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قلم، رمز ماندگاری

»ن َو اْلَقَلِم و...«)قلم: 1(
ــه همــه نویســندگان  ــم را ب چهاردهــم تیرمــاه، روز قل
سختکوش و متعهد و قلم فرسایان دنیای نوشته های 

مانــدگار تبریــک و تهنیــت می گوییــم. 
قلــم، زبــان دوم جامعــه بشــری اســت. قلــم، زبــان 
انســان ها  از  یــک  هــر  احســاس  و  معرفــت   عقــل، 
کــه  کســی اســت  و بیان کننــده اندیشــه و شــخصیت 
گرفته و به وســیله آن اندیشــه هایش  آن را در دســت 

را بــه رشــته تحریــر درمــی آورد. 
آرامــش  ابعــاد رشــد و پیشــرفت، پیــروزی،  تمامــی 
معرفــت و شــناخت جامعــه بشــری، ریشــه در قلــم 
دارد. قلــم، رمــز مانــدگاری تجربه هــای تلــخ و شــیرین 
کــه در اختیــار  و علــوم و دانش هــای انســانی اســت 

قــرار می گیــرد... آینــدگان 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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منافقین از داعش جنایتکارترند
محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت، صبح دیروز در حاشــیه جلســه 
گــروه  هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: اینکــه بــه 

تروریســتی ماننــد منافقین اجــازه داده شــود حتــی در حد برگــزاری 
همایش اقدام کنند، کار نادرســتی اســت و به دولت فرانســه 

معترض هســتیم...

آخرین اخبار نقل و انقاالت لیگ برتر

 ستاره های سرگردان 
در حوالی لیگ برتر

صفحه 9

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی:

| سینه سپاه برای ایثار در راه 
کشور و مردم، سپر است  صفحه 2

اقتصاد مقاومتی در فوالد مبارکه تجلی یافت

| رشد ۱۵۵ درصدی سود خالص 
شرکت فوالد مبارکه  صفحه 3

 رئیس صنعت و معدن 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کارگر  کار ۱۰۰   | بازگشت به  
کارخانه برفاب شهرکرد  صفحه 5

پلیس فتا هشدار داد:

 | بی توجهی به سیم کارت 
عامل هک شبکه های اجتماعی  

صفحه 11

 مدیر امور برق شرق توزیع برق 
کرد: اصفهان عنوان 

 | استقبال مردم از خرید 
پنل های خورشیدی  صفحه 3

| ویژگی های شهردار موفق         
صفحه 4

| آب ارزشمندتر از نفت  صفحه 11

اخبار روز

 قطار سریع السیر تهران - اصفهان 
در دولت دوازدهم تکمیل می شود

تاکید معاون اول رئیس جمهوری 
 بر پیگیری و اجرایی شدن 

طرح احیای زاینده رود  
صفحه 4

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کیمیای وطن بررسی می کند:

آرامش، رمز موفقیت در کنکور
کنکوری ها نکته های طالیی برای تغذیه 

صفحه 6

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

 قابل توجه مودیان محترم 
مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه  مهلت  آخرین  فردا 

طریق  از  بهار 96  دوره  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

سامانه www.evat.ir می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 56270

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ
آگهی مناقصه عمومی

کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش
)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصالح انجام دهد.

مبلغ  تضمین )ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

1.240.665.000 جاری
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار:

 200، 315، 400، 500 میلیمتر جهت منطقه مبارکه
96-2-104

304.000.000 جاری خرید دریچه چدنی لوالدار جهت شبکه فاضالب منطقه مبارکه 96-2-105

162.600.000 جاری خرید لوله فوالدی استاندارد پوشش دار به قطر 1,000 میلیمتر جهت منطقه بهارستان 96-2-106

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/04/24 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1396/04/25

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن: 031-366۸0030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: 031-366۸0030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

کیمیایوطنسرنوشتاحمدمتوسلیانوسهدیپلماتربودهشدهرابررسیمیکند

سردار بی نشان
در صفحه سیاست )2( بخوانید
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کوتاه از سیاست
آیت هللا نوری  همدانی: 

»تخریب سپاه«، هم نواشدن با 
دشمنان است 

ــب  ــه »تخری ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــیعیان ب ــد ش ــع تقلی مرج
ــا دشــمنان اســت، گفــت: کســانی  ســپاه« هم نواشــدن ب
ــی  ــی و حفاظت ــای امنیت ــف نیروه ــال تضعی ــه  دنب ــه ب ک
گناهشــان  و  بــوده  مــردم  دشــمن  هســتند،  نظــام 

 بخشــودنی نیســت. 
ــان  ــا مبّلغ ــدار ب ــی در دی ــوری  همدان ــین ن ــت هللا حس آی
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــادی م جه
تبلیــغ و گســترش آســیب های اجتماعــی در جامعــه 
ــی از  ــتان ها، یک ــاب در شهرس ــور ط ــت: حض ــار داش اظه
ضرورت هــای جامعــه امــروز بــه  حســاب می آیــد و همــه 
ــر توجــه الزم را داشــته باشــند. ــن ام ــه ای ــد ب طــاب بای

ــئولیت  ــه را مس ــی در جامع ــکات اخاق ــان مش وی درم
طــاب دانســت و افــزود: طابــی کــه تــا حــدودی 
درس هــای حــوزه را ســپری کرده انــد و بــه مراتبــی از علــم 
ــال  ــد متع ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــد ب  و اخــاق رســیده اند، بای
و اســتعانت از حضــرت ولــی  عصر)عــج( بــرای امــر تبلیــغ 

بــه شهرســتان های خــود مراجعــت کننــد.
ــد   ــای ض ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــیعیان ب ــد ش ــع تقلی مرج
دینــی دشــمنان اســام خاطرنشــان کــرد: مهم تریــن نیــاز 
جامعــه امــروز، ابــاغ حقیقــت دیــن اســت و بایــد در ایــن 
ــه  ــن ب ــی دی ــردن مبان ــه رأی ک ــیر ب ــت تفس ــیر از آف مس
 شــدت دوری کــرد؛ طــاب بــا مطالعــه دقیــق و بــه روز در 

ایــن راه قــدم بردارنــد.
 وی بــا گایــه از بــروز اختافــات حزبــی در جامعــه 
و دامــن زدن بعضــی از مســئوالن بــه ایــن تفرقه اندازی هــا 
 گفــت: جامعــه امــروز بیــش از هــر چیــز نیازمنــد آرامــش 
و وحــدت اســت. همــه  بداننــد بــا تخریــب قــوای ســه گانه 
ــه  ــی در جامع ــای دوقطب ــاد فض ــن ایج ــام، همچنی و نظ
ــردن برنامه هــای  ــاده ک ــکان حضــور دشــمن و پی ــا ام تنه

ــد. ــم کرده ان ــه را فراه ــان در جامع منافق
آیــت هللا نــوری  همدانــی بــا تحســین ایجــاد فضــای نقــد 
در جامعــه ادامــه داد: بیــان نقــد منصفانــه و گوشــزد کــردن 
کاســتی ها بــا ارائــه راهــکار، نه تنهــا مانعــی بــرای وحــدت 
ــرای کار  ــردم را ب ــاد م ــه آح ــه هم ــت، بلک ــه نیس  جامع
و فعالیــت بــه ســطح جامعــه مــی آورد؛ امــا اینکــه تمــام 
ــور  ــه کش ــود، ب ــه ش ــده گرفت ــت نادی ــک دول ــات ی خدم

ــرد. ــد ک ــی وارد خواه ــه بزرگ ضرب
وی بــا توصیــه بــه همــه مدیــران و مســئوالن کشــور بــرای 
داشــتن ســعه  صــدر در پذیرفتــن انتقــادات ســازنده 
ــه  ــند ک ــته باش ــع داش ــد توق ــئوالن نبای ــرد: مس ــان ک بی
ــران  ــد. مدی ــط ســکوت کنن ــر مشــکات فق ــردم در براب م
ــردم  ــند. م ــردم باش ــه م ــای منصفان ــرای نقده ــد پذی بای
نمی تواننــد در برابــر کارشــکنی های آمریــکا و تصویــب 
هــر روزه تحریم هــا توســط ســنای آمریــکا ســکوت کننــد.

آیــت هللا نــوری  همدانــی بــا گایــه از ایــن حجــم تخریــب 
نســبت بــه مســئوالن دســتگاه قضائیــه خاطرنشــان کــرد: 
نقــد منصفانــه همیشــه عامــل پیشــرفت بــوده؛ امــا بایــد 
ــن حجــم از  ــم کار هیچ کــس بی نقــص نیســت و ای بدانی
تخریــب نســبت بــه هــر ارگانــی درســت و ســازنده نخواهد 

بــود.
ــت  ــمنان دانس ــا دش ــدن ب ــپاه را هم نوا ش ــب س وی تخری
و خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه بــه  دنبــال تضعیــف 
ــمن  ــتند، دش ــام هس ــی نظ ــی و حفاظت ــای امنیت نیروه
ــرائیل  ــکا و اس ــا آمری ــدن ب ــا هم نوا ش ــتند و ب ــردم هس م
در راســتای پــروژه تضعیــف نظــام گام برمی دارنــد و 

ــت. حــوزه ــودنی نیس ــان بخش گناهش

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه: 
 معلوم شد تحریم ایران 

به  دلیل مسئله هسته ای نبود 
محمدجــواد الریجانــی در نشســتی خبــری اظهــار کــرد: 
جمهــوری اســامی یــک پروســه و تجربــه مهــم ملــت 
ــت  ــاس عقانی ــر اس ــت ب ــم گرف ــا تصمی ــت م ــت. مل ماس
ــک  ــی ی ــد. دموکراس ــا کن ــروعی را بن ــام مش ــامی، نظ اس
ــای  ــروز تجربه ه ــه ام ــا ب ــت و ت ــر اس ــی بش ــه قدیم تجرب

ــت. ــرده اس ــش ک ــر آزمای ــی را بش ــف دموکراس مختل
مدل هــای  از  یکــی  نماینــده ای،  مــدل  داد:  ادامــه   وی 
ــر اســاس  دموکراســی اســت کــه جمهــوری اســامی نیــز ب
آن بنــا شــده اســت. تجربــه مــا یونیــک اســت؛ بایــد ایــن را 
خــوب بفهمیــم تــا بتوانیــم از آن پاســداری کنیم. نکتــه دیگر 
ایــن اســت کــه مدعیــان ســینه چاک حقــوق بشــر در دنیــا، 
اعتبارشــان باطــل شــده اســت. آمریــکا یکــی از پرمدعاتریــن 
کشــورها در مســئله دفــاع از حقــوق بشــر اســت؛ در حالــی 
کــه رکــورد و کارنامــه ایــن کشــور در حقــوق بشــر فاجعه آمیــز 
ــن کشــور  ــه عربســتان مــی رود، ای ــی ترامــپ ب اســت. وقت
کــه یــک رژیــم آدمکــش و کودک کــش اســت، تبدیــل بــه 
ــه  ــکا ب ــن آمری ــود؛ بنابرای ــکا می ش ــه ای آمری ــکار منطق هم
حقــوق بشــر توجــه نــدارد یــا مثــا تــرزا مــی کــه امیــدوارم 
حکومتــش زیــاد طــول نکشــد، حمایــت از دولــت بحریــن را 
کــه حاضــر نیســت حــق رأی مردمانــش را بپذیــرد، یکــی از 

ــد. ــام می کن ــود اع ــای خ برنامه ه
دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیــه گفــت: شــما وزیــر 
عالمانــه و اصولــی خارجــه مــا را بــا وزیــر خارجــه فرانســه که 
ــن  کشورشــان را محــل تجمــع و برگــزاری یکــی از کریه تری
ــه   ــا ب ــن دوران م ــد. بنابرای ــه کنی ــرار داد، مقایس ــا ق گروه ه
تعبیــر یکــی از دانشــمندان معروف فرانســه، دوران شــفافیت 
ــد  ــان را بای ــری خودم ــوق بش ــط حق ــا محی ــت. م ــر اس ش

خــوب بشناســیم.
ــوری اســامی گفــت:  ــه جمه ــاره تعرض هــا ب ــی درب الریجان
ــوق  ــت از حق ــر حمای ــت ب ــه صراح ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
ــد. دلیــل تعــرض  عامــه و آزادی هــای مشــروع تأکیــد کردن
ــه جمهــوری اســامی، مــواردی مثــل حکــم یــک قاضــی  ب
یــا عملکــرد یــک دســتگاه امنیتــی نیســت؛ بلکــه مــا یــک 
دکتریــن مقابلــه بــا هژمونــی آمریــکا راه انداختیــم کــه موفق 

ــن ناراحــت هســتند. ــا از دســت ای ــوده و این ه ب
وی افــزود: در واقــع جمهــوری اســامی در معــرض تعرضات 
ــات ــاع تعرض ــی از اض ــروز یک ــت. ام ــوده اس ــف ب  مختل

تعــرض اقتصــادی اســت؛ معلــوم شــد کــه تحریم هــا 
ربطــی بــه هســته ای نداشــت. بــا مصوبــه ای کــه ســنا 
داشــت، هــر تحریمــی کــه بــا برجــام برداشــتیم، از در دیگــر 
ــزام  ــی و اع ــرض امنیت ــر، تع ــدان دیگ ــود. می ــرار می ش برق

تروریست هاســت. 
تعــرض دیگــر، تعــرض فرهنگــی و فکــری در میــدان فضــای 
نــرم اســت. حقــوق بشــر در ایــن میــدان تهاجــم قــرار دارد؛ 
بنابرایــن نبایــد فکــر نکنیــم کــه مســئله حقــوق بشــر یــک 

میــدان مجزاســت. تســنیم

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

قلم، رمز ماندگاری
ــتر  ــار بیش ــک ب ــوراخ ی ــک س ــان ها از ی ــا انس ت
گزیــده نشــوند و راه رفتــه دیگــران را بــا هزینــه 
ــان  ــراغ راهش ــه آن را چ ــد؛ بلک ــنگین نپیماین س
ــه ادامــه راه باشــد. ــد و چشمشــان ب ــرار دهن ق

و  معجــزه   ماندگارتریــن  قلــم،  واقــع  بــه 
تاثیر گذارتریــن ابــزار در پهنــه جغرافیــای عالــم و 
ــام آوری  ــری و پی ــرای پیامب ــزار ب ــن اب عمیق تری

ــت.  اس
ــاد  ــم ی ــم قس ــه قل ــرآن ب ــد در ق ــه خداون اینک
و  شــرافت  بــر  شــاهد  گویاتریــن  می کنــد 
قداســت آن اســت: »ن َو اْلَقَلِم َو ما َیْســُطُروَن«؛ 
ــند.«)قلم: 1(  ــه نویس ــم و آنچ ــه قل ــوگند ب »س
ــه  ــتی، ب ــب هس ــد، صاح ــه خداون ــی ک در جای
آفریــده ای از آفریده هــای خــود قســم یــاد 
ــد از  ــی می توان ــه جایگاه ــر در چ ــد، بش می کن

ارج و منزلــت آن ســخن برانــد؟
در نخســتین ارتبــاط وحیانــی رســول خــدا)ص(

بــا مبــدأ هســتی در غــار حــرا، ســخن از قلــم بــه 
ــد خــود را  ــه خداون ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــان می آی می

ــد:  ــی می کن ــه معرف این گون
قلــم  بــا  »آن کــه  ِباْلَقَلــِم«؛  ــَم  َعلَّ ــذی  »الَّ

 » موخــت. آ
فلســفه وجــودی قلــم و نگاشــتن، برقــراری 
ــا و  ــن تجربه ه ــا، آموخت ــان مکتب ه ــاط می ارتب

اندیشه هاســت.  تعالــی 
حضــرت امیــر مؤمنــان علی)ع(می فرماینــد: 
»قلــم تــو، رســاترین و گویاتریــن چیــزی اســت 

ــد.«  ــخن می گوی ــو س ــوی ت ــه از س ک
 بــر اســاس ایــن روایــت، قلــم، شــیواترین 
و بهتریــن ابــزاری اســت کــه در هــر برهــه ای از 
ــد  ــام ده ــود را انج ــالت خ ــد رس ــان می توان  زم
را  فــرد  یــک  اندیشــه های  و  شــخصیت  و 

کنــد.  مانــدگار 
ــأ  ــری و منش ــای بش ــمه تمدن  ه ــم، سرچش قل
ــه  ها  ــداری اندیش ــوم، بی ــل عل ــرفت و تکام پیش
و شــکل گرفتــن مذاهــب، منشــأ هدایــت و 
آگاهــی بشــر، حافــظ علــوم و معــارف، پاســدار 
افــکار اندیشــمندان، حلقــه اتصــال فکــری علمــا 
و پــل ارتباطــی گذشــته و آینــده اســت و حتــی 
ــوح و  ــق ل ــز از طری ــن نی ــمان و زمی ــاط آس ارتب

ــم حاصــل شــده اســت.  قل
قلــم، وســیله ای اســت کــه انســان  های جــدا از 
ــد؛  ــد می ده ــکان را پیون ــان و م ــر زم ــم از نظ ه
ــت، از هــر  ــر حــق و عدال ــِم متکــی ب ــدرت قل ق

اســلحه  ای قوی  تــر و برنده   تــر اســت. 
اصحــاب قلــم و نوشــتن، می  تواننــد نســل هایی 
ســقوط  بــه  انحــراف  سراشــیبی های  در  را 
ــد.  ــم بزنن ــی را رق ــی ملت های ــا تعال بکشــانند ی
خواننــده  و  نویســنده  رابــط  نوشــته،  و  کام 
ــود.  ــی ش ــل همدل ــد عام ــس می توان ــت. پ اس
ــه رســالت  ــد و بشردوســت ک نویســندگان متعه
خــود را در قبــال جامعــه انســانی و فرهنــگ 
متعالــی آن شــناخته اند، بــا بهره منــدِی هنرمندانــه 
انســان ها  آرمان هــای  و  خواســت ها  زبــان،  از 
ــایی   ــم، رازگش ــکافی قل ــا موش ــرده و ب ــان ک را بی
می کننــد و ضمــن روشــنگری راه فضیلــت و 
کمــال، تاریکی هــای نادانــی را از فضــای زندگــی 
تلخی هــای  و  ســختی ها  و  می زداینــد  آنــان 
و  اندیشــه های حکیمانــه  زالل  بــا  را  حیــات 

خیرخواهانــه خــود گــوارا می ســازند. 
ایــن نویســندگان هســتند کــه پشــتیبان عدالــت 
بــوده و نقــاب زریــن تزویــر را از چهــره صاحبــان 
ــای  ــوق توده ه ــع حق ــد و مداف زر و زور می زداین

ــد.  ــتمدیده و مظلوم ان س
مزایــای  و  امتیــازات  پیشــرفت ها،  بی تردیــد 
علمــی، دینــی، ادبــی و فکــری جوامــع پیشــرفته 
مرهــون کوشــش  بشــری،  جامعــه   کنونــی 
ــت  ــت و پاک نی ــگارش نویســندگان پاک طین و ن
امیدبخــش  و چشــم اندازهای  اســت  دیــروز 
ــندگان  ــاش نویس ــه  ت ــز ب ــری نی ــردای بش ف

ــت.  ــته اس ــروز وابس ــت ام بشردوس
ــم، نعمتــی  ــد: »قل ــر خــدا)ص( می فرماین پیامب
بــزرگ از ســوی پــروردگار اســت. اگــر قلــم 
ــد و  ــتوار نمی ش ــی اس ــت و دیانت ــود، سیاس نب

ــود.« ــی در روزگار نب ــی خوش زندگ
ــن  ــد داشــت ای ــر آن تاکی ــد ب ــه بای ــه ای ک  نکت
ــا  ــه، فض ــئوالن جامع ــران و مس ــه مدی ــت ک اس
ــه  ــم ب ــت قل ــد. دس ــاز کنن ــتن ب ــرای نوش را ب
دســتان دلســوز و منصــف و عدالت پیشــه و نیــز 
ــید و آن را  ــد بوس ــت را بای ــا صداق ــجاع و ب ش
ــت  ــد تقوی ــش را بای ــر قلم ــری جوه ــه تعبی و ب

کــرد.
قلم فرســایان  بــه  عمــل  و  زبــان  بــا  بایــد   
منتقــدی کــه منصفانــه و از روی علــم و صداقــت 
ــرای  ــا ب ــازه داد ت ــدان و اج ــد، می ــم می زنن قل
حرکــت در مســیر پــاک و صــراط مســتقیم 
 قلم هــا حرکــت کــرده و بــا بیــان کاســتی ها 
شفاف ســازی  و  موثــر  راهکارهــای  ارائــه  و 
اوضــاع بــه تکلیــف عمــل کننــد. نبایــد بــا انــواع 

بیان هــا قلم هــا را در غــاف قــرار داد. 
قلم هــای اندیشــمندان بایــد بــدون ماحظــه 
قــدرت تــراوش داشــته باشــد و ایــن تراوشــات 
ــور شــود. نترســیم و نترســند  ــل اصــاح ام عام
منفعــت  ایــن  قلم هــا کــه  شفاف ســازی  از 

ــر دارد. ــی را در ب همگان
 نــگاه کــج و معــوج بــه دســت و قلــم دلســوزان 
پیشــرفت  اصــاح،  رشــد،  مانــع   اندیشــمند 
و تعالــی اســت. پــس قلم هــا را در جهــت 
ــا  ــم. آن ه ــان آزاد بگذاری ــی و مردمم ــع مل مناف
ــرده  ــتفاده ک ــاز اس ــای ب ــن فض ــد از ای ــز بای نی
ــدر  ــد و ق ــم بزنن ــه قل ــی جامع و در مســیر تعال
ــاب  ــه برکــت انق ــه ب ــی را ک ــن فرصــت طای ای
اســامی حاصــل شــده بداننــد و اجازه تراوشــات 

ــد. ــود ندهن ــم خ ــود و قل ــه خ ــن را ب زهرآگی
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و  همیشــه  ایــران  اســامی  جمهــوری 
همه جــا مهــد افــراد پاکــی بــوده کــه قطعــا 
سرنوشــت ایــن کشــور و دســت کم ایــن 
نظــام، بــه دســت ایــن افــراد رقــم زده شــده 
و در سرنوشــت نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی تأثیرگــذار بودنــد و نــام آن هــا از هــر 
ــر ســر زبان هــا  ــه حــال، هــم ب ــا ب ــی ت زمان
مانــده و هــم در تاریــخ بــه نیکــی ثبــت 

ــت. ــده اس ش
 بزرگمرد تاریخ جمهوری اسالمی 

ایران
دفــاع مقــدس مــا کــه هشــت ســال کشــور 
ــی  ــرد، یکــی از صحنه های ــگ ک ــر جن را درگی
اســت کــه ایــن افــراد در آنجــا رشــد کردنــد 
و خــودی نشــان دادنــد. مــردان غیــوری کــه 
ــوده  ــه فرم ــه ب ــام ک ــن نظ ــظ ای ــرای حف ب
معمــار کبیــر انقــاب از اوجــب واجبــات 
بــود، هیــچ چیــزی کــم نگذاشــتند و نه تنهــا 
ــی  ــای بین الملل ــه در صحنه ه ــران، بلک در ای
ــد. ــه حفــظ اســام و انقــاب کمــک کردن ب

امــا  اســت؛  زیــادی گذشــته  ســال های 
ــام حــاج  ــر کســی اســت کــه ن امــروزه کمت

ــر  ــد متوســلیان را نشــنیده باشــد؛ کمت احم
احمــد  حــاج  ندانــد  اســت کــه  کســی 
جمهــوری  تاریــخ  بزرگمــرد  متوســلیان، 
اســامی ایــران بــود کــه بــه معنــای واقعــی 
کلمــه بــرای ایــن مــرز و بــوم از همــه چیــز 

گذشــت.
 نیم نگاهی به زندگی

احمــد متوســلیان یــزدی در ســال 1۳۳۲ در 
ــزد، در یکــی از  ــی اهــل ی ــواده ای مذهب خان
محــات جنــوب شــهر تهــران بــه دنیــا آمــد. 
متوســلیان پــس از اخــذ دیپلــم بــه خدمــت 
ســربازی اعــزام شــد و دوره هــای تخصصــی 
را گذرانــد. وی در ســال 1۳56 در  تانــک 
ــگاه  ــک در دانش ــی الکترونی ــته مهندس رش

ــه شــد.  ــران پذیرفت ــم و صنعــت ای عل
احمــد متوســلیان در فعالیت هــای پیــش از 
انقــاب حضــور داشــت و چندیــن بــار توســط 

ســاواک دســتگیر شــد. 
همچنیــن در ســاماندهی قیام هــای خونیــن 
ــت  ــه جه ــپس ب ــته و س ــش داش ــم نق ه
ناآرامی هــای کردســتان در ســال 56 بــه 
ــه  ــس از تشــکیل ســپاه ب ــت و پ ــوکان رف ب
ایــن ارگان پیوســت. وی مجاهــدات  فراوانــی 
ــا  ــدس در عملیات ه ــاع مق ــت و در دف داش

ــان داد. ــود نش ــی از خ ــادت های فراوان رش
 اعزام به سوریه و لبنان

مأموریتــی  در   1۳61 خــرداد  اواخــر  در  او 
بــه همــراه هیئتــی رســمی از مســئوالن 
ــد  ــوریه ش ــی س ــران، راه ــی نظامی ای سیاس
تــا راه هــای مســاعدت بــه مــردم لبنــان 
ــت ها  ــغالگری صهیونیس ــه و اش ــه حمل علی

ــد.  ــی کن را بررس
راهــکار پایانــی حــاج احمــد در تصمیم گیــری 
بــرای حضــور ســوریه و لبنــان و اقــدام 
ــه در  ــود ک ــن ب ــرائیل ای ــه اس ــی علی نظام
وضعیــت  از  را  نامــه ای، گزارشــی  قالــب 
ــگارش درآورد و آن را خدمــت  ــه ن موجــود ب
ــب  ــا کس ــد ت ــال کن ــی)ره( ارس ــام خمین ام

ــد.  ــرده باش ــف ک تکلی
پــس از ارســال نامــه تصمیــم بــر این شــد تا 
نیروهــا بــه کشــور بازگردنــد. در پــی آن قــرار 
شــد »قــوای محمــد)ص(« در دو مرحلــه به 
کشــور بیاینــد. فرماندهــی گــروه نخســت را 
شــهید حــاج محمدابراهیــم همــت بــر عهــده 
داشــت و گــروه دیگــر هــم تحــت فرماندهــی 

حــاج احمــد متوســلیان بودنــد. 
در پــی همیــن حــاج احمــد متوســلیان 
تقــی  همــراه  بــه  نظامــی(  )وابســته 
اخــوان  کاظــم  )کارمنــد(،  رســتگارمقدم 
محســن  ســید  و  عــکاس(  و  )خبرنــگار 
موســوی )کاردار( بــه بیــروت رفتنــد تــا 
ــا اســناد خاصــی  ــدارک ی ــه م ــی ک در صورت
ــراه  ــده، هم ــی مان ــروت باق ــا در بی از آن ه
خــود بیاورنــد یــا امحــا کننــد؛ امــا از آنجایــی 
ــه  ــاره« ب ــی در »برب ــاده فرع ــک ج ــه از ی ک
ســمت بیــروت در حرکــت بودنــد، نیروهــای 
»فاالنــژ« آن هــا را در روز 14 تیرمــاه ســال 61 
شناســایی کردنــد و ربودنــد؛ بــه گونــه ای کــه 
تــا بــه امــروز دیگــر خبــری از آن هــا نیســت.

