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«آگهی تجدید مزایده عمومی»

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۳۵۴ مورخ ۹۵/۷/۲۶ و شماره ۴/۹۵/۱۲۵۵ مورخ ۹۵/۷/۷ شورای 

اسالمی شهر در نظر دارد مزایده های ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت دعوت بعمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شرح مناقصه/مزایده ردیف
شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره ۴/۹۵/۱۳۵۴ مورخ ۹۵/۷/۲۶ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۳ پالک 

از اراضی حوزه ۳ به شماره پالکهای ۳/۱۰ به متراژ ۴۸۰/۲۹ و ۳/۱۱ به متراژ ۳۹۷/۱۴ و ۳/۱۲ به متراژ  ۴۸۰/۲۹ و ۱۱پالک اراضی 

حوزه ۶ به شماره پالکهای ۶/۷ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۸ به متراژ ۲۵۰ و ۶/۹ به متراژ ۸۲۰/۷۵ و ۶/۱۰ به متراژ ۸۲۰/۷۵ و ۶/۱۱ به 

متراژ ۸۲۰/۷۵ و ۶/۱۲ به متراژ ۲۵۰ و ۶/۱۳ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۱۸ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۲۰ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۲۱ به متراژ ۶۲۵ و 

۶/۲۲ به متراژ ۷۱۳/۲۵ را با کاربری تجاری خدماتی طبق لیست پیوست از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان 

و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند.

۱

بهداشتی واقع در فضای سبز پارک روبروی درمانگاه  اجاره مکان احداثی واقع در محله ب ۱ (شهید صدر) جنب سرویس 

ذوب آهن
۲



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــه صحبت هــای 
روز گذشــته نماینــده مجلــس دربــاره تأییــد 

داد. نشــان  واکنــش  صالحیت هــا 
ــر  ــت: »ه ــاره گف ــی در این ب ــعلی کدخدای عباس
ــه  ــف دارد، ب ــوع تخل ــر وق ــی دال ب کــس مدارک
ــه  ــی مراجع ــز نظارت ــتری و مراک ــع دادگس مراج
کنــد و مــا حاضریــم در ایــن زمینــه کمــک 

ــم.« کنی
اظهــارات ســخنگوی شــورای نگهبــان بــه بخشــی 
ــدگان  از صحبت هــای روز گذشــته یکــی از نماین
در  میزگــردی  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
دانشــگاه امیــر کبیــر اشــاره دارد کــه گفتــه 
ــرده  ــام ک ــس ثبت ن ــی در مجل ــود: »کاندیدای ب
ــد  ــرای تأیی ــده ب ــه ش ــه او گفت ــد ب ــه می گوین ک
ــه  ــد ک ــول بده ــارد پ ــد دو میلی ــش بای صالحیت

بعــد هــم بــه 500 میلیــون تومــان راضــی شــدند 
کــه البتــه بنــده نمی گویــم شــورای نگهبــان 
گفتــه آنچــه می گویــم نقــل قــول اســت.« 
ــم در  ــال ه ــده قب ــن نماین ــزود: ای ــی اف کدخدای
ــود  ــه ب ــن گفت ــه م ــوع را ب ــن موض ــس ای مجل
و مــن بــه او گفتــه بــودم مدارکتــان را ارائــه 
دهیــد؛ امــا تاکنــون مدرکــی داده نشــده اســت.

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
بــه او گفتــه بــودم مدارکــش را بــه شــورای 
نگهبــان یــا قــوه قضائیــه بدهــد، اظهــار داشــت: 
ــم  ــتقبال می کنی ــئله اس ــن مس ــوز از ای ــا هن  م
و درخواســت مــن ایــن اســت کــه اگــر مدرکــی 
دارنــد، حتمــا بفرســتند تــا ان شــاءهللا رســیدگی 
شــده و مشــخص شــود کــه مســئله چــه بــوده 

اســت. میــزان

ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت: بــرادر رئیــس 
قــوه قضائیــه مــورد ســوال بــود و ایشــان 
بــه رئیــس دادگســتری گفتنــد کــه هیــچ 
مالحظــه ای دربــاره بــرادر مــن نکنیــد و هرچــه 

ــد. ــام دهی ــت را انج الزم اس
غالمحســین محســنی اژه ای در مراســم روز 
ــی  ــران در بخش های ــگاه ته ــجو در دانش دانش
هجمه هــای  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانش  از 
ــین  ــت: مقدس ــه، گف ــوه قضائی ــه ق ــر علی اخی
ــن اســت  در داخــل و خــارج، احساسشــان ای
 کــه قــوه قضائیــه قــدرت برخــورد بــا مجرمــان 
را پیــدا کــرده اســت و هــر فــرد مجرمــی را بــه 

پــای میــز محاکمــه بکشــاند.
وی بــا اشــاره بــه ســخن برخــی از افــراد مبنــی 
بــر اینکــه چــرا دســتگاه قضــا بــا آفتابه دزدهــا 
برخــورد می کنــد، گفــت: از باالتریــن مقــام تــا 
ــتند  ــدان هس ــت ها در زن ــه درش ــی از دان  برخ
و بــدون هیــچ گونــه دغدغــه ای بــا آن هــا 
برخــورد شــده اســت. بــرادر رئیــس قــوه 
قضائیــه مــورد ســوال بــود و ایشــان بــه رئیس 
ــه ای در  ــچ مالحظ ــه هی ــد ک دادگســتری گفتن
ــد و هرچــه الزم اســت  ــن نکنی ــرادر م ــورد ب م

ــد. ــام دهی را انج

وی افــزود: ایشــان دســتور دادنــد دربــاره برادر 
دیگرشــان کــه ســواالتی مطــرح بــود و بــه مــن 
ــژاد  ــا احمدی ن ــوی ی ــه مرتض ــه ک ــد آنچ گفتن

گفتــه اســت، را بررســی کنیــد.
ــدرت  ــراد پرق ــی از اف ــرد: یک ــح ک اژه ای تصری
ــمی  ــای هاش ــی، آق ــی و سیاس ــاط مال از لح
رفســنجانی اســت و برخــی می گفتنــد مــا 
ایشــان  خانــواده  از  نمی کنیــم  بــاور  اصــال 
ــی  ــن در حال ــا ای ــد؛ ام ــدان باش ــی در زن کس
اســت کــه وقتــی دختــر ایشــان هــم در زمانــی 
بــه زنــدان رفتنــد، همزمــان پسرشــان در 
ــا ایــن موضوعــات  ــود. همزمــان ب بازپرســی ب
ــه دادســرا در حــال  ــر دیگــر ایشــان ب دو دخت

ــود. ــد ب ــت و آم رف
ــاون  ــی مع ــای رحیم ــی آق ــزود : وقت وی اف
همــان  در  جلســه   ۱0 از  بیــش  بــود،  اول 
ــی  ــت. بعض ــی رف ــه بازپرس ــه مرحل ــان ب زم
ــول  ــاعت ط ــار س ــه چه ــات س ــن جلس  از ای

می کشید.
ــب  ــا تحــت تعقی ــژاد ب ــزود: احمدی ن اژه ای اف
ــه شــدت  ــی اش ب ــرار گرفتــن معــاون اجرای ق
مخالــف بــود کــه قــوه قضائیــه علی رغــم ایــن 

ــر ــرد. مه ــه موضــوع ورود ک ــا ب مخالفت ه

شــهردار تهــران گفــت: تاریــخ نشــان داده بــود هــر وقــت افــراد بــه 
ــب  ــزی نصی ــت و خــواری چی ــد، جــز خف ــرب غلطیدن شــرق و غ
ــاف  ــر قالیب ــن، محمدباق ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــور نش کش
ــه در  ــجو ک ــم روز دانش ــخنانی در مراس ــی س ــران، ط ــهردار ته ش
دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران برگــزار شــد، اظهــار داشــت: اهمیت 
١٦ آذر بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت و نقــش ایــن روز در مبــارزه 
بــا اســتعمار و اســتبداد بــرای همیشــه تاریــخ پابرجــا خواهــد مانــد 
و ایــن نشــان از روحیــه آزادی خواهــی نســل جــوان و دانشــجوی 
کشــور اســت. قالیبــاف بــا بیــان اینکــه کارهــا بــا حــرف زدن پیــش 
ــتم  ــخنرانی نیس ــل س ــتازاده ام و اه ــن روس ــزود: م ــی رود، اف  نم
و معتقــدم کــه بــا حــرف زدن، کارهــا پیــش نمــی رود؛ بلکه بایــد کار 

کــرد، همان طــور کــه انقــالب بــا حــرف بــه پیــروزی نمی رســید.
ــا  ــورات ب ــز ام ــدس نی ــاع مق ــرد: در دوران دف ــان ک وی خاطرنش
ــرد  ــدان نب ــه در می ــد ک ــردم بودن ــن م ــت و ای ــش نرف ــرف پی ح
ــزات  ــد و اتحــاد شــرق و غــرب و تجهی حضــور داشــتند و جنگیدن
غربــی و شــرقی آن هــا را نترســاند. شــهردار تهــران بــا بیــان اینکــه 
هیچ کــس بــه دنبــال گفت وگــو بــا دشــمن نرفــت، چــون گذشــته 
ــراد  ــود هــر وقــت اف ــخ نشــان داده ب ــد، افــزود: تاری ــده بودن را دی
بــه شــرق و غــرب غلطیدنــد، جــز خفــت و خــواری چیــزی نصیــب 

کشــور نشــد. فــارس

ــن  ــای ای ــرد: اعض ــد ک ــام تاکی ــر برج ــارت ب ــت نظ ــو هیئ عض
ــا از  ــد تحریم ه ــه تمدی ــر مصوب ــد اگ ــر دارن ــاق نظ ــت اتف هیئ
ســوی رئیس جمهــور آمریــکا امضــا شــود، نقــض برجــام 

ــت. اس
علی اکبــر والیتــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع 
 تشــخیص مصلحــت نظــام و عضــو هیئــت نظــارت بــر برجــام 
پیــش از ظهــر دیــروز در نشســتی خبــری بــا موضــوع کنفرانــس 
امنیتــی تهــران در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره واکنــش اقدامــات 
ــن  ــت: ای ــران گف ــم ای ــکا در تحری ــم آمری ــه تصمی ــی ب احتمال

تصمیــم در هیئــت نظــارت بــر برجــام گرفتــه می شــود.
ــه  ــد ک ــاق نظــر دارن ــت اتف ــن هیئ ــرد: اعضــای ای ــد ک وی تاکی
اگــر مصوبــه تمدیــد تحریم هــا از ســوی رئیس جمهــور آمریــکا 
امضــا شــود، نقــض برجــام اســت و قطعــا جمهــوری اســالمی 

ایــران پاســخ مقتضــی، روشــن و محکمــی خواهــد داد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره اجــالس اوپــک 
گفــت: اگــر همــکاری روســیه در موضــوع نفــت و کاهــش 300 
هــزار بشــکه ای نبــود، معلــوم نبــود اجــالس اوپــک بــه نتیجــه 
برســد؛ البتــه درخواســت ایــران بــرای ایــن کار و دســتور پوتیــن 

کارســاز بــوده اســت. تســنیم

ســخنگوی کاخ ســفید مدعی 
تحریم هــای  تمدیــد  شــد 
ایــران، نقــض برجــام نیســت 
و رئیس جمهــور قصــد دارد 

ــد. آن را امضــا کن
جــاش ارنســت گفــت: مــا از 
ــال  ــره در ح ــه کنگ ــی ک زمان
ــن  ــم ای ــح کردی ــود، تصری ــون ب ــن قان ــب ای بررســی تصوی
ــه  ــدام مشــترک ک ــع اق ــه جام ــق برنام ــون نقــض تواف قان
توافقنامــه بین المللــی بــرای جلوگیــری از دســتیابی ایــران 

ــه تســلیحات هســته ای اســت، نیســت.  ب
مــا از همــان آغــاز بــه صــورت صریــح دربــاره ایــن مســئله 

صحبــت کردیــم.
ــه ای  ــره مصوب ــر کنگ ــم اگ ــن کردی ــا روش ــزود: م وی اف
ــن  ــد، ای ــف کن ــق را تضعی ــن تواف ــه ای ــد ک ــب کن را تصوی
 برخــالف برنامــه جامــع اقــدام مشــترک خواهــد بــود 

و رئیس جمهور آن را وتو خواهد کرد.
ســخنگوی کاخ ســفید گفــت: در ایــن بــاره، از آنجایــی 
ــد و برخــالف  ــف نمی کن ــق را تضعی ــه تواف ــن مصوب ــه ای ک
امضــا  را  آن  دارد  رئیس جمهــور قصــد  نیســت،   توافــق 

کند.

حــزب راســت افراطــی دموکرات هــای ســوئد روز دوشــنبه 
ــل  ــه دلی ــور ب ــن کش ــان ای ــده پارلم ــک نماین ــراج ی از اخ
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــر داد. ب ــتیزانه خب ــارات یهودس اظه
ــی  ــوئد، ط ــان س ــده پارلم ــول«، نماین ــا هاگ ــه، »آن فرانس
مــاه ســپتامبر گذشــته الیحــه ای قانونــی درخصــوص 
ــروه  ــی گ ــانه های حام ــه رس ــی ب ــای دولت ــذف کمک ه ح
ــه  ــواده بونی ــه خان ــته ب ــه« وابس ــوئدی »بونی ــانه ای س رس
ــدام وی  ــن اق ــه ای ــه داد ک ــور ارائ ــن کش ــان ای ــه پارلم را ب
انتقادهــای شــدیدی را از جانــب رســانه ها و طبقــه سیاســی 
ــه  ــواده بونی ــودی خان ــه های یه ــل ریش ــه دلی ــه ب ــوئد ک س
 آن را اقدامــی یهودســتیزانه قلمــداد کردنــد، بــه دنبــال 

داشت.
ایــن نماینــده پارلمــان ســوئد طــی نامــه ای الکترونیکــی بــه 
روزنامــه »آفتونبــالدت« اعــالم کــرده بــود: نبایــد بــه هیــچ 
خانــواده، گــروه، قــوم یــا شــرکتی اجــازه کنتــرل و نظــارت 
ــانه ها  ــد رس ــش از 5 درص ــر بی ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس

داده شــود.
ــد  ــوئد از چن ــای س ــزارش، دموکرات ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــف  ــرای متوق ــالش ب ــه در ت ــون قاطعان ــش تاکن ــال پی س
ــه  ــای توطئه گرایان ــودی و تئوری ه ــای ضدیه ــردن جریان ه ک

ــه هســتند. در جامع

واکنش شورای نگهبان به اظهارات جدید صادقی

دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده برادرانش

قالیباف در مراسم روز دانشجو:

 غلطیدن به سمت شرق و غرب 

نتیجه ای جز خفت ندارد

 تاکید والیتی بر اتفاق نظر اعضای هیئت نظارت 
بر برجام:

 امضای تمدید تحریم ها 

قطعا نقض برجام است

کاخ سفید:

اوباما تمدید تحریم ها را امضا می کند
 اخراج یک نماینده پارلمان سوئد 

به دلیل اظهارات یهودستیزانه

حتما بخوانید!
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تکیه بر مردم                                       

ادامه از صفحه یک: 
مراحــل مختلــف تکیــه زیــادی داشــتند و بــرای مــردم 
شــأن و احتــرام زیــادی قائــل بودنــد. بــه جرئــت 
می تــوان گفــت یکــی از انقالب هایــی کــه پــس از 
پیــروزی و تــا بــه امــروز کــه 38 ســاله شــده بــر پایــه 
ــام  ــالب ام ــن انق ــده، همی ــدار مان ــودن پای ــی ب مردم
ــد  ــر از چن ــروزی و کمت ــای اول پی ــه در روزه ــت ک اس
مــاه از آن بــه آرای عمومــی مراجعــه می کنــد تــا عنــوان 
ــنگ  ــز س ــردم نی ــد. م ــن کنن ــردم تعیی ــت را م حکوم
تمــام گذاشــتند و بــه جمهــوری اســالمی علی رغــم 
تــالش دشــمنان داخلــی و خارجــی رأی دادنــد و از آن 
ــه  ــردم تکی ــر آرای م ــی ب ــر موضوع ــرای ه ــز ب ــس نی پ
می کردنــد کــه اکنــون بــه عنــوان حکومتــی مردم ســاالر 

ــت. ــرح اس ــا مط در دنی
 در رابطــه بــا اهمیــت ایســتادگی بــر اصــول انقــالب کــه 
ــام معظــم  ــژه داشــتند مق ــت وی ــه آن عنای ــام)ره( ب ام
ــم ــروز می دان ــازِ ام ــه نی ــن آنچ ــد: م ــری فرمودن  رهب
ایســتادگی بــر اصــول انقــالب در درجه  اول اســت. اصول 
انقــالب هــم همــان چیزهایــی اســت کــه در وصیتنامــه  
ــا پایه هــای  ــام وجــود دارد؛ این ه ــات ام ــام و در بیان ام
انقــالب و ســتون های انقــالب اســت. بــه جوان هــا 
توصیــه می کنــم وصیتنامــه   امــام را بخوانیــد؛ شــما امــام 
ــه  ــن وصیتنام ــم در همی ــام مجس ــا ام ــد؛ ام را ندیده ای
اســت؛ مجســم در همیــن بیانــات و گفتارهاســت. 
 محتــوای آن امامــی کــه توانســت دنیــا را تــکان بدهــد

همیــن چیزهایــی اســت کــه در ایــن وصیتنامــه و ماننــد 
این هــا هســت.)امام خامنــه ای، 95/8/2٦(

واقعیــت ایــن اســت کــه یــک نظــام سیاســی در 
ــد  ــته باش ــدگاری داش ــت مان ــد ضمان ــی می توان صورت
کــه از یــک پشــتوانه قدرتمنــد مردمــی برخــوردار باشــد. 
امــام خمینــی)ره( از روزی کــه حرکــت انقالبی خویــش را آغاز 
کردنــد، همــواره مخاطبــان اصلــی را در هنگامــه بحران هــا 
و افت وخیزهــای سیاســی ـ اجتماعــی مــردم قــرار داده 
ــر  ــت ب ــی و حاکمی ــت مردم ــوان حکوم ــد و راز عن بودن
قلب هــا در نهضــت امــام خمینــی)ره(، در همیــن نکتــه 

نهفتــه اســت.
کســی ســراغ نــدارد امــام)ره( در مســیر پیشــبرد 
اهــداف نهضــت، متوســل بــه گروه هــا و جناح هــای 
انقــالب  بســتر  در  بلکــه  باشــند؛  شــده  سیاســی 
ــر  ــد اگ ــه می کردن ــا توصی ــه گروه ه ــه هم ــالمی ب اس
ــد  ــد و بمانی ــت کنی ــردم خدم ــن م ــه ای ــد ب می خواهی
ــد.  ــران بپیوندی ــلمان ای ــت مس ــوس مل ــه اقیان ــد ب بای
 امــام)ره( بــه حقیقــت مــردم را بــاور کــرده بودنــد 
و بــه حمایــت و دلدادگــی آنــان نســبت بــه ارزش هــای 

دینــی، اعتقــادی راســخ داشــتند.
ــه  ــه ســخن گفت ــردم صادقان ــا م ــر ب ــی اســت اگ  بدیه
ــل  ــا در مراح ــود، حتم ــا کار ش ــرای آن ه ــه ب و صمیمان
ــد  ــام خواهن ــت قی ــاری حکوم ــه ی ــگ، ب ــخت و تن س
 کــرد؛ آنچنانکــه در انقــالب اســالمی ایــن حقیقــت 
ــه  ــانده اند. چنانچ ــات رس ــه اثب ــان ب ــام جهانی ــه تم را ب
ــل  ــد متوس ــکالت بای ــا در مش ــد: »م ــام)ره( فرمودن ام
ــرای  ــا ب ــدهللا مهی ــه بحم ــی ک ــت؛ ملت ــه مل ــویم ب بش
کمــک و فــداکاری بــوده و هســتند. بــا فــداکاری 
اهمیــت  بســیار  کــه  را  مراحلــی  بحمــدهللا  ملــت 
 داشــت، پشــت ســر گذاشــتیم و موانــع مرتفــع شــد.«

)صحیفه امام، جلد ۸، صفحه ۱۷۹(
و  زمامــداری  در  خمینــی)ره(  امــام  روش  و  ســیره 
ــت  ــر)ص( و حکوم ــنت پیامب ــه از س ــت  برگرفت حکوم
ــه  ــردم ب ــه م ــرام ب ــاس احت ــن اس ــر ای ــود. ب ــوی ب عل
عنــوان حامیــان اصلــی نظــام حکومتــی، پی ریــزی 
شــد و ایشــان از همــان آغــاز پیــروزی و حتــی پیــش 
ــه آرای  ــه ب ــر مراجع ــون ب ــبت های گوناگ از آن و مناس
عمومــی و برگــزاری انتخابــات تأکیــد کردنــد. امــام)ره( 
در بــاب قــدرت و نقــش مــردم می گوینــد: »اگــر مــردم 
پشــتیبان یــک حکومتــی باشــند، ایــن حکومــت ســقوط 

ــام، ج 7، 253( ــه ام ــدارد.« )صحیف ن
ــه  ــئوالن ب ــه مس ــتند ک ــدی داش ــه ج ــام)ره( توصی ام
ــد کــه حضــور مــردم در صحنه هــای  ــه ای عمــل کنن گون
ــرا  ــف اجتماعــی ـ سیاســی خدشــه دار نشــود؛ زی مختل
ــه  ــزرگ ب ــتوانه ب ــن پش ــدون ای ــالمی، ب ــوری اس جمه

ــید. ــد رس ــه نخواه نتیج
پرهیــز  اختــالف،  از  را  امــور  مســئوالن  رو  ایــن  از   
ــد.  ــردم فرامی خواندن ــرای م ــت ب ــه خدم ــد و ب می دادن
ایــن جملــه امــام)ره( قابــل تامــل اســت: »آن چیــزی 
کــه بــرای همــه مــا الزم اســت، ایــن اســت کــه مــردم 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــم.« مق ــگاه داری ــه ن را در صحن
ــردم  ــه م ــی)ره( نســبت ب ــام خمین ــاور ام ــن ب ــاب ای ب
ــدر  ــه ق ــه ب ــده ام ک ــی را دی ــر کس ــد: »کمت می فرماین
امــام)ره( نســبت بــه مــردم از عمــق دل احســاس 
محبــت و اعتمــاد کنــد. او بــه شــجاعت و ایمــان و وفــا 
ــت، ج ١  ــث والی ــت.« )حدی ــاور داش ــردم ب ــور م و حض
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ــام)ره(  ــای ام ــه آرمان ه ــران ب ــردم ای ــاداری م آری، وف
ــث  ــن باع ــر دوســت و دشــمن روشــن اســت و همی ب
ــه  ــف ب ــرق مختل ــم از ط ــا تهاج ــمنان ب ــا دش ــده ت ش
بنیان هــای مســتحکم انقــالب اســالمی کــه یــادگار امــام 
اســت، بپردازنــد و اعتقــادات مــردم را هدف گیــری 
 کننــد تــا مــردم را از اصــول اساســی انقــالب دور کننــد 
ــال  ــی خی ــا زه ــد؛ ام ــت یابن ــود دس ــداف خ ــه اه و ب

ــل! باط
  اگــر مســئوالن توجــه نکننــد و از مــردم دور شــوند 
 و بــا اختالفــات سیاســی مــردم را نادیــده بگیرنــد 
و باعــث شــبهاتی در اذهــان شــوند، راه دشــمن را 
نزدیــک خواهنــد کــرد؛ لــذا هــر آنچــه مــردم را مایــوس 
یــا دلســرد کنــد، ســمی مهلــک خواهــد بــود کــه بایــد از 
آن بــه شــدت پرهیــز کــرد و بــه مــردم احتــرام گذاشــت 
و بــا تکیــه بــر مــردم در مســیر تعالــی و توســعه نظــام 
اســالمی گام برداشــت. همچنیــن بایــد در جهــت تأمیــن 
اتحــاد و یکپارچگــى ملــت، مردمــى بــودن، غیراشــرافى 
بــودن حکمرانــان و زمامــداران، دلبســته بــودن مســئوالن 
بــه مصالــح ملــت و کار و تــالش همگانــى بــراى 

پیشــرفت کشــور قــدم برداشــت.

اخالق حکومتی پیامبر)ص(

میدان دادن به جوانان                                  
جوانــی، دوران نشــاط، تحــرک، شــادابی، تفکــر و توانمنــدی 
ــالش  ــرای کار و ت ــب ب ــت مناس ــمی و فرص ــی و جس روح
ــکام در  ــط ح ــوال توس ــه معم ــت ک ــت اس ــت و خدم و حرک
ــوده  ــه نب ــورد توج ــد م ــه بای ــان ک ــف آنچن ــای مختل دوره ه
ــان  ــان ایم ــدی جوان ــرو و توانمن ــه نی ــر ب ــا پیامب ــت؛ ام  اس
و اعتقــاد داشــتند و از وجــود آن هــا در جایگاه هــای مختلــف 
بهــره می بردنــد. پیــش از مهاجــرت پيامبــر اســالم بــه مدينــه 
ــعدبن ُزراره  ــاى اس ــه نام ه ــه ب ــزرگان مدين ــر از ب  روزى دو نف
آمدنــد و در شــرايط  بــه مكــه  َذكوان بن عبــد قيــس،  و 
ــدند  ــرفياب ش ــدا ش ــر خ ــور پيامب ــه حض ــختى، ب ــيار س بس
ــالم  ــان، اس ــذ ايش ــاه و ناف ــات كوت ــنيدن بيان ــس از ش و پ
آوردنــد. ســپس بــه ايشــان گفتنــد: اى پيامبــر خــدا! مــردى 
ــردم  ــوزد و م ــرآن بيام ــا ق ــه م ــا ب ــت ت ــا بفرس ــراه م  را هم
ــه  ــود ك ــتين بار ب ــن، نخس ــد. اي ــوت كن ــو دع ــن ت ــه آيي را ب
شــهر بــزرگ و ُپراختــالف مدينــه، از پيامبــر خــدا درخواســت 
ــزرگ  ــه پيشــواى ب ــود ك ــارى ب ــن ب ــرد و اولي ــده مى ك نماين
اســالم تصميــم مى گرفــت بــه خــارج از مكــه، نماينــده 

ــتد.  ــمى بفرس رس
ــر  ــد از ه ــد، باي ــاب مى ش ــه انتخ ــردى ك ــت ف ــى اس بديه
جهــت شايســتگى هاى الزم را بــراى ايــن مأموريــت حســاس 
ــلمانان آن روز ــه مس ــان هم ــدا از مي ــر خ ــت. پيامب  مى داش

مصعب بن ُعَميــر جــوان را بــه نمايندگــِى خــود برگزيــد. پيامبر 
 خــدا بــه ُمصعب بن ُعَميــر كــه جوانــى كم ســال و از حافظــان 
و قاريــان قــرآن بود و بســيارى از قرآن را آموخته بود، دســتور 
داد بــا اســعد، عازم مدينه شــود. ايــن جوان با ايمان و ُپرشــور 
و بــا تدبيــر، مأموريــت خــود را بــه خوبــى انجــام داد. طولــى 
ــه، به خصــوص نســل جــوان   نكشــيد كــه همــه اقشــار مدين
ــد و مســلمان شــدند و نخســتين نمــاز  دعــوت او را پذيرفتن
ــوار ــد. )بحاراألن ــا ش ــت او برپ ــه امام ــه، ب ــه در مدين  جمع

او  مى شــود  مى گويــد: گفتــه  اثيــر  ابــن   )١0 ١9، ص  ج 
نخســتين كســى بــود كــه در مدينــه، نمــاز جمعــه برگــزار كــرد 
و اســيدبن ُحَضير و ســعدبن ُمعاذ، بــه دســت او مســلمان 
شــدند و هميــن بــراى او، افتخــار و نشــانى بــزرگ در اســالم 

ــم، 493٦( ــة، ج 5، ص ١7٦ - الرق ــد الغاب ــت. )اس اس
ــه  ــر روز از خان ــد و ه ــعد بن زراره وارد مى ش ــر اس ــب ب مصع
بيــرون مى رفــت و در اطــراف مجالــس خزرجيــان مى چرخيــد 
 و آنــان را بــه اســالم فرامى خوانــد و جوانــان، دعــوت او 
را اجابــت مى كردنــد. )إعالم الــورى، ج ١، ص ١39( همچنیــن 
پــس از فتــح مكــه طولــى نكشــيد كــه جنــگ ُحنيــن پيــش 
ــه  ــد از مك ــر خــدا و ســربازانش باي ــار، پيامب ــه ناچ ــد و ب آم
خــارج می شــدند و بــه ســوى جبهــه جنــگ مى رفتنــد. 
ــود  چــون مكــه به تازگــى از دســت مشــركان خــارج شــده ب
ــن  ــراى اداره آن تعيي ــرى ب ــا تدبي ــق و ب ــدار الي ــد فرمان باي
ــرب  ــز جزيرة الع ــه مرك ــه ك ــهر مك ــور ش ــه ام ــه ب ــد ك مى ش
ــود  ــردم ب ــف م ــل و اقشــار مختل ــوم قباي ــورد توجــه عم و م
ــى  ــوى بى نظمى هاي ــن، جل ــر اي ــالوه ب ــد و ع ــيدگى كن  رس
را كــه ممكــن بــود دشــمنان بــه وجــود آورنــد، بگيــرد. 
ــک  ــت و ی ــوان بیس ــاران، ج ــه ي ــان هم ــدا در مي ــر خ پيامب
ســاله اى را بــه نــام »َعّتاب بن اســيد«، بــراى ايــن مســئوليت 
ــاره  ــراى وى، فرمــان صــادر كــرد. در اين ب ــزرگ برگزيــد و ب ب
 آمــده اســت: پيامبــر خــدا، َعّتاب بن اســيد را در بیســت 
و یــک ســالگى بــه فرمانــدارى مكــه گماشــت و دســتور داد 
ــى  ــتين فرمانده ــد. او نخس ــت بخوان ــاز جماع ــردم نم ــا م ب
ــه  ــاز جماعــت ب ــه، در آنجــا نم ــح مك ــس از فت ــه پ اســت ك
ــت  ــان حكوم ــدور فرم ــس از ص ــدا پ ــر خ ــاى آورد. پيامب ج
مكــه بــراى َعّتــاب، دربــاره اهميــت ايــن مســئوليت، خطــاب 
ــَتعَملُتَك؟!  ــِن اس ــى َم ــدري َعل ــاُب، َت ــا َعّت ــود: ي ــه او فرم ب
اســَتعَملُتَك َعلــى أهــِل الّلــِه عــز و جــل، وَلوأعَلــُم َلُهــم َخيــرا 
ِمنــَك اســَتعَملُتُه َعَليِهــم. اى َعّتــاب! مى دانــى تــو را بــر چــه 
كســانى گماشــتم؟ تــو را بــر مردمــان ]شــهر[ خــداى عزوجــل 
ــتم، او  ــراغ داش ــو س ــر از ت ــان بهت ــراى آن ــر ب ــتم و اگ  گماش
را بــر ايشــان مى گماشــتم. )اســدالغابة، ج 3، ص 549 - 
الرقــم، 3538( بديهــى اســت كــه انتصــاب جوانــى بیســت 
و یــک ســاله ای بــه فرمانــدارى مكــه، موجــب رنجــش 
 خاطــر و آزردگــى بــزرگان مكــه مى شــد. پيامبــر خــدا

بــراى پيشــگيرى از اعتــراض آنــان، در پايــاِن نامــه خطــاب به 
مــردم مكــه نوشــت: وال َيحَتــجَّ ُمحَتــجٌّ ِمنُكــم فــي ُمخاَلَفِتــِه 
ِبِصَغــرِ ِســنِِّه َفَليــَس اأَلكَبــُر ُهــَو اأَلفَضــَل، َبــِل اأَلفَضــُل 
ُهــَو اأَلكَبــُر. كســى در نافرمانــى از او، بــه كمــِى ســنش 
ــه  ــت؛ بلك ــته  تر نيس ــر، شايس ــرا بزرگ ت ــد؛ زي ــتدالل نكن اس
 شايســته  تر، بزرگ تــر اســت. )بحاراألنــوار، ج 2١، ص ١23

ــدار  ــر)ص(، فرمان ــا آخــر عمــر پيامب ح 20( َعّتاب بن اســيد ت
ــى از  ــه خوب ــود، ب ــت خ ــول دوران مأموري ــود و در ط ــه ب مك

عهــده ايــن مســئوليت بــزرگ برآمــد.

