ــا تع ــتان های ب شهرس
ــدن   ــامل فری ــتان ها ش ــن شهرس ــدادی از ای ــه تع ک
و...   چــادگان  میاندشــت،  و  بوئیــن  فریدونشــهر، 
ــازی  ــه بهس ــک ب ــرای کم ــزود: ب ــی اف ــت. رجایـ  اس
ــا  ــتائی تنه ــان روس ــکن مددجوی ــازی مس و مقاوم س
در ســال گذشــته، ۷00 میلیــون تومــان بــه روســتا های 
محــروم شهرســتان فریدونشــهر اختصــاص داده شــد. 
ــارات بهســازی مســکن  وی ادامــه داد: پرداخــت اعتب
ــژه  ــوردار، به وی ــتان های غیربرخ ــه شهرس ــتائی ب روس
شهرســتان فریدونشــهر امســال نیــز در اولویــت قــرار 

دارد.
ــد  ــا خری ــل  ی ــداث، تکمی ــرح اح ــزود: ط ــی اف رجای
مســکن شــهری در ســال گذشــته  بــرای 560 خانــوار 
 اجــرا شــد کــه  4۸۸ خانــوار زنــان سرپرســت خانــوار 

و ۷2 خانوار نیز سرپرستان ازکارافتاده داشتند.
وی گفــت: در زمنیــه کمــک بــه تکمیــل مســکن 
ــز، ســال گذشــته  ــان نی شــهری و روســتائی مددجوی
15۸ طــرح در بخــش شــهری و 415 طــرح دربخــش 
روســتائی و بیــش از 2۷00 مــورد تعمیــرات مســکن در 

دو بخــش شــهری و روســتائی اجــرا شــد.

صرفهجوییاقتصادی

7/5میلیاردریالیدرمجتمعفوالدسبا
اقــام  از  بهینــه  اســتفاده 
موجــود در مجتمــع فــوالد 
ــش  ــه کاه ــبا  و در نتیج س
خریــد تجهیــزات و مــواد بــه 
ــال  ــارد ری میــزان  ۷/5 میلی
صرفه جویــی اقتصــادی در 
بــه  فــوالد ســبا  مجتمــع 

همراه داشت.
ایــن خبــر را  هیبــت هللا کریمــی دســتگردی، تکنســین 
ــزی  طراحــی حمــل و نقــل، ســاختمان و اســکلت فل
ــه از  ــری بهین ــا به کارگی ــزود: ب ــن رابطــه اف داد و در ای
تجهیــزات موجــود در شــرکت، انشــعاب های بــرق 
تعمیــرات  و  ســبا  فــوالد  نوســاز   ســاختمان های 
ــی ــاز برق ــای ب ــب پروژه ه ــه در قال ــازی ک  و بهینه س
مخابــرات و تأسیســات در دســتور کار بــود، بــدون نیــاز 

بــه خریــد دوبــاره انجــام شــد.
شــرکت  اســتراتژی های  حســب  بــر  افــزود:  وی 
فــوالد مبارکــه مبنــی بــر کاهــش هزینه هــا و بــه 
 منظــور انجــام انشــعابات بــرق ســاختمان های نوســاز 
و تعمیــرات و بهینه ســازی پروژه هــا در فــوالد ســبا، بــا 
تأکیــد مدیریــت مهندســی کارخانــه طــی بازدیــدی کــه 
ــه عمــل آمــد، لیســتی  ــل فــوالد مبارکــه ب ــار کاب از انب
از کابل هــای مــورد نیــاز کــه از ســال های قبــل در 
ــه  ــوالد مبارک ــار ف ــه، از انب ــود، تهی ــود ب ــا موج انباره
تحویــل گرفتــه و بــه انبــار فــوالد ســبا منتقل شــد. این 
کابل هــا در پروژه هــای مرکــز طبــخ جدیــد، ســاختمان 
 اداری فوالدســازی، ســاختمان کارکنــان جرثقیل هــا
پیمانــکاری  و  تجهیــزات  نســوز،  اداری  ســاختمان 
فــرآوری ســرباره، پمــپ آب چــاه شــماره 2 ســبا 
و برق رســانی جهــت تجهیــز کارگاه چنــد شــرکت 
ــرا  ــال اج ــای در ح ــی پروژه ه ــکاری و پیش بین پیمان

ــد. ــه ش ــه  کار گرفت ب
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــای اج ــوص مزای ــی در خص کریم
تصریــح کــرد: در جریــان  اجــرای ایــن پــروژه، عــاوه 
ــا اســتفاده  ــد در انباره ــام راک ــوق، از اق ــت ف ــر مزی ب
ــری  ــادی دیگ ــی اقتص ــر صرفه جوی ــن ام ــه ای ــد ک ش
از جملــه انبارگردانــی و ســایر تمهیــدات مــورد نیــاز بــه 
منظــور حفــظ و نگهــداری اقــام و تجهیــزات را نیــز در 

پــی داشــته اســت.

شرکتگازاصفهانازشرکتهایبرتر

درحوزهسالمتاداریوشایستگی
عامــل شــرکت گاز  مدیــر 
اســتان اصفهــان، در همایش 
اداری، خدمــت  »ســامت 
ــور  ــا حض ــه ب ــته« ک شایس
امجدی پــور، رئیــس امــور 
ــی گاز  ــرکت مل ــی ش بازرس
ــن  ــد، ضم ــزار ش ــران برگ ای
عــزاداری  و  ســوگواری  ایــام  تعزیــت  و  تســلیت 
حضــرت ابــا عبــدهللا الحســین)ع( و اصحــاب باوفــای 
ایشــان  بیــان داشــت:  تاکنــون 103 شــهر از مجمــوع 
10۷ شــهر اســتان و  یــک هــزار و 33۸ روســتا از یــک 
ــطح  ــانی در س ــد گازرس ــتای واج ــزار و 34۸ روس ه

اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان، ســید مصطفــی علــوی بــا اشــاره بــه اینکــه 
هم اکنــون 99 درصــد جمعیــت کل اســتان معــادل  
درصــد   99.5 و  شــهری  خانوارهــای  درصــد   99.6
برخوردارنــد  گاز  نعمــت  از  روســتائی   خانوار هــای 
گفــت: بــرای تأمیــن گاز ایــن میــزان جمعیــت بیــش 
ــزار و 200  ــب و 26 ه ــعاب نص ــدد انش ــزار ع از9۷0 ه
کیلومتــر  در ســطح اســتان شــبکه  گــذاری شــده 

اســت.
ــط  ــور متوس ــه ط ــه ب ــان اینک ــا بی ــوی ب ــدس عل  مهن
روزانــه 54.۸ میلیــون متــر مکعــب گاز در اســتان 
ــرد: ســال  ــان مصــرف می شــود، خاطرنشــان ک اصفه
گذشــته حــدودا 20 میلیــارد متــر مکعــب گاز در اســتان 
داده  تحویــل  مختلــف  بخش هــای  بــه   اصفهــان 

شد.
 وی اضافــه کرد: 46 درصد گاز اســتان در بخش صنعت
 26 درصــد در بخــش خانگــی،  15 درصــد در نیروگاه هــا

 6 درصــد در پاالیشــگاه، 4 درصــد در بخــش تجــاری 
و 3  درصد در حمل و نقل مصرف .

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، حجــم 
فعالیــت انجام شــده در ســطح اســتان را مرهــون 
ــرکت گاز  ــانی ش ــروی انس ــبانه روزی  نی ــات ش زحم
ــروی انســانی  ــزود: نی ــان برشــمرد و اف اســتان اصفه
ــه می بایــد  ــت ک ــرکت اس ــن ش ــی ای ــرمایه اصل س

ــود. ــظ ش ــدی حف ــور ج ــه ط ــت آن ب کرام
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه کرامــت انســانی بــه دو 
انســان ها  وجــود  در  اختیــاری  و  ذاتــی  صــورت 
ــاری  ــت اختی ــگاه کرام ــت: جای ــان داش ــرار دارد، بی ق
بــه واســطه اینکــه بــا تــاش خــود انســان بــه 
 دســت می آیــد، بســیار واالتــر از صــورت ذاتــی آن 

است.
ــت  ــارز کرام ــق ب ــوا را از مصادی ــوی، تق ــدس عل مهن
ــوان کــرد و گفــت: خوشــبختانه شــرکت  ــاری عن اختی
ــد ــانی متعه ــروی انس ــان دارای نی ــتان اصفه  گاز اس

دلسوز و با وجدان کاری بسیار است.
وی اظهــار داشــت: دســتورالعمل های اباغــی در حــوزه 
ســامت اداری در واقــع تذکراتــی اســت کــه همــه در 
ــرات در  ــن تذک ــد و ای ــاز دارن ــه آن نی ــک ســازمان ب ی
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــا م ــز باره ــا نی ــی م ــای دین آموزه ه

گرفته انــد. 
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
ســاخت: همــه کارمنــدان بایــد هــدف مســئولیت خــود 
ــن  ــط اداری تعیی ــه ضواب ــیری ک ــد  و در مس را  بدانن
ــا  ــه همان ــر ک ــه مدنظ ــا نتیج ــد ت ــت کنن ــرده، حرک ک
اهــداف عالیــه ســازمان و نظــام اســت، محقــق شــود.

منابعآبیبایدمیلیمتریمدیریتشوندبرجاملغوشود،بهطورخودکارواردتحریممیشویم
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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 اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رای شماره 139360302027012919 مورخ 1393/08/25 مرتضی ربیعی فرزند حسنعلی  بشماره شناسنامه 
51266 صادره از اصفهان  بشماره ملی 1281609730 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
به مساحت  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 9724 فرعی  روی قسمتی 

145/13مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  ابراهیم   فرزند  مورخ1393/08/25مهری کمیلی   139360302027012920 شماره  رای   -2
948 صادره از اصفهان  بشماره ملی 1284506843 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
به مساحت  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 9724 فرعی  روی قسمتی 

145/13مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
3- رای شماره 139360302027012921 مورخ 1393/08/25 سمیه زادهوش فرزند اکبر بشماره شناسنامه 5120 
صادره از اصفهان  بشماره ملی 1287277802 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 9724 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/13مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139460302027024397 مورخ 1394/10/05 آذر حسینی تودشکی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
455 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291080767 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/70مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  مرتضی  فرزند  رجالی   السادات  1394/10/06اکرم  مورخ   139460302027024409 شماره  رای   -5
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1281653047  بشماره  اصفهان  از  صادره   55602 شناسنامه 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1593 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 299 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  رحیمی  1394/11/24علی  مورخ   139460302027027998 شماره  رای   -6
شناسنامه 63 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291256369 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 6053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7- رای شماره 139460302027030562 مورخ 1394/12/20صندوق قرض الحسنه ابوتراب  شماره شناسه ملی 
10260052326 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 67/251 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027003655 مورخ 1395/03/22 افسانه بزرگ زاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 
1091 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287916155 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11573 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 45/86 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027004006 مورخ 1395/03/30 مجید قیصری حسن آبادی فرزند حسنعلی بشماره 
شناسنامه 335 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287925316 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 120 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/47مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027004744 مورخ 1395/04/19 علیرضا مردانی تودشکی فرزند دیدارقلی بشماره 
شناسنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659589049 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت127/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027004748 مورخ 1395/04/19 احمدرضا مشهدی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 120 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284021882 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 6179 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027005398 مورخ 1395/05/02ایران صدیقی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 
148 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290145342 در ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 8080 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  ابراهیم  محمد  فرزند  یاوری   سارا   1395/05/04 مورخ   139560302027005479 شماره  رای   -13
شناسنامه 13 صادره از گلپایگان بشماره ملی 1219733512 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10174 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  قدیرعلی  فرزند  فاطمه جوکار سمسور  مورخ 1395/05/05  رای شماره 139560302027005676   -14
شناسنامه 18846 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283891931 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 223 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت196/12 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027005715 مورخ 1395/05/10رویا طرفه نژاد فرزند رضا بشماره شناسنامه 36467 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282290231 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 197 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت302/34مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027005718 مورخ 1395/05/10شمس الملوک زندی اصفهان فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 368 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286242843 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 197 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 302/34مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027005852 مورخ 1395/05/12 اکرم معمار فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1097 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287684572 در ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 281 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
18- رای شماره 139560302027006009 مورخ 1395/05/16 حمید هرندی زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 
258 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286460476 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 236 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/40مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  اله  حبیب  فرزند  وندیش  1395/05/16عباس کرمی  مورخ   139560302027006014 شماره  رای   -19
بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1249360455 ملی  بشماره  نائین  از  صادره   245 شناسنامه 
به مساحت  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلی 15190  از قطعه زمین پالک 3124 فرعی  روی قسمتی 

160/17مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
20- رای شماره 139560302027006151 مورخ 1395/05/17 مجتبی جعفری ملک آبادی فرزند فضل اله بشماره 
شناسنامه 3400 صادره از تهران بشماره ملی 0037217569 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 1575 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027006164 مورخ 1395/05/18صغری حاج کاظمیان فرزند عبدالرحیم بشماره 
شناسنامه 13294 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280579595 در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 11554 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 83/72مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027006203 مورخ 1395/05/18 علی اصغر شیبانی پور فرزند حسینقلی بشماره 
شناسنامه 1149 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284543188 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/56مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رمضان  فرزند  وندرنانی  ولی  1395/05/18حسن  مورخ   139560302027006205 شماره  رای   -23
شناسنامه 705 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287947816 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 85 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت175/69 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  اله  فرج  فرزند  کاظمیان  اله  1395/05/19نعمت  مورخ   139560302027006234 شماره  رای   -24
شناسنامه 483 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287612199 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 230 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
ترخانی  فرزند  رای شماره 139560302027006236 مورخ 1395/05/19 عزت سادات صدری اسمعیل   -25
سیداحمد بشماره شناسنامه 1237 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287685978 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 230 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
26- رای شماره 139560302027006311 مورخ 1395/05/20 رمضان قادری خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 5744 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283759217 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 8881 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027006315 مورخ 20/05/1395 ایران سمیع عادل فرزند کاظم بشماره شناسنامه 
583 صادره از اهواز بشماره ملی 1753999995 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027006365 مورخ 1395/05/21جواد محسنی خوراسگانی فرزند محمود بشماره 
از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 1291499989 در سه دانگ مشاع  شناسنامه 1847 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6485 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/90مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027006395 مورخ 1395/05/21 داود سیفی طرقی فرزند یداله بشماره شناسنامه 
1373 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286608058 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت111/04 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027006396 مورخ 1395/05/21 مجید جعفری  فرزند علی بشماره شناسنامه 2110 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286615429 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 87/11مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی رضا زارعی فرزند عزیزهللا.
افضلی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه  رای شماره 139560302027006627 مورخ1395/05/27رضا   -31
141 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291354212 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 8856 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
32- رای شماره 139560302027006650 مورخ 1395/05/27صغرا مالکی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
5 صادره از مبارکه بشماره ملی 5419428369 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11842 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/37مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی رحیم روستازاده شیخ یوسفی .
بشماره  رجبعلی  فرزند  حیدربیگی  اصغر   1395/05/28 مورخ   139560302027006658 شماره  رای   -33
مغازه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در   1291348441 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   62 شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/30 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027006661 مورخ 1395/05/28 عفت مهتری خوراسگانی  فرزند محمد بشماره 
مغازه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه  ملی 1284241815  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 85 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/30مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027006666 مورخ 1395/05/28  یداله قضاوی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
7466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283776456 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/98مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027006724 مورخ 1395/05/30 علی صفرعلی زاده  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 
2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291668659 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 184/43مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عزیزهللا زارعی .
ابوالقاسم  فرزند  لفدانی  قنبری  صدیقه   1395/05/30 مورخ   139560302027006732 شماره  رای   -37
بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291688854 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

184/43مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عزیزهللا زارعی .
38- رای شماره 139560302027006862 مورخ 1395/06/01کریم رفیعیان اصفهانی فرزند عبدالرحیم بشماره 
شناسنامه 61554 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281712566 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/42مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی کریم موذنی فرزند محمد و رسول موذنی فرزند کریم.
اله یحیی ئی خوندابی فرزند اسماعیل  39- رای شماره 139560302027006863 مورخ 1395/06/01 نعمت 
بشماره شناسنامه 477 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286599083 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت139/36 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی باقر فالحتی فرزند عبدالحسین.
40- رای شماره 139560302027006888 مورخ 1395/06/02عباس امینی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
164 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291275630 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 8858 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 259/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله بشماره  41- رای شماره 139560302027006912 مورخ 1395/06/03 سکینه عباسی کجانی فرزند قدرت 
شناسنامه 56 صادره از اردستان بشماره ملی 1249272181 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/16 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027006944 مورخ 1395/06/03 اسماعیل محمد شفیعی فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 4854 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288297092 در دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه و مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

164/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
43- رای شماره 139560302027006947 مورخ 1395/06/03عبدالرسول امامی کوپائی فرزند خسین بشماره 
شناسنامه 3075 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658871050 در دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه و مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

164/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027006950 مورخ 1395/06/03 فاطمه برهانی پیکانی فرزند مخمد خسین بشماره 
شناسنامه 400 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286461881 در دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه و مغازه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

164/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027006990 مورخ 1395/06/06ناصر حجاری زاده فرزند علی بشماره شناسنامه 
8999 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292618620 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت112/15مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی صدیقه مسائلی فرزند حسین .
46- رای شماره 139560302027007001 مورخ 1395/06/06غالمرضا برزمهری گشیری فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 266 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284002896 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 331/55 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حسین برزمهری فرزند غالم .
47- رای شماره 139560302027007009 مورخ 1395/06/06 اعظم باقری کچی فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه 
77 صادره از برخوارمیمه بشماره ملی 6609578729 در 37 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب خانه 
مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  بخش 18  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.
48- رای شماره 139560302027007012 مورخ 1395/06/06 حسین باقری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 703 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659075762 در 163 سهم مشاع از 200 سهم 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.
49- رای شماره 139560302027007077 مورخ 1395/06/07  عباس نوری  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
603 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291019529 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت70 / 135 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  نصراله  فرزند  شوئیلی   مرادزاده  1395/06/07صمد  مورخ   139560302027007083 شماره  رای   -50
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   6319346140 ملی  بشماره  آباد  رحیم  از  صادره   1518 شناسنامه 
قسمتی از قطعه زمین پالک 26 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 72/40مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
51- رای شماره 139560302027007088 مورخ 1395/06/07علی دهقان فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 
571 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129432371 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 9452 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/15 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027007129 مورخ 1395/06/08 سید مسعود مرتضوی کهنگی فرزند سیدحبیب بشماره 
شناسنامه 268 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290685010 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
 روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/20 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
53- رای شماره 139560302027007131 مورخ 1395/06/08فاطمه سادات حسینی فرزند سیدمحمد بشماره 
شناسنامه 263 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649975744 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت94/20 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا   فرزند  خو   محمدعلی سعادت   1395/06/08 مورخ  رای شماره 139560302027007153   -54
شناسنامه 302 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291507655 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/67 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا   فرزند  خو   سعادت  حسنعلی   1395/06/08 مورخ   139560302027007157 شماره  رای   -55
شناسنامه 220 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291439404 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/67 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027007332 مورخ 1395/06/13اشرف سلمان پور فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
1381 صادره از آبادان بشماره ملی 1816626392 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 9564و9565و9569و9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/62 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  حسین  فرزند  النصیر  ابن  محمد   1395/06/13 مورخ   139560302027007337 شماره  رای   -57
شناسنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293228206 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/5 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027007358 مورخ 1395/06/13 ابوالقاسم شاه زیدی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1037 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287546498 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 پالک 4972 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/63مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
59- رای شماره 139560302027007395 مورخ 1395/06/14زهرا هراتیان فرزند مهدی بشماره شناسنامه 44902 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1282371630 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 23/60مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
60- رای شماره 139560302027007416 مورخ 1395/06/14 اصغر شفیعی خوراسگانی فرزند بمانعلی بشماره 
شناسنامه 641 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386912 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9611 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
61- رای شماره 139560302027007530 مورخ 1395/06/16ناصر ایزدی فرزند خلیل بشماره شناسنامه 565 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288175051 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 52/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
62- رای شماره 139560302027007531 مورخ 1395/06/16 اشرف توکلی زیارتگاهی فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 13 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199561721 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 177/36 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی مرتضی مظاهری ارزنانی.
بشماره  اله  ولی  فرزند  سلیمانی  اله  فضل   1395/06/16 مورخ   139560302027007546 شماره  رای   -63
روی  بر  احداثی  یکباب کارگاه  در ششدانگ   1284372766 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 534 
 قسمتی از قطعه زمین پالک 7640 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 398/25 مترمربع. خریداری طی