 شنیده ها...
شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه بارهــا 
ــه احمــد متوســلیان  و بارهــا موضــوع مبادل
از  موضــوع  مــواردی  در  و  مطــرح شــده 
داخــل کشــور نــاکام مانــده اســت. بــه 
ــن  ــه ای ــوط ب ــد از مســئوالن مرب راســتی بای

ــد،  ــکاندار بوده ان ــع س ــه در آن مقط ــوزه ک ح
ــه  ــه مبادل ــتر و زمین ــرا بس ــه چ ــید ک پرس
ــش  ــه همراه ــلیان و س ــد متوس ــاج احم ح
 بــا اســرای اســرائیلی در آن دوره فراهــم 

نشد؟
و  آگاه  افــراد  برخــی  ســوی  از  مباحثــی 
ربوده شــدگان  از  یکــی  فرزنــد  همچنیــن 
مطــرح می شــود کــه بــر اســاس آن هــا، آن 
ــن احتمــال  ــده هســتند و ای ــوز زن ــراد هن اف
ــرا و  ــا زه ــد ی ــته هایی مانن ــن نوش ــا یافت ب
ــای  ــی زندان ه ــی در بعض ــای فارس تاریخ ه
و  می شــود  تقویــت  کشــور  از  خــارج 
زندان هــای  در  هم اکنــون  می گوینــد کــه 

ــتند. ــرائیل هس اس

 آیا دیپلمات های ایرانی زنده اند؟
احمــد حبیب هللا ســاز هــم کــه رئیــس کمیتــه 
ــرائیل  ــل اس ــود، از داخ ــان ب ــاع از زندانی دف
ــرائیل  ــدان اس ــا در زن ــه آن ه ــاع داد ک اط
ــد  ــن می توان ــد ای ــی معتقدن ــتند و برخ هس

مهم تریــن مــدرک باشــد.
کریمــی قدوســی، نماینــده مجلــس شــورای 
اســامی، دربــاره عملیــات مبادلــه این چنیــن 
ــت  ــار در دول ــک ب ــته ی ــد: در گذش می گوی
آقــای  هاشــمی تــا مــرز آزادی حــاج احمــد 
متوســلیان و همراهانــش پیــش رفتیــم؛ امــا 

متاســفانه ایــن موضــوع عملیاتــی نشــد.
دســت  در  آمریکایــی   4 مقطــع  آن  در 
از  بودنــد؛  اســیر  حــزب هللا  نیروی هــای 
ــع  ــد در آن مقط ــظ اس ــای حاف ــن رو آق ای

ــوند و  ــا آزاد ش ــه این ه ــرد ک ــری ک میانجیگ
در مقابــل طــرف غربــی نیــز تعهــد بدهــد کــه 
ــوع  ــن موض ــد؛ ای ــا را آزاد کن ــات م 4 دیپلم
متاســفانه تحقــق نیافــت؛ امــا بنــده بــر ایــن 
ــرای  ــع ب ــا در آن مقط ــد غربی ه ــاورم تعه ب
مبادلــه اســرای آمریکایــی بــا دیپلمات هــای 
ایرانــی حکایــت از زنــده بــودن آن هــا دارد و 

ــت. ــی از آن گذش ــه راحت ــد ب نبای
ــی هــم در  سرلشــکر پاســدار محســن رضای
ــرای  ــپاه ب ــات س ــر از اقدام ــه ای خب مصاحب
و گفــت:  داد  متوســلیان  احمــد  یافتــن 
اطاعاتــی  و  امنیتــی  خــوب  اقدامــات 
ــد  ــاج احم ــرای آزادی ح ــداران ب ــپاه پاس س
انجــام  دیگــر  دیپلمــات  و ۳  متوســلیان 

ــت. ــده اس ش
 نکته پایانی

ــات  ــلیان از اقدام ــواده متوس ــد خان ــر چن ه
مکــدر  شــدت  بــه  خارجــه  امــور  وزارت 
و  هــر حــال جســته  بــه  امــا  هســتند، 
گریختــه صحبت هایــی دربــاره زنــده یــا 
زنــده نبــودن ایــن غیورمــرد بــه همــراه ســه 

فــرد دیگــر وجــود دارد. 
نکتــه ای کــه امــروز بایــد بــه آن توجــه 
ــال آن  ــه دنب ــم ب ــلیان ها ه ــم و متوس کنی
بودنــد، ایــن اســت کــه آیــا بــه راســتی اگــر 
متوســلیان زنــده باشــد و بــه کشــور بازگــردد 
ــه  ــت(، جامع ــه ماس ــن آرزوی هم ــه ای )ک
تاش هایــی  همــان  رهــاورد  را  امــروزی 
می دانــد کــه در ایــران و لبنــان بــرای آن 
ــان  ــه  هم ــن جامع ــا ای ــد و آی رشــادت کردن
جامعــه ای اســت کــه افــراد زیــادی هماننــد 
آن  اعتــای  بــرای  ســال ها  متوســلیان 
ــخت ترین لحظــات ممکــن عمــر یــک  س

انســان را تجربــه می کننــد؟ 
و  می بینیــم  را  شــهیدان  عکــس  شــاید 
ــر  ــم. در ه ــل می کنی ــهیدان عم ــس ش عک
ــر  ــان ب ــدگان ج ــن رزمن ــرای چنی ــورت ب ص
کفــی کــم گذاشــته ایم و بهتــر بــود راه آنــان 
را ادامــه می دادیــم تــا چنیــن روزهایــی 
شــرمنده  متوســلیان ها  و  شــهدا  روی  از 

نمی شــدیم.

کیمیای وطن سرنوشت چهار ربوده شده را بررسی می کند

سرداربینشان
احمد متوسلیان، مرواریدی نایاب در اعماق دفاع مقدس

ادامه از صفحه اول

ــس  ــس مجل ــم، رئی ــار حکی ــا عم ــدار ب ــی در دی ــی الریجان عل
اعــای عــراق، گفــت: جمهــوری اســامی ایــران همیشــه در کنار 
ــم  ــود و امیدواری ــد ب ــا خواه ــور از بحران ه ــا عب ــراق ت ــت ع مل
ــور از  ــازی کش ــا بازس ــریع تر ب ــه س ــد هرچ ــور بتوان ــن کش ای

ــد.  ــور کن ــی عب شــرایط بحران
وی تصریــح کــرد: عــراق، نقــش مهمــی در منطقــه دارد و نبایــد 
ایــن کشــور بــه ســمت تجزیــه بــرود؛ چــون ایــن کار فقــط بــه 
ــاق  ــن اتف ــوی ای ــد جل ــود و بای ــع صهیونیســت ها خواهــد ب نف
گرفتــه شــود و مــردم از ایــن مســئله و عواقــب آن آگاه باشــند.
رئیــس مجلــس خاطرنشــان کــرد: داعــش ضربــه شــدیدی در 
ــا ایــن پیــروزی کــه بــه دســت آمــده  عــراق خــورده و حــال ب
بایــد بقیــه راه را بــا تدبیــر جلــو رود تــا بتوانــد بحران هــای پــس 

از جنــگ را نیــز بــا موفقیــت پشــت ســر بگــذارد.

وی درخصــوص روابــط تجــاری میــان دو کشــور اظهــار داشــت: 
ــود دارد  ــا وج ــترش همکاری ه ــرای گس ــادی ب ــای زی زمینه ه
ــع بانکــی ایــن امــر بیشــتر تســهیل خواهــد  ــا رفــع موان کــه ب

شــد.
همچنیــن در ایــن دیــدار عمــار حکیــم، رئیــس مجلــس اعــای 
عــراق، گفــت: مــا همیشــه بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــتیم کــه 
ــم  ــارزه نپردازی ــه مب ــی ها ب ــا داعش ــوریه ب ــراق و س ــر در ع اگ
بایــد در سراســر جهــان بــا آن هــا درگیــر شــویم. مشــورت های 
جمهــوری اســامی ایــران بــرای مبــارزه بــا داعــش بــه عــراق و 
ســایر کشــورهای درگیــر در منطقــه کمــک کــرد و پیروزی هایــی 
ــن  ــه همی ــتیم، نتیج ــاهدش هس ــل ش ــون در موص ــه اکن ک
ــته  ــود داش ــا وج ــن م ــه بی ــت ک ــادی اس ــا و اتح همکاری ه

اســت. ایرنــا

ــدگان  ــع رزمن ــلیمانی در جم ــم س ــاج قاس ــکر ح ــردار سرلش  س
و پیشکســوتان دفــاع مقــدس اســتان کرمــان مســئله فلســطین 
را بســیار مهــم دانســت و اظهــار داشــت: یکــی از ابتــکارات مهــم و 
ارزنــده حضــرت امــام)ره(، محوریــت بخشــیدن به سیاســت های 
ــم  ــام)ره( پرچ ــرت ام ــود و حض ــطین ب ــئله فلس ــام در مس نظ

مهــدوی را در جمهــوری اســامی ایــران برافراشــت.
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــار داش ــدس اظه ــپاه ق ــده س فرمان
فکــر  سیاســت،  بــر  مختلــف  مناســبت هایی  در  )مدظلــه( 
و معنویــت امــام)ره( تاکیــد زیــادی می کننــد و ایــن از آن 
ــی  ــی و سیاس ــاد فقه ــه ابع ــام)ره( در هم ــه ام ــت ک ــت اس جه

برجســته ترین الگــو در بیــن همــه جوامــع اســت.
وی ایجــاد بدبینــی در مــردم نســبت بــه دیــن را خطرنــاک 
 دانســت و افــزود: نبایــد مــردم را نســبت بــه دیــن بدبیــن 

و جامعــه را از متدینیــن ترســاند؛ چــرا کــه رانــدن مــردم از دیــن 
ــگ  ــا کم رن ــی ب ــد اجتماع ــاق و مفاس ــار ط ــود آم ــث می ش باع

ــد. شــدن ارزش هــا افزایــش یاب
ســردار ســلیمانی بــا اشــاره بــه فرمایــش حضــرت امــام 
ــد »مــن از ســپاه راضــی هســتم و هرگــز  رضــوان هللا کــه فرمودن
ــه  ــوع را ب ــن موض ــن ای ــت: م ــار داش ــردد«، اظه ــرم برنمی گ نظ
عنــوان یــک ســپاهی نمی گویــم؛ ســپاه را بــا مــن کــه عیــب دارم 
ــر  ــه ســپاه را؛ اگ ــد، ن ــرار دهی ــدف ق ــن را ه ــد؛ م مقایســه نکنی

ــت.  ــه روزهاس ــرف هم ــن ح ــود و ای ــور نب ــود، کش ــپاه نب س
را تضعیــف و مــورد  نبایــد کســی ســپاه  تاکیــد کــرد:  وی 
حمله هــای گوناگــون قــرار دهــد؛ نبایــد تداعــی حرف هــای 
دوره هــای گذشــته را کــرد؛ زیــرا امــروز ســینه ســپاه بــرای ایثــار 

در راه کشــور و مــردم، ســپر اســت. دفــاع مقــدس

رئیس مجلس: 

نقشتعیینکنندهآیتهللاسیستانیدرپیروزیهایعراق
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی:

سینهسپاهبرایایثاردرراهکشورومردم،سپراست

سخنگوی دولت: 
منافقین از داعش 

جنایتکارترند
دولــت  ســخنگوی  نوبخــت،  محمدباقــر 
صبــح دیــروز در حاشــیه جلســه هیئــت 
ــار داشــت:  ــگاران اظه ــت در جمــع خبرن دول
ــش از ۳  ــه بی ــور ب ــام کش ــت خ ــد نف تولی
ــید. ــکه در روز رس ــزار بش ــون و 901 ه میلی

ــان از  ــاه نش ــا در خردادم ــت:  آماره وی گف
ــات  ــکه میعان ــزار بش ــه 69۲ ه ــد روزان تولی
مکعــب گاز  متــر  میلیــون   85۲ و  گازی 

ــا  ــادات م ــه داد: انتق ــی دارد. وی ادام طبیع
ــه تیــم سیاســی صداوســیما باقــی اســت  ب
و انتظــار داریــم صداوســیمای ملــی کار ملــی 

ــد.  ــام ده انج
ــر  ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب ــت در پاس نوبخ
ــا  ــادا ب اینکــه »یــک دادگاه اســتیناف در کان
طــرح اتهامــات ادعایــی ســابق علیــه ایــران 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــرده ک ــادر ک ــی ص حکم
ــه پرداخــت جریمــه  ــور ب ــران مجب ــت ای دول
ــن  ــا ای ــود، آی ــد ب ــارد دالری خواه 1.7 میلی
را تاییــد می کنیــد یــا خیــر و موضــع دولــت 
ــون  ــن موضــوع را اکن چیســت؟« افــزود: ای

از شــما می شــنوم و اطاعــی از آن نــدارم 
ــر  ــه اگ ــم ک ــی آن را می ده ــتور بررس و دس
مــوردی باشــد، اطاع رســانی الزم صــورت 

ــرد. بگی
وی تصریح کــرد:  بــه طــور کلــی مــا کارگــروه 
را  مــوارد  این گونــه  داریــم کــه  حقوقــی 
توجــه  بــا  و  می کننــد  رصــد  و  بررســی 
اختیــار دســتگاه  در  اهرم هایــی کــه  بــه 
ــرای احقــاق  دیپلماســی و حقوقــی اســت ب
حقــوق ملــت ایــران اقــدام خواهنــد کــرد؛ اما 
اینکــه چــه انــدازه به کارگیــری ایــن اهرم هــا 
می توانــد باعــث شــود کــه از اقــدام ناعادالنــه 

آن هــا جلوگیــری شــود، بحــث دیگــری 
ــت. اس

نوبخــت در ادامــه ایــن نشســت خبــری 
تروریســتی  گــروه  بــه  اینکــه  افــزود: 
ــی  ــود حت ــازه داده ش ــن اج ــد منافقی مانن
در حــد برگــزاری همایــش اقــدام کننــد 
ــه  ــت فرانس ــه دول ــت و ب ــتی اس کار نادرس
معتــرض هســتیم. آزادی هــای مدنــی اجــازه 
نمی دهــد کــه یــک گــروه تروریســتی حتــی 
پشــتیبانی  نظــرات خــود  بیــان  در حــد 
ــی ها      ــر از داعش ــن جنایتکارت ــود؛ منافقی ش

فــارس هســتند. 

کوتاه خبر 
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،،
 شــاید عکــس شــهیدان را می بینیــم 
و عکــس شــهیدان عمــل می کنیــم. 
در هــر صــورت برای چنین رزمندگان 
جــان بــر کفــی کم گذاشــته ایم و بهتر 

بــود راه آنــان را ادامــه می دادیــم 

ــان  ــان شــورای نگهب ــا کارکن ــدار ب ــی در دی ــت هللا جنت آی
ــاه  ــن م ــس از ای ــد پ ــد بتوان ــان بای ــرد: انس ــار ک اظه
ــوا،  ــیر تق ــردارد و در مس ــو ب ــه جل ــک گام ب ــارک، ی مب
پرهیــز از گنــاه، تقــرب بــه خــدا و اولیــاء او حرکــت کــرده 

ــد. ــرا رســیدگی کن ــان و فق ــه محروم و ب
وی تصریــح کــرد: کســانی کــه ادعای شــان دربــاره 
ــرده، چــرا  ــر ک ــک را پ ــوش فل ــوق بشــر، گ ــت حق رعای
دربــاره ایــن تعــداد شــهید از بــزرگان مــا مثــل شــهدای 
ــدس،  ــاع مق ــاب اســامی و دف محــراب، شــهدای انق

ســکوت می کننــد.
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری افــزود: ســازمان های 
ــادی   ــی  و ای ــات آمریکای ــاره جنای ــری درب ــوق  بش حق
آن در ایــران ســکوت اختیــار می کننــد. هواپیمــای 
ســرنگون کردنــد  موشــک  بــا  را  مــا   مســافربری 
ــا  ــد، ام ــودک را شــهید کردن ــر زن و ک و بیــش از ۲00 نف

این هــا دم نزدنــد. 
آن وقــت اگــر مــا عــده ای از قاچاقچی هــای مــواد 
ــان  ــه دستش ــن را ک ــا منافقی ــت ها ی ــدر، تروریس مخ
ــدای  ــم، ص ــدام کنی ــت، اع ــوده اس ــردم آل ــون م ــه خ ب

می شــود. بلنــد  این هــا 
رئیــس مجلس خبــرگان در قســمت دیگــری از اظهارات 

خــود ضمــن گایــه از بعضــی رفتارهــای انتخاباتــی 
و تبلیغاتــی گفــت: در جمهــوری اســامی نبایــد بــه 
گونــه ای باشــد کــه مثــل غربی هــا بــه هــر قیمــت رأی 
جمــع کننــد؛ البتــه بایــد از بعضــی عملکردهــای خــوب و 

ــر کــرد. ــات نیــز تقدی درســت در انتخاب
ــر از  ــن تقدی ــی ســخنان خــود ضم وی در بخــش پایان
ــت ها در  ــع تروریس ــه مواض ــپاه ب ــکی س ــه موش حمل
ســوریه اظهــار کــرد: بایــد بــا همــه وجود از ســپاه تشــکر 
کــرد. ایــن اقــدام آن هــا بازخــورد بســیار خوبــی در داخل 

و خــارج داشــت.
ــرد:  ــان ک ــا خاطرنش ــرگان در انته ــس خب ــس مجل رئی
امیدواریــم نتیجــه انتخابــات باالخــره بــه خیــر و صــاح 
ایــن مــردم تمــام شــود. همــه بایــد دعــا کنیــم دولــت 
ــع کار  ــفانه وض ــود. متاس ــت ش ــه کار و خدم ــق ب موف
و اشــتغال خــوب نیســت. رهبــری هــم امســال را 
ــد  ــذاری کردن ــی نامگ ــاد مقاومت ــد و اقتص ــال تولی س
و مــا انتظــار داریــم دولــت بــه دردهــا و مشــکات 
ــی  ــای انقاب ــده از نیروه ــه آین ــد و در کابین ــردم برس م
ــتاندار  ــر، اس ــی وزی ــروی انقاب ــر نی ــد. اگ ــتفاده کن  اس
و فرمانــدار شــود، قطعــا اقتصــاد مقاومتــی تحقــق پیــدا                            

مهــر . می کند

دبیر شورای نگهبان: 

دعاکنیمدولتموفقبهکاروخدمتشود
کریســتین ماســه، دبیــر کل وزارت اروپــا و امــور خارجــه 
 فرانســه، بــا حســین امیرعبداللهیــان، دســتیار ویــژه رئیــس 
ــدار  ــامی، دی ــورای اس ــس ش ــل مجل ــر کل بین المل و مدی

کــرد.
ــات  ــزاری انتخاب ــدا برگ ــدار  ابت ــن دی ــان در ای امیرعبداللهی
ــرد:  ــار ک ــت و اظه ــک گف ــه را تبری ــر در فرانس ــی اخی پارلمان
قدمــت روابــط دو کشــور، پشــتوانه ای اســت کــه می تــوان بــر 
مبنــای آن و در چارچــوب احتــرام متقابــل و منافــع دو کشــور، 
ــی،  گام هــای مهمــی را در حــوزه  همکارهــای اقتصــادی، مال

ــی و سیاســی برداشــت. فرهنگــی، پارلمان
ــبت  ــه مناس ــی ب ــی الریجان ــک عل ــام تبری ــاغ پی ــا اب وی ب
ــد  ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــیس ِد روژی« ب ــاب »فرانس انتخ
ــه  ــط رو ب ــراز خرســندی از رواب ــن اب ــان فرانســه و ضم پارلم
رشــد دو کشــور، ارتقــای ســطح روابــط اقتصــادی و بازرگانــی 
ــود در دو  ــاد موج ــای زی ــران و ظرفیت ه ــانه اراده رهب را نش

ــد.   کشــور خوان
ــن  ــامی ضم ــورای اس ــس ش ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی  دس
ــه  ــرای کمــک ب اعــام آمادگــی مجلــس شــورای اســامی ب
تقویــت روابــط مابیــن، بــر رویکــرد واحــد در قبــال مبــارزه بــا 
پدیــده شــوم تروریســم تأکیــد کــرد و افــزود: بعضــی اخبــار 
و نشــانه ها از شــروع تدریجــی پیونــد گــروه تروریســتی 

داعــش و منافقیــن حکایــت دارد و ایــن موضوعــی اســت کــه 
بــرای امنیــت منطقــه غــرب آســیا، اروپــا و جهــان خطرنــاک 

اســت.  
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس در  امــور بین الملــل همچنیــن 
ــای  ــس و حمایت ه ــن در پاری ــت منافقی ــزاری نشس از برگ
سیاســی و مالــی ســرویس امنیتــی عربســتان ســعودی از 

ایــن گروهــک تروریســتی بــه شــدت انتقــاد کــرد.  
ــه  ــی ب ــه نظام ــرای حمل ــکا ب ــای آمری ــن بهانه ه وی همچنی

ــد.   ــز خوان ــت و تحریک آمی ــوریه را نادرس س
امیرعبداللهیــان امنیــت همــه کشــورهای منطقــه و جهــان را 
ــا اشــاره  ــد و ب ــه هــم پیوســته و مرتبــط خوان مجموعــه ای ب
بــه تحــوالت یمــن، رشــد فزاینــده تروریســم در جنــوب یمــن 
را در ســایه تــداوم حمــات نظــام عربســتان ســعودی، عامــل 
جــدی تهدیــد آب هــای بین المللــی و آبــراه بین المللــی 

ــد.   ــدب خوان باب المن
امیرعبداللهیــان در پایــان ایــن دیــدار نگرانــی خــود را از 
اقدامــات حکومــت بحریــن در تــداوم محاصــره نظامــی 
بیــت شــیخ عیســی قاســم رهبــر شــیعیان بحریــن و نقــض 
حقــوق بشــر ابــراز و بــر اهمیــت تمرکــز بــر راه حــل سیاســی 
ــه  ــی منطق ــورهای بحران ــه کش ــن و هم ــو در بحری و گفت وگ

ــرد. ایســنا ــد ک تأکی

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی:

پیوندداعشومنافقینبرایامنیتغربآسیا،خطرناکاست



کوتاه اخبار 
 چرخه معیوب بیکاری 

در تمام دولت ها
جمشــید پژویــان، اقتصــاددان و عضــو هیئــت علمی 
ــه  ــه چرخ ــاره ب ــا اش ــی، ب ــه طباطبای ــگاه عالم دانش
ــد  ــف معتق ــای مختل ــتغال در دولت ه ــوب اش معی
ــه  ــوم ب ــام طرح هــای اشــتغال زایی محک اســت: تم

ــود.  ــد ب شکســت خواهن
جمشــید پژویــان دربــاره برنامه هــا و طرح هــای 
ــا پدیــده بیــکاری  دولــت بــرای اشــتغال و مبــارزه ب
ــه طرح هــای  ــواره از نخســتین دوران ارائ ــت: هم گف
ــد  ــاز ش ــات آغ ــت اصالح ــه در دول ــتغال زایی ک اش
اعــم از طــرح خوداشــتغالی تــا برنامــه جامــع 
اشــتغال فراگیــر دولــت فعلــی بــدون اســتثنا، 
ــا، موفــق  معتقــد بــودم هیچ یــک از ایــن طرح ه
نبودنــد و نخواهنــد شــد و جــز از دســت دادن 
ــی  ــه ای در پ ــت نتیج ــع مل ــی از مناب ــش مهم  بخ

ندارند. 
ایــن اقتصــاددان بــا انتقــاد از تهیــه هــر نــوع طرحــی 
توســط  »اشــتغال زایی«  طــرح  عنــوان  تحــت 
ــم  ــاد می کن ــوگند ی ــزود: س ــف اف ــای مختل دولت ه
ــاد  ــه ایج ــادر ب ــا ق ــن طرح ه ــک از ای ــچ ی ــه هی ک
ــد  ــاد رش ــدون ایج ــه ب ــرا ک ــتند؛ چ ــتغال نیس اش
ــه  ــا اینک ــت؛ کم ــن نیس ــتغال ممک ــادی، اش اقتص
ــرح  ــر ط ــه ه ــس از ارائ ــف پ ــای مختل در دولت ه
ــه  ــوم ب ــه محک ــردم ک ــالم ک ــا اع اشــتغال زایی، باره
شکســت هســتند و امــروز نیــز خروجــی آن هــا 
بــرای همــگان مشــهود اســت و آن چیــزی جــز بــروز 

ــت.  ــکاری نیس ــده بی پدی
ــی  ــه طباطبای ــگاه عالم ــاد دانش ــتاد اقتص ــن اس ای
ــتغال زایی  ــوزه اش ــی در ح ــچ طرح ــرد: هی ــد ک تاکی
موفــق نیســت و قطعــا هــر هزینــه ای در طرح هــای 
بــا عنــوان اشــتغال زایی فقــط هدررفــت منابــع 
ــن  ــی خواهــد داشــت؛ بنابرای ــت را در پ ــت و مل دول
ــع  ــت رف ــد در جه ــت بای ــت های دول ــام سیاس تم
موانــع ســرمایه گذاری و رفــع موانــع رشــد اقتصــادی 
ــود  ــه خ ــود ب ــرایط خ ــن ش ــود؛ در ای ــوق داده ش س
بــا برون رفــت از رکــود و ایجــاد اشــتغال مواجــه 

ــد. اقتصــاد آنالیــن ــم ش خواهی

 گوشی های فاقد سیم کارت 
فقط به 112 متصل می شوند

محمدرضــا فرنقــی زاد، رئیــس مرکــز روابــط عمومــی 
ــه چــرا  ــاره اینک و اطالع رســانی وزارت ارتباطــات، درب
ــات  ــداد و نج ــماره 112 )ام ــماره گیری 110،  ش ــا ش ب
ــی  ــت: در حال ــد، گف ــخ می ده ــر( پاس ــالل احم ه
کــه گوشــی ها حــاوی ســیم کارت باشــند و از طریــق 
ــکلی  ــچ مش ــود، هی ــرار ش ــاس برق ــیم کارت تم س
ــرد  ــه مشــترک بگی ــدارد و هــر شــماره ای ک وجــود ن

ــود.  ــل می ش ــه وص ــان نقط ــه هم ب
وی اظهــار کــرد: صرفــا در حالتــی کــه گوشــی فاقــد 
ســیم کارت بــوده و در حالــت Emergency call قرار 
می گیــرد، بــر طبــق اســتانداردهای دنیــا هر شــماره ای 
ــه شــماره 112 متصــل می شــود؛  ــرد، ب ــرد بگی ــه ف ک
در ایــران نیــز بــر اســاس مصوبــه کمیســیون تنظیــم 
 مقــررات ارتباطــات بــا توجــه بــه اینکــه مرکــز امــداد 
ــه هــالل احمــر اســت، شــماره  و نجــات، زیرمجموع
ــذا در  ــت؛ ل ــه اس ــق گرفت ــر تعل ــالل احم ــه ه 112 ب
ــر  ــد، ه ــیم کارت باش ــد س ــی فاق ــه گوش ــی ک حالت
ــی  ــز 112 یعن ــه مرک ــود ب ــه ش ــه گرفت ــماره ای ک ش

هــالل احمــر متصــل می شــود. ایــران جیــب

کوتاه از اقتصاد

کسری 1.۴ میلیون مسکن در ایران
آمــار تعــداد مســکن در برابــر تعــداد خانــوار نشــان 
ــون  ــری 1.۳۹ میلی ــا کس ــوز ب ــور هن ــد کش می ده
مســکن در بخــش تقاضــای مصرفــی مواجــه 

اســت. 
ــودی  ــال 1۳۹۵، موج ــماری س ــاس سرش ــر اس ب
ــای  ــاب واحده ــدون احتس ــور )ب ــکن کل کش مس
میلیــون   22.۸ از  بیــش  خالــی(  مســکونی 
ــون  ــوار 2۴.1۹ میلی ــداد خان واحــد مســکونی و تع
ــد  ــوار در واح ــم خان ــن تراک ــت. همچنی ــد اس واح
مســکونی حــدود 1.0۵ اســت. در حالــی کــه تعــداد 
ــد  ــد رش ــش از ۵۵ درص ــا بی ــی ب ــای خال خانه ه
از 1.۶۶ میلیــون واحــد در ســال 1۳۹0 بــه 2.۵۸ 
میلیــون واحــد در ســال 1۳۹۵ افزایــش یافتــه 

ــت.  اس
واحــد  میلیــون   2.۵ از  بیــش  وجــود  بــا 
ــد از  ــدود ۳0 درص ــور، ح ــی در کش ــکونی خال مس
 جمعیــت شــهری کشــور در بافت هــای فرســوده 
می کننــد  زندگــی  غیررســمی   و ســکونتگاه های 
و از نداشــتن مســکن مناســب، ایمــن و بهداشــتی 

ــد.  ــج می برن رن
همچنیــن در حالــی کــه بخشــی از قشــرهای 
ــاال  ــراژ ب ــا مت ــس و ب ــکن های لوک ــه در مس جامع
ــی  ــب توجه ــش جال ــز بخ ــد و نی ــی می کنن زندگ
فاقــد  گران قیمــت،  مســکونی  واحدهــای  از 
ــک  ــکن کوچ ــرای مس ــا ب ــت، تقاض ــی اس  متقاض
ــد  ــاد اســت و قشــرهای کم درآم و ارزان قیمــت زی

از تأمیــن مســکن حداقلــی عاجــز هســتند. 
در  پارادوکس هــا  بعضــی  مــوارد گویــای  ایــن 
ــه ای  ــکن و نمون ــای مس ــه و تقاض ــای عرض بازوه
ــواب  ــت ناص ــال برداش ــت و احتم ــود نادرس از نم
ــت.  ــکن اس ــش مس ــاری بخ ــاخص های آم از ش
ــور  ــه تص ــی ک ــای خال ــداد خانه ه ــخصا تع )مش
دیکتــه  کشــور  در  را  مســکن  بــه  بی نیــازی 

 ) می کنــد.
ــکن  ــش مس ــاخص های بخ ــت ش ــر نادرس تظاه
می توانــد سیاســتگذاری را بــه مســیر نادرســت 
ــام  ــرج در نظ ــرج و م ــب ه ــد و موج ــوف کن معط
ــق و  ــود احســاس تعل ــت نب ــزی و در نهای برنامه ری

ــنا ــود. ایس ــهروندان ش ــش در ش آرام

 مغولستان ۴ هزار تن گوشت 
به ایران صادر کرد

دو  میــان  صورت گرفتــه  توافــق  اســاس  بــر 
شــرکت مغولــی، صــادرات گوشــت گوســفندی از 

ــورد. ــد خ ــران کلی ــه ای ــور ب ــن کش ای
 بــر اســاس توافــق صورت گرفتــه میــان شــرکت 
و شــرکت  تریدینــگ«  فــود  »اکــو  بازرگانــی 
ــزار  ــور، ۴ ه ــن کش ــودز« ای ــت ف ــان می »دراخ
تــن گوشــت گوســفندی در روز جمعــه بــه ایــران 

صــادر شــد. 
در همیــن حــال مقامــات ایــن دو شــرکت گفتنــد: 
ــش  ــب افزای ــران موج ــه ای ــت ب ــادرات گوش ص
خارجــی  محصــوالت  صــادرات  بــازار  ســهم 

می شــود.  مغولســتان 
همچنیــن مقامــات وزارت کشــاورزی مغولســتان 
ــادرات  ــه ص ــادر ب ــتان ق ــد: مغولس ــالم کردن اع
ــت  ــال اس ــت در س ــن گوش ــزار ت ــش از 100 ه بی
و اگــر از ایــن ظرفیــت بــه طــور کامــل اســتفاده 
شــود، کیفیــت گوشــت مغولــی در بازارهــای 
بین المللــی بــه طــرز گســترده ای بــه اطــالع 
موجــب  موضــوع  ایــن  و  می رســد  همــگان 
ــداران مغولســتانی  ــود اوضــاع اقتصــادی دام بهب

ایلنــا می شــود. 

معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه 
ــن  ــص ای ــود خال ــدی س ــد 1۵۵ درص از رش
ــل  ــه ســال قب شــرکت در ســال ۹۵ نســبت ب

ــر داد.  خب
امیرحســین نــادری در ایــن رابطــه گفــت: 
ــه   ــی دوره  12 ماه ــان ط ــه اصفه ــوالد مبارک ف
منتهــی بــه ۹۵/12/۳0 بــه ازای هــر ســهم 
 خــود، توانســت 2۷0 ریــال ســود خالــص 
و جمعــا مبلــغ حــدود 2 هــزار میلیــارد تومــان 

ســود خالــص را محقــق کنــد. 
او بــا بیــان اینکــه بنــا بــر قوانیــن و مقــررات 
ســازمان بــورس، شــرکت ها بایــد اولیــن 
پیش بینــی درآمــد هــر ســهم خــود را در یــک 
ســال مالــی، یــک مــاه قبــل از شــروع ســال 
بــه ســازمان بــورس اعــالم کننــد، افــزود: بــر 
همیــن اســاس، شــرکت فــوالد مبارکــه اولیــن 
ســود پیش بینــی خــود را در ســال مالــی 
ــال  ــزان 11۹ ری ــه می ــه ۹۵/12/۳0، ب ــی ب منته

ــود.  اعــالم کــرده ب
ــال،  ــان س ــه در پای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــل  ــازار داخ ــا در ب ــود تقاض ــه بهب ــه ب ــا توج ب
و قیمت هــای جهانــی و تــالش همــکاران 
ــا پوشــش 22۷ درصــدی،  گرامــی توانســت ب

ســود خــود را بــه 2۷0 ریــال بــه ازای هر ســهم 
ــد. ــش ده افزای

 رشد درآمدی فوالد مبارکه
ــد،  ــوزه  تولی ــرکت را در ح ــرد ش ــادری عملک ن
ــال ۹۵  ــروش در س ــه و ف ــواد اولی ــد م خری
ــال  ــی س ــزود: ط ــرد و اف ــی ک ــت ارزیاب مثب
ــون  ــد ۶ میلی ــا تولی ــت ب ــرکت توانس  ۹۵، ش
و ۷1 هــزار تــن انــواع محصــوالت و فــروش ۶ 
ــه ارزش  میلیــون و 200 هــزار تــن محصــول ب
بیــش از 10 هــزار میلیــارد تومــان، درآمــد 
ــد. ــش ده ــد افزای ــود را ۳0 درص ــروش خ ف

ــدی  ــد درآم ــم رش ــرد: علی رغ ــح ک وی تصری
ــه    ــواد اولی ــد م ــزان خری ــه، می ــوالد مبارک ف
شــرکت در طــی ســال 1۳۹۵ بالــغ بــر 2 هــزار 
ــه 2.۴ درصــد  ــوده ک ــان ب ــارد توم و ۸1۹ میلی
نســبت بــه ســال 1۳۹۴ کاهــش داشــته 

ــت. اس
معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه 
ــی  ــال مال ــه س ــبت ب ــن نس ــزود: همچنی اف
۹۴، ســود عملیاتــی فــوالد مبارکــه ۸۵ درصــد 
ــد  ــد رش ــرکت 1۵۵ درص ــص ش ــود خال و س

ــت. ــته اس داش
ــای  ــه  صورت ه ــزوم تهی ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
مالــی تلفیقــی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 
اســاس  بــر  شــرکت  مالــی  صورت هــای 
صــورت  بــه  حســابداری  اســتانداردهای 
ســرمایه پذیر  شــرکت های  بــا  تلفیقــی 
ــه  ــی تهی ــه و شــرکت اصل ــوالد مبارک ــروه ف گ
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــر 
ــورس  ــازمان ب ــدی س ــدول زمانبن ــاس ج اس
صورت هــای مالــی حسابرسی نشــده  تلفیقــی 
ــی  ــال مال ــان س ــس از پای ــر ۹0 روز پ حداکث
یعنــی تــا آخــر خردادمــاه و صورت هــای 
روز   10 دســت کم  حسابرسی شــده  مالــی 

پیــش از تاریــخ برگــزاری مجمــع باید بــر روی 
ســایت codal منتشــر شــود.

 علت توقف نماد فوالد در بورس
ســهام  امــور  رئیــس  شــبانی،   مرتضــی 
ــت  ــوص عل ــه، درخص ــوالد مبارک ــع ف و مجام
توقــف نمــاد فــوالد در بــورس گفــت: معمــوال 
نمــاد معامــالت بــورس در مــوارد متعــدد 
ــوارد  ــن م ــن ای ــود؛ از مهم تری ــف می ش متوق
ــر  ــود ه ــت س ــا اهمی ــل ب ــه تعدی ــوان ب می ت
ســهم )چــه منفــی و چــه مثبــت( در صورتــی 
ــی  ــاظ ریال ــه لح ــد و ب ــش از 20 درص ــه بی ک
ــل  ــاعت قب ــد، ۴۸ س ــال باش ــش از ۵0 ری بی
از برگــزاری انــواع مجامــع و مواقعــی کــه 
ــازی  ــزوم شفاف س ــورس، ل ــخیص ب ــه تش ب

ــرد. ــاره ک ــود، اش ــاس ش ــات احس اطالع
شــبانی در همیــن رابطــه ادامــه داد: بــا توجــه 
بــه اینکــه آخریــن ســود پیش بینی شــده  
ســال ۹۵ شــرکت بــر اســاس عملکــرد ۹ 
ــود و  ــالم شــده ب ــال اع ــغ 1۶۵ ری ــه، مبل ماه

بــا اعــالم مبلــغ 2۷0 ریــال فعلــی بــرای ســال 
ــد  ــد رش ــص ۶۳ درص ــود خال ــی ۹۵، س مال
ــا متوقــف شــد  را نشــان مــی داد، نمــاد موقت
ــاز  ــان ب ــه  نوس ــا دامن ــایی ب ــس از بازگش و پ

ــد. ــد ش ــایی خواه بازگش
ــورس  ــازمان ب ــه س ــن مرحل ــن در ای  همچنی
اطالعــات مــورد نیــاز خــود را درخصــوص 
ــس  ــد و پ ــت می کن ــود دریاف ــد س ــل رش عل
ــاد را  ــت آن، نم ــان از صح ــی و اطمین از بررس

می کنــد. بازگشــایی 
ــال ۹۶  ــرکت را در س ــودآوری ش ــد س وی رون
نیــز مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود: طبــق 
اولیــن پیش بینــی ارائه شــده بــه بــورس، 
ــغ  ــی ۹۶ مبل ــال مال ــهم در س ــر س ــود ه س
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــرآورد ش ــال ب 2۵۳ ری
ــد  ــاظ تولی ــه لح ــرکت ب ــت ش ــرد مثب  عملک
و فــروش در ســه ماهــه  اول ســال مالــی ۹۶، 
درصــد پوشــش ســود، بســیار مناســب بــوده 

اســت.

اقتصاد مقاومتی در فوالد مبارکه تجلی یافت

رشد ۱۵۵ درصدی سود خالص 
شرکت فوالد مبارکه

ــودروی  ــه خ ــت س ــازی قیم ــت از آزادس ــورای رقاب ــس ش رئی
ــروج از  ــت: خ ــر داد و گف ــژو ۵0۸ خب ــژو ۳01 و پ ــژو 200۸، پ پ
ــن خودروهــا  ــازار ای ــل عــدم انحصــار در ب ــه دلی قیمت گــذاری، ب
ــورای  ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیوا ب ــا ش ــت. رض ــده اس ــام ش انج
رقابــت قیمت گــذاری خودروهــا را صــورت نمی دهــد، بلکــه 
دســتورکار قیمت گــذاری را تدویــن و ابــالغ می کنــد، گفــت: 
ــت و  ــر کیفی ــت و متغی ــزی دریاف ــک مرک ــی از بان ــورم بخش ت
ــط  ــت، ضواب ــده و در نهای ــاظ ش ــز در آن لح ــره وری نی ــزان به می
قیمت گــذاری تدویــن می شــود؛ بــر ایــن اســاس بــرای خانــواده 
پرایــد و تیبــا، افزایــش قیمــت 1.2۵ درصــد تصویــب شــده 
اســت. رئیــس شــورای رقابــت بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت 
ــوص  ــزود: درخص ــوده، اف ــی ب ــدر معمول ــش از تن ــدر بی پارس تن
پارس تنــدر و تنــدر ۹0 کــه از تولیــدات شــرکت سایپاســت، میــزان 
افزایــش قیمــت 1.۵۷ درصــد در نظــر گرفتــه شــده کــه در ایــن 

ــده  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــدود ۶ درص ــی ح ــورم بخش ــان، ت می
اســت. همچنیــن بــرای محصــوالت ایران خــودرو و خانــواده پــژو 
و ســمند، متوســط افزایــش قیمــت، 2.۶۹ درصــد لحــاظ شــده 
ــن  ــا ای ــال ۹۵ ت ــت ماه س ــرد: از اردیبهش ــح ک ــت. وی تصری اس
لحظــه، قیمت گــذاری بــر اســاس دســتورکار قبلــی، صــورت 
گرفتــه؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن خودروهــا همچنــان بــازار 
ــذاری می شــوند.  ــل قیمت گ ــن دلی ــه همی ــد و ب انحصــاری دارن
رئیــس شــورای رقابــت درخصــوص اخــذ نمــره منفی از ســوی دو 
خودروســاز داخلــی گفــت: 2.۵ درصــد از میــزان افزایــش قیمــت 
بابــت بهــره وری از خودروســازان کســر می شــود؛ چــرا کــه انتظــار 
داریــم هــر شــرکت تولیدکننــده، حداقــل بهــره وری 2.۵ درصــدی 
را نســبت بــه ســال گذشــته داشــته باشــد؛ امــا اکنــون ایــن اتفــاق 
ــده اند؛  ــم ش ــه ه ــرکت ها جریم ــه ش ــن اینک ــد. ضم رخ نمی ده

ــیده اند. مهــر ــت نرس ــده در کیفی ــدف تعیین ش ــه ه ــه ب ــرا ک چ

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۸0 هــزار 
ــران هشــتمین  ــت: ای ــد می شــود، گف ــن عســل در کشــور تولی ت

تولیدکننــده عســل دنیاســت. 
ــار داشــت:  ــک اظه ــورداری ارگانی ــش زنب ــی در همای حســن رکن
بایــد بــا ســرعت زیــاد خــود را بــا علــوم و فنــون روز آشــنا کنیــم؛ 

ــم.  ــا عقــب می مانی ــن صــورت از دنی ــر ای در غی
ــورداری  ــی زنب ــل را کار اصل ــد عس ــا تولی ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــن زمین ــم در ای ــیار مه ــئله بس ــرد: مس ــح ک ــم، تصری نمی دانی
بحــث گرده افشــانی اســت کــه بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی 

کمــک می کنــد. 
ــوع  ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــا را  ــردم کشــور م ــی توجــه م ــده جهان ــوان پدی ــه عن ــک ب ارگانی
ــن  ــی در ای ــای خوب ــار داشــت: کاره ــرده، اظه ــب ک ــه خــود جل ب
زمینــه انجــام شــده؛ امــا کافــی نبــوده؛ چــرا کــه ســرعت تولیــد 

محصــوالت ارگانیــک در دنیــا بســیار زیــاد اســت؛ امــا مــا 
ــورمان  ــه در کش ــن زمین ــاخصی را در ای ــات ش ــفانه اقدام متاس
ــی  ــأ اطالعات ــئله خ ــن مس ــل ای ــی از دالی ــتیم؛ یک ــاهد نیس ش

ــت. اس
ــن عســل در کشــور  ــان اینکــه بیــش از ۸0 هــزار ت ــا بی ــی ب  رکن
ــور  ــی زنب ــون کلون ــدود ۷.۵ میلی ــا ح ــت: ب ــود، گف ــد می ش تولی
ــارم و از نظــر  ــه چه عســل در کشــور از نظــر تعــداد کلونی هــا رتب

ــم.  ــا را داری ــه هشــتم دنی ــد عســل رتب تولی
ــادر  ــور ص ــدی کش ــل تولی ــد عس ــه 2 درص ــان اینک ــا بی ــی ب رکن
 می شــود، گفــت: بیــن 1۵00 تــا 1۶00 تــن عســل از کشــور 
ــزار  ــه ۵ ه ــدد در بعضــی ســال ها ب ــن ع ــه ای صــادر می شــود ک
تــن نیــز رســیده اســت. البتــه دلیــل ایــن صــادرات کــم پاییــن 
بــودن کیفیــت عســل تولیــدی کشــور نیســت؛ بلکــه زیــاد بــودن 

ــی اســت. خبــر فارســی قیمــت آن در بازارهــای جهان

تولید بیش از ۸۰ هزار تن عسل در کشورخروج شورای رقابت از قیمت گذاری ۳ خودرو

7  درصد، سهم ادارات دولتی ۱۱
از مصرف برق کشور

هزار میلیارد تومان، پرداخت 
تسهیالت به واحدهای تولیدی

میلیارد دالر، پیشنهاد هند برای 
B میدان گازی فرزاد

حدود ۷ درصد از کل مصرف انرژی کشــور در دســتگاه های 
اجرایی دولتی اســت.

حــدود ۱۷ هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــه ۲۴ هــزار واحــد 
تولیــدی صنعتــی و کشــاورزی پرداخــت شــد.

کنسرســیوم هنــدی تمایــل دارد حداکثــر ۱۱ میلیــارد دالر بــرای 
B و ســاخت  ایرانــی فــرزاد  بــزرگ  توســعه میــدان گاز طبیعــی 

زیرســاخت بــرای صــادرات گاز از ایــن میــدان هزینــه کنــد.
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،،
طــی ســال ۹۵، شــرکت توانســت بــا 
تولیــد ۶ میلیــون و ۷۱ هــزار تــن انــواع 
محصــوالت و فروش ۶ میلیــون و ۲۰۰ 
هــزار تــن محصــول بــه ارزش بیــش از 
۱۰ هزار میلیارد تومان، درآمد فروش 

خــود را ۳۰ درصــد افزایــش دهــد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــرق ش ــور ب ــر ام مدی
شهرســتان اصفهــان در نشســت خبــری بــا 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه میزان خاموشــی 
بــه ازاء هــر مشــترک در ایــن امــور در ســال ۹۵ 
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــه ب ــزان ۳2۵ دقیق ــه می ب
ــن  ــود ای ــالش می ش ــده ت ــدف ترسیم ش ــا ه ب
ــه ازاء  ــه ب ــه 1۹0 دقیق ــزان در ســال جــاری ب می

ــر مشــترک برســد. ه
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــی تاکی ــوش باروت داری
ــرای  ــه ب ــهیالتی ک ــه و تس ــزات بهبودیافت تجهی
خریــد بــرق بــه  صــورت تضمینــی از ســوی وزارت 
نیــرو در رابطــه بــا انرژی هــای تجدیدپذیــر 
ــترکین  ــیاری از مش ــت، بس ــه اس ــورت گرفت ص

ــیدی  ــای خورش ــب پنل ه ــه نص ــور ب ــن ام در ای
اقــدام کرده انــد.

پنل هــای  از  اســتفاده  البتــه  افــزود:  وی 
خورشــیدی در قســمت نواحــی بــا اســتقبال 
چشــمگیری روبــه رو بــوده اســت؛ زیــرا بــا خریــد 
ــزان ۸  ــه می ــت ب ــوی دول ــرق از س ــی ب تضمین
هــزار ریــال، مــردم رغبــت بیشــتری بــه اســتفاده 

ــد. ــرژی دارن ــوع ان ــن ن از ای
شــبکه های  بهینه ســازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فشــار ضعیــف و متوســط در ســال گذشــته 
ــدار  ــل خودنگه ــر کاب ــدود ۴۵ کیلومت ــت: ح گف

بــرای شــبکه های ضعیــف احــداث شــد.
باروتــی اشــاره ای بــه ایجاد اتوماســیون شــبکه از 
طریــق نصــب کلیدهــای قطع کننــده و فرمــان از 
راه دور داشــت و گفــت: بــا اســتفاده از ایــن ابــزار، 

محــدوده خاموشــی ها کنتــرل شــده و عیــب در 
شــبکه شناســایی می شــود.

ــه  ــدر ب ــل ۴ فی ــال قب ــرد: در س ــح ک وی تصری
ایــن مســئله  تجهیــزات حفاظتــی مجهــز و 
ــیر  ــن مس ــع کوتاه تری ــا قط ــه ب ــد ک ــبب ش س
بــرق، آســیب و اســتهالک در شــبکه بــه حداقــل 

ــد. برس
 به کارگیری اکیپ های خط گرم 

راهکاری نوین برای تعمیر شبکه های برق
باروتــی از به کارگیــری اکیپ هــای خــط گــرم در 
شــبکه توزیــع بــرق خبــر داد و افــزود: ایــن افراد 
بــا آموزش هــای خــاص و ویــژه ای کــه دیده انــد 
می تواننــد همزمــان بــا وصــل بــودن شــبکه 
بــرق بــرای تعمیــرات بــرق شــبکه اقــدام کننــد؛ 
بــه  گونــه ای کــه خاموشــی در شــبکه رخ ندهــد.

ــه  ــا اشــاره ب ــرق شــرق اصفهــان ب ــر امــور ب مدی
ــر  ــاحت ۴2 کیلومت ــور دارای مس ــن ام ــه ای اینک
مربــع و بیــش از 1۶1 هــزار مشــترک اســت 
گفــت: محــدوده جغرافیایــی شــرق از جنــوب به 
خیابــان مشــتاق، از شــمال بــه خیابــان مصلــی، 
ــان  ــه خیاب هفتــون و شــهید خــرازی، از غــرب ب
بزرگمهــر و از شــرق محــدود بــه کانــال جی شــیر 

تــا شــش راه هفتــون اســت.
وی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار کیمیــای 
از  حفاظــت  راســتای  در  اینکــه  بــر  مبنــی 
شــبکه های توزیــع بــرق چــه اقداماتــی صــورت 
می گیــرد، افــزود: بازرســین شــرکت بــه  صــورت 

دوره ای از تجهیــزات بازدیــد می کننــد و بــا توجــه 
ــر  ــرای تعمی ــدی ب ــوب، اولویت بن ــه ســطح عی ب

آن هــا انجــام می شــود.
 10 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
لحــاظ  بــه  غیرایمــن  ســاختمانی  مجتمــع 
ــه  ــن منطق ــرق در ای ــبکه ب ــاخت های ش زیرس
شناسایی شــده اند افــزود: بــه مالــکان ایــن 
بــه  و  داده   الزم  اخطارهــای  ســاختمان ها 
شــهرداری و اســتانداری نیــز، ایــن اخطارهــا 

ارائــه  شــده اســت.
 نقش بسزای اصناف در کاهش برق

باروتــی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای 
ــاف  ــرق در اصن ــازی ب ــاره فرهنگ س ــن درب وط
الکترونیــک و ســاختمان گفــت: در محــدوده 
ایــن امــور، اصنــاف تابلوســاز مجــوزدار شناســایی 
 شــده اند و مــا بــا تهیــه فهرســتی، ایــن اصنــاف 
ــه  ــتند، ب ــتاندارد هس ــزات اس ــه دارای تجهی را ک

ــم. ــی می کنی ــردم معرف م
ــک و  ــف الکتری ــه صن ــزود: از دو اتحادی وی اف
ــوازم  خانگــی کــه نقطــه ارتباطــی  ــده ل تعمیرکنن
مــا بــا مشــترکین هســتند، خواســته ایم در ایــن 

ــد. ــل کنن ــر عم ــه فعال ت زمین
وی ادامــه داد: خوشــبختانه بیشــتر شــبکه های 
ــه ای  ــت و حادث ــی اس ــه، هوای ــن منطق ــرق ای ب

ــداده اســت. ــون در ایــن امــور رخ ن تاکن
باروتــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد پیــک مصــرف 
در ادارات مــورد توجــه قــرار گیــرد، افــزود: پیــک 

ــد در  ــت و بای ــا 1۳ اس ــرف در ادارات از 11 ت مص
ایــن زمینــه اقدامــات اساســی انجــام شــود.

 مردم صرفه جویی در برق را جدی 
بگیرند

در ادامــه، مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــرق شهرســتان اصفه ــع ب توزی
اینکــه مــردم بایــد صرفه جویــی در مصــرف بــرق 
را جــدی بگیرنــد، زیــرا اگــر ایــن مســئله رعایــت 
نشــود بــا خاموشــی مواجــه خواهیــم شــد، 
ــت  گفــت: در ســال گذشــته ۸0 مــگاوات مدیری
ــی  ــن در حال ــته ایم؛ ای ــرق داش ــبکه ب ــار در ش ب
ــرق در  ــا رشــد ۵ درصــدی ب ــود کــه پارســال ب ب

ــه رو بودیــم. اصفهــان روب
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــکری گف ــدی عس محمدمه
ــرق  ــترکین ب ــداد مش ــه تع ــاله ب ــر س ــه ه اینک
اضافــه می شــود، ۴ تــا ۵ درصــد مصــرف انــرژی 
ــی  ــد؛ امــا ایــن موضــوع در حال افزایــش می یاب
ــا افزایــش  اســت کــه مــا امســال در اصفهــان ب
ــا در 12  ــرق مواجــه هســتیم و تنه 10 درصــدی ب
تیرمــاه مصــرف بــرق بــه 10۳0 مــگاوات رســید.

المپ هــای  از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  وی 
ــژه ال ای دی، خامــوش کــردن  کم مصــرف به وی
المپ هــا در پیــک مصــرف بــرق و اســتفاده 
از کولرهــای گازی اســتاندارد می توانــد ســهم 
بســزایی در کاهــش مصــرف بــرق داشــته باشــد.
وی اظهــار داشــت: در کل توزیــع بــرق شهرســتان 
ــه  ــم ک ــون و 1۵0 هــزار مشــترک داری ــک  میلی ی

۷۸ درصــد ایــن مشــترکین خانگــی و 1۶ درصــد 
تجــاری هســتند.

ــه کیمیــای وطــن افــزود:  عســکری در پاســخ ب
بیشــترین مصــرف بــرق در شــرکت توزیــع بــرق 
ــمال  ــی، ش ــور نواح ــب در ام ــه ترتی ــان ب اصفه

ــوب شــرق اســت. غــرب و جن
 طرح صرفه جویی اصفهان در وزارت 

نیرو، الگو شد
ــرق  ــی ب ــا راهکارهــای صرفه جوی وی در رابطــه ب
در ســال جــاری گفــت: امســال طرحــی از ســوی 
دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق اصفهــان بــه وزارت 
ــورد توجــه  ــه خوشــبختانه م ــه شــد ک ــرو ارائ نی
ــوب  ــم مص ــت ه ــت دول ــت و در هیئ ــرار گرف ق

شــد.

 ایــن طــرح بــه ایــن شــکل اســت کــه تمامــی 
درصــد   10 مــرداد  و  تیــر  ماه هــای  در  ادارات 
مصــرف خــود را کاهــش دهنــد؛ بــا اســتفاده از 
ــط  ــی توس ــات صرفه جوی ــور، اقدام ــزل ژنرات دی
)خاموشــی  تــا 1۳   11 ســاعت  در  کارمنــدان 
و سیســتم های کامپیوتــر  کولرهــا، المپ هــا 
سیســتم های  دادن  قــرار  نمــاز(،  زمــان  در 
ــرای  ــد ب ــه و ...، می توان ــی در 2۵ درج سرمایش
ــد. ــذار باش ــرق اثرگ ــرف ب ــی در مص صرفه جوی

ــور در  ــرژی کش ــد ان ــت: ۷ درص ــان داش وی بی
ادارات مصــرف می شــود و بنــا بــر قانــون اصــالح 
الگــوی مصــرف، بایــد بــرای ادارات تکلیفــی 
مشــخص شــود و طرح هــای بهبــود مســتمر در 

ــود. ــام ش ادارات انج

مدیر امور برق شرق توزیع برق اصفهان عنوان کرد:

استقبال مردم از خرید پنل های خورشیدی
مردم در مصرف برق صرفه جویی جدی نداشته باشند، با خاموشی مواجه می شویم

پــس از رونــق کســب و کارهــای اینترنتــی و 
ثبــت تعــداد زیــادی از فعــاالن ایــن حــوزه 
صنفــی کســب  اتحادیــه  تشــکیل   موضــوع 
و کارهــای اینترنتــی مطــرح شــده اســت؛ رئیس 
وزارت  الکترونیکــی  تجــارت  توســعه  مرکــز 
ــز را محــل  ــن مرک صنعــت، معــدن و تجــارت ای
ــن  ــه ای ــوط ب ــات مرب ــع آوری اطالع ــی جم اصل

ــرد.  ــالم ک ــا اع ــب و کاره کس
ــب  ــه کس ــان اینک ــا بی ــادق زاده ب ــی ص  رمضانعل
ــاماندهی دارد،  ــه س ــاز ب ــی نی ــای اینترنت و کاره

گفــت: گرچــه زمزمــه تشــکیل اتحادیــه کســب و 
کارهــای اینترنتــی مطــرح شــده، امــا متصــدی 
و  اقتصــادی  معاونــت  اتحادیه هــا،  تشــکیل 
 بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت

است. 
وی افــزود: در حــوزه کســب و کارهــای اینترنتــی 
عــالوه بــر عملکــرد معاونــت اقتصــادی و بازرگانی 
داخلــی الزم اســت جهــت ســاماندهی ایــن 

کســب و کارهــا، ســازمان مرکــز توســعه و تجــارت 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در رابطــه بــا 
تأییــد واحدهــا و ارائــه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی 

بــه آن هــا وارد عمــل شــود.
 رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای شــروع کســب و 
ــه زحمــت  ــد کســب ب کارهــای الکترونیکــی نبای
بیفتــد، ادامــه داد: از آنجــا کــه نمی خواهیــم 

ــرای  ــی ب ــای آی ت ــب و کاره ــوزه کس ــاالن ح فع
ــه  ــه ب ــه مراجع ــور ب ــود مجب ــای خ ــت واحده ثب
چندیــن ســازمان باشــند، مرکــز توســعه تجــارت 
الکترونیکــی بــه مثابــه یــک پنجــره واحــد عمــل 
ــن واحدهــا  ــدأ ورودی اطالعــات ای ــد و مب می کن
خواهــد بــود و تمــام اســتعالم های الزمــی را کــه 
جهــت ارائــه نمــاد الکترونیکــی از واحدهــا انجــام 
می شــود، در اختیــار دیگــر دســتگاه هایی کــه 

بــرای ثبــت واحدهــای کســب و کار الکترونیکــی 
قــرار  دارنــد،  نیــاز  آن هــا  بــه  اتحادیــه   در 

می دهد. 
وی بــا اشــاره به تعــداد واحدهــای فعــال در حوزه 
ــه  ــرادی ک ــرد: اف ــار ک ــک اظه ــارت الکترونی تج
تاکنــون بــرای دریافــت نمــاد اعتمــاد الکترونیکی 
ــت  ــه ثب ــد و ب ــه کرده ان ــن ســازمان مراجع ــه ای ب
حقیقــی  اشــخاص  شــامل  کــه   رســیده اند 
و حقوقــی یــا صنفــی می شــوند، تاکنــون نزدیــک 

بــه 2۷ هــزار نفــر رســیده اند. ایــران جیــب

کسب و کارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد
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هشتبهشت
لزوم تعیین تکلیف زمین های 

امین آباد متعلق به نقش جهان
فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  کیمیای وطن
مؤسســه ورزشــی فرهنگی منحل شــده ورزشــگاه 
نقــش  جهــان پــس از چنــد ســال وقفــه، برگــزار 

شد.
 بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی و امــور 
بین الملــل اســتانداری اصفهــان، رســول زرگرپــور 
در جلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مؤسســه 
ورزشــی فرهنگی منحل شــده ورزشــگاه نقــش 
ــزار  ــه برگ ــال وقف ــد س ــس از چن ــه پ ــان ک  جه
ــه،  ــر تصفی ــزارش مدی ــنیدن گ ــس از ش ــد، پ ش
ــده  ــرای آین ــه را ب ــن مؤسس ــی ای ــی کل خط مش
تعییــن و تصمیمــات الزم را در ایــن خصــوص 

ــرد. اتخــاذ ک
وی اظهــار داشــت: بــرای کاهــش جرائــم مالیاتی 
بایــد بــا هماهنگــی اســتانداری و ســازمان امــور 

مالیاتــی اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
ــر  ــزار مت ــد 36 ه ــزود: بای ــان اف ــتاندار اصفه اس
بــه  متعلــق  امین آبــاد  زمین هــای  از  مربــع 
مؤسســه بــا هماهنگــی معــاون هماهنگــی امــور 

ــود. ــف ش ــن تکلی ــتانداری تعیی ــی اس عمران
زرگرپــور تأکیــد کــرد: همچنیــن بایــد ســه نفــر از 
کادر مجــرب کــه شــناخت کافــی دربــاره مؤسســه 
ــات  ــام خدم ــرای انج ــد، ب ــائل دارن ــر مس و دیگ
ملــی و حقوقــی و رفــع مشــکالت مؤسســه 

ــد. ــدام کنن اق

افزایش 5.6 درصدی داوطلبان 
آزمون سراسری ورود به 
دانشگاه ها در اصفهان

67 هــزار و 783 داوطلــب از اســتان اصفهــان 
دانشــگاه های  بــه  ورود  سراســری  آزمــون  در 
ــه  ــم در مقایس ــن رق ــه ای ــد ک ــرکت کرده ان 96 ش
ــه  ــش یافت ــد افزای ــته 5.6 درص ــال گذش ــا س  ب

است.