خبر سیاسی 
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:

مجلس، اشرافی بر هزینه کرد دولت ندارد
دلیــل  بــه  رئیــس کمیســیون اصــل ۹0 مجلــس گفــت: 
 نبــودن اطالعــات دقیــق و شــفاف، اطالعــی از مجمــوع درآمــد 
رئیــس  محمــدی،  داوود  نداریــم.  دولــت  هزینه هــای  و 
کمیســیون اصــل ۹0 مجلــس، دیــروز در همایــش ســاالنه 
مالــی  انضبــاط  موضــوع  بــا  ایــران  حســابداری   انجمــن 
ــاز ســالمت  ــی، پیش نی ــاط مال ــار داشــت: انضب ــارت، اظه و نظ
ــی در  ــش اساس ــی نق ــات مال ــروز اطالع ــت. ام ــادی اس اقتص
ــه  ــی از مجموع ــا اطالع ــه م ــی ک ــا دارد؛ در حال تصمیم گیری ه
درآمدهــا و هزینه هــای دولــت نداریــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
هیــچ اشــرافی بــر نحــوه هزینه کــرد دولــت وجــود نــدارد، 
ــر  ــوب و مدنظ ــارت خ ــم نظ ــن نمی توانی ــرد: بنابرای ــح ک  تصری
را اعمــال کنیــم. بــرای انضبــاط مالــی باید بــه ســؤاالت متعددی 
ــم و اطالعــات مناســب داشــته باشــیم.  پاســخ مناســب بدهی
رئیــس کمیســیون اصــل ۹0 مجلــس تأکیــد کــرد: بیــش از ۸0 
ــود  ــاری می ش ــای ج ــرف هزینه ه ــور ص ــه کش ــداز بودج درص
ــوده  ــد ب ــرورش ۹۸.5 درص ــوزش و پ ــم در وزارت آم ــن رق و ای
ــور  ــرای اجــرای زیرســاخت ها و ام ــی ب ــد پول ــن رون ــا ای ــه ب ک
ــه بودجــه  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــد. محم ــی نمی مان ــی باق زیربنای
 عمدتــا بــر اســاس جــداول درآمــدی هزینــه ای تنظیــم می شــود
 تصریــح کــرد: دولــت بدهــی  انباشــته ای بــه پیمانــکاران 
و ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارد و امــروز بــا 400 هــزار میلیــارد 

تومــان در طرح هــای نیمه تمــام کشــور مواجهیــم.  فــارس

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه تردیــدی نداریــم کــه آمریــکا 
دشــمن ماســت، گفــت: فــردا در جلســه هیئــت نظــارت بــر 
برجــام، واکنــش ایــران را بــه اقــدام آمریــکا اعــالم خواهیــم 

کــرد.
حســن  حجت االســالم  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
روحانــی بــه مناســبت روز دانشــجو کــه در دانشــگاه تهــران 
ــود، گفــت: همــه ســخنانی کــه طیف هــای  ــه ب حضــور یافت
مختلــف دانشــجویی بیــان کردنــد و مــن اســتفاده کــردم، بــا 

لحن هــای مختلــف، همــه اش زیبــا بــود. زیبایــی دانشــگاه 
ــاد اســت. ــان نق ــا و زب ــاز، گوی ــان ب ــه زب ب

روحانــی افــزود: آن روزی کــه سراســر دانشــگاه تهــران 
تبدیــل می شــد بــه شــعار علیــه اســتکبار و اســتعمار، چقــدر 
زیبــا بــود. دانشــگاه همــواره پیشــران و پیشــتاز بــوده اســت؛ 
ــق  ــگاه ح ــم دانش ــردم و ه ــم م ــه، ه ــوزه علمی ــد ح همانن

بزرگــی بــه گــردن مــا دارنــد.
 رئیس جمهــور تصریــح کــرد: درخصــوص انتخابــات آمریــکا 

ایــران تنهــا کشــوری بــود کــه همچنــان می گویــد نــه 
ــر در  ــک نف ــاال ی ــزده، ح ــه غم ــت و ن ــده اس ــحال ش خوش
آمریــکا انتخــاب شــده اســت و برنامه هــای او هــم در 
آینــده اعــالم خواهــد شــد و مــا  مســیر خودمــان را ادامــه 
او خیلــی چیزهــا دلــش می خواهــد بلــه،   می دهیــم. 
ــد ــف کن ــام را تضعی ــد برج ــش بخواه ــت دل ــن اس  ممک
دلــش بخواهــد برجــام را پــاره کنــد؛ مگــر ملــت مــا 
می گــذارد. آمریــکا نمی توانــد تاثیرگــذار بــر اراده مــا باشــد. 
نمی توانــد بــر اســتقامت و ایســتادگی مان تاثیرگــذار باشــد.

ــا  ــت: م ــار داش ــخنانش اظه ــری از س ــش دیگ وی در بخ
هیــچ قدمــی در مســئله برجــام برنداشــتیم؛ مگــر آنکــه بــا 
مقــام معظــم رهبــری مشــورت کردیــم و جلســه گذاشــتیم. 
ــد  ــده داده ان ــه بن ــه ایشــان خطــاب ب ــی ک  نامه هــای مکتوب
و دســتوری کــه بنــده روی ایــن نامه هــا نوشــته ام، موجــود 
ــر  ــند، مگ ــان بنویس ــه ایش ــوده ک ــه ای نب ــچ نام ــت. هی اس

اینکــه بنــده دســتور اجــرای کامــل بدهــم.
روحانــی افــزود: آمریکایی هــا و صهیونیســت ها می خواســتند 
ــه  ــا ک ــن معن ــد. بدی ــان راه بیندازن ــی را در جه ایران هراس
ــت؛  ــاک اس ــی خطرن ــه جهان ــا و جامع ــرای اروپ ــران ب ای
ــران را ذیــل فصــل ۷ شــورای  ــده ای ــه همیــن دلیــل پرون ب
ــش  ــح و آرام ــران، صل ــه ای ــا ک ــن معن ــد. بدی ــت بردن امنی

ــه اســت. ــه خطــر انداخت ــان را ب جه
رئیس جمهــور ادامــه داد: هــدف از مذاکــرات ایــن بــود 
کــه مــا بــه دنیــا بگوییــم آمریــکا و صهیونیســت دروغ 
 می گوینــد و اگــر خطــری وجــود دارد، از ســوی آمریــکا 

و صهیونیست ها، جهان را تهدید می کند.
ــر کســی چشــم طمــع داشــته  ــار داشــت: اگ ــی اظه روحان

باشــد، ملــت مــا بــا قاطعیــت می ایســتد. اگــر روزی خطــر 
باشــد، همــه ملــت مــا بســیجی هســتند. بســیج، یــک گروه 

خــاص نیســت. 
وی بــا اشــاره بــه تحریم هــای بانکــی گفــت: مــا امــروز بــا 
ــک  ــم. ی ــا کار می کنی ــای کوچــک و متوســط در دنی بانک ه
تعــداد بانک هایــی هســتند کــه می ترســند؛ البتــه ایــن 
ــا، ۶ کشــور هســتند  ــه درســتی اســت. طــرف م ــه، نکت نکت
بعضــی  از آن هــا بــا مــا دوســت هســتند، بــا بعضــی از آن هــا 
ــن 5+۱  ــکا کــه جــزو ای ــم و آمری رابطــه نســبتا خــوب داری
اســت، خصــم و دشــمن ماســت و مــا تردیــدی نســبت بــه 

ایــن مســئله نداریــم.
وی تأکیــد کــرد: آمریکایی هــا تــا جایــی کــه بتواننــد 
 می خواهنــد بــه مــا فشــار بیاورنــد؛ لــذا مــا بایــد مقاومــت 

و ایستادگی کنیم و باید راه حلش را پیدا کنیم.
 آن هــا ممکــن اســت تخلــف کننــد و تخلــف هــم می کننــد 
کــه مــورد اخیــرش همیــن قانــون داماتــو اســت کــه 

ــد. ــام می دهن ــد انج ــام دارن ــالف برج برخ
روحانــی ادامــه داد: اگــر ایــن قانــون اجرایــی شــود، نقــض 
فاحــش و صریــح برجــام اســت و بــا واکنــش بســیار تنــد 
مــا مواجــه خواهــد شــد. روحانــی گفــت: تردیــد نکنیــد در 
ــالف  ــود و اخت ــم ب ــدا خواهی ــک ص ــه ی ــام هم ــض برج نق
نظــری میــان دولــت و مجلــس نداریــم. همــه قــوا زیــر نظــر 
ــب شــده  ــون تصوی ــن قان ــد. همی ــت می کنن ــری فعالی رهب
ــد  ــکا امضــا کن ــور آمری ــر رئیس جمه  در کنگــره و ســنا را اگ
ــف  ــا تخل ــم م ــدار ه ــن مق ــی ای ــد، حت ــق کن ــد تعلی و بع
برابــر آن عکس العمــل  نشــان  برجــام می دانیــم و در 

خواهیــم داد. مهــر

رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه توقــع رهبــر 
انقــالب باعــث فعــال شــدن دیــوان محاســبات در 
ــتگاه های  ــت: دس ــد، گف ــی ش ــای نجوم حقوق ه
ــوان  ــه دی ــا اینک ــد ت ــا را برنگرداندن ــی پول ه دولت

ــد. ــبات وارد ش محاس
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
ــه  ــه ب ــانه ها ک ــا رس ــود ب ــری خ ــت خب در نشس
ــه  ــاره گالی ــزار شــد درب ــس برگ مناســبت روز مجل
ــه در  ــر اینک ــی ب ــالب مبن ــم انق ــر معظ ــر رهب اخی
ماجــرای حقوق هــای نجومــی بــه ابهامــات مــردم 
ــه کجــا  پاســخ داده نشــد و اینکــه ایــن اشــکال ب
برمی گــردد، اظهــار داشــت: حتمــا ســرعت عملــی 
کــه مــورد توقــع حضــرت آقــا بــوده، درســت 

ــن  ــه ای ــد ک ــن فرمودن ــه م ــم ب ــار ه ــت؛ یک ب اس
ــده  ــه ش ــزاف گرفت ــورت گ ــه ص ــه ب ــی ک  پول های
بایــد برگردانــده شــود کــه ایــن توقــع ســنجیده ای 

اســت.
وی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل بــود کــه مــا اول 
ــم؛ چــون  ــرار داری ــم در کجــا ق ــد ببینی ــم بای گفتی
رقم هــای مختلفــی از ســوی رســانه ها مطــرح 
می شــد و تــا جایــی کــه مــن اطــالع دارم، آن اوایل 
قــدری هــم تیــر در تاریکــی انداختــه می شــد 
بیــان می کــرد  را   و هــر کســی یــک مــوردی 

و تعمیم می داد.
ــان  ــالمی خاطرنش ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــا ای ــن کار م ــن اولی ــرد: بنابرای پرونده هــا ک همــه  بگوییــم  محاســبات   دیــوان 

را بررســی کنــد کــه ایــن کار انجــام و معلــوم شــد 
کــه حــدود 400 نفــر تخلــف کرده انــد کــه ایــن در 
 دو بخــش بــوده اســت؛ حقوق هــای دریافتــی 

و تسهیالت قرض الحسنه.
ــرای  ــته ب ــاه گذش ــرف دو م ــت: ظ ــی گف الریجان
گــزارش  در  و  وقــت گذاشــتیم  ایــن موضــوع 
روزهــای اخیــر دیــوان محاســبات نیــز اعــالم شــد 
 کــه 3۶0 تــا 3۷0 نفــر پول هــا را برگردانده انــد 
و ۱0 تــا ۱۲ نفــر باقــی مانده انــد کــه پرونــده آن هــا 

ــه دادگاه می فرســتند. را ب
وی تاکیــد کــرد: مــا مســئله را حتمــا دنبــال 
ــی  ــتم نظارت ــز سیس ــده نی ــرد و در آین ــم ک خواهی

ــود. ــد ب ــدی خواه ج

رئیس مجلس:

دستگاه های دولتی برای برگرداندن حقوق های نجومی کاری نکردند

روحانی در دانشگاه تهران تاکید کرد:

بی تردید آمریکا، دشمن ماست
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 بیمــه، نقــش مهمــی در بیشــتر کشــورهای جهــان دارد 
انــواع  از  خــود  خســارت های  جبــران  بــرای  مــردم   و 

مــا  کشــور  در  می کننــد.  اســتفاده  بیمه هــا  اقســام  و 
ــد آن بســیار کــم اســت.  متاســفانه شــناخت از بیمــه و فوای
ــده  ــث ش ــز باع ــا نی ــت بیمه ه ــات بی کیفی ــار آن خدم در کن
ــه شــدت کاهــش  ــرای اســتفاده از ایــن خدمــات ب رغبــت ب

ــاری  ــت، اجب ــکار دول ــا راه ــم تنه ــل ه ــن دلی ــه همی ــد؛ ب یاب
ــا دســت کم از ایــن طریــق  کــردن بســیاری از بیمه هاســت ت
ــوان یکــی از بخش هــای  ــه عن هــم گــردش صنعــت بیمــه ب
ــم  ــد و ه ــردش باش ــه در گ ــت همیش ــدی دول ــم درآم مه
ــراد  ــرای اف ــه ب ــه فاجع ــر ب ــارت ها منج ــن خس کوچک تری

نشــود. 
در ایــن میــان یکــی از معــدود رشــته های فراگیــر بیمــه کــه 
ــه شــخص  ــف شــده، بیم ــاری تعری ــون اجب ــر اســاس قان ب
ثالــث اســت؛ بیمــه ای کــه راننــدگان وســایل نقلیــه موتــوری 
ــش  ــا نق ــث در آن ه ــخص ثال ــه ش ــی ک ــل حوادث را در مقاب
ــته  ــن رش ــال، همی ــن  ح ــی در عی ــد. ول ــه می کن دارد، بیم
ــدان  دارای بیشــترین ضریــب خســارت اســت و بیمه هــا چن
دل خوشــی از ایــن نــوع خدمــات ندارنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
هــم بیمه هــا ســعی می کننــد بــا ایجــاد قوانیــن ســختگیرانه 

ــند. ــته باش ــراد داش ــی اف ــری در بی مباالت ــهم کمت س
    سختگیری برای رانندگان مقصر

ــش  ــث کاه ــخص ثال ــه ش ــرات بیم ــن تغیی ــی از آخری  یک
اســاس  بــر  اســت.  مقصــر  راننــدگان  بیمــه  پوشــش 
ــش  ــه، پوش ــرکت های بیم ــه ش ــده ب ــتورالعمل ابالغ ش دس
بیمه نامــه شــخص ثالــث بــرای راننــدگان مقصــر در حــوادث 
در مــاه حــرام و غیرحــرام بیــش از ۱۹۰ میلیــون تومــان 
ــث  ــخص ثال ــه ش ــد بیم ــه جدی ــود. در آیین نام ــد ب نخواه
ــالغ  ــا اب ــه نمایندگی ه ــاری ب ــال ج ــاه س ــه از 28 خردادم  ک
ــدگان  ــرای رانن ــث ب ــخص ثال ــش ش ــده، پوش ــی ش و اجرای

مســئول خســارت در نظــر نگرفته انــد؛ البتــه اگــر راننــده 
ــد  ــث باش ــخص ثال ــوده و ش ــه نب ــئول حادث ــر و مس مقص
ــد. ــد ش ــاظ خواه ــش لح ــرام برای ــاه ح ــه م ــش بیم پوش

ــون  ــه قان ــن ابالغی ــزارش در جدیدتری ــن گ ــاس ای ــر اس  ب
شــخص ثالــث تصریــح شــده: دارنــده وســیله نقلیــه مکلــف 
ــه  ــده ب ــی واردش ــارت های بدن ــش خس ــرای پوش ــت ب اس
ــرد  ــه م ــزان دی ــه می ــت کم ب ــه، دس ــبب حادث ــده مس رانن
مســلمان در مــاه غیرحــرام، بیمــه حــوادث اخــذ کنــد. مبنــای 
محاســبه میــزان خســارت قابــل پرداخــت بــه راننــده مســبب 
حادثــه، معــادل دیــه فــوت یــا دیــه یــا آرش جــرح در فــرض 
ــرام  ــاه غیرح ــلمان در م ــرد مس ــه م ــی ب ــارت بدن  ورود خس
و هزینــه معالجــه آن اســت. ســازمان پزشــکی قانونــی مکلف 
اســت بــا درخواســت راننــده مســبب حادثــه یــا شــرکت بیمــه 
ــن  ــده را تعیی ــی واردش ــه بدن ــد صدم ــوع و درص ــوط، ن  مرب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــق بیم ــی و ح ــه اجرائ ــد. آیین نام ــالم کن و اع
ایــن بیمه نامــه بــه پیشــنهاد بیمــه مرکــزی پــس از تصویــب 
ــران می رســد. ــه تصویــب هیئــت وزی ــی بیمــه ب شــورای  عال

    مسئولیت رانندگان
در واقــع بــا ایــن اقــدام قانونگــذار خواســته مســئولیت 
ــه  ــد و آنگون ــرار ده ــد ق ــورد تاکی ــوادث م ــدگان را در ح رانن
کــه مشــخص اســت راننــدگان بایــد احتیــاط بیشــتری 
داشــته باشــند. امیدواریــم بــا ایــن قانــون، راننــدگان احتیــاط 
ــدری از  ــد و ق ــر بگیرن ــی در نظ ــگام رانندگ ــتری را هن بیش

ــود. ــم ش ــورمان ک ــی در کش ــراش رانندگ ــوادث دلخ ح

کیمیای وطن بررسی کرد:

 پوشش بیمه نامه شخص ثالث آب رفت
   پوشــش بیمه نامــه شــخص ثالــث بــرای راننــدگان مقصــر در حــوادث در مــاه حــرام و غیرحــرام، بیــش از ۱۹۰ میلیــون تومــان 

ــد بود نخواه

ــر  ــار دیگ ــرای ب ــت ب ــی اس ــتی مدت ــات پس ــه خدم تعرف
ــار هــم ماننــد  دســتخوش تغییــر شــده اســت؛ امــا ایــن ب
دفعــات پیــش اطالع رســانی مشــخصی در ایــن خصــوص 
ــر تعرفه هــای  ــه تغیی ــن مصوب ــی مت ــه و حت صــورت نگرفت
ایــن گــزارش روی ســایت  پســتی تــا زمــان ارســال 

ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات کــه 
ــه  ــرار نگرفت ــه را دارد، ق ــه تعییــن تعرف وظیف
اســت. ســال گذشــته نیــز گزارش هــای 
مختلفــی درخصــوص افزایــش بی ســروصدای 
تعرفه هــای پســتی منتشــر شــد و درنهایــت 
بــار  هــر  پیگیری هــا  تمــام  وجــود  بــا 
شــرکت پســت تــوپ را بــه زمیــن رگوالتــوری 

ــه  ــری ب ــر س ــال، اگ ــن ح ــا ای ــس. ب ــت و برعک می انداخ
ســایت شــرکت پســت بزنیــد و تعرفه هــای موجــود بــر روی 
آن را نــگاه کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه مصوبــه ای بــا 
تاریــخ 28 شــهریورماه ۱۳۹۵ بــر روی ســایت ایــن شــرکت 
ــه و آمــده اســت: »کمیســیون تنظیــم مقــررات  قــرار گرفت

ــا  ــورخ ۱۳۹۵.۶.28 ب ــماره 2۴۳ م ــه ش ــات در جلس ارتباط
ــوری اســالمی  ــه درخواســت شــرکت پســت جمه توجــه ب
ایــران بــرای تغییــر تعرفــه ارائــه  خدمــات پســتی، پیشــنهاد 
راســتای ســاده و شفاف ســازی هرچــه  در  را  ســازمان 
تغییــرات  و  تعرفــه خدمــات پســتی  بیشــتر ســاختار 
تعرفــه ای خدمــات پســتی مــورد بررســی 
ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــداول تعرف ــرار داد و ج ق
 را بــرای ارائــه  خدمــات پســتی تصویــب 
و جایگزیــن مصوبــه شــماره ۳ جلســه شــماره 
22۷ مــورخ ۱۳۹۴.۱۰.۶ کمیســیون کــرد.« 
بدیــن ترتیــب بــا نگاهــی گــذرا بــه متــن ایــن 
ــتی  ــای پس ــه تعرفه ه ــم ک ــه درمی یابی مصوب
در مدتــی کمتــر از ۹ مــاه، بــار دیگــر دســتخوش تغییر شــده 
 اســت. اگرچــه تغییــرات تعرفــه ای انــدک بــه نظــر می آینــد
امــا بایــد توجــه داشــت کــه در گذشــته از نظــر وزن و مقصــد 
تنــوع بیشــتری لحــاظ می شــد و طیــف تعرفــه ای بــه 

ــنا ــود. ایس ــروز ب ــر از ام ــب متنوع ت مرات

نظــام  بازطراحــی  از  مرکــزی  بانــک  رئیــس کل 
و گفــت:  داد  خبــر  مرکــزی  بانــک   مالــی  نظــارت 
مطالبــات  بــرای  مناســب  ذخیره گیــری  الزامــات 

کــرد. خواهیــم  ابــالغ  را  مشــکوک الوصول 
ثبــات  پایــش پیوســته و دقیــق   ولی الــه ســیف، 

مهــم  وظیفــه  را  بانک هــا  ســالمت  و 
نظارتــی بانــک مرکــزی دانســت و افــزود: 
ــول در  ــازار پ ــه ســهم بســیار ب ــا توجــه ب ب
مقایســه بــا بــازار ســرمایه در اقتصــاد 
بانک محــور ایــران، کســب اطمینــان از 
در  ریســک هایی کــه  قابلیــت کنتــرل 
ــان  ــود دارد و اطمین ــا وج ــت بانک ه فعالی

از پوشــش کافــی بــرای ریســک های مذکــور از اهمیــت 
از وقــوع  بایــد  زیــادی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه 
 بحران هــای بانکــی بــا توجــه بــه پدیــده خطرســاز 
و منحصربه فــرد ناشــی از »ریســک شــیوع« در صنعــت 

بانکــداری پیشــگیری کــرد. 

وی در ادامــه افــزود:  بــه دلیــل حساســیت های موجــود 
 بانک هــا بایــد در چهارچــوب قانــون پولــی و بانکــی
ــر  ــر ب ــررات ناظ ــز مق ــا و نی ــدون رب ــی ب ــات بانک عملی
ــد  ــه کســب وکار بپردازن ــررات احتیاطــی ب ــت و مق  فعالی
ــک مرکــزی  ــن موضــوع، بان ــت ای ــه اهمی ــا توجــه ب و ب
بــر رعایــت ایــن الزامــات نظــارت می کنــد. 
رئیــس شــورای پــول و اعتبــار از عــزم 
جــدی بانــک مرکــزی در رصــد ارتقــای 
ــی  ــام بانک ــی نظ ــات مال ــفافیت اطالع ش
خبــر داد و گفــت: شــفافیت اطالعــات 
مالــی مهم تریــن خصیصــه گزارشــگری 
مالــی اســت و در ادبیــات امــروز نیــز 
تلقــی  اقتصــادی  پایــدار  توســعه  برجســته  ارکان  از 

 . د می شــو
اهمیــت  از  بانکــی  نظــام  در  اصــل  ایــن   رعایــت 
و حساســیت زیــادی برخــوردار اســت و بانــک مرکــزی 
بــا جدیــت، ارتقــای آن را در نظــام بانکــی رصــد می کنــد.

معــاون وزیــر کشــاورزی اعــالم کــرد کــه گنــدم مــورد نیــاز بــرای تأمیــن نــان 
صنعتــی بــه ســنتی کشــور بــه صــورت کامــل از محــل تولیــد داخلــی تأمیــن 
ــدم  ــادرات گن ــدد ص ــه درص ــم؛ بلک ــه واردات نداری ــازی ب ــچ نی ــده و هی ش
ایرانــی بــه کشــورهای مختلــف هســتیم. علــی قنبــری اعــالم کــرد: امســال 
بالــغ بــر ۱۴.۵ میلیــون تــن گنــدم تولیــد شــد کــه ۱۱.۵ میلیــون تــن آن را بــه 
صــورت تضمینــی خریــداری کردیــم و رکــوردی بی نظیــر در تاریــخ کشــاورزی 
 ایــران بــه حســاب می آیــد و هیــچ مشــکلی بــرای تأمیــن آرد صنعــت نــان 
ــه آن نداریــم. وی افــزود: هم اکنــون آمادگــی صــادرات  و صنایــع وابســته ب
۳ میلیــون تــن انــواع گنــدم دروم و معمولــی بــه کشــورهای مختلــف وجــود 
دارد و خریــدار نیــز بــرای ایــن محصــول از کشــورهای مختلــف وجــود دارد. 
ــه  ــا ب ــاز خبازی ه ــورد نی ــدم م ــه گن ــان اینک ــا بی ــر کشــاورزی ب ــاون وزی مع
 صــورت کامــل تأمیــن شــده و هیــچ نیــازی بــه واردات ایــن محصــول نداریــم

ــان در کشــور  گفــت: یکــی از برنامه هــای دولــت افزایــش کیفیــت تولیــد ن
از نظــر شــرایط بهداشــتی و ارتقــای گلوتــن نان هــای مصرفــی مــردم اســت 
کــه در ایــن راســتا اقدامــات الزم انجــام شــده و میــزان پروتئیــن و گلوتــن در 
حــد اســتاندارد وجــود دارد. قنبــری اظهــار کــرد: در راســتای افزایــش کیفیــت 
تولیــد نــان در کشــور بــه نظــر می رســد صنعتــی کــردن تولیــد نــان در کشــور 
ــران بیشــتر ســازگار و از نظــر بهداشــت و ســالمت  ــردم ای ــه م ــا ذائق ــه ب ک
مناســب اســت، می توانــد جایــگاه مناســبی در کشــور بــرای تولیــد نــان بــه 

وجــود آورد. خبرآنالیــن

ــه  ــزوم عرض ــر ل ــد ب ــا تاکی ــران ب ــکبار ای ــل و خش ــه آجی ــس اتحادی رئی
ــد  ــی، تولی ــع تبدیل ــت صنای ــورس کاال گفــت: در صــورت تقوی کشــمش در ب
ــد شــد.  ــراه خواه ــری هم ــش ۵ براب ــا افزای ــران ب ــور در ای کشــمکش و انگ
ــورس  ــی درخصــوص وضعیــت عرضــه کشــمش در ب ــی ممقان علیرضــا ارزان
ــورس کاال از چنــدی پیــش مطــرح  کاال گفــت: بحــث عرضــه کشــمش در ب
ــه بــورس کاال ورود پیــدا  ــود؛ امــا طــی چنــد روز گذشــته ایــن محصــول ب ب
ــرد  ــاره ک ــورس کاال اش ــمش در ب ــه کش ــزان عرض ــه می ــت. وی ب ــرده اس  ک
و گفــت: ســاالنه بــه میــزان ۱۵۰ هــزار تــن کشــمش در کشــور تولیــد می شــود؛ 
امــا در حــال حاضــر ۵ هــزار تــن بــه صــورت پایلــوت در بــورس کاال عرضــه 
شــده تــا پــس از بازتــاب نتیجــه آن، تصمیمــات جــدی جهــت عرضــه بیشــتر 
ایــن محصــول در بــورس کاال اتخــاذ شــود. ارزانــی ممقانــی بــا بیــان اینکــه 
ــت:  ــود گف ــوب می ش ــا محس ــمش در دنی ــده کش ــومین تولیدکنن ــران س ای
آمریــکا، اولیــن تولیدکننــده کشــمش در دنیاســت کــه بــه میــزان ۳۱۵ هــزار 
تــن تولیــد دارد و پــس از آن ترکیــه ۳۰۰ هــزار تــن تولیــد دارد. در حــال حاضر 
فاصلــه ایــران بــا ایــن دو کشــور زیــاد اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان 
تولیــد کشــمش در ترکیــه و آمریــکا نزدیــک بــه یکدیگــر اســت، گفــت: ایــران 
بــا ۱۵۰ هــزار تــن تولیــد کــه تقریبــا نصــف تولیــد ترکیــه اســت، آمــار خوبــی را 
در ســطح دنیــا ارائــه داده؛ امــا در صــورت اصــالح مکانیــزم کشــاورزی کشــور 
ــا  ــران ب ــور در ای ــد کشــمکش و انگ ــد، تولی ــی قدرتمن ــع تبدیل و ایجــاد صنای

افزایــش ۵ برابــری همــراه خواهــد شــد. اقتصــاد آنالیــن

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از ارائــه طــرح آزادســازی ســهام عدالت 
خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح بایــد بــه تصویــب مجلس برســد. 