 سند رسمی.
بشماره شناسنامه  رضا  فرزند  1395/06/16اصغر خسرویان  مورخ  رای شماره 139560302027007547   -64
53 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199766501 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/65مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
65- رای شماره 139560302027007553 مورخ 1395/06/16 سید جالل هاشمی نژاد فرزند آقا حسین بشماره 
شناسنامه 827 صادره از یزد بشماره ملی 4432048182 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027007558 مورخ 1395/06/16 صدیقه احمدی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 
39374 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282321196 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 257/52 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  فرزند حسین  بوزانی   اخالقی  رسول   1395/06/16 مورخ   139560302027007562 شماره  رای   -67
شناسنامه 494 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283656442 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/52مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  مرتضی  فرزند  مرادی  عبدالمطلب    1395/06/16 مورخ   139560302027007572 شماره  رای   -68
شناسنامه 12 صادره از فریدن بشماره ملی 1159669724 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 73/25 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حبیب هللا مرادی دهقی فرزند علی اکبر .
بشماره  حیدر  فرزند  آبادی  نجف  فاضل  زیبا   1395/06/16 مورخ   139560302027007573 شماره  رای   -69
شناسنامه 221 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091503354 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 73/25 مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حبیب هللا مرادی دهقی فرزند علی اکبر .
بشماره  بمانعلی  فرزند  پزوه  عابدینی  محمد   1395/06/17 مورخ   139560302027007700 شماره  رای   -70
شناسنامه 1256 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293377759 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/88 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
بشماره  احمد  فرزند سید  رای شماره 139560302027007709 مورخ 1395/06/17 سید علی طباطبائی   -71
بر روی قسمتی  احداثی  از اصفهان بشماره ملی 1291332121 در ششدانگ یکباب خانه  شناسنامه 1 صادره 
از اصلی 5046 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/34 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 7 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027007726 مورخ 1395/06/18 محمود یزدانفر فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 
269 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291208917 در ششدانگ یکباب قطعه زمین و بنای احداثی احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت415/50مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027007737 مورخ 1395/06/18بتول سرتاج فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
بر  احداثی  از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 1287819524 در دو دانگ مشاع  844 صادره 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 و 45 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

225/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027007738 مورخ 1395/06/18سید هاشم حجازی دهاقانی فرزند سید قاسم  
بشماره شناسنامه 253 صادره از کازرون بشماره ملی 2371799866 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44 و 45 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 225/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027007742 مورخ 1395/06/18میمنت شکوهی دولت آبادی فرزند عبدالحسین 
سهم   27 از  مشاع  سهم   13 در   1288597282 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   221 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13054 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت294/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027007753 مورخ 1395/06/18 سید شمس احمدی مزرعه فرزند سیدابوالقاسم 
بشماره شناسنامه 57 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659344941 در 14 سهم مشاع از 27 سهم ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13054 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

294/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
77- رای شماره 139560302027007758 مورخ 1395/06/18 نادعلی مهتری خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291274162 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
باستثناء یک چهارم ربعیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5132 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 251/19مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اله  اسد  فرزند  خوراسگانی  مهتری  معصومه   1395/06/18 مورخ   139560302027007759 شماره  رای   -78
بشماره شناسنامه 7912 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283780917 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان باستثناء یک چهارم ربعیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5132 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 251/19 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
79- رای شماره 139560302027007768 مورخ 1395/06/20احمد زارعی فرزند حسین بشماره شناسنامه 78 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291364536 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/49 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027007771 مورخ1395/06/20 عفت جیهانی خوراسگانی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 10936 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283811235 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 204/49مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
81- رای شماره 139560302027007772 مورخ 1395/06/20  مهدی صفری فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
13249 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1142347321 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139560302027007773 مورخ 1395/06/20  ملک صادقی حسین آبادی فرزند اصغر بشماره 
شناسنامه 557 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288720513 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200/48مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

83- رای شماره 139560302027007784 مورخ 1395/06/20لیال قادری زفره ئی فرزند محمد حسین بشماره 
شناسنامه 558 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291170189 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 192/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027007850 مورخ 1395/06/20 فخری ماهری خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 402 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291613641 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
 قسمتی از قطعه زمین پالک 6485 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت281/90 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
85- رای شماره 139560302027007861 مورخ 1395/06/20 اصغر چنگانیان خوراسگانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 94 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291326286 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 6530 و 6531 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت176/30 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
86- رای شماره 139560302027007865 مورخ 1395/06/20 حسین زارعی گشیری فرزند غدیر علی  بشماره 
شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291081372 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/84مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027007888 مورخ 1395/06/23 نسرین آقاکوچکی ردانی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 838 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287090885 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 178/30مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

88- رای شماره 139560302027007889 مورخ 1395/06/23 نسرین کشانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1630 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1286812356 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 پالک 166 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/85 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
89- رای شماره 139560302027007917 مورخ 1395/06/24 مهدی فالحتی فرزند سیف االه بشماره شناسنامه 
1543 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286351197 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
 زمین پالک 4410 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت188/46 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
90- رای شماره 139560302027007930 مورخ 1395/06/24علی قاسمی تودشکی فرزند محمدابراهیم بشماره 
شناسنامه 7 صادره از کوهپایه  بشماره ملی 5659644635 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباسعلی  فرزند  مرادی  شریف  مورخ 1395/06/25صدیقه   139560302027007951 شماره  رای   -91
شناسنامه 42 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659347517 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رمضان  فرزند  بشیری گورتی  1395/06/27مرتضی  مورخ   139560302027007958 شماره  رای   -92

خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار  در   1291673301 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   28 شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1728 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت199/97مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027007962 مورخ 1395/06/27بتول ثنائی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 229 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1289258597 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1728 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت199/97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
94- رای شماره 139560302027007966 مورخ 1395/06/27 نجمه مراتب فرزند احمد بشماره شناسنامه 460 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287086217 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1728 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
95- رای شماره 139560302027008034 مورخ 1395/06/28اعظم ورپائی فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه 
132 صادره از نائین بشماره ملی 1249361941 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/45 مترمربع. خریداری  پالک 5731 فرعی 

طی سند رسمی.
96- رای شماره 139560302027008037 مورخ 1395/06/28  اشرف سلمان پور فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
1381 صادره از آبادان بشماره ملی 1816626392 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به مساحت 77/14 مترمربع.  زمین پالک 9564 و 9565 و 9569 و 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریداری طی سند رسمی.
97- رای شماره 139560302027008052 مورخ 1395/06/28باقر اعتباری فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 
از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی 1283687933  بشماره  اصفهان  از  2038 صادره 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 396 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

98- رای شماره 139560302027008055 مورخ 1395/06/28علیرضا زمانی خوراسگانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 8773 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283789604 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9475 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

95/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  یداله  فرزند  خوراسگانی  شفیعی  مورخ 1395/06/28زهره  شماره 139560302027008058  رای   -99
شناسنامه 11568 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283817578 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 9475 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

95/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
100- رای شماره 139560302027008090 مورخ 1395/06/29 صدیقه مهدوی قهساره فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1042 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286501628 در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
 زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
101- رای شماره 139560302027008093 مورخ 1395/06/29 محمود مردانی فر فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1418 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286489571 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
102- رای شماره 139560302027008157 مورخ 1395/06/31سید عباس طباطبایی فرزند سید احمد بشماره 
شناسنامه 140 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291578013 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از اصلی 5642 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/166 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 1 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
103- رای شماره 139560302027008160 مورخ 1395/06/31 سعید جدیدی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 
355 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284100707 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 473/24مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
104- رای شماره 139560302027008161 مورخ1395/06/31نسرین زیالبی سندگانی فرزند سلطانعلی  بشماره 
شناسنامه 39 صادره از لردگان بشماره ملی 6329932743 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
 روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/30مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
105- رای شماره 139560302027008176 مورخ 1395/06/31مرتضی زمانیان خوراسگانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 826 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291560343 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از قطعه زمین پالک 6731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/95 مترمربع.  بر روی قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.
106- رای شماره 139560302027008179 مورخ 1395/06/31 محمدجعفر زمانیان خوراسگانی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 16809 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283869314 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6731 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت233/95 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمد  فرزند  تقی خوراسگانی  رای شماره 139560302027008245 مورخ 1395/07/03  مرتضی حاج   -107
بشماره شناسنامه 521 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291442413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/90 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
بشماره  فرزند حسن  محمدی  1395/07/04محمد حسین  مورخ   139560302027008302 شماره  رای   -108
شناسنامه 3534 صادره از آباده بشماره ملی 2410443214 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 416/84مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027008306 مورخ 1395/07/04 فرج محمدی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
3199 صادره از آباده بشماره ملی 2410439780 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 416/84مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
اعتباری فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه  110- رای شماره 139560302027008307 مورخ1395/07/04باقر 
از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی 1283687933  بشماره  اصفهان  از  2038 صادره 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 395 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

111- رای شماره 139560302027008552 مورخ 1395/07/08سید حسین میر اسمعیلی هفدانی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291660550 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 972/81 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

112- رای شماره 139560302027008554 مورخ 1395/07/08 سید حسین میر اسمعیلی هفدانی  فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291660550 در ششدانگ یکباب ساختمان مصالح فروشی  احداثی 
 بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 933/07مترمربع. خریداری طی

 سند رسمی.
113- رای شماره 139560302027008559 مورخ 1395/07/08سید حسین میر اسمعیلی هفدانی فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291660550 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 55/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  ها  آقاامینی  رضا   1395/07/08 مورخ   139560302027008570 شماره  رای   -114
دانگ  سه  در   1281689181 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   59049 شناسنامه  بشماره  نصراله 
فرعی   5033 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  کارگاه   و  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
سند طی  خریداری  مترمربع.   99 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی   از 

 رسمی.
115- رای شماره 139560302027008573 مورخ 1395/07/08نرجس طاوسی فرزند بهمن بشماره شناسنامه 746 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1289342040 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و کارگاه بر روی قسمتی از قطعه 
 زمین پالک 5033 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  معظمی  1395/07/10هومن  مورخ   139560302027008615 شماره  رای   -116
5110 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293273740 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/57مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  قاسم  فرزند  بوانی  علیخانی  1395/07/10علی  مورخ   139560302027008648 شماره  رای   -117
قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1199518190 ملی  بشماره  از شهرضا  شناسنامه 6 صادره 
خریداری طی سند مترمربع.  مساحت 199/85  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه   از 

 رسمی.
بشماره  اصغر  فرزند  عشاقی  1395/07/13محمود  مورخ   139560302027008781 شماره  رای   -118
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1281720429 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 62345 
 قسمتی از قطعه زمین پالک 17222 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت200/81

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
صفرعلی  فرزند  حاصلی   محمدمراد   1395/07/15 مورخ   139560302027008865 شماره  رای   -119
دانگ  هفتم  پنج  و  چهار  در   4010911689 ملی  بشماره  اسدآباد  از  صادره   471 شناسنامه  بشماره 
از  فرعی   236 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
سند  طی  خریداری  236/66مترمربع.  مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201  اصلی 

رسمی.
فرزند  شهیدانی  اسالمی  گل  پری   1395/07/15 مورخ   139560302027008867 شماره  رای   -120
پنج  و  دانگ  یک  در  ملی 4669303775  بشماره  لردگان  از  صادره  شناسنامه 448  بشماره  محمداسماعیل 
 236 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  هفتم 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   236/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از   فرعی 

رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/08/11

م الف 21768
رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 
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ـــمـــاره 275  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
معرفی آثار نویسندگان ایرانی به ...

  اصفهــان از گذشــته های دور بــه لقــب 
سرویس فرهنگ

الهام شفیعی

›نصــف جهــان‹ در ایــران و جهــان شــهره 
بــوده اســت؛ وجــود بیــش از 6 هــزار اثــر تاریخــی بــا قدمــت 
صدهــا و هــزاران ســال در كنــار مناطــق بكــر طبیعــی 
می توانــد دلیــل مناســبی بــرای اعطــای ایــن عنــوان از دیــد 

جهانیان به این خطه ارزشمند باشد.
 آثــار تاریخــی و تنــوع بی نظیــر صنایــع دســتی كــه از 
ایــن  مختلــف  شــهرهای  و  نقــاط  در  پیــش  قرن هــا 
اســتان نسل به نســل منتقــل شــده و امــروز بــه عنــوان 
ــه  ــه، اصفهــان را ب ــار مــا قــرار گرفت ــا در اختی  میراثــی گرانبه
مــوزه ای هنــری، تاریخــی و طبیعــی تبدیــل كــرده كــه بازدیــد 
از آن آرزوی گردشــگران فرهنگ دوســت سراســر جهــان 

اســت.
ــا عنــوان »35  ــا انتشــار گزارشــی ب روزنامــه دیلی تلگــراف ب
ــد« ــا را دی ــرگ آن ه ــش از م ــد پی ــه بای ــی ک ــهر زیبای  ش
اصفهــان را در زمــره شــهرهای زیبــای جهــان کــه دارای 
بناهــای تاریخــی چشــم نوازی اســت، قــرار داده اســت.

دیلی تلگــراف در ایــن گــزارش کــه در آســتانه برگــزاری 
ســفرهای  »بــازار  گردشــگری  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــفرنامه  ــی از س ــان فرازهای ــه بی ــد، ب ــر ش ــی« منتش جهان
ــه  ــه 1930 در فاصل ــه در ده ــت ک ــرون« پرداخ ــرت بای »راب
میــان پایــان جنــگ جهانــی اول و دوم از انگلیــس تــا 
نوشــت:  و  دیــد  را  دنیــا  دورافتاده تریــن ســرزمین های 
»اصفهــان فراموش نشــدنی اســت و تصویــر خــود را در 

ــت ــز اس ــی عزی ــر کس ــرای ه ــه ب ــی ک ــه مکان های  نگارخان
ــن  ــه ســیاحت در ای ــد ب ــا اب ــوان ت جــای داده اســت. می ت

شــهر پرداخــت.«
ــوان  ــه عن ــان ب ــدی ایرانی ــرون در ســفرنامه اش از هنرمن بای

جــادوی مانــدگاری ایــن شــهر یــاد کــرد و نوشــت: »از قــرن 
ــت  ــه ثب ــهر ب ــن ش ــران در ای ــاران و صنعتگ ــم معم یازده
ــا  ــایر مکان ه ــه س ــبت ب ــهر را نس ــن ش ــه ای ــا و آنچ باوره

پرداخته انــد.« متمایــز می کنــد 

شــهر  ایــن  بلندی هــای  بعضــی  بایــرون   ســفرنامه 
ــهرهایی  ــار ش ــان در کن ــرار داده و از اصفه ــه ق ــورد توج را م
ــاد  ــریت ی ــراث بش ــوان می ــه عن ــن« ب ــر »رم« و »آت  نظی

می کند. 
در حــال حاضــر هــم ســاختمان های اصفهــان، گویــای 
ــل  ــت؛ مث ــادوی آن هاس ــن ج ــت و ای ــرایط اس ــن ش همی

ــر. ــتانی دیگ ــهرهای باس ــیاری از ش ــادوی بس ج
ــان در  ــرار دادن اصفه ــزارش ق ــن گ ــه ای ــب توج ــه جال نکت
ــر آن  ــای جهــان اســت و عــاوه ب ردیــف اول شــهرهای زیب
بــه 35 شــهر دیگــر از جملــه پاریــس )فرانســه(، اســتانبول 
ــا( و آکســفورد )انگلیــس( اشــاره  ــه(، ســیه نا )ایتالی )ترکی

شــده اســت.
گــروه  و  ایــران  میــان  هســته ای  توافــق  دنبــال   بــه 
پنــج بــه عــاوه یــک، وزارت خارجــه انگلیــس در بیانیــه ای 
بــا تجدیــد نظــر در هشــدارهای مســافرتی قبلــی اش دربــاره 
ایــران، بیشــتر مناطــق کشــورمان را بــرای گردشــگران 
انگلیســی، امــن و مطمئــن اعــام کــرد، در ایــن میــان از هــر 
ــد  ــد( گفته ان ــان )16درص ــک نفرش ــی ی ــگر انگلیس 6 گردش

ــران هســتند. ــدن ای ــه دی ــد ب ــه عاقه من ک
ســی و هفتمیــن دوره از نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری 
ــم  ــا نه ــم ت ــده از هفت ــاه آین ــی«، م ــفرهای جهان ــازار س »ب
نوامبــر در لنــدن برگــزار شــود و حضــور پرشــور نمایندگانــی از 
بخــش گردشــگری کشــورمان مــی توانــد در جــذب بیشــتر 

ــر باشــد.  گردشــگران موث

 شب شعر مدافعان حرم در کرمان

 برگزار می شود
ــر  کل کتابخانه هــای عمومــی  مدی
اســتان کرمــان اظهــار  داشــت: 
حــرم  مدافعــان  شــعر  شــب 
محوریــت  بــا  اســتان کرمــان 
مدافــع  شــهدای  پاسداشــت 
حــرم ســاعت 19 سه شــنبه 27 
ــرورش  ــون پ ــل کان ــر در مح مه
ــور  ــا حض ــان و ب ــتان کرم ــان اس ــودکان و نوجوان ــری ک فک
جمعــی از شــعرای کشــوری و اســتانی برگــزار می شــود.

ــا  ــن سلسله نشســت ها ب ــزود: ای محمدجــواد حســین زاده اف
همــکاری مؤسســه فرهنگی هنــری شهرســتان ادب و بــا 
هــدف ارج  نهــادن بــه دالورمردی هــای شــهدای مدافــع حــرم 
کــه بــه تأســی از فرهنــگ عاشــورا بــه جانفشــانی می پردازنــد 
ــح  ــود. وی تصری ــزار می ش ــر برگ ــرم و صف ــای مح در ماه ه
کــرد: بــرای هرچــه باشــکوه تر برگزارشــدن شــب شــعر 
ــاد  ــا مســئوالن بنی ــان حــرم، جلســات هم اندیشــی ب مدافع
شــهید و امــور ایثارگــران، انجمــن شــعر اســتان، بنیــاد حفــظ 
ــگ  ــدس، اداره  کل فرهن ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش  آث
فکــری کــودکان  پــرورش  و کانــون  اســامی  ارشــاد   و 

و نوجوانان استان کرمان برگزار شده  است.