 روابــط عمومــی دانشــگاه اصفهــان اعــالم کــرد: از 
ایــن تعــداد داوطلــب، 42 هــزار و 176 داوطلــب 
زن )62.2 درصــد( و 25 هــزار و 607 داوطلــب 

مــرد )37.8 درصــد( هســتند.
ــری ورود  ــون سراس ــان زن در آزم ــداد داوطلب تع
بــه دانشــگاه ها در ســال گذشــته در اســتان 
اصفهــان 62 درصــد از کل داوطلبــان و تعــداد 
ــد. ــامل می ش ــد را ش ــرد 38 درص ــان م داوطلب

اصفهــان  اســتان  آزمون هــای  ســتاد  رئیــس 
ــک  ــان کل کشــور ی ــاری داوطلب ــت: ســال ج گف
میلیــون و 94 هــزار داوطلــب هســتند کــه از 
ــب از  ــر داوطل ــزار و 783 نف ــداد 67 ه ــن تع ای
اســتان اصفهــان روزهــای 15 و 16 تیــر در آزمــون 
سراســری ورود بــه دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 

عالــی شــرکت می کننــد.
آزمــون  افــزود:  ایروانــی  محمدرضــا  دکتــر 
سراســری امســال متشــکل از پنــج گــروه در 
صبــح و عصــر و در پنــج حــوزه امتحانــی برگــزار 

. د می شــو
اصفهــان  اســتان  آزمون هــای  ســتاد  رئیــس 
ــب در حــوزه  ــرد: 16 هــزار و 377 داوطل ــار ک اظه
 129 و  هــزار   9 اصفهــان،  دانشــگاه  امتحانــی 
ــان،  ــی اصفه ــگاه صنعت ــوزه دانش ــب در ح داوطل
ــوزش  ــای آم ــب در حوزه ه ــزار و 485 داوطل 2 ه
ــان، 2 هــزار و 480  ــه ســه اصفه ــرورش ناحی و پ
داوطلــب در حــوزه دانشــگاه شــهید اشــرفی 
ــکده  ــوزه دانش ــزار و 477 در ح ــی و 2 ه اصفهان
آزمــون  در  مهاجــر  شــهید  حرفــه ای  و  فنــی 

می کننــد. شــرکت 
ــه  ــع کارت ورود ب ــه توزی ــان اینک ــا بی ــی ب ایروان
جلســه از طریــق ســایت ســازمان ســنجش از روز 
ــرد:  ــان ک ــده، خاطرنش ــاز ش ــر آغ ــنبه 11 تی یکش
داوطلبــان می تواننــد از روز سه شــنبه 13 تیــر بــه 
ــه در محــل ســاختمان  ــع نقــص ک ــای رف باجه ه
آمــوزش دانشــگاه اصفهــان فعــال شــده، مراجعــه 

کننــد.
وی زمــان برگــزاری آزمــون گــروه ریاضــی و علــوم 
انســانی را صبــح پنجشــنبه 15 تیــر، گــروه هنــر 
را عصــر پنجشــنبه 15 تیــر، گــروه علــوم تجربــی 
صبــح جمعــه 16 تیــر و گــروه زبان هــای خارجــی 
عصــر جمعــه 16 تیــر اعــالم و اظهــار کــرد: امســال 
ســومین ســال اســت کــه آزمــون سراســری در 2 

ــود. ــزار می ش روز برگ
ــا تاکیــد بــر اینکــه همــراه داشــتن گوشــی  وی ب
همــراه در جلســه آزمــون باعــث محرومیــت 
داوطلــب از حضــور در آزمون هــای سراســری 
ــت: در  ــود، گف ــه می ش ــا همیش ــال ت ــک س از ی
ــاز و  ــح ب ــاعت 6 صب ــی از س ــای امتحان حوزه ه
ــه درب  ــاعت 13 و 30 دقیق ــز از س ــر نی بعدازظه

حوزه هــا بــاز اســت.
بــر اســاس آمــار منتشرشــده از داوطلبــان آزمــون 
اســتان  در  دانشــگاه ها  بــه  ورود  سراســری 
اصفهــان، بیشــترین داوطلبــان مربــوط بــه گــروه 
داوطلــب(  هــزار   30 )حــدود  تجربــی  علــوم 
هســتند کــه تعــداد آن هــا نســبت بــه ســال 
گذشــته 11.7 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایرنــا
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و  شــهرداری  »روز  نــام  بــه  تیرمــاه   14
دهیــاری« نامگــذاری شــده اســت. ایــن 
ــک  ــتا تبری ــهر و روس ــان ش ــه خادم روز را ب

. ییــم می گو
انتخابــات شــهر  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   
و  گذاشــته ایم  ســر  پشــت  را  روســتا  و 
مــردم بــا رأی خــود، اعضــای شــوراهای 
انتخــاب  را  روســتا  و  شــهر  اســالمی 
کرده انــد و اعضــای انتخاب شــده در جریــان 
برنامه ریــزی و پیش بینــی بــرای شــروع بــه 
ــا  کار رســمی هســتند، نکاتــی را در ارتبــاط ب
ــم؛  ــان می کنی ــک شــهردار بی ــات ی خصوصی
زیــرا اولیــن اقــدام شــوراها تعییــن شــهردار 

ــت.  ــار اس و دهی
تعییــن  قانــون  را  شــرایطی  و  ویژگی هــا 
کــرده کــه بایــد مــورد توجــه شــوراهای 
محتــرم قــرار گیــرد. شــرایطی نیــز در متــن 
و مفــاد قانــون نیســت؛ امــا در انتخــاب 
شــهردار ضــرورت توجــه بــه آن قطعــی 

ــت.  اس
و  مهم تریــن  بــه  عنــوان  شــهرداری 
تأثیرگذارتریــن نهــاد شــهری، نقــش مهمــی 
ــهر دارد  ــک ش ــردم ی ــره م ــی روزم در زندگ
ــهرداری  ــق، ش ــهردار موف ــک ش ــا ی و الزام
اســت کــه بتوانــد ایــن تأثیــر را در رونــد 

روزمرگــی مــردم ایجــاد کنــد.

 وابسته نبودن به جناح سیاسی
اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه مــردم از 
جناح هــای  بــه  وابســتگی  شهردارشــان 

نمی خواهنــد.  را  خــاص  سیاســی 
مــردم یــک شــهر بــه  دنبــال کســی هســتند 
آبادانــی و نشــاط  بتوانــد عمــران و  کــه 
را  مجاهدانــه  تــالش  و  و کار  شــادابی  و 

برای شــان بــه ارمغــان بیــاورد.
 تعامل اجتماعی و آشنایی با 

مؤلفه های اقتصادی
بــرای یــک شــهردار موفــق، پارامترهــای 
می شــود.  برشــمرده  زیــادی  بســیار 
مدیریــت شــهرداری یــک مدیریــت خــاص، 
ــت.  ــدی اس ــد بع ــده و چن ــاوت، پیچی متف
بــا  اجتماعــی  تعامــالت  بایــد  شــهردار 
بخش هــای جامعــه را بدانــد، بــا مبانــی 
اعتقــادی و ایدئولــوژی و اداری آشــنا باشــد 
رعایــت  هــم  را  اقتصــادی  مؤلفه هــای  و 

ــد. کن
 پذیرش انتقادات و پیشنهادها

ــد از ایده هــای  همچنیــن شــهردار بایــد بتوان
ــه  ــا توج ــد. ب ــتفاده کن ــران اس ــد دیگ مفی
زندگــی  رونــد  بــر  تأثیــر شــهرداری  بــه 
شــهروندان، شــهرداری همــه روزه بیشــترین 
ــردم  ــوی م ــنهادها را از س ــادات و پیش انتق

می پذیــرد.  و کارشناســان  عــادی 
از میــان همــه ایــن انتقــادات و پیشــنهادها 
می تــوان ایده هــای مناســبی را اســتخراج 

کــرد و پــس از کارشناســی، بــه اجــرا درآورد.
 مدیریت اقتصادی

ــت  ــد از مدیری ــهردار بای ــک ش ــن ی همچنی
ــد.  ــوردار باش ــوی برخ ــادی ق اقتص

ــای  ــا هزینه ه ــت ب ــازمانی اس ــهرداری س ش
بســیار و بودجــه محــدود. یــک شــهردار 
موجــود  منابــع  از  بتوانــد  بایــد  موفــق 
ــای  ــرده و راه ه ــه و درســت ک اســتفاده بهین
ــه  ــد و ب ــایی کن ــدار را شناس ــی پای درآمدزای
ــرد.  ــره گی ــن نحــو ممکــن از آن هــا به بهتری

 آشنایی کامل با وضعیت شهر
شــهردار بایــد شــهر و فرصت هــا و تهدیــدات 
ــاط  ــی در ارتب آن را بشناســد و آشــنایی کامل

بــا وضعیــت شــهر داشــته باشــد.
 مدیریت فرهنگی

نکتــه مهــم دیگــر اینکــه شــهردار بایــد 
مســائل فرهنگــی را بشناســد و یــک مدیــر 

ــد.  ــم باش ــی ه فرهنگ
ــک  ــهرداری در ی ــش ش ــه نق ــی ک از آنجای
و  نیســت  نقــش خدماتــی  تنهــا  شــهر، 
در تمــام مســائل فرهنگــی، اجتماعــی و 
ــته ای دارد،  ــش برجس ــهر نق ــادی  ش اقتص
ــد در  ــهرداری می توان ــی ش ــت فرهنگ مدیری

تعامــالت اجتماعــی تأثیرگــذار باشــد. 
 پرهیز از برنامه های زائد و انحرافی

ــه کاردان  ــد ب ــه کار را بای ــت ک ــدی نیس تردی
ســپرد. یکــی از مصادیــق کاردانــی یــک 
و  زائــد  برنامه هــای  از  پرهیــز  شــهردار، 
ــم  ــر معظ ــه در کالم رهب ــت ک ــی اس انحراف
انقــالب این گونــه بــر آن تأکیــد شــده اســت: 
و  زائــد  برنامه هــاى  بایــد  »شــهرداری ها 
ــا  ــط ب ــاى غیرمرتب ــده و حرف ه منحرف کنن
ــد و  ــه آن هــا مبتــال بودن کار را کــه عــده اى ب
هســتند، کنــار بگذارنــد و فقــط بــراى مــردم 

ــد.« کار کنن
 شایستگی

درواقــع  و  شایســتگی  و  لیاقــت 
شایسته ســاالری یــک فاکتــور مهــم انتخــاب 
شــهردار اســت؛ زیــرا جایگاهــی حســاس و 
ــر معظــم انقــالب در  پراهمیــت اســت.  رهب
ایــن ارتبــاط فرموده انــد: »شــهردارى جایــى 
اســت کــه انســان در آن بــا پــول، بــا مــردم، 
ــد  ــه حاضرن ــانى ک ــا کس ــان و ب ــا مراجع ب
ــى  ــود ولخرج ــد خ ــى از مقاص ــراى بعض ب
کننــد، مواجــه مى شــود. این طــور جاهــا 

ــه  ــت ک ــود. اینجاس ــب ب ــد مراق ــى بای خیل
تقــواى الهــى بــه درد مى خــورد. تقــوا زرهــى 
اســت کــه اگــر انســان آن را پوشــید، تیرهاى 
زهرآگیــن فســاد و گنــاه در او کارگــر نخواهــد 

ــت.« ــد انداخ ــا نخواه ــد و او را از پ ش
 والیت پذیری و دینداری

ویژگــی مهــم دیگــر والیت پذیــری و دارا 
اســت. رهبــر  دینــداری  و  تدیــن  بــودن 
بــزرگ انقــالب در ایــن ارتبــاط می فرماینــد: 
ــا فســاد  »در داخــل تشــکیالت شــهردارى ب
مماشــات نکنیــد؛ چــه فســادى کــه مربــوط 
بــه بیــرون شــهردارى اســت و مى خواهــد از 
ابــزار شــهردارى اســتفاده کنــد، چــه فســادى 
کــه خــداى نکــرده در درون هســته اى از 
ــد  ــرده باش ــه ک ــهردارى رخن ــته هاى ش هس
ــد و  ــدا کن ــترش پی ــد گس ــا بخواه و در آنج
ــت  ــود درس ــراى خ ــى ب ــط امن ــا و محی فض

ــد.«  کن

 امانتداری
امانتــداری، ویژگــی ارزشــمند دیگــر شــهردار 
اســت. رهبــر معظــم انقــالب در ایــن رابطــه 
سراســر  »شــهرداران   کرده انــد:  تأکیــد 
ــط  ــاد، محی ــدار رأی ، اعتم ــد امانت کشــور بای
ــند  ــردم  باش ــگ  م ــالق  و فرهن ــی  و اخ زندگ
ــداری   ــم  امانت ــای  مه ــی  از مصداق ه ــه  یک ک
امیــن ،  شــهرداران   انتخــاب   مــردم ،  رأی 
قابــل  اعتمــاد، باکفایــت ، پاکدامــن ، متدیــن ، 
شــجاع ، ساده   زیســت ، مــردم دار و مقیــد بــه  

ــت .«  ــی  اس ــاط مال انضب
 خستگی ناپذیری

مهــم  شــاخص  یــک  خســتگی ناپذیری، 
و  متعــدد  مشــکالت  اســت.  شــهردار 
ــه  ــش ب ــش از پی ــاز بی ــهرها، نی ــوع ش متن

نمایــان  را  خســتگی ناپذیر  شــهردار  یــک 
می کنــد و بی شــک شــهردار بایــد جــدا 
از تمامــی ایــن ویژگی هــا، دارای روحیــه 
مشــکالت  برابــر  در  خســتگی ناپذیری 
متعــدد باشــد. رهبــر معظــم انقــالب در 
فرموده انــد:  موضــوع  ایــن  بــا  ارتبــاط 
کــه  ســازمانی  بــه  عنــوان  »شــهرداری 
ــد روح  ــت، بای ــردم اس ــا م ــر و کارش ب س
خدمتگــزاری و اخــالص را بیشــتر از جاهــای 
ــهرداری  ــه ش ــد. مجموع ــته باش ــر داش دیگ
ــر  ــی ب ــکاری مبتن ــرادری و هم ــا ب ــد ب بای
خدمت رســانی  بــرای  قانــون،  و  منطــق 
ــد.« ــالش کنن ــردم ت ــه م ــش ب ــش از پی بی

 دیگر ویژگی ها
پاکدامنــی،  شــجاعت،  دانایــی، آگاهــی، 
قابلیــت،  داشــتن  توانایــی،  هوشــمندی، 
بــه  درســت  نــگاه  و  تدیــن  تخصــص، 
خصوصیــات  از  پاکدســتی  و  مشــکالت 
دیگــری اســت کــه شــهردار بایــد مزیــن بــه 

باشــد. آن 
از طرفــی، اســتقالل فکــر، اتــکای بــه نفــس،  
ابتــکار، جامعیــت فکــر، توانایــی پیش بینــی 
احتمــاالت، داشــتن نظــم، انصــاف، قاطعیت 
و  رعایــت اصــول اخالقــی از لــوازم مدیریــت 

یــک شــهر اســت. 
بــا توجــه بــه آنچــه بــه  عنــوان پیشــنهادهای 
ــه  انتخــاب  ــرای شــوراها در زمین ــردی ب کارب
شــهردار کارآمــد  مطــرح شــد، از شــوراها 
بــه  آرمان گرایانــه  می شــود  درخواســت 
بــه  توجــه  بــا  و  نکننــد  نــگاه  شــهردار 
وضعیــت شــهرها و نارســایی های آن  بــه 

انتخــاب شــهردار بپردازنــد. 
ــت  ــهر الزم اس ــورای ش ــرم ش ــای محت اعض
مطرح شــده  مــوارد  بــه  توجــه  ضمــن 
و  اجرایــی  علمــی،  ویژگی هــای  دربــاره 
ــوب، در  ــول و مطل ــل قب ــردی شــهردار قاب ف
انتخــاب شــهردار بیشــتر بــه برنامه هــای 
اجرایــی و کاربــردی او توجــه کننــد و شــهردار 
را بــا توجــه بــه برنامه هایــش برگزیننــد.  
شــهرداری کــه بتوانــد بــه دنبــال ایجــاد یــک 
میحــط شــاداب، آرام، دلنشــین و بــدون 
ــه بیشــتری  ــه خدمــات صادقان تنــش، زمین

ــد.  ــم کن ــردم فراه ــه م را ب
موجــب  یادشــده  ویژگی هــای  مجموعــه 

کارآمــدی شــهرداران خواهــد بــود.

ویژگی های شهردار موفق                                                                 

بــا  دیــدار  در  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
 مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان بــر پیگیــری 
زاینــده رود  احیــای  طــرح  شــدن  اجرایــی  و 
اطالع رســانی  پایــگاه  از  نقــل  بــه  تاکیدکــرد. 
اســحاق  رئیس جمهــوری،  اول  معــاون 
اینکــه  بیــان  بــا  ایــن دیــدار  جهانگیــری در 
ــا وجــود بعضــی مشــکالت از  اســتان اصفهــان ب
اســتان های خــوب و برخــوردار کشــور اســت، 
اصلی تریــن مســائل کشــور  از  یکــی  گفــت: 
موضــوع آب اســت و اســتان اصفهــان نیــز از 
ــوع آب  ــل موض ــرد؛ ح ــج می ب ــئله رن ــن مس ای
ایــن اســتان نیازمنــد تدبیــر و برنامه ریــزی و 

تصمیمــات منطقــی اســت.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای حــل 
ــور  ــه وزرای کش ــان ب ــتان اصفه ــئله آب اس  مس
و نیــرو دســتورات الزم را داده اســت، اظهــار کــرد: 
در تصمیم گیــری بــرای مســائلی کــه پیامدهــای 
ــت  ــت دق ــد نهای ــی دارد، بای ــی و اجتماع سیاس

لحــاظ شــود.
وی تصریــح کــرد: البتــه در ایــن مســئله پیگیــری 
ــه  ــه هم ــی آب ک ــورای عال ــه ش ــرای مصوب و اج
دربــاره آن اجمــاع نظــر دارنــد، کارگشاســت و 
بایــد طــرح احیــای زاینــده رود پیگیــری و اجرایی 

شــود.
بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
ضــرورت وحــدت و هماهنگــی میــان دســتگاه ها 

و نهادهــای کشــور بــرای حــل ابرچالش هــای 
معضــالت  و  بیــکاری  کم آبــی،  نظیــر  کشــور 
زیســت محیطی گفــت: حــل ایــن چالش هــا 
و عبــور از وضعیــت نگران کننــده ناشــی از آن 
نیازمنــد برنامه ریــزی، عــزم ملــی و مدیریــت 

ــت. ــجم اس ــد و منس واح
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اشــراف و آگاهــی خــود 
از مســائل اســتان، افــزود: مــوکالن مــردم اســتان 
ــر  ــرادی مؤث ــس اف ــام ادوار مجل ــان در تم اصفه
ــی  ــائل مل ــه مس ــگاه کالن ب ــش و ن و دارای بین
ــه  ــری در خان ــش مؤث ــز نق ــروز نی ــد و ام بوده ان

ملــت دارنــد.
وی در عیــن حــال بــا انتقــاد از رواج بعضــی اخبار 
ــر قطــع و ســهمیه بندی آب  کــذب و شــایعه نظی
در بعضــی شــهرهای اســتان خوزســتان و پخــش 
آن از رســانه ملــی گفــت: متاســفانه رواج بعضــی 
شــایعات بــا هــدف کشــاندن دولــت و کشــور بــه 
بحــران صــورت می گیــرد کــه بایــد در ایــن زمینــه 

اطالع رســانی دقیــق و شــفاف انجــام شــود.
عنــوان  بــه  بیــکاری  از  ســپس  جهانگیــری، 
ابرچالــش دیگــر کشــور یــاد کــرد و بــا بیــان اینکه 
ــه  ــور دانش آموخت ــکاران کش ــادی از بی ــداد زی تع
دانشــگاهی هســتند کــه شــغل متناســب بــا 
ــه داد:  ــد، ادام ــود می خواهن ــگاه خ ــأن و جای ش
ــرمایه گذاری و  ــد س ــغل نیازمن ــاد ش ــرای ایج ب
حضــور بخــش خصوصــی و دسترســی بــه رشــد 

اقتصــادی مســتمر 7 تــا 8 درصــدی هســتیم تــا 
ــزرگ شــود. اقتصــاد کشــور ب

معــاون اول رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد: در 
ــزرگ  ــد بخــش خصوصــی ب عیــن حــال کــه بای
شــود، بایــد دولــت نیــز کوچــک شــود؛ چــرا کــه 
در حــال حاضــر بیــش از 90 درصــد بودجــه جاری 

ــود. ــوق می ش ــت حق ــرف پرداخ ــور ص کش
جهانگیــری بــه مصوبــات جلســه امــروز اقتصــاد 
مقاومتــی بــرای اختصــاص منابــع بانکــی بــه 10 
هــزار طــرح و واحــد صنعتــی در ســال 96 و نیــز 
ــی کــه بیــش از 60  ــه طرح های ــه تســهیالت ب ارائ
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اند، اشــاره 
کــرد و افــزود: ایــن تصمیمــات می توانــد در 
صنعــت کشــور از جملــه صنایــع اســتان اصفهــان 
ــب  ــی مناس ــت، رونق ــی اس ــتانی صنعت ــه اس ک

ــد. ایجــاد کن
بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
احــداث راه آهــن و راه انــدازی قطــار سریع الســیر 
تهــران - اصفهــان، ایــن طــرح را جــزو طرح هــای 
و گفــت: 2  ارزیابــی کــرد  اولویــت دار کشــور 
میلیــارد و 600 میلیــون دالر منابــع الزم ایــن طــرح 
از طریــق فاینانــس تهیــه شــده و ایــن طــرح بــا 
ــم  ــت دوازده ــی در دول ــط مهندس ــت ضواب رعای

ــل خواهــد شــد. تکمی
ــع خارجــی  ــن مناب ــن از تامی ــری همچنی جهانگی
ــان،  ــای اصفه ــز فرودگاه ه ــعه و تجهی ــرای توس ب
مشــهد، شــیراز و تهــران خبــر داد و ابــراز امیدواری 
کــرد کــه توســعه و تجهیــز فــرودگاه بین المللــی 
اصفهــان پــس از رفــع بعضــی مشــکالت در آینــده 

صــورت  پذیــرد.

ــا  ــن جلســه ب ــوری در ای ــاون اول رئیس جمه مع
اشــاره بــه ســخنان بــی ارزش یکــی از تندروهــای 
تروریســتی  نشســت گروهــک  در  آمریکایــی 
منافقیــن در پاریــس، بیــان کــرد:  جمهــوری 
اســالمی ایــران بــا اتــکا بــر آرای مــردم در 
بی نظیــری  دســتاوردهای  ســال گذشــته   40
 داشــته اســت و بــا پشــتیبانی ملــت بــزرگ 
و انقالبــی ایــران و بــه فضــل الهــی، نظــام 
بــرای  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مقــدس 
ســال های طوالنــی بــا قــوت و اقتــدار بــه حیــات 

طیبــه خــود ادامــه خواهــد داد.
اســتاندار اصفهــان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره 
روی  پیــش  چالش هــای  و  ظرفیت هــا  بــه 
درخواســت  مهم تریــن  اضافــه کــرد:  اســتان 
ــات  ــری مصوب ــتان پیگی ــردم اس ــئوالن و م مس
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی احیــای زاینــده رود، 
تســریع در احــداث قطــار سریع الســیر و فــرودگاه 
بین المللــی شــهید بهشــتی و  مقابلــه بــا توســعه 

ــت. ــتان اس ــر در اس کوی
ــتان  ــدگان اس ــک از نماین ــر ی ــه ه ــن جلس در ای
اصفهــان بــه طــور جداگانــه مســائل، دغدغه هــا و 
دیدگاه هــای خــود را دربــاره حــوزه انتخابیــه نظیــر 
ــات  ــرای مصوب ــده رود،  اج ــئله آب زاین ــل مس ح
شــورای عالــی آب، مقابلــه بــا برداشــت بی رویــه 
گــردش  در  ســرمایه  تامیــن  بیــکاری،  آب، 
اجتماعــی  آســیب های  صنعتــی،  بنگاه هــای 
مالــی،  موسســات  بــر  نظــارت  فرهنگــی،  و 
حمایــت از حقــوق کشــاورزان و توجــه بــه مســائل 
ــی  ــاالب گاوخون ــای ت ــر احی زیســت محیطی نظی

ــد. ــراز کردن اب

قطار سریع السیر تهران - اصفهان در دولت دوازدهم تکمیل می شود

تاکید معاون اول رئیس جمهوری بر پیگیری و اجرایی شدن طرح احیای زاینده رود  

مدیــر عامــل بــرق منطقه ای  کیمیای وطن

اصفهــان 60  اســتان  اصفهــان گفــت: در 
درصــد از مصــرف بــرق مربــوط بــه صنایــع 
اســت کــه از لحــاظ مصرف بــه اســتانداردهای 

جهانی نزدیک هستیم.
بــه نقــل از روابــط عمومــی بــرق منطقــه ای 
همایــش  در  رضایــی  موســی  اصفهــان، 
مدیریــت مصــرف و گــذر از  پیــک بــار 
ــی  ــت: در ادارات دولت ــار داش ــال 96 اظه س
ــرف  ــت مص ــات مدیری ــه موضوع ــه ب توج
بــرق آن طــور کــه بایــد و شــاید رعایــت 
نمی شــود؛ بــه طــوری کــه ایــن نقیصــه 
همــواره در ایــن حــوزه وجــود داشــته اســت.

وی افــزود: اصفهــان بــه دلیــل قــرار گرفتــن 
از  الکتریکــی  انــرژی  انتقــال  مســیر  در 
ــت  ــور دارای اهمی ــوب کش ــه جن ــمال ب ش
ویــژه ای اســت و نقــش مهمــی در پایــداری 

ــبکه دارد. ش
اصفهــان  بــرق منطقــه ای  مدیــر عامــل 
بزرگ تریــن  مــا،  کشــور  شــد:  یــادآور 
منطقــه خاورمیانــه  در  بــرق  تولیدکننــده 
ــگاوات  ــزار م ــه 75 ه ــه ب ــا توج ــت و ب اس
و  کنتــرل  لحــاظ  از  نصب شــده  قــدرت 

ــای  ــزار و راهکاره ــد اب ــبکه، بای ــداری ش پای
باشــیم. داشــته  را  الزم 

ــی اســتان  وی ادارات و دســتگاه های اجرای
را بــه درســت و بهینــه مصــرف کــردن دعوت 
کــرد و گفــت: در اســتان اصفهــان 60 درصــد 
ــع اســت  ــه صنای ــوط ب ــرق مرب از مصــرف ب
ــتانداردهای  ــه اس ــرف ب ــاظ مص ــه از لح ک

جهانــی نزدیــک هســتیم.
رضایــی بــا اشــاره بــه همــکاری خــوب 
برنامــه  و  اصفهــان  بــرق  بــا  صنایــع 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــالت ک ــرات و تعطی تعمی
بســیار خــوب و ملمــوس اســت، گفــت: مــا 
در ســال گذشــته، حــدود 26 میلیــارد تومــان 
بــه عنــوان جایــزه همــکاری صنایــع بــا بــرق 

بــه آن هــا پرداخــت کرده ایــم.
 200 صرفه جویــی  داشــت:  اذعــان  وی 
از طــرف مشــترکین و به ویــژه  مــگاوات 
ــه   ــر ب ــتان منج ــی اس ــتگاه های اجرای دس
ــروگاه 200  ــک نی ــی در ســاخت ی صرفه جوی
مگاواتــی خواهــد شــد کــه متعاقــب آن نیــز 
عــدم احتیــاج بــه ســرمایه گذاری، ســوخت 
نیروگاهــی و درنتیجــه آلودگــی کمتــری 

ــود. ــد ب خواه

اصفهــان  بــرق منطقــه ای  مدیــر عامــل 
کاهــش مصــرف بــرق را رســالت ملــی 
 عرفــی و شــرعی همــه مــردم دانســت 
ــی و ادارات اســتان  و از دســتگاه های اجرای
مردادمــاه  پایــان  تــا  کــرد  درخواســت 

مصــرف بــرق خــود را مدیریــت کننــد.
 وی در پایــان بــا اشــاره بــه بخشــنامه 
ــد  ــن 20 درص ــر تأمی ــی ب ــرو مبن وزارت نی
ــای  ــی از انرژی ه ــتگاه های اجرای ــرق دس ب
ــن  ــردن ای ــت نک ــت: رعای ــر گف تجدیدپذی
بخشــنامه تــا شــهریور ســال آینــده توســط 
ــد شــد  ــی باعــث خواه دســتگاه های اجرای
ــا  ــرق آن ه ــرف ب ــه مص ــد از هزین 20 درص
ــرق از  ــا متوســط نــرخ خریــد تضمینــی ب ب
ــود. ــبه ش ــر محاس ــای تجدیدپذی نیروگاه ه

ــر کل ســتاد بحــران  ــه جلســه، مدی در ادام
اســتانداری اصفهــان نیــز بیــان داشــت: 
بعــد از رنســانس، توســعه پایــدار دچــار 
آســیب شــد و طــی 50 ســال گذشــته 
تمــام کشــورهای توســعه و توســعه یافته 
ــرده  ــرف ک ــرژی را مص ــر ان ــا ذخای بی محاب
و ناهنجاری هــای اقلیمــی فراوانــی را بــه 
وجــود آورده انــد کــه منجــر بــه تشــدید آثــار 

ــه خشکســالی،  ــه از جمل حــوادث غیرمترقب
گرمایــش جهانــی و ذوب شــدن یخ هــا 

ــت. ــده اس ش
ــدار  ــعه پای ــث توس ــه بح ــاره ب ــا  اش وی ب
ــه  ــا توج ــد ب ــان بای ــورهای جه ــت: کش گف
بــه افزایــش گازهــای گلخانــه ای در کاهــش 
آن  افزایــش  از  و  بکوشــند  آن  تبعــات 

ــد. ــری کنن جلوگی
منصــور شیشــه فروش بــر حفــظ و صیانــت 
از منابــع بــرای آینــدگان تأکیــد کــرد و افزود: 
رهبــری  معظــم  مقــام  همان گونــه کــه 
فرمودنــد در بحــث اقتصــاد مقاومتــی بایــد 

بــا نــگاه بــه آینــده درســت و بهینــه مصــرف 
کنیــم.