بیســتمین مجمــع  افتتــاح  علــی طیب نیــا در حاشــیه مراســم 
ــیه در  ــیا و اقیانوس ــزی آس ــپرده گذاری مرک ــرکت های س ــی ش عموم
جمــع خبرنــگاران دربــاره آزادســازی ســهام عدالــت توضیــح داد: مــا 
طرحمــان را در ایــن زمینــه ارائــه داده ایــم کــه بایــد در مجلــس مصــوب 

شــود. 
وی در ادامــه در پاســخ ایــن پرســش کــه آیــا ایــن طــرح بــه امضــای 
رئیس جمهــوری خواهــد رســید، گفــت: ایــن امــر بســتگی به نظــر مقام 
معظــم رهبــری خواهــد داشــت. همچنیــن طیب نیــا در ایــن مراســم 
بــه چشــم اندازهای اقتصــاد ایــران پــس از برجــام اشــاره کــرد و گفــت: 
در اقتصــاد کالن، در حالــی کــه رشــد اقتصــادی ســال ۱۳۹۱ ایــران برابر 
منفــی ۵.8 درصــد و ســال ۱۳۹2 برابــر منفــی 2.2 درصــد بــوده اســت 
پــس از برجــام تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور در ۳ ماهــه اول ۱۳۹۵ 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، ۴.۴ درصــد رشــد را نشــان 
ــر  ــت. وزی ــران اس ــادی ای ــار اقتص ــرای به ــرآغازی ب ــه س ــد ک می ده
اقتصــاد خاطرنشــان کــرد: همــه نهادهــای جامعــه اقتصــادی ایــران از 
جملــه بــازار ســرمایه، آمادگــی هرگونــه توســعه همــکاری بــا نهادهــای 
 اقتصــادی دیگــر کشــورها را دارنــد و پذیــرای ایده هــای ســازنده 

و طرح های جدید اقتصادی هستند. ایسنا

کیفیت نان، استاندارد است

کاغذ چینی، بالی جان صنعت کاغذسازی
ــر، صــدای  ــر از تولیدکننــدگان داخلــی، از جملــه مشــکالتی اســت کــه در چندســاله اخی ــا قیمــت ارزان ت ــی ب ورود کاغذهــای چین
 تولیدکننــدگان ایــن بخــش را درآورده اســت؛ تولیدکننــدگان داخلــی می گوینــد کــه کاغــذ چینــی وارد کشــور می شــود و بــا نــام 

و برند ایرانی با قیمت گران تر به فروش می رسد.

در قاب تصویر

ارائه طرح آزادسازی سهام عدالتعرضه کشمش باید در بورس تداوم یابد

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 313 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خشکبار در بازار )ریال(

آلبالو خشک درجه یک  

 آلو بخارا رسمی 
درجه یک  

1۲5,۰۰۰

15۰,۰۰۰آلو بخارا ممتاز درجه یک  

انجیر خشک معمولی 
درجه دو  

۲۶۰,۰۰۰

انجیر خشک معمولی 
درجه یک  

3۰۰,۰۰۰

 بادام با پوست 
درجه یک  

1۰۰,۰۰۰

بادام پوست کاغذی 
درجه یک  

3۶۰,۰۰۰

11۰,۰۰۰

انتقاد از افزایش صدور چک بی محل
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــد  ــران بای ــه مدی ــالم اینک ــا اع ب
اقتصــادی  پیچیــده   مســائل 
ــه  ــد همیش ــد و نبای ــل کنن را ح
بــه فکــر بودجــه باشــند، گفــت: 
حاضــر  حــال  در  متاســفانه 
ــن ۱۰  ــاالنه بی ــه س ــم ک می بینی
تــا ۱2 میلیــون چــک بی محــل صــادر می شــود و ارزش 

امضای مدیران بر پای چک ها از بین رفته است. 
ــگاه  ــر بن ــان اینکــه بزرگ تریــن ســرمایه یــک مدی ــا بی وی ب
اعتمــادی اســت کــه دیگــران بــه وی دارنــد، اظهــار داشــت: 
مدیــران بایــد بــه ایــن امــر توجــه داشــته باشــند کــه در تمــام 
ــا  ــود دارد، ب ــران وج ــه مدی ــه ب ــادی ک ــه اعتم ــر پای ــا ب دنی
ــا وارد ســرمایه گذاری و پرداخــت تســهیالت می شــوند؛  آن ه
بنابرایــن در هــر وضعیتــی از مدیریــت کــه قــرار دارنــد، بایــد 
ــر صنعــت، معــدن  ــر توجــه داشــته باشــند. وزی ــن ام ــه ای  ب
ــه  ــه امضــای تفاهم نامــه ایــن وزارتخان ــا اشــاره ب و تجــارت ب
بــا گــروه اوراســیا گفــت: مــا االن بــا گــروه اوراســیا بــه تفاهــم 
ــی  ــارت ترجیح ــه تج ــم ک ــد داری ــیدیم و قص ــدی رس  جدی
ــه ســمت تجــارت  ــم و پــس از آن ب ــا آن هــا شــروع کنی را ب
ــرای کشــور مــا بســیار خــوب اســت. ــن ب ــم کــه ای آزاد بروی

نفع واردکنندگان خودرو از بودجه ۹۶
بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال ۹۶ کل کشــور، درآمــد دولــت 
ــون  ــده 2 میلی ــال آین ــودرو در س ــوق ورودی خ ــل حق  از مح
ــاس  ــر اس ــد. ب ــش می یاب ــال کاه ــارد ری ــزار میلی و 2۵۰ ه
الیحــه بودجــه ســال ۹۶ کل کشــور، درآمــد دولــت از محــل 
ــون و ۱۷۵  ــده ۳2 میلی ــال آین ــودرو در س ــوق ورودی خ حق
هــزار میلیــون ریــال در نظــر گرفتــه شــده کــه نســبت بــه رقــم 
مصــوب بودجــه ســال جــاری کــه ۳۴ میلیــون و ۴2۵ هــزار 
ــال  ــون ری ــون و 2۵۰ هــزار میلی ــوده، 2 میلی ــال ب ــون ری میلی
ــن  ــر ای ــان ب ــی کارشناس ــد. برخ ــان می ده ــش را نش کاه
باورنــد کــه دولــت در اقدامــی بــرای دفــاع از واردات خــودرو 

ــن کار را انجــام داده اســت. ای

 صادرات ۳۸۰ میلیون دالری 

محصوالت شیالت
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
جــاری بیــش از ۳8۰ میلیــون دالر صــادرات محصــوالت 
ــراز  ــته ت ــال گذش ــت: در س ــت، گف ــم داش ــیالت خواهی ش
ــت.  ــوده اس ــت ب ــد مثب ــیالت، ۱۵۰ درص ــش ش ــاری بخ تج
حســن صالحــی در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه ســال 
گذشــته صــادرات محصــوالت شــیالت از کشــور ۳۵۰ میلیــون 
دالر و میــزان واردات ایــن محصــوالت ۱۵۰ میلیــون دالر بــوده 
اســت، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس مــا 2۰۰ میلیــون دالر 
افزایــش صــادرات در مقابــل واردات داشــتیم و تــراز تجــاری 
بخــش شــیالت، ۱۵۰ درصــد مثبــت بــوده اســت. وی اضافــه 
کــرد: در کنــار تولیــد محصــوالت شــیالت، اقــدام بــه واردات 
ایــن محصــوالت نیــز می شــود؛ امــا نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــه تــراز تجــاری در ایــن بخــش مثبــت اســت. معــاون وزیــر 
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــاورزی در بخ ــاد کش جه
اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری بــرای تولیــد 2۰ هــزار تــن 
ماهــی در قفــس هدفگــذاری شــده، افــزود: ایــن رقم توســط 
معــاون اول رئیس جمهــور نیــز ابــالغ شــده و مــا امیدواریــم 
بــا برنامه ریزی هایــی کــه صورت گرفتــه بــه ایــن هــدف 

برســیم.

چرا اشتغالزایی در ایران دشوار است؟
اکونومیســت در تحلیلــی بــه وضعیــت اشــتغالزایی در ایــران 

پرداخــت. 
در ایــن گــزارش آمــده اســت: اداره یــک شــرکت خصوصــی 
شــاخص  در  ایــران  اســت.  دشــوار  بســیار  ایــران  در 
 ســهولت کســب و کار بانــک جهانــی از میــان ۱۹۰ کشــور 
در رتبــه ۱2۰ قــرار دارد. بــه عــالوه یافتــن فاینانــس هم دشــوار 
اســت. بازپرداخــت حــدود ۱2 درصــد از وام هایــی کــه از ســوی 
 بانک هــای ایرانــی پرداخــت شــده اند بــه تأخیــر افتــاده 
و شــاید رقــم واقعــی از ایــن هــم بیشــتر باشــد. در نتیجــه 
دهنــد.  وام  بــاال  قیمــت  بــا  می تواننــد  تنهــا  بانک هــا 
ــد  ــدود ۹ درص ــر ح ــال حاض ــی در ح ــره واقع ــای به نرخ ه
اســت. همچنیــن ســهم جالــب توجهــی از فاینانــس نصیــب 

بخــش دولتــی می شــود. 
بــازار اشــتغال ایــران دســت کم در میان مــدت بــا موانــع 
بیشــتری روبه روســت. پیش بینــی می شــود نیــروی کار 
ــاالنه 2.۵  ــال 2۰2۵، س ــا س ــال ت ــج س ــدت پن ــران در م ای
درصــد رشــد کنــد کــه برابــر بــا حــدود ۳ میلیــون نیــروی کار 
جدیــد اســت. ایــن مشــکل بــرای جوانــان و زنــان بــا نــرخ 
ــدیدتر  ــد، ش ــد و ۱۹.۷ درص ــب 2۵.2 درص ــه ترتی ــکاری ب بی

اســت.

بنزین گران نمی شود
مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
نفتــی بــا بیــان اینکــه قیمــت بنزیــن در ســال جدیــد 
ــا حــذف کارت ســوخت  ــظ ی ــاره حف ــد، درب افزایــش نمی یاب
ــاره کارت ســوخت منتظــر تصمیــم مجلــس  ــز گفــت: درب  نی

هستیم. 
ــش  ــر افزای ــی ب ــه ســوالی مبن ــی در پاســخ ب ــاس کاظم عب
ــه  ــد مصوب ــازه دهی ــت: اج ــل گف ــت گازوئی  2۰ درصــدی قیم

و بودجه ارائه شود تا ببینیم قیمت ها چقدر است. 
ــرای ســاخت  ــا شــرکت های خارجــی ب ــاره مذاکــره ب وی درب
و توســعه پاالیشــگاه ها توضیــح داد: شــرکت های زیــادی 
اظهــار تمایــل می کننــد کــه نیازمنــد 2 تــا ۳ میلیــارد تومــان 
ســرمایه هســتند؛ امــا پیشــرفت خوبــی در مذاکــرات حاصــل 
شــده و کارهــای پاالیشــگاه آبــادان کــه دولتــی بــود در حــال 

آغــاز اســت. 
معــاون وزیــر نفــت دربــاره افزایــش قیمــت بنزیــن در الیحــه 
بودجــه ســال ۹۶ توضیــح داد: ۵ درصــدی کــه در بودجــه ذکــر 
شــده هــر ســال وجــود دارد و از محصــول برداشــته می شــود؛ 
امــا قیمت هــا ثابــت می مانــد. فکــر نمی کنــم افزایــش 
ــن  ــم همی ــل ه ــال های قب ــرا س ــیم؛ زی ــته باش ــت داش قیم

روال وجــود داشــت.

دما در اصفهان ۴ درجه کاهش می یابد
کل  اداره  پیش بینــی  رئیــس 
هواشناســی اصفهــان گفــت: دمای 
ــد روز  ــی چن ــان ط ــوای اصفه ه
آینــده بیــن 2 تــا ۴ درجــه کاهش 

می یابد. 
حســن خدابخــش اظهــار داشــت: 
ــی  ــه های هواشناس ــل نقش تحلی
بیانگــر ادامــه فعالیــت ســامانه ناپایــدار بــر روی اســتان اصفهــان 
ــه  ــر هفت ــا آخ ــاس ت ــن اس ــر ای ــت: ب ــان داش ــت. وی بی اس
وضعیــت جــوی بــه  صــورت قســمتی ابــری گاهــی افزایــش ابــر 
ــی  ــژه در مناطــق غرب ــارش به وی ــاد نســبتا شــدید و ب و وزش ب
پیش بینــی می شــود. خدابخــش تصریــح کــرد: در بعضــی 

ــود.  ــاد شــدید خواهــد ب مناطــق گاهــی وزش ب
 وی افــزود: روز پنجشــنبه هــوای اصفهــان بــه صورت کمــی ابری
گاهــی افزایــش ابــر و وزش بــاد نســبتا شــدید و بــارش پراکنــده 

ــود. ــی می ش پیش بین

 حضور موفق ورق خودروی 

چهارمحال و بختیاری در متافو
شــرکت ورق خــودروی چهارمحــال و بختیاری  کیمیای وطن
ــه در  ــو ک ــران متاف ــی ای ــگاه بین الملل ــیزدهمین نمایش در س
ــزار شــد ــران برگ ــی ته ــی نمایشــگاه های بین الملل  محــل دائم

ــد  ــرض دی ــود را در مع ــوالت خ ــتاوردها و محص ــن دس آخری
بازدیدکننــدگان داخلــی و خارجــی قــرار داد. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی شــرکت ورق خــودرو، در ایــن نمایشــگاه شــرکت ورق 
خــودرو بــا هــدف معرفــی محصــوالت مختلــف تولیدی خــود از 
 DX۵۴-DX۵۳ ــی ــوق کشش ــی - ف ــای کشش ــه گریده  جمل
 E۳۳۵ و E2۷۵ و اســتحکام بــاالی میکروآلیــاژی DX۵۶ و 
و دوفــازی و همچنیــن گســترش راهکارهــای روابــط تجــاری در 
ــهم  ــش س ــه افزای ــدف از جمل ــای ه ــن و بازاره ــره تأمی زنجی
فعــال  حضــوری  جدیــد،  بازارهــای  بــه  ورود  و   صــادرات 
ــرکت های  ــان و ش ــه بازرگان ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــترده داش و گس
ــه  ــرکت FIVES فرانس ــک و ش ــون CMI بلژی ــی همچ  خارج
بــا حضــور و تشــکیل جلســه در غرفــه شــرکت ورق خــودرو بــا 
توانمندی هــای ایــن شــرکت در حــوزه تولیــد محصــوالت 
گالوانیــزه صنعتــی و خودرویــی آشــنا شــدند کــه نقطــه نظــرات 
ــت  ــن شــرکت دریاف ــان توســط مســئوالن و کارشناســان ای آن
ــرکت ورق  ــوالت ش ــاالی محص ــت ب ــه کیفی ــه ب ــا توج ــد. ب ش
ــن  ــوالت ای ــا، محص ــتانداردهای روز اروپ ــب اس ــودرو و کس خ

شرکت مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

 ساخت اولین پایانه استاندارد اتوبوس 

در کرمان
مدیــر عامــل ســازمان اتوبوســرانی کرمــان و حومــه از ســاخت 
اولیــن پایانــه  اســتاندارد اتوبــوس در کرمــان خبــر داد. محمود 
ایرانمنــش گفــت: طــی بازدیــدی کــه به  همــراه شــهردار کرمان 
و معاونــان شــهردار از نقــاط پیش بینی شــده بــرای ســاخت پایانــه  
اســتاندارد داشــتیم، میــدان خواجــو بــرای ایــن منظــور در نظر 
گرفتــه شــد. وی افــزود: بــا توســعه  شــهر و بــه  تبع آن توســعه  
ــاوگان اتوبوســرانی، نیازهــای حــوزه   ــه ن زیرســاخت ها از جمل
حمل ونقــل از جملــه ســاخت پایانه هــای اســتاندارد ضــرورت 
دارد. ایرانمنــش تصریــح کــرد: ســاخت پایانــه  میــدان خواجــو 
ــاز  ــع آغ ــر مرب ــزار مت ــش از ۵ ه ــاحت بی ــه مس ــی ب در زمین
ــی  ــاه عموم ــرای رف ــرد: ب ــان ک ــت. وی خاطرنش ــده اس  ش
ــتراحتگاه  ــه، اس ــول روز، نمازخان ــوس در ط ــای اتوب و راننده ه
ــت  ــارژ کارت بلی ــروش و ش ــه  ف ــتی و باج ــرویس بهداش س

ــه شــده اســت. ــن محــل در نظــر گرفت ــک در ای الکترونی

 اصفهانی ها بیش از 1/۳ میلیارد لیتر 

بنزین سوزاندند
ــه  ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش ــر عام مدی
ــش  ــاه ۹۵، بی ــان آبان م ــا پای ــا ت ــت: اصفهانی ه ــان گف اصفه
از یــک میلیــارد و ۳2۳ میلیــون لیتــر بنزیــن مصــرف کردنــد. 
حســین صادقیــان در گفت وگــو بــا ایمنــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
در هشــت مــاه نخســت امســال یــک میلیــارد و ۳2۳ میلیــون 
و ۳8۷ هــزار و ۶۴۷ لیتــر بنزیــن در اســتان اصفهــان مصــرف 
شــد، اظهــار داشــت: میــزان مصــرف بنزیــن در اســتان نســبت 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 2.۷۹ درصــد رشــد داشــته  ب
اســت. بــه گفتــه وی تــا پایــان آبان مــاه ۹۴ در اســتان اصفهــان 
یــک میلیــارد و 28۷ میلیــون و ۴۳2 هــزار و ۵۱۳ لیتــر بنزیــن 
ــه کاهــش 2۴.۷۷ درصــدی نفــت  ــان ب مصــرف شــد. صادقی
ــان  ــا پای ــت: ت ــرد و گف ــاه ۹۵ اشــاره ک ــا آخــر آبان م ســفید ت
آبــان امســال، ۱۹ میلیــون و ۰2۳ هــزار و ۷۰۰ لیتــر نفــت ســفید 
در اســتان ســوزانده شــد کــه میــزان مصــرف در مــدت مشــابه 
ســال قبــل، 2۵ میلیــون و 28۶ هــزار و 2۰۰ لیتــر بــود. وی بــا 
 بیــان اینکــه تــا پایــان آبان مــاه یــک میلیــارد و ۵88 میلیــون 
و ۰28 هــزار و ۱۰۰ لیتــر گازوئیــل در اســتان مصــرف شــد 
ــارد  ــک میلی ــته ی ــال گذش ــابه س ــدت مش ــرد: در م ــد ک  تاکی
و 8۳۵ میلیــون و ۹۶۳ هــزار و ۴۹۳ لیتــر گازوئیــل در اســتان 
ــن  ــدی ای ــش ۱۳.۵۰ درص ــان از کاه ــه نش ــد ک ــرف ش مص

ــی در ســال جــاری اســت. ــرآورده نفت ف

 1۴ هزار خانوار محروم 

صاحب مسکن می شوند
روســای بنیــاد مســکن و ســتاد اجــرای فرمــان امــام)ره( 
تفاهم نامــه ای بــرای احــداث ۱۴ هــزار واحــد مســکن محرومــان 
امضــا کردنــد. تفاهم نامــه احــداث ۱۴ هــزار واحــد مســکن 
ــا  ــور ب ــر کش ــعه یافته سراس ــر توس ــق کمت ــان در مناط محروم
ــای  ــای روس ــه امض ــان ب ــارد توم ــر ۳۵۰ میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و ســتاد اجــرای فرمــان امــام 
خمینــی)ره( رســید کــه طبــق آن در ۱8 اســتان کشــور تــا ســال 
۱۳۹۷ بــه مــرور ۱۴ هــزار مســکن تکمیــل می شــود و در اختیــار 
ــای  ــن واحده ــک از ای ــر ی ــرد. ه ــرار می گی ــرایط ق ــدان ش واج
مســکونی حــدود 2۵ تــا ۳۰ میلیــون تومــان هزینــه دارد که ۱8.۵ 
میلیــون تومــان تســهیالت آن توســط بنیــاد مســکن پرداخــت 
می شــود. حــدود ۳.۵ میلیــون تومــان کمــک بالعــوض از ســوی 
ــود  ــت می ش ــی)ره( پرداخ ــام خمین ــان ام ــرای فرم ــتاد اج  س

و مابقی از طریق منابع مالی بنیاد مسکن خواهد بود.

بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزیافزایش بی سروصدای تعرفه های پستی
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حتما بخوانید!
ایجاد شورای ایمنی در مدارس اصفهان

 تالش نکردند
Z.Nasiri@eskimia.ir

زهرا نصیریکیمیای وطن

عالمــه آیــت هللا ســید محمــد حســن میرجهانــی طباطبایــی 
فرزنــد میرســیدعلی محمدآبــادی جرقویــه ای اصفهانــی)ره( 
در قریــه محمدآبــاد جرقویــه ســفلی از توابع اســتان اصفهان 
ــت  ــل بی ــتدار اه ــریف و دوس ــی، ش ــواده ای مذهب در خان
عصمــت و طهــارت در ســال 1276 قــدم بــه عرصــه وجــود 
ــت  ــی دوران طفولی ــس از ط ــی پ ــت هللا میرجهان ــاد. آی  نه

و کودکــی در ســن پنــج ســالگی وارد مکتــب شــد و در هفت 
ــه انضمــام کتــب فارســی  ســالگی تمــام قــرآن مجیــد را ب
فراگرفــت. ســپس بــه یادگیــری مقدمــات زبــان عربــی اعم 
ــیوطی  ــاب س ــمتی از کت ــت و قس ــو پرداخ ــرف و نح  از ص
ــود  ــکونت خ ــل س ــتای مح ــالی روس ــی از فض ــزد یک را ن
فراگرفــت. بعــد از آن بــرای ادامــه تحصیــل وارد حــوزه 
علمیــه اصفهــان شــد و در مدرســه صــدر بــازار ســاکن 
گشــت. اهمیــت ایــن شــخصیت فرهیختــه و عالــم ربانــی 
کــه در دیــار نصــف جهــان ظهــور یافــت و ســپس بــه عنــوان 
چــراغ نورانــی در جهــان تشــییع درخشــید و تــا پایــان عمــر 
ــای  ــیاری در زمینه ه ــب بس ــگارش کت ــا ن ــود ب ــریف خ ش
فقهــی، اخــالق، ادبیــات و ... تاثیــرات بســیاری را در عرصــه 
ــرآن  ــا را ب ــت، م ــا گذاش ــه ج ــود ب ــه از خ ــای علمی حوزه ه
ــری  ــوه دخت ــزادی«، ن ــعود احمدی اف ــا »مس ــا ب ــت ت داش
ایــن عالــم ربانــی کــه ریاســت ســازمان صداوســیمای 
ــه  ــه در ادام ــم ک ــو کنی ــده دارد، گفت وگ ــر عه ــان را ب اصفه

متــن آن را می خوانیــد.

خصوصیــات  از  ســؤال  اولیــن  عنــوان  بــه       
و ویژگی های آیت هللا میرجهانی بگویید.

ــاره شــخصیت آیــت هللا میرجهانــی حــرف بــرای گفتــن  درب
ــه آن  ــوان ب ــال می ت ــن مج ــه در ای ــا آنچ ــت؛ ام ــیار اس بس
اشــاره کــرد ایــن اســت کــه ایشــان بعــد از گذرانــدن دروس 
ــم  ــون عال ــی همچ ــر بزرگان ــان از محض ــی در اصفه مقدمات
فرزانــه آقــای شــیخ محمدعلــی حبیب آبــادی و آقــای شــیخ 
علــی یــزدی بهــره بــرده و بــه فراگیــری فقــه، اصــول و منطق 
ــه را در  ــطی و عالی ــطوح وس ــپس س ــد. س ــام ورزی اهتم
خدمــت مرحــوم حجت االســالم شــیخ محمدرضــا رضــوی 
ــی  ــت هللا محمدعل ــی، آی ــد اصفهان ــرزا احم ــاری، می خوانس
ابوالقاســم  ســید  حــاج  آیــت هللا  و  دزفولــی  فتحــی 
ــان رســانید. ایشــان در درس خــارج  ــه پای دهکــردی)ره( ب
ــد  ــات عظــام میــرزا محمدرضــا مســجد شــاهلی و آخون آی

ــدند. ــر می ش ــز حاض ــارکی )ره( نی ــین فش مالحس
ــه نجــف مشــرف  ــی ب ــی چــه زمان ــر جهان     عالمــه می

شــدند؟
آیــت هللا میرجهانــی در ســال 1305 بــا اجــازه پدرشــان 
ــتادان  ــارک اس ــود مب ــد و از وج ــرف گردی ــف اش ــی نج راه
ــدهللا  ــیخ عب ــاج ش ــی، ح ــت هللا رجای ــون آی ــدی چ ارجمن
ــن  ــاء الدی ــا ضی ــت هللا آق ــال( و آی ــب رج ــی )صاح مامقان
عراقــی)ره( بهره منــد شــدند. جنبــه واالی روحانــی و اخالقــی 
و شــخصیت علمــی عالمــه میرجهانــی باعــث شــد از جملــه 

ــید  ــا س ــی آق ــت هللا العظم ــی آی ــع اعل ــاص مرج ــاران خ ی
ــدت  ــه در م ــی ک ــا جای ــد ت ــی)ره( گردن ــن اصفهان ابوالحس
اقامــت در نجــف، نوشــته ها و امــور مالــی آیــت هللا اصفهانــی 

ــرار داشــت. ــی ق ــه میرجهان در دســت عالم
ــان  ــی برایم ــت هللا میرجهان ــش آی ــت و بخش     از کرام

بگویــد.
 بایــد بگویــم عالمــه میرجهانــی در کنــار همــه فضایــل 
و ویژگی هایــی کــه داشــتند از خــط زیبایــی برخــوردار 
بودنــد. زمانــی کــه آیــت هللا میرجهانــی ســاکن تهــران بودنــد 
مســجدی بــود کــه شــرایط مناســبی داشــت و اهــل مســجد 
 از آقــا درخواســت کــرده بودنــد امامــت جماعــت آنجــا 

را عهده دار شوند؛ اما ایشان قبول نمی کردند.
می کردنــد  نصیحــت  را  ایشــان  ظاهــر  بــه   بعضی هــا 
و می گفتنــد: شــما چــرا امامــت جماعــت را تقبــل نمی کنیــد. 
عالمــه درجــواب فرمودنــد: وقتــی امــام جماعــت وارد 
 مســجد می شــود، صفــوف آمــاده جماعــت را می بینــد 
و خــادم بــرای ورود آقــا صلــوات می فرســتد و مــردم هــم 
ــت  ــک حال ــت ی ــام جماع ــد. ام ــرام می کنن ــالم و احت س
ــس  ــوای نف ــی ه ــن خوش ــد و همی ــدا می کن ــی پی خوش

ــس. ــوای نف ــن ه ــم از ای ــن می ترس ــت و م اس
بــه طــور کلــی آیــت هللا میرجهانــی در زمینــه تزکیــه نفــس 
ــر  ــچ گاه حاض ــه هی ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــرآمد بودن ــیار س بس
نشــدند کــه بــرای مــال دنیــا و امــورات دنیــا قــدم بردارنــد.