 انتشار مجموعه کتاب های بریل 

برای نوجوانان روشندل عالقه مند به شعر
ــرورش  ــون پ ــوان کان ــعر نوج ــه  ش ــاب از مجموع ــوزده کت ن
فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه خــط بریــل، همزمــان بــا روز 
جهانــی نابینایــان منتشــر شــد. آثــار جمعــی از شــاعران حوزه  
نوجــوان در قالــب چهــار مجموعــه و بــه خــط بریــل منتشــر 
شــد. بــر اســاس ایــن خبــر، انتشــارات کانــون چنــدی پیــش 
ــار  ــه انتش ــا ب ــودکان نابین ــرای ک ــز ب ــعری را نی ــه ش مجموع
ــفید«،  ــد س ــیب زمینی«، »تول ــای س ــود. »آوازه ــانده ب رس
ــده خواهــر مــن اســت«،  ــوازی نســیم و بــرگ«، »پرن »هم ن
ــال  ــه ح ــوش ب ــد«، »خ ــن گل می چک ــودکار م ــوک خ »از ن
ــتگاه دل«،  ــار ایس ــش«، »کن ــاغ  وح ــاعری در ب ــن«، »ش م
»وقتــش رســیده کمــی پســته بشــکنیم« و... عنــوان   بعضــی 
از کتاب هــای ایــن مجموعــه بــه شــمار مــی رود. »مجموعــه 
شــعر نوجــوان امــروز« بــرای نخســتین بار پاییز ســال گذشــته 
ــان  ــک نوجوان ــید. هم این ــی رس ــان عموم ــت مخاطب ــه دس ب
ــز  ــون نی ــر( کان ــژه )فراگی ــای وی ــا نیازه ــای ب ــا و اعض نابین
ــام  ــاعران بن ــار ش ــده  آث ــه دربرگیرن ــار را ک ــن آث ــد ای می توانن
کشــور اســت، مطالعــه کننــد. هــر مجموعــه کــه دربرگیرنــده  
 چنــد جلــد کتــاب اســت، 20 هــزار تومــان قیمــت دارد 
و می تــوان آن هــا را از فروشــگاه های کانــون پــرورش فکــری 

کــودکان و نوجوانــان در سراســر کشــور تهیــه کــرد. ایمنــا

اخبار کوتاه

گفت وگو با مسئول روابط عمومی نمایش عروسکی 

نباید با غریبه ها، روایتی از سرزمین دیگر

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیسرویس فرهنگ

نمایــش عروسکـــی »نبایــد 
ــی   ــه کارگردان ــا« ب ــا غریبه ه ب
تــا   24 از  شــفیعی  ســهیل 
30 مهرمــاه در ســالن اصلــی 
مجتمــع فرهنگی هنــری اســتاد 

می شــود.  اجــرا  فرشــچیان 
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن نمایــش بــا مجیــد 
بدیــع زاده، مدیــر روابــط عمومــی نمایــش عروســکی 
»نبایــد بــا غریبه هــا« بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 

گفت وگوســت. ایــن  حاصــل  می خوانیــد 
  لطفا عوامل نمایش را معرفی کنید؟

دســتیار  شــفیعی،  ســهیل  کارگــردان:  و  نویســنده 
کارگــردان: بهنــام هاشــمی، مریــم بابایــی، بازی دهنــدگان 
 عروســک: معــراج ابطحــی، مریــم بابایــی، عرفــان رجایــی

علی عنایتی و  سارا محمدی. 
بهنــوش  تجــدد،  طنــاز  آقایــی  ســاحل  بازیگــران: 

شــجاعی.  نســرین  و  شــاه زیدی 
مدیر روابط عمومی: مجید بدیع زاده 

دیگــر عوامــل نمایــش عبارتنــد از: علــی عنایتــی و مونــا 
پورمحمــدی، امیــن انتشــاری، مرضیــه جعفــری، محمــد 
 مختــاری، مهــدی گمــار، شــکوفه توانگــر، زهــرا قدوســی
ــزه  ــی شــوش، فائ ــه نورشــرق، عل ــر، صدیق آوا پوریان مه
احتشــام، ســارا هدایتــی نیلوفــر مردی هــا، یاســمین 
مهــدی  بابایــی،  مریــم  اکبری پــور،  امیــر  عباســی، 

جــاودان، نرگــس بیکــران و مجیــد پوریان مهــر.
     روایت داستانی این نمایش چیست؟

»نبایــد بــا غریبه هــا«، روایتگــر چهار فــرد با اســتعدادهای 
ــا  ــد ت ــه ســرزمین دیگــری می رون ــه ب ــف اســت ک مختل
بــه اســتعداد آنــان بهــا داده شــود؛ امــا اوضــاع آنگونــه کــه 

ــی رود و... . ــش نم ــد پی ــی می کردن ــا پیش بین آن ه
    زمــان تمریــن و آمادگــی گــروه بــرای اجــرا چقــدر 

بــوده اســت؟
ــن  ــک ســال تمری ــه مــدت ی ــش ب ــن نمای ــرای ای ــا ب م

داشــته ایم. 
ــود نمایــش در آخــر شــهریورماه اجــرا شــود؛ امــا  قــرار ب
متاســفانه زمــان آن عقــب افتــاد و مصــادف شــد بــا دهــه 

دوم مــاه محــرم.
    اگر توضیحاتی درباره نمایش دارید، بفرمایید؟

ــر در  ــه کمت ــک کار عروســک-بازیگر اســت ک ــش ی نمای
ــان اجــرا می شــود.  کارگــردان و عوامــل کار جــوان  اصفه
 هســتند. درخواســت همراهــی و حمایــت را بــرای نمایش 

و عوامل جوان گروه داریم.

گزارش

ــرای معرفــی 100  ــل، 50 جلســه کاری را ب ــی پ آژانــس ادب
اثــر ایرانــی در برنامــه کاری خــود بــرای نمایشــگاه کتــاب 

فرانکفــورت قــرار داده اســت.
مجیــد جعفــری اقــدم، مدیــر آژانــس ادبــی پــل، بــا اشــاره 

ــوان  ــه عن ــه ب ــن موسس ــای ای ــه برنامه ه ب
ــران  ــا آژانــس ادبــی حاضــر در غرفــه ای تنه
در نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت اظهــار کــرد: 
ــی 15  ــی ایران ــس ادب ــا آژان ــوان تنه ــه عن ب
کاتالــوگ ویــژه بــرای معرفــی 15 نویســنده 
معتبــر ایــران و آثــار آن هــا بــه همــراه بیــش 
از 50 بروشــور ویــژه، مختــص معرفــی هــر 

عنــوان کتــاب، فراهــم آمــده اســت.
وی افــزود: دو کاتالــوگ ویــژه نیــز بــرای معرفــی 50 عنــوان 
ــوم  ــامی و عل ــارف اس ــات مع ــی در موضوع ــاب ایران کت
ــان انگلیســی  ــه زب ــرای عرضــه در فرانکفــورت ب انســانی ب

فراهــم آمــده اســت.

 مدیــر آژانــس ادبــی پــل در ادامــه از برنامــه دیــدار 
ــگاه  ــان در نمایش ــر جه ــران معتب ــا ناش ــش ب و مذاکرات
دســت کم  برگــزاری  و گفــت:   داد  خبــر   فرانکفــورت 
ــی  ــر ایران ــش از 100 اث ــی بی ــرای معرف ــه کاری ب 50 جلس
متعلــق بــه 12 نویســنده ایرانــی کــه آژانــس 
ادبــی و ترجمــه پــل افتخــار معرفی آثارشــان 
را در ســطح جهــان بــه عهــده دارد، در جــدول 
در  فرانکفــورت  فعالیت هــادر  و  برنامه هــا 

دســتور کار قــرار دارد.
بــه گفتــه جعفــری اقــدم آثــار نویســندگانی 
ــا  ــن بیگی، حمیدرض ــم حس ــون ابراهی همچ
بایرامــی  محمدرضــا  فوالدونــد،  مرجــان  شــاه آبادی، 
 ناهیــد عبقــری، محســن الســمی، بهــروز ارژنگ پــور
 ســراج رامشــخواه و... در ایــن نمایشــگاه بــه ناشــران 
و آژانس هــای ادبــی معتبــر دنیــا عرضــه و معرفــی خواهــد 

ــد. مهر ش

از سوی آژانس ادبی پل در نمایشگاه فرانکفورت امسال
معرفی آثار نویسندگان ایرانی به ناشران جهان 

ــی  ــه اردوی فرهنگی تربیت ــم افتتاحی مراس
سرویس فرهنگ

زهرا غفوری

»فرمانــده دل هــا« صبــح دیــروز در محــل 
گلســتان شــهدای اصفهــان بــا حضــور محمــد ادیــب، رئیــس 
ســازمان بســیج دانش آمــوزی اســتان اصفهــان و مســئوالن 

آموزش وپــرورش برگــزار شــد. ســرگرد ادیــب 
دربــاره اردوی »فرمانــده دل هــا« گفــت: ایــن 
بســیج  ســازمان  همــکاری  بــا  اردو 
دانش آمــوزی و معاونــت ابتدایــی اداره کل 
آمــوزش و پــرورش بــا شــرکت 12 هــزار 
دانش آمــوز در 2 مرحلــه در ســال گذشــته 
انجــام شــد  و در مرحلــه ســوم 5 هــزار 

ــد. اردوی  دانش آمــوز مقطــع چهــارم ابتدایــی شــرکت کرده ان
فرهنگــی »فرمانــده دل هــا« در کتــاب فارســی پایــه چهــارم 
دبســتان  بــا موضــوع معرفــی شــهید حــاج حســین خــرازی، 
ــان برگــزار مــی  ــا 19 آب ــده لشــکر امــام حســین)ع(، ت فرمان

شود. 

ادیــب هــدف از حضــور دانش آمــوزان در ایــن اردو را آشــنایی 
ــزود:  ــرد و اف ــی ک ــا معرف ــده دل ه ــوای درس فرمان ــا محت ب
ــاق و  ــهدا میث ــتان ش ــای گلس ــوزان در فض ــور دانش آم حض
عهــد بــا آرمان هــای شــهدا اســت. دانش آمــوزان در ایــن 
برنامــه نیــم روزه بــا حــال و هــوای اعــزام 
ــو  ــهدا الگ ــوند و از ش ــنا می ش ــدگان آش رزمن

می گیرنــد.
مقــدس  دفــاع  نمایشــگاه  از  بازدیــد  وی   
شــهدا  ســیر  برنامــه  بــا  آشــنایی   و 
ــه  ــن برنام ــان را هــدف بعــدی ای ــی آن و معرف
معرفــی و تشــریح کــرد: در برنامــه گنــج پنهــان 
دانش آمــوزان بــا فضــا و نقشــه گلســتان شــهدا آشــنا شــدند.

ــا  ــده دل ه ــدال فرمان ــوزان م ــه دانش آم ــم ب ــان مراس در پای
ــادگاری  ــس ی ــی عک ــی صمیم ــا در جمع ــد و آن ه ــا ش اعط
گرفتنــد و عهدنامــه میثــاق بــا شــهدا بــر ســر مــزار شــهید حاج 

حســین خــرازی قرائــت شــد.

توصیه دیلی تلگراف به گردشگران 

نصف جهان را ببینید

فرمانده دل ها 
استفاده از ظرفیت فرهنگی و پیام رسانی شهدا 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : علی خیری  دادخواستی به طرفیت خوانده : ورثه مرحوم حبیبه الماسی فرزند ابراهیم  به خواسته افراز 
ملک )اختاف در مالکیت( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9109983751400167 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/24 و ساعت 09:00 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  و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/706/م الف به تاریخ 95/07/22
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان : حبیب اله آقارخ میر آبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده : فاطمه کیان ارثی و سید علی هاشمی و 
خسرو شیشه گری و زهرا هاشمی ده چی و سید فاطمه هاشمی ده چی و سید محمد رضا هاشمی ده چی و سید 
محمد هادی هاشمی ده چی و سید محمد حسین هاشمی ده چی  به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و تایید 
فسخ قرار داد)مالی( و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول و ابطال قرار داد)مالی( و مطالبه ضرر 
و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9309983751400851 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/23 و ساعت 11:30 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  و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/703/م الف به تاریخ 95/07/18
آگهی حصر وراثت

آقای مرتضی احمدی دارای شناسنامه شماره 197 به شرح دادخواست به کاسه 403/95 ش ح 1 )وراثت( از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی احمدی بشناسنامه 764 در 
تاریخ 1395/04/08  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه 
اسماعیل ش.ش 796 )همسر متوفی( )2( رحیم ش.ش 23 )3( کریم ش.ش  فرزند  نیا کتایونچه  نجیبی 
832 )4( قربانعلی ش.ش 888 )5( احمد  ش.ش 15 )6 ( رحمت اله ش.ش 26 )7( محمد علی ش.ش 
1145 )8( محسن ش.ش 1283 )9( مرتضی ش.ش 197 )10( زهرا ش.ش 453 همگی احمدی فرزند علی 
)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 5/37/705/م الف به تاریخ 95/07/19
دادنامه

کاسه پرونده : 95/190 شماره دادنامه: 95/06/31- 265  مرجع رسیدگی : شورای حل اختاف دولت آبادخواهان 
:علی فتاحی به نشانی دولت آباد منطقه صنعتی خ بوعلی سینا آجر اصفهان فتاحی وکیل اصغر داوری به نشانی 

دولت آباد بلوار طالقانی ابتدای خ اباذر غربی دفتر وکالت
خوانده : همایون محبی به آدرس مجهول المکان

موضوع:  مطالبه ، ضمن اعام ختم رسیدگی و اخذ نظر مشورنی اعضای شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می شودرای قاضی شورادر خصوص دادخواست علی فتاحی با وکالت اصغر داوری دولت آبادی به خواسته 
مطالبه مبلغ 185610000 ریال موضوع سه فقره چک 514329-94/04/27 به مبلغ 75610000 ریال و 514328-

94/03/27 به مبلغ 60000000 ریال و 514327-94/02/27 به مبلغ 50000000 ریال هرسه به عهده بانک شهر شعبه 
جابر انصاری اصفهان نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق گواهی نامه های عدم پرداخت وجود اصول 
چک ها در ید خواهان عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی اشتغال ذمه خونده محرز است مستندا به مواد 198 
و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانونتجارت و ماده واحده قانون استفساریه الحاق یک تبصره 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 185610000 ریال بابت اصل خواسته با 
احتساب تاخیر تادیه از تاریخ ک ها لغایت زمان پرداخت و نیز پرداخت مبلغ 3294000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 5700000 ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و 

حقوقی شهرستان می باشد.
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/706/م الف به تاریخ  95/07/19
آگهی احضار متهم 

آقایان 1- مصطفی رحیمی ایاز 2- سید مجید سلطانی فرزند 2- میر ابوطالب در پرونده شماره 80-95 ب 16 این 
شعبه به اتهام هر 2 مشارک در کاهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت 

پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : 21325/ م الف بازپرس شعبه 16 
دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 

آگهی احضار متهم 
آقای / خانم 1- میاد دلیر 2- غامرضا سرمدی 3- منصور مهر پویا 4- طوبی نیازی 5- امیر نیازی  فرزند 1- 
اصغر 2- حسین 3- جمشید 4- عظیم 5- - در پرونده شماره 940787 ب 16 این شعبه به اتهام مشارکت در 
کاهبرداری  تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ 
می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 
به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : 21326/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد 

رضا قرهی 
آگهی احضار متهم 

آقای علیرضا ابری   فرزند   در پرونده شماره 95057ب 16 این شعبه به اتهام کاهبرداری   تحت تعقیب قرار 
دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ 
نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می 

شود . شماره : 21324/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 
آگهی احضار متهم 

آقای / خانم 1- مجتبی ادهمی 2-عربعلی خدری میر قائد     فرزند  1- حسن 2- نیاز علی  در پرونده شماره 
950489ب 16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کاهبرداری    تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر 
شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : 21323/ م 

الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 
آگهی احضار متهم 

آقای یوسف اسماعیل موالیی   فرزند  ابراهیم    در پرونده شماره 950088ب 16 این شعبه به اتهام کاهبرداری    
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. 
ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 

رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : 21321/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد اله دادی      دارای شناسنامه شماره 47407  به شرح دادخواست به کاسه 3600/95 ح 10   از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اله داد           بشناسنامه 349  
در تاریخ 95/4/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 
دو دختر یک همسر 1- محمد رضا اله دادی ش ش 47407 فرزند پسر 2- رضا اله دادی ش ش 500 فرزند پسر 
3- علی اله دادی ش ش 1270758691 فرزند پسر 4- شها اله دادی ش ش 1629 فرزند دختر 5- مرضیه اله 
دادیش ش 942   فرزند دختر 6- خانم آغا قریشی ش ش 24 همسراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21252/م الف رئیس 

شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد جهانمرد دارای شناسنامه شماره 30189 به شرح دادخواست به کاسه 3531/95  ح 10   از این شورا 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی جهانمرد حسین آبادی بشناسنامه 
3641در تاریخ 95/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار 
دختر و دو پسر1- معصومه جهانمرد حسین آبادی ش ش 52370 فرزند دختر 2-زهرا جهانمرد حسین آبادی ش 
ش 1278 فرزند دختر3- تاجماه جهانمرد حسین آبادی ش ش 513 فرزند دختر  4- محترم جهانمرد حسین 
آبادی 221 فرزند دختر 5-جواد جهانمرد ش ش 56891 فرزند پسر 6- محمد جهانمرد ش ش 30189 فرزند پسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره : 21232/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
آگهی احضار متهم 

آقایان 1- جواد جعفر زاده مایوان 2 حسنعلی فتحعلی      فرزند  1- قربانعلی   در پرونده شماره 942261ب 16 
این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کاهبرداری    تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . شماره : 21327/ م الف بازپرس 

شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 
آگهی احضار متهم 

آقای 1- امیر سعید محمود زاده 2- حمید رضا چهار دولی 3- علی پور رحیمی  فرزند  1- حسین 2- محمد یار 
3- رضا   در پرونده شماره 950587ب 16 این شعبه به اتهام هر 2 مشارکت در کاهبرداری    تحت تعقیب قرار 
دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ 
نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می 

شود . شماره : 21328/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی
آگهی احضار متهم 

خانم راضیه محبی فرزند - در پرونده شماره 950409  این شعبه به اتهام کاهبرداری    تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی 

در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . 
شماره : 21329/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی

آگهی احضار متهم 
خانم مریم آژ فرزند - در پرونده شماره 950450 ب 16  این شعبه به اتهام کاهبرداری    تحت تعقیب قرار دارید. به 
این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی 
در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . 

شماره : 21320/ م الف بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم پرنیان جالی خواه  فرزند محمد تقی  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت 
یکدانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان و انباری پاک 7767 و 7752 فرعی از 15191 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره الکترونیکی 139520302027002389 به شماره چاپی مسلسل 129410 – ج / 19 ثبت  و بنام 
نامبرده صادر شده و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده 
طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 

تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
المثنی اسناد مالکیت مرقوم  ارائه نگردد  اعتراض اصل سند  یا در صورت  اعتراضی نرسد  اگر ظرف مهلت مقرر 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 21864/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال 

شرق اصفهان
مفاد آراء

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000081مورخ 1395/01/31 آقای سید مهدی صفاریان قصر منشی   به 
شماره شناسنامه 30330کدملی 1282230867صادره از اصفهان  فرزند سید حسین  بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 146/90 متر مربع مفروزی از پاک شماره 1587- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/26 

شماره : 20482 / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000708مورخ 1395/06/31 آقای داود شیرانی    به شماره شناسنامه 
1234 کدملی 1285952383صادره از اصفهان  فرزند اکبر   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19/85 
متر مربع مفروزی از پاک شماره 4980- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/26 

شماره : 20078 / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000714مورخ 1395/06/31 آقای آرش موالوردی    به شماره شناسنامه 
781 کدملی 1290953937صادره از اصفهان  فرزند شبانعلی  نسبت به  سه دانگ  مشاع از 72 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 16/48 متر مربع  مفروزی از پاک شماره 1 فرعی از 4983- اصلی واقع در بخش 2 

ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.
2- برابر رای شماره 139560302023000716مورخ 1395/06/31 خانم اکرم قربانی    به شماره شناسنامه 2942 
کدملی 1287256023صادره از اصفهان  فرزند صادق  نسبت به  سه دانگ  مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 16/48 متر مربع  مفروزی از پاک شماره 1 فرعی از 4983- اصلی واقع در بخش 2 ثبت 

اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/26 

شماره : 20077 / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000719مورخ 1395/06/31 آقای احمد رضا رحمتی خوزانی    به شماره 
شناسنامه 377کدملی 1289289281صادره از اصفهان  فرزند رحیم   نسبت به  سه دانگ  مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 91/60 متر مربع  مفروزی از پاک شماره 5269- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023000722مورخ 1395/06/31 خانم بتول رحمتی خوزانی     به شماره 
شناسنامه 84کدملی 1141537257صادره از خمینی شهر   فرزند رحیم   نسبت به  سه دانگ  مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 91/60 متر مربع  مفروزی از پاک شماره 5269- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/26 

شماره : 20103 / م الف امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
به شماره  رئوفی     آقای محمد حسین  رای شماره 139560302023000706مورخ 1395/06/31  برابر  ردیف 1- 
شناسنامه 732 کدملی 1284724867صادره از اصفهان  فرزند اسکندر  برششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 
37/63 متر مربع  مفروزی از پاک شماره 13 فرعی از 4382- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/26 

شماره : 20107 / م الف 
امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

عذرخواهی اجباری، مظلومیت ما را...  دوشنبه  26  مهرماه   61395
ـــمـــاره  275 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 نیمکت تیم زیر ۲۰ سال فوتسال 

به مربی ایرانی می رسد یا خارجی؟
ایــن  ســوژه  مهم تریــن 
ایــران  فوتســال  روزهــای 
عنــوان  کســب  از  پــس 
ــام  ــابقات ج ــومی در مس س
آنکــه  از  بیشــتر  جهانــی، 
تیــم  ایــن  بــه   معطــوف 
بلندمدتــش  برنامه هــای  و 
ــال  ــر ۲۰ س ــر ۱۷ و زی ــنی زی ــای س ــه رده ه ــد، ب باش

معطوف شده است.
ــه  ــریعه ب ــیدمحمد ناظم الش ــور س ــه حض ــی ک در حال
ــن  ــه کار وی در ای ــی و ادام ــم مل ــوان ســرمربی تی عن
تیــم قطعــی اســت، امــا هنــوز وضعیــت دو رده ســنی 
ــدی  ــای جدی ــار نام ه ــت و هرب ــخص نیس ــر مش دیگ
ــود. ــرح می ش ــم مط ــن دو تی ــرمربیگری ای ــرای س ب

پیــش از مســابقات جــام جهانــی بــود کــه علــی 
ــه  ــی و کمیت ــه فن ــئوالن کمیت ــق مس ــا تواف ــی ب صانع
ــال  ــر ۲۰ س ــم زی ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــال ب فوتس
انتخــاب شــد؛ ولــی عملکــرد خــوب وی در کنــار 
تــا  باعــث شــد  در جــام جهانــی،  ناظم الشــریعه 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــان ادام ــی خواه ــم مل ــرمربی تی س
ــر  ــم زی ــرای تی ــری ب ــی دیگ ــاب مرب ــی و انتخ صانع

۲۰ ســال شــود.
بــر همیــن اســاس، طــی روزهــای گذشــته گزینه هــای 
مختلــف دیگــری بــرای حضــور در تیــم زیــر ۲۰ ســال 
مطــرح شــده اســت کــه در میــان ایــن گزینه هــا 
حتــی نــام مربیــان خارجــی چــون »جوراندینــو« هــم 

ــود. ــده می ش دی
ــرمربی  ــاب س ــه انتخ ــت پروس ــخص نیس ــوز مش هن
ــه ضــرورت آن  ــران ک ــر ۲۰ ســال فوتســال ای ــم زی تی
ــده  ــال آین ــا چهارس ــی ت ــم مل ــی تی ــرای جوانگرای ب
ماننــد روز روشــن اســت، چقــدر طــول می کشــد؛ امــا 
 کارشناســان امیدوارنــد از دســت دادن ایــن فرصت هــا

در آینــده بــرای فوتســال ایــران »کاش« هــای ســوخته 
بــه ارمغــان نیــاورد.