وی بــه الــزام دســتگاه های اجرایــی بــر 
نصــب لــوازم کاهنــده مصــرف تأکیــد کــرد و 
گفــت: حــدود 150 دســتگاه اجرایــی اســتان 
ــز شــده اند و موضــوع  ــوازم مجه ــن ل ــه ای ب
بــرق  مصــرف  مدیریــت  و  خشکســالی 

ــه شــده اســت. ــا نهادین ــروز ادارات م ام
ــه فروش در پایــان بــر همــکاری در  شیش
مدیریــت مصــرف بــرق تأکیــد کــرد و گفــت: 
ایــن جلســه  اتمــام  بــا  و  هم اکنــون  از 
ــک روز در  ــتان ی ــی اس ــتگاه های اجرای دس
هفتــه بــا راه انــدازی ژنراتورهــای خــود و کــم 
خنک کننده هــای  حــرارت  درجــه  کــردن 
ــک  ــرق کم ــرف ب ــت مص ــه مدیری ــود ب خ

ــد. کنن
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گلدیس شاهین شهر
مســئول روابــط عمومــی بیمارســتان گلدیــس شاهین شــهر 
گفــت: مصدومــان حادثــه اتوبــوس مســافربری در مســیر 
اصفهــان - کاشــان بــه بیمارســتان گلدیــس منتقــل شــدند.
حســین مهدیــان درخصــوص انحــراف اتوبــوس در مســیر 
اصفهــان - کاشــان اظهــار کــرد: 18 مســافر مصــدوم ایــن 
ــل  ــهر منتق ــس شاهین ش ــتان گلدی ــه بیمارس ــوس ب اتوب

ــداوا هســتند. شــدند و در حــال م
ــار  ــه دچ ــان ک ــه مصدوم ــی هم ــال عموم ــزود: ح وی اف
ــتند،  ــا هس ــت و پ ــه دس ــی از ناحی ــا پارگ ــتگی ی شکس

اســت. رضایت بخــش 
مســئول روابــط عمومــی بیمارســتان گلدیــس شاهین شــهر 
ــروز در  ــح ام ــاعت 6 صب ــه س ــن حادث ــت: ای ــار داش اظه
ــه در  ــان روی داد ک ــان - کاش ــان اصفه ــر 35 اتوب کیلومت
ــوس  ــده و برخــورد اتوب ــی رانن ــه، خواب آلودگ ــزارش اولی گ
بــه تپــه، علــت تصــادف اتوبــوس مســافربری اعــالم شــده 

اســت. فــارس

شناسایی 200 کانون آلوده به 
سالک در استان اصفهان

مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــردار و غیرواگیــردار 
مرکــز بهداشــت اصفهــان، ایــن اســتان را از مناطــق 
ــزان شــیوع ســالک  ــا بیشــترین می ســالک خیز کشــور ب
دانســت و گفــت: اکنــون حــدود 2 هــزار مــورد بیمــار 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــان ش ــتان اصفه ــالک در اس س
رضــا فدایــی تعــداد کانون هــای آلــوده بــه ســالک را 
در منطقــه شــمالی شــهر اصفهــان از جملــه زینبیــه 
شهرســتان های  گفــت:  و  کــرد  بیــان  انگشت شــمار 
اردســتان، برخــوار، شاهین شــهر و میمــه، نطنــز و مناطــق 
ــوده  ــه کانون هــای آل ــن شهرســتان ها از جمل روســتایی ای

ــت. ــالک اس ــه س ب
وی افــزود: در مکان هــای تجمــع نخاله هــای ســاختمانی 
ــاری  ــده بیم ــوش  و پشــه های انتقال دهن ــاه، م ــک م در ی

ســالک مشــاهده می شــود.
مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــردار و غیرواگیــردار 
مرکــز بهداشــت اصفهــان گفــت: بــا خشــکی زاینــده رود و 
ــال  ــل شــدن کشــاورزی در بعضــی از مناطــق احتم تعطی
ــه  ــذا ب ــردن غ ــدا ک ــرای پی ــا ب ــه موش ه ــت ک ــن هس ای

ــد. صداوســیما ــکونی برون ــای مس ــمت خانه ه س

لغو مجوز فعالیت یک مؤسسه 
کاریابی در خمینی شهر

مجــوز فعالیــت کاریابــی یــک موسســه  کیمیای وطن
ــر  ــد. مدی ــو ش ــهر لغ ــتان خمینی ش ــی در شهرس غیردولت
اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــه انضباطــی  ــر اســاس آیین نام ــت: ب ــان گف اســتان اصفه
مؤسســات کاریابــی غیردولتــی، مجــوز کاریابــی غیردولتــی 
ــو  ــردن لغ ــت نک ــت فعالی ــه عل ــپاهان ب ــازان س فرصت س
شــد. ســید کمال الدیــن میرهــادی افــزود: دســتورکار 
ــی  ــی غیردولت ــغلی و کاریاب ــاوره ش ــر مش ــی دفات انضباط
داخــل کشــور بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــه بیــن 
اداره هــای کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان ها بــرای 
برخــورد بــا مدیــران کاریابــی متخلــف تدویــن شــده اســت. 
68 موسســه کاریابــی داخلــی و 6 موسســه کاریابــی 

بین المللی در استان اصفهان مجوز فعالیت دارند.

واگذاری زمین برای توسعه 
امامزادگان استان اصفهان

بیــش از 98 هکتــار از اراضــی ملــی بــه  کیمیای وطن
توسعه امامزادگان استان اصفهان اختصاص یافت.

 معــاون حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان گفــت: اختــالف دربــاره بیــش از 98 
هکتــار از اراضــی ملــی بــا اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
ــاع  ــه بق ــد و اراضــی ب ــه ای منعق ــع و تفاهم نام اســتان رف

متبرکــه اســتان اصفهــان واگــذار شــد.
حجت االســالم و المســلمین محمــود نصــر اصفهانــی 
افــزود: 43  بقعــه متبرکــه اســتان در شهرســتان های 
بــن رود، کوهپایــه، برخــوار، نطنــز، اردســتان، ناییــن، 
خوانســار، گلپایــگان، فریــدن، ســمیرم و شــهرضا در جــوار 
ــه  ــن متبرک ــن اماک ــه ای ــد ک ــرار دارن ــی ق ــای مل زمین ه

ــدند. ــف ش ــن تکلی تعیی
ــای  ــع از زمین ه ــر مرب ــزار و 455 مت ــزود: 981 ه وی اف
ــرای  ــد، ب ــتان بودن ــه اس ــاع متبرک ــوار بق ــه در ج ــی ک مل
ــه ایــن اماکــن واگــذار  توســعه و عمــران بقــاع متبرکــه ب
ــن زمین هــای واگذارشــده، بیــش از  ــه ارزش ای شــدند ک

ــال اســت. ــارد ری 100 میلی

بیکاری نیمی از نانوایی های کمشچه
ــا نبــود آرد نیمــی از نانوایی هــای شــهر کمشــچه اســتان  ب

اصفهــان تعطیــل شــده اســت. 
رئیــس تعاونــی نانوایــان کمشــچه جمعیــت ایــن شــهر را 
6 هــزار نفــر بیــان کــرد و گفــت: 2 هــزار و 500 نفــر از ایــن 
جمعیــت در صنعــت نانوایــی فعالیــت دارنــد که از دو ســال 
پیــش تاکنــون بــا قطــع شــدن ســهمیه آرد دولتــی، نیمــی 

از ایــن نانوایــان بــه علــت کمبــود آرد بیــکار شــده اند.
ــی ســنتی  ــان 300 نانوای ــه ن ــد روزان   حســن اصغــری تولی
ــالم  ــن اع ــا 80 ت ــن 60 ت ــهر را بی ــن ش ــی ای و نیمه صنعت
کــرد و افــزود: نــان تولیــدی ایــن شــهر بــه سراســر اســتان 
اصفهــان و اســتان های همجــوار صــادر می شــد کــه اکنــون 

ایــن میــزان بــه کمتــر از 25 تــن در روز رســیده اســت. 
وی قیمــت هــر کیســه آرد دولتــی را در دو ســال گذشــته 
320 هــزار ریــال بیــان کــرد و گفــت: بــا قیمــت 450 هــزار 
ــن  ــاق ای ــی و قاچ ــرایط کنون ــه آرد در ش ــر کیس ــی ه ریال
ــان  ــل 80 توم ــه قب ــبت ب ــان نس ــرص ن ــر ق ــول، ه محص

ــت دارد.  ــالف قیم اخت
جــو،  نــان  جملــه  از  نــان  نــوع   20 افــزود:  اصغــری 
پیــاز  نــان  موســیر،  ماســت  نــان  رژیمــی،   نــان 
ــان خشــک  ــور ســنتی، ن ــان تن ــان شــوید، ن و جعفــری، ن
ــود  ــد می ش ــچه تولی ــر در کمش ــواع دیگ ــون و ان ــان تافت ن

ــی شــده اســت. صداوســیما  ــت مل ــوع آن ثب ــه 13 ن ک

مدیرعامل برق منطقه اصفهان:

۶۰ درصد برق اصفهان را صنایع مصرف می کنند

،،
مدیریــت شــهرداری یــک مدیریــت 
خــاص، متفــاوت، پیچیــده و چنــد 
بعدی اســت. شــهردار باید تعامالت 
جامعــه  بخش هــای  بــا  اجتماعــی 
و  اعتقــادی  مبانــی  بــا  بدانــد،  را 
و  باشــد  آشــنا  اداری  و  ایدئولــوژی 
مؤلفه هــای اقتصــادی را هــم رعایــت 

کنــد.
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رخداد
کشف قطعات پیانو قاچاق در یزد

مامــوران اداره مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز  کیمیای وطن
پلیــس آگاهــی اســتان از یــک دســتگاه تریلــی ولــوو، 33 
ــو قاچــاق  ــواع قطعــات پیان پالــت حــاوی 19 هــزار قلــم ان

فاقد اسناد و مدارک گمرکی را کشف کردند.
ــوران  ــت: مام ــزد گف ــس اســتان ی ــی پلی ــاون اجتماع  مع
ــتان  ــی اس ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ــارزه ب اداره مب
ضمــن کنتــرل محورهــای مواصالتــی از یــک دســتگاه 
تریلــی ولــوو، 33 پالــت حــاوی 19 هــزار قلــم انــواع 
ــد اســناد و مــدارک گمرکــی را  ــو قاچــاق فاق قطعــات پیان
ــه  ــن زمین ــزود: در ای ــدی اف ــرهنگ مزی ــف کردند.س کش
یــک نفــر متهــم دســتگیر شــد.وی  ارزش برآوردشــده ایــن 
ــال  ــارد ری ــاق را 4 میلی ــیقی قاچ ــتگاه موس ــه دس محمول
ــه را از بنــدر عبــاس  دانســت و  افــزود: متهــم ایــن محمول
بارگیــری کــرده و قصــد انتقــال بــه پایتخــت را داشــته کــه 
توســط مامــوران اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دســتگیر و 

ــی معرفــی شــد. ــه مراجــع قانون ب

 کاهش موالید مبتال به تاالسمی 
در جنوب کرمان

ــا کنتــرل بیــش از 3 هــزار زوج ناقــل در جنــوب اســتان   ب
کرمــان تعــداد موالیــد تاالســمی مــاژور 28 درصــد کاهــش 

یافتــه اســت.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
گفــت: 3 هــزار و 114 زوج ناقــل و مشــکوک پرخطــر بیمــار 
تاالســمی در کاهــش موالیــد مبتــال بــه تاالســمی در مناطق 
ــی کرمــان تحــت مراقبــت هستند.مســعود مطهــری  جنوب
ــخیص داده  ــاژور تش ــن م ــه 39 جنی ــن رابط ــزود: در ای اف
ــا  شــد و 38 مــورد ســقط شــده اســت.وی اعــالم کــرد: ب
ــروز تاالســمی  انجــام آزمایش هــای ژنتیکــی و مشــاوره، ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش ــر پوش ــوزه زی ــاژور در ح م
جیرفــت از 185 درصــد در یــک هــزار تولــد زنــده ســال 85 
، بــه 57 درصــِد یــک هــزار تولــد زنــده در ســال 94 کاهــش 

یافتــه اســت. صداوســیما

 حمله یک قالده خرس 
به چوپان کوهرنگی

چوپــان  بــه  خــرس  قــالده  یــک  کیمیای وطن
کوهرنگــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری حملــه و او را 

زخمی کرد.
 فرمانــدار شهرســتان کوهرنــگ گفــت: ایــن حادثــه در 
منطقــه عشــایری »پرجفــت بیــرگان« بــه وقــوع پیوســت.
در حــال چــرای  افــزود: چوپــان 31 ســاله  زمان پــور 
ــت. ــرار گرف ــرس ق ــه خ ــورد حمل ــه م ــود ک ــفندان ب گوس
ــینه  ــه س ــا و قفس ــت، پ ــه دس ــان از ناحی ــت: چوپ وی گف
ــام  ــس از انج ــس پ ــه اورژان ــود ک ــده ب ــیب ش ــار آس دچ
اقدامــات اولیــه درمانــی، وی را به بیمارســتان سیدالشــهداء 

فارســان منتقــل کــرد.

 اعزام مبلّغان دینی 
به شمال استان کرمان

ــغ بــرای ســومین ســال متوالــی  14 مبّل کیمیای وطن
ــه کانون هــای فرهنگــی مســاجد شــمال اســتان کرمــان  ب

اعزام می شوند.
ــاجد  ــری مس ــای فرهنگی هن ــه کانون ه ــئول دبیرخان مس
اســتان کرمــان گفــت: ایــن اعــزام بــر اســاس تفاهم نامــه 
ــتان  ــمال اس ــه ش ــی ب ــان دین ــزام مبّلغ ــی اع ــتاد عال س
کرمــان کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد کشــور بــا 

ــود.  ــام می ش ــم انج ــه ق ــوزه علمی ــات ح ــر تبلیغ دفت
ابدالــی تکلــو افــزود: ایــن برنامــه ویــژه طــرح آســمانی ها 
بــرای غنــای اوقــات فراغــت دانش آمــوزان اجــرا می شــود.

وی از اســتقرار 13 مبّلــغ و یــک مبّلغــه در 13 کانــون 
ــد، رفســنجان،  ــرِی شهرســتان های کرمــان، زرن فرهنگی هن

ــر داد.  ــر خب ــیرجان و راب ــان، س کوهبن

عقاب،میهمان ناخوانده مبل فروشی
ورود یــک عقــاب بــه مغــازه مبل فروشــی در خیابــان ابــوذر 

جنوبــی کرمــان باعث وحشــت مشــتریان شــد.
ــه  ــاب ب ــن عق ــه، ای ــانی منطق ــی آتش نش ــس از آگاه   پ

وســیله  تیــم آتش نشــانی گرفتــه شــد و بــه محیط زیســت 
ــا  تحویــل داده شــد. مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی ب
ــاب از یکــی از  ــن عق ــاال ای ــر گفــت: احتم ــن خب اعــالم ای
ــی عســکری افــزود:  ــرار کــرده باشــد. عل ــه ف ــازل محل من
ــازی  ــت و رهاس ــرای مراقب ــری ب ــس از زنده گی ــاب پ عق
در طبیعــت بــه محیــط زیســت اســتان تحویــل داده شــد. 

ــزاری صداوســیما  خبرگ

 رئیس صنعت و معدن 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 بازگشت به  کار ۱۰۰ کارگر 
کارخانه برفاب شهرکرد

رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: از مجمــوع 3۰۰ نیــروی اخراج شــده کارخانــه برفــاب 
شــهرکرد 1۰۰ نفــر دوبــاره بــه کار بازمی گردنــد و 2۰۰ نفــر دیگــر 

بیمــه بیــکاری دریافــت می کننــد.
نعیــم امامــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه بعضــی شــرکت های خارجــی محصــوالت خــود را 
بــا نــام جعلــی برفــاب در عــراق بــه فــروش می رســانند بــه 
همیــن دلیــل محصــوالت تولیــدی کارخانــه برفــاب شــهرکرد 
در عــراق بــازاری نــدارد و کارخانــه برفــاب مجبور بــود تعدادی 
از نیروهــای خــود را اخــراج کنــد؛ امــا بــا پیگیری هــای 
ــه کار  ــاره ب ــا دوب ــر از نیروه ــد 1۰۰ نف ــرر ش ــده مق انجام ش
بازگردنــد و 2۰۰ نفــر دیگــر بــه درخواســت خودشــان از بیمــه 

ــد. تســنیم ــتفاده می کنن ــکاری اس بی

اســتاندار کرمــان گفــت: اجــرای سیاســت های 
ــر  ــت و ه ــم اس ــیار مه ــت بس ــه و درس خردگرایان
ــد  ــی اجــرا کن ــه خوب دولتــی ایــن سیاســت ها را ب
می توانــد بــه رشــد اقتصــادی قابــل قبولــی برســد.

  علیرضــا رزم حســینی  در همایــش »معــدن، 
فرصت هــا و چالش هــا« افــزود: مبــارزه بــا فســاد 
اداری، بــا بگیــر و ببنــد انجــام نمی شــود و بایــد بــا 
ــن حــوزه  ــارات در ای ــض اختی ــی و تفوی تمرکززدای

اقــدام کنیــم.
ــا  ــت را ب ــتیم دول ــر توانس ــرد: اگ ــح ک وی تصری
تفکــر بخــش خصوصــی اداره کنیــم، پرونده هــای 
ســایر  و  اختــالس  تومانــی  میلیــارد  هــزار   3
پرونده هــای اختــالس بانکــی در کشــور ایجــاد 

نمی شــود.
اســتاندار کرمــان گفــت: 41 میلیــون رأی مــردم در 
انتخابــات، یکــی از ســرمایه های اجتماعــی بــزرگ 
کشــور اســت و مــا نیاموخته ایــم ســرمایه های 
ــل  ــادی تبدی ــرمایه های اقتص ــه س ــی را ب اجتماع

کنیــم.
مدیــران محافظــه کار  اینکــه  کــرد:  اظهــار  وی 
و ترســو در مســند امــور قــرار گیرنــد، موجــب 
می شــود مســیرها بــه راحتــی بــاز نشــده و زمینــه 

ــود. ــم نش ــتغال فراه ــادی و اش ــعه اقتص توس
وی خاطرنشــان کــرد: آیــا کســی کــه بــرای 1۰ هــزار 
نفــر شــغل ایجــاد کــرده، بــه خــدا خدمــت نکــرده 

اســت؟

رزم حســینی از کرمــان بــه عنــوان اســتانی صنعتی، 
معدنــی، کشــاورزی و تاریخــی یــاد کــرد و گفــت: 
از جملــه ذخایــر معدنــی مهــم و ملــی موجــود در 
اســتان کرمــان می تــوان بــه مــس، ســنگ آهــن، 

کرومیــت، زغــال ســنگ و تیتانیــوم اشــاره کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه زنجیــره فــوالد در اســتان 
کرمــان در حــال نهایــی شــدن اســت، افــزود: 
کرومیــت بــه صــورت ســنتی اســتفاده شــده و بــه 
ــرآوری  ــود. در ف ــی می ش ــدی خام فروش ــکل ب ش
ــادن  ــتیم و مع ــه هس ــای اولی ــت در قدم ه کرومی
ــه  ــود ک ــب می ش ــی موج ــاده معدن ــن م ــی ای غن

ــم. ــی کنی ــر اساس ــرآوری آن فک ــرای ف ب

وی تصریــح کــرد: زغــال ســنگ بــه دلیــل نداشــتن 
فنــاوری و ماشــین آالت جدیــد، قیمــت تمام شــده 

ــود  ــوزه نب ــن ح ــی ای ــکل اصل ــادی دارد و مش زی
مدیریــت یکپارچــه اســت.

ــات  ــت اصالح ــان دول ــه در پای ــان اینک ــا بی وی ب
شــاهد رشــد 12 درصــدی اقتصــاد بوده ایــم، گفــت: 
ــاالن  ــرای فع ــادی ب ــات اقتص ــش و ثب ــد آرام بای

حــوزه کســب و کار فراهــم شــود.
اســتاندار کرمــان افــزود: از ابتــدا بــه دنبــال اجــرای 
مدلــی مبتنــی بــر بخــش غیردولتــی بــرای توســعه 
اســتان بوده ایــم تــا دولــت کار نظــارت و پشــتیبانی 

را انجــام دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بروکراســی دولتــی ایــران 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــاله اس ــن 1۰۰ س ــکل مزم مش
تمرکزگراتــر  روزبــه روز  مــا  تمرکزگرایــی   نظــام 
و اختیــارات روزبــه روز کمتــر شــد کــه امــروز مبتــال 

بــه تمرکزگرایــی بســیار زیــادی شــده ایم.
ــه منظــور  رزم حســینی گفــت: در اســتان کرمــان ب
ــه  دور شــدن از تمرکزگرایی هــای موجــود، 8 منطق
ــه  ــون 21 مؤسس ــده و تاکن ــاد ش ــادی ایج اقتص
بــزرگ بــر مبنــای مســئولیت های اجتماعــی خــود 
ــد. ــه آمده ان ــه صحن ــن مناطــق ب ــرای توســعه ای ب

وی تصریــح کــرد: تاکنــون 21 مؤسســه، مســئولیت 
توســعه اســتان و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را 
زمینــه  ایــن  در  اســتان کرمــان  و  پذیرفته انــد 

ــت. ــته اس ــی داش ــیار خوب ــه بس کارنام
ــق  ــرای موف ــه اج ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج  ــده شــهر نمون ای

و افزایــش ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه گفــت: 
حــوزه روســتایی نیــز در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و توســعه امیــد در ایــن 

ــت. ــق رخ داده اس مناط
هکتــار  هــزار   2۰ اجــرای  کار  داد:  ادامــه  وی 
ــار معــادن اســتان کرمــان آغــاز  ــکاری در کن جنگل
شــده و 1۰ هــزار هکتــار آن در منطقــه شــهداد 
انجــام  توســط شــرکت هواپیمایــی ماهــان  و 

. د می شــو
وی اظهــار کــرد: مــا در حوزه هــای مختلــف تولیــد 
ــم؛  ــام دهی ــادرات انج ــم ص ــا نمی توانی ــم، ام داری
ــرا اقتصــاد مقاومتــی، امــری مردمــی اســت و  زی

دولتــی نیســت.
وی تاکیــد کــرد: ایــران را بایــد بــا 1۰ هــزار شــرکت 
دارایی هــا  تمــام  زیــرا  بســازیم؛  توســعه گرا 
و  شرکت هاســت  ایــن  اختیــار  در  ســرمایه  و 
ــه نقــش اساســی داشــته  ــد در ایــن زمین می توانن

ــند. باش
ــن  ــه ای ــرای اینک ــه داد: ب ــان ادام ــتاندار کرم اس
طــرح در اســتان کرمــان بــا تعویــض مدیــران 
ــاد  ــاد اقتص ــور نه ــد حض ــورد، نیازمن ــت نخ شکس
مقاومتــی پایــدار هســتیم کــه از 6 مــاه قبــل 
ــادی را  ــا نه ــه شــد ت ــه تهی ــن زمین گزارشــی در ای
مبتنــی بــر مــردم و بــدون آنکــه بــاری بــر دولــت 

ــم. ــاد کنی ــود، ایج ــه ش اضاف
وی ادامــه داد: بــا ایــن روش در صددیــم 32 
 هــزار میلیــارد تومــان ســپرده های اســتان کرمــان 
 و هــزار و 8۰۰ میلیــارد تومــان یارانــه اســتان کرمــان 
و پول هایــی را کــه مــردم در خانه هــای خــود 
دارنــد، بــه ثــروت بالفعــل تبدیــل کنیــم تــا مــردم 
ثمــر پول هــای خــود را در زندگی شــان ببیننــد.

رزم حســینی یــادآور شــد: تــا زمانــی کــه نتوانیــم در 
ــی را ایجــاد کنیــم کــه  ــد اســتان مدل ــا چن یــک ی
اختیــارات کامــل اقتصــادی بــه مدیــران ارائــه دهــد 
و نهــاد اقتصــادی مختــار ایجــاد شــود، در تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی توفیــق چندانــی نخواهیــم 

داشــت.
کشــور،  وزرای  مســاعدت  و  همــکاری  از  وی 
بهداشــت و صنعــت و معــدن بــه دلیــل واگــذاری 
اختیــارات بــه اســتان کرمــان تقدیــر کــرد و گفــت: 
بایــد کاری کنیــم کــه تفویــض اختیــارات بــه 

اســتان ها انجــام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دلخوری هایــی را در نظــام 
ــت:  ــم، گف ــا داری ــی از وزارتخانه ه ــی برخ بروکراس
داده  اســتان  بــه  نیــاز  مــورد  اختیــارات  اگــر 
شــود، شــاخص های توســعه اســتان افزایــش 
ــذف                   ــان ح ــتان کرم ــرمایه از اس ــرار س ــه و ف یافت

ایرنــا می شــود. 

استاندار کرمان:

 سیاست های خردگرایانه 
به رشد اقتصادی می انجامد

خیریــن مهریــزی مبلــغ 2 میلیــارد تومــان 
ــات  ــکی و ملزوم ــزات پزش ــد تجهی ــرای خری ب
بیمارســتان  بــه  دیالیــز  ســاختمان  و 

کردنــد. اهــدا  مهریــز  فاطمةالزهــرا)س( 
ــت:  ــرا)س(  گف ــتان فاطمةالزه ــر بیمارس   مدی
مــا معمــوال دوســت داریــم از مشــکالت بگوییــم 
و از کمبودهــا گله منــد باشــیم؛ ولــی بــد نیســت 
ــه  ــم ک ــر کنی ــز ذک ــا را نی ــای مهریزی ه خوبی ه
ــر  ــرای دیگــران باشــد؛ از کارهــای خی درســی ب
بگوییــم و از صــرف بعضــی هزینه هــای مراســم 
شــخصی و خانوادگــی بــرای انجــام امــور خیــر 

نیــز صحبــت کنیــم.
ــزی  ــواده مهری ــدان 2 خان ــه داد: فرزن وی ادام
را  پدرشــان  ســوم  روز  مراســم  هزینه هــای 
ــد  ــتان کردن ــاخت بیمارس ــه س ــک ب ــرف کم ص
بدرقــه  خانواده هــا  از  بســیاری  دعــای  کــه 
راه و زندگــی ایــن خیــران اســت و مطمئــن 
هســتیم ثــواب ایــن عمــل نصیــب روح پدرشــان 

می شــود.
ــت  ــن حرک ــد اســت ای ــت: امی محســن زاده گف
در  اســراف  از  جلوگیــری  موجــب  ارزشــمند 
مجالــس ختــم و فرهنگ ســازی کمــک بــه  

ــگاه  ــن ن ــده و ای ــه ش ــای عام المنفع مجموعه ه
ــود. ــه ش ــا نهادین در م

مدیــر بیمارســتان فاطمةالزهــرا)س(  اظهــار 
ــفر  ــم انتظار س ــه چش ــز ک ــر نی ــت: ده نف داش
ــد از ســفر  ــم گرفتن ــد تصمی ــوی حــج بودن معن
مســتحبی حــج عمــره انصــراف دهنــد و هزینــه 
آن را جهــت تکمیــل و تجهیــر بیمارســتان اهــدا 

ــد. کنن
راضــی  هلیــا  از  همچنیــن  محســن زاده 
کوچک تریــن خّیــر مهریــزی کــه مبلــغ 42 
میلیــون و 83۰ هــزار ریــال بــرای تکمیــل و 

تجهیــز بیمارســتان فاطمةالزهــرا)س( اهــدا 
کــرده، تشــکر و قدردانــی کــرد. 