روایت مدیرکل صداوسیمای اصفهان از آیت اهلل میرجهانی:

 آیت اهلل میرجهانی هیچ گاه 
برای امور دنیا تالش نکردند

معاون استاندار کرمان:

نگرانی ها درباره شهر دل عالم وجود دارد
ــت:  ــان گف ــتاندار کرم ــاون اس مع
نگرانی هــا و مخاطراتــی دربــاره 
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــهر دل عال ش
مشــاوران ایــن طــرح بایــد پاســخ 
فنــی قانع کننــده ای در برابــر ایــن 
باشــند.  داشــته  مخاطــرات 
ــا اشــاره  ابوالقاســم ســیف الهی ب
ــراف آن  ــهرهای اط ــر ش ــم ب ــروژه دل عال ــه پ ــری ک ــه تاثی ب
می گــذارد، ابــراز داشــت: بــه دســتور اســتاندار کرمــان، ســتادی 
بــه عنــوان توســعه مرکــز اســتان تشــکیل شــده تــا اثــرات اجرای 
طرح هــای مختلــف در مرکــز اســتان دیــده شــود. وی افــزود: در 
ــه  ــم پرداخت ــئله ه ــن مس ــه ای ــتان ب ــز اس ــعه مرک ــتاد توس س
می شــود کــه آیــا زیرســاخت های مــا جوابگــوی آینــده خواهــد 
بــود یــا خیــر. ســیف الهی دربــاره شــهرک بــرق کرمــان عنــوان 
ــی کــه  کــرد: ایجــاد ایــن شــهرک از ســال 51 آغــاز شــده؛ زمان
ــخص  ــان مش ــهر کرم ــعه ش ــی و توس ــع و تفصیل ــرح جام ط
ــراز داشــت: طــرح تفصیلــی شــهر کرمــان  ــوده اســت. وی اب نب
ــوب  ــرق در چارچ ــهرک ب ــاد ش ــده و ایج ــف ش ــال 64 تعری س

قانونی مصوبات شورای عالی شهرسازی است.

 علت کناره گیری دولت 

از طرح سالن های اجالس اصفهان
ــود  ــت: کمب ــان گف ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
جملــه  از  اصفهــان  شــهر  بخش هــای  دیگــر  در  امکانــات 
ــای  ــن هزینه ه ــت از تأمی ــری دول ــاز کناره گی ــرودگاه، زمینه س ف

شــد.  بین المللــی  همایش هــای  ســالن 
ایــرج مظفــر بــا بیــان اینکــه در بخــش عمــران شــهری 
شــهرداری اصفهــان بــرای ســال ۹5 حــدود 470 پروژه در دســتور 
ــن  ــه کــرد: در حــال حاضــر 50 درصــد ای ــه، اضاف ــرار گرفت کار ق
پروژه هــا آمــاده شــده و 50 درصــد نیــز در حــال آمــاده شــدن 
ــر 30  ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــر اضاف ــت. مظف ــرح و اجراس ط
ــا دارای  ــن پروژه ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــم ک ــاخص داری ــروژه ش پ
بــه  آن جملــه می تــوان  از  و  زیرشــاخه هســتند  چندیــن 
ــروژه  ــاخه و پ ــه دارای 20 زیرش ــالس ک ــالن های اج ــروژه س پ
ــر شــاخه اســت ــه دارای هشــت زی ــی)ع( ک ــام عل ــدان ام  می

اشــاره کــرد. وی بــا بیــان اینکه برای 30 پروژه شــاخص در شــهر 
 اصفهــان 60 قــرارداد بــه ارزش 435 میلیــارد تومان منعقد شــده

ــازی  ــازی، پیاده روس ــز خیابان س ــه ج ــا ب ــن پروژه ه ــزود: ای اف
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــت. مظف ــر اس ــفالت معاب ــای آس و پروژه ه
قطــار شــهری اولویــت پروژه هــای شــهرداری اصفهــان اســت، افزود: 
اولویــت اول در تأمیــن اعتبــار، پیگیری هــا و اجــرای خــط یــک 
قطــار شــهری اســت کــه طــی دو ســال اخیــر دو فــاز بهره بــرداری 

شــده و ادامــه آن شــبانه روزی در حــال انجــام اســت.

اخبار کوتاه

ایجاد شورای ایمنی در مدارس اصفهان
بحــران  مدیریــت  کل  مدیــر 
گفــت:  اصفهــان  اســتانداری 
شــورای ایمنــی در همــه مــدارس 
اصفهــان تشــکیل می شــود تــا 
راهکارهــای الزم را بــه دانش آمــوزان 
در مواقــع بحرانــی و وقــوع زلزلــه 
تعلیم دهنــد. منصور شیشــه فروش 
در مراســم هجدهمیــن مانــور زلزلــه در مدرســه دخترانــه حضرت 
ولــی عصر)عــج( اظهــار داشــت: اعتبــارات مناســبی در اختیــار 
مــدارس  ایمن ســازی  و  بازســازی  بــرای  آموزش وپــرورش 
اســتان اصفهــان در مقابــل زلزلــه قــرار می گیــرد. وی بیــان 
داشــت: 200 محلــه در شــهر اصفهــان پــس از آموزش هــای الزم، 
ــر کل  ــد. مدی ــرا می کنن ــاص اج ــورت خ ــه ص ــه را ب ــور زلزل مان
ــت  ــرد: جمعی ــار ک ــان اظه ــتانداری اصفه ــران اس ــت بح مدیری
ــرای آمــوزش خانواده هــا در  هالل احمــر نیــز طــرح خاصــی را ب
ــرار  ــد؛ ق ــه می کن ــی ارائ ــرات طبیع ــا مخاط ــه ب ــا مقابل ــه ب رابط
اســت مانــور عملیــات توســط ارگان هــای مختلــف بــا هماهنگــی 
نیــروی انتظامــی شــکل بگیــرد تــا در صــورت حادثــه، هــر یک از 
دســتگاه ها بــه وظایــف خــود در ایــن حادثه هــا بــه نحــو احســن 
عمــل کننــد. وی افــزود: همزمــان بــا نواختــه شــدن ایــن زنــگ 
ــور  ــن مان ــز در ای ــتان نی ــر اس ــدارس دیگ ــه، م ــن مدرس در ای
ــوزش  ــل آم ــر از عوام ــزار نف ــش از 50 ه ــد؛ بی ــرکت می کنن  ش

و پرورش در این اقدام کمک کرده اند.

نور پردازی زیرگذرهای اصفهان
زیرگذرهــای شــهیدان اقارب پرســت و مفتــح در راســتای اجــرای 
زیباســازی زیرگذرهــای حلقــه ســوم ترافیکــی شــهر اصفهــان از 
ســوی ســازمان زیباســازی و بــا همــکاری منطقــه 13 شــهرداری 
اصفهــان نورپــردازی شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
ــازمان  ــن س ــل ای ــر عام ــان، مدی ــهرداری اصفه ــازی ش زیباس
گفــت: ســازمان زیباســازی شــهر اصفهان در راســتای زیباســازی 
بدنــه بتنــی زیرگذرهــای حلقــه ســوم ترافیکــی شــهر، نســبت به 

تهیــه طــرح نورپــردازی ایــن زیرگذرهــا اقــدام کــرد. 
 مهــدی بقایــی افــزود: در همیــن راســتا طــرح نورپــردازی 
و هنــر شــهری زیرگذرهــای شــهید اقارب پرســت و شــهید مفتــح 
تهیــه و اجــرا شــد. وی ادامــه داد: در نورپــردازی زیرگــذر شــهید 
اقارب پرســت، 140 عــدد و در نورپــردازی زیرگــذر شــهید مفتــح 
نیــز 1۹6 المــپ LED در بدنــه 12 وات و در ســتون ها ۹ وات 

اســتفاده شــده کــه مصــرف انــرژی کمــی دارنــد. 
وی بیــان کــرد: بــر اســاس طــرح تهیه شــده، در آینــده نزدیــک 
بحــث هنــر شــهری نیــز در ایــن دو زیرگــذر اجــرا خواهــد شــد. 
بقایــی یــادآور شــد: پروژه هــای زیباســازی ســال جــاری شــهر 
اصفهــان در قالــب اجــرای دیوارنگاره هــا، نورپــردازی، نمادهــای 
ــر  ــور در هن حجمــی، مبلمــان شــهری، پارک هــای موضوعــی، ن

شــهری، زیباســازی زیرگذرهــا و ... انجــام می شــود.

اخبار کوتاه

ــلیمانی  ــم س ــتانداری، قاس ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دشــتکی در نشســت بــا یویانــگ، مدیــر عامــل شــرکت چینی 
ــد کــرد: مســئوالن چهارمحــال   ایننومــار )INNOMAR( تأکی
ــا ســرمایه گذاران کشــور چیــن  ــد ت ــاری آمادگــی دارن و بختی

پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــرای  را 
ــد.  ــتان بپذیرن ــن اس ــف ای مختل

جــذب  یازدهــم  دولــت  در  افــزود:  وی 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی بــه منظــور 
مشــارکتی  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری 
ــاری، یکــی از اولویت هــا  چهارمحــال و بختی
و اهــداف مدیریــت ارشــد اســتان بــوده 

ــت.  اس
وی تصریــح کــرد: به تازگــی نیــز بــر اســاس انعقــاد تفاهم نامه 
ــالمی  ــوری اس ــی و جمه ــره جنوب ــور ک ــای جمه ــان روس می
ــروژه راه آهــن اصفهــان – شــهرکرد  ــا پ ــران توافــق شــده ت ای
ــی  ــره جنوب ــای ک ــرمایه گذاری طرف ه ــق س ــواز از طری – اه

انجــام شــود. وی گفــت: یــک شــرکت ایرانی آمریکایــی 
ــرمایه گذاری در  ــد س ــه قص ــرژی از زبال ــد ان ــرای تولی ــز ب نی
ــه  ــتکی اضاف ــلیمانی دش ــاری را دارد. س ــال و بختی چهارمح
ــه منظــور  ــی و خارجــی ب ــرد: جــذب ســرمایه گذاران داخل ک
ــام  ــای نیمه تم ــرداری از پروژه ه ــل و بهره ب تکمی
ایــن اســتان نقــش مهمــی در افزایــش اشــتغال 
کاهــش نــرخ بیــکاری و رونــق اقتصــادی ایفــا 
ــور  ــن منظ ــه همی ــرد: ب ــار ک ــد. وی اظه می کن
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی می تواننــد 
ــاری  ــال و بختی ــت دار چهارمح ــای اولوی پروژه ه
ــورد  ــرمایه گذاری را م ــارکت در س ــور مش ــه منظ ب

ــد.  بررســی کارشناســی قــرار دهن
ــاری  ــال و بختی ــرد: چهارمح ــه ک ــتکی اضاف ــلیمانی دش س
محدودیتــی در جــذب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
ــرداری از طرح هــای  ــه منظــور مشــارکت در تکمیــل و بهره ب ب

نیمه تمــام حوزه هــای مختلــف ایــن اســتان نــدارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

جذب سرمایه گذاران، نقش مهمی در رونق اقتصادی دارد
درســت  مدیریــت  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  یــزد   اســتاندار 
ــع  ــم مان ــب می توانی ــی مناس ــای عملیات ــرای برنامه ه و اج
از هدررفــت منابــع آبــی اســتان شــویم، تصریــح کــرد: 
رویکــرد برنامه هــا در اســتان بایــد بــه ســمت مدیریــت 

مصــرف آب کشــاورزی و اســتقرار صنایــع 
کم آبخــواه باشــد. ســید محمــد میرمحمــدی 
ــع آب  ــت از مناب ــورای حفاظ ــت ش در نشس
ــده  ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــتان ب اس
آب کشــاورزی  مصــرف  مدیریــت  بــرای 
اســتان افــزود: بــا توقــف توســعه ســطح زیــر 
ــالک  ــوی کشــت را م کشــت در اســتان، الگ

قــرار داده و بــا به کارگیــری شــیوه های فنــی و مهندســی 
ــش  ــمت افزای ــه س ــرف آب ب ــش مص ــا کاه ــاورزی، ب کش
ــالح  ــته ایم. وی اص ــاورزی گام برداش ــوالت کش ــد محص تولی
ــرف  ــه مص ــی ک ــتفاده از روش های ــاری و اس ــیوه های آبی ش
 آب کشــاورزی در اســتان را بــه کمتریــن میــزان برســاند

ــه ای در  ــد و گفــت: خوشــبختانه کشــت گلخان ضــروری خوان
ــواه  ــوالت پرآبخ ــی و محص ــت غرقاب ــن کش ــتان، جایگزی اس
اســت  الزم  گاهــی  گفــت:  میرمحمــدی  اســت.  شــده 
ــای  ــی چاه ه ــردم بعض ــایش م ــاه و آس ــع و رف ــرای مناف ب
 کشــاورزی اســتان بــه مــوارد غیرکشــاورزی 
و صنعتــی تغییــر کاربــری داده شــود کــه ایــن 
 تغییرکاربــری نیــز بایــد بــا کار کارشناســی 
و مطالعــه دقیــق باشــد و اطالعــات کامــل ایــن 
تغییــر کاربــری بــه طــور شــفاف در اختیــار 
ــان ســخنان  ــرار داده شــود. وی در پای مــردم ق
خــود بــا اشــاره بــه اینکــه مســائل خشکســالی 
ــزد و  ــز ی ــق صداوســیمای مرک ــد از طری ــی اســتان بای و کم آب
رســانه ها بــه نحــو شایســته اطالع رســانی شــود، افــزود: ایــن 
ــرایط  ــانه ها ش ــک رس ــه کم ــه ب ــت ک ــر روابط عمومی هاس هن
آبــی اســتان را بــرای مســئوالن کشــوری و مــردم بــه خوبــی 
ــر واقعیت هــای موجــود تبییــن و تشــریح کننــد. و منطبــق ب

در شهر

حتما بخوانید!فرهنگ و هنر
سریال سازی با دقیقه ای 3 میلیون ...

 متولــد 65، روایــت دختــر و پســری 
سرویس فرهنگ

سید محسن میرزاترابی

ــرای  ــد ب ــت دارن ــه دوس ــت ک اس
یــک روز هــم کــه شــده مثــل شــمال شهرنشــین ها زندگــی 
کننــد؛ امــا بــرای رســیدن بــه ایــن آرزو، بایــد دروغ بگوینــد. 
دروغ، شــاه کلید ماجــرای متولــد 65 اســت. دروغ هــای 
کوچــک و بــزرگ، دروغ هــای ســریالی؛ امــا ناگهــان قصــه به 
اوج خــود می رســد. دروغ هایشــان آن هــا را بــه پســر 

ــورد  ــزل م ــب من ــه صاح ــد ک ــل می کن ــرداری تبدی کالهب
ــال او می گــردد. دردســری کــه  ــه دنب اجــاره، سال هاســت ب
ــن  ــه ای ــون ب ــا دروغــی کوچــک شــروع شــد و اکن ــط ب فق
ــت  ــم، روای ــن فیل ــت. ای ــده اس ــل ش ــزرگ تبدی ــکل ب مش
زندگــی  خیلــی از آدم هاســت. آدم هایــی کــه بــرای رســیدن 
دیگــر  راهــی  دروغ،  از  غیــر  بــه  خواسته هایشــان  بــه 
ــزار  ــد ه ــان بای ــرای جبرانش ــه ب ــی ک ــد. دروغ های نمی دانن

دروغ دیگــر بگویــی کــه البتــه معلــوم نیســت جبــران شــود 
یا نه.

    داستان
متولــد 65، داســتان خــوب و درســتی دارد. همــه چیــز ســر 
ــود.  ــام می ش ــی انج ــه خوب ــری ب ــت. روایتگ ــش اس جای
تماشــاگر بــا طنزهــای موقعیــت می خنــدد و بــا لحظه هــای 
درام ارتبــاط برقــرار می کنــد. در واقــع ایــن فیلــم داســتانی 
ــراه  ــم هم ــان فیل ــا جری ــب ب ــت. مخاط ــروزی اس ــو و ام ن
ــرا  ــدن ماج ــده ش ــا پیچی ــه ب ــن لحظ ــود و در بهتری می ش
ــای  ــرانجام دروغ ه ــی س ــه خوب ــی ب ــود. توکل ــراه می ش هم
 افشــار و خاطــره را بــا ماجرایــی اتفاقــی گــره می زنــد 
و مخاطــب حــس ســاختگی بــودن را نــدارد. شــاید بتــوان 
ــه ای خــوب از ســینمایی اســت کــه  ــم نمون گفــت ایــن فیل

ــذاب. ــرگرم کننده و ج ــد؛ س ــد ببینن ــت دارن ــردم دوس م
    دهه شصتی ها

متولــد 65، داســتان جوانــان دهــه شــصت اســت. دهــه ای 
 کــه بــه گــواه آمــار، بیشــترین پیــک جمعیتــی ایــران 

را دارد. 
شــلوغ  شــصتی ها  دهــه  بــرای  جــا  همــه  همیشــه، 
می شــود.  برگــزار  شــیفت  دو  دبستان هایشــان  اســت. 
دبیرســتان های خــوب، صف هــای طوالنــی و آزمــون ورودی 
دارنــد. دانشــگاه رفتــن بــرای دهــه شــصتی ها خیلــی 
ســخت اســت. بعــد از کلــی درس خوانــدن، امــا بــه دلیــل 
ــد از  ــود دارد. بع ــختی وج ــت س ــگاه ها رقاب ــلوغی دانش ش

ــلوغی در  ــازار کار ش ــدن، ب ــگاه و درس خوان ــه دانش ورود ب
انتظــار دهــه شصتی هاســت. کارهــای دولتــی کــه بــه دلیــل 
حضــور نســل اول انقــالب، حــاال حاالهــا جایــی بــرای دهــه 
ــی داشــته باشــد  ــدارد. دهــه شــصتی کــه پارت  شــصتی ها ن
ــد.  ــا کن ــرای خــود دســت و پ ــد کاری خــوب هــم ب می توان
ــت. از آن  ــاد اس ــصتی ها زی ــه ش ــن ده ــکاری بی ــار بی آم
ــان  ــه بینش ــرخوردگی از جامع ــردگی و س ــم افس ــرف ه ط
بــا ســواد  انســان های  اســت. دهــه شــصتی ها   زیــاد 
ــا  ــب ب ــون کاری متناس ــا چ ــتند، ام ــرده ای هس و تحصیلک
سوادشــان پیــدا نمی کننــد، حــس نــا امیــدی را بیــن 
دهــه هفتادی هــا رواج می دهنــد و آن هــا را نســبت بــه 

می کننــد. بی میــل  علم آمــوزی 
    دروغ

ــا  ــد ت ــم می ده ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس ــن عوام ــه ای هم
افشــار کــه نماینــده دهــه شصتی هاســت، حتــی بــرای بــه 
ــن راه  ــد. دروغ، بهتری دســت آوردن عشــق خــود دروغ بگوی
ــی  ــه خوب ــن ب ــار از ای ــت و افش ــکالت اس ــل مش ــرای ح ب
اســتفاده می کنــد. افشــار و خاطــره، نماینــده جوانانــی 
ــد  ــود می پیچن ــه خ ــی ب ــالف طبقات ــه از درد اخت  هســتند ک
و درمانــی بــرای خــود پیــدا نمی کننــد تــا جایــی کــه ترجیــح 
می دهنــد بــا هــزاران دروغ خــود را هرچنــد یــک روز، شــبیه 
ــا  ــط ب ــاید فق ــه ش ــده ای ک ــد؛ عق ــین ها کنن ــاالی شهرنش ب
ــه خوبــی ایــن  دروغ گشــوده می شــود و افشــار و خاطــره ب

ــایند. ــده را می گش عق

- ایوبــی، رئیــس ســازمان ســینمایی، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــد ــزان بودجــه درک می کن ــت را در تعییــن می  وضــع دول
اظهار کرد رقم پیشــنهادی ســازمان ســینمایی برای بودجه 
 ســال آینــده ســینما بیــش از 300 میلیــارد تومــان بــوده 
ــا بودجه هــای انــدک بخــش بازســازی ارشــاد، بعیــد  و ب
ــام  ــم تم ــده ه ــال آین ــه س ــاختمان فیلمخان ــت س اس

شــود.
ــراث فرهنگــی  ــور، رئیــس ســازمان می - زهــرا احمدی پ
ــق  ــگر، ح ــت: گردش ــگری، گف ــتی و گردش ــع دس صنای
انتخــاب دارد؛ امــا آیــا در داخــل ظرفیتــی ایجــاد کرده ایــم 

کــه بــرای ســفر ارزان تــر بــه خــارج از کشــور نرویــم؟
ــرای  ــا ب ــود فض ــه کمب ــاره ب ــا اش ــن زاده ب ــاد حس - فره
دیــده شــدن کتــاب کــودک، بــر لــزوم اســتفاده از 
فضاهــای مجــازی مثــل تلگــرام و اینســتاگرام و... بــرای 

ــرد. ــد ک ــی تاکی ــن کاالی فرهنگ ــه ای عرض
- بــا فیلمبــرداری ســکانس پایانــی »گشــت ارشــاد 
ــم  ــنواره 35 فیل ــور در جش ــاده حض ــم آم ــن فیل 2« ای
بــه کارگردانــی  ارشــاد 2«  فجــر می شــود. »گشــت 
ســعید ســهیلی و تهیه کنندگــی مشــترک ســهیلی و 
ــا  ــم ب ــن فیل ــمت اول ای ــه قس ــژاد در ادام ــد فرخ ن حمی
ــوالد  ــژاد، ســاعد ســهیلی و پ ــد فرخ ن ــی حمی نقش آفرین

ــت. ــه اس ــن رفت ــل دوربی ــی مقاب کیمیای
- ترانه هــای دســت نویس »بــاب دیلــن« و قطعــه ای 
ــون«  ــی و مجن ــام از »لیل ــا اله ــون« ب ــک کالپت ــه »اری ک
نظامــی گنجــوی ســروده، در حراجــی »ســاتبی« نیویورک 

ــد. ــروش می رس ــه ف ب
ــی  ــی مصطف ــه کارگردان ــاب« ب ــرداری »بی حس - فیلمب
احمــدی و تهیه کنندگــی ســعید ملــکان بــه پایــان رســید.
بــزدوده می گویــد اجــازه حضــور نمایــش  - عــادل 
ــر  ــنواره تئات ــت« در جش ــل نیس ــوزه عس ــکی »ک عروس
کــودک و نوجــوان همــدان داده نشــده کــه ایــن موضــوع 

ــت. ــرده اس ــته ک او را دل شکس
ــم ســینمایی »زخــم  ــردان فیل ــزی، کارگ - حســین تبری
ــوی  ــور جل ــوب کش ــم در جن ــن فیل ــرد ای ــان ک ــاز«، بی ب
ــر  ــادی، نیلوف ــال اوت ــان بازغــی، لی ــن مــی رود. پژم دوربی
شــهیدی، تیــرداد کیایــی، نــگار فروزنــده و شــقایق 
اصلــی  نقش هــای  »افســونگر«،  فیلــم  در   فراهانــی 

را ایفا می کنند.
 - فــروش فیلــم ســینمایی »هیوالهــای خارق العــاده 
و زیســتگاه آن هــا« کــه از مجموعــه فیلم هــای مرتبــط بــا 
رمان هــای »هــری پاتــر« اســت، بــه رقمــی بالــغ بــر 600 

میلیــون دالر رســید.
فیلــم  انتخــاب  بــا  واشــنگتن  منتقــدان  انجمــن   -
موزیــکال »الال لنــد« بــه عنــوان بهتریــن فیلــم ســال در 
بخــش بهتریــن فیلــم خارجــی بــه فیلــم فرانســوی »او« 

داد. رأی 

«بهار و تابستان» در قاب تصویر

گالــری عکــس »بهــار و تابســتان« 
ویژه برنامه هــای  محوریــت  بــا 
در  فرهنگـی تفریحـــی  ســازمان 
نگارخانــه مرکــزی بــه نمایــش 
درآمــده اســت. بــه گــزارش روابــط 
عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، مدیــر روابــط 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب ــازمان فرهنگی تفریح ــی س عموم
جــاری  ســال  اول  ماهــه  شــش  ویژه برنامه هــای  گفــت: 
ســازمان در قالــب برگــزاری نمایشــگاه با هدف آشــنایی بیشــتر 
شــهروندان بــا برنامه هــای اجرایــی ســازمان فرهنگی تفریحــی در 
ــزی شــده اســت.  ــر برنامه ری ــف و همراهــی بهت مقاطــع مختل
»بهــار  عکــس  داشــت: گالــری  اظهــار  بعیــدی   احســان 
و تابســتان« بــا محوریــت ویژه برنامه های ســازمان فرهنگی تفریحی 
ویــژه عالقه منــدان بــه مســائل حــوزه فرهنــگ در محــل 
نگارخانــه مرکــزی مــورد بازدیــد عمــوم شــهروندان قــرار 
می گیــرد. وی افــزود: برنامه هــای شــش ماهــه اول ســال ۹5 
در قالــب نمایشــگاه عکــس برپــا شــده تــا شــهروندان بتواننــد 
بــا تماشــای آثــار ایــن نمایشــگاه بــه یک نــگاه کلــی درخصوص 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  ســوی  از  اجرایــی  برنامه هــای 
شــهرداری اصفهــان دســت یابنــد. عالقه منــدان بــرای بازدیــد از 
ایــن نمایشــگاه می تواننــد تــا 25 آذرمــاه همــه روزه صبح هــا از 
ســاعت 8 تــا 11:45 و بعدازظهرهــا از ســاعت 13 تــا 1۹:30 بــه 
ــان  ــه مرکــزی واقــع در خیاب گالــری شــماره دو و ســه نگارخان

باغ گلدسته مراجعه کنند.

برگزیدگان کتاب سال اصفهان معرفی شدند
برگزیــدگان و شایســتگان تقدیــر بیســت و ســومین دوره 
برگزیــده  آثــار  اصفهــان معرفــی شــدند.   کتــاب ســال 
و شایســته تقدیــر بیســت و ســومین دوره کتــاب ســال 
ــید  ــور س ــا حض ــزه ب ــن جای ــی ای ــم پایان ــان در مراس اصفه
ــر فرهنــگ و ارشــاد  عبــاس صالحــی، معــاون فرهنگــی وزی
ــش  ــروه پژوه ــدند: گ ــی ش ــر معرف ــرح زی ــه ش ــالمی ب اس
ادبــی: کتــاب »فرهنــگ ریشه شناســی ادبــی« ترجمــه 
ــراث  ــاب »می ــاری: کت ــروه معم ــق، گ ــی مطل ــالل خالق ج
 معمــاری صنعتــی ایــران )اصفهــان(« نوشــته لیال پهلــوان زاده

گــروه کشــاورزی: کتــاب »مبانــی فرآینــد حرارتــی )در 
کنسروســازی(« ترجمــه علــی نصیرپــور، محمدرضــا نصــری 

ــمی. ــی هاش ــره حاج و زه
ــرآن  ــاب »اخــالق در ق ــن: کت ــر: گــروه دی  شایســتگان تقدی

ــد ــورج زینی ون ــته ت ــجادیه« نوش ــه س ــم و صحیف کری
گروه داستان: کتاب »ادواردو« نوشته بهزاد دانشگر

گــروه پزشــکی: کتــاب »ســلول های بنیــادی و احیــای 
بافــت« نوشــته ســهیال رهگــذر و کامــران قائــدی

اخبار کوتاه

 نســخه  اولیــه  فیلــم ســینمایی »زرد« بــه نویســندگی 
ــرام رادان  ــازی به ــا ب ــی زاده، ب ــی تق ــی مصطف و کارگردان
ســاره بیــات، شــهرام حقیقت دوســت، بهــاره کیان افشــار و 
مهــرداد صدیقیــان بــه دبیرخانــه  ســی وپنجمین جشــنواره  

ــدی  ــران مجی ــد. کام ــه ش ــر ارائ ــم فج فیل
ــینمایی  ــم س ــن فیل ــی اولی ــه تهیه کنندگ ک
مصطفــی تقــی زاده را بــر عهــده دارد در 
ــه  ــی ب ــم به تازگ ــن فیل ــت: ای ــاره گف ــن ب ای
دبیرخانــه ی جشــنواره ارائــه شــده و بــه  
طــور همزمــان نســخه  اصلــی کار بــا انجــام 
اصــالح رنــگ فیلــم، مراحــل پایانــی فنــی 

ــر  را پشــت  ســر می گــذارد و ســاخت موســیقی آن نیــز ب
ــت.  ــت اس ــعود سخاوت دوس ــده  مس عه

»زرد«، مضمونــی اجتماعــی دارد و داســتان آن در فضایــی 
شــهری، روایتــی از زندگــی چنــد جــوان اســت. مصطفــی 
تقــی زاده آن را بــه عنــوان نخســتین فیلــم ســینمایی خــود 

مقابــل دوربیــن بــرده اســت. 