مدال مسروقه اسطوره وزنه برداری 

ایران به سوئیس رسید
دارد  قصــد   )IOC( المپیــک  بین المللــی  کمیتــه 
ــری  ــخ محمــد نصی ــره المپیــک ۱۹۷۲ مونی ــدال نق م
ــای ارزشــمند و تاریخــی  ــی از نماده ــوان یک ــه عن را ب
کســب شــده در طــول ادوار بازی هــای المپیــک را در 
مــوزه بین المللــی خــود در لــوزان ســوئیس بــه یــادگار 

ــد. ــداری کن نگه
ــا  ــک ب ــی المپی ــه بین الملل ــن اســاس، کمیت ــر همی ب
ــیون  ــس فدراس ــرادی، رئی ــی م ــمی از عل ــوت رس دع
ــه  ــرداری و محمــد نصیــری، اســطوره ســه مدال وزنه ب
ــوئیس ــوزان س ــه ل ــفر ب ــرای س ــک ب ــران در المپی  ای

ــل  ــری تجلی ــد نصی ــکوه از محم ــمی باش ــی مراس ط
و مــدال نقــره المپیــک ۱۹۷۲ مونیــخ او را بــه عنــوان 
نمــادی ارزشــمند بــه یــادگار از ایــن قهرمان سرشــناس 
و مشــهور در مــوزه بین المللــی )IOC( حفــظ خواهــد 

کــرد.
ــد  ــراه محم ــه هم ــرادی ب ــی م ــاس عل ــن اس ــر ای ب
ــه  ــر کمیت ــه مق ــران ب ــاه ته ــوم آبان م ــری روز س نصی
ســفر  ســوئیس  لــوزان  در  المپیــک  بین المللــی 
خواهنــد کــرد. محمــد نصیــری، دارنــده مــدال طــای 
ــک ۱۹۷۲  ــره المپی ــیتی، نق ــک ۱۹۶۸ مکزیکوس المپی
ــت.این  ــرال اس ــک ۱۹۷۶ مونت ــز المپی ــخ و برن مونی
مــدال در ســال های بســیار دور بــه ســرقت رفتــه 
ــی  ــرد ایران ــک ف ــش ی ــال پی ــدود ۶ س ــه ح ــود ک ب
ــرد  ــداری ک ــده ای خری ــران در مزای ــارج از ای آن را خ
افتتاحیــه  مراســم  در  پیــش  درنهایــت چنــدی  و 
مــدال  ایــن  فجــر  جــام  بین المللــی  رقابت هــای 
ــری  ــد نصی ــه محم ــال ب ــس از ۴۴ س ــمند را پ ارزش

بازگردانــد.

 از امکانات خوب ایران

 لذت می برم
آمــوزش  کمیتــه  رئیــس 
ــس  ــی تنی ــیون جهان فدراس
چنیــن  اینکــه  گفــت:  از 
باکیـفیـــت   کنفـرانســـی 
ــران  ــی خــوب در ای و امکانات
لــذت  می شــود،  برگــزار 
می بــرم. میگوئــل کرســپو 
رئیــس کمیتــه آمــوزش فدراســیون جهانــی و رئیــس 
کمیتــه آمــوزش اســپانیا، از جمله مدرســان سرشناســی 
اســت کــه بــا حضــور در اولیــن کنفرانــس بین المللــی 
آمــوزش مربیــان در ایــران، بــه آمــوزش مربیــان تنیس 
کشــورمان پرداخــت. او بــا ابــراز خرســندی از اســتقبال 
ــس در  ــن کنفران ــور در ای ــرای حض ــی ب ــان ایران مربی
ــی در ایــن دوره تاکیــد  ــه حضــور 3۴3 مرب واکنــش ب
کــرد ایــن حضــور می توانــد نویدبخــش رشــد و توســعه 
آتــی رشــته تنیــس در ایــران باشــد. ایــن مربــی 
اســپانیایی اظهــار داشــت: از حضــور ایــن تعــداد مربــی 
ــا دو  ــن دوره م ــس خوشــحالم. در ای ــی در کنفران ایران
دنبــال  مربیــان  آمــوزش  بــرای  را  اصلــی  هــدف 
ــان  ــداد بازیکن ــش تع ــدف افزای ــن ه ــم؛ اولی می کنی
ــدف  ــن ه ــت. دومی ــس اس ــته تنی ــه رش ــد ب عاقه من
ایــن اســت کــه بازیکنــان عاقه منــد بتواننــد در مقاطــع 
ــای  ــه رتبه ه ــد و ب ــه دهن ــری ارائ ــازی بهت ــه ای ب حرف
ــی  ــرای میزبان ــی اش ب ــر برســند. کرســپو در ارزیاب باالت
آمــوزش  بین المللــی  کنفرانــس  اولیــن  از  ایــران 
مربیــان خاطرنشــان کــرد: از اینکــه چنیــن کنفرانســی 
باکیفیــت و امکاناتــی خــوب در ایــران برگــزار می شــود 
لــذت می بــرم. احساســم ایــن اســت کــه ایــران 
ــده را خواهــد  ــی از کنفرانس هــای آین پتانســیل میزبان
ــت  ــوه مدیری ــن و نح ــدا، زمی ــت ص ــت. از کیفی داش

کنفرانس رضایت کامل دارم.

 اصفهان، میزبان مسابقات شطرنج 

قهرمانی آسیا می شود
شــطرنج  هیئــت  رئیــس 
اســتان گفــت: مســابقات 
ــی آســیا در  شــطرنج قهرمان
دهــه ســوم آبان مــاه بــه 
میزبانــی اصفهــان برگــزار 

می شود. 
حســین گلشــنی درخصــوص 
قهرمانــی  آماتــوری  برگــزاری مســابقات شــطرنج 
آســیا در اصفهــان اظهــار داشــت: مســابقات شــطرنج 
آماتــور قهرمانــی آســیا بــا جایــزه ۷5۰۰ دالری از 
۲۲ تــا ۲۸ آبان مــاه در ۲ بخــش آقایــان و بانــوان 
ــان در  ــی اصفه ــه میزبان ــاالن ب ــنی بزرگس و در رده س
ــزار  ــی)ع( برگ ــام عل ــی ام ــی ورزش ــه فرهنگ  مجموع

می شود.
وی گفــت: ثبت نــام ایــن مســابقات از طریــق ســایت 
اســت  انجــام  اســتان در حــال   هیئــت شــطرنج 
ــا ۱۷  ــرای کشــورهای خارجــی و ت ــاه ب ــا ۱5 آبان م و ت
آبان مــاه بــرای شــطرنج بازان داخــل کشــور ادامــه 

دارد.
بــرای شــطرنج بازان  ایــن مســابقات  در   شــرکت 
 ایرانــی در ۲ بخــش آقایــان و بانــوان آزاد اســت 

و هیچ محدودیتی وجود ندارد.
ــی می شــود حــدود ۴۰۰  ــه داد: پیش بین گلشــنی ادام
ــن مســابقات  ــاره آســیا در ای شــطرنج باز از سراســر ق

شــرکت کننــد.
رئیــس هیئــت شــطرنج اســتان افــزود: تاکنــون 
شــطرنج بازانی از کشــورهای قرقیزســتان، مغولســتان 
و تایلنــد بــرای حضــور در مســابقات شــطرنج قهرمانــی 
ــه   ــز ب ــه نی ــد و در ادام ــی کرده ان ــام آمادگ ــیا اع آس
ــن  ــد، فیلیپی ــن، هن ــورهای چی ــاد از کش ــال زی  احتم
و کشــورهای عربــی در ایــن مســابقات حضــور خواهنــد 

فت. یا
ــیون  ــر کنفدراس ــر نظ ــابقات زی ــرد: مس ــان ک وی بی
ایرانــی  داوران  و  برگــزار می شــود  آســیا  شــطرنج 
ــد.  ــده دارن ــر عه ــابقات را ب ــن دوره از مس ــاوت ای قض
ــر  ــیا ه ــی آس ــوری قهرمان ــطرنج آمات ــابقات ش مس
ــرای  ــران ب ــه ای ــود ک ــزار می ش ــار برگ ــال یک  ب دو س
اولین بــار میزبانــی ایــن دوره از مســابقات را بــر عهــده 

دارد.
هیئــت  آنجایی کــه  از  کــرد:  تصریــح  گلشــنی 
ــه  ــر کشــور اســت و ب ــت برت ــان جــزو ســه هیئ اصفه
ــگری  ــتی و گردش ــای توریس ــتن جاذبه ه ــل داش   دلی
و همچنیــن مرکزیــت آن در ایــران کــه از همــه نقــاط 
ــد در ایــن مســابقات حضــور  ــه  راحتــی بتوانن ــران ب ای
بــه پیشــنهاد فدراســیون  ایــن مســابقات  یابنــد، 

شــطرنج در اصفهــان برگــزار می شــود.
رئیــس هیئــت شــطرنج اســتان عنــوان کــرد: بــا 
رایزنــی  خصوصــی  بخــش  از  شــرکت   چندیــن 
و صحبت هایــی کردیــم؛ ولــی تاکنــون اسپانســری 
ایــن رقابت هــا ورود پیــدا  بــرای حمایــت مالــی 
ورزش  اداره کل  همــکاری  االن  تــا  اســت.   نکــرده 
ــوده ــوب ب ــتان خ ــطرنج اس ــت ش ــا هیئ ــان ب  و جوان

است.

سجاد استکی بهترین گلزن دیدار
ــو  نخســتین شکســت دینام
بخارســت در لیــگ قهرمانان 
هندبــال اروپــا بــه دســت 
رقــم  پرتغــال  نماینــده 

خورد.
تیم هندبــال دینامو بخارســت 
رومانــی در هفتــه چهــارم 
اروپــا میهمــان  لیــگ قهرمانــان هندبــال مــردان 
یومینــو پرتغــال بــود کــه بــا نتیجــه 3۴ بــر 3۲ 

شکســت خــورد.
نیمــه نخســت ایــن مســابقه بــا تســاوی ۱۸ بــر ۱۸ دو 
ــده  ــن نماین ــت ای ــا در نهای ــان رســید؛ ام ــه پای ــم ب تی
ــن  ــروزی در ای ــا پی ــد ب ــق ش ــه موف ــود ک ــال ب پرتغ
ــت در  ــو بخارس ــت دینام ــتین شکس ــابقه، نخس مس

ــد. ــم بزن ــابقات را رق ــن مس ای
ــازی  ــن ب ــو بخارســت در ای ــا وجــود شکســت دینام ب
ســجاد اســتکی درخشــش فوق العــاده ای داشــت 
ــاند.  ــر رس ــه ثم ــش ب ــرای تیم ــی ۱۲ گل ب ــه تنهای و ب
دینامــو  بــرای  3 گل  هــم  موســوی  ســیدعلیرضا 
بخارســت زد؛ امــا هللا کــرم اســتکی موفــق بــه گلزنــی 

ــد. ــابقه نش ــن مس در ای

پیروزی پرگل دختران فوتبالیست 

ایران مقابل تاجیکستان
ــر ۱۹  ــال زی ــی فوتب ــم مل تی
در  ایــران  بانــوان  ســال 
دومیــن دیــدار خــود در جــام 
از  پیــروز  توانســت  کافــا 

میدان خارج شود.
ــی  ــم مل ــدار تی ــن دی دومی
ــه  ــران ک ــوان ای ــان بان جوان
ــاز شــده  ــی آغ ــت محل ــه وق ــروز از ســاعت ۱۱:۰۰ ب دی
بــود، در حالــی بــه پایــان رســید کــه ملی پوشــان 
ــر ۰ شکســت  ــا نتیجــه ۶ ب توانســتند تاجیکســتان را ب

ــد. دهن
نیمــه اول ایــن دیــدار بــا 5 گل و گلزنــی افســانه 
ــه  ــه )دقیق ــام عنافچ ــه ۹ و ۲۷(، اله ــور )دقیق چترن
۱5( و فاطمــه قاســمی )دقیقــه ۲3 و ۲۴( بــه پایــان 

ــید.  رس
ــه  ــور )دقیق ــه صالحی پ ــدار را غزال ــن دی گل ششــم ای

۷۷( در نیمــه دوم بــه ثمــر رســاند.
ــام  ــوان در ج ــان بان ــی جوان ــم مل ــدار تی ــن دی  آخری
ــود و ایــن  ــان خواهــد ب ــل ازبکســتان میزب ــا مقاب کاف
ــی برگــزار  ــه وقــت محل ــدار امــروز ســاعت ۱5:۰۰ ب دی

می شود.

ــا  ــو ب ــره لوزان ــا مذاک ــه ب ــال در رابط ــیون والیب ــس فدراس رئی
فدراســیون لهســتان گفــت : مــن ایــن مســئله را تکذیــب 
ــیون  ــو و فدراس ــن لوزان ــراردادی بی ــچ ق ــوز هی ــم و هن می کن
ــس  ــی، رئی ــا داورزن ــت. محمدرض ــده اس ــته نش ــتان بس لهس
فدراســیون والیبــال در حاشــیه ســمپوزیوم اقتصــاد مقاومتــی 
در ورزش درخصــوص مذاکــره و قــرارداد لوزانــو، ســرمربی 
تیــم   ملــی والیبــال بــا فدراســیون لهســتان، اظهــار کــرد: مــن 
ایــن موضــوع را تکذیــب می کنــم و مــا در حــال بررســی 
عملکــرد ایــن مربــی و نحــوه اداره و مربیگــری تیــم هســتیم. 
ــاله  ــار س ــه چه ــک برنام ــال ی ــه دنب ــم ب ــر ه ــوی دیگ از س
ــک  ــه در  المپی ــت ک ــن اس ــر ای ــمان ب ــام تاش ــتیم و تم هس
ــم. اگــر نتوانیــم  ــی قــرار بگیری ــم نهای ــار تی ۲۰۲۰ در جمــع چه
ــا وی دیگــر  ــه ایــن هــدف مهــم برســیم، قطعــا ب ــو ب ــا لوزان ب
قــرارداد نخواهیــم بســت؛ امــا بــه  هــر حــال در حــال بررســی 
عملکــرد او بــر اســاس اهــداف پیش بینی شــده هســتیم. 
ــا او در  ــم ب ــه می توانی ــیم ک ــدی برس ــن جمع بن ــه ای ــر  ب اگ
جمــع چهــار تیــم برتــر  المپیــک قــرار بگیریــم، بــا وی ادامــه 
 خواهیــم داد. اگــر بــه نتیجــه  الزم نرســیم، قــرارداد خــود 
را منتفــی خواهیــم کــرد. همچنیــن اگــر نیــاز بــه دعــوت 
ــی بزرگســاالن باشــد،  ــم   مل ــت تی ــرای هدای ــی دیگــری ب مرب
ــه  ــک برنام ــا ی ــم داد. م ــام خواهی ــه زودی انج ــن کار را ب ای
۲+۲ داریــم؛ یعنــی ابتــدا بــه فکــر مســابقات قهرمانــی 
توکیــو   ۲۰۲۰ المپیــک  ســپس   و   ۲۰۱۸ ســال  در  جهــان 

ــی  ــا تیم های ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــمان ب ــام تاش ــتیم. تم هس
ــر  المپیــک برســند ــار تیــم برت ــه جمــع چه  کــه توانســته اند ب

برنامه ریــزی خــود را طبــق آن هــا پیــش ببریــم. رئیــس 
فدراســیون والیبــال در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان 
ــد  ــرای خــود دارن کــرد: ایــن تیم هــا یــک الگــو و شــاخصی ب
ــم  ــه خواهی ــم، متوج ــش بروی ــاس آن  پی ــر اس ــر ب ــه اگ ک
ــرای  ــه ای ب ــه در چــه مســائلی ضعیــف هســتیم. عجل شــد ک

ــم  ــی نداری ــم   مل ــرمربی تی ــوص س ــف در خص ــن تکلی  تعیی
و بــا حوصلــه ایــن موضــوع را دنبــال خواهیــم کــرد تــا در چهــار 

ســال پیــش رو کار را بــا خیــال آســوده پیــش ببریــم.
 رئیــس فدراســیون والیبــال  اضافــه کــرد: مــا در حــال  حاضــر
 هشــت تیــم ملــی در فدراســیون داریــم کــه ویترین فدراســیون

ــان  ــس از پای ــم پ ــن تی ــت. کار ای ــاالن اس ــی بزرگس ــم   مل تی
ــی  و در تاریــخ ۲5 اســفندماه آغــاز خواهــد شــد.  لیــگ داخل