ایــن  دیالیــز  پــروژه ســاختمان  وی گفــت: 
مرکــز توســط خّیــر حــاج ســید مصطفــی 
 2۰ و  متــر   75۰ زیربنــای  در  حاجی میرزایــی 
ــان  ــون توم ــغ 8۰۰ میلی ــا مبل ــز ب ــت دیالی تخ
خواهــد  قــرار  بهره بــرداری  مــورد  بــه زودی 

گرفــت.
ــگاه  ــز آزمایش ــت تجهی ــت: جه ــن زاده گف محس
وســائل  از  دســتگاه   4 بیمارســتان  ایــن 
ــه  ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــگاهی م آزمایش

عملیــات  پیشــرفته ترین  بــه  مجهــز  کــه 
ــه  ــک ب ــن نزدی ــت و همچنی ــگاهی اس آزمایش
چهارصــد و پنجــاه میلیــون تومــان اعتبــار بــرای 
ــن  ــر تأمی ــگاهی دیگ ــزات آزمایش ــد تجهی خری

ــت. ــده اس ش
ایــن مســئول افزود: تاکنــون کارهای ارزشــمندی 
بــا اســتفاده از ظرفیت خیــران مهریــزی در حوزه 
ســالمت صــورت گرفتــه اســت؛ ولــی معتقدیــم  
ایــن  در  مشــارکت ها  ایــن  ظرفیــت  بایــد 

ــد.  شهرســتان بیشــتر گســترش یاب
وی همچنیــن از حمیــــد بهـزادپــــور قهرمــان و 
افتخارآفریــن مهریــزی کــه در اقدامی شایســته، 
مــدال طــالی المپیــک فوتبــال ســاحلی خــود را 
بــه بیمارســتان فاطمة الزهــرا مهریــز اهــدا کــرده 

بــود، تشــکر و قدردانــی کــرد. فــارس

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
شــرکت های  گفــت:  کاشــان  شــهرداری 
ــا افزایــش هماهنگــی در حــوزه  خدمات رســان ب
حفــاری معابــر بایــد از تحمیــل هزینه هــای 

اضافــی بــر شــهر جلوگیــری کننــد.
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب ــین واحدی  محمدحس
ــران در  ــت وزی ــه هیئ ــق مصوب ــرد: طب ــان ک بی
ــر  ــزار نف ــش از 2۰۰ ه ــت بی ــا جمعی شــهرهای ب
ــور  ــی ام ــی هماهنگ ــیون عال ــئولیت کمیس مس
ــت  ــهرداری اس ــده ش ــر عه ــهر ب ــای ش حفاری ه

جهــت  بایــد  خدمات رســان  شــرکت های  و 
هرگونــه حفــاری در محــدوده شــهری بــا دریافت 
ــد. ــدام کنن ــهرداری اق ــه از ش ــای مربوط مجوزه
ــات شــهری  ــت خدم ــه معاون ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــط زیســت کاشــان در ســال گذشــته ب و محی
ــده  ــور نماین ــا حض ــدد ب ــات متع ــزاری جلس برگ
فرمانــداری کاشــان و نماینــدگان شــرکت های 
مخابــرات( و  بــرق، گاز  )آب،  خدمات رســان 

بــرای هماهنگی هــای الزم در اجــرای ضوابــط 
اقــدام کــرد، ادامــه داد: بــا همــکاری کارشناســان 
ــت شــیوه نامه و ســاختار تشــکیالتی  ایــن معاون
ــی  ــیون عال ــوزه کمیس ــرا در ح ــای اج و رونده

ــا  ــور حفاری هــای شــهر کاشــان ب هماهنگــی ام
توجــه بــه قوانیــن باالدســتی و تجربیــات مدیران 
کمیســیون در شــهر کاشــان و کالن شــهرهای 

ــن شــد. ــه و تدوی ــق تهی موف

معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
شــهرداری کاشــان ادامــه داد: کمیســیون عالــی 
ــه  ــه کمیت ــا دارای س ــور حفاری ه ــی ام هماهنگ
اســت کــه بــرای بررســی فنــی دتایل هــای 
پــرکاری و ترمیــم روکــش معابــر و  بررســی 
بــا  حفــاری  پروژه هــای  نداشــتن  تعــارض 
طرح هــای جامــع و تفصیلــی شــهر و نظــارت بــر 
ــان  ــرکت های خدمات رس ــاری ش ــای حف پروژه ه
انجــام  را  الزم  اقدامــات  آن هــا  پیمانــکاران  و 

می دهــد.
بــه  توجــه  بــا  واحدیــان خاطرنشــان کــرد: 
جلســات هماهنگــی برگزارشــده و آگاه کــردن 

نماینــدگان شــرکت های خدمات رســان و بــر 
اســاس رســالت های واگذارشــده طبــق قوانیــن 
باالدســتی کــه بــر عهــده شــهرداری کاشــان 
ــی را  ــکاری خوب ــرکت ها هم ــت، ادارات و ش اس

بــا شــهرداری در ایــن زمینــه داشــته اند.
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
شــرکت های  از  افــزود:  کاشــان  شــهرداری 
انتظــار  آن هــا  پیمانــکاران  و  خدمات رســان 
ــه  ــا ناظــران کمیت مــی رود همــکاری بیشــتری ب
حفــاری مناطــق و ناظــران عالیــه دبیرخانــه 
کمیســیون عالــی هماهنگــی امور حفاری مســتقر 
ــط زیســت  ــت خدمــات شــهری و محی در معاون
داشــته باشــند تــا از آســیب ها و مخاطــرات 
ــی  ــای اضاف ــا و هزینه ه ــده در حفاری ه ایجادش

ــد. ــری کنن ــهر جلوگی ــر ش ب

استانها

مدیر بیمارستان شهرستان مهریز:

مبلغ 2میلیارد تومان به بیمارستان مهریز کمک شده است

معاون خدمات شهری کاشان:

هرگونه حفاری منوط به دریافت مجوز از شهرداری است

دریاچه آهَنَک، جلوه 
ژئوتوریسم سیمین دشت   

در  واقــع  آَهَنــک در سیمین دشــت   دریاچــه 
فیروزکــوه، جلــوه بســیار زیبایــی از همراهــی 
طبیعــت و پدیده هــای زمین شناســی اســت کــه 
در اطــراف تهــران فضــای مفــرح و دل انگیــزی را 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــگران ایج ــرای گردش ب
شــگفت انگیزترین  از  یکــی  سیمین دشــت، 
روســتاهای شهرســتان فیروزکــوه اســت کــه نظیر 
نــدارد؛ همســایه های سیمین دشــت از طــرف 
ــن و شــرق گچــه، شــمال شــرق  شــمال حصارب
هســتند.  محمودآبــاد  جنــوب  و  زرین دشــت 
ــه  ــد ک ــی بلن ــه کوه ــز ب ــت نی ــرب سیمین دش غ
همــان بزکــوه یــا بزتــور اســت، تکیــه کــرده اســت.

اقتصــاد عمــده مــردم منطقــه بــر پایــه کشــاورزی 
و دامــداری اســت و البتــه کشــاورزی جــزو 
محصــوالت  اســت؛  اهالــی  غالــب  مشــاغل 

عمــده روســتا مشــتمل بــر گــردو، ســیب، زردآلــو 
ــدم و  ــار، گن ــدی، قیســی، یونجــه، کــدو، خی پیون

جــو اســت.
از گذشــته کــه راه هــای روســتایی بــه ماننــد 
وضعیــت فعلــی مناســب نبودنــد، همــه روزه 
در  شــمال   - تهــران  مســیر  در  قطــار  چنــد 
ایســتگاه سیمین دشــت توقــف می کــرد؛ ایجــاد 
بــرای  سیمین دشــت  در  بــزرگ  گلخانه هــای 
پــرورش گل ُرز، فرصــت مناســبی بــرای اشــتغال 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــه ایج منطق
ــان ســاده فارســی  ــه زب گویــش محلــی مــردم ب
اســت و قومیت هــای گوناگــون در آن زندگــی 
می کننــد؛ ولــی بــه قــدری صمیمــی هســتند کــه 
ــد  ــر می آین ــه نظ ــزرگ ب ــواده ب ــک خان ــد ی مانن
ــا  ــم نســبت نســبی ی ــا ه ــه بیشترشــان ب و البت

ــد. ســببی دارن
ــن  ــدن از اولی ــد از رد ش ــاده و بع ــدای ج در ابت
ــوه  ــوید؛ ک ــر« می ش ــه »کوی ــرباالیی وارد محل س

زیبایــی بــه نــام »انارکنــدو« در ایــن منطقــه قــرار 
دارد کــه منظــره زیبایــی را بــه وجــود آورده اســت. 
ــبز  ــیار سرس ــش بس ــس نام ــه برعک ــن محل ای
ــر  ــه دلیچــای و دو نه ــا وجــود رودخان اســت و ب
ــام گرفتــه کــه  ــر« ن آســیاب و نهــر اصلــی، »کوی
ــد  ــر می رس ــه نظ ــب دارد و ب ــای تعج ــیار ج بس
بــه دلیــل وســعت ایــن منطقــه نــام آن »کبیــر« 
ــن  ــه ای ــی ب ــتباه تلفظ ــا اش ــه ب ــوده و رفته رفت ب

ــام تغییــر پیــدا کــرده اســت. ن
ــالف  ــه برخ ــن منطق ــه ای ــا ک ــم از آنج ــاید ه  ش
ســایر مناطــق سیمین دشــت فاقــد درختــان 
مســن بیــش از 1۰۰ ســال اســت، در گذشــته 
 نــه چنــدان دور فاقــد درخــت، آب و علــف بــوده 
و ایــن موضــوع ســبب شــده تــا ایــن محلــه بــه 
نــام »کویــر« و بــه دلیــل قــرار گرفتــن در دامنــه 
کــوه »انــار کنــدو« کــه یکــی از کوه هــای زیبــای 
سیمین دشــت اســت، بــه نــام محلــه »انــار 

ــده شــود.  ــدو« نامی کن

#جاذبه_ها

روزنه
54 درصد از وسعت چهارمحال 
و بختیاری با خشکسالی شدید 

روبه روست
  مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــعت  ــار وس ــزار هکت ــون و 641 ه ــک میلی ــد از ی 54 درص
ــا خشکســالی شــدید روبه روســت کــه عــزم  ایــن اســتان ب
ــه پروژه هــای آبــی و در عیــن حــال  مســئوالن را در توجــه ب

ــد. ــی می طلب ــای زیرزمین ــع و آب ه ــظ مناب حف

 شــاهرخ پارســا افــزود: 87 درصــد از مســاحت چهارمحــال 
و بختیــاری بــا خشکســالی مواجــه اســت؛ امــا 54 درصــد 

آن شــدید اســت.
ــالی در  ــده خشکس ــاله پدی ــتیالی 1۰ س ــان اس ــا بی وی ب
ــاری  ــی ج ــال زراع ــرد: س ــار ک ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
ــی آغــاز شــده کــه  ــا شــهریورماه 96( در حال )مهرمــاه 95 ت
ــت. ــوده اس ــه ب ــر مواج ــا 4۰ روز تاخی ــا ب ــزان بارش ه می

ــا  ــک ت ــتان را این ــا در اس ــن بارش ه ــش میانگی ــا کاه پارس
824 میلیمتــر عنــوان کــرد و ادامــه داد: ایــن رقــم بیانگــر آن 
اســت کــه از نظــر بارش هــا بــه میــزان 1.5 ســال بــا کاهــش 

بــارش مواجــه هســتیم.
وی بیــان کــرد: ایــن رقــم در حالــی اســت کــه در ایســتگاه 
پربــارش کوهرنــگ کــه بــه نوعــی سرچشــمه ســه رودخانــه 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــی از دز ب ــده رود و بخش ــم کارون، زاین مه
میــزان بارش هــا بــا کمبــود 2 برابــر میانگیــن یکســاله اســت.

پارســا تصریــح کــرد: وضعیــت خشکســالی در چهارمحــال و 
بختیــاری بــه حــدی نگران کننــده اســت کــه کاهــش بــارش 
ــبت  ــاه 96( نس ــا تیرم ــر 95 ت ــاری )مه ــی ج ــال زراع در س
بــه میانگیــن بلندمــدت دوره مشــابه 15درصــد و در بعضــی 
ایســتگاه های هواشناســی نظیــر مالخلیفــه لــردگان 3۰ 
ــم در  ــن رق ــه ای ــی ک ــت؛ درحال ــده اس ــزارش ش ــد گ درص

کشــور حــدود 9 درصــد اســت. ایرنــا 

اختصاص 2۱۰ میلیارد تومان اعتبار 
به فاضالب شهری میبد

ــر شــبکه  ــد در 54۰ کیلومت ــروژه فاضــالب شــهری میب پ
زمانبنــدی  در  تصفیه خانــه  و  پمپــاژه  ایســتگاه  یــک 

5ســاله و در 3 فــاز اجــرا می شــود.
ــت:  ــد گف ــتان میب ــالب شهرس ــس اداره آب و فاض   رئی
ــش  ــار از بخ ــان اعتب ــارد توم ــا 21۰ میلی ــروژه ب ــن پ ای

ــت.  ــام اس ــال انج ــی درح خصوص
 احمدبنــا افــزود: پــروژه فاضــالب شــهری میبــد در 54۰ 
کیلومتــر شــبکه، یــک ایســتگاه پمپــاژه و تصفیه خانــه در 

زمانبنــدی 5 ســاله و در3 فــاز اجــرا می شــود.
ــروژه  ــن پ ــر از ای ــر 32 کیلومت ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــان  ــان امــام، خیاب ــه خیاب در خیابان هــای اصلــی از جمل

ــه ای و یخــدان انجــام شــده اســت. آیــت هللا خامن
فرمانــدار میبــد در بازدیــد از رونــد پیشــرفت ایــن پــروژه 
ــر در  ــروژه 12۰ لیت ــن پ ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب اشــاره ک
ثانیــه آب تصفیه شــده بــه صنعــت پــاک و فضــای ســبز 

ــق می شــود. ــن شهرســتان تزری ای
فرمانــدار میبــد در بازدیــد از رونــد پیشــرفت ایــن پــروژه 
گفــت: پــروژه فاضــالب شــهری میبــد بــا اعتبــارات 

ــود. ــرا نب ــل اج ــی قاب دولت
حســین فــالح افــزود: بــا پیگیری هــای فرمانــداری، 
امــام جمعــه، نماینــده مــردم میبــد و تفــت در مجلــس 
شــورای اســالمی، پیمانــکار مناســب ایــن پــروژه انتخــاب 
ــی برخــوردار  شــد و در حــال حاضــر از پیشــرفت مطلوب

اســت.
ــد 12۰  ــه و تولی ــا تصفی ــروژه ب ــن پ ــح کرد:ای فــالح تصری
ــش  ــن آب در بخ ــا را در تامی ــاز م ــه آب، نی ــر در ثانی لیت
صنعــت و فضــای ســبز برطــرف خواهد کــرد. صداوســیما 

47 طرح اقتصاد مقاومتی در 
عنبرآباد به بهره برداری رسیده است

ــی،  ــرح صنعت ــان 62 ط ــت: از می ــاد گف ــدار عنبرآب  فرمان
کشــاورزی و معدنــی تعییــن و ابالغ شــده از ســوی ســتاد 
ــه  ــون 47 طــرح آن ب ــی تاکن فرماندهــی اقتصــاد مقاومت
ثمــر رســیده و بــا تــالش بیشــتر صاحبــان طرح هــا بقیــه 
آن هــا یعنــی 15 طــرح دیگــر نیــز بــر اســاس برنامه ریــزی 

در حــال تکمیــل هســتند.
  محمــد حجتی پــور افــزود: در بخــش کشــاورزی 5 طــرح 
ــر و در بخــش صنعــت 4۰ طــرح  ــا اشــتغال زایی 81۰ نف ب
ــال  ــتان در ح ــن شهرس ــر در ای ــتغال زایی 524 نف ــا اش ب

اجــرا شــدن اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: در زمینــه معــادن هــم در ایــن 
ــدازی اســت  ــال راه ان ــن در ح ــدن تراورت شهرســتان 2 مع
ــغل  ــر ش ــرای 5۰۰ نف ــدن، ب ــن مع ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ک

ــد. ــد ش ــاد خواه ایج
وی اظهــار کــرد: کمبــود نقدینگــی و اعتبــار بانکــی و 
طوالنــی شــدن زمــان پرداخــت تســهیالت، از عمــده 
مشــکالت ســرمایه گذاری در ایــن شهرســتان اســت.

موانــع  ایــن  اگــر  تصریــح کــرد:  عنبرآبــاد   فرمانــدار 
برداشــته  پــای ســرمایه گذاران  از پیــش  و مشــکالت 
ــق و شــتاب  شــود، طرح هــا و پروژه هــای ســرمایه ای رون

ــت. ــد گرف ــتری خواهن بیش
وی ادامــه داد: تمامــی طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی 
عنبرآبــاد توســط اســتاندار کرمــان پیگیــری می شــود؛ لــذا 

ــه اســت. ــن زمین ــن نشــان از جدیــت اســتاندار در ای ای
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان نیــز در ادامــه 
ــادی و  ــد اقتص ــه رش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ای
اشــتغال شهرســتان های جیرفــت و عنبرآبــاد در گــرو 
ــر نگــرش در بخــش کشــاورزی  اســتفاده درســت و تغیی
اســت، گفــت: بــا اســتفاده بهینــه از آب و کــود و افزایــش 
بهــره وری از آب، زمینــه اســتفاده درســت را از بخــش 

ــم. ــم کنی ــد فراه ــاورزی بای کش
ــتان  ــرد: در 2 شهرس ــار ک ــب زاده اظه ــدی طبی ــید مه س
ــات  ــداران اقدام ــکاری فرمان ــا هم ــاد ب ــت و عنبرآب جیرف
خوبــی در زمینــه کارهــای زیربنایــی و مســائل اقتصــادی 
ــاق  ــری ات ــا پیگی ــه ب ــه ک ــام گرفت ــرمایه گذاری انج و س
ــگاه  ــه جای ــتان ب ــن 2 شهرس ــه ای ــم ک ــی امیدواری بازرگان

ــند. ایرنــا ــود برس ــی خ واقع

معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره کل 
بختیــاری  و  چهارمحــال  جوانــان  و  ورزش 
ــر 2  ــغ ب ــاری بال ــت: در ســال جــاری اعتب گف
میلیــارد و 4۰۰ میلیــون تومــان بــرای ســاخت 
خانــه جــوان در مرکــز اســتان اختصــاص 
ــرای  ــری ب ــال پیگی ــه در ح ــت ک ــه اس یافت

ــتیم. ــن هس ــت زمی دریاف
حســین زمانــی اظهــار کــرد: بــه دلیــل تفکیــک 
ــام  ــوان انج ــه ج ــاح خان ــازمان افتت ــن س ای
نشــده و مــکان اختصــاص داده شــده بــه ایــن 

امــر نیــز اســتیجاری اســت.
ــوان  ــه شــعار ســال تحــت عن ــا اشــاره ب وی ب
اشــتغال«  و  تولیــد  مقاومتــی،  »اقتصــاد 
تصریــح کــرد: در راســتای تحقــق ایــن شــعار 

 IGO ایــن ســازمان در نظــر دارد فعالیــت 
ــن ســازمان را  ــاد در ای و ســازمان های مردم نه
بــه ســمت اشــتغال و کارآفرینــی ســوق دهــد.

وی افــزود: تفکیــک بخــش جوانــان از ورزش 
اســت  امــری ضــروری  ایــن ســازمان   در 
ــه شــکل کارشناســی  و باعــث انجــام کارهــا ب

می شــود.
ــن  ــک ای ــورت تفکی ــه داد: در ص ــی ادام زمان
ــبی  ــرایط مناس ــان ش ــوزه جوان ــش، ح دو بخ
 نســبت بــه گذشــته پیــدا می کنــد و اعتبــارات 
ــش  ــن بخ ــه ای ــز ب ــتری نی ــات بیش و امکان

ــت. ــد گرف ــق خواه تعل
وی اضافــه کــرد: امــور جوانــان ایــن اداره  
و  ازدواج، مســکن  اشــتغال،  زمینــه  در  کل 

هویت بخشــی جوانــان، فعــال و در تــالش 
ــی  ــتگاه متول ــک دس ــوان ی ــه عن ــا ب ــت ت اس
درخصــوص ایجــاد نشــاط و دوری از فرهنــگ 

ــود. ــع ش ــر واق ــرب مؤث غ
زمانــی تصریــح کــرد: اگــر در ســطح کالن 
ــوزه  ــار ح ــاخص در چه ــی ش ــی تصمیم و مل
عنــوان  بــه  اشــتغال  در  به ویــژه  مذکــور 
ــه  ــان گرفت ــی جوان ــکل فعل ــن مش  عمده تری
و عملیاتــی و در ســطوح میانــی هــم اجرایــی 
شــود، نتیجــه آن در جامعــه ملمــوس خواهــد 

شــد.
معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره کل 
ــرد:  ــان ک ــتان خاطرنش ــان اس ورزش و جوان
ــاد در  ــازمان مردم نه ــم 5۰ س ــت یازده در دول

ایــن اداره کل ایجــاد شــد کــه ایــن ســازمان ها 
ــد. ــت بودن ــت دول ــورد حمای م

ــاماندهی  ــتاد س ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اینکــه مســئول  بــر  امــور جوانــان عــالوه 
ــد  ــان اســت بای سیاســتگذاری در حــوزه جوان
مطالبه گــر نیــز باشــد، افــزود: ماهانــه 25 
دســتگاه در جلســات ســتاد ســاماندهی امــور 
جوانــان در اســتان شــرکت می کننــد و بــه 

طــرح مســائل جوانــان می پردازنــد.
چهارمحــال  بیــان کــرد:  ادامــه  در   زمانــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــال متوال ــه س ــاری س و بختی
در ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان در کشــور 
جــزء ســه اســتان برتــر شــناخته شــده              

اســت. ایســنا 

اعتبار میلیاردی برای  ساخت خانه جوان در چهارمحال و بختیاری

،،
یــا  یــک  در  نتوانیــم  کــه  زمانــی  تــا 
چنــد اســتان مدلــی را ایجــاد کنیــم 
کــه اختیــارات کامــل اقتصــادی بــه 
مدیــران ارائــه دهــد و نهــاد اقتصــادی 
مختار ایجاد شود، در تحقق اقتصاد 
مقاومتــی توفیــق چندانــی نخواهیــم 

داشــت



ــزاق  ــح ب ــه ترش ــان اینک ــا بی ــب زاده ب ــژن نقی ــر بی  دکت
و غــدد بزاقــی امــری ضــروری و مــورد نیــاز بــدن 
ــق  ــان، حل ــی در محــدوده ده ــدد بزاق ــت: غ اســت، گف
و تــا حــدودی حنجــره قــرار می گیرنــد. ایــن غــدد 
ــیم  ــک تقس ــزرگ و کوچ ــی ب ــده بزاق ــته غ ــه دو دس ب
ــن و  ــی، س ــتم عصب ــر سیس ــت  تاثی ــه تح ــوند ک می ش
ســایر فاکتورهــا بــه ترشــح بــزاق و مرطــوب نگهداشــتن 

می پردازنــد. دهــان 
اســتاد بخــش گــوش و حلــق و بینــی بیمارســتان 
ــدد  ــح غ ــن، ترش ــش س ــا افزای ــد: ب ــادآور ش ــان ی لقم
بزاقــی در دهــان کاهــش می یابــد کــه بــه افــراد توصیــه 
ــن  ــاص، ای ــی خ ــای غذای ــت رژیم ه ــا رعای ــود ب می ش

ــد. ــرل کنن ــزان را کنت می

ــکی  ــوم  پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ای
شــهید بهشــتی خاطرنشــان کــرد: تومورهــای بدخیــم در 
ــا ۶۰ ســال و تومورهــای خوش خیــم  ــاالی ۵۰ ت ــراد ب اف
ــوند. در  ــده می ش ــال دی ــا ۵۰ س ــاالی ۴۰ ت ــراد ب در اف
واقــع می تــوان گفــت تومورهــای غــدد بزاقــی در ســنین 
بــاال و در دهه هــای چهــارم بــه بعــد در افــراد بــروز 

می کنــد.
ــروز  ــت: ب ــرطان گف ــن س ــم ای ــه عالئ ــه ب ــا توج وی ب
ــدم  ــورم و ع ــاد ت ــب ایج ــی موج ــدد بزاق ــای غ توموره
فــرد در حرکــت دهــان  ناتوانــی  و  تقــارن صــورت 
می شــود. بــه افــراد توصیــه می شــود بــه محــض 
مشــاهده هــر گونــه تــورم در ناحیــه غــدد بزاقــی یــا عدم 

ــد. ایســنا ــه کنن ــک مراجع ــه پزش ــورت ب ــارن ص تق

 رئیــس اداره نظــارت و ارزیابــی فرآورده هــای غذایــی 
و آشــامیدنی بــا منشــأ دامــی و دریایــی ســازمان غــذا 
و دارو گفــت: افــرادی کــه بــه دلیــل داشــتن پروتئیــن 
زیــاد، از خــوردن شــیر منــع شــده اند، آب ماســت بــه 
ــه  ــان توصی ــه آن ــب ب ــن مناس ــک جایگزی ــوان ی عن

می شــود.
ماســت  آب  دربــاره  دادمهــر  علی اکبــر  دکتــر 
ــی  ــت، مایع ــت: آب ماس ــه داد و گف ــی ارائ توضیحات
ــیده  ــیر جوش ــت از ش ــه ماس ــگام تهی ــه هن ــت ک  اس
ســطح  روی  و  می شــود  تشــکیل  غلیظ شــده  و 
ماســت قــرار می گیــرد. آب ماســت مقــدار کمــی 

چربــی و پروتئیــن دارد.
دادمهــر اضافــه کــرد: همچنیــن آب ماســت دارای 

مقادیــر زیــادی مــواد معدنــی، به ویــژه کلســیم و 
ویتامین هــای محلــول در آب مثــل ویتامیــن ب 2 
و ویتامیــن ب ۶ اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــه فــردی 
کــه بایــد چربــی و پروتئیــن کمــی مصــرف کنــد و در 
مقابــل بــه مــواد معدنــی و ویتامیــن نیــاز دارد، توصیه 

ــد. ــرف کنن ــتری مص ــت بیش ــود آب ماس می ش
 وی اظهــار داشــت: آب ماســت دارای مقادیــر کمــی 
پروتئیــن اســت و بــدن می توانــد بــه راحتــی از 
ــتفاده  ــوب اس ــور مطل ــه ط ــن ب ــدار پروتئی ــن مق ای
کنــد؛ بنابرایــن بــرای افــرادی کــه بــه دلیــل داشــتن 
ــده اند، آب  ــع ش ــیر من ــوردن ش ــاد، از خ ــن زی پروتئی
ــوان یــک جایگزیــن مناســب توصیــه  ــه عن ماســت ب

خبرآنالیــن می شــود. 

متخصص گوش، حلق و بینی:

تورم در ناحیه غدد بزاقی را جدی بگیرید
تأکید سازمان غذا و دارو:

شیر نمی خورید، آب ماست بخورید

چای سیاه
در طــب ســنتی ماننــد طــب جدیــد تعــادل در 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــی بس ــواد غذای ــرف م مص
ــی، اگــر  ــد بســیاری از مــواد غذای اســت. مانن
ــم  ــرف نکنی ــتی مص ــه درس ــیاه را ب ــای س چ
بخش هــای  بــرای  را  فراوانــی  مشــکالت 

ــد آورد. ــود خواه ــه وج ــدن ب ــف ب مختل
 نوشیدن چای چه موقع خطرناک 

است؟
ــه  ــر ب ــی اگ ــواد خوراک ــه م ــر گون ــرف ه مص
انــدازه کافــی و معقــول باشــد، نه تنهــا خطــری 
بــرای بــدن نــدارد، بلکــه مفیــد نیــز هســت؛ اما 
چنانچــه همیــن مــاده خوراکــی بیــش از حــد 
ــرات  ــود، مض ــرف ش ــت مص ــول و نادرس معم
بســیاری بــرای بــدن در پــی دارد. چــای ســیاه 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و مصــرف 
بیــش از حــد آن آســیب های فراوانــی بــه 

ــد. ــدن وارد می کن ب
بــدن کــه مــورد آســیب  نقطــه در  اولیــن 
ــرد،  ــرار می گی ــای ق ــد چ ــش از ح ــرف بی مص
ــی  ــوان یک ــه عن ــه ب ــت ک ــدان اس ــای دن مین
ــیدگی  ــدن و پوس ــره ش ــم در تی ــل مه از عوام

ــی رود. ــمار م ــه ش ــدان ب دن
 چه زمانی نوشیده شود؟

ــه  ــای در چ ــه چ ــت ک ــم اس ــئله مه ــن مس ای
ســاعتی از روز مصــرف شــود و توصیــه بــر ایــن 
اســت کــه بــه علــت خالــی بــودن معــده، افــراد 
ــای  ــیدن چ ــذا از نوش ــل از غ ــاعت قب ــک س ی

ــد.  بپرهیزن
بالفاصلــه بعــد از غــذا نیــز نبایــد چــای مصــرف 
شــود؛ چــرا کــه مصــرف چــای بالفاصلــه پــس 
ــک،  ــید فولی ــذب اس ــش ج ــه کاه ــذا ب از غ
آهــن و کلســیم در بــدن منجــر می شــود و بــه 
مــرور مشــکالتی همچــون پوکــی اســتخوان در 

افــراد را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــه مصــرف کــم چــای ســیاه در طــول روز  البت
ــاب  ــش اعص ــه و آرام ــر کلی ــرد بهت ــه عملک ب
کمــک می کنــد و مــا ایرانی هــا بایــد یــاد 
ــدار کــم و  ــه مق ــاده ای را ب ــه هــر م ــم ک بگیری

ــم. ــرف کنی ــده مص ــزان تعیین ش ــه می ب
 چرا با خوردن بعضی از انواع چای 

ترش می کنیم؟
ــه  ــده ب ــس مع ــم ریفالک ــد ه ــای می توان چ
ــری از  ــم در جلوگی ــد و ه ــدید کن ــری را تش م

ــد.  ــر باش ــس مؤث ریفالک
و  معــده  تقویت کننــده  مرغــوب،  چــای 
ــه آن  ــر ب ــت و اگ ــه آن اس ــده دهان محکم کنن
مــواد آروماتیــک )عطردهنــده( افــزوده نشــود 
و دیــردم، دبــش، گــس و قــدری تلخ مــزه 
می کنــد  محکــم  را  معــده  دهانــه   نباشــد، 
و از طریــق افزایــش تونوســیته عضــالت صــاف 
اســفنکتر تحتانــی مــری، جلــوی ریفالکــس را 

می گیــرد. تبیــان

پزشــکی  ســازمان  رئیــس  شــجاعی،  احمــد 
قانونــی کشــور، درخصــوص آمــار پرونده هــای 
ــار داشــت: در  بررسی شــده در ســال گذشــته اظه
ــه یــک میلیــون و 7۶۰ هــزار  ســال 9۵ نزدیــک ب
و 8۵3 پرونــده در ســازمان پزشــکی قانونــی 
ــال  ــه س ــبت ب ــار نس ــن آم ــه ای ــد ک ــی ش بررس
ــوده  ــراه ب ــدی هم ــی 2 درص ــا افزایش ــته ب گذش

ــت. اس
وی درخصــوص آمــار مراجعیــن بــه ســازمان 
ــک  ــح داد: در ســال 9۵ ی ــی توضی پزشــکی قانون
ــکی  ــه پزش ــر ب ــزار و 888 نف ــون و ۵9۴ ه میلی
قانونــی مراجعــه کرده انــد. همچنیــن تعــداد یــک 
میلیــون و 97۴ هــزار و 2۴9 نفــر معاینــه بالینــی 

شــده اند کــه ایــن آمــار نیــز نســبت بــه ســال 9۴ 
ــوده اســت. ــا رشــد 2.۵درصــدی همــراه ب ب

 شــجاعی افــزود: در ســال 9۴ حــدود ۵۶۴ هــزار 
و 223 نفــر بــه دلیــل نــزاع بــه ایــن مرکــز 
ــه  ــد کــه ایــن آمــار در ســال 9۵ ب مراجعــه کرده ان
ــار  ــا آم رشــد منفــی 3 درصــد رســیده اســت؛ ام
مراجعــات بــه دلیــل تصادفــات نســبت بــه ســال 
ــه  ــوده؛ ب ــراه ب ــا افزایــش ۶.۴ درصــدی هم 9۴ ب
 طــوری  کــه در ســال 9۵، 333 هــزار و 71 نفــر بــه 
ــن  ــه ای دلیــل مصدومیــت در حــوادث رانندگــی ب

ــته اند. ــه داش ــازمان مراجع س
کشــور  قانونــی  پزشــکی  ســازمان  رئیــس 
ــر روی  ــات انجام شــده ب درخصــوص تمــام معاین

ــر  ــده ب ــات انجام ش ــح داد: معاین ــاد توضی اجس
روی اجســاد در ســال 9۴، تعــداد ۵7 هــزار و ۶33 
نفــر بــوده کــه ایــن تعــداد بــا رشــدی حــدود یــک 
درصــد در ســال 9۵ بــه عــدد ۵8 هــزار و 181 نفــر 

رســیده اســت.
وی ادامــه داد: درخصــوص اجســاد مــورد معاینــه 
ــن  ــت مهم تری ــد گف ــال 9۵، بای ــه در س قرارگرفت
علــل فــوت افــراد، حــوادث رانندگــی بــوده اســت 
کــه خوشــبختانه نســبت بــه ســال 9۴ بــا کاهــش 
بوده ایــم. همچنیــن 8  مواجــه  درصــدی   3.9
ــی  ــای قلب ــل بیماری ه ــه دلی ــر ب ــزار و ۵7 نف  ه
ــه  ــد ک ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــی ج و عروق
ایــن آمــار نیــز نســبت بــه ســال 9۴ بــا افزایــش 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــدی هم ــدود 12 درص ح
ــرف  ــی از مص ــرگ ناش ــوص م ــجاعی درخص ش
مــواد مخــدر و روانگــردان گفــت: متأســفانه مــرگ 
ناشــی از مصــرف مــواد مخدر در ســال 9۵ نســبت 
ــش  ــد افزای ــدود ۶.2 درص ــش، ح ــال پی ــه س ب

پیــدا کــرده اســت.
کشــور  قانونــی  پزشــکی  ســازمان  رئیــس 
درخصــوص عملکــرد آزمایشــگاه سم شناســی 
ــح داد: در ســال  ــی توضی ســازمان پزشــکی قانون
ایــن  در  پرونــده   ۶19 و  هــزار  حــدود ۴7   9۵
آزمایشــگاه بررســی شــده کــه ایــن آمــار در ســال 
ایــن  در  و  بــوده  مــورد  و ۴۶7  9۴، ۴۵ هــزار 
خصــوص نیــز بــا رشــد ۵ درصــد مواجــه بوده ایــم.