در خالصــه داســتان ایــن فیلــم آمــده: »آدم هــای عجیبــی 
ــه.«  ــرق می کن ــی ف ــردا خیل ــا ف ــون ب ــتیم... امروزم هس
فیلمبــرداری ایــن پــروژه ی پربازیگــر اردیبهشــت مــاه آغــاز 
شــد و کار فیلمبــرداری طــی 53 جلســه در لوکیشــن هایی 

واقــع در تهــران بــه پایــان رســید. 
امیرعلــی نبویــان، آناهیتــا درگاهــی، علیرضــا 
 اســتادی، متیــن ســتوده، مرتضــی تقــی زاده
ــا  ــکار، رومین ــهروز دل اف ــی، ش ــی صالح عل
 رفیعــا، رضــا شــمس الدین، فرهــاد مهــدوی
حســین نائینــی و حســین مهــری از دیگــر 
»زرد« هســتند.  فیلــم  ایــن   بازیگــران 
محصــول »مانــی تصویــر هنــر« و دومیــن فیلمــی اســت 
ــینما  ــز« در س ــد از »الک قرم ــدی بع ــران مجی ــه کام ک
تهیــه می کنــد؛ او پیــش از ایــن بیــش از 12 تله فیلــم 
ــر »آواز  ــی نظی ــرده و در فیلم های ــون تهیه ک ــرای تلویزی ب
ــدر« و...  ــام پ ــه ن ــان«، »ب ــه ن ــک تک ــک ها«، »ی گنجش
مدیــر تولیــد یــا جانشــین مدیــر تولیــد بــوده اســت. ایســنا

فیلم پربازیگر «زرد» روانه جشنواره فجر شد

ــاخت  ــاره س ــردان، درب ــده و کارگ ــروان، تهیه کنن ــا پاک تین
ســریال در صداوســیما بیــان کــرد کــه بــا برآوردهــای 
کنونــی کــه دقیقــه ای 3 میلیــون تومان اســت، ســاخت اثر 
ــه  ــا اشــاره ب ــروان ب ــا پاک ــه باخــت اســت. تین ــوم ب محک

طــرح فیلمنامــه ای کــه چنــد ســال پیــش 
بــرای ســاخت بــه ســازمان صداوســیما داده 
بــوده اســت، گفــت: مــن چنــد ســال پیــش 
ــا«  ــریال »خانه داره ــام س ــه ن ــی را ب طرح
دادم  ارائــه  صداوســیما  ســازمان  بــه 
کــه اعــالم کردنــد ســرمایه ای بــرای آن 

نمی دهنــد.
عنــوان کــرد:  فیلمنامــه  ایــن  داســتان  دربــاره  وی   
ــا  ــر ی ــه جب ــه ب ــود ک ــدادی زن ب ــه تع ــا« قص »خانه داره
دالیــل دیگــر خانــه دار هســتند و چــون بخشــی از مخاطبان 
ــرا  ــه چ ــردم ک ــر ک ــن فک ــتند، م ــه دار هس ــون خان تلویزی
ــد  ــا بتوانن ــم ت ــان نگویی ــان از خودش ــن مخاطب ــرای ای ب
 بــا چنیــن زنانــی همذات پنــداری کننــد و حرفشــان 

را از طریــق آن هــا بشــنوند. ایــن کارگــردان ســینما افــزود: 
ــازمان  ــه س ــه ای ب ــق 100 صفح ــک تحقی ــی از ی ــا طرح م
ــه  ــم ب ــمت ه ــدود 13 قس ــم و ح ــه کردی ــیما ارائ صداوس
صــورت خالصــه بــه آن هــا تحویــل داده شــد. ایــن طــرح 
ــق دارد  ــش تعل ــال پی ــار س ــدود چه ــه ح  ب
و آن زمــان بــه مــن اعــالم کردنــد کــه بودجــه 
نیســت یــا خیلــی تمایلــی بــرای ســاختش 
نبــود. پاکــروان دربــاره اینکــه تمایلــی بــرای 
ــر  ــا خی ــرح دارد ی ــن ط ــاره ای ــاخت دوب س
ــه  ــازمان ب ــم س ــر می کن ــرد: فک ــح ک تصری
لحــاظ اقتصــادی در شــرایطی اســت کــه 
ــای  ــه برآورده ــن اینک ــدارد. ضم ــاخت آن را ن ــکان س ام
ســازمان، دقیقــه ای 3 میلیــون تومــان اســت و ایــن رقابــت 
محکــوم بــه باخــت اســت. اکنــون شــبکه نمایــش خانگــی 
ــت  ــی دس ــه راحت ــد ب ــه می توان ــازد ک ــریال هایی می س س
بــه رقابــت بزنــد و امکانــات خوبــی هــم در اختیار فیلمســاز 

ــر ــد. مه ــرار می ده ق

نگاهی به فیلم متولد 65

دروغ های زور کی

استاندار یزد خواستار شد:

مدیریت مصرف آب کشاورزی و استقرار صنایع کم آبخواه

سریال سازی با دقیقه ای 3 میلیون تومان، محکوم به باخت است
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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 

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

1- رای شماره 139560302027006197 مورخ 1395/05/18 زهرا رضازاده کجانی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 

1367 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283989123 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027000476 مورخ  1395/01/21امامقلی ابوالقاسمی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 7 

صادره از مبارکه بشماره ملی 5419402963 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  92/45مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027000479 مورخ 1395/01/21 فخرالسادات شفیعی مولنجانی فرزند سیدمحمد بشماره 

شناسنامه 1454 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287767710 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/45 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  علی  همت  فرزند  خیرآبادی  قربانی  مورخ  1395/02/23داود   139560302027002131 شماره  رای   -4

شناسنامه 6 صادره از اردستان بشماره ملی 1189872668 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11901 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  110/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027002988 مورخ  1395/03/05احمد عباسی فر فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 

1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291227237 در ششدانگ یکباب قطعه زمین و بنای احداثی باستثناء بها ثمنیه 

اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 413/30 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  امیرقلی  فرزند  پورچادگانی  مورخ  1395/03/08عبدالرضا صالح  رای شماره 139560302027003044   -6

شناسنامه 99 صادره از چادگان بشماره ملی 5759612212 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11820 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  140/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رمضان  فرزند  خوراسگانی  چنگانیان  مورخ  1395/04/19اکبر   139560302027004747 شماره  رای   -7

شناسنامه 102 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291235914 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 8832 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/59مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027004878 مورخ  1395/04/20جواد کاظمی فرزند علی بشماره شناسنامه 400 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291432541 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 211/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

9- رای شماره 139560302027004883 مورخ  1395/04/20زهره کاظمی ابری فرزند علی بشماره شناسنامه 11431 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283815095 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  211/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمعلی  فرزند  هرندی  امینی  مرتضی   1395/05/04 مورخ   139560302027005484 شماره  رای   -10

شناسنامه 3393 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659170951 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 91 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027005487 مورخ  1395/05/04زهره محمد طالبی هرندی فرزند علی بشماره شناسنامه 

60 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659708587 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 91 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027005658 مورخ  1395/05/06 محمد سمیعی  فرزند احمد بشماره شناسنامه 764 

صادره از الیگودرز بشماره ملی 4171408059 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 130/45 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

13- رای شماره 139560302027006563 مورخ  1395/05/26محمد حسن پور فرزند عباس بشماره شناسنامه 127 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291004890 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  99/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027006775 مورخ 1395/05/31 جواد دائی علی کنجوانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 

50332 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280928948 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  194/69مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فریدون  سید  فرزند  صابری   سیداحمد  مورخ  1395/06/03   139560302027006913 شماره  رای   -15

شناسنامه 564 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198987855 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 270 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027007419 مورخ  1395/06/14محمد علی عبداله پورمحمدآبادی فرزند باقر بشماره 

شناسنامه 55 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649603235 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11937 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  80/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  غالمحسین  فرزند  رفیعی کرکوندی  1395/07/11 حسن  مورخ  شماره 139560302027008654  رای   -17

شناسنامه 206 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287855105 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  12/9مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسینعلی خمسه عشری فرزند حسن.

بشماره  غالمحسین  فرزند  رفیعی کرکوندی  1395/07/11 حسن  مورخ  شماره 139560302027008655  رای   -18

شناسنامه 206 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287855105 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/33 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسینعلی خمسه عشری فرزند حسن.

بشماره  حسنعلی  فرزند  زاده   نظام  عبدالحسین   1395/07/11 مورخ   139560302027008692 شماره  رای   -19

شناسنامه 22 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659751172 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  131/76مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027008732 مورخ 1395/07/13 زهرا مساح  فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه 3 صادره 

از شهرضا بشماره ملی 1199596159 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی 

از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  108/86مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027008797 مورخ  1395/07/14علیرضا توسلی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 

47611 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282398687 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 13068 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  81/22مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027008800 مورخ 1395/07/14 فاطمه توسلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 115 

صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659400426 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 13068 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  81/22مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رحیم  فرزند  خوراسگانی  صادقی  مورخ  1395/07/18ناصر   139560302027008899 شماره  رای   -23

شناسنامه 12514 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827042 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 292 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/14 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  علی  شیر  فرزند  پالرتی  ابراهیمی  مورخ  1395/07/18کلثوم   139560302027008907 شماره  رای   -24

از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی 1111519595  بشماره  فالورجان  از  شناسنامه 2 صادره 

قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 80/68 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  عبدالرسول  فرزند  پدران  رای شماره 139560302027008934 مورخ 1395/07/18 محمود رضا کبیر   -25

شناسنامه 691 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290939659 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  27/71مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

26- رای شماره 139560302027008936 مورخ 1395/07/18 غالمحسین توکلی وندیشی فرزند غالمرضا بشماره 

شناسنامه 5 صادره از نائین بشماره ملی 1249600936 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهای 

یک هشتم عرصه و اعیان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 160/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حیدرعلی  فرزند  وندیشی  مورخ  1395/07/18عصمت کرمی   139560302027008940 شماره  رای   -27

شناسنامه 26 صادره از نائین بشماره ملی 1249644461 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهای 

یک هشتم عرصه و اعیان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  160/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027009131 مورخ  1395/07/26محمد چنگانیان  فرزند تقی بشماره شناسنامه 48 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291206701 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیرگاه و گاراژ احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  897/31مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027009134 مورخ 1395/07/26 اصغر معقلی کوپائی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 

2390 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658864119 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیرگاه و گاراژ احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 897/31 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027009211 مورخ 1395/07/26 اکبر شفیعی بوانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 

2 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199567841 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 109/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027009237 مورخ 1395/07/27 اکبر رحیمی خیادانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 

578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283912775 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 32 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/25 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

32- رای شماره 139560302027009364 مورخ  1395/07/28 رضا احمدی ورزنه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

10 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659835775 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 12600 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  167/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027009365 مورخ  1395/07/28حیدرعلی رضوانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 

4 صادره از اردستان بشماره ملی 1189819392 در ششدانگ یکباب خانه 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.

34- رای شماره 139560302027009374 مورخ  1395/07/28 سید رسول شکراللهی فرزند سید حسین  بشماره 

شناسنامه 110 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283934019 در ششدانگ یکباب ساختمان نیمه کاره احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10092 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  93/60مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

بشماره  باقر  محمد  فرزند  یوسفی گورتی  مهدی   1395/07/28 مورخ   139560302027009377 شماره  رای   -35

شناسنامه 42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291673441 در ششدانگ یکباب ساختمان دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 2656 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/12 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباسعلی  فرزند  خواستی  علی  مورخ  1395/07/28مصطفی  شماره 139560302027009388  رای   -36

شناسنامه 56968 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281666718 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  232/17مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027009416 مورخ  1395/07/29عباسعلی اعتباریان خوراسگانی  فرزند محمد علی 

از اصفهان بشماره ملی 1283770121 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی  بشماره شناسنامه 6834 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک شماره3 فرعی از 6395 اصلی و 6435 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

196/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027009424 مورخ 1395/07/29 مهدی قضاوی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 8291 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784696 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6560 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/64 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسین  شهرستانی  خاقانی  خدیجه   1395/08/01 مورخ  شماره 139560302027009465  رای   -39

شناسنامه 13855 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283840308 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  71/73مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027009466 مورخ 1395/08/01 مسلم رئیسی هارونی فرزند خیبر بشماره شناسنامه 

2475 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4620479985 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

از قطعه زمین پالک 11905 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/73 مترمربع. خریداری طی  قسمتی 

سند رسمی.

41- رای شماره 139560302027009515 مورخ 1395/08/01 عفت تن زده  فرزند رضا بشماره شناسنامه 1288 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1287953697 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

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

بشماره  حسین   فرزند  تهرانی  دادخواه  محمد  مورخ  1395/08/01   139560302027009533 شماره  رای   -42

شناسنامه 1369 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284597334 در 104/315 سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 282/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027009538 مورخ  1395/08/01 علی دادخواه تهرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

2594 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286673739 در 104/315 سهم مشاع از  282/83سهم ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 282/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027009541 مورخ  1395/08/01زهرا دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 16 صادره 

از تیران بشماره ملی 5499340692 در  14/84سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

45- رای شماره 139560302027009545 مورخ  1395/08/01حسن دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 218 

صادره از تیران بشماره ملی 5499345511 در  29/68سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

46- رای شماره 139560302027009549 مورخ 1395/08/01 صدیقه دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 16 

صادره از تیران بشماره ملی 5499332460 در  14/84سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027009553 مورخ  1395/08/01طیبه دادخواه فرزند حسین بشماره شناسنامه 194 

صادره از تیران بشماره ملی 5499336466 در  14/84سهم مشاع از 282/83 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/83 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه 946  فرزند رضا  رای شماره 139560302027009613 مورخ 1395/08/02 حسن هاشمی   -48

صادره از تودشک بشماره ملی 5658925509 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  184/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027009652 مورخ 1395/08/03 شیرین نوروزی جزی فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1624 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286921317 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 134/51 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

رسمی مهدیقلی ایروانی .

50- رای شماره 139560302027009680 مورخ  1395/08/03 محمد صادقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1058 

صادره از جرقویه بشماره ملی 5649382514 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمدحسین  فرزند  فر   عباسی  احمد  مورخ  1395/08/05   139560302027009753 شماره  رای   -51

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291227237 در ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  188/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027009763 مورخ 1395/08/05 اسداله گلشاهی فرزند حضرتقلی بشماره شناسنامه 

1628 صادره از فریدن بشماره ملی 1159230099 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9169 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/80 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027009824 مورخ  1395/08/08سعید اعتدالی حبیب آبادی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 1715 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288095813 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  152/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027009827 مورخ  1395/08/08سعید سخنور فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 

717 صادره از شمیران بشماره ملی 0450370305 در ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10212 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

55- رای شماره 139560302027009906 مورخ  1395/08/09فاطمه صادقی فرزند حسین بشماره شناسنامه 482 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291433368 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  یداله  فرزند  خوراسگانی  چنگانیان  محمد   1395/08/09 مورخ   139560302027009917 شماره  رای   -56

شناسنامه 59 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291226559 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9530 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/93 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  خوراسگانی  جمالی  عزت   1395/08/09 مورخ   139560302027009920 شماره  رای   -57

شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291267123 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9530 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/93 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

58- رای شماره 139560302027009953 مورخ 1395/08/09 سید سعید طباطبائی یزدی فرزند سید جالل بشماره 

شناسنامه 24286 صادره از بغداد بشماره ملی 0060129158 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 12703 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/54 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  جالل  سید  فرزند  یزدی  طباطبائی  جعفر   1395/08/09 مورخ   139560302027009957 شماره  رای   -59

شناسنامه 52859 صادره از عراق بشماره ملی 4720679978 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 12703 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/54 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

60- رای شماره 139560302027009967 مورخ  1395/08/09 شیما سخنور  فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 

244 صادره از شمیران بشماره ملی 0452446341 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10212 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

61- رای شماره 139560302027009968 مورخ 1395/08/09 دینا سخنور فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 2016 

صادره از پاسداران بشماره ملی 0450253351 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10212 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/69 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027009990 مورخ  1395/08/09محمد علی رفائی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 

1430 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288044828 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه چهار طبقه 

مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  پالک 11548  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.

63- رای شماره 139560302027009994 مورخ 1395/08/09 فاطمه بدخشیان فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 

6701 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282850271 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه چهار طبقه 

مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  پالک 11548  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  جواد  فرزند  بدخشیان  مورخ  1395/08/09اقدس   139560302027009997 شماره  رای   -64

چهار  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  در   1281591920 ملی  بشماره  اصفهان  از  49485 صادره 

طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027010000 مورخ  1395/08/09مصطفی بدخشیان فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 

3659 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290718873 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه چهار طبقه 

مترمربع.   200 به مساحت  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  پالک 11548  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027010054 مورخ  1395/08/10 عباس نایبی دهقی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

4690 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1090564058 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت105/50  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اله  بشماره  67- رای شماره 139560302027010198 مورخ 1395/08/13 سید بابک طاهریان فرزند سید قدرت 

شناسنامه 285 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622560682 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 106/24 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  عبدالرحیم  فرزند  قهفرخی  طالبی  زینب   1395/08/13 مورخ   139560302027010202 شماره  رای   -68

شناسنامه 265 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622611147 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 106/24 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027010246 مورخ   1395/08/13جعفر امینی هرندی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 

3456 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110034547 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/57 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره 139560302027010251 مورخ 1395/08/13 بتول امینی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 61385 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1281710873 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/57 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

71- رای شماره 139560302027010264 مورخ  1395/08/15 محمود کیانی ابری فرزند حسین بشماره شناسنامه 

33 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291295151 در 70 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/53 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

72- رای شماره 139560302027010265 مورخ 1395/08/15 زهرا کیانی اشترجانی فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 

1348 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283642352 در 25 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

143/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

ابری فرزند محمود بشماره شناسنامه  کیانی  رای شماره 139560302027010266 مورخ  1395/08/15ناصر   -73

17818 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283879352 در 20 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 143/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

74- رای شماره 139560302027010270 مورخ  1395/08/15حمید کیانی ابری  فرزند محمود بشماره شناسنامه 

668 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291616268 در 20 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 163 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/53 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

نوروز بشماره شناسنامه 786  رای شماره 139560302027010425 مورخ  1395/08/17محمد کشول فرزند   -75

صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129170969 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 17/92 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

76- رای شماره 139560302027010507 مورخ 1395/08/19 الهام میرباقر آجرپز  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

3048 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287005705 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت  146/85مترمربع.  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 3126 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027010510 مورخ 1395/08/19 مسعود الوی فرزند نصراله  بشماره شناسنامه 402 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1285748166 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت 146/85 مترمربع.  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 3126 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027010515 مورخ 1395/08/19 ریحانه چنگانیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 13070 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283832501 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9620 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139560302027010520 مورخ 1395/08/19 محمدحسین رجبی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 3 

صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1142084914 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه 17  آقا  فرزند علی  نصیر مهدوی  رای شماره 139560302027010572 مورخ 1395/08/20   -80

صادره از فریدن بشماره ملی 1159649286 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 138/45 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

عزیز مهدوی فرزند علی.

81- رای شماره 139560302027010640 مورخ  1395/08/22 علیرضا عشوری مهرنجانی فرزند عروجعلی بشماره 

شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291860878 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  192/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

82- رای شماره 139560302027010645 مورخ  1395/08/22مرتضی نیک بخش فرزند شهباز بشماره شناسنامه 

52943 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281626384 در ششدانگ یکباب خانه ویالئی احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  954/71مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  لطف  فرزند  ولدانی  مردانی  مورخ  1395/08/22عباسعلی   139560302027010646 شماره  رای   -83

از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1199772909  بشماره  از شهرضا  شناسنامه 29 صادره 

قطعه زمین پالک 281 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027010672 مورخ 1395/08/22 مریم سربلوک زاده هرندی فرزند محمد باقر بشماره 

یکباب  از 380 سهم ششدانگ  در 308 سهم مشاع  ملی 1285672917  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 14 صادره 

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

مساحت 380 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  ابری  صالحی  السادات  1395/08/22ایران  مورخ   139560302027010673 شماره  رای   -85

شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291290354 در 72 سهم مشاع از 380 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 

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

380 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اصغر  فرزند  میری  میدان  پز  مورخ 1395/08/22 محسن کوره  رای شماره 139560302027010692   -86

شناسنامه 47563 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282399225 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 283 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027010790 مورخ 1395/08/23محمود زمانی پزوه فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

1496 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291519629 در ششدانگ یکباب خانه و واحد تجاری متصله احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 153 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 356/15 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  دوست   حقیقت  1395/08/23مجتبی  مورخ   139560302027010793 شماره  رای   -88

شناسنامه 1653 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286285437 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11323 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 282/89 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

89- رای شماره 139560302027010805 مورخ 1395/08/23 علی لطیفی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 1644 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1287978916 در ششدانگ یکباب انبار کاشی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  1094/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

90- رای شماره 139560302027010824 مورخ1395/08/25 مجید وکیل پور فرزند یداله بشماره شناسنامه 2958 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282775545 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 425 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

91- رای شماره 139560302027010825 مورخ 1395/08/25یداله وکیل پور  فرزند شکراله بشماره شناسنامه 648 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286236495 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 425 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

92- رای شماره 139560302027010844 مورخ 1395/08/25 حیدرعلی طغیانی خوراسگانی  فرزند حاجی اسماعیل 

بشماره شناسنامه 8062 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283782413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/08 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

93- رای شماره 139560302027010871 مورخ 1395/08/26غالمرضا خطیبی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 2281 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1288007140 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  741/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

94- رای شماره 139560302027010874 مورخ 1395/08/26  منصور بخت آور فرزند دریا قلی بشماره شناسنامه 

از اصفهان بشماره ملی 1283226316 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر  11698 صادره 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 741/91 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

95- رای شماره 139560302027010910 مورخ 1395/08/26 مهدی سهیل پور فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

245 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291299531 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 274/77 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

96- رای شماره 139560302027010914 مورخ 1395/08/27 حبیب اله پاکزاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 931 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282756842 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اله بشماره  97- رای شماره 139560302027010957 مورخ 1395/09/01 احمدرضا رفائی علی آبادی فرزند قدرت 

شناسنامه 20 صادره از نجف آباد بشماره ملی 5499810869 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  26/33مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

امینی پزوه فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه  98- رای شماره 139560302027010959 مورخ1395/09/01 قاسم 

15315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283855747 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/98 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

99- رای شماره 139560302027010973 مورخ 1395/09/01زهرا خشوعی دارکی فرزند محمود بشماره شناسنامه 

71545 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281812862 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 115/41مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی فرزند شکرهللا .

بشماره  اکبر  فرزند  دروازه  پائین  1395/09/01عبدالوهاب حسینی  مورخ  رای شماره 139560302027010979   -100

شناسنامه 492 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291074457 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 115/41مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی فرزند شکرهللا .

101- رای شماره 139560302027010988 مورخ 1395/09/01سید داود کراری  فرزند حسین بشماره شناسنامه 15 

صادره از فریدن بشماره ملی 1159669759 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 76/39 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

عباسعلی کشاورز فرزند علی.

102- رای شماره 139560302027010989 مورخ 1395/09/01 مرتضی قربی جبلی  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 

2278 صادره از اصفهان بشماره ملی 5658959667 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 122/04مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی هفدانی فرزند شکرهللا .

بشماره شناسنامه  فرزند رضا  آبادی قهی  1395/09/01بتول خان  رای شماره 139560302027010993 مورخ   -103

47376 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282395361 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 122/04 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حیدر علی زارعی هفدانی فرزند شکرهللا .

بشماره  عباسعلی  فرزند  خوراسگانی  یزدانی  فاطمه   1395/09/01 مورخ  شماره 139560302027010995  رای   -104

شناسنامه 50 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291297588 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/67مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی احمد آبشاهی فرزند غالحسین .

رضا  فرزند  خواجوئی  عبدالرحمانی  مورخ 1395/09/03عباسعلی حاجی   139560302027011071 رای شماره   -105

بر روی  از اصفهان بشماره ملی 1287482996 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی  بشماره شناسنامه 414 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9334-9335 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 666/92 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

106- رای شماره 139560302027011083 مورخ 1395/09/03سعید نبوی دهکردی فرزند آقا محمد بشماره شناسنامه 

82 صادره از اصفهان بشماره ملی 4621340387 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 702/70 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت 

عادی از مالک رسمی عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

107- رای شماره 139560302027011086 مورخ 1395/09/03 علی اکبر بهرامی  فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 42 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199714933 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تاالر احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 702/70مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی عزیز هللا زارعی فرزند حیدر.

108- رای شماره 139560302027011173 مورخ 1395/09/07نسرین شریف فرزند جعفر علی بشماره شناسنامه 

45611 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282380060 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/72 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

109- رای شماره 139560302027011174 مورخ 1395/09/07 عبداله چراغی شمس آبادی فرزند صفی اله بشماره 

شناسنامه 1413 صادره از طاقانک بشماره ملی 4620511315 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 228/72 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

110- رای شماره 139560302027011258 مورخ 1395/09/09 مسعود الماسی فرزند حسین بشماره شناسنامه 518 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291074716 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 50 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 493/77مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

111- رای شماره 139560302027011261 مورخ 1395/09/09 امیرحسین زارع چاوش فرزند اصغر بشماره شناسنامه 

3017 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282779850 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 50 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 493/77 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/02

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان

 حسین هادیزاده«    - 28142/م الف



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

اتفاقات ریو را فراموش نکرده ام چهارشنبه  17  آذرماه   61395
ـــمـــاره  313 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

گزارش نکردن، خود خطاست!
 اســماعیل حســن زاده، رئیــس 
ــد  ــابقات، می گوی ــه مس کمیت
اتفاقــات دیــدار صبا-اســتقالل 
بــه خوبــی گــزارش نشــده و او 
و تیمــش در کمیتــه انضباطــی 
ــرای صــدور  ــور هســتند ب مجب
ــق  ــتر تحقی ــه بیش رأی عادالن
کننــد. چرایــی عــدم گــزارش همــه اتفاقــات صورت گرفتــه 
در ایــن دیــدار در نــوع خــود جالــب اســت. گــزارش نکــردن 
ــدار رخ داده  ــن دی ــه در ای ــی ک ــا و اتفاقات ــه واقعیت ه هم
خطاســت و بایــد بــه ایــن خطــا هم رســیدگی شــود. حتی 
ــد چــه کســی  ــی نمی کن ــه انضباطــی. فرق از ســوی کمیت
نماینــده  داور،  نکــرده.  را گــزارش  واقعیت هــا  همــه 
فدراســیون فوتبــال یــا ناظــر؟ اولیــن وظیفــه این هــا بعــد 
از اتمــام بــازی، تهیــه گــزارش بــازی بــرای کمیتــه 
مســابقات اســت و بالطبــع آن اگــر تخلفــی رخ داده باشــد 
بــه کمیتــه  مســابقات  ســوی کمیتــه  از  گزارش هــا 
انضباطــی فرســتاده می شــود. اکنــون کمیتــه انضباطــی در 
ســایه رســیدگی بــه تخلفــات دیــدار صبــا – اســتقالل بایــد 
بــه ایــن موضــوع هــم رســیدگی کنــد. ایــن خطــای 

کوچکی نیست و خود خطاست!

رونالدو توپ طال را می برد
بــه نوشــته نشــریه مونــدو دپورتیــوو، کریســتیانو رونالــدو 
برنــده تــوپ طــال خواهــد بــود. کریســتیانو رونالــدو 
دوشــنبه هفتــه آینــده بــه عنــوان برنــده تــوپ طــال 
فرانــس فوتبــال معرفــی خواهــد شــد. مهاجــم پرتغالــی 
رئــال مادریــد بــه همــراه باشــگاه از ایــن موضــوع اطــالع 
دارنــد. در ابتــدا مراســم خاصــی بــرای برنــده تــوپ طــال 
ــوی در  ــه فرانس ــد. مجل ــد ش ــه نخواه ــال ۲۰۱۶ گرفت س
ســاعت ۶ عصــر روز دوشــنبه، آرای ۳۰ بازیکــن منتخــب 
را اعــالم خواهــد کــرد. دو ســاعت بعــد از آن نیــز از 
طریــق تلویزیــون نــام برنــده تــوپ طــال اعــالم می شــود. 
ــالم  ــان اع ــر، نامش ــزد دیگ ــدو و دو نام ــتیانو رونال کریس
را دریافــت  نقــره ای  تــوپ  لیونــل مســی،  می شــود. 
ــده  ــخص نش ــوم مش ــر س ــوز نف ــا هن ــرد؛ ام ــد ک  خواه
و ممکــن اســت برگزیــدگان فرانــس فوتبــال همچون ســه 
نامــزد نهایــی فیفــا )رونالــدو، مســی و آنتــوان گریزمــان( 
باشــد. لوییــس ســوارس و نیمــار کــه شــانس حضــور بــه 
عنــوان نفــر ســوم در ایــن فهرســت را دارنــد، آرای زیــادی 
کســب کردنــد، امــا بایــد تــا دوشــنبه هفتــه آینــده منتظــر 

اعــالم آرا مانــد.