قطعــا چنــد مــاه قبــل از آن تکلیــف کادر فنــی مشــخص خواهد 
شــد. وی درخصــوص مشــکات مالــی بعضــی از باشــگاه ها و 
پرداخــت ورودی، خاطرنشــان کــرد: مشــکاتی کــه بعضــی از 
ــی  ــد، بخش ــی دارن ــائل مال ــت مس ــدم پرداخ ــگاه ها در ع باش
از آن بــه بازیکنــان داخلــی و بخــش دیگــر مرتبــط بــا نفــرات 
ــا  ــوان ســرمربی ی ــه عن ــه ب ــی کســانی ک خارجــی اســت؛ یعن
بازیکــن بــه ایــران می آینــد. در ایــن بخــش فدراســیون موظــف 
ــی  ــا راه درآمدزای ــا تنه ــد. مطمئن ــته باش ــه داش ــت دغدغ اس
بازیکنــان داخــل کشــور از طریــق والیبــال اســت؛ ایــن  در حالــی 
 اســت کــه بعضــی از باشــگاه ها تنهــا ۱۰ درصــد از قــرارداد خــود 
مشــکاتی  بــا  مــا  نهایــت  در  و  می کننــد  پرداخــت  را 
عنــوان  والیبــال  فدراســیون  رئیــس  می شــویم.  مواجــه 
ــد ــدا می کن ــور پی ــگ حض ــوپر لی ــه در س ــگاهی ک ــرد: باش  ک
ــگاهی  ــد. باش ــته باش ــز داش ــی آن را نی ــدی مال ــد توانمن بای
کــه در پرداخــت ورودی بــا مشــکل مالــی مواجــه اســت  
ــد ــنگینی می بنن ــرارداد س ــش ق ــی و بازیکنان ــا کادر فن ــی ب  ول
ــگاه  ــه باش ــز ب ــاس نی ــن اس ــر همی ــض دارد. ب در کارش تناق
خــود  تکلیــف  ســریع تر  چــه   هــر  می کنیــم کــه   اعــام 
ــارد  ــار میلی ــد. وی ادامــه  داد: مــا بیــش از چه را مشــخص کن
تومــان از باشــگاه طلــب داریــم؛ امــا امســال گفته ایــم آن هایــی 
کــه توانــش را دارنــد می تواننــد در ســوپر لیــگ شــرکت کننــد. 
باشــگاهی کــه از همــان ابتــدا دچــار مشــکل شــده ، حضــورش 

ــر نیســت.  در ســوپر لیــگ امکان پذی

لوزانو با لهستان قرارداد نبسته است

جهانــی  فدراســیون  نامــه  دربــاره  ســلیمی،  بهــداد 
وزنه بــرداری مبنــی بــر عذرخواهــی رســمی او، انوشــیروانی 
و فدراســیون وزنه بــرداری ایــران دربــاره اتفاقــات  المپیــک 
ــع تصمیمــات فدراســیون هســتم.  ــان  کــرد:  مطی ــو بی ری
ــرداری  ــاح ورزش و وزنه ب ــه ص ــن ب ــی م ــر عذرخواه اگ

ــردم را شــاد  ــن کار دل م ــران باشــد و ای ای
ــم. ــام می ده ــد، انج کن

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــلیمی در پاس س
فکــر نمی کنــد ایــن عذرخواهــی، یعنــی 
پذیرفتــن اینکــه حــق بــا هیئــت ژوری بــوده 
تصریــح کــرد: متاســفانه وقتــی کرســی 
بین المللــی تاثیرگــذاری نداریــم و پشــتوانه 

مــا در فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری نیــز ضعیــف 
ــه هــر  ــد ب ــور می کنن باشــد، همیــن می شــود. مــا را مجب

ــم.  ــن بدهی ــد ت ــه می خواهن کاری ک
او ادامــه  داد:  مــا خودمــان ایــن اتفــاق را دوســت نداریــم؛ 
ــر  ــن اگ ــدیم. م ــع ش ــوم واق ــه مظل ــن قضی ــون در ای چ

ــر از  ــی زودت ــه مقصــر هســتم، خیل ــا می دانســتم ک واقع
ــا  ــردم؛ ام ــی می ک ــی عذرخواه ــیون جهان ــردم و فدراس م
ــدیم  ــع ش ــم واق ــورد ظل ــو م ــک ری ــفانه در  المپی  متاس
و اکنــون نیــز مــا را مجبــور بــه عذرخواهــی می کننــد. ایــن 
عذرخواهــی اجبــاری باعــث می شــود کــه  مظلومیــت مــا 
ــن حــال  ــا ای ــد. ب ــدا کن ــوه بیشــتری پی جل
اگــر صــاح بــر ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق 

بیفتــد، مــن تابــع فدراســیون هســتم. 
ســلیمی همچنیــن گفــت: البتــه خیلــی 
ســخت اســت  کــه در حــق مــا ظلــم شــود 
و بعــد بخواهنــد کــه عذرخواهــی هــم کنیــم. 
بــا ایــن حــال هــر چــه را بــه صــاح ورزش 
نیــاز  اگــر  و  انجــام می دهــم  اســت،  وزنه بــرداری  و 
باشــد کــه شــخصا بــه مالــزی بــروم، ایــن کار را خواهــم 
 کــرد و اگــر  قــرار اســت وزنه بــرداری محــروم شــود 
ایــن کار   و عذرخواهــی مــن مانــع می شــود، حتمــا 

را انجام می دهم.

عذرخواهی اجباری، مظلومیت ما را دو چندان می کند
ــی  ــتی آزاد در حال ــی کش ــم مل ــن اردوی تی دومی
در خانــه کشــتی تهــران آغــاز شــد کــه ســه 
ــینان  ــع اردونش ــز در جم ــی نی ــوش المپیک ملی پ

ــد. ــور یافتن حض
خانــه  در  حالــی  در  آزادکاران  اردوی  دومیــن 

کشــتی آغــاز شــد کــه کادر فنــی تیــم 
جملــه  از  آزادکاران  برخــی  از  ملــی 
ــور  ــرای حض ــی ب ــان المپیک ملی پوش
ــوت  ــات دع ــه از تمرین ــن مرحل در ای
ــا اعــام  ــه المپیکی ه ــه ب ــد. البت کردن
ــه  ــا توج ــد ب ــا می توانن ــه آن ه ــد ک ش
ــورت  ــه ص ــمانی، ب ــت جس ــه وضعی ب

ــد.  ــرکت کنن ــن اردو ش ــاری در ای اختی
ــمی  ــل قاس ــی و کمی ــن یزدان ــن حس ــن بی در ای
ــو  ــره المپیــک ۲۰۱۶ ری ــدگان مــدال طــا و نق دارن
و علیرضــا کریمــی، دیگــر ملی پــوش المپیکــی 

ــدند. ــق ش ــینان ملح ــه اردونش ــران ب ای

ــاز  ــوت از ۱۸ آزادکار آغ ــا دع ــه از اردو ب ــن مرحل ای
ــه ــق برنام ــینان طب ــت اردونش ــرار اس ــه ق ــد ک  ش

ــن  ــن، تمری ــرور ف ــه م ــی از جمل ــات مختلف تمرین
کشــتی، وزنــه، دوومیدانــی و ایســتگاهی را برگــزار 

کننــد.
نخســتین  در  ملی پوشــان  البتــه 
تیــم  اردوی  دوم  در  خــود  تمریــن 
ــتور کار  ــه را در دس ــن وزن ــی، تمری مل
تمریــن خــاک  و ســپس   داشــتند 
ــی ســرمربی  ــر نظــر محمــد طای  را زی
ــان  ــر توکلی ــه، امی ــر دودانگ  و علی اکب
و احســان لشــکری مربیــان تیــم ملــی 

ــزار کردند. برگ
در  حضــور  بــرای  تمرینــات  از  مرحلــه  ایــن 
غیرالمپیکــی  وزن هــای  در  رقابت هــای جهانــی 
ــت  ــهر بوداپس ــاه در ش ــای ۲۰ و ۲۱ آذرم ــه روزه ک
مجارســتان انجــام خواهــد شــد، برگــزار می شــود.

محــرم نویدکیــا در پایــان بــازی دربــی اصفهــان در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
کــرد: در چنــد ســال گذشــته همیشــه بــه ایــن فکــر می کــردم کــه چگونــه 
ــن  ــی ای ــم و همیشــه دوســت داشــتم در درب ــا ســپاهان خداحافظــی کن ب

اتفــاق بیفتــد.
ــون  ــام دادم؛ چ ــم انج ــئوالن تی ــا مس ــا را ب ــه هماهنگی ه ــزود: هم وی اف
نمی خواســتم شــرایط تیــم بــه هــم بخــورد؛ ولــی متأســفانه فکــر می کنــم 
بازیکنــان تیــم ســپاهان کار زشــتی انجــام دادنــد. ای کاش بچه هــا بــه نظــر 

ــتند. ــرام می گذاش ــن احت م
نویدکیــا در ادامــه بیــان داشــت: بعضــی چیزهــا در زندگــی وجــود دارد کــه 
ــم  ــه آن تصمی ــع ب ــت دارد راج ــه دوس ــوری ک ــد آن ط ــش می خواه آدم دل
بگیــرد و بــرای خــود رقــم بزنــد. امیــدوارم بتوانــم هرچــه زودتــر بــا ســپاهان 
ــه  ــمانی ب ــاظ جس ــن دارم و از لح ــال س ــن 35 س ــم. م ــی کن خداحافظ
ــن  ــم خــوب تمری ــدارم و نمی توان ــی ن ــو وضعیــت خوب ــه زان خصــوص ناحی

کنــم و مســابقه بدهــم.
کاپیتــان ســپاهان گفــت: فکــر می کــردم بهتریــن شــرایط بــرای خداحافظــی 
ــن امــر محقــق نشــد. خداحافظــی هــر بازیکــن  ــی متأســفانه ای باشــد؛ ول
ــم  ــی تصمی ــی بازیکن ــدارد. وقت ــا باخــت تیمــش ن ــرد ی ــه ب ــچ ربطــی ب هی
می گیــرد بایــد همــه بــه نظــر او احتــرام بگذارنــد. ممکــن اســت در هــر بــازی 
کــه مــن خواســتم خداحافظــی کنــم تیــم مــا پیــروز نشــد؛ یعنــی مــن هیــچ 

وقــت نبایــد خداحافظــی کنــم.

 تیــم چاینــا کشــگر بــا پیــروزی مقابــل الریاضــی لبنــان بــه مقــام 
قهرمانــی مســابقات بســکتبال قهرمانــی باشــگاه های آســیا رســید.

تیــم چاینــا کشــگر در دیــدار فینــال مســابقات بســکتبال قهرمانــی 
ــی  ــم الریاض ــل تی ــر ۸۸ مقاب ــه ۹۶ ب ــا نتیج ــیا ب ــگاه های آس باش
لبنــان بــه پیــروزی رســید و صاحــب جــام قهرمانــی ایــن رقابت هــا 
ــر  ــر ۲۱، ۲5 ب ــر ۱۹، ۲۲ ب ــازی ۲۶ ب ــن ب ــج کوارترهــای ای شــد. نتای

ــود. ــر 33 ب ۱5 و ۲3 ب
تیــم پتروشــیمی بنــدر امــام بــه عنــوان نماینــده کشــورمان پیــش از 
ایــن دیــدار بــا پیــروزی مقابــل االهلــی امــارات در دیــدار رده بنــدی 

بــه مقــام ســوم رســیده بــود.
بــا نظــر کمیتــه فنــی بیســت و پنجمیــن دوره مســابقات بســکتبال 
 باشــگاه های آســیا، »دوریــک اسپنســر«، بازیکــن 3۴ ســاله 
و آمریکایــی از الریاضــی بــه عنــوان بــا ارزش تریــن بازیکــن تورنمنت 
انتخــاب شــد. تونــی آدامــز از چاینــا کشــگر بــه عنــوان بهتریــن گارد 
رأس، آنــدره بلــچ از چاینــا کشــگر بــه عنــوان بهتریــن ســنتر، فــادی 
الخطیــب از الریاضــی بــه عنــوان فــوروارد قدرتــی، ســاموئل یانــگ 
از االهلــی امــارات بــه عنــوان بهتریــن فــوروارد و بهتریــن گارد نیــز 

دوریــک اسپنســر از الریاضــی لبنــان انتخــاب شــدند.

ــامت  ــی و س ــت از زندگ ــعار حمای ــا ش ــهرضایی ب ــوار ش ــت دوچرخه س هف
انســان ها مســیر ۱5۴۰ کیلومتــری شــهرضا تــا تبریــز را رکاب زدنــد. در مراســم 
بدرقــه دوچرخه ســواران شــهرضایی مهندس محســن گابــی، فرماندار شــهرضا 
ــن اساســی در شــالوده  ــک رک ــوان ی ــه عن ــروز ب ــای ام ــت: ورزش در دنی گف
 زندگــی مــردم بــه منظــور دســتیابی بــه ســامت جســمی وروانی مطرح اســت 
ــن  ــن ای ــور  تبیی ــه منظ ــی ب ــی و فرهنگ ــای تبلیغات ــی ابزاره ــد از تمام و بای
اصــل مهــم بهره گیــری کنیــم. پــس از ایــن مراســم دوچرخه ســواران 
ــان، کاشــان ــه ســمت شــهرهای اصفه ــت خــود را ب  شــهرضایی مســیر حرک
ــد و در  ــاز کردن ــز آغ ــت تبری ــوس، رشــت و آســتارا و در نهای ــرج، چال ــم، ک ق
ــن اهــداف  ــه تبیی ــان نســبت ب ــا همــکاری و تعامــل ســایر هموطن مســیر ب
متعالــی فرهنگــی و اجتماعــی خــود در خصــوص حمایــت از زندگی و ســامت 
انســان ها  اقــدام کردنــد. گفتنــی اســت مراســم اســتقبال از دوچرخه ســواران 
شــهرضایی بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان در آســتانه امامــزاده شــاهرضا)ع( 
برگــزار شــد و ایــن ورزشــکاران پــس از زیــارت حــرم ایــن امامــزاده بــا حضــور 
ــان  ــد پیم ــرام و تجدی ــه ادای احت ــبت ب ــهرضا نس ــهدای ش ــتان ش در گلس
ــد  ــاج محم ــید ح ــردار رش ــامی و س ــاب اس ــهیدان انق ــای ش ــا آرمان ه ب
ــی  ــان محمــد اســحاقی، محمــد تصدیق ــد. آقای ــدام کردن ــم همــت اق ابراهی
شــهرضایی، امیرجعفرصحفــی، فــرزاد کیانــی، ســعید یزدانــی بــه سرپرســتی 
امیــر صادقــی اعضــای تیــم دوچرخه ســواری شــهرضا در ایــن حرکــت بــزرگ 

ــد. ــی بودن فرهنگی ورزش

ای کاش بچه ها به نظرم احترام می گذاشتند

بسکتبال قهرمانی باشگاه های آسیا - چین

جام قهرمانی به میزبان رسید

افتتاح ورزشگاه نقش جهان، به زودی
بنابــر اعــالم غالمرضــا شــعبانی بهار، معــاون وزیــر ورزش، ورزشــگاه نقــش جهــان آمــاده افتتــاح اســت و بــه زودی بــا برگــزاری یــک 

دیــدار رســمی افتتــاح آن هــا انجــام می شــود.

در قاب تصویر

رکاب زنی با شعار حمایت از زندگی وسالمت انسان ها 

بازگشت مردان طالیی و نقره ای المپیک به خانه کشتی
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اعتیــاد یــک »بیمــارى اجتماعــی« 
سرویس اجتماعی

الهام شفیعی

اســت کــه عــوارض جســمى و روانــى 
ــار«  ــش »بیم ــل گرای ــه عل ــه بـ ــى ک ــا زمان دارد و ت
توجــه نشــود، درمــان جســمى و روانــى فقــط بــراى 
ــاد  ــرد معت ــود و ف ــد ب ــش خواه ــه  بخ ــى نتیج مدت
دوبــاره گرفتــار » مــواد اعتیــاد آور« مــی  گــردد. 
ــن مشــکالت  ــه موادمخــدر یکــى از مهمتری ــاد ب اعتی
اجتماعــی، اقتصــادى و بهداشــتى اســت کــه عــوارض 
ــه بشــرى  ــراى جامع ــدى جــدى ب ناشــى از آن تهدی
محســوب شــده و موجــب رکــود اجتماعــى در زمینــه 

 هاى مختلف مى  گردد.
همچنیــن ویرانگــری  هــاى حاصــل از آن زمینــه ســاز 
ســقوط بســیارى از ارزش  هــا و هنجارهــاى فرهنگــى 
و اخالقــى شــده و بدیــن ترتیــب ســالمت جامعــه را 

بطــور جــدى بــه مخاطــره مــى  انــدازد.
ــدر  ــا موادمخ ــارزه ب ــتقل مب ــه ی مس ــس کمیت رئی
نظــام  تشــخیص مصلحــت  دبیرخانــه ی مجمــع 
ــور  ــی کش ــادان قطع ــار معت ــا آم ــرد: یقین ــد ک تاکی
کمتــر از ٢,٥ میلیــون نفــر نیســت و بــا در نظــر گرفتــن 
ــون نفــر  ــه چهارمیلی ــا ب ــی  قطع ــدگان تفنن مصرف کنن

ــید. ــد رس خواهن
علــی هاشــمی ضمــن بیــان آنکــه مــواد مخــدر یکــی 
از عوامــل کلیــدی مانــع توســعه ی کشــور اســت؛ 
ــت  ــار درس ــه آم ــی ک ــا زمان ــه ت ــر آنک ــد ب ــا تاکی ب

برنامه ریزی هــای  نمی توانیــم  باشــیم  نداشــته 
صحیــح داشــته باشــیم، گفــت: یقینــا آمــار معتــادان 
ــا  ــت و ب ــر نیس ــون نف ــر از ٢.٥ میلی ــا کمت ــی م قطع
ــه  ــا ب ــی  قطع ــدگان تفنن ــن مصرف کنن ــر گرفت در نظ
چهارمیلیــون نفــر خواهنــد رســید. وی همچنیــن بــه 
ــرد و  ــاره ک ــری اش ــه ی کارگ ــاد در جامع ــیوع اعتی ش
گفــت: طبــق گزارشــات ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
ــی  ــه ی ١٣ میلیون ــاد در جامع ــد معت ــدر، ٢١درص مخ

ــود دارد. ــری وج کارگ
گرفتــن  ســرعت  بــه  نســبت  نیــز  کارشناســان 

ــد  ــدار می دهن ــروه هش ــن گ ــن ای ــاد بی ــیوع اعتی ش
پیشــگیری  برنامه هــای  چنانچــه  می گوینــد  و 
و آموزشــی مناســبی بــرای حمایــت از جمعیــت 
کارگــری کشــور طراحــی و اجــرا نشــود بایــد در انتظــار 
ــود.  ــه ب ــروه از جامع ــن گ ــن ای ــاد بی ــونامی اعتی س
شــیوع اعتیــاد بیــن جمعیــت کارگــری کشــور دیگــر 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــاص نمی ش ــی خ ــه مناطق ــدود ب مح
ــگیری  ــی و پیش ــی، نظارت ــای حمایت ــود برنامه ه نب
ــرده  ــاد همــوار ک ــرای گســترش اعتی مناســب راه را ب
است.هشــدارهای کارشناســان و برخــی مســئوالن نیز 

گواهــی اســت بــر اینکــه شــیوع اعتیــاد بیــن جمعیت 
 کارگــری کشــور را دیگــر نمی تــوان پنهــان کــرد؛ 
چــرا کــه بــه جــز رئیــس کمیتــه مســتقل مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر، دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــی و  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی نظــام مع
برخــی مســئوالن ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــز از 

ــرده برداشــته اند. ــخ پ ــن واقعیــت تل ای
ــاون  ــان، مع ــدی حیدری ــن محمدمه ــر ای ــزون ب اف
وزیــر کار نیــز معتقــد اســت بیــش از 20درصــد 
اعتیــاد  بیمــاری  نیــروی کارگــری کشــور درگیــر 
ــرای کنتــرل و کاهــش ایــن  ــه او، ب ــه گفت هســتند. ب
ــران و  ــاه کارگ ــع رف ــز جام ــت مرک ــرار اس ــئله ق مس
ــن  ــژه ای ــور وی ــگاهی کش ــره ورزش ــن زنجی بزرگ تری

گــروه آســیب پذیر جامعــه تاســیس شــود.
آن طــور کــه حیدریــان گفتــه مرکــز جامــع رفــاه و ارائــه 
ــا همــکاری وزارت  ــه جامعــه نیــروی کار ب خدمــات ب
ــد ــد ش ــیس خواه ــارت تاس ــدن و تج ــت، مع  صنع
ــه ایــن شــکل برنامه هــای آموزشــی، خدماتــی  ــا ب  ت

و رفاهــی بــه جمعیــت کارگــری کشــور ارائــه شــود.
ــه  ــت ک ــده اس ــئله ای نگران کنن ــران مس ــاد کارگ اعتی
کارشناســان و مســئوالن بارهــا نســبت بــه آن هشــدار 
داده انــد؛ امــا بــه نظــر می رســد تالش هــای صــورت 
گرفتــه در ایــن حــوزه محــدود بــه ابــراز نگرانــی شــده 

اســت.