وی در ادامــه درخصــوص پرونده هــای کارشــده در 
آزمایشــگاه ســرولوژی اظهــار داشــت: در ســال 9۴ 
تعــداد 18 هــزار و 1۴۰ پرونــده در ایــن آزمایشــگاه 

کار شــده کــه در ســال 9۵، ایــن آمــار بــه تعــداد 17 
هــزار و ۴2۰ پرونــده رســیده اســت.

کارشــده  پرونده هــای  درخصــوص  شــجاعی 
آمــار  داد:  توضیــح  ژنتیــک  آزمایشــگاه  در 
پرونده هــای کارشــده در ایــن آزمایشــگاه در ســال 
ــه ســال 9۴، رشــدی معــادل 38.۶  9۵ نســبت ب
درصــد داشــته اســت؛ بــه  طــوری  کــه در ســال 9۵ 
تعــداد ۶ هــزار و 2۴8 پرونــده در ایــن آزمایشــگاه 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس م
رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور افــزود: 
ــل ژنتیکــی از  در ۶ اســتان کشــور 1۰ هــزار پروفای
ــی  ــک ژنتیک ــده و در بان ــع آوری ش ــان جم متهم
ســازمان پزشــکی قانونــی نگهــداری می شــود 
ــازمان  ــن س ــالش ای ــا ت ــال ب ــم امس و امیدواری
تعــداد ایــن پرونده هــا بــه 3۰ هــزار عــدد افزایــش         

یابــد. فــارس
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رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح کرد:

حوادث رانندگی، رکورددار آمار مرگ و میر در کشور

تازههایپزشکی

پیاده روی موجب افزایش هوش 
می شود

 بــه گفتــه محققــان دانشــگاه  هایلنــدز نیومکزیکــو
ضربــه پاهــا هنــگام پیــاده روی، فشــار امــواج را از 
ــه شــکل  ــد کــه ب ــی ارســال می کن ــق عــروق خون طری
ــه  ــی موجــب افزایــش رســیدن خــون ب ــب توجه جال

مغــز می شــود.
محققــان بــا اســتفاده از ســونوگرافی غیرتهاجمــی 
جریــان خــون مغــزی نیم کــره ای یــا CBF هــر 
ــتاده  ــگام ایس ــالم را هن ــوان س ــز 12 ج ــرف مغ دو ط

اندازه گیــری کردنــد. پیــاده روی  و  اســتراحت 
در  پــا  در حالــی کــه ضربــه  دریافتنــد  محققــان 
پیــاده روی در مقایســه بــا دویــدن مالیم تــر بــود      
امــا پیــاده روی امــواج فشــار بزرگــی را در بــدن تولیــد 
می کنــد کــه بــه شــکل جالــب توجهــی موجــب 

افزایــش جریــان خــون بــه مغــز می شــود.
بــه گفتــه محققــان، داده هــای جدیــد نشــان می دهــد 
ارتبــاط  و  پویاســت  بســیار  مغــز  خــون  جریــان 
مســتقیمی بــا فشــارهای آئــورت چرخــه ای دارد. 
ــون  ــان خ ــر جری ــک ب ــرات همودینامی ــل تاثی تسلس
مغــز انســان در زمــان رکاب زدن، پیــاده روی و دویــدن 

ــت. اس
بهینه ســازی  فعالیت هــا موجــب  ایــن  درحقیقــت 
عملکــرد مغــز و حــس خــوب آرامــش هنــگام ورزش 

مهــر می شــود. 

 زمان یائسگی در خطر بروز 
نارسایی قلبی تاثیر دارد

ــس  ــزار زن را پ ــش از 28 ه ــای بی ــان داده ه محقق
از ســن یائســگی کــه در شــروع مطالعــه، مبتــال بــه 

بیمــاری قلبــی نبودنــد، بررســی کردنــد.
ــان  ــد زن ــا ۵ درص ــال، تنه ــن 13 س ــول میانگی در ط
ــتری  ــتان بس ــی در بیمارس ــایی قلب ــل نارس ــه دلی ب

شــدند.
ــد؛  ــاق می افت یائســگی پــس از ســن ۴۵ ســال اتف
ــل  ــال قب ــن س ــی از آن از چندی ــرات ناش ــا تغیی ام

آغــاز می شــود.
در ایــن مطالعــه مشــخص شــد یائســگی زودهنــگام 
ــت  ــط اس ــی مرتب ــایی قلب ــر نارس ــش خط ــا افزای  ب
و ایــن ارتبــاط در زنانــی کــه بــه طــور طبیعــی یائســه 
شــده بودنــد در مقایســه بــا یائســگی ناشــی از 

ــود. ــر ب ــب قوی ت ــه مرات ــی ب جراح
ــچ گاه  ــه هی ــی ک ــد زنان ــان دریافتن ــن محقق همچنی
ــاالی  ــک ب ــرض ریس ــد، در مع ــده بودن ــه دار نش بچ
ــمت  ــه س ــتند ک ــرار داش ــی ق ــایی قلب ــی نارس نوع
چــپ قلبشــان در ریلکــس شــدن ناموفــق بــود. بــه 
گفتــه محققــان ایــن ارتبــاط ناشــی از نابــاروی نبــود.

بــه گفتــه محققــان، مطالعــات قبلــی نشــان داده بود 
ــال های  ــول س ــود در ط ــی موج ــون جنس ــه هورم ک
ــر  ــی تاثی ــاری قلب ــک بیم ــر ریس ــان ب ــاروری زن ب
ــر دوره  ــون تحــت تاثی ــن هورم ــزان ای ــذارد. می می گ

ــت. بیتوتــه ــارداری اس ــه و ب ــادات ماهان ع

تغذیه
متخصص تغذیه: 

چاقی شکمی، عامل ابتال به 
»سندرم متابولیک« است

بیماری هــای مزمــن اغلــب عوارضــی ایجــاد می کننــد کــه 
ایــن عــوارض باعــث کاهــش طــول عمــر فــرد می شــود. 
یکــی از ایــن بیماری هــای مزمــن، چاقــی اســت کــه 
در میــان مــردم بــه شــکل های متفــاوت بــروز پیــدا 

می کنــد.
ــت علمــی دانشــگاه  ــد کالهــدوزان، عضــو هیئ ــر مجی دکت
ــر  ــاق ب ــان چ ــداد زن ــوال تع ــت: معم ــوالد، گف ــی ف صنعت
مــردان فزونــی دارد و عــوارض چاقــی نیــز در آن هــا 

ــت. ــهودتر اس مش
ــع  ــه تجم ــاس منطق ــر اس ــت: ب ــان داش ــه بی وی در ادام
ــرینی رانی  ــکمی و س ــته ش ــه دو دس ــا ب ــی، چاقی ه چرب
ــه  ــه ب ــکمی )ک ــوع ش ــی ن ــوند. چاق ــیم بندی می ش تقس
ــردان  ــان م ــتر در می ــده( بیش ــبیه ش ــیب تش ــکل س ش
دیــده می شــود؛ امــا چاقــی نــوع ســرینی رانی )کــه 
ــده  ــان دی ــی تشــبیه شــده( بیشــتر در زن ــه شــکل گالب  ب

می شود.
ایــن متخصــص تغذیــه خاطرنشــان کــرد: در چاقــی 
ــه  ــت ب ــر مقاوم ــی نظی ــای مهم ــکمی، بیماری ه ــوع ش ن
انســولین و عــدم تحمــل گلوکــز، افزایــش انــدازه دور کمــر،  
افزایــش چربی هــای خــون و افزایــش فشــار خــون )کــه 
ــتر  ــود( بیش ــه می ش ــک گفت ــندرم متابولی ــوع س در مجم

دیــده می شــود.
وی افــزود: حتــی در افــرادی کــه وزن نرمــال دارنــد، 
چاقــی نــوع شــکمی بــا افزایــش ســن و به  ویــژه در 

می  شــود. بیشــتر  مــردان 
مولــف کتاب هــای »درمــان چاقــی، پیشــگیری و درمــان 
ــاب  ــی« و کت ــود شــیوه زندگ ــا اصــالح و بهب ــا ب بیماری ه
ــدازه دور  »ســبک زندگــی ســالم« تاکیــد کــرد: نســبت ان
ــا  ــر از 1 در مــردان ی ــا بزرگ ت ــه باســن، مســاوی ی کمــر ب
ــی  ــان دهنده چاق ــان، نش ــر از۰/8 در زن ــاوی و بزرگ ت مس
ــا  ــط ب ــای مرتب ــر بیماری ه ــش خط ــکمی و افزای ــوع ش ن

چاقــی اســت.
ایــن متخصــص تغذیــه دربــاره اســتفاده از ورزش در درمان 
چاقــی بیــان داشــت: در درمــان چاقــی و اضافــه وزن، کلیــه 
ــق(  ــب و تعری ــش قل ــه شــرط تپ ــی )ب ــای بدن فعالیت ه

هــم بــرای زنــان و هــم مــردان مؤثــر اســت.
وی افــزود: همچنیــن تفریحات ورزشــی پایــان هفته نظیر 
 کوهنــوردی و بازی هــای دســته جمعی) نظیــر فوتبــال 
ــن شــیوه های توصیه شــده  ــه بهتری ــال و ...(، از جمل والیب

بــرای اغلــب مــردم به ویــژه جامعــه تحصیلکــرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: اگرچــه فعالیت هــای ورزشــی 
و تمرینــی شــدید و غیرمتعــارف ســبب کاهــش وزن 
می شــوند، امــا اغلــب بــه دو دلیــل، چاقــی حتــی بیــش 
ایــن  اینکــه معمــوال  بازمی گــردد؛ نخســت  پیــش  از 
ــروع  ــت ش ــزه موق ــک انگی ــا ی ــی ب ــای ورزش  فعالیت ه
و پــس از مدتــی بــه علــت نامتجانــس بــودن بــا زندگــی 

ــوند. ــع می ش قط
 دلیــل دوم ایــن اســت کــه ایــن فعالیت هــا باعــث ایجــاد 
ــال آن افزایــش مصــرف مــواد  ــه دنب اشــتهای بیشــتر و ب

ــوند. ایمنــا ــی می ش غذای

زیبایی

3 سم خطرناکی که »الک ناخن« 
وارد بدن شما می کند

از  بســیاری  کــه  داده  نشــان  جدیــد  مطالعــات 
بیشــتر  بســیار  ناخــن  الک  برندهــای  محبوب تریــن 
از آنچــه بــه نظــر می رســد، می تواننــد مضــر باشــند. 
ــا  ــا آی ــد؛ ام ــان از الک ناخــن اســتفاده می کنن بیشــتر زن
می دانســتید الک هــای ناخــن حــاوی ترکیبــات شــیمیایی 
ســمی هســتند کــه می تواننــد نه تنهــا از نظــر ظاهــری بــه 
ــز مشــکل آفرین  ــه از درون نی ــانند، بلک ــدن آســیب برس ب

ــند؟ باش
طــی یــک مطالعــه کــه بــا حضــور 2۴ زن کــه از الک 
ــد صــورت گرفــت، پژوهشــگران  ناخــن اســتفاده می کردن
ــدن ایــن  شناســایی نشــانه های ســموم شــیمیایی را در ب
افــراد مــورد بررســی قــرار دادنــد؛ در همیــن راســتا آن هــا 
ــه یافتــن ســموم در بــدن تمــام شــرکت کنندگان  موفــق ب

ــد. ــا الک ناخــن مرتبــط بودن شــدند کــه ب
تنهــا 1۰ ســاعت پــس از اســتفاده از الک ناخــن، 1۰۰ درصــد 
ــان  ــفات را نش ــل فس ــانه های تریفنی ــرکت کنندگان نش ش

دادنــد.
2۰ درصــد از الک هــای ناخــن موجــود در بــازار حــاوی یــک 
مــاده شــیمیایی خطرنــاک هســتند کــه حتــی در فهرســت 

مــواد تشــکیل دهنده بــه آن اشــاره نشــده اســت!
 تریفنیل فسفات چیست؟

یکــی از نگرانی هــای عمــده دربــاره تریفنیــل فســفات 
ایــن اســت کــه در سیســتم غــدد درون ریــز انســان 
ــر تنظیــم  ــد ب اختــالل ایجــاد می کنــد؛ ایــن مــاده می توان
هورمونــی، سوخت و ســاز، بــاروری و رشــد تاثیرگــذار باشــد.

ایــن مســئله به ویــژه بــرای دخترانــی کــه بــه طــور منظــم از 
ــکل آفرین  ــد مش ــد، می توان ــتفاده می کنن ــن اس الک ناخ
ــدی از  ــی کلی ــالم، بخش ــی س ــد هورمون ــرا رش ــد؛ زی باش
ــد رشــد آن هــا محســوب می شــود؛ ایــن در شــرایطی  رون
اســت کــه تریفنیــل فســفات می توانــد ســالمت هــر 
ــر  ــا خط ــرد، ب ــرار می گی ــرض آن ق ــه در مع ــردی را ک ف

جــدی مواجــه ســازد.
ــناخته  ــز ش ــر نی ــوارد زی ــب م ــفات در قال ــل فس تریفنی

می شــود:
ســم عصبــی، ســم غــدد درون ریــز، ســم بــاروری، محــرک 

پوســت و آلــرژن )مــاده آلــرژی زا(
از دیگــر ترکیبــات خطرنــاک موجــود در الک ناخــن 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 فرمالدئید

ــد یــک عامــل ســرطان زای شناخته شــده اســت  فرمالدئی
ــن  ــرار گرفت ــود؛ ق ــل ش ــوا ح ــا ه ــد در آب ی ــه می توان ک
ــانه هایی  ــد نش ــیمیایی می توان ــاده ش ــن م ــرض ای در مع
ماننــد تنگــی نفــس و آســم را ایجــاد کنــد. افــراد مبتــال بــه 
بیماری هــای مزمــن هرچــه بیشــتر مســتعد مســمومیت 

بــا فرمالدئیــد هســتند.
 تولوئن

ایــن مــاده شــیمیایی بــه واســطه اختــالل در رشــد کــودکان 
ــی  ــه برخ ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــده و ای ــناخته ش ش
دانشــمندان آثــاری از آن را در شــیر مــادر یافته انــد؛ افــزون 
پوســت             تحریک کننــده  می توانــد  تولوئــن  ایــن،  بــر 

ــد. تســنیم باش

خانواده
نکات طالیی برای تربیت کودکان

ــرادف  ــاط مت ــردم، واژه انضب ــیاری از م ــرای بس  ب
خانواده هایــی  در  مــا  اغلــب  اســت.  تنبیــه  بــا 
تنبیــه  آن  در  کــه  می کنیــم  پیــدا   پــرورش 
ــی  ــاره انضباط ده ــه درب ــوده ک ــی ب ــاداش روش و پ
بــه بچه هــا بــه کار می رفتــه اســت؛ امــا ایــن روش 
ــد  ــا بتوانن ــه بچه هــا فرصــت انتخــاب نمی دهــد ت ب
مســئولیت پذیری را بیاموزنــد. گرچــه پــاداش و 
ــه  ــر ب ــن مؤث ــنین پایی ــت در س ــن اس ــه ممک تنبی
نظــر آیــد، امــا ممکــن اســت در درازمــدت تاثیــری 

نداشــته باشــد.
مــا  منظــور  مطرح شــده،  موضوعــات  همــه  بــا 
ــرود و  ــی مط ــای تنبیه ــه  روش ه ــت ک ــن نیس ای
غیرمؤثــر اســت؛ چــرا کــه گاهــی اوقــات تنهــا تنبیــه 
می توانــد موثــر باشــد. البتــه تنبیــه یــک کــودک کار 
آســانی نیســت و انجــام آن همــراه بــا غــم  فراوانــی 

ــرای والدیــن اســت. ــرای کــودک و هــم ب هــم ب
 در مواجهه با کودک لجباز، خونسرد و 

آرام باشید
والدیــن بایــد تــالش کننــد تعــادل خــود را از دســت 
ــی  ــا کار های ــرا ممکــن اســت حرف هــا ی ــد؛ زی ندهن
ــا  ــیمانی آن ه ــه پش ــده ب ــه در آین ــد ک ــام دهن انج

ختــم شــود.
وقتــی کودکــی کار اشــتباه و خطرناکــی انجــام 
بــه  مــا  وظیفــه  می شــود،  لجبــاز   و  می دهــد 
عنــوان والدیــن فقــط ایــن نیســت کــه بــا فریــاد بــه 
او بگوییــم: »بــس کــن!«؛ بلکــه وظیفــه داریــم در 
مقابــل بــه او بگوییــم چــه کاری را بکنــد و او را بــه 
دلیــل انجــام کار درســت تشــویق کنیــم؛ مثــال اگــر 
ــرد،  ــان می پ ــط خیاب ــی وس ــا بی احتیاط ــی ب کودک
بــه جــای فریــاد زدن و ســرزنش کــردن، نحــوه رد 
ــه او آمــوزش دهیــد. ــان را ب شــدن درســت از خیاب

ــوان  ــال می ت ــدان خردس ــردن فرزن ــه  ک ــرای تنبی ب
بــرای مدتــی آن هــا را از یــک فعالیــت یــا موقعیــت 
ــت  ــور درس ــه ط ــر ب ــن روش اگ ــرد؛ ای ــروم ک مح
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، می توانــد بســیار مؤثــر 
واقــع شــود. ایــن روش هنگامــی بهتریــن تاثیــر را 
ــا ارزشــی  ــت ب ــد موقعی ــودک حــس کن ــه ک دارد ک
را از دســت می دهــد. محــل اخراج کــردن را بــه 
دقــت انتخــاب کنیــد. بــرای موثــر  بــودن ایــن روش، 
کــودک بایــد احســاس کنــد کــه چیــزی را از دســت 
می دهــد و در واقــع احســاس محرومیــت کنــد؛ 
ــته کننده  ــد خس ــدن بای ــراج  ش ــل اخ ــن مح بنابرای
باشــد. هــر مــکان امنــی در خانــه کــه ســرگرم کننده 
اتــاق  اســت.  ایــن کار مناســب  بــرای  نباشــد، 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی اس ــی از مکان های ــواب، یک خ
در آن کــودک را محــدود کــرد؛ البتــه در نظــر داشــته 
باشــید کــه محــل اخــراج کــودک نبایــد تاریــک یــا 

ــد. باشــگاه خبرنــگاران ــناک باش ترس

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

نفس هــای نزدیــک شــدن بــه روزهــای 
ــت.  ــاده اس ــماره افت ــه ش ــر ب ــور دیگ کنک
ــدون شــک کســب موفقیــت تحصیلــی و  ب
به ویــژه مســئله کنکــور، اســترس، اضطــراب، 
دلشــوره و فشــار روانــی زیــادی را بــر 
وارد  آنــان  خانواده هــای  و  دانش آمــوزان 
اســترس  ایــن  اگــر  قطعــا  و   می کنــد 
ــود  ــرل نش ــت و کنت ــی مدیری ــار روان و فش
بــر  جبران ناپذیــری  بســیار  عــوارض 
ــر جــای خواهــد  ــان ب ســالمت جســمی آن

گذاشــت.
ــای رســیدن  ــا وجــود راحــت شــدن راه ه ب
و  دانشــگاه  جــذاب  صندلی هــای  بــه 
ــگاه های  ــداد دانش ــت و تع ــش ظرفی افزای
ــی  ــوزش عال ــا آم ــه ت ــف، از آزاد گرفت مختل
و علمی کاربــردی، هنــوز هــم افــراد زیــادی 
هســتند کــه شکســتن شــاخ های غــول 
کنکــور را در حــد برترین هــا می خواهنــد؛

شکســتنی کــه حکــم ســاختن سرنوشــتی 
را دارد کــه در صــورت موفقیــت  جدیــد 
آینــده ای درخشــان را  برایشــان بــه ارمغــان 

ــد آورد. خواه

 تغذیه روز کنکور
ایــن روزهــا والدیــن کنکوری هــا تمــام 
ــا شــرایط مناســب  ــد ت تالششــان را می کنن
محیطــی و تغذیــه ای را بــرای فرزندانشــان 
فراهــم کننــد؛ ولی شــاید دربــاره تغذیــه روز 
کنکــور زیــاد نداننــد. دکتــر زهــرا عســکری، 
ســر  اینکــه  دربــاره  تغذیــه  متخصــص 
ــگار  ــه خبرن ــم، ب جلســه کنکــور چــه بخوری
ــات  ــت: شــکالت، آب نب ــای وطــن گف کیمی
و شــیرینی های مصنوعــی بــرای جلســه 
کنکــور مفیــد نیســت؛ زیــرا بــه همــان 
ســرعتی کــه قنــد خــون را بــاال می بــرد، آن 
را پاییــن مــی آورد و تنهــا بــرای حــدود یــک 

ــد. ــن می کن ــز را تامی ــاعت گلوک س
تــوت  و  انجیــر  عســکری  زهــرا  دکتــر 
خشــک، خرمــا و کشــمش را قندهــای 
طبیعــی مناســبی بــرای جلســه کنکــور 
ــل آن راحــت اســت  ــه هــم حم دانســت ک
ــد  ــی قن ــن ناگهان ــن رفت ــاال و پایی ــم ب و ه

خــون را همــراه نــدارد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــناس تغذی ــن کارش  ای
نبایــد مصــرف آب ســر جلســه کنکــور 
ــرای  ــرد: آب ب ــح ک ــود، تصری ــوش ش فرام
ســلول های  عملکــرد  و  خــون  گــردش 

ــود از  ــه می ش ــا توصی ــت؛ ام ــز الزم اس مغ
آب میوه هــای طبیعــی، شــربت خانگــی 
ماننــد شــربت بیدمشــک و آلبالــو اســتفاده 

شــود، نــه آب میوه هــای صنعتــی.
 پرهیز از مصرف فست فودها

ــن  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــکری ب ــر عس دکت
ــت فود  ــای فس ــوردن خوراکی ه ــا از خ روزه
یــا غــذای غیرخانگــی خــودداری شــود، 
ــوع  ــن ن ــرف ای ــا مص ــرد: ب ــان ک خاطرنش
آلــرژی  دچــار  اســت  ممکــن  غذاهــا 
ــی، مشــکالت گوارشــی و  مســمومیت غذای

ــوید. ــی ش ــوان ذهن ــش ت ــز کاه نی
ــالم  ــی س ــواد غذای ــرف م ــزود: مص  وی اف
و خانگــی شــامل انــواع میــوه و ســبزیجات 
دریایــی  آجیــل، خوراک هــای   دانه هــای 
و لبنیــات می توانــد بــه تقویــت بنیــه شــما 
ــی و درک  ــی ذهن ــرژی و گیرای ــش ان افزای
ــا  ــدی درس ه ــکات کلی ــم و ن ــر مفاهی بهت

ــد. کمــک کن
ایــن متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه 
مضــرات خوراکی هــای شــیرین تصریــح 
کــرد: همــراه داشــتن خوراکی هــای بســیار 
شــیرین چــون انــواع کیــک و شــیرینی 
افزایــش  باعــث  می توانــد  شــکالت  و 
ناگهانــی ســطح قنــد خــون، احســاس 
تشــنگی و ضعــف شــود؛ بــه همیــن دلیــل 
ــا در  ــن خوراکی ه ــد ای ــش ازح ــرف بی مص

جلســه امتحــان توصیــه نمی شــود.
 کاهش استرس و افزایش کارایی 

ذهن
ارشــد  کارشــناس  محمــدی،  مریــم 
ــاره اســترس و اضطــراب  روان شناســی درب
بــرای  مــا گفــت:  بــه خبرنــگار  کنکــور 
کاهــش اســترس و افزایــش کارایــی ذهن، 
ــای  ــاره روزه ــد درب ــد روزه بای ــن چن در ای
داشــته  متفــاوت  برنامه ریــزی  گذشــته 
باشــید و از تمریــن و مطالعــه در شــب های 

باقی مانــده بــه کنکــور بپرهیزیــد.
زدن  هــم  بــر  بــا  داد:  ادامــه  محمــدی 
ــی شــما، اســترس بیشــتری  سیســتم بدن
ــن  ــی وارد می شــود و ای ــه شــبکه عصب را ب
واکنــش بــه صــورت خســتگی و احســاس 
دلهــره بیــش از حــد منجــر بــه اختــالل در 

ــد. ــد ش ــری خواه ــه و یادگی حافظ

ــم  ــل مه ــی از عوام ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
اســت،  کنکــور خونســردی  در  موفقیــت 
ــار کــرد: توجــه داشــته باشــید چیــزی  اظه
کــه گذشــت، دیگــر قابل دسترســی نیســت 

ــد.  ــن ش ــد اندوهگی ــت آن نبای و از باب
ــه  ــوط ب ــا مرب ــای م ــمتی از اضطراب ه قس
ــا  ــد ی ــته بای ــه در گذش ــت ک ــی اس اعمال
نبایــد انجــام می دادیــم. بــا غصــه خــوردن 
ــه  ــد؛ بلک ــش نمی یاب ــما افزای ــات ش اطالع
همــان  از  می شــود  باعــث  متاســفانه 
ــد  ــم نتوانی ــان ه ــود خودت ــات موج اطالع

ــد.  ــتفاده کنی اس
دکتــر محمــدی بیــان داشــت: شــب بیداری 
ــور،  ــون کنک ــه آزم ــک ب ــب های  نزدی در ش
اســترس داوطلــب را افزایــش می دهــد. 
بــا بــر هــم زدن سیســتم زمانــی بــدن 
فشــار زیــادی بــه شــبکه عصبــی بــدن وارد 
می شــود کــه ایــن فشــار دوچنــدان ســبب 
احســاس  و  بی حوصلگــی  خســتگی، 

دلهــره در داوطلــب می شــود.

 توصیه های روان شناسی به 
کنکوری ها

ــه  ــی ب ــد روان شناس ــناس ارش ــن کارش ای
داوطلبــان کنکــور توصیــه کــرد: بــا فعالیــت 
ــد  ــش بدهی ــود آرام ــه خ ــبک ب ــی س بدن
و در ایــن روزهــای پایانــی نیم ســاعت از 
ــون  ــی همچ ــه ورزش  های ــود را ب ــت خ وق
ــاده  روی، نرمــش یــا شــنا اختصــاص  پی
دهیــد. پیــاده روی نکردن و نداشــتن تحرک 
از عوامــل تشــدید اضطــراب اســت کــه بایــد 
 توجــه کنیــد کــه در دوران امتحــان و کنکــور
تحــرک جســمی، ســبب شــادابی و تقویــت 

حافظــه می شــود و از خســتگی پیشــگیری 
می کنــد.