پیگیری موضوع دختران بسکتبالیست
وزیــر ورزش و جوانــان گفــت کــه همچنــان پیگیــر موضوع 
حضــور بین المللــی دختــران بسکتبالیســت در رقابت هــای 
رســمی اســت. مســعود ســلطانی فر دربــاره دختــران 
ــان  ــی زن بسکتبالیســت گفــت: موضــوع حضــور بین الملل
ایــران بــا حجــاب اســالمی در مســابقات بســکتبال 
ــس  ــه رئی ــه داد: ب ــتم. وی ادام ــر هس ــان پیگی را همچن
ــا  ــن ب ــازی نمادی ــک ب ــران ی ــه ام در ته ــیون گفت فدراس
ــا  ــان م ــور میهمان ــوش و در حض ــران ملی پ ــور دخت حض
ــران برگــزار  ــی مســتقر در ته ــر بین الملل از مجامــع و دفات
ــکلی  ــه ش ــا ب ــد ت ــم ش ــر خواه ــم حاض ــودم ه ــد. خ کن
ــد  ــلطانی فر تاکی ــیم. س ــلمان باش ــران مس ــدای دخت ص
کــرد: امیــدوارم در پایــان مــاه دســامبر کــه جلســه کمیتــه 
فنــی فیباســت تصمیــم خوبــی بــرای حضــور زنــان 
ــورهای  ــران و کش ــکتبال ای ــه بس ــد ب ــه و عالقه من محجب

ــود. ــه ش ــالمی گرفت اس

هند و بنگالدش، رقبای اصلی ایران
اســت  معتقــد  بانــوان  والیبــال  ملــی  تیــم  کاپیتــان 
ایــران  اصلــی  بنــگالدش، حریفــان  و  هنــد  تیم هــای 
در مرحلــه نخســت مســابقات انتخابــی منطقــه آســیا 
مرکــزی هســتند. زینــب گیــوه بــا بیــان اینکــه تیــم ملــی به 
تمرینــات بیشــتری نیــاز دارد، اظهــار داشــت: بــرای شــرکت 
در مســابقات انتخابــی جهــان در منطقــه آســیای مرکزی که 
بــه میزبانــی هنــد برگــزار می شــود، تمرینــات نســبتا خوبــی 
داشــتیم؛ امــا فرصــت زیــادی نداریــم و مــدت تمرینــات کم 
اســت. وی تصریــح کــرد: یــک ســاعت و نیم تمریــن در هر 
جلســه بــه نطــر مــن کــم اســت و نیــاز بــه ســاعت تمرینــی 
بیشــتری داریــم. کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال بانــوان گفت: 
هــر چــه بــه زمــان مســابقه نزدیــک می شــویم، بایــد زمــان 
ــاق  ــن اتف ــم ای ــه امیدواری ــود ک ــتر ش ــز بیش ــات نی تمرین
بیفتــد؛ چــون پیــش از ایــن تمرینــات بیشــتری را انجــام 
می دادیــم. گیــوه گفــت: حریــف سرســخت ایــران در ایــن 
ــان  ــوان یکــی از مدعی ــه عن ــد، ب ــم هن دوره از رقابت هــا، تی
ــف  ــم حری ــگالدش ه ــت. بن ــد اس ــه  بع ــه مرحل ــود ب صع
سرســختی اســت. امیــدوارم بــا قهرمانــی در ایــن گــروه بــه 

دور بعــد صعــود کنیــم.

فرصت باشگاه نساجی به محمود فکری
ــف  ــد تکلی ــم نســاجی، بای محمــود فکــری، ســرمربی تی
نهایــی خــود را با باشــگاه نســاجی مشــخص کنــد. محمود 
فکــری، ســرمربی تیــم نســاجی قائمشــهر، قبــل از آخرین 
ــه  ــراض ب ــه نشــانه اعت ــر ب ــگ برت ــم در لی ــن تی ــدار ای دی
ــم  ــن تی ــر اردوی ای ــت قه ــه حال ــم نســاجی ب  شــرایط تی

را ترک کرد و به تهران بازگشت. 
ایــن جدایــی همچنــان ادامــه دارد و هنــوز محمــود فکــری 
ــه  ــه اردوی تیمــش ملحــق نشــده. باشــگاه نســاجی ب ب
ــری  ــی اش، از فک ــت نهای ــدن وضعی ــن ش ــور روش منظ
خواســته تــا تکلیــف را بــه صــورت قطعــی مشــخص نماید 
ــر ایــن  ــه بازگشــت او باشــد، هرچــه زودت ــرار ب ــا اگــر ق ت
ــر در  ــه وی دیگ ــد ک ــرار باش ــم ق ــر ه ــد و اگ ــاق بیفت اتف
خدمــت نســاجی نباشــد، بــاز هــم ایــن موضوع مشــخص 

شــود. 
تیــم نســاجی در حــال حاضــر زیــر نظــر حســین مســگر 
ســاروی تمرینــات خــود را ادامــه می دهــد. ایــن تیــم در 
هفتــه شــانزدهم لیــگ دســته اول کشــور، میهمــان تیــم 

راه آهــن تهــران اســت.

 بازگشت پیام صادقیان به فوتبال
هافبــک تیــم ماشین ســازی 
تبریــز بــه دیــدار تیمــش 
ــل ذوب آهــن می رســد.  مقاب
ــدای  ــان در ابت ــام صادقی پی
فصــل، یکــی از امیدهــای 
اصلــی رســول خطیبــی برای 
او  بــود.  شــانزدهم  فصــل 
اتفاقــا لیــگ را پرقــدرت شــروع کــرد و توانســت بــازی 
خوبــی را بــه نمایــش بگــذارد؛ امــا در بــازی با اســتقالل 
ناحیــه  از  آســیب دیدگی  دچــار  آزادی  ورزشــگاه  در 
همســترینگ شــد و یــک مــاه از میادیــن دور بــود. در 
ــد از حــدود  ــات ماشین ســازی بع ــه تمرین بازگشــت ب
یــک مــاه، صادقیــان دوباره همســترینگش پارگــی پیدا 
ــم  ــار ه ــن ب ــه دور مجــدد شــد. او ای ــور ب ــرد و مجب ک
حــدود یــک مــاه از حضــور در میادیــن فوتبــال دور بــود 
و چنــد بــازی ماشین ســازی را بــه دلیــل آســیب دیدگی 
از دســت داد. صادقیــان امــا از روز گذشــته بــه تمرینات 
ماشین ســازی برگشــته و بــا تــالش کادر پزشــکی 
ــن  ــل ذوب آه ــش مقاب ــی تیم ــرای همراه ــکلی ب مش
نــدارد. تنهــا مشــکل کنونــی هافبــک ماشین ســازی دور 
ــه دلیــل مصدومیــت اســت.  ــی ب ــودن از شــرایط بدن ب
ــور  ــا هرط ــتند ت ــدد هس ــازی درص ــان ماشین س مربی
شــده مقابــل ذوب آهــن از او اســتفاده کننــد؛ بــه همیــن 
دلیــل تمرینــات ویــژه ای را بــرای ایــن بازیکــن در نظــر 

گرفتند.

تغییرات احتمالی استقالل
ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقالل بــرای نیم فصــل لیــگ 
شــانزدهم برنامه هایــی مــد نظــر دارد کــه طبیعتــا تغییر 
نفــرات جزئــی از آن خواهــد بــود. یکــی از بزرگ تریــن 
مشــکالتی کــه امســال علیرضــا منصوریــان با آن دســت 
ــادی  ــان زی ــی بازیکن ــدم هماهنگ ــد ع ــان ش ــه گریب ب
ــو  ــا ج ــم و ب ــا ه ــه اســتقالل پیوســتند و ب ــه ب ــود ک ب
ــن  ــی از مهم تری ــع یک ــد. در واق ــگ بودن ــم ناهماهن تی
ــرا  ــه چ ــود ک ــن ب ــتقالل ای ــرمربی اس ــه س ــا ب انتقاده
 بی دلیــل تیمــی را کــه در لیــگ، ســوم شــده بــود 
و در جــام حذفــی تــا فینــال رفتــه بــود را دســتخوش 
تغییــرات زیــاد کــرد و در ایــن راه اســتخوان بندی 
اســتقالل را بــه هــم ریخــت. ایــن انتقادهــا وقتــی بــه 
ــین  ــه جانش ــا ک ــد آن ه ــخص ش ــه مش ــید ک اوج رس
آرش برهانــی، عمــران زاده، طالب لــو و فخرالدینــی 
ــوری  ــی زادگان، حســینی، غف  شــده اند )افشــین، کنعان
قبلی هــا  از  بــازی  و کیفیــت  آمــار  منظــر  از   )... و 
ــا  ــد. ب ــتقالل نیامده ان ــه کار اس ــد و ب ــر بوده ان ضعیف ت
ایــن وجــود آخریــن خبرهــا حکایــت از تغییراتی وســیع 
در نیــم فصــل می دهنــد؛ خبرهایــی کــه در اســتقالل بــه 
ــرای ادامــه تغییــرات اســت   گــوش می رســد تــالش ب
ــدی ــم مجی ــدی، میث ــاج محم ــه ح ــار البت ــن ب  و ای
زکی پــور، آرش افشــین و ... در معــرض پوســت اندازی 
مجــدد اســتقالل قــرار دارنــد کــه البتــه ایــن تغییــرات 
ــه در  ــه اینجاســت ک ــا نکت ــه نظــر نمی رســند؛ ام ــد ب ب
نقــل و انتقــاالت زمســتانی معمــوال باشــگاه ها بســیار 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــل کنن ــی را حاص ــد تغییرات ــم می توانن ک
ــد  ــه می دارن ــود را نگ ــوب خ ــان خ ــگاه ها بازیکن باش
ــد؛  ــش می مان ــش صاحب ــخ ری ــم بی ــد ه ــن ب و بازیک

ــد. ــی او را نمی خواه ــون کس چ

 اریو گوتسه بازی با رئال مادرید 

را از دست داد
دلیــل  بــه  دورتمونــد  بوروســیا  آلمانــی  هافبــک 
مصدومیــت دیــدار حســاس بــا رئــال مادرید را از دســت 
داد. بوروســیا دورتمونــد انشــب در لیــگ قهرمانــان اروپا 
برابــر رئــال مادریــد دیــدار خواهــد کــرد. دورتموندی هــا 
در حالــی بــه مادریــد ســفر کردنــد کــه ماریــو گوتســه 
ــار  را در اختیــار نخواهنــد داشــت. گوتســه تاکنــون ۷ ب
ــار همــراه  ــی کــرده اســت )۵ ب ــد گلزن ــال مادری ــه رئ ب
ــخ(. او یکــی از  ــرن مونی ــراه بای ــار هم ــد و ۲ ب دورتمون
کلیدی تریــن بازیکنــان دورتمونــد اســت کــه غیبــت او 
ــن  ــرای ای ــل را ب ــاس توخ ــرهای توم ــد دردس می توان
ــال  ــر رئ ــدار براب ــد در دی ــد. دورتمون ــتر کن ــازی بیش ب
مادریــد رومــن بورکــی، اســون بنــدر و رافائــل گوئــررو 
را بــه دلیــل مشــکل عضالنــی در اختیــار نخواهــد 
ــون ســوبوتیچ، شــینجی کاگاوا و  ــن ن داشــت. همچنی
ــدار  ــو در دی ــه دلیــل مشــکل زان ــوری شــاهین نیــز ب ن
بــا رئــال مادریــد غایــب خواهنــد بــود تــا شــرایط بــرای 
ــا ۲  ــه ب ــد ک ــد. دورتمون ــخت باش ــیار س ــد بس دورتمون
 F امتیــاز بیشــتر از رئــال مادریــد در صــدر جــدول گــروه
لیــگ قهرمانــان قــرار دارد، بــرای قطعــی کــردن صعــود 
ــاز دارد. ــه یــک تســاوی نی ــوان تیــم نخســت ب ــه عن ب

هواداران تراکتور به آزادی بیایند
ــدواری  ــراز امی ــازی اب ــم تراکتورس ــی تی ــک عراق هافب
کــرد کــه هــواداران تیمــش در ورزشــگاه آزادی مقابــل 
اســتقالل حاضــر شــوند. کــرار جاســم در آســتانه دیــدار 
ــر  ــا از ه ــار داشــت: »م ــل اســتقالل اظه تیمــش مقاب
ــر از  ــزی کمت ــه چی ــم و ب ــاز را می خواهی ــازی ۳ امتی ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــود احترام ــا وج ــرد راضــی نیســتیم. ب ب
تیــم اســتقالل قائلــم، تیــم مــا یــک تیــم پرمهره اســت 
و انگیــزه زیــادی بــرای کســب پیــروزی در بــازی ایــن 

ــه دارد.« هفت
 وی افــزود: »فقــط بــه  قصــد بــرد بــه تهــران می رویــم 
و از هــواداران فهیــم تیــم تراکتورســازی انتظــار داریــم 
بــه ورزشــگاه بیاینــد و از تیــم خــود حمایــت کننــد تــا 
ــا حمایــت آن هــا پیــروز از  ــه امیــد خــدا و ب بتوانیــم ب
ــحال  ــا را خوش ــویم و آن ه ــارج ش ــابقه خ ــن مس زمی

کنیــم تــا بتوانیــم بــه صــدر جــدول برگردیــم.« 
بازیکــن تیــم تراکتورســازی خاطرنشــان کــرد: »هــدف 
ــا  ــت و ت ــر اس ــگ برت ــی لی ــب قهرمان ــا کس ــم م تی
آخریــن گام تمامــی تالشــمان را بــه کار می گیریــم 
ــه  ــان هدی ــه هوادارانم ــی را ب ــام قهرمان ــم ج ــا بتوانی  ت

دهیم.«
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ــان  ــی و دروازه ب ــم مل ــان ســابق تی ــی، دروازه ب ــدی رحمت مه
آمــاده ایــن روزهــای اســتقالل، در چنــد ســال گذشــته اســیر 

حواشــی زیــادی بــوده اســت. 
ــن  ــی و چندی ــا قلعه نوع ــری ب ــی، درگی ــم مل ــرای تی  ماج
و چنــد حاشــیه فوتبالــی گریبانگیــر او بــوده اســت. ماجــرای 

یــک عکــس جنجالــی هــم ایــن روزهــا بــه حواشــی 
دروازه بــان شــماره یــک اســتقالل اضافــه شــده اســت. 
هــر چنــد در بســیاری از مــوارد قبلــی خــود رحمتــی در 
شــکل گیری حواشــی نقشــی پررنــگ داشــت، امــا در ایــن 
یــک مــورد آخــر، او نه تنهــا بــه بــاور تمامــی اهالــی فوتبــال 
هیــچ کار خالفــی انجــام نــداده بــود، بلکــه قربانــی اتفاقاتــی 

ــب هــم شــد. عجی

    ماجرای عکس جنجالی
ــال  ــتان امس ــه تابس ــی ب ــی رحمت ــس جنجال ــرای عک ماج
برمــی گــردد؛ زمانــی کــه تیــم اســتقالل بــرای اردوی 
ــک  ــه ارمنســتان مــی رود و در یکــی از روزهــا، ی ــی ب تدارکات
ــه  ــان اســتقالل از جمل ــر از بازیکن ــد نف ــا چن ــم هــوادار ب خان
رحمتــی ماننــد همــه هــواداران فوتبــال در تمــام دنیــا عکســی 
بــه یــادگار می گیــرد. ایــن عکــس ماننــد تمــام عکس هــای 
این چنینــی خیلــی زود در شــبکه های اجتماعــی پخــش 
ــی زود از  ــر خیل ــوع تصاوی ــن ن ــه ای ــد هم ــود و مانن می ش
یادهــا پــاک می شــود؛ امــا بــه ناگهــان ۵ مــاه بعــد در آســتانه 
دیــدار حســاس اســتقالل - تراکتــور، رئیــس کمیتــه اخــالق 
فدارســیون فوتبــال اعــالم می کنــد پرونــده ای علیــه رحمتــی 
تشــکیل شــده و او از بــازی در مقابــل تراکتــور محروم اســت. 
ــاگری  ــی از افش ــان موج ــب ناگه ــر عجی ــار نظ ــن اظه همی
عکــس بازیکنــان و هجمــه علیــه فدراســیون و کمیتــه اخــالق 
را بــه راه انداخــت و شــائبه دسیســه بــودن ایــن ماجــرا، بــار 

ــرد. دیگــر ســالمت فوتبــال کشــور را زیــر ســؤال ب
نیــز ماننــد   متاســفانه در افشــاگری های صورت گرفتــه 
همیشــه، اخــالق حرفــه ای بــه شــدت زیــر پــا گذاشــته شــد 
و هــواداران خشــمگین اســتقالل هــر عکســی از هــر بازیکنــی 
چــه خصوصــی یــا عمومــی یــا خانوادگــی منتشــر می کردنــد 
ــالق  ــه اخ ــیون و کمیت ــل فدراس ــه مث ــه ب ــان مقابل و خواه

ــد. بودن

    صدای شنیده نشده
ــوش نرســید صــدای  ــه گ ــا آنچــه اصــال ب ــان ام ــن می در ای
معــدود آدم هــای فوتبالــی بــود کــه می گفتنــد راه حــل 
افشــاگری یــا مقابلــه بــه مثــل نیســت و ایــن مشــکل را باید 
ــر  ــه تصاوی ــرا اگــر قــرار باشــد اینگون اساســی حــل کــرد؛ زی
جــرم تلقــی شــود، اصــال هیــچ چهــره سرشــناس ایرانــی اعم 
ــارج  ــور خ ــد از کش ــی و... نبای ــی و علم ــی و ورزش از سیاس
شــود؛ زیــرا قوانیــن بســیاری از کشــورها، به ویــژه کشــورهای 
ــوع  ــن ن ــا همی ــراد ب ــه ای اســت کــه اف ــه گون غیرمســلمان ب
ــان  ــا در خیاب ــریعت م ــگ و ش ــر فرهن ــش های مغای پوش
عبــور و مــرور می کننــد و اجتنــاب از برخــورد بــا مــردم یــک 
ــل  ــد راه ح ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــد ب ــن خواه ــور غیرممک کش
ــرای عــدم انتشــار  ــه فرهنگ ســازی ب اساســی در ایــن زمین
ــان  ــی خودم ــبکه های اجتماع ــر در ش ــن تصاوی ــترده ای گس
ــورها  ــر کش ــردم دیگ ــش م ــوان پوش ــه می ت ــرا ن ــت؛ زی  اس
ــی  ــوان از ســفر شــخصیت های ایران ــه می ت ــر داد و ن را تغیی

بــه دیگــر کشــورها جلوگیــری کــرد. 
نکتــه دیگــر اینکــه رســانه ای کــردن ایــن ماجــرا نه تنهــا باعــث 
شــد آن هایــی کــه تصویــر را ندیــده بودنــد بــه دنبــال دیــدن 
ــیون  ــه فدراس ــز متوج ــاد را نی ــائبه فس ــه ش ــند، بلک آن باش
فوتبــال کــرد. پــس چــه بهتــر کــه قبــل از اینگونــه اقدامــات 
اندکــی بــه عواقــب آن نیــز فکــر شــود تــا شــاهد ماجراهــای 

ــیم. ــی نباش این چنین

کیمیای وطن بررسی کرد:

آنچه درباره ماجرای رحمتی گفته نشد

قهرمــان المپیــک لنــدن گفــت: هنــوز اتفاقــات المپیــک ریــو 
را فرامــوش نکــرده ام؛ امــا بــا ایــن حــال هدفــم ایــن اســت 
کــه در مســابقه های قهرمانــی آســیا و جهــان پرقــدرت ظاهر 
شــوم. بهــداد ســلیمی دربــاره آغــاز تمرین هایــش پــس از 

ــش  ــی پی ــرد: از مدت ــان ک ــو بی ــک ری المپی
شــروع کــرده  را  بدنســازی  تمرین هــای 
بــودم. بــرای اینکــه افــت شــدیدی نداشــته 
باشــم، از روز شــنبه تمرین هــای وزنــه را 
بــه صــورت منظــم آغــاز کــردم. از آنجــا کــه 
تنهــا تمریــن کــردن برایــم ســخت بــود، بــه 
اردوی تیــم ملــی آمــدم. او ادامــه داد: هدفــم 

حضــور پرقــدرت در مســابقه های قهرمانــی آسیاســت. 
ــرای  ــا ب ــاه فرصــت دارم ت ــا آذرم ــا ت ــن رقابت ه ــس از ای پ
ــه  مســابقه های جهانــی آمــاده شــوم. ســلیمی در پاســخ ب
ایــن پرســش کــه المپیــک و خاطــرات بــد آن را فرامــوش 
کــرده اســت، تصریــح کــرد: خیــر، هنــوز فرامــوش نکــرده ام 

و بــرای مــن کابــوس شــده اســت. زمانــی هــم کــه مــردم را 
ــردار  ــد. وزنه ب ــادآوری می کنن ــن ی ــرای م ــم، آن را ب می بین
فــوق ســنگین ایــران در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی 
ــه  ــی ۲۰۱۷ برنام ــابقه های جهان ــرای مس ــا ب ــه آی ــر اینک ب
خاصــی دارد و بــه دنبــال گرفتــن حقــش 
اســت، تصریــح کــرد: کار ســخت اســت؛ چــرا 
 کــه نســل جدیــدی در وزنه بــرداری آمــده 
ــتند؛  ــی هس ــرداران خوب ــا وزنه ب ــام آن ه و تم
ــرداران گرجســتان، ارمنســتان  ــه وزنه ب از جمل
و روســیه. بنابرایــن بایــد بیشــتر از ســال 
ــن  ــاره آخری ــم. ســلیمی درب ــالش کن ــل ت قب
 وضعیــت آســیب دیدگی اش نیــز گفــت: مشــکل زانــو 
ــد در یــک  ــدی کــه بای ــا از آنجــا کــه رون ــدارم؛ ام ــاط ن و رب
ســال و نیــم گذشــته طــی می کــردم، در ۷ مــاه پشــت ســر 
گذاشــتم، فشــار زیــادی وارد شــد. بایــد همچنــان زیــر نظــر 

پزشــک باشــم. ایســنا

بهداد سلیمی:

اتفاقات ریو را فراموش نکرده ام
فدراســیون فوتبــال می خواهــد میزبانــی جــام جهانــی را از 
فیفــا بگیــرد. درخواســتش را هــم بــرای ایــن منظــور ارائــه 
کــرد و بــه دنبــال فراهــم کــردن شــرایط اســتاندارد مدنظــر 
ــد  ــم می کن ــی را فراه ــرایط میزبان ــا ش ــاال ی ــت. ح فیفاس

یــا ســنگی در تاریکــی انداختــه و مســئوالن 
هــم هــر از چنــد گاهــی در مصاحبه هایشــان 
اســتفاده  پرکــن  دهــان  عنــوان  ایــن  از 
می کننــد. فدراســیون و مســئوالنش بــه 
میزبانــی  خوبــی می داننــد کــه گرفتــن 
ــی  ــت. حت ــاده ای نیس ــی کار س ــام جهان ج
ــی  ــط بین الملل ــه رواب ــورهایی ک ــرای کش ب

ــد  ــار دارن ــد و اماکــن اســتاندارد را هــم در اختی ــوی دارن ق
کار آســانی نیســت؛ چــه برســد بــه فوتبــال ایــران کــه نــه 
ــالن  ــک س ــی ی ــه حت ــوی دارد و ن ــی ق ــط بین الملل رواب
اســتاندارد! بــرای اینکــه متوجــه عمــق ماجــرا شــویم، کافی 
اســت همیــن بــازی روز دوشــنبه تیــم ملــی فوتســال ایران 

 برابــر روســیه را دقیق تــر بررســی کنیــم. تیم هــای دوم 
ــه  ــال ب ــالن هندب ــال در س ــی فوتس ــام جهان ــوم ج و س
ــک  ــچ ی ــالن هی ــن س ــا ای ــد و طبیعت ــم رفتن ــاف ه مص
ــرای  ــه ب ــب اینک ــدارد. جال ــا را ن ــتاندارد فیف ــرایط اس از ش
ــی  ــا از گونی های ــتن دروازه ه ــت نگهداش ثاب
ــر  ــد پ ــاال بای ــه احتم ــود ک اســتفاده شــده ب
از شــن شــده باشــند! در تصاویــر تلویزیونــی 
زمانــی کــه داوران قصــد چــک کــردن تورهــا را 
داشــتند مجبــور شــدند کیســه های ســنگین 
شــن را بــه ســختی از روی زمیــن بلنــد کننــد! 
ــت.  ــروار اس ــه خ ــتی نمون ــازی، مش ــن ب ای
مــا میزبانــی جــام جهانــی را می خواهیــم، امــا حتــی 
ــی  ــام جهان ــی ج ــم. میزبان ــتاندارد نداری ــالن اس ــک س  ی
را می خواهیــم، امــا اختیــار فوتبــال و برگــزاری یــک 
مســابقه مهــم در اختیــار فدراســیون و حتــی وزارت ورزش 
ــر ــد. مه ــف کنن ــن تکلی ــد تعیی ــران بای ــم نیســت و دیگ ه

ــی  ــام جهان ــه در ج ــب نتیج ــا کس ــه ب ــت ک ــدوار اس ــی زواره امی ــعود حج مس
و رقابت هــای گرنــد پــری، ناکامــی المپیــک در تکوانــدو جبــران شــود. 
ملی پــوش تکوانــدو دربــاره اردوهــای تیــم ملــی و اعــزام بــه رقابت هــای گرنــد 
پــری و جــام جهانــی اظهــار کــرد: اردوهــای خیلــی خوب و منســجمی را پشــت 
ــن مســابقه ها اســتارتی  ــم. ای ــا موفقیــت برگردی ــدوارم ب ســر گذاشــتیم و امی
ــم  ــر می کن ــم و فک ــم داری ــی ه ــم خوب ــود. تی ــد ب ــک ۲۰۲۰ خواه ــرای المپی ب
ــم. وی  ــی بگیری ــی نیــز نتیجــه خوب ــا ایــن کادر فنــی بتوانیــم در جــام جهان ب
ادامــه داد: تمرین هــای منظمــی را پشــت ســر گذاشــتیم و امیــدوارم بــا کســب 
نتیجــه، ناکامــی المپیــک را بــه دســت فراموشــی بســپاریم. مــن بــه شــخصه 
بعــد از المپیــک نیــز اســتراحت مطلــق نداشــتم و تمرین هــای شــخصی خــود 
ــرم.  ــر می ب ــه س ــی ب ــی خوب ــر در آمادگ ــال حاض ــرده ام و در ح ــری ک را پیگی
حجــی زواره درخصــوص رقبــا نیــز اظهــار کــرد: حریفــان خیلــی خوبــی داریــم 
ــی  ــا حاضــر هســتند. در جــام جهان ــری بهترین هــای دنی و همیشــه در گرندپ
نیــز تنهــا 8 تیــم برتــر دنیــا حضــور دارنــد. کار بــرای مــا بســیار ســخت اســت؛ 
امــا مــن مطمئنــم ایــن تیــم نتیجــه خوبــی می گیــرد. ملی پــوش تکوانــدو بــا 
ــار کــرد: مــا از ســال  ــان اظه ــی جه ــاداش قهرمان ــه عــدم پرداخــت پ اشــاره ب
گذشــته کــه قهرمــان جهــان شــدیم، هنــوز هــم پاداش هــای خــود را دریافــت 
ــا  ــای م ــذرد. انگیزه ه ــان می گ ــن جری ــال از ای ــه دو س ــک ب ــم. نزدی نکرده ای
همیــن جوایــز اســت. همــه توجه هــا بــه فوتبــال و والیبــال اســت. در حالــی کــه 

ــت. ــران اس ــته های ای ــن رش ــزو مدال آورتری ــدو، ج ــته تکوان رش

ــاد فدراســیون در انتخــاب  ــه وســواس زی ــا اشــاره ب ــال ب کارشــناس والیب
ــال، گزینه هــای معرفی شــده را جــزو بهترین هــا  ســرمربی تیــم ملــی والیب
گزینه هــای  دربــاره  نفــرزاده  فرهــاد  دانســت.  مربیگــری  عرصــه  در 
ــی  ــده یعن ــه  مطرح ش ــه گزین ــر س ــت: ه ــال گف ــم والیب ــرمربیگری تی س
ــود  ــا در کار خ ــای دنی ــزو بهترین ه ــو، ج ــتویچکوف و بروت ــتازی، اس آناس
ــک  ــی و المپی ــال در ســطح جهان ــا فضــای والیب ــر ب هســتند. هــر ســه نف
ــود  ــری خ ــت مربیگ ــای تح ــا تیم ه ــن ب ــتند و همچنی ــنا هس ــال آش کام
ــران  ــال ای ــان و والیب ــه بازیکن ــن نســبت ب ــد؛ بنابرای ــازی کرده ان ــران ب ــا ای ب
شــناخت مناســبی دارنــد. وی ادامــه داد: ایــن نفــرات بــه خوبــی می تواننــد 
ــال ایــران کمــک کننــد. در شــرایط کنونــی فاکتــور زمــان اهمیــت  ــه والیب ب
ــراردادی  ــرایط، ق ــی ش ــا بررس ــد ب ــریع تر بای ــیون س ــادی دارد. فدراس  زی
را بــا یکــی از ایــن افــراد امضــا کنــد تــا از ابتــدای ســال ۲۰۱۷ میــالدی فــرد 
منتخــب بــا حضــور در ایــران، لیــگ را ارزیابــی کنــد و بتوانــد شــناخت خوبی 
ــای  ــاره گزینه ه ــال درب ــناس والیب ــن کارش ــت آورد. ای ــه دس ــان ب از بازیکن
دیگــر غیــر از ایــن ســه نفــر بــرای هدایــت تیــم ملــی پاســخ داد: در والیبــال 
 دنیــا، مربیــان بــا ملیت هــای مختلــف مربیگــری تیم هــای مختلــف 
ــا  ــری آرژانتینی ه ــی گ ــب مرب ــخصا مکت ــن ش ــد. م ــده می گیرن ــر عه  را ب
را نمی پســندم. البتــه والســکو، یــک استثناســت و بیشــتر افتخــارات او هــم 
بــا تیــم ایتالیــا بــود. از نظــر مــن مکتــب مربیــان برزیلــی و ســپس اروپایــی 

در باالتریــن ســطح قــرار دارد. 

امیدوارم ناکامی المپیک ریو را جبران کنیم

تیــم ملــی تفنــگ بــادی بانــوان ایــران در رده ســنی جوانــان بــه مــدال برنــز رقابت هــای قهرمانــی آســیا رســید. در دومیــن روز از ایــن 
مســابقات و در بخــش جوانــان، تیــم بانــوان چیــن در رتبــه نخســت قــرار گرفــت.