اعتیاد گریبانگیر جامعه کارگری

 تبعید و حبس با اعمال شاقه 

مجازاتی برای اسیدپاشی
 عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان - 
از  یکــــی  اسیــدپاشــــی 
هولناک تریــن جرایــم اســت. چــه 
بســا مشــکالتی کــه بــه  دنبــال آن 
بــه  وجــود می آیــد، از مــردن هــم 

سخت تر باشد. 
اسیدپاشــی ای  قربانیــان  مــا 
ــد.  ــان بوده ان ــال درم ــادی در ح ــال های زی ــه س ــته ایم ک داش
همان طــور کــه می دانیــد اســید مرتــب بــدن را تحلیــل می بــرد 
و فعــل و انفعــال دارد؛ بــه همیــن جهــت قربانــی نیازمنــد 
ــدن  ــا ب ــید ب ــه اس ــت. کاری ک ــدد اس ــی متع ــای جراح عمل ه
انســان می کنــد، بــه شــدت هولنــاک اســت و زجــر، درد ، 
ــی  ــچ جنایت ــا هی ــوان ب ــی آن را نمی ت ــات روان ــی و تبع ناراحت
مقایســه کــرد. ســال های قبــل اسیدپاشــی چنــدان شــایع نبــود 
ــر،  ــال های اخی ــفانه در س ــاد. متاس ــاق می افت ــدرت اتف ــه ن و ب
همــراه بــا رشــد جرایــم، بحــث اسیدپاشــی هــم دارد رفته رفتــه 
ــد علــت  قبــح خــودش را از دســت می دهــد. ایــن مســئله چن
ــد رو  ــول عوامــل متعــددی اســت کــه موجــب رون ــا معل دارد ی
ــزه اسیدپاشــی شــده اســت. در ســال 1337 مــاده  ــه رشــد ب ب
واحــده ای دربــاره اسیدپاشــی بــود کــه مجازات هایــی را درنظــر 
ــور  ــم در آن منظ ــد ه ــس اب ــا حب ــدام ی ــد و گاه اع ــه بودن گرفت
ــون مجــازات بحــث قصــاص  ــب قان ــود. پــس از تصوی شــده ب
پیــش آمــد و مجــازات مرتکــب جــرم، یعنــی بحــث حق النــاس 
ــای  ــوت، اولی ــورت ف ــا در ص ــی ی ــت قربان ــه درخواس ــوط ب من
ــاده 272  ــه در م ــاظ اینک ــه لح ــی ب ــر قانون ــود. از منظ دم او ب
ــاص  ــرای قص ــکالتی ب ــل مش ــابق در عم ــازات س ــون مج قان
ــروری  ــاص ض ــرای قص ــاوی در اج ــی تس ــت، یعن ــود داش وج
 بــود و معمــوال هــم اجــرای قصــاص بــا اســید تســاوی نداشــت 
و قصــاص بیــش از جنایــت می شــد، معمــوال در عمــل و در اجــرا 
بــا مشــکالتی مواجــه بودنــد و بــه نــدرت اجــرا می شــد. از طــرف 
دیگــر مجازاتــی کــه در نظــر گرفتــه بودنــد بــا توجــه بــه اینکــه 
قصــاص در عمــل قابــل اجــرا نبــود، مجــازات حبــس بــود؛ حتی 
اگــر اجــرای قصــاص امکان پذیــر هــم باشــد، چاره ســاز نیســت. 
همان طــور کــه مجــازات حبــس قطعــا چــاره ایــن کار نیســت؛ 
 امــا می شــود بینابیــن مجازات هــای تکمیلــی مثــل تبعیــد 
و حبــس بــا اعمــال شــاقه را در نظــر گرفــت. البتــه ناراحتی هــا 
و مشــکالت ناشــی از اسیدپاشــی جبران پذیــر نیســت، امــا ایــن 
ــی  ــه نوع ــه ب ــوری باشــد ک ــد ط ــن می توان ــای بینابی مجازات ه
جبــران عمــل ارتکابــی بــوده و حالــت بازدارندگــی داشــته باشــد. 
ــه از  ــت ک ــی اس ــی، بحث ــات تربیت ــی و اقدام ــث بازدارندگ بح
ــن  ــار ای ــا در کن ــت. ام ــر اس ــا مهم ت ــال مجازات ه ــرا و اعم اج
قضیــه، بحــث تشــدید مجــازات نیــز بایــد وجــود داشــته باشــد 
ــه نوعــی بازدارندگــی صــورت گیــرد و از رواج ایــن مســئله  ــا ب ت

ــن ــد. جام جــم آنالی ــری کن جلوگی

اخبار کوتاه

 پیش فروش بلیت قطار  برای اربعین 

آغاز شد
همــه  بلیــت  پیش فــروش 
قطارهــای مســافری از تاریــخ 1 
آبــان تــا 30 آذر امســال از صبــح 
ــد. ــاز ش ــاه آغ ــروز 25 مهرم دی
ــرای همــه  ایــن پیش فــروش ب
محورهــای داخلــی از طریــق 
ــه  ــی و در هم ــتم اینترنت سیس

مراکز فروش بلیت آغاز شده است.
ــا اربعیــن حســینی اســت   30 آبــان مــاه امســال مصــادف ب
ــات  ــات عالی ــه عتب ــت ب ــه قصــد عزیم ــی ک ــران اربعین و زائ
ــا قطــار  ــد ب ــد، می توانن عــراق را از طریــق مــرز شــملچه دارن
عــازم خرمشــهر شــوند و از آنجــا بــه پایانــه مــرزی شــملچه 
عزیمــت کننــد. امســال زائــران اربعیــن حســینی بــرای 
ــدام  ــد اق ــن حســینی، بای ــام اربعی ــراق در ای ــه ع ــت ب عزیم
بــه نام نویســی در ســامانه ســماح کننــد و پــس از اخــذ 
ــه  ــه بیم ــت وج ــغ 40 دالر( و پرداخ ــه مبل ــراق )ب ــزای ع وی
ــه در  ــرزی ک ــه م ــان از پایان ــزار توم ــغ 25 ه ــه مبل ــران ب زائ
ــدام  ــراق اق ــه ع ــت ب ــه عزیم ــود، ب ــخص می ش ــماح مش س

ــد. تســنیم کنن

 اهدای خون بیش از 36 هزار نفر 

در تاسوعا و عاشورا
ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون در ارتبــاط بــا آمــار اهــدای 
ــزار  ــت: 36 ه ــینی گف ــورای حس ــوعا و  عاش ــون در تاس  خ
ــوعا و روز  ــوعا، روز تاس ــب تاس ــور در ش ــر در کش و 328 نف
ــد  ــزان رش ــترین می ــد و بیش ــون کرده ان ــدای خ ــورا اه عاش
اهــدای خــون در ایــن مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــمالی  ــوی، ش ــان رض ــتان های خراس ــه اس ــوط ب ــل مرب  قب

و سمنان بوده است. 
ــب  ــر در ش ــزار و 421 نف ــزود: 44 ه ــی اف ــیر حاجی بیگ بش
تاســوعا، روز تاســوعا و روز عاشــورا جهــت اهــدای خــون بــه 
ــد.  پایگاه هــای انتقــال خــون سراســر کشــور مراجعــه کرده ان
وی ادامــه داد: یــک هــزار و 899 نفــر از بانــوان در ایــن مــدت 
خــون اهــدا کردنــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
7.7 درصــد رشــد داشــته و بیشــترین میــزان رشــد مربــوط 

بــه اســتان گیــالن بــوده اســت.
ــان  ــاره و خاطرنش ــون اش ــذر خ ــوع ن ــه موض ــی ب حاجی بیگ
ــی  ــور در نوبت ده ــر کش ــر در سراس ــزار و 440 نف ــرد: 8 ه ک
نــذر خــون شــرکت کردنــد و اهــدای خــون خــود را از تاســوعا 

تــا اربعیــن انجــام خواهنــد داد.
ــه  ــوط ب ــون مرب ــدای خ ــذر اه ــار ن ــترین آم ــت: بیش وی گف
ــوده  ــز ب ــدران و تبری ــس از آن مازن ــل، پ ــتان های اردبی اس

ــت. اس

اخبار کوتاه

ــارت  ــد نظ ــر رون ــت از تغیی ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع
ــر  ــر داد. دکت ــاف خب ــی و اصن ــن عموم ــر اماک ــتی ب بهداش
علی اکبــر ســیاری، در خصــوص ایــن برنامــه وزارت بهداشــت 
 گفــت: نظــارت بــر اماکــن عمومــی، بهداشــت محیــط 

و مراکــزی کــه بــرای تهیــه و توزیــع غــذا 
ــان وزارت  ــده بازرس ــر عه ــد، ب ــدام می کنن اق
ــوم  ــگاه های عل ــه در دانش ــت ک ــت اس بهداش
پزشــکی سراســر کشــور مســتقر هســتند؛ 
امــا بــه علــت اینکــه تعــداد ایــن مراکــز طــی 
چنــد دهــه زیــاد شــده و بــه نســبت آن، 
تعــداد بازرســان مــا زیــاد نشــده ، روش ایــن 

ــا  ــروز م ــا ام ــه داد: ت ــم. وی ادام ــر دادی ــی ها را تغیی بازرس
ــه می شــود، ســالم  ــه تهی ــی ک ــم غذای ــت می کردی ــد ثاب بای
اســت، امــا از ایــن پــس اثبــات ســالمت کاال یــا خدمــت از 
ســوی اصنــاف انجــام می شــود. در عیــن حــال از آنجــا کــه 
ــده مــواد غذایــی و کاال ایــن  ممکــن اســت افــراد عرضه کنن

توانایــی را نداشــته باشــند، دفاتــری بــه عنــوان واســطه بیــن 
ــر در ســه  ــن دفات ــم. ای ــراد ایجــاد کردی ــن اف بازرســان و ای
حــوزه غــذا و دارو، درمــان و بهداشــت نیــز بــه مــردم در آینده 
ــت  ــاون بهداش ــه مع ــه گفت ــرد. ب ــد ک ــانی خواهن خدمت رس
وزارت بهداشــت، ممّیزینــی کــه در ایــن دفاتــر 
 فعالیــت می کننــد، نقــش بازرســان را دارنــد 
و بایــد طبــق پروتکل هــا و دســتورالعمل های 
نتیجــه  کننــد.  نمونه بــرداری  تدوین شــده 
یــک ســامانه  از طریــق  بررســی ها  ایــن 
ــه  ــه وزارتخان ــالت الزم ب ــام مداخ ــرای انج  ب
و دانشــگاه ارســال می شــود. ســیاری در 
ــی ها، در  ــن بازرس ــام ای ــس از انج ــرد: پ ــح ک ــه تصری ادام
مرحلــه اول بــه واحــد صنفــی متخلــف تذکــر داده می شــود 
تــا تخلــف خــود را اصــالح کنــد. در مرحلــه بعــد، اگــر تخلــف 
منجــر بــه بســته شــدن واحــد صنفــی شــود، خــود بازرســان 

ــنا ــام می دهند.ایس ــن کار را انج ــت ای وزارت بهداش

ســید حســن هاشــمی در حاشــیه دومیــن اجــالس 
ــرت  ــور نورب ــا حض ــه ب ــدز ک ــا و ای ــل، ماالری ــه ای س منطق
بهداشــت  وزارت  در  رئیــس صنــدوق جهانــی،  هایــزر، 
ــایعات  ــاره ش ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــد، در پاس ــکیل ش تش

مربــوط بــه واکســن آنفلوآنــزا کــه در فضــای 
چنیــن گفــت:  شــده،  منتشــر  مجــازی 
بنــای ایــن دولــت ایــن اســت کــه بــه 
ــاد  ــایعات زی ــد؛ ش ــت را بگوی ــردم حقیق م
اســت ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه همــه 
ایــن شــایعات دربــاره واکســن آنفلوآنــزا 
همــه  واکســن ها  ایــن  و  اســت  دروغ 

ــده  ــور ش ــذا و دارو وارد کش ــازمان غ ــق س ــارت دقی ــا نظ  ب
و هیــچ مشــکلی نــدارد. وزیــر بهداشــت ادامــه داد: از مــردم 
ــده  ــای منتشرش ــایعات و حرف ه ــه ش ــه ب ــم ک می خواهی
در فضــای مجــازی توجــه نکننــد و از مراجــع قانونــی بــرای 

دریافــت اطالعــات اســتفاده کننــد.

ــن  ــوزه در ای ــن ح ــن در ای ــالش م ــت: بیشــترین ت وی گف
چنــد ســال ایــن بــوده کــه واکســن آنفلوآنــزا بــه موقــع وارد 
کشــور شــود. هاشــمی افــزود: واکســن آنفلوآنــزا امســال در 
تیرمــاه بــه کشــور وارد شــد؛ تولیدکننــدگان آن نیــز عمدتــا دو 
یــا ســه شــرکت معتبــر جهانــی هســتند. وی 
گفــت: تالش هــا بــرای تولیــد ایــن واکســن 
در کشــور ادامــه دارد؛ ایــن فعالیت هــا در 
مراحــل نهایــی اســت و امیدواریــم تــا دو یــا 
ســه ســال آینــده موفــق شــویم این واکســن 

را در کشــور تولیــد کنیــم. 
ــه همــه  ــر بهداشــت گفــت: نمی توانیــم ب وزی
مــردم توصیــه کنیــم واکســن آنفلوآنــزا تزریــق کننــد؛ چــون 
ــه در  ــانی ک ــا کس ــت؛ ام ــدود اس ــور مح ــزان آن در کش می
معــرض بیشــتر ابتــال هســتند یــا بیمــاران خــاص و افــرادی 
کــه دارای ضعــف ایمنــی هســتند یــا کــودکان و ســالمندان 

و زنــان بــاردار، بهتــر اســت ایــن واکســن را تزریــق کننــد.

وزیر بهداشت:
شایعات درباره واکسن آنفلوآنزا، دروغ است

معاون وزیر بهداشت:
نظارت های بهداشتی بر اماکن و اصناف تغییر می کند

حتما بخوانید!
تبعید و حبس با اعمال شاقه مجازاتی...

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  پالک شماره 526/241واقع درپیربکران  بخش 9 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اکبر بکرانی باالنی  فرزند مرتضی  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 پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/8/20 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 : 95/7/26 اکبر پور مقدم رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک فالورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   پالک شماره 19/901 واقع درجعفر آباد کلیشاد  بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002132- 1395/4/21 در اجرای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمد علی قنبری   فرزند مهرعلی 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 پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/8/22 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 : 1395/7/26 شماره : 487 / م الف اکبر پور 

مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
مفقودی کارت ماشین و برگ سبز 

کارت ماشین و برگ سبز سواری – پراید 111 مدل 1394 به شماره شاسی :nas431100f5833046 شماره 
موتور : 5388756 شماره انتظامی : 66-212 م 27 نام مالک : محمد جواد ساجدی فرد مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است .
آگهی مفقود شدن سند مالکیت

آقای احمد غفاری  فرزند محمد به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی 
گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ پالک ثبتی 648/232 واقع در مزرعه سعید آباد 
)گلگون ( بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 117661 که در صفحه 382 دفتر 307 امالک ذیل ثبت 40917 بنام 
نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بموجب نامه های 910213- 1391/11/21 و 910301 – 
1391/12/14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فالورجان اصل و مازاد آن بازداشت گردیده مفقود شده   بنابراین 
چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار ظرف مدت 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه دهنده  مسترد گردد و در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. شماره :458/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک فالورجان
آگهی ابالغ 

بدین وسیله اعالم می گردد آقای مهدی دهقانی فرزند مصطفی دادخواستی به طرفیت سیما علی خانی 
فرزند توفیق مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ 
دو شنبه 95/10/6 ساعت 18/45 جهت رسیدگی در شعبه اول حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دقت شعبه مراجعه نماید./ شماره :5/22/95/427/م الف رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف  آران و بیدگل - محمد بهروان
آگهی ابالغ 

بدین وسیله اعالم می گردد خانم مهین عطاران  فرزند رحمت اله  دادخواستی به طرفیت محمد مال اسماعیلی  
فرزند جواد مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ 
شنبه 95/10/25 ساعت 16/30 جهت رسیدگی در شعبه اول حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دقت شعبه مراجعه نماید./ شماره :5/22/95/424/م الف رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف  آران و بیدگل – محمد بهروان 
آگهی احضار متهم 

شماره نامه : 9510113655700830 شماره پرونده : 9509983655700780شماره بایگانی شعبه : 950928 
تاریخ تنظیم :1395/06/28نظر به اینکه در پرونده کالسه 950928  ب 2 ف   متهم مصطفی مهری   به اتهام 
سرقت و استعمال هروئین   موضوع شکایت محمود قدیری  مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و 
بدینوسیه به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 
مزایده 

شعبه اول اجرا احکام شورا حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 2805/93 ش ج  اول له خانم سمیه 
محمد زمانی و علیه آقای علیرضا خسروی به آدرس اصفهان خانه اصفهان خیابان سپاه کوچه میخک بن 

بست 25 دستگاه آخر بن بست مجتمع سینا طبقه 4 واحد 8 بابت محکوم به و هزینه های اجرای به مبلغ 
145/817/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح خط تلفن همراه به شماره 3107537-0913 به مبلغ 
2/600/000 ریال و 2062816-0916 به مبلغ 2/300/000 ریال و خط تلفن ثابت به شماره 34258263-031 به 
مبلغ 590/000 ریال و 34258275 -031 به مبلغ 600/000 ریال جمعا طبق نظریه کارشناس به مبلغ 6/090/000 
ریال ارزیابی گردیده است در مورد اعتراض هیچ یک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده 
ای مورخ 95/8/11 در ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرا احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان 
نماید طالبین  برگزار  بنزین مجتمع شماره 2 شورا حل اختالف اصفهان طبقه دوم  آتشگاه روبه روی پمپ 
شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 در صد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی 
و ارائه فیش آن حداقل 5 روز قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ 
موصوف مزایده خواهد بود./ شماره :20243/ م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک )نوبت صبح (

شورای حل اختالف اصفهان 
دادنامه 

کالسه پرونده 290/94 شماره دادنامه 7 مورخ 95/1/24 تاریخ رسیدگی 94/12/15 مرجع رسیدگی : شعبه 
11 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان خواهان : حمید علیمردانی نشانی : پیر بکران – روستای رارا- کوی 
دانش 15 پالک 100 خوانده : 1- حبیب اله تسلیمی 2- حسن قاسمی نشانی : مجهول المکان خواسته : 
تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودروی پژو 405 به شماره انتظامی 
572 ب 64 ایران 48 با احتساب خسارات وارده و هزینه های دادرسی گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :
))رای قاضی شورا ((

در خصوص دعوای آقای حمید علیمردانی به طرفیت 1- حبیب اله تسلیمی 2- حسن قاسمی به خواسته 
تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودروی پژو405 به شماره انتظامی 
572 ب 64 ایران 48 با احتساب خسارات وارده و هزینه های دادرسی با توجه به بررسی محتویات پرونده و 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و فتوکپی مصدق قولنامه و با توجه به استعالم انجام شده سند و مدارک 
ماشین به نام خوانده ردیف دوم می باشد و با توجه به ابالغ در روزنامه خواندگان در جلسه شورا حضور پیدا 
نکرده اند. لذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده است و به استناد ماده 237 و 362 ق.م 
رای به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو پژو 
405به شماره انتظامی 572 ب 64 ایران 48 با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات وارده به نام خواهان 
صادر می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد.و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی فالورجان می باشد. قاضی شورای حل اختالف شعبه 11 حوزه قضائی فالورجان 
آگهی مزایده 

اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950131 ج ح /28 
خواهان ندا عسکری خشوئی و خواندگان معصومه و امین و زینب و الهام و افسانه و شهبر همگی عسکری 
خشوئی مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی قدیمی به نشانی اصفهان-خ وحید ک شهیدیار محمدیان 