در قاب تصویر

بررسی گزینه های سرمربیگری تیم ملی والیبال

هفته 13 لیگ برتر

پنجشنبه 1۸ آذر

ماشین سازی- ذوب آهن 1۴:۰۰

نفت تهران- گسترش فوالد 15:۰۰

نفت آبادان- سایپا 15:3۰

جمعه 19 آذر

پدیده- پرسپولیس 1۴:1۰

پیکان- سیاه جامگان 15:۰۰

سپاهان- صبای قم 15:15

استقالل- تراکتورسازی 1۶:۲۰

استقالل خوزستان- فوالد 17:۴۰

میزبانی از تیم دوم جهان در سالن هندبال

گونی ها را جمع کنید، میزبانی جام جهانی پیشکش



7اجتماعی چهارشنبه  17 آذرماه   1395
ـــمـــاره 313 ســـــال دوم              ݡسݒ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس اجتماعی

ــه یــاد فــردی می افتنــد  هنــگام صحبــت از اعتیــاد، همــه ب
کــه در گوشــه یــک پــارک یــا درون یــک ســاختمان مخروبــه 
ــاد در  ــا اعتی ــت؛ ام ــدر اس ــواد مخ ــتفاده از م ــال اس در ح
ــا ــی از آن ه ــی دارد. یک ــای مختلف ــدرن جنبه ه ــای م  دنی
اعتیــادی  اســت؛  کامپیوتــری  بازی هــای  بــه  اعتیــاد 
 کــه هــر چنــد تــا چنــد ســال پیــش ناشــناخته بــود
امــا حــاال بســیاری از پژوهشــگران  دربــاره آن هشــدار 

. می دهنــد
    اثرات مخرب

ــروز مشــکالتی  ــری ســبب ب ــه بازی هــای کامپیوت ــاد ب اعتی
ســتون  اســکلتی  مشــکالت  بینایــی،  ضعــف  نظیــر 
ــی  ــطح کیف ــش س ــی کاه ــی )حت ــت تحصیل ــرات، اف فق
ــونت  ــش خش ــی، افزای ــی و روان ــکالت روح ــی(، مش زندگ
و ... می شــود. ضعــف بینایــی، یکــی از رایج تریــن ایــن 
مشــکالت اســت کــه بیشــتر در ســنین کودکــی و نوجوانــی 

بــروز پیــدا می کنــد. 

ــدن  ــبب دی ــه س ــی و ب ــدت طوالن ــس از م ــاق پ ــن اتف ای
نزدیــک  بی کیفیــت،  مانیتورهــای  در  متحــرک  تصاویــر 
 و دور شــدن متعــدد تصاویــر در بعضــی بازی هــا و کــم 
و زیــاد شــدن نــور در لحظــات شــلیک گلولــه یــا انفجــار در 
ــرات  ــن معضــل تأثی ــد. ای ــاق می افت بازی هــای اکشــن اتف

ــود. ــب می ش ــرد موج ــی ف ــت ناپذیری را در بینای بازگش
    ایران

آمــار دقیقــی از مبتالیــان اعتیــاد بــه بازی هــای کامپیوتــری 
در ایــرن در دســت نیســت؛ امــا بــا رشــد روزافــزون 
تکنولــوژی، هــر روز تعــداد بیشــتری از نوجوانــان و جوانــان 
بــه ســمت ایــن دنیــا جــذب می شــوند و کمــی کوتاهــی در 
ایــن زمینــه، همــه ایــن افــراد را در معــرض خطــر ابتــال بــه 

ــد. ــرار می ده ــاد ق ــن اعتی ای
    نشانه ها

نشانه های این اعتیاد چیست؟
1. صــرف وقــت زیــاد )بیــش از 3 ســاعت در روز( یــا اینکــه 
هــر بــار نســبت بــه دفعــه  قبــل وقــت بیشــتری بــر ســر ایــن 

ــذارد. ــا بگ بازی ه
ــام  ــن انج ــاد در حی ــان و سرخوشــی زی 2. احســاس هیج
بــازی کامپیوتــری و احســاس بی قــراری یــا تحریک پذیــری 
ــه  ــت؛ ب ــازی نیس ــغول ب ــه مش ــی ک ــردگی هنگام ــا افس ی

ــرود. ــازی ب ــه ســمت ب ــاره ب طــوری کــه دوب
3. ناتوانــی در دســت کشــیدن از بــازی )بــه گونــه ای کــه هــر 

بــار دیگــران بایــد وارد عمــل شــوند(.

4. رهــا کــردن فعالیت هــای ورزشــی و اجتماعــی بــه دلیــل 
انجــام بــازی.

ــای  ــا فعالیت ه ــی ی ــف تحصیل ــردن وظای ــوش ک 5. فرام
ــغلی. ش

ــرای  ــدن ب ــدار مان ــازی )بی ــالالت خــواب ناشــی از ب 6. اخت
بــازی کــه باعــث بــه هــم خــوردن زمــان خــواب و بیــداری 

شــود(.
7. دروغ گفتــن بــه دیگــران دربــاره  زمــاِن صرف شــده بــرای 

بازی.
ــه   ــی چشــم، ســردرد، درد ناحی ــروز خســتگی و پرخون 8. ب

مــچ و ســاعد، کمــردرد.
9. فرامــوش کــردن بهداشــت شــخصی یــا وعده هــای 

ــی. غذای
    درمان

شــاید بهتریــن روش درمــان ایــن نــوع اعتیــاد در مرحله اول 
مراجعــه بــه روان شــناس و مشــورت بــا متخصصــان در ایــن 
ــن  ــای جایگزی ــدی تفریح ه ــل بع ــت. در مراح ــه اس زمین
ــان  ــرای مدت زم ــخت ب ــفت و س ــن س ــرار دادن قوانی و ق

ــد. ــر باش ــد مؤث ــا می توان ــن بازی ه ــتفاده از ای اس
    نکته

قبــل از خریــد هــر بــازی کامــال از محتــوای آن و ســن 
مناســب اســتفاده از آن بــازی آگاه شــوید و بــدون آگاهــی 
قــرار  فرزندانتــان  اختیــار  در  را  بــازی ای  هیــچ   کامــل 

ندهید.

درباره اعتیاد به بازی های کامپیوتری

اعتیاد مدرن

۳۵۷ هزار دختر محروم بازمانده از ازدواج
سرپرســت اداره امــور حمایت های 
ــام  ــداد ام ــه ام ــی کمیت اجتماع
خمینــی)ره( بــا اشــاره بــه آمــار 
357 هــزار دختــر بازمانــده از 
ــش  ــت پوش ــه تح ــی ک ازدواج
کمیتــه امــداد قــرار دارنــد، از 
ــتن  ــرار داش ــش ق ــت پوش تح
7۰۰ هــزار دانشــجو تحــت حمایت هــای کمیتــه امداد خبــر داد. 
آذر اســماعیلی، سرپرســت اداره امــور حمایت هــای اجتماعــی 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــا اشــاره بــه سیاســت اخیر 
ــای  ــر پرداخــت کمک هزینه ه ــی ب ــداد مبن ــه ام ــس کمیت رئی
ــت  ــت دریاف ــار نوب ــت انتظ ــراد لیس ــام اف ــه تم ــه، ب جهیزی
ــث ازدواج در  ــت: بح ــار داش ــال اظه ــان س ــا پای ــه ت جهیزی
ــداد  ــه ام ــس کمیت ــت و رئی ــم اس ــیار مه ــداد بس ــه ام کمیت
دغدغــه و تاکیــد زیــادی بــرای صفــر کــردن پشــت نوبتی هــای 
جهیزیــه دارد. بایــد بگویــم تصمیمــات جهــادی گرفتــه شــده 
تــا تمامــی دختــران و پســران دم بخــت و بانــوان در آســتانه 
 ازدواج دوبــاره را بتوانیــم ســامان دهیــم. وی بــا بیــان اینکــه 
در 6 ماهــه اول امســال، 48 هــزار و 968 پرونــده پشــت نوبــت 
در هــر ســه قســمت تشــکیل شــده، گفــت: پرونــده ایــن افــراد 
بــرای ارائــه کمــک در کمیتــه امــداد تشــکیل شــده و ایــن در 
ــه  ــه ب ــال 94، 1۰۰۰ جهیزی ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــی اس حال
نوعروســان پشــت نوبتــی تحویــل داده شــده اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن آمــار بــه نظــر می رســد تــا ســال 95، 12۰ هــزار کمــک 

هزینه ازدواج ارائه شود.

ورود ساالنه ۱۵ هزار دکتر به صف بیکاران
ــگان دانشــگاه ها  ــکاری دانش آموخت ــا بی ــن روزه ــی ای در حال
ــاالنه  ــد از ورود س ــار جدی ــه آم ــده ک ــور ش ــم کش ــل مه معض
ــور  ــکاران کش ــف بی ــه ص ــرا ب ــدرک دکت ــا م ــر ب ــزار نف 15 ه
حکایــت دارد. کارشناســان، عامــل اصلــی بیــکاری در جامعــه 
ــش  ــد. جه ــو می کنن ــه بازگ ــد زمین ــگان را در چن دانش آموخت
یک بــاره میــزان تولدهــا در دهــه 6۰ و رســیدن آن هــا بــه ســن 
کار در دهه هــای 8۰ و 9۰، رشــد نامناســب و ضعیــف بنگاه هــای 
شغل ســاز، ورشکســتگی، تعدیــل نیــرو، در بعضــی مواقــع ورود 
تعــداد  افزایــش چشــمگیر  کار،  در  نویــن  تکنولوژی هــای 
ــبت  ــا نس ــه آن ه ــر ذائق ــگاهی و تغیی ــگان دانش دانش آموخت
بــه کار می توانــد در ایجــاد شــرایط فعلــی بــازار کار ایــران 
ــرح  ــؤال مط ــن س ــون ای ــد. اکن ــته باش ــتقیم داش ــر مس تأثی
اســت: اگــر نظــام آموزشــی کشــور ایــن قابلیــت را نــدارد کــه 
از ابتــدا اســتعدادهای افــراد را شناســایی و آن هــا را بــه ســمت 
همــان مشــاغل هدایــت کنــد، آیــا امــروز بــا جوانانــی مواجــه 
ــرا  ــا دکت ــی ت ــی کارشناس ــه تحصیل ــا درج ــه ب ــدیم ک می ش
مجبــور شــوند بــرای فــرار از بیــکاری بــه مشــاغلی فرســنگ ها 

ــد؟ ــان رو بیاورن ــر از تحصیالتش دورت

اخبار کوتاه

 احتمال اجرا شدن قانون معلوالن 

از ابتدای سال ۹۶
»انوشــیروان محســنی بندپــی« 
گفــت: امیدواریــم در ابتــدای 
اجرایــی  شــاهد  ســال 1396 
شــدن اصالحیــه قانــون حمایت 
باشــیم.  معلــوالن  حقــوق  از 
ــتی در  ــازمان بهزیس ــس س رئی
فرهنــگ  »اشــاعه  نشســت 
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــه ب ــوالن« ک ــه معل ــری ب صحیح نگ
معلــوالن از ســوی کانــون معلــوالن توانــا و بــا حضــور ســفرای 
2۰ کشــور، نماینــدگان مجلــس و تعــدادی از افــراد دارای 
ــون  ــری قان ــد بازنگ ــرد: رون ــار ک ــزار شــد، اظه ــت برگ معلولی
حمایــت از حقــوق معلــوالن بایــد ســرعت گیــرد و امیدواریــم 
ــه  ــدن اصالحی ــی ش ــاهد اجرای ــال 1396، ش ــدای س در ابت
قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن باشــیم. وی افــزود: 
همان طــور کــه در پیــام دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد و در 
ــر ســه مســئله  ــود، ایشــان ب ــده ب ــور آم ــس جمه ــام رئی پی
تاکیــد داشــتند؛ یکــی اینکــه بیندیشــیم و در رابطــه بــا 
ارزیابــی ســازمان ها، نهادهــا و دســتگاه های اجرایــی در 
ــا  ــم کــه ت ــی کنی ــوالن ارزیاب ــا کرامــت و حقــوق معل رابطــه ب
چــه انــدازه موفقیــت داشــته ایم. محســنی بندپــی ادامــه داد: 
مســئله معلولیــت، مســئله ای اخالقــی و قانونــی اســت. 
ــر مــا  همچنیــن آموزه هــای دینــی و الهــی ایــن تکلیــف را ب
ــوالن اقدامــات  ــه حقــوق معل ــدان کــرده کــه نســبت ب دوچن
اجتماعــی را انجــام دهیــم. محســنی بندپــی بــا بیــان اینکــه 
رســاندن  ظهــور  منصــه  بــه  و  تحــرک  پویایــی،  زمینــه 
اســتعدادهای معلــوالن بایــد فراهــم شــود، بــر نقــش دولــت 
در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد. امیدواریــم بتوانیــم در پیوســتن 
ــی  ــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماع ــه فعالیت ه ــوالن ب  معل

و فرهنگی در جامعه حداکثر تالش را داشته باشیم.

گوشی همراه برای کودکان زیر ۳ سال ممنوع!
یــک پژوهشــگر فضــای مجــازی گفــت: ســلول های مخروطــی 
چشــم کــودک تــا ســن 3 ســالگی در حالــت رشــد و شــکل گیری 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، اســتفاده از گوشــی همــراه 
ــر  ــود. دکت ــه نمی ش ــال توصی ــال اص ــر 3 س ــودکان زی ــرای ک ب
زهــرا محمــودی بــا اشــاره بــه طیــف ســنین کــودکان اظهــار کــرد: 
ــن  ــد. ای ــوزادی می گوین ــنین ن ــالگی را س ــا 2 س ــد ت ــدو تول ب
 دوره در کــودک حســی/حرکتی بــوده و رویکــرد شــناختی 
و تربیتــی دارد. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســن 2 تــا 7 ســالگی 
مرحلــه  در  ایــن ســنین  در  عنــوان کــرد: کــودک  کــودک 
پیش عملیاتــی قــرار دارد؛ بــه طــوری کــه پــس از آن در ســنین 
7 تــا 11 ســالگی کــودک بــر اســاس تفکــر از اتفاقــات واقعی، محیط 
ــزاع نمــی رود. ــرده و دیگــر ســراغ انت ــل ک اطــرف خــود را تحلی

اخبار کوتاه

ــاق  ــن در ات ــش مانک ــوان چال ــا عن ــی ب ــار ویدئوی انتش
ــراض شــدید جامعــه پزشــکی و پرســنل  ــا اعت عمــل ب

ــان مواجــه شــده اســت.  درم
جامعــه پزشــکی انتشــار چنیــن ویدئویــی را ادامــه 
تخریــب پزشــکان، پرســتاران و کادر درمــان کشــور 

 دانســته و از اینکــه دعواهــای سیاســی 
ــه حــوزه حســاس بهداشــت  و جناحــی ب
و درمــان هــم کشــیده شــده، انتقــاد کــرده 

اســت. 
این بــاره  در  پزشــکان  خبــری  کانــال 
ایــن ویدئــوی 27  نوشــته اســت: »در 
ثانیــه ای منتشرشــده، مشــخص اســت 

ــم در کار  ــزارینی ه ــده و س ــد نش ــازه متول ــوزاد ت ــه ن ک
ــود مانیتورینــگ حتــی  ــه نب ــا توجــه ب نبــوده اســت و ب
ــرای  ــان ب ــی مغرض ــدارد. برخ ــود ن ــی وج ــل جراح عم
ــی  ــه هــر دروغ و تهمت ــان ب ــردن کادر درم ــر ســؤال ب زی

می شــوند.  متوســل 

ــی  ــبکه های اجتماع ــی در ش ــا فیلم ــن آن ه در تازه تری
ــا  ــل ب ــاق عم ــک ات ــنل ی ــا پرس ــه گوی ــده ک ــر ش منتش

ــد.« ــن راه انداخته ان ــام مانک ــه ن ــی ب ــر چالش یکدیگ
فیلمــی  چنیــن  انتشــار  جــراح  پزشــک  یــک    
ــک  ــط ی ــی فق ــر کس ــت: اگ ــد و گف ــرمانه خوان را بی ش
ــاده  ــل افت ــاق عم ــه ات ــروکارش ب ــار س ب
باشــد یــا از دوســتان و آشــنایانش کســی 
بــه اتــاق عمــل رفتــه باشــد، می دانــد 
پروســه عمــل جراحــی بــه هیچ وجــه 
چنیــن  انتشــار  و  نیســت  توقف پذیــر 
ویدئویــی بــه اعتبــار جامعــه پزشــکی 
آســیب می رســاند و دود آن قطعــا بــه 

ــی رود. ــردم م ــم م چش
 وی افــزود: فضــای شــبکه های مجــازی بــه هیچ وجــه 
قابــل اعتمــاد نیســت و هــر روز شــاهد انتشــار خبرهایی 
در آن هســتیم کــه می کوشــد جامعــه پزشــکی را هــدف 

و ایــن قشــر را در برابــر مــردم قــرار دهــد. خبرفارســی

معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه 
ــه  ــه منظــور پیشــگیری از ســرقت خودروهــا، ب ــه ب قضائی
ــای در معــرض  ــر روی خودروه ــا ب ــال نصــب ردیاب ه دنب
ســرقت اســت. بیــش از 8۰ درصــد خودروهــای ســرقتی 
ــیا ــژو 4۰5، پرش ــد، پ ــودروی پرای ــوع خ ــه 5 ن ــوط ب  مرب

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ســمند و نیســان اســت ک
ــا ــن خودروه ــی در ای ــتم ایمن ــص سیس  نق
ســارقان دسترســی راحت تــری بــه بــاز 
کــردن قفــل و ســرقت خــودرو دارنــد. 
ــه  ــا توج ــد ب ــودروی پرای ــان خ ــن می در ای
ــترین  ــی از بیش ــی، یک ــت و فراوان ــه قیم ب
خودروهــای مــورد اســتفاده اســت کــه 

ــم  ــرقتی ه ــای س ــتری خودروه ــل بیش ــفانه در ذی متاس
قــرار دارد. 

علیرضــا ســاوری، مدیــر کل پیشــگیری های وضعــی 
قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه نصــب طــرح ردیــاب بــر روی 
خودروهــای مــدل 88 و پایین تــر بــه شــرط رضایــت 

مالــک خــودرو اظهــار کــرد: بهره گیــری از دســتگاه ردیــاب 
ــال  ــدی س ــای تولی ــر روی خودروه ــب آن ب ــودرو و نص خ
ســاخت 1388 و قبــل از آن قــرار اســت بــه صــورت پایلــوت 
ــارس   ــوی،  ف ــان رض ــرز،  خراس ــران، الب ــتان های ته در اس

ــان و کرمانشــاه اجــرا شــود.  اصفه
ســاوری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه هزینه 
اجــرای طــرح و نصــب ردیاب در حــال حاضر 
ــه  ــر ب ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــدر اس چق
دنبــال کاهــش هزینه هــای اجــرای ایــن طرح 
ــاب  ــه ردی ــب تراش ــه نص ــرا ک ــتیم؛ چ هس
ــا  ــی ب ــز خصوص ــون در مراک ــودرو هم اکن خ
ــان  ــا 7۰۰ هــزار توم ــن 25۰ ت ــی بی  هزینه های

و همچنین تا یک میلیون تومان انجام می شود.
 ایــن مســئول قضایــی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب 
ــتند  ــط هس ــار متوس ــور از اقش ــای مذک ــکان خودروه مال
 بــه دنبــال کاهــش هزینه هــا تــا صــد هــزار تومــان 

هستیم. ایسنا

طرح قوه قضائیه برای کاهش سرقت خودروهاخشم جامعه پزشکی از انتشار ویدئوی چالش مانکن در اتاق عمل

حتما بخوانید!
طرح قوه قضائیه برای کاهش ...

مفقودی برگ سبز
برگ سبز خودروی پژو 2۰6 تیپ 5 مدل )TU5 ( به شماره پالک 3199 ن 544 شماره شاسی: 
GJ 8618۰5 شماره موتور:B ۰252877 163 نام مالک: محمود قربانی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.نمایندگی آران و بیدگل

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

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اراضي و ساختمانهاي فاقد  ثبتي  تعيين تكليف وضعيت  قانون  اول موضوع  آراء صادره هيات  برابر 

سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضیان محرز 

گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 

كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 

اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

1-رای شماره 13496۰3۰2۰16۰۰۰177 مورخ 1395/۰4/12 مالکیت آقای علی دادخواه  فرزند عباس 

  1 از  17۰۰فرعی   به مساحت ششدانگ 1734.85متر مربع پالک شماره  باغ   یکدرب  درششدانگ 

اصلی و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری  از خانم سکینه دادخواه تهرانی فرزند 

ابو القاسم 

2-رای شماره 13496۰3۰2۰16۰۰۰35۰ مورخ 1395/۰8/24 مالکیت آقای محمد دادخواه تیرانی در4 

پالک  مربع  به مساحت ششدانگ  1467.25متر  باغ   یکدرب  14 سهم ششدانگ  از  مشاع  سهم 

شماره1891فرعی  از 1  اصلی و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری  آقای غالمرضا 

فدائی تهرانی فرزند حاج محمد

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون

مهدی شبان

نوبت اول : 1395/۰9/17

نوبت دوم : 1395/1۰/۰2

3۰4 م الف

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 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

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

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

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

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

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

را به مراجع  تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود  از  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  و پس 

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

نیست.

برابر رای اصالحی شماره 13956۰3۰2۰18۰۰3474 کالسه پرونده 13911144۰2۰18۰۰1811 آقای محمد 

علی کمالی دولت آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 16۰ صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت  2۰1.1۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 389  اصلی واقع در 

دولت آبادبخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/۰9/۰2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/۰9/17

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰5/8۰7/الف/م به تاریخ 95/۰8/25

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 

ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند. می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 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 13956۰3۰2۰23۰۰۰675مورخ 1395/۰6/31 آقای حسین ترابی  به شماره 

سهم مشاع  2۰ 7
شناسنامه  42956 کدملی 1282351451 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 4

از 72 سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/5۰ متر مربع 

مفروزی از پالک شماره 5516- اصلی واقع در  بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.

به  ترابی   اسماعیل  آقای   1395/۰6/31 13956۰3۰2۰23۰۰۰677مورخ  شماره  رای  برابر   -2 ردیف 

2۰ 7
شماره شناسنامه  3588 کدملی 1292564369 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 4

سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/5۰ 

متر مربع مفروزی از پالک شماره 5516- اصلی واقع در  بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 3- برابر رای شماره 13956۰3۰2۰23۰۰۰679مورخ 1395/۰6/31 خانم منیره ترابی  به شماره 

سهم مشاع  1۰ 7
شناسنامه  2372 کدملی 128813۰325 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 2

از 72 سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/5۰ متر مربع 

مفروزی از پالک شماره 5516- اصلی واقع در  بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 

اولیه محرز گردیده است.

ردیف 4- برابر رای شماره 13956۰3۰2۰23۰۰۰681مورخ 1395/۰6/31 خانم اشرف ترابی زیارتگاهی  

1۰ 7
به شماره شناسنامه  37169 کدملی 12822991۰7 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 2

سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/5۰ 

متر مربع مفروزی از پالک شماره 5516- اصلی واقع در  بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه محرز گردیده است.

ردیف 5- برابر رای شماره 13956۰3۰2۰23۰۰۰683مورخ 1395/۰6/31 خانم زهرا ترابی زیارتگاهی  

1۰ 7
به شماره شناسنامه  395۰3 کدملی 1282324942 صادره از اصفهان  فرزند علی یار نسبت به 2

سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمینه اعیانی به مساحت 175/5۰ 

متر مربع مفروزی از پالک شماره 5516- 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 : 95/9/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/1۰/2 

شماره : 27873/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

گواهی حصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   333 شماره  بشناسنامه  رحیمی   رضا  محمد  آقای 

شناسنامه ورثه، در خواستی بشماره 95/1253 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 

شادروان اسمعیل رحیمی باغوحوشی  بشناسنامه شماره 23  در تاریخ  1395/7/25 در گذشته و ورثه 

وی در هنگام درگذشت عبارتند از 1- محمد رضا رحیمی  فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  333 

نسبت با متوفی : فرزند  2- خسرو رحیمی  فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  47 نسبت با متوفی 

: فرزند  3- علی اصغر رحیمی  فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  3۰4 نسبت با متوفی : فرزند  

4- حسن رحیمی  فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  3378 نسبت با متوفی : فرزند  5- ابراهیم 

با متوفی : فرزند  6- حمید رضا رحیمی   رحیمی  فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  21 نسبت 

فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  583 نسبت با متوفی : فرزند 7- زهره رحیمی  فرزند اسمعیل 

به شماره شناسنامه  41 نسبت با متوفی : فرزند8- زهرا رحیمی  فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  

5۰5 نسبت با متوفی : فرزند 9- فرخ رحیمی باغوحوشی    فرزند امیر به شماره شناسنامه  42 نسبت 

با متوفی : همسرپس از تشریفات قانونی درخواست مزبوررا دریکمرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون صدیقه جعفری ماربینی  فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 برگ 

استشهاد محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر 62 اصفهان رسیده مدعی است  که سند 

مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1519۰/43893  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که در صفحه 443 دفتر 546 به نام نامبرده فوق به شماره 688354 چاپی سابقه ثبت و صادر و 

تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک  معامله دیگری انجام نشده  و در رهن و وثیقه نمی باشد. به 

علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 

طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 

از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 28118/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ   2 تسلیم  با  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  علی  فرزند  ماربینی   حاتمی  رضا  چون 

استشهاد محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر 62 اصفهان رسیده مدعی است  که سند 

مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1519۰/43893  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

در صفحه 44۰ دفتر 546 به نام نامبرده فوق به شماره 688355 چاپی سابقه ثبت و صادر و تسلیم 

گردیده و طبق گواهی دفتر امالک  معامله دیگری انجام نشده  و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت 

المثنی نموده است  انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت  سهل 

طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 

از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 28119/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان رقیه آراندشتی آرانی با وکالت فاطمه بوجاریان دادخواستی به خواسته مطالبه 

وجه به طرفیت ساالر باقری به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 

به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/514/95 ثبت و برای روز یک شنبه تاریخ 

95/1۰/19 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 

لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده 

ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 

رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این 

آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 5/22/95/545/م الف 

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان عابدین حاجی زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مجید مداح- 

محمد تقی احمدی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 

2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 352/95 ثبت و برای تاریخ 95/1۰/19 ساعت 18/45 وقت 

رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 

آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 

در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 

شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 5/22/95/539/م الف 

مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کالسه 4۰6/95  شعبه حقوقی سوم شعبه حقوقی گلپایگان خواهان مسعود محسنی فرزند 

المکان  نشانی مجهول  : مجید هاشمی  السادات کوچه 2 خوانده  نشانی گلپایگان خ سید  حسین 

خواسته مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که وقت رسیدگی برای تاریخ 

یک هفته پس از رویت )شنبه تا چهارشنبه ( ساعت 3 بعدازظهر تعیین ولی به دلیل مجهول المکان 

بودن خوانده و بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت اگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در 

وقت رسیدگی ضرر به هم رساند. 