نبش کوچه صادقی پ267 کدپستی 8176956491 پالک ثبتی 3064/2 بخش 5 ثبت جنوب اصفهان
جلسه مزایده ای در تاریخ )13/8/11 سه شنبه ( ساعت 9/5 الی 10 صبح در اجرای احکام شعبه 28 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت 200متر بعد از ساختمان مرکزی دادگستری اصفهان جنب 
بیمه پارسیان ،مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه دوم برگزار نماید.طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده از ورود مزایده به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ 
کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 بانک ملی واریز نموده و فیش 
آن را همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پرونده  فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت 

را پیشنهاد دهند.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی

و  عرصه  از 72 سهم  مشاع  9 سهم  بمقدار  سند  طبق  مربع که  متر  مساحت 81/36   : دارای  مذکور  ملک 
اعیان)باستثناء بهای ثمینه آن( طبق دفتر 1507 صفحه 66 ذیل شماره 283507 ثبت و بنام خانم ندا عسکری 
خشوئی فرزند علی سند مالکیت صادر گردیده است )مستند انحصار وراثت شماره 2201 مورخ 76/11/30 شعبه 

نهم حقوقی اصفهان ( و بقیه وراث از آن طبق قانون ارث سهم دارند.
ارث سهم دارند . ششدانگ ملک دارای مساحت عرصه 81/36 متر مربع )طبق سند ( می باشد که در آن 
ساختمانی در طبقه همکف و زیرزمین آن بصورت مسکونی و با قدمت ساخت باالی 30 سال احداث و دارای 
اشتراکات و انشعابات آب،  برق،  گاز و فاضالب می باشد . حسب وضعیت پالک  و گذرهای مجاور در حد 
جنوب و شرقی آن در خصوص ارایه نقشه هوایی ششدانگ پالک تقاضای اخذ استعالم گردید که با توجه به 
نقشه هوایی ارایه شده با مقیاس 1/500 بتاریخ 95/4/6 از طرف شهرداری منطقه 5 اصفهان ششدانگ پالک 
که در حد جنوبی و جنوب شرقی دارای بر اصالحی و عقب نشینی بمقدار حدود 14 متر مربع می باشد و در 

حال حاضر ملک در تصرف احدی از ورثه به نام امین عسکری می باشد.
با عنایت به موارد فوق الذکر موقعیت و محل ملک  مساحت عرصه قدمت اعیانی ارزش اشتراکات و انشعابات 
وضعبت پالک ) درب حیاط - سمت شمالی گذر - دارای بر اصالحی( ، عرصه و تقاضا و با در نظر گرفتن 
جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری، ارزش ششدانگ ملک بمبلغ 2/350/000/000 ریال معادل دویست و سی 
و پنج میلیون تومان برآورد اعالم گردیده  است که با توجه به دستور فروش صادره در تاریخ فوق به فروش 
خود رسید. شماره : 21295/ م الف مامور اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - محمدی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی اطریشی  دارای ملی  شماره 1291389113به شرح دادخواست به کالسه 3642/95 از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی اطرشی بشناسنامه 4023در 
تاریخ 1358/5/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- 
فاطمه حیدری کیانی به ش ش 20 نسبت با متوفی همسر 2- مهدی اطرش به ش ش 1نسبت با متوفی 
فرزند 3- احترام اطرش به ش ش 700 نسبت با متوفی فرزند 4- صغریاطرش به ش ش 793 نسبت 
با متوفی فرزند 5- صدیقه اطرش به ش ش 751 نسبت با متوفی فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. شماره : 21233/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم هدا صبری سیدکا  دارای شناسنامه شماره 889به شرح دادخواست به کالسه 3678/95 از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت شبانی بشناسنامه 8026در 
تاریخ 95/4/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- فواد 
صبری سدکا 677 فرزند 2- منا صبری سیدکا 896 فرزند 3-هدا صبری سیدکا 889 فرزند والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره : 21271/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم فاطمه تقدسی           دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه 3373/95 ح 10  از این 
شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی تقدسی      بشناسنامه 
123در تاریخ 89/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
زوجه 2 دختر و 4 پسر 1- توران قربانی ش ش 450 زوجه متوفی 2- فاطمه تقدسی ش ش 15 فرزند 
دختر 3- زهرا تقدسی ش ش 24 فرزند دختر 4- احمد رضا تقدسی ش ش 200 فرزند پسر 5- حمیدرضا 
تقدسی شش 15662 فرزند پسر 6-علی رضا تقدسی ش ش 15370 فرزند پسر 7-محمد رضا تقدسی 
ش ش 390 فرزند پسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21256/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل 

اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم فریده صالحی مورکانی دارای شناسنامه شماره 640 به شرح دادخواست به کالسه 3665/95 از این 
دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه طاوسی نیگ آبادی 
بشناسنامه 1276 در تاریخ 1393/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به1-غالمرضا صالحی به ش ش 66275 نسبت با متوفیه فرزند 2- حمیدرضا صالحیبه ش ش 
275 نسبت با متوفیه فرزند 3- سهیال صالحی مورکانی به ش ش 585 نسبت با متوفیه فرزند 4- فریبا 
صالحی مورکانی به ش ش 640 نسبت با متوفیه فرزند 5- فریده صالحی مورکانی به ش ش 3277 نسبت 
با متوفیه فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21253/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل 

اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد حسینی دارای شناسنامه شماره 1309به شرح دادخواست به کالسه 3619/95 ح 10  از این شورا 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت حسینی بشناسنامه 16 در تاریخ 
95/5/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به4 پسر و 3 دختر 
و همسر 1- سید حسین حسینی ش ش 6 فرزند پسر 2- محمد حسینی ش ش 1309 فرزند پسر 3- حمید 
رضا حسینی ش ش 672 فرزند پسر 4- سید احمد حسینی ش ش 53801 فرزند پسر 5- لیال حسینی 
ش ش 294 فرزند دختر 6- پروین حسینی ش ش 40620 فرزند دختر 7- ناهید حسینی ش ش 1068 
فرزند دختر 8- رضا حسینی ش ش 32 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21273/م الف رئیس 

شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای وحید هادی سیچانی دارای شناسنامه شماره 310 به شرح دادخواست به کالسه 3514/95 ح 10   از این 
شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیلی عابد سیچانی بشناسنامه 170 
در تاریخ 94/12/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است بهدو پسر 
و یک دختر 1- وحید هادی سیچانی ش ش 310 فرزندپسر 2- جمشید هادی سیچانی ش ش 575فرزند 
پسر 3- مهدی هادی سیچانی ش ش311 فرزند دختر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21234/م الف رئیس 

شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی منتظری دارای شناسنامه شماره 844به شرح دادخواست به کالسه 3582/95 ح 10   از این شورا 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود منتظری بشناسنامه 7در تاریخ 
95/6/21اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است بهدو پسر و دو دختر 
و همسر 1- مهدی منتظری ش ش 844 فرزند پسر 2- مجید منتظری ش ش 3904 فرزند پسر 3- مژگان 
منتظری ش ش 1473 فرزند دختر 4- مینا منتظری ش ش 3904 فرزند دختر 5- پرویندخت مهر اندیش 
ش ش 750 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 21250/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
1-برابر رای شماره 139560302018002723 کالسه پرونده 1394114402018000136 آقای سید محمد موسوی 
فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه 6503 صادره از تهران  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
انبار به مساحت 964.40 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
2-برابر رای شماره 139560302018002721 کالسه پرونده 1394114402018000137 آقای سید مجتبی موسوی 
فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه 10551 صادره از تهران  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
انبار به مساحت 964.40 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
3-برابر رای شماره 139560302018002722 کالسه پرونده 1394114402018000138 خانم  مریم داوودوند 
فرزند کریم بشماره شناسنامه 2 صادره از دهنو  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار به مساحت 
964.40 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/26
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره :656 /37/05/الف/م به تاریخ 95/07/04

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 
ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  تسلیمی تصرفات مفروزی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی  
گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه ن

یست.
برابر رای شماره 139460302018005903 کالسه پرونده 1392114402018001136 آقای محمد حسین فتاحی 
دولت آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 198 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  147.32 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 105  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسین رنجبران
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/07/26
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/677/الف/م به تاریخ 95/07/08
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ــه ــواد اولی ــدید م ــی ش ــا و گران ــود تحریم ه ــل وج ــه دلی ــی ب ــش داخل ــدگان کف  تولیدکنن
ــانند.  ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــتری ب ــت بیش ــا قیم ــود را ب ــدی خ ــوالت تولی  محص
ــه  ــا توانســت زمین ــدگان را نفشــرد و ت ــه دســت تولیدکنن ــن زمین ــت در ای ــه دول ــر آنک مهم ت
ــی  ــش ایران ــکوه کف ــی  و باش ــت قدیم ــا صنع ــرد ت ــم ک ــی را فراه ــای خارج واردات کفش ه

ــه وخامــت ســوق پیــدا کنــد. ــه روز حالــش ب روزب
ــد  ــت می کنن ــت فعالی ــد ظرفی ــا 30 درص ــان ب ــش در اصفه ــد کف ــای تولی ــون کارگاه ه   اکن
و کارخانه هــای بــزرگ  نزدیــک بــه 50 درصــد تعدیــل نیــرو داشــته اند. ایــن ســخنان 
رئیــس اتحادیــه کفاشــان اصفهــان اســت کــه از حمایــت  نکــردن ســازمان صنعــت و معــدن  
اصفهــان از صنایــع کوچــک گالیه منــد اســت و می گویــد: اکنــون یــک کارگاه کوچــک کفــش 
 بــرای نوســازی دســتگاه ها و تجهیــزات خــود، نیازمنــد یــک میلیــارد تومــان بودجــه اســت 
و بانک هــا بــا ســود های بیشــتری کــه دریافــت می کننــد باعــث شــده اند کــه تولیدکننــدگان 

کفــش هرگــز نتواننــد بــه ایــن مرحلــه ورود پیــدا کننــد.
      کفش تولیدی اصفهان پا پس کشید

ــر  ــه ب ــی ک ــن از موانع ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص ــدی در گفت وگ ــر زاه اکب
ــین آالت  ــدن ماش ــه ش ــزود: کهن ــت و اف ــخن گف ــرار دارد، س ــی ق ــان اصفهان ــر راه کفاش س
کفــش دوزی، کمبــود نقدینگــی تولیدکننــدگان و درنتیجــه کــم شــدن تنــوع در تولیــدات باعــث 

ــا کفــش تولیــدی اصفهــان از رونــق گذشــته خــود پــا پــس بکشــد. شــده ت
ــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت: اگرچــه کفــش تولیــد اصفهــان قابلیــت صــادرات بــه  وی ب
 کشــورهای خارجــی را دارد، امــا متاســفانه بازاریابــی خوبــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه 

و باعث شده بازارهای 400 میلیونی غرب آسیا را از دست بدهیم.
ــد  ــای تولی ــت واحده ــدی ظرفی ــی 50 درص ــود از تعطیل ــای خ ــه صحبت ه ــدی در ادام زاه
ــای  ــش کفش ه ــتر در بخ ــه بیش ــش ک ــاق کف ــت: قاچ ــر داد و گف ــان خب ــش در اصفه کف
ــود  ــی می ش ــش تلق ــدگان کف ــرای تولیدکنن ــدی ب ــد ج ــک تهدی ــروز ی ــت، ام ــی اس  ورزش
معضــل  یــک    .... و  چیــن  ایتالیــا،  ترکیــه،  کشــورهای  از  زیــاد کفــش  واردات  و 
ــی  ــرم طبیع ــا چ ــش ب ــش کف ــک جف ــادرات ی ــه ص ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــی اس اساس
 معــادل ســه بشــکه و بــا چــرم مصنوعــی معــادل یــک بشــکه نفــت ارزآوری دارد 
بــه آمــار10 درصــدی زنــان شــاغل و 30 درصــدی جوانــان در کارگاه هــای کفــش اشــاره کــرد 
و افــزود: اکنــون 50 درصــد کفش هــای تولیــدی در اصفهــان کپی بــرداری از نمونه هــای 
ــم  ــه کارگیری ــش ب ــای کف ــد را در کارگاه ه ــوان و توانمن ــان ج ــد طراح ــت. بای ــی اس خارج
 تــا بتوانیــم بــه خلــق آثــار متنــوع و مدل هــای متناســب بــا نیــاز روز جامعــه اقــدام 

کنیم.    

     لزوم ارتباط صنعت با دانشگاه
وی یکــی از راه هــای ورود جوانــان بــه صنعــت کفــش را ارتبــاط حــوزه صنعــت بــا دانشــگاه 
ــی  ــان قدم هــای خوب ــه کفاشــان اصفه ــه، اتحادی ــن زمین ــان داشــت: در ای ــرد و بی ــوان ک عن
برداشــته و از ســال 82 تاکنــون یکصــد نفــر از دانشــجویان دانشــگاه هنــر را در قالــب 
تفاهم نامــه ای تحــت آمــوزش قــرار داد کــه ایــن مســئله باعــث شــد تــا بتوانیــم در راســتای 

ــم. ــتری برداری ــای بیش ــت قدم ه ــا کیفی ــه روز و ب ــای ب ــد کفش ه ــی و تولی طراح
ــه  ــرای آمــوزش صنعــت کفــش ب ــه ای ب ــی و حرف ــدازی مرکــز فن زاهــدی همچنیــن از راه ان
هنرجویــان خبــر داد و گفــت: اگــر بتوانیــم ســلیقه افــراد جامعــه بــا میانگیــن ســنی 15 تــا 
25ســال را مــورد توجــه قــرار دهیــم، می توانیــم در بــازار رقابتــی کفــش موفــق عمــل کنیــم.

اکنــون 90 درصــد جوانــان و عمــوم مــردم بــه اســتفاده از کفش هــای ورزشــی رغبــت دارنــد؛ 
ــد کفــش ورزشــی داشــته باشــیم، جــای  ــوع  در تولی ــوژی رنگ هــای متن ــم تکنول اگربتوانی

امیــدواری اســت کــه گشایشــی در صنعــت کفــش ایجــاد شــود.
ــش  ــد کف ــای تولی ــود در گارگاه ه ــزات موج ــی از تجهی ــه بعض ــف از اینک ــراز تاس ــا اب   وی ب
اصفهــان قدمــت 50 ســاله دارد، افــزود: بایــد بگویــم ایــن دســتگاه ها دیگــر بــه کار موزه هــا 
می آیــد و ســازمان صنعــت و معــدن بــه عنــوان متولــی صنایــع بایــد حمایت هــای بیشــتری 

از صنایــع کوچــک داشــته باشــد.
ــت  ــه تقوی ــوص واردات ب ــردن در خص ــه ک ــای هزین ــه ج ــت ب ــر دول ــت: اگ ــان داش وی بی
کارگاه هــای تولیــد کفــش در داخــل کشــور بپــردازد، ایــن مشــکالت گریبانگیــر صنعــت کفــش 
ــه ــان کاهــش یافت ــش اصفه ــر صــادرات کف ــم در ســال های اخی ــد بگوی ــه بای  نیســت؛ البت

امــا خوشــبختانه توجــه مــردم بــه خریــد کفــش ایرانــی بیشــتر شــده و متوجــه شــده اند کــه 
ــد  ــه می توان ــی از کیفیــت و اســتاندارد الزم برخــوردار نیســت و همیــن نکت کفش هــای چین
ــود  ــدات خ ــت تولی ــش کیفی ــرای افزای ــا ب ــد ت ــزه ده ــور انگی ــل کش ــدگان داخ ــه تولیدکنن ب

تــالش کننــد.
ــت  ــت: دول ــد و گف ــودآور ش ــت س ــن صنع ــت از ای ــت دول ــتار حمای ــئول خواس ــن مس   ای
بــا آمــوزش نیــروی توانمنــد و افزایــش کیفیــت و تکنولــوژی دســتگاه ها   می توانــد 
و بازاریابــی خارجــی بــرای صــادرات، کمــک بزرگــی بــه رونــق ایــن صنعــت و بهبــود شــرایط 

اقتصــادی کشــور کنــد.
     صنعت کفش سبز است

ــزوده را  ــر ارزش اف ــات ب ــوارض و مالی ــرق، گاز، ع ــه، ب ــات، بیم ــای مالی ــدی هزینه ه  زاه
ــل  ــه همیــن دلی ــه قیمــت تمام شــده کفــش دانســت و گفــت: ب ــی  در افزایــش هزین عامل

کفــش تولیــدی در ایــران گــران اســت. اگــر دولــت بــا حــذف یــا کاهــش ایــن هزینه هــا بــه 
کمــک تولیدکننــدگان بیایــد، آن وقــت شــاهد رونــق بیشــتر ایــن صنعــت و رقابــت بــا رقبــای 

خارجــی و صــادرات خواهیــم بــود.  
ــت:  ــذارد، گف ــای نمی گ ــر ج ــی ب ــچ آالیندگ ــش هی ــت کف ــه صنع ــان اینک ــا بی ــدی ب  زاه
صنعــت کفــش، صنعتــی ســبز بــه شــمار می آیــد و حمایــت از آن بایــد در اولویــت مســئوالن 

قــرار گیــرد.
ــدی  ــای تولی ــد کفش ه ــه 98 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــان اصفه ــه کفاش ــس اتحادی رئی
ــی  از 13  ــزود: نیم ــت، اف ــی اس ــرم طبیع ــد از چ ــی و 2 درص ــای مصنوع ــتان از چرم ه اس
میلیــون جفــت کفــش تولیــدی اســتان در بــازار بــه فــروش می رســند و نیمــی  دیگــر نیــز بــه 

ــود. ــه می ش ــتان ها عرض ــایر اس ــه وری در س ــورت پیل ص

    قاچاق نیم میلیارد دالر کفش قاچاق به کشور
بــر اســاس ســالنامه آمــار تجــارت خارجــی ایــران در ســال 93، نیــم میلیــارد دالر کفــش بــه 
ــه کفــش دســت  دوز  ــی صحبت هــای رئیــس اتحادی ــه بخــش اصل کشــور قاچــاق شــده ک

اصفهــان حــول ایــن موضــوع اســت.
رســول شــجری بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته، 6 میلیــون و ۷40 هــزار دالر معــادل 
ــون  ــون حــدود 20 میلی ــا اکن ــت کفــش از گمــرک ترخیــص شــده اســت، ام ــزار جف 200 ه
جفــت کفــش در بــازار وجــود دارد، گفــت: بــرای ســاخت هــر هــزار جفــت، کفــش 400 نفــر 
ــزار و 400  ــه 6  ه ــه کشــور روزان ــش ب ــه کف ــا واردات بی روی ــا ب ــه کار هســتند؛ ام مشــغول ب

ــوند. ــکار می ش ــر بی کارگ
    نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی درصنعت کفش  

شــجری بــا بیــان اینکــه اکنــون بیــش از نیــاز کشــور تولیــد کفــش داریــم و در پــی بازارهــای 
ــادرات  ــل ص ــد از مح ــون دالر درآم ــته 116 میلی ــال گذش ــزود: س ــتیم، اف ــی هس بین الملل
ــق  ــت رون ــد اس ــز معتق ــان نی ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــر کل فن ــتیم. مدی ــش داش کف
بخشــیدن بــه صنعــت کفــش بــا توانمندســازی نیــروی انســانی در حــوزه صنعــت کفــش بــا 
اســتفاده از اصــول تولیــد، توزیــع و فــروش، راهــی بــرای نفــس بخشــیدن و رونــق دوبــاره 
ــه آموزش هــای مهارتــی مراکــز آمــوزش  ــا اشــاره ب ایــن صنعــت اســت. ابوطالــب جاللــی ب
فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان در زمینــه ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای جوانــان گفــت: 
تاســیس آموزشــگاه تخصصــی تولیــد کفــش جهــت ارتقــای دانــش و مهــارت ایــن صنعــت 

ضــروری اســت.
     معرفی به بانک ها سهم صنایع کوچک از تسهیالت

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه تســهیالت تشــویقی ایــن ســازمان بــه صنایــع کوچــک 
ــان  ــت: ســهم اســتان اصفه ــت وام اســت، گف ــرای دریاف ــا  ب ــه بانک ه ــی ب ــب معرف در قال
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــع 12 ه ــه صنای ــی ب ــاد مقاومت ــد اقتص ــهیالت جدی ــه تس ــب ارائ در قال
بــوده اســت کــه تاکنــون بیــش از300 تــا 400میلیــارد تومــان جهــت بازســازی و حمایــت از 
ــا  ــه در رابطــه ب ــه اســت. اســرافیل احمدی ــع، ســرمایه در گــردش و... اختصــاص یافت صنای
اینکــه ســازمان صنایــع بــرای رفــع مشــکالت صنایــع خــرد چــه کــرده اســت، گفــت: قطعــا 
مشــکل صنعــت کفــش در تمــام کشــور اســت و تنهــا منــوط بــه اصفهــان نیســت؛ ایــن صنــف 
اگــر مشــکلی دارد، بیایــد و بــا در میــان بگــذارد؛ چــرا کــه مــا بــرای رفــع مشــکالت صنایــع 

ــم.    ــه کرده ای ــا ارائ ــه بانک ه ــه ب ــت و نام ــهیالت ارزان قیم تس
ــا  ــه م ــرد ک ــنده ک ــه بس ــن جمل ــه ای ــا ب ــش تنه ــت کف ــت از صنع ــا حمای ــه ب وی در رابط
نمی توانیــم بــرای صــادارت کفــش کاری کنیــم و تولیدکننــدگان بــا شناســایی بازارهــا وقتــی 
ــم. ــد می کنی ــا را تایی ــا کار آن ه ــد و م ــت می کنن ــه دریاف ــد، معرفی نام ــا بیاین ــراغ م ــه س ب

واکاوای مشکالت صنعت کفش اصفهان
  اصفهان جایی بر سکوی صادارت کفش ندارد     

حوادثتندرستی

چند نکته درباره تغذیه  سالم
را  روزانــــه  غذاهــــای   -1
وعــده  پنــج  در  دســت کم 

میل کنید.
2- غــذا را خیلــی داغ یــا 
ــد. ــل نکنی ــرد می ــی س خیل

3- غــذا را خــوب بجویــد 
تــا هضــم آن را در معــده 

نمائیــد. تســهیل 
4- از خوردن قسمت های سوخته غذا بپرهیزید.

ــر  ــرب، پ ــی چ ــای خیل ــی، غذاه ــوردن چرب 5- از خ
روغــن و همچنیــن از خــوردن کــره زیــاد اجتنــاب کنیــد.

ســرخ کردنی  کال  و  سرخ شــده  غذاهــای  از   -6
بپرهیزیــد.

ــراط  ــدی اف ــواد قن ــیرینی جات و م ــوردن ش ۷- در خ
نکنیــد.

8- دســت کم در ســه وعــده از وعده هــای روزانــه 
شــما می بایــد از مــواد پروتئینــی اســتفاده شــود.

9- از مــواد هیــدرات کربــن دار بــه میــزان کافــی 
شــود. غذایــی گنجانــده  رژیــم  در  می بایــد 

10- حجم مواد غذایی هر وعده را کنترل کنید.
ــواع ویتامین هــا  ــه ان ــاز ب ــه نی ــه طــور روزان ــدن ب 11- ب
دارد و لــذا می بایــد از مــواد حــاوی ویتامیــن بــه میــزان 

کافــی اســتفاده کــرد.
ــد از رژیم هــای  ــاه می بای ــه و م 12- در طــول روز، هفت
متنــوع و کامــل، همچنیــن بــاب میــل در صــورت 

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــدول غذای ــا ج ــی ب هماهنگ
بــرای وعده هــای روزانــه در  را  13- مــواد غذایــی 

محیــط مناســب نگهــداری کنیــد.
14- هر روز دست کم 10 لیوان آب بنوشید.

15- قبــل یــا بعــد از تمریــن، بالفاصلــه چیــزی 
نخوریــد. 

16- بــا پرخــوری و زیــاده روی در اســتفاده از مــواد 
مختلــف خــود را دچــار ســوء تغذیه ننمائیــد.

بــا کیفیــت  مکمل هــای  و  غذایــی  مــواد  از   -1۷
کنیــد. اســتفاده 

18- انجــام آزمایــش، تســت بدنــی و همچنیــن چکاب 
کلــی می توانــد کمــک خوبــی بــه تنظیــم رژیــم غذایــی 

. شد با
ــری  ــدن و اندازه گی ــت ب ــردن وضعی ــخص ک 19- مش
مســتمر چربــی بــه شــما در برنامه ریــزی غذایــی 

کمــک می کنــد.
20- هیــچ گاه برنامــه غذایــی مطلــق و ثابتــی را دنبــال 
ــا  ــب ب ــی را متناس ــم غذای ــد رژی ــعی کنی ــد؛ س نکنی

ــد. ــم کنی ــه تنظی ــت روزان فعالی
21- نوشــیدن آب در طــول روز بــه میــزان کافــی از 

ــت. ــه اس ــم تغذی ــکات مه ن
ــن  ــد از تمری ــل و بع ــی قب ــه زمان ــت فاصل 22- رعای

مهم تریــن نکتــه در تغذیــه اســت.
23- فاصلــه زمانــی هــر وعــده غــذا بــا وعــده بعــدی 
ــور  ــه ط ــود و ب ــن می ش ــذا تعیی ــوع غ ــا ن ــب ب متناس

ــر 2/5 ســاعت اســت. متوســط ه
ــن  ــل از تمری ــت قب ــر اس ــی بهت ــم غذای 24- در رژی

بیشــتر از مــواد کربوهیــدرات اســتفاده کنیــد.
25- غــذا را بــا لــذت وآرامــش میــل کنیــد تــا هضــم 

آن راحــت باشــد.
26- با پرخوری سر میز غذا مقابله کنید.

ــی  ــم غذای ــروع رژی ــس از ش ــه پ ــا 2 هفت 2۷- تقریب
اضافــی  چربی هــای  ســوزاندن  بــه  شــروع  بــدن 
ــر  ــت، صب ــا دق ــی خــود را ب ــم غذای ــرد. رژی ــد ک  خواه

و استقامت دنبال کنید.
28- رعایــت نکــردن حتــی یــک وعــده می توانــد 

ــد. ــدر ده ــما را ه ــات ش ــیاری از زحم بس
ــروت  ــی  گریپ ف ــه کم ــد روزان ــه می توانی  29- چنانچ

و گوجه فرنگی به صورت جدا استفاده کنید.

 وقوع سه سرقت نافرجام 

از طالفروشی های اصفهان 
انتظامــی  فرماندهــی  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
ــام از  ــرقت نافرج ــره س ــه فق ــوع س ــتان از وق  اس
ســه طالفروشــی در شــهر اصفهــان بــه دلیــل ایمنــی 

ــر داد.  ــا خب ــن واحده ــاالی ای ب
ــگاه  ــا پای ــو ب ــروی در گفت وگ ــتار خس ــرهنگ س س
ــان  ــش متصدی ــه نق ــاره ب ــا اش ــس ب ــری پلی خب
ــوع ســرقت  ــی در پیشــگیری از وق ــای صنف واحده
ــد  ــی واح ــش ایمن ــرای افزای ــردی ب ــر ف ــت: اگ گف
ــوع  ــر وق ــلما راه ب ــد، مس ــه کن ــود هزین ــی خ صنف
ــز بســته  ــن ســارقان نی ســرقت توســط حرفه ای تری
 می شــود، چــه برســد بــه اینکــه ســارقان خــرد

ــز  ــارقان را نی ــترین س ــه بیش ــادی - ک ــاد و ع معت
تشــکیل می دهنــد - بتواننــد بــه مغــازه آن هــا 

ــد.  ــتبرد بزنن دس
از  نافرجــام  ســرقت  فقــره  ســه  وقــوع  از  وی 
 طالفروشــی ها طــی نیمــه نخســت امســال خبــر داد 
و گفــت: ســارقان ایــن ســرقت ها پــس از شناســایی 
ــه  ــد ب ــوان کردن و دســتگیری در اعترافــات خــود عن
دلیــل اینکــه مغازه هــا دارای شیشــه های ضدضربــه 
ــد، نتوانســتند کاری از  و درب هــای ضدســرقت بودن

پیــش ببرنــد و بــه ناچــار از صحنــه فــرار کردنــد. 
ــت های  ــت: گش ــوان داش ــئول عن ــام مس ــن مق ای
ویــژه در مقابــل واحدهــای صنفــی طالفروشــی 
ــای  ــد و دوربین ه ــت زنی می پردازن ــه گش ــب ب مرت
مداربســته نیــز در ایــن محدوده هــا نصــب هســتند 
و بحمــدهللا تاکنــون بــا هیچ گونــه مــورد خاصــی کــه 
ــه رو  ــد، روب ــدوش کن ــا را مخ ــن محل ه ــت ای امنی

ــم.  نبودی
ــاز  ــود ب ــن وج ــا ای ــزود: ب ــروی اف ــرهنگ خس س
بــه متصدیــان ایــن واحدهــا توصیــه می کنیــم 
کــه از تجهیــزات ایمنــی ماننــد دزدگیــر، آژیــر 
ــرقت ــای ضدس ــه، دره ــه های ضدضرب ــر شیش  خط

دوربین های مداربسته و ... استفاده کنند. 
ــرای  ــه تعییــن ســاعت خاموشــی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــوان داشــت: ایــن موضــوع فقــط  طالفروشــی ها عن
ــت بیشــتر خــود طالفروش هاســت؛  ــل امنی ــه دلی ب
چــرا کــه بــاز بــودن ایــن مکان هــا در ســاعات 
ــن  ــا خطرآفری ــرای آن ه ــب ب ــوت ش ــی و خل پایان
خواهــد بــود و زمینــه وسوســه شــدن ســارقان بــرای 

ــد.  ــتر می کن ــان را بیش ــرقت از آن س
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان بــه اســتفاده از 
نگهبــان محلــه تحــت پوشــش شــرکت های انتظــام 
توصیــه کــرد و اظهــار داشــت: پلیــس ســعی می کنــد 
همیشــه و در همــه جــا حضــور داشــته باشــد؛ امــا به 
 هــر حــال بــه دلیــل محدودیت هایــی کــه وجــود دارد 
ــک  ــع ی ــر مجتم ــا ه ــازه ی ــر مغ ــرای ه ــد ب نمی توان
ــاری ــای تج ــن مجتمع ه ــد؛ بنابرای ــرار ده ــور ق  مام

ــی  ــای صنف ــان واحده ــی متصدی ــکونی و حت مس
ــان  ــد نگهبان ــزی می توانن ــغ ناچی ــت مبل ــا پرداخ ب
محلــه را از شــرکت های انتظــام بــه اســتخدام خــود 

ــد.  درآورن
ســرهنگ خســروی بــا اشــاره بــه مزیت هــای 
اســتفاده از نگهبــان محلــه، آن را نمــادی از مشــارکت 
عمومــی  در امنیــت جامعــه برشــمرد و اظهار داشــت: 
ــگیری  ــس پیش ــارت پلی ــت نظ ــان تح ــن نگهبان ای
 ناجــا بــوده و آموزش هــای الزم را فــرا گرفته انــد 
 و بــا پلیــس در زمینــه کشــف، پیشــگیری از ســرقت 
همــکاری  خالفــکاران  و  ســارقان  دســتگیری  و 
می کننــد. توصیــه مــا ایــن اســت کــه فقــط از ایــن 
شــرکت ها اقــدام بــه اســتخدام نگهبــان کــرده 
از  نامطمئــن  و  غیــروارد  افــراد  به کارگیــری  از  و 

شــرکت های دیگــر خــودداری کنیــد. 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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کارآفرین روشندل شهرضا�ی

روح هللا، نابینــای مــادرزاد بــوده اســت. او چنــد عمــل جراحــی انجــام داده کــه نتیجــه ای 

 برایــش نداشــته اســت. او از کــودیک کار گاوداری را در کنــار پدربزرگــش آمــوزش دیــده 

وع بــه  و پــس از اتمــام تحصیــل، زمیــین از پدربزرگــش گرفتــه و بــا عالقــه ای کــه داشــته �ش

ن گاوداری کــرده و کار دامــداری را بــه تنهــا�ی آغــاز می کنــد. او ماننــد یــک فــرد بینــا  ســاخ�ت

تمــام امــور مربــوط بــه دامــداری را انجــام می دهــد. در دوشــیدن شــری تبحــر خــایص 

ن شــری از  ــرای فروخــ�ت ــرد. ب ــا حــس شــنوا�ی و المســه تمــام کارهــا را پیــش می ب دارد و ب

د. روح هللا ۳۵ ســال دارد و ۱۰ ســال پیــش ازدواج کــرده و ثمــره  بــرادرش کمــک می گــری

بچــه اســت. مهــر  اش یــک دخرت
گ

زنــدیک

ــیر  ــروش ش ــات ف ــت، تبلیغ ــتور وزارت بهداش ــا دس ب
خشــک ممنــوع شــد و داروخانه هــا موظــف بــه 
لــوازم تغذیــه  انــواع شــیر خشــک و  جمــع آوری 
ــود ــان خ ــد مراجع ــرض دی ــک از مع ــیر خش ــا ش  ب

شدند.
ــا  ــه گــزارش روزنامــه کیمیــای وطــن ایــن ابالغیــه ب ب
ــا  ــه ب ــج تغذی ــون تروی ــرای قان ــت از اج ــدف صیان ه
ــیردهی  ــادران در دوران ش ــت از م ــادر و حمای ــیر م ش
صــادر شــده اســت؛ قانونــی کــه تصویــب آن بــه 
19ســال قبــل، یعنــی ســال ۷4 برمی گــردد و در 
طــول ایــن ســال ها، بارهــا وزرای بهداشــت عــزم 
ــک  ــیر خش ــرف ش ــدن مص ــر ش ــرای کمت ــود را ب خ
جــزم مــادر  شــیر  بــرای  جایگزینــی  عنــوان   بــه 

خشــک  شــیر  مصــرف  بــرای کاهــش  و    کــرده 
ــا شــیر مــادر، دســت  ــوزادان ب و افزایــش شــیردهی ن

بــه قلــم شــده بــود.
ــد شــده اســت  ــه صراحــت تاکی ــن بخشــنامه ب  در ای
ــرار  ــان ق ــد مراجع ــی در دی ــغ و حت ــه تبلی ــه هرگون ک
ممنــوع داروخانه هــا  در  خشــک  شــیر   گرفتــن 

است.

ــی صــادر شــده  ــر بهداشــت در حال ــر وزی دســتور اخی
ــا شــیر مــادر   کــه بــر اســاس قانــون ترویــج تغذیــه ب
آن،  بعــدی  الحاقــات  و  اجرایــی  آیین نامه هــای  و 
ــتانک در  ــیر و پس ــه ش ــک، شیش ــیر خش ــود ش وج
معــرض دیــد در داروخانه هــا تبلیــغ غیرمســتقیم 

ــت.  ــوع اس ــده و ممن ــی ش تلق
نظــارت  کل  مدیــر  امیرحســین جمشــیدی   دکتــر 
و ارزیابــی فرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و مکمــل 
ــر  ــه بخشــنامه وزی ــا اســتناد ب ــذا و دارو ب ســازمان غ
ــه  ــاب ب ــه ای خط ــار ابالغی ــه انتش ــدام ب ــت، اق بهداش
از روســای  و  دانشــگاه های علــوم پزشــکی کــرده 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور خواســته 
پایــش  در چک لیســت های  را کــه  موضــوع   ایــن 
ــودک  ــتدار ک ــتان های دوس ــدد بیمارس ــی مج و ارزیاب
ــه در  ــند و  البت ــته باش ــر داش ــد نظ ــده، م ــاظ ش لح
پایــش ســایر داروخانه هــای دولتــی و خصوصــی 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــوع را م ــن موض ــز ای ــور نی ــطح کش  س

دهند. 
همچنیــن در صــورت مشــاهده هرگونــه تخطــی بــا آن 

برخــورد کننــد. 

ــریع  ــان س ــه گوشی هایش ــد ک ــه دارن ــه عجل ــوال هم معم
ــد  ــن رون ــی ها ای ــی از گوش ــی در بعض ــود؛ ول ــارژ ش ش
از خــود  اگــر  بــه کنــدی صــورت می پذیــرد.  بســیار 
می پرســید چــرا گوشــی شــما بــه آهســتگی شــارژ 
ــان  ــری موبایلت ــدن بات ــارژ ش ــرای ش ــما ب ــود و ش می ش
بایــد مــدت زمــان زیــادی منتظــر بمانیــد، بــه ایــن 6 علــت 

ــد. ــه کنی توج
۱-  شارژر کابل بی کیفیت دارد

ــتی کار  ــه درس ــان ب ــوید  کابلت ــه ش ــه متوج ــرای اینک ب
می کنــد، کابــل گوشــی خــود را بررســی کنیــد. 

بایــد بگوییــم کــه کابل هــا بــه  مــرور زمــان خــراب 
ــل  ــک کاب ــه از ی ــت ک ــال اس ــد س ــر  چن ــوند. اگ می ش
ــش  ــه تعویض ــیده ک ــت  آن رس ــد، وق ــتفاده می کنی اس

ــد. کنی
۲- منبع برق ضعیف

اگــر از پــورت USB  کامپیوتــر بــرای شــارژ کــردن گوشــی  
اســتفاده می کنیــد، بایــد بگوییــم کــه کار اشــتباهی انجــام 
می دهیــد؛ چــون شــارژ بــا پــورت USB کامپیوتــر ممکــن 
ــوژی  ــر از تکنول ــی اگ ــد. حت ــول  کش ــاعت ها ط ــت س اس
USB 3.0 اســتفاده کنیــد بــاز بایــد زمــان زیــادی را بایــد 

بــه  انتظــار بنشــینید.
۳- آداپتور شارژر بی کیفیت

همان طــور کــه کابــل گوشــی امــکان دارد بــه مــرور زمــان 
فرســوده و خــراب شــود، امــکان دارد کــه آداپتورهــا هــم 
بــه مــرور زمــان ضعیــف  شــوند و نتواننــد بــا قــدرت اولیــه 

گوشــی را شــارژ کننــد. 
ــری  ــه بات ــد ب ــن می توان ــف همچنی ــور ضعی ــک آداپت ی

ــد. ــه وارد کن ــی صدم گوش
۴- مشکل سخت افزاری گوشی

ــد  ــی بتوان ــک گوش ــت ی ــود گف ــه نمی ش ــم ک ــد بگویی بای
ــد  ــر چن ــد؛ اگ ــه کار کن ــت اولی ــان کیفی ــا هم ــه ب همیش
ســالی اســت کــه از یــک تلفــن همــراه اســتفاده می کنیــد 

ــه فکــر تعویــض آن باشــید.  ــد ب بای
مشــکالت  بــا  زمــان  طــول  در  موبایــل  گوشــی های 
ــرعت  ــر س ــد ب ــه می توانن ــوند ک ــه رو می ش ــی روب مختلف

ــند. ــذار باش ــدن تاثیرگ ــارژ ش ش
۵- باتری خراب شده است

هــر باتــری یک عمــر بهینــه بــرای اســتفاده دارد. در صورت 
اســتفاده زیــاد از یــک گوشــی و شــارژ متعــدد باتــری آن 
 خــراب  می شــود. باتــری خــراب آهســته شــارژ می شــود 

و به سرعت شارژ خودش را از دست می دهد.
 تعویــض باتــری راه حــل خوبــی اســت؛ ولــی توجــه 
داشــته باشــید کــه از باتــری بــا کیفیــت و اصــل اســتفاده 
کنیــد و بــه بهــای قیمــت انــدک یــک باتــری ارزان قیمــت 

و بی کیفیــت نخریــد.
۶- استفاده زیاد از گوشی

ــما  ــی ش ــه گوش ــی ک ــد و زمان ــته باش ــر داش ــی صب اندک
بــا گوشــی خــود کار نکنیــد. اگــر   شــارژ  می شــود 
بــازی  نیــز   Candy Crush یــا    Clash of Clans
آن هــا  ســراغ  بــه  شــارژ  زمــان  در  نبایــد   می کنیــد، 
ــدازه  ــش از ان ــی بی ــارژ از گوش ــان ش ــر در زم ــد. اگ بروی
زیــاد  بســیار  آن  شــارژ  مدت زمــان  اســتفاده کنیــد، 

. د می شــو

6 علت آهسته شارژ شدن گوشی کاربرانتبلیغ شیرخشک و پستانک ممنوع شد