شماره:459/ م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   95۰998۰3511۰۰549 پرونده:  شماره    951۰1۰۰35111۰362 ابالغیه:   شماره 

95۰596 تاریخ تنظیم: 1395/۰9/۰3 خواهان شرکت پایا ذوب کاوه  دادخواستی به طرفیت خواندگان 

مهرداد شیشه چیان و پروین ابو الفتحی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت  دادرسی و 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 

و  آن 1395/1۰/27  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه  95۰998۰3511۰۰549  و  ارجاع   356

ساعت 12:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

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

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 271۰5/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان -

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   95۰998۰3511۰۰521 پرونده:  شماره    951۰1۰۰35111۰122 ابالغیه:   شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  مزرعه   قربانی  رضا  محمد  خواهان   1395/۰8/27 تنظیم:  تاریخ   95۰567

خواندگان همایون زمانی فر و مهدی ناظمی و مریم فخاری و حجت اله جاللی و محمد رضا عمو 

ابراهیم و تقی پیر جمالی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  و مطالبه  شاهی و احمد 

خسارت  دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع 

و به کالسه  95۰998۰3511۰۰521 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/1۰/28 و ساعت ۰8:3۰ 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 271۰4/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   95۰998۰3511۰۰687 پرونده:  شماره    951۰1۰۰35111۰251 ابالغیه:   شماره 

به طرفیت خواندگان  دادخواستی  زهرا کیوان منش   1395/۰9/۰1 خواهان  تنظیم:  تاریخ   95۰742

مسعود آذری سیل آبادی و عادله عمرانی و امیر رضا بدایت و حشمت اله صفریان  به خواسته مطالبه 

خسارت  دادرسی و الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 

دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  بر  تعهد )مالی( مبنی  ایفای  به  الزام  و  تادیه  تاخیر  خسارت 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  95۰998۰3511۰۰687 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1395/1۰/29 و ساعت ۰8:3۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 271۰3/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان -
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جدول سودوکو - شماره 37پاسخ جدول شماره 31کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

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

یافــت:

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

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

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

حوادثسالمت

پرخاصیت ترین میوه های پاییزی
  خرمالو و کاهش وزن

بســیار  میــوه ای  خرمالــو، 
ــرای افــرادی اســت  مفیــد ب
کــه تمایــل بــه کاهــش وزن 

ــد.  دارن
ــو، ضد ســرماخوردگی  خرمال
ریــه  عفونــت  و  آنفلوآنــزا 
ــوده  ــرطان ب ــد س ــوه ض ــن می ــن ای ــت. همچنی  اس

و موجب تقویت بینایی می شود. 
  C زغال اخته، منبع غنی ویتامین    

نقــش  زخم هــا  و  اســهال  درمــان  در  زغال اختــه 
ــد  ــرطان و مفی ــد س ــن ض ــمگیری دارد. همچنی چش
بــرای از بیــن بــردن قارچ هــای پوســتی اســت. زغال اختــه 
آنفلوآنــزا و ســم زدایی  در درمــان ســرماخوردگی و 

ــت.  ــد اس ــیار مفی ــا بس ــدن و کلیه ه ب
     ازگیل، ضد سرماخوردگی

ازگیــل موجــب تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و قلــب 
 می شــود. همچنیــن مصــرف آن بــرای پیشــگیری 

از آنفلوآنزا و درمان سرماخوردگی توصیه می شود. 
ــرطان  ــد س ــت، ض ــد یبوس ــوی و ض ــن ق ــل، ملی  ازگی

و کاهش دهنده کلسترول خون است. 
    زالزالک، ضد استرس

 مصــرف زالزالــک موجــب تقویــت قلــب می شــود 
و در درمــان نارســایی قلــب و درد قفســه ســینه بســیار 

مفیــد اســت. 
کاهــش  در  میــوه  ایــن  از  اســتفاده  همچنیــن 
ــده ــی و درد مع ــکالت گوارش ــان مش ــراب، درم  اضط

ــترول  ــیرید و کلس ــون، تری گلیس ــار خ ــش فش کاه
ــد.  ــا می کن ــری ایف ــش موث نق

    به، دوستدار قلب
اســتفاده از ایــن میــوه بــه تقویــت ســالمت و جریــان 

ــد.  خــون کمــک می کن
ــار  ــب، فش ــالمت قل ــرای س ــرف آن ب ــن مص همچنی

ــت.  ــد اس ــا مفی ــون و موه خ
ــان  ــرای دســتگاه گوارشــی و درم ــد ب ــوه مفی ــن می ای
ــگاه  ــت. باش ــودمند اس ــیار س ــی بس ــای گوارش زخم ه

ــوان ــگاران ج خبرن

 شکایت از خواهر 

به دلیل مرگ مشکوک مادر
هفتــه گذشــته دو مــرد و یــک زن بــه شــعبه هشــتم 
بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران آمــده و از خواهــر 
روان شــناس خــود بــه دلیــل نقــش داشــتن در 
ــا  ــد. آن ه ــکایت کردن ــان ش ــادر 80 ساله ش ــرگ م م
ــوت  ــان ف ــه مادرش ــد ک ــی گفتن ــرس ایلخان ــه بازپ ب
کــرده و بــه مــرگ او مشــکوک هســتند. گمــان 
ــه بیشــتری  ــا ارثی ــد خواهرشــان او را کشــته ت می کنن
را تصاحــب کنــد. همزمــان بــا شــکایت آن هــا، خواهــر 
بــه شــعبه  ادامــه تحقیقــات  بــرای  روان شــناس 
هشــتم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران آمــد و بــه 
ــش  ــرم پی ــک خواه ــن و ی ــت: م ــده گف قاضــی پرون
ــان  ــادر بیمارم ــد، از م ــفر کن ــکا س ــه آمری ــه ب از آنک
نگهــداری می کردیــم. دو بــرادر و یــک خواهــر دیگــرم 
ــان  ــن و مادرم ــا م ــی ب ــالف خانوادگ ــل اخت ــه دلی ب
قطــع رابطــه کــرده بودنــد. مــادرم مهــر ســال گذشــته 
در خانــه حالــش بــد شــد. او را بــه بیمارســتان بــردم؛ 
امــا در آنجــا فــوت کــرد. پزشــکان گفتنــد مــرگ مــادرم 
بــر اثــر مشــکالت تنفســی بــوده اســت. مــدارک 
نیســت.  کار  در  قتلــی  می دهــد  نشــان  پزشــکی 
شــکایت  بــا  و  دارنــد  انتقام گیــری  قصــد  آن هــا 
ــا  ــد. ب ــر بیندازن ــه دردس ــرا ب ــد م ــن می خواهن دروغی
ثبــت اظهــارت ایــن زن، تحقیقــات در ارتبــاط بــا ایــن 

ــده ادامــه دارد. جــام جــم پرون

معمای مرگ زن جوان در میان آتش
اوایــل تیــر امســال، زنــی بعــد از شــش روز بســتری 
ــوختگی  ــدت س ــل ش ــه دلی ــتان ب ــودن در بیمارس ب
ــت  ــرار گرف ــق ق ــورد تحقی ــوهر وی م ــرد. ش ــوت ک  ف
و مدعــی شــد همســرش خودکشــی کــرده اســت. در 
ادامــه خانــواده زن فــوت شــده بــا حضــور در دادســرا 
بــه  دلیــل مــرگ دخترشــان از دامــاد خانــواده شــکایت 
کردنــد. آن هــا در تحقیقــات بــه پلیــس گفتنــد: دامــاد 
ــالف  ــرش اخت ــا همس ــه ب ــوده ک ــی ب ــواده مدت خان
داشــته اســت. حتــی از همســایه ها علــت ماجــرا 
روز حادثــه ســاعاتی  و متوجــه شــده اند  را جویــا 
دامادشــان، وی را محبــوس کــرده و کتــک زده و حتــی 
ــن  ــر ای ــنیده اند. ب ــم ش ــش را ه ــدای التماس های ص
اســاس، دامــاد خانــواده بــه دادســرا فراخوانــده شــد 
ــی  ــی ایلخان ــه قاض ــت و ب ــرار گرف ــق ق ــورد تحقی و م
ــتم  ــرم داش ــواده همس ــا خان ــی ب ــت: اختالف های  گف
و نمی خواســتم بــا آن هــا در ارتبــاط باشــم. روز حادثــه 
چنــد بــار بــا همســرم دعــوا کــردم. ناگهــان دیــدم روی 
خــودش بنزیــن ریختــه و خودســوزی کــرده اســت. او 
ــوش  ــش را خام ــعله های آت ــرده و ش ــام ب ــه حم را ب
کــردم و وی را بــه بیمارســتان بــردم کــه در آنجــا فــوت 

کــرد. جــام جم

جنایت آتشین برای سرقت از گاوصندوق
جریــان  در  مامــوران   93 خــرداد   14 شــامگاه 
قــرار  قیطریــه  محلــه  در  خانــه ای  آتش ســوزی 
ــد  ــا مشــاهده کردن ــا حضــور در آنج ــا ب ــد. آن ه گرفتن
آتش ســوزی، جســد  مهــار  از  پــس  آتش نشــانان 
ــی داد از  ــان م ــی ها نش ــد. بررس ــردی را یافته ان پیرم
ــال  ــی، ط ــدارک بانک ــناد و م ــول اس ــدوق مقت  گاوصن

و جواهرات و پول نقد سرقت شده است.
ــکار  ــر خدمت ــای پس ــی ردپ ــت وجوهای پلیس در جس
خانــه بــه دســت آمــد. وی ابتــدا منکــر جنایــت شــد 
امــا در ادامــه اعتــراف کــرد قتــل را بــا دوســت دیگرش 
و بــا انگیــزه ســرقت انجــام داده اســت. بــا دســتگیری 
همدســت وی، پــس از بازســازی صحنــه قتــل، آن هــا 
ــات  ــه تحقیق ــان در ادام ــدند. متهم ــدان ش ــه زن روان
ــا  ــا ب ــد. آن ه ــر انداختن ــردن یکدیگ ــه گ ــت را ب جنای
گذشــت دو ســال از ایــن جنایــت دیــروز بــرای ادامــه 
تحقیقــات در غیــاب بازپــرس شــعبه پنجــم دادســرای 
ــی  ــه شــعبه ششــم دادســرای جنای ــران ب ــی ته جنای
ــدند.  ــل ش ــتا منتق ــن مدیرروس ــرس محس ــزد بازپ ن
 یکــی از متهمــان بــه قاضــی دادســرا گفــت: مــن 
و همدســتم بــرای ســرقت بــه خانــه پیرمــرد رفتیــم. 
وارد کــه شــدیم بــا ســالح پالســتیکی تهدیــدش 
ــا  ــد؛ ام ــدوق را بده ــد گاوصن ــتیم کلی ــم. خواس کردی
نــداد. بــا نوارچســب دســت و پــا و دهانــش را بســتیم 
ــد شــد و مــا همــه  ــد. حــال پیرمــرد ب ــاد نزن کــه فری
چســب ها را بــاز کردیــم. روز بعــد کــه بــا دوســتم بــه 
ــدوق  ــته و گاوصن ــاز گذاش ــیرگاز را ب ــم، ش ــا رفتی  آنج
را ســرقت کردیــم. خانــه آتــش گرفــت و بعــد متوجــه 
مــرگ پیرمــرد شــدیم. همدســت وی نیــز گفته هــای 
ــرار  ــد ق ــا تجدی ــان ب ــه متهم ــرد. در ادام ــد ک او را تائی

قانونــی روانــه زنــدان شــدند.

 مداد از چشم کودک مشهدی 

خارج شد
ــالش  ــا ت ــوان، ب ــگاران ج ــگاه خبرن ــل از باش ــه نق ب
مشــهد  خاتم االنبیــای  بیمارســتان  متخصصــان 
کــودک  یگانــه،  چشــم  از  ســانتیمتری   3 مــداد 
8ســاله مشــهدی خــارج شــد. دکتــر کیــارودی، فــوق 
ــی  ــن جراح ــه ای ــودکان، ک ــکی ک ــص چشم پزش  تخص
را انجــام داده اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه مــداد 
از قســمت انتهایــی و از پائیــن چشــم راســت وارد 
چشــم شــده بــود، بعــد از پایــان جراحــی خوشــبختانه 
مــداد خــارج شــد و هیچ گونــه مشــکل بینایــی بــرای 
یگانــه وجــود نــدارد و او تحــت مراقبــت اســت. او بــه 
ــتفاده از  ــگام اس ــه هن ــرد ک ــه ک ــوزان توصی دانش آم
ــود و  ــه از خ ــای مدرس ــزل و فض ــر در من لوازم التحری
دیگــر دوستانشــان مراقبــت کننــد تــا شــاهد این گونــه 

حــوادث نباشــیم.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

شــهر اصفهــان در روز 25 آذرمــاه امســال، شــاهد رخــداد 
 فرهنگــی مهــم مراســم نکوداشــت مقــام شــامخ علمــی 
ــع  ــری، مرج ــی مظاه ــت  هللا العظم ــته آی ــخصیت برجس و ش
ایــن  بــود.  اســالم خواهــد  برجســته جهــان  و  عالی قــدر 
 مراســم بــه همــت دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم 
و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و بــا حضــور جمعــی از 
علمــا و اندیشــمندان برجســته کشــور در ســالن اهــل بیــت)ع( 
ــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مراســم  اصفهــان برگــزار می شــود. ب
بــا امــام جمعــه سپاهان شــهر کــه از شــاگردان قدیمــی 
آیــت هللا العظمــی مظاهــری هســتند، بــه گفت وگــو نشســتیم. 
حجت االســالم و المســلمین عبدالجــواد عبداللهــی، از آشــنایی 
50 ســاله خــود بــا آیــت هللا العظمــی ســخن گفــت و بــه ایــن 
ــگان  ــدر از نخب ــن مرجــع عالی ق ــه ای مســئله اشــاره داشــت ک
ــد  ــمار می رون ــه ش ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــروف ح ــتادان مع  و اس
و یکــی از شــاگردان مبــرز آیــت هللا بروجــردی رحمــة هللا علیــه 
هســتند کــه در طــول زعامــت خــود در حــوزه علمیــه اصفهــان 
علمیــه  حوزه هــای  بــه  را  شــایانی  خدمــات  توانســته اند 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهر ب ــه سپاهان ش ــام جمع ــد. ام ــه کنن ارائ
آیــت هللا مظاهــری تحــت نظــر آیــت هللا العظمــی خمینــی)ره( 
و آیــت هللا العظمــی دادمــاد کــه از اســتادان بنــام حــوزه علمیــه 
ــزود: در  ــد، اف ــذ کرده ان ــای بســیاری تلم ــد، درس ه ــم بوده ان ق
ــوم  ــری عل ــت فراگی ــم تح ــه ق ــوزه علمی ــا در ح ــه م ــی ک زمان
ــرز  ــاگردان مب ــزو ش ــری ج ــی مظاه ــت هللا العظم ــم، آی  بودی
ــوان  ــا عن ــه ای کــه در بیــن شــاگردان ب ــه گون ــد؛ ب ــه بودن و نخب

احاطه گــر  و  تســلط   )یعنــی  »مستشــکین«  شــخصیت 
ــت هللا   ــلط آی ــه داد: تس ــد. وی ادام ــروف بودن ــوم( مع ــر عل ب
ــان  ــان در پای ــه ایش ــود ک ــه ای ب ــه گون ــوم ب ــه عل ــری ب مظاه
کالس هــا بــه ســواالت کلیــه شــاگردان پاســخ مــی داد و ایــن 
ــری  ــان در فراگی ــه ایش ــته و نخب ــخصیت برجس ــل ش ــه دلی ب
ــا اشــاره  ــی ب ــود. حجت االســالم و المســلمین عبدالله ــوم ب عل
ــیر، کالم  ــون تفس ــی چ ــری در علوم ــت هللا مظاه ــه آ ی ــه اینک ب
ــر  ــی دارای تبح ــت هللا طباطبای ــر آی ــت نظ ــز تح ــفه نی و فلس
ــه از محضــر اســتادان  ــر اینک ــالوه ب ــت: ایشــان ع هســتند، گف
بهــره می جســتند، خــود نیــز همــان جلســات درس را در 
 حــوزه علمیــه داشــتند و دروســی چــون رســائل، کفایةاالصــول 
می تــوان  می کردنــد.  تدریــس  را  خــارج  درس  بعــدا  و 
ــت هللا  ــان را آی ــارج آن زم ــات درس خ ــن جلس ــت مهم تری گف

مظاهــری در حــوزه علمیــه قــم اداره می کــرد.
ــیر را از  ــول  و تفس ــه، اص ــوزوی، فق ــوم ح ــر عل ــلط ب وی تس
ویژگی هــای برجســته آیــت هللا العظمــی مظاهــری عنــوان کــرد 
و یــادآور شــد: درس کالس هــای اخــالق ایشــان را اگــر نگویــم 
ــه ای کــه  ــه گون ــد بگویــم کم نظیــر اســت؛ ب بی نظیــر اســت، بای
ــی  ــر جــای خال ــت هللا بروجــردی دیگ در شبســتان مســجد آی
بــرای نشســتن نبــود؛ حتــی رادیــو و تلویزیــون نیــز بــه پوشــش 
ــا  ــن کالس ه ــز از ای ــالب نی ــرده و ط ــدام ک ــا اق ــن کالس ه ای
ــه  ــهر ب ــه سپاهان ش ــام جمع ــد. ام ــادی می کردن ــتفاده زی اس
ــیر، کالم،  ــای تفس ــاب در زمینه ه ــوع کت ــش از 50 ن ــف بی تالی

علــم رجــال و اخــالق، فقــه و اصــول  توســط  آیــت هللا العظمــی 
ــوان  ــی را می ت ــر مرجع ــزود: کمت ــرد و اف ــاره ک ــری اش مظاه
ــی  ــان فارســی و عرب ــه زب ــد ب ــوم بتوان ــه عل ــه در کلی ــت ک یاف
ــاص  ــای خ ــرد: از ویژگی ه ــد ک ــد. وی تاکی ــه  کن ــف ارائ تالی
آیــت هللا مظاهــری کــه کمتــر در مراجــع دیگــر می تــوان یافــت 
ایــن اســت کــه ایشــان ارتبــاط عمیــق و رودررو بــا مــردم دارنــد. 
ایشــان بــه جهــت اینکــه تربیت یافتــه مکتــب آیــت هللا بروجردی 

هســتند چــه در زمــان تدریسشــان در حوزه هــای علمیــه و چــه 
ــدر  ــک پ ــد ی ــد، مانن ــده دارن ــر عه ــه ریاســت حــوزه را ب االن ک
ــا  ــن ب ــد و همچنی ــار می کنن ــالب رفت ــا ط ــوز ب ــان و دلس مهرب
حجت االســالم  دارنــد.  چهره به چهــره  ارتبــاط  نیــز  مــردم 
ــرای  ــری ب ــت هللا مظاه ــس آی ــرد: تدری ــح ک ــی تصری عبدالله
طــالب بســیار دلســوزانه بــود و برنامــه ایشــان ایــن بــود 
ــالب  ــرای ط ــوزی ب ــات بازآم ــار جلس ــه یک ب ــر دو هفت ــه ه ک
داشــتند. ایشــان معتقــد بودنــد کــه برداشــت های علمــی بــرای 
طــالب بایــد وجــود داشــته باشــد. وی گفــت: آیــت هللا العظمــی 
مظاهــری بــه وضعیــت زندگــی و معیشــتی طــالب نیــز اهمیــت 
ــت، از  ــاز داش ــک نی ــه کم ــه ای ب ــر طلب ــد و اگ ــیار می دادن بس
او دریــغ نمی کردنــد. اکنــون نیــز ایــن روحیــه در ایشــان 
ــد،  ــس نمی کنن ــت تدری ــال اس ــه 20 س ــا اینک ــود دارد و ب وج
ــه  ــه ای ک ــه گون ــوی اســت؛ ب ــردم ق ــا م ــاز هــم ارتباطشــان ب ب
ــه  ــات روض ــد و جلس ــا می کنن ــت برپ ــاز جماع ــده نم ــه وع س
و درس تفســیر نیــز دارنــد. بــه گفتــه حجت االســالم عبداللهــی 
در زمانــی کــه حــوزه علمیــه اصفهــان بــه دلیــل فقــدان آیــت هللا 
بروجــردی دچــار خــأ گردیــده بــود، آیــت هللا العظمــی مظاهری 
بــا بــه دســت گرفتــن ریاســت ایــن حــوزه روحیــه تــازه ای بــه 
حوزه هــای علمیــه اصفهــان بخشــید. وی تاکیــد کــرد: بــه اصــرار 
 فقهــا و علمــای بــزرگ اصفهــان از محضــر مقــام معظــم رهبــری

آیــت هللا مظاهــری ریاســت حــوزه علمیــه اصفهــان را پذیرفــت 
و بحمــدهللا از زمانــی کــه ایشــان در ایــن ســمت مشــغول 
بــه فعالیــت بوده انــد، فعالیت هــای شــگرفی در حوزه هــای 

ــه انجــام رســیده اســت. ــه ب علمی

چهارشنبه17آذرماه1395 ـــمـــاره313 ســـــالدومݡسݒ
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زِق. أالسِتغفاُرَیزیُدفیالّر

استغفارروزیرازیادمیکند.
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رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: ۳22۹8058-0۳۱ و 0۳۱-۹50۱۳70۱-2

توجه:
 مطالب منت�� شده

 در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــر  ــه چت ــای برنام ــی از بخش ه ــردم، یک ــکالت م ــه مش ــیدگی ب رس

ــت.  ــاط اس ارتب
ــات  ــس اداره ارتباط ــی، رئی ــته صبای ــدس فرش ــتا، مهن ــن راس در همی
مشــترکان ســیار شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، پاســخگوی ســؤال 

مشــترکان در ایــن برنامــه شــدند.
    سؤال:

مدتــی پیــش موبایــل مــن بــه مــدت یــک هفتــه قطــع شــد. وقتــی 
بــرای اطــالع از دلیــل آن بــه مخابــرات مراجعــه کــردم، دیــدم شــخصی 
از مــن شــکایت کــرده و مخابــرات بــدون اثبــات ایــن ادعــا خــط مــن 

را قطــع کــرده اســت. 
ــرات مجــازات مدنظــر  ــت شــود؛ بعــد مخاب ــدا جــرم ثاب ــد ابت ــا نبای آی
ــن  ــوان تلف ــا می ت ــک ادع ــاس ی ــر اس ــا ب ــا صرف ــد؟ آی ــال کن را اعم

ــرد؟ ــع ک ــخصی را قط ش
    پاسخ:

ســوی  از  قطعی هــا  بعضــی  داریــم؛  قطعــی  نــوع  چندیــن  مــا 
داده  اطــالع  مشــترک  بــه  پیامــک  بــا  اســت کــه  اول   همــراه 

می شود. 

بحث این مشترک ما قطع قضائی بود. 
ــه  ــت. ب ــوری اس ــن کش ــا، قوانی ــی م ــن داخل ــر از قوانی ــع باالت مرج
ــد  ــا بای ــه م ــد ک ــالع بدهن ــا اط ــه م ــی ب ــع قضای ــه مراج ــض اینک مح
شــماره ای را قطــع کنیــم مــا بــدون اینکــه فرصــت اطالع رســانی داشــته 

ــه قطــع تلفــن هســتیم.  باشــیم، ناچــار ب
در ایــن حالــت مشــترک بــا مراجعــه بــه هــر یــک از دفاتــر خدماتــی 
مخابــرات می توانــد از دلیــل قطــع تلفــن خــود آگاه شــود و بــرای رفــع 

آن از طریــق قانــون اقــدام کنــد.

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

حکایت

گول زدن داروغه از نظر بهلول
ــه  ــا ب داروغــه بغــداد در بیــن جمعــی ادعــا می کــرد ت

حــال کســی نتوانســته اســت مــرا گــول بزنــد. 
ــت:  ــه گف ــه داروغ ــود؛ ب ــع ب ــان آن جم ــول در می بهل
ــه زحمتــش  ــی ب ــو کار آســانی اســت؛ ول ــول زدن ت گ

ــی ارزد. نم
داروغــه گفــت: چــون از عهــده برنمی آیــی، ایــن 

می زنــی. را  حــرف 
بهلــول گفــت: افســوس کــه الســاعه کار خیلــی واجبــی 

دارم، واال همیــن حــاال تــو را گــول مــی زدم.
فــوری کارت  و  بــروی  حاضــری   داروغــه گفــت: 

را انجام دهی و برگردی؟
بهلــول گفــت: بلــی. همین جــا منتظــر  بــاش؛ فــوری 

می آیــم.
بهلــول رفــت و دیگــر بازنگشــت. داروغــه پــس از 
ــردن  ــاد ک ــه فری ــرد ب ــروع ک ــی، ش ــاعت معطل  دو س
ــرا  ــه م ــن دیوان ــه ای ــت ک ــه اس ــن دفع ــت: اولی و گف
ــت  ــاعت بی جه ــن س ــول زد و و چندی ــم گ ــن قس ای

ــت.  ــرد و از کار انداخ ــل ک ــرا معط م

طول عمر
ــول پرســید: آدمــی را طــول عمــر چقــدر  ابلهــی از بهل

باشــد؟
ــو را طــول عمــر  ــم. امــا ت بهلــول گفــت: آدمــی را ندان

ــس دراز باشــد. ب

داستان بهلول و االغش
بهلول پای پیاده بر راهی می گذشت. 

ــت  ــنیده ام االغ ــت: ش ــد و گف ــهر او را دی ــی ش قاض
ــت!  ــته اس ــا گذاش ــو را تنه ــده و ت ــقط ش س

بهلــول گفــت: تــو زنــده باشــی. یــک مــوی تــو بــه صــد 
ــا االغ من مــی ارزد. ت

ــودکان  ــه ک ــرام ب ــرم)ص( احت ــر اک ــیره و روش پیامب س
ــودکان پیشــقدم می شــدند  ــه ک ــود. ایشــان در ســالم ب ب
ــا  ــه آن ه ــتند و ب ــزرگ می داش ــان را ب ــق آن ــن طری و از ای
ــد. همیــن روش نوعــی مصون ســازی  شــخصیت می دادن
ــه  ــا بیم ــودکان را از بدی ه ــود و ک ــتی ها ب ــه زش از ورود ب
از مهم تریــن کلیدهــای فرزندپــروری  می کــرد. یکــی 

ــه شــخصیت کــودک اســت. ــرام گذاشــتن ب احت
و  موجــب خودبــاوری  بــا کــودک  محترمانــه  رفتــار   
اعتمادبه نفــس و احســاس ارزشــمندی در او می شــود. 
ــود  ایــن ســرمایه در  تمــام زندگــی رفیــق راه او خواهــد ب
ــش  ــردن اســتعدادها و توانایی های ــرای شــکوفا ک و او را ب

ــد داد. ــاری خواه ی
    آیــا احتــرام گذاشــتن بــه کــودکان موجــب لــوس 

ــود؟ ــا نمی ش ــدن آن ه ش
هــزار و یــک دلیــل بــرای لــوس شــدن بچه هــا وجــود دارد 
کــه احتــرام گذاشــتن در میــان آن دالیــل نیســت. احتــرام 
بــه کــودک، نــه بــه معنــای اطاعــت از خواســته های ریــز و 
درشــت او و نــه تعریــف و تمجیــد و حمایت هــای افراطــی 
از کــودک اســت. بلکــه تنهــا بــه رســمیت شــناختن 

شــخصیت کــودکان اســت. 

    چگونه به فرزندمان احترام بگذاریم؟
• به آن ها سالم کنیم و برایشان جا باز کنیم.

• نام آن ها را با احترام ببریم.
• در میهمانی ها از پذیرایی کردن از آن ها غافل نشویم.
• به آن ها دروغ نگوییم و به وعده هایمان عمل کنیم.

ــان  ــان حرفش ــم و می ــه کنی ــا توج ــای آن ه ــه حرف ه • ب
ــم. نپری

• گاهی با آن ها هم مشورت کنیم.
• بــه آن هــا مســئولیت هایی متناســب بــا توانایی هایشــان 

بدهیم.
میــان  در  به  ویــژه  و  جمــع  در  را  اشتباهاتشــان   •

نکنیــم. گوشــزد  آن هــا  بــه  همساالنشــان 
• آن ها را تحقیر و سرزنش نکنیم.

• بــه آن هــا حــق انتخــاب بدهیــم و بــه سلیقه شــان 
احتــرام  بگذاریــم.

• آن ها را با دیگران مقایسه نکنیم و... .
ــودکان  ــه ک ــرام ب ــاره احت ــی اســالم)ص( درب رســول گرام
ــا  ــد و ب ــرام بگذاری ــدان خــود احت ــه فرزن ــد: »ب می فرماین
ــان معاشــرت کنیــد.« ــا آن آداب و روش هــای پســندیده ب

پیروز باشید

دولــت فیجــی اذعــان کــرد نرم افــزاری بــه کار گرفتــه کــه 
ــه  ــراه را در 30 ثانی ــی های هم ــری گوش ــت بات ــادر اس ق
ــن  ــه کارشناســان ای ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای شــارژ کن

ــد. ــاد می دانن ــک، در تض ــن ترمودینامی ــا قوانی ــر را ب ام
بــه نوشــته روزنامــه »هافینگتــن پســت«، نرم افــزار 
InstaCharge، هفتــه گذشــته در مراســمی جنجالــی در 
ــه  ــه گفت ــی ک ــت وزیر فیج ــد و نخس ــی ش ــی رونمای فیج
ــزار  ــن نراف ــون از ای ــه تاکن ــا کســی اســت ک می شــود تنه
اســتفاده کــرده، ایــن دســتاورد را ســتود.وی بارهــا اعــالم 
کــرد کــه قصــد دارد فیجــی را بــه کانــون ارتباطــات و 
ــان  ــل کند.طراح ــوس آرام تبدی ــر اقیان ــای جزای تماس ه
ایــن نرم افــزار کــه یکــی دارای تابعیــت آمریکایــی و 
ــرای  ــه ب ــد ک ــالم کردن ــت، اع ــی اس ــل فیج ــری اه دیگ
طراحــی ایــن نرم افــزار بی نظیــر در جهــان، دو ســال وقــت 
ــه نوشــته »اســپوتنیک«، آن هــا در صفحــه  گذاشــته اند. ب
کاربــری خــود در فیس بــوک خاطرنشــان کردنــد کــه 
مهم تریــن هدفشــان از ایــن ابتــکار، آن اســت کــه گوشــی 
همــراه اســتفاده کنندگان از ایــن نرم افــزار، همیشــه شــارژ 
باشــد. برخــی کارشناســان می گوینــد کــه طراحــی چنیــن 
ترمودینامیــک  قوانیــن اساســی  برخــالف  نرم افــزاری 

ــتادیار  ــس، اس ــتین هودکی ــال جاس ــن ح ــت و در عی اس
ــه  ــده دارد ک ــا، عقی ــگاه ویکتوری ــیمی دانش ــک و ش فیزی
ایــن ادعــا، گزافــه ای بیــش نیســت. شــوکت علــی، اســتاد 
و رئیــس گــروه علــوم رایانــه و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه 
فیجــی در ایــن خصــوص گفــت: کســی را در فیجــی 
ــد. وی  ــده باش ــزاری را دی ــن نرم اف ــه چنی ــد ک نمی شناس
ــد.  ــال می  دانن ــی را مح ــن ادعای ــاور چنی ــش ب و همکاران
نرم افــزار  می گوینــد،  نرم افــزار  ایــن  دســت اندرکاران 
گرفتــه  قــرار  دســترس  در  فیجــی  در   Instacharge 
و بــه زودی در فروشــگاه نرم افــرار و بازی هــای گــوگل قــرار 
داده و در مــاه ژانویــه آینــده نیــز در آمریــکا ارائــه خواهــد 

شــد. العالــم

شارژ گوشی در 30 ثانیه!به کودکانتان احترام بگذارید

روایت امام جمعه سپاهان شهر از شخصیت آیت هللا العظمی مظاهری:  

صاحب تالیفات بی نظیر