ــه نقــش خانواده هــا  ــا اشــاره ب محمــدی ب
ــک  ــه و کم ــای خان ــتن فض در آرام نگهداش
ــوری  ــدان کنک ــراب فرزن ــش اضط ــه کاه ب
ــن  ــژه در ای ــی به وی ــتراحت کاف ــت:  اس گف
دوران کــه سیســتم مغــزی بــه طــور مــداوم 
ــروری  ــیار ض ــت، بس ــت اس ــال فعالی در ح
 بــه نظــر می رســد؛ چــرا کــه خســتگی 
ــش  ــده در کاه ــل عم ــی از عوام و بی خواب
افزایــش  درنتیجــه  و  یادگیــری  تــوان 

اســترس و نگرانــی اســت.
وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه در کنکــور 
ــت  ــیار اهمی ــز بس ــت و تمرک ــرعت، دق س
دارد، بنابرایــن داشــتن خــواب منظــم و 
تغذیــه مناســب بــرای داوطلبــان از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
بــه تغذیــه مناســب،  بایــد   خانواده هــا 
ــدان  ــالم فرزن ــح س ــی و تفری ــواب کاف خ

خــود توجــه بیشــتری داشــته باشــند.
 آرام باشید! کنکور تمام زندگی 

نیست
ایــن مشــاور خانــواده بــا بیــان اینکــه کنکــور 
ــورت  ــت: در ص ــت، گف ــی نیس ــام زندگ تم
ناکامــی در کنکــور، وقــت بــرای جبــران 
آن وجــود دارد؛ پــس بهتــر اســت والدیــن 
ــدان  ــای فرزن ــرم از مقایســه توانایی  ه محت

ــد. ــا دیگــران بپرهیزن خــود ب
دادن  در  عامــل  مهم تریــن  افــزود:  وی 
ــز  ــب عزی ــه داوطل ــب ب ــوت قل ــه و ق روحی
خانــواده و تشــویق آن هاســت. اگــر محیــط 
و  باشــد  تشــویش  بــدون  و  آرام  خانــه 
والدیــن داوطلــب عزیــز نیــز او را همراهــی 
موفقیــت  کســب  در  می تواننــد  کننــد، 
فرزنــد خــود تاثیــر بســزایی داشــته باشــند.

محمــدی بــا بیــان اینکــه آرامــش بــا 
شــادابی ارتباط مســتقیم دارد، بــه داوطلبان 
ــاد  ــود را زی ــدر حجــم کار خ ــد: آن ق می گوی
ــه خــود ســخت نگیریــد  نکنیــد و آن قــدر ب
ــر شــوید،  ــور نزدیک ت ــه کنک ــه هــر چــه ب ک
خســتگی و بی حوصلگــی شــما را فراگیــرد. 
ــدر ســر حــال و شــاداب باشــید  ــد آن ق بای
کــه وقتــی بــه روز کنکــور می رســید بــا 
روحیــه ای آمــاده ســر جلســه آمــاده شــوید.

کیمیای وطن بررسی می کند:

آرامش، رمز موفقیت در کنکور
نکته های طالیی برای تغذیه کنکوری ها

،،
در  نیســت؛  زندگــی  تمــام  کنکــور 
وقــت  ناکامــی در کنکــور،  صــورت 
بــرای جبــران آن وجــود دارد؛ پــس 
از  محتــرم  والدیــن  اســت  بهتــر 
مقایســه توانایی  هــای فرزنــدان خــود 

بــا دیگــران بپرهیزنــد



7 اطالعرسانی
آگهی مزایده

ــده :  ــماره پرون ــماره 9601913644300012 ش ش
ــی شــعبه  9409983644100359 شــماره بایگان

ــم : 96/4/4  ــخ تنظی : 950074 تاری
ــر  ــمیرم در نظ ــتری س ــکام دادگس ــرای اح اج
پرونــده کالســه 950074  بــا  ارتبــاط  در  دارد 
تعــداد 80راس گوســفند  متعلــق بــه آقــای 
ــام  ــه ن ــون ب ــم اکن ــه ه ــی  ک ــا فرقان ــی رض عل
ــر  ــق نظ ــه طب ــی  میباشــد ک ــی فرقان ــای ذک آق
کارشــناس  رســمی دادگســتری  بــه میــزان هــر 
راس 7000000 ریــال ارزیابــی گردیــده اســت را بــه 
مزایــده بگــذارد لــذا مزایــده از مبلــغ کارشناســی 
ــه  ــنهادی ب ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ش
ــغ ده درصــد  ــا مبل فــروش خواهــد رســید ضمن
از قیمــت مزایــده بــه صــورت وجــه نقــدی فــی 
ــه  ــت و ب ــپرده دریاف ــوان س ــه عن ــس ب المجل
صنــدوق دادگســتری ســپرده مــی شــود و مابقی 
ــا نظــر اجــرای احــکام  ــده ب ــده مزای وجــه از برن
ــت یــک مــاه اخــذ خواهــد  ــر ظــرف مهل حداکث
ــی  ــده مابق ــده مزای ــه برن ــی ک ــد . در صورت ش
ــردازد   ــرر نپ ــت مق ــرف مهل ــده را ظ ــه مزای وج
ســپرده او پــس از کســر هزینــه اجرایــی بــه نفــع 
دولــت ضبــط خواهــد شــد  از کســانیکه مایــل به 
شــرکت در مزایــده مــی باشــند دعــوت می شــود 
در روز پنجشــنبه مــورخ 96/5/5 ســاعت 10صبــح 
ــمیرم  ــتری س ــکام دادگس ــرای اح ــل اج در مح
حضــور بــه هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد 
ــکام  ــرای اح ــد اج ــوق در واح ــخ ف ــل از تاری قب
حضــور یافتــه و از خصوصیــات و مشــخصات 
مــال مذکــور در نظریــه کارشــناس مطلــع شــوند . 
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 

ســمیرم

آگهی مزایده

شــماره 9601913644300010 شــماره پرونــده : 
9409983644100473 شــماره بایگانــی شــعبه : 

ــم : 96/3/31  ــخ تنظی 950326 تاری
اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم در نظــر دارد 
ــعبه  ــه 950326 ش ــده کالس ــا پرون ــاط ب در ارتب
ــی دادگســتری ســمیرم و  اجــرای احــکام حقوق
ــی شــورای حــل  164/95 اجــرای احــکام حقوق
اختــالف ســمیرم یکدســتگاه خــودرو پرایــد  بــه 
مــدل  ایــران 23  انتظامــی 298د27  شــماره 
1383 ســبز رنــگ متعلــق بــه آقــای ناصــر 
عطائــی فرزنــد نــادر کــه طبــق نظــر کارشناســی 
ارزیابــی گردیــده   46000000ریــال  میــزان  بــه 
اســت را بــه مزایــده بگــذارد  لــذا مزایــده از 
مبلــغ کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت 
ــا  ــید ضمن ــد رس ــروش خواه ــه ف ــنهادی ب پیش
ــورت  ــه ص ــده ب ــت مزای ــد از قیم ــغ ده درص مبل
وجــه نقــدی فــی المجلــس بــه عنــوان ســپرده 
دریافــت و بــه صنــدوق دادگســتری ســپرده مــی 
ــا نظــر  ــده ب ــده مزای ــی وجــه از برن شــود و مابق
اجــرای احــکام حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه 
اخــذ خواهــد شــد . در صورتــی کــه برنــده مزایــده 
مابقــی وجــه مزایــده را ظــرف مهلــت مقــرر 
نپــردازد  ســپرده او پــس از کســر هزینــه اجرایــی 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد  از کســانیکه 
مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی باشــند دعــوت 
مــی شــود در روز یکشــنبه مــورخ 96/5/1 ســاعت 
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــل اج ــح در مح 10صب
ســمیرم حضــور بــه هــم رســانند متقاضیــان 
مــی تواننــد قبــل از تاریــخ فــوق در واحــد 
ــات  ــه و از خصوصی ــور یافت ــکام حض ــرای اح اج
و مشــخصات مــال مذکــور در نظریــه کارشــناس 

ــوند .  ــع ش مطل
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 

م سمیر

آگهی مزایده

ــده :  ــماره پرون ــماره 9601913644300009 ش ش
ــی شــعبه  9409983644100849 شــماره بایگان

ــم : 96/3/28  ــخ تنظی :950012 تاری
ــر  ــمیرم در نظ ــتری س ــکام دادگس ــرای اح اج
ــده کالســه 950012 ســه  ــا پرون ــاط ب دارد در ارتب
ســهم از 24 ســهم  ششــدانگ یــک بــاب گارگاه  
تیرچــه و بلــوک واقــع در مزرعــه داغ باشــی  
ــت دارای  ــند مالکی ــد س ــارراه فاق ــتای چه روس
بــرگ واگــذاری  منابــع طبیعــی کــه شــامل 510 
ــر  ــی و 200 مت ــوک زن ــل بل ــکوی  مح ــر س مت
ــوز  ــاه آب دارای  مج ــه  چ ــک حلق ــی  و ی مثن
ــاب  ــک ب ــی و ی ــک مخــزن  ســیمان 60 تن و ی
ســاختمان نگهباتــی  24 متــری  و 27 متــر  
حوضچــه   تیرچــه و بلــوک و امتیــاز بــرق  
ــای  ــه آق ــق ب ــهم آن متعل ــه س ــه س ــاز  ک 3 ف
فضعلــی فضلــی  فرزنــد لطفعلــی میباشــد طبق 
ــال  ــزان 2699000000 ری ــه می نظــر کارشناســی ب
ارزیابــی گردیــده  اســت کــه ســهم مــورد مزایــده 
ــه  ــد را ب ــال میباش ــزان 337375000 ری ــه می ب
مزایــده  لــذا مزایــده از مبلــغ کارشناســی شــروع 
ــه فــروش  ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی ب و ب
خواهــد رســید ضمنــا مبلــغ ده درصــد از قیمــت 
مزایــده بــه صــورت وجــه نقــدی فــی المجلــس 
بــه عنــوان ســپرده دریافــت و بــه صنــدوق 
دادگســتری ســپرده مــی شــود و مابقــی وجه از 
برنــده مزایــده بــا نظــر اجــرای احــکام حداکثــر 
ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ خواهــد شــد . در 
صورتــی کــه برنــده مزایــده مابقــی وجــه مزایــده 
را ظــرف مهلــت مقــرر نپــردازد  ســپرده او پــس 
از کســر هزینــه اجرایــی بــه نفــع دولــت ضبــط 
خواهــد شــد  از کســانیکه مایــل بــه شــرکت در 
ــی شــود در روز  ــوت م ــی باشــند دع ــده م مزای
ــح  ــاعت 10صب ــورخ 96/4/28 س ــنبه م چهارش
در محــل اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم 
حضــور بــه هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد 
ــکام  ــرای اح ــد اج ــوق در واح ــخ ف ــل از تاری قب
ــخصات  ــات و مش ــه و از خصوصی ــور یافت حض
مطلــع  نظریــه کارشــناس  در  مذکــور  مــال 
ــتری  ــی دادگس ــکام حقوق ــرای اح ــوند . اج ش

ــمیرم ــتان س شهرس

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر بابائ ــم / کوث خان
ــه 61/96/ش  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس 68 ش
ــر  ــی حص ــت گواه ــن دادگاه  درخواس ح 1 از ای
داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
شــادروان اشــکبوش بابائــی  فرزنــد رحیــم بــه 
ــخ 96/3/13 در  ــنامه 40 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــن الفــوت  آنمرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ورث
ــه ش  ــد نصــرت ال ــی  فرزن ــر بابائ ــه : 1- کوث ب
ــد  ــمیرم – ول ــادره از س ش 68 ت ت 1350 ص
خانــی ) همســر متوفــی ( 2- زهــرا بابائــی ش 
ش 547/0021915/8 ت ت 1373 صــادره از 
کازرون فرزنــد  متوفــی 3- آذیــن بابائــی  ش 
ــد  ــمیرم – ول ــادره از س ش 16 ت ت 1365 ص
ــی   ــی بابائ ــی ( 4- عل ــد متوف ــی  ) فرزن خان
ش ش 228/222990/8 ت ت 1375 صادره از 

ــی   ــد متوف شــیراز فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
ــی  ــادی قاض ــد آب ــی محم ــد فقیه ــید محم س
ــتان  ــعبه اول شهرس ــالف ش ــل اخت ــورای ح ش

ــمیرم  س

رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی خواهــان مســعود مومنیــان 
نجــار بــا وکالــت آقــای مهــدی صحــت بــه 
ــی  ــم اســدی ارباب ــم مری ــده خان ــت خوان طرفی
ــون  ــد میلی ــغ یکص ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
و  دادرســی  خســارات  انضمــام  بــه  ریــال 
ــه اســتناد یــک فقــره  ــه ب ــر تادی خســارت تاخی
ــنه  ــرض الحس ــغ ق ــوان مبل ــاره بعن ــرارداد اج ق
ــه مســتندات از  ــده و ارائ ــا بررســی اوراق پرون ب
ناحیــه خواهــان و عــدم حضــور خوانــده علیرغــم 
وصــف ابــالغ و توجهــا بــه نظریــه مشــورتی 
ــرم شــورای حــل اختــالف دعــوی  اعضــاء محت
ــه اســتناد مــواد  ــذا ب خواهــان را وارد دانســته ل
194 – 197 – 198 -502 – 519 – 522 از قانون 
ــون  ــی و مــواد 1257 از قان آییــن دادرســی مدن
مدنــی خوانــده فــوق را بــه پرداخــت مبلــغ 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــون ری ــد میلی یکص
ــه  ــم از هزین ــی اع ــارات دادرس ــت خس و پرداخ
ابطــال تمبــر و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفه و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان مطالبه 
ــورم اعالمــی از  ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــی وصــول ب ال
ســوی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان محکــوم 
مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی / بــدوا ظــرف 
ــل واخواهــی در ایــن  ــالغ قاب 20 روز از تاریــخ اب
شــعبه و پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی 
ــی در  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــرف 20 روز قاب ظ
محاکــم عمومــی دادگســتری کاشــان مــی 

ــد .  باش
قاضــی شــعبه 5 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

کاشــان – امیدالــه 
 

رونوشت آگهی حصر وراثت

ــد اســفندیار  ــه قاســمی  فرزن ــای نســیب ال آق
بــه شناســنامه شــماره 287 شــرح دادخواســت 
دادگاه   ایــن  از   1 ح  64/96/ش  بــه کالســه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
علــی  شــادروان  داده کــه  توضیــح  چنیــن 
بــه شــماره  الــه   نســیب  فرزنــد  قاســمی 
ــخ 96/2/13  ــنامه 120/014185/7 در تاری شناس
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــن الفــوت  آنمرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ورث
بــه : 1- نســیب الــه قاســمی فرزنــد اســفندیار  
ش ش 287 ت ت 1357 صــادره از پادنــا – 
ــمی  ــت قاس ــی ( 2- عصم ــدر متوف ــی ) پ دیل
 1353 ت  ت   1182 ش  ش  خســرو  فرزنــد 

ــی (    ــادر متوف ــه ) م ــا – کم ــادره از پادن ص
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی مــی نمایــد ت
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
ــی  ــادی قاض ــد آب ــی محم ــد فقیه ــید محم س
ــتان  ــعبه اول شهرس ــالف ش ــل اخت ــورای ح ش

ــمیرم س

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
ــی  ــالک شــماره 8945 فرع ســاختمان کارگاه پ
از 18/2923 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام ربابــه اعتصامــی 

ــروز و  ــی  مف ــد عل ــد محم ــی فرزن رنان
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
ــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15  اینــک بن
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز پنــج شــنبه مــورخ 
96/5/5 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 
خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : 96/4/14 شــماره 
: 10681/م الــف رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و 

ــان – حیــدری امــالک غــرب اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
ســاختمان مبــل ســازی  پــالک شــماره 8946 
ــت  ــش 14 ثب ــع در بخ ــی از 18/2923 واق فرع
ــه  ــام رباب ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان ک اصفه
اعتصامــی رنانــی فرزنــد محمــد علــی  مفــروز و 
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
ــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15  اینــک بن
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز پنــج شــنبه مــورخ 
96/5/5 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 
خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : 96/4/14 شــماره 
: 10680/م الــف رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و 

ــان – حیــدری امــالک غــرب اصفه

آگهی فقدان

ــق تقاضــای وارده 61734 مــورخ 96/3/23  طب
بــا اســتناد 2 بــرگ استشــهادیه مصدق پیوســت 
کــه امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده آقــای 
ــده شــرکت  ــوان نماین ــه عن ــی ب ــن عل ــم اب میث
ــدانگ  ــت شش ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع
ــی از 15  ــه شــماره 21354 فرع ــن ب ــه زمی قطع
اصلــی قطعــه 7 تفکیکــی مفــروز و مجــزی 
شــده از 14213 فرعــی از اصلــی مذکــور بخــش 
ــع  ــر مرب ــاحت 178/5 مت ــه مس ــان ب دو کاش
ــه 296  ــر 873 صفح ــت 148660 دفت ــل ثب ذی
ــهرداری  ــان ش ــی کارکن ــرکت تعاون ــام ش ــه ن ب
کاشــان ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
ــود  ــای مفق ــه ج ــا ب ــت ج ــه عل ــه ب ــده ک گردی
المثنــی  مالکیــت  ســند  درخواســت  اینــک 
ــاده 120  ــره 1  م ــق تبص ــذا طب ــت ل ــوده اس نم
اصالحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
ــه  ــام معامل ــی انج ــس مدع ــر ک ــا ه ــی ت آگه
نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی لغایــت 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه 
و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصل ســند 
ــا  ــد ت ــلیم نمائی ــه تس ــند معامل ــت و س مالکی
مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
ــده مســترد گــردد . بدیهــی اســت چنانچــه  کنن
ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض واصــل نگــردد یــا 
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــه  ــادر و ب ــور ص ــت مزب ــناد مالکی ــی اس المثن

ــد .  ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
رئیــس ثبــت اســناد و امــالک کاشــان – محمــد 

نی  سلما

آگهی فقدان سند مالکیت

فرزنــد  ســاری  عســگری  رضــا  آقــای 
برابــر وکالتنامــه 25901 مــورخ  غالمحســین 
طــرف  از  20 کاشــان  خانــه  دفتــر   92/12/10
ــد ســید  ــان فرزن ــم فاطمــه ســادات منعمی خان
محمــود و علیرضــا ســیاح فرزنــد اصغــر و برابــر 
تقاضــای وارده 57242 مــورخ 1396/3/20 و 
بــه اســتناد چهــار بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
ــده  ــی ش ــما گواه ــهود رس ــاء ش ــت و امض هوی
ــدانگ  ــت شش ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع
ــی  ــماره 5219 فرع ــه ش ــان ب ــتگاه آپارتم یکدس
مفــروز و مجــزا شــده از 5835 فرعــی مفــروز از 
33 اصلــی و بانضمــام انبــاری قطعــه 9 اصلــی 
ــه  ــان ک ــی کاش ــوزه ثبت ــش دو ح ــع در بخ واق
ذیــل ثبــت 116857 و 122015 در صفحــات 559 
و 71 دفاتــر 705 و 735 بنامهــای خانــم فاطمــه 
ســادات منعمیــان و علیرضــا ســیاح ثبــت و 
اســناد مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده ضمنــا 
پــالک فــوق برابــر ســند رهنــی 200595 مــورخ 
1395/08/01 دفتــر خانــه 2 کاشــان در رهــن 
ــه  ــرار گرفت ــا کاشــان ق ــت شــعبه صب ــک مل بان
اســت کــه در اثــاث کشــی مفقــود شــده اســت 
چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصالحــی آئیــن 
ــر  ــه ه ــی شــود ک ــی م ــت آگه ــون ثب ــه قان نام
کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی مزب
ــا 10  مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ت
ــود را  ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای روز ب
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس 
و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و 
ــا  ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت در ص
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن

ــد .  ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
ــالک اســناد کاشــان –  ــت و ام ــس اداره ثب رئی

ــد ســلمانی  محم

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 626/28 متــر مربــع بــه 
شــماره 2154 فرعــی از 902 فرعــی از 36 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه 
ــر رای  ــف و براب ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان در اج

ــین  ــای حس ــهم آق ــات در س ــماره 943 هی ش
آبیــار کاشــی اســتقرار یافتــه و در جریــان ثبــت 
ــون و  ــاده 13 قان ــق تبصــره م ــی باشــد و طب م
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی م
ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر طب و ب
پــالک مرقــوم روز شــنبه مــورخ 96/05/07 
ــل  ــه عم ــح در محــل شــروع و ب ســاعت 9 صب
خواهــد آمــد . لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

ــد شــد .  خواه
تاریخ انتشار : 96/04/14 

ــر  ــالک قمص ــناد و ام ــت و اس ــس اداره ثب رئی
ــی ــا طویل – رض

آگهی ابالغ اجرائیه  پرونده اجرائی به 
شماره بایگانی :9600282 

  139604002003000150/1  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده :9600282/1شــماره 
ــخ  ــه :139603802003000075تاری ــی ابالغی آگه
ــان  ــه آقای صــدور : 1396/03/24  بدینوســیله ب
مهــدی پــوری رحیــم فرزنــد احمــد و علــی 
ــانی :  ــه نش ــردو ب ــد  ه ــد احم ــم فرزن ــور ج پ
ــالک 120  ــا پ ــوی دلگش ــتان ک ــان سروس اصفه
ــزارش  ــر گ ــه براب ــتی 8199966613 ک ــد پس ک
مامــور ابــالغ مربوطــه ، آدرس مذکــور مــورد 
ــی  ــالغ م ــت ، اب ــده اس ــع نگردی ــائی واق شناس
گــردد کــه برابــر ســند اجــاره امــوال غیــر منقــول  
ــه اســناد  ــر خان شــماره 105611-95/2/15 دفتت
ــی  ــای عل ــما و آق ــن ش ــان بی ــمی 8 اصفه رس
ــه  ــل س ــه و تحوی ــوع تخلی ــر ، موض ــر عطاف اکب
دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک 927 فرعــی 
از 15177 اصلــی مجــزی شــده از پالکهــای 399 
و 460 فرعــی از اصلــی  مرقــوم واقــع در بخــش 
ــه  ــه ب ــر عــدم تخلی ــر اث ــه ب ــان ک ــت اصفه 5 ثب
موقــع در خواســت صــدور اجرائیــه نمــوده اســت 
ــادر و  ــه ص ــی اجرائی ــریقات قانون ــس از تش . پ
بــه شــماره بایگانــی فــوق در ایــن اجــرا ء مطرح 
باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی 
ــردد  ــی گ ــالغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس مف
ــالغ  ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای از تاری
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  
روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان درج و 
ــدت ده روز  ــرف م ــذا ظ ــردد . ل ــی گ منتشــر م
نســبت بــه پرداخــت  بدهــی خــود اقــدام و در 
غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی

ــد./ ش  ــد ش ــب خواه تعقی
شماره:9410/م الف 

اسدی 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(

 139603902004000037  : آگهــی  شــماره 
تاریــخ آگهــی : 96/3/27  شــماره پرونــده : 

 139504002004000223
آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره 
یــک  دانــگ  شــش   9500582  : بایگانــی 
دســتگاه آپارتمــان پــالک ثبتــی شــماره 11 
فرعــی از 13098 باقیمانــده اصلــی بــه مســاحت 
128 مترمربــع بانضمــام شــش دانــگ پارکینــگ 
قطعــه یــک تفکیکــی بــه مســاحت 11/77 
مترمربــع مجــزی شــده از اصلــی مرقــوم واقــع 
ــور از  ــا حــق العب ــان ب ــت اصفه در بخــش 5 ثب
پارکینــگ 15 فرعــی بــا قیــد بــه اینکــه در حــد 
ــه  ــرار دارد ک ــینی ق ــب نش ــای عق ــمال فض ش
ــه آن دسترســی نداشــته و  ــا ب ــه کاشــانه ه بقی
ــاط  ــورت حی ــه ص ــت از آن ب ــورد ثب ــانه م کاش
 : آدرس  بــه  نمایــد  مــی  اســتفاده  خلــوت 
ــان شــهید رجائــی  ــان جــی خیاب اصفهــان خیاب
بــن بســت عالــم پــالک 61 مجتمــع مســکونی 
عالــم کــه اســناد مالکیــت آن در صفحــات 
344 و 347 و 350 دفتــر 310 امــالک ذیــل 
شــماره ثبــت 58380 و 58382 و 58384 و 
ــی 178568 و 178569  ــای چاپ ــماره ه ــا ش ب
بــا  ثبــت و صــادر شــده اســت  و 178570 
حــدود آپارتمــان : شــماال اول در دو قســمت 
کــه قســمت دوم غربــی اســت بطولهــای 3/45 
ــه  ــه راه پل ــت ب ــر در و دیواریس ــر و 3/3 مت مت
مشــاعی دوم در دو قســمت کــه ســمت اول 
غربــی اســت بطولهــای 3 و 5/55 متــر در و 
ــوت شــرقا  ــاط خل ــه حی پنجــره و دیواریســت ب
بطــول 16/8 متــر دیــوار بــه دیــوار 13056 فرعــی 
ــه  ــر پنجــره و دیواریســت ب ــول 9 مت ــًا بط جنوب
فضــای حیــاط مشــاعی غربــًا بطــول 2/3 متــر 
بــه بــن بســت. حــدود  درب و دیواریســت 
ــوار  ــوار بدی ــر دی ــول 5 مت ــگ: شــمااًل بط پارکین
13097 شــرقًا بطــول 2/41 متــر دیواریســت 
ــًا بطــول 5  ــا کاشــانه 6 فرعــی جنوب اشــتراکی ب
متــر خــط مســتقیم مفــروض اشــتراکی اســت 
ــًا بطــول 10/4 متــر  بــا پارکینــگ 15 فرعــی غرب
دیــوار بــه دیــوار پــالک 5 فرعــی کــه طبــق نظــر 
کارشناســی رســمی پــالک فــوق ســاختمان 
ــه  ــرق ب ــمت ش ــه از س ــد ک ــی باش ــه م 4 طبق
انتهــای بــن بســت عالــم و از ســمت جنــوب بــه 
گــذر ده متــری محــدود شــده و در چهــار ســقف 
ــاق  ــن و ط ــقف تیرآه ــزی و س ــکلت فل ــا اس ب
ــده اســت. ســاختمان در  ــی احــداث گردی ضرب
ــات اول  ــد و در طبق ــک واح ــف ی ــه همک طبق
و دوم هــر طبقــه 2 واحــد و در طبقــه ســوم 
یــک واحــد و جمعــًا جهــت 6 واحــد مســکونی 
طراحــی و اجــرا گردیــده اســت. آپارتمــان مــورد 

ــه اســت و دارای  ــرار گرفت ــه دوم ق نظــر در طبق
ــت  ــع مســاحت مــی باشــد و کیفی 128 مترمرب
ــف  ــوب و ک ــه دیوارک ــت از بدن ــاخت عبارتس س
ســرامیک و ســرویس هــا بدنــه کاشــی و کــف 
ســرامیک بــا کابینــت ام دی اف و سیســتم 
ــی و  ــر آب ــرمایش کول ــاری و س ــش بخ گرمای
دربهــای بیرونــی آلومینیــم و داخــل چوبــی 
و نمــای بیرونــی ســاختمان آجــر و پالســتر 
ســیمان اجــرا شــده آپارتمــان مذکــور طبــق 
ــگ در  ــه پارکین ــک دهن ــت دارای ی ســند مالکی
ــی  ــرق و گاز م ــاز آب، ب ــف و امتی ــه همک طبق
ــری زاده  ــالن عام ــای امیرارس ــی آق ــد ملک باش
ــاز  ــم مهن ــری زاده و خان ــی عام ــای امیرعل و آق
رجبــی و شــاره ) هــر یــک نســبت بــه دو دانــگ 
مشــاع از شــش دانــگ ( کــه طبــق ســند رهنــی 
ــناد  ــه اس ــماره 37780 - 94/3/21 دفترخان ش
ــک  ــن بان ــان در ره ــماره 106 اصفه ــمی ش رس
ــالم  ــق اع ــد و طب ــی باش ــع م ــران واق ــی ای مل
بســتان کار فاقــد بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 
9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 96/5/7 در اداره 
اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع در خیابان 
هشــت بهشــت شــرقی چهــارراه اول ســمت 
چــپ بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایــده از 
ــارد  ــال ) دو میلی ــه 2/560/000/000 ری ــغ پای مبل
و پانصــد و شــصت میلیــون ریــال ( شــروع 
و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن 
ــود. الزم  ــی ش ــه م ــنهادی فروخت ــت پیش قیم
ــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط  ب
ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
ــای  ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه مزای
تــا  و غیــره  و عــوارض شــهرداری  مالیاتــی 
ــی آن  ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای تاری
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در 
ــت  ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ص
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه هزین
ــا ایــن آگهــی  مزایــده مســترد مــی گــردد ضمن
در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
ــی  ــر م ــورخ 96/4/14 درج و منتش ــان م اصفه
گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه 
ــت  ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ ــول م ــد موک روز بع
ــده  ــه مزای ــغ پای ــده مبل شــرکت در جلســه مزای
طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران در 
ــه  وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان ب
همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی 
ــده  ــده مزای ــًا برن ــت. ضمن ــی اس ــر الزام معتب
بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری 
همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب 
اداره  ثبــت اســناد و امــالک ســپرده نمایــد . م 
الــف 9869 اســدی رئیــس اداره اجــرای اســناد 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(

 139603902004000029  : آگهــی  شــماره 
تاریــخ آگهــی : 96/3/21  شــماره پرونــده : 

 139504002004000028
آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره 
بایگانــی : 9500067 شــش دانــگ عرصــه و 
اعیــان بــه صــورت مفــروز از یــک بــاب خانــه بــه 
پــالک فرعــی ســه هــزار و چهــل و چهــار مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک فرعــی چهــار از پانــزده 
ــاحت 101/52  ــه مس ــک ب ــت و ی ــزارو دویس ه
مترمربــع واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 
ــی  ــزه اصفهان ــان حم ــان - خیاب آدرس : اصفه
ــالک 45  ــی )37(، پ ــام خمین ــن بســت ام ، ب
در صفحــات 468  آن  مالکیــت  اســناد  کــه 
و 471 دفتــر 100 امــالک ذیــل ثبــت شــماره 
هــای 16676 و 16677 بــا شــماره هــای چاپــی 
071835 و 071836 ثبــت و ســند صــادر شــده 
اســت بــا حــدود : شــمااًل بــه طــول 8 متــر درب 
ــری  ــت 2 مت ــن بس ــه ب ــه کوچ ــت ب و دیواریس
ــوار  ــه دی ــوار ب ــر دی ــول 12/75 مت ــه ط شــرقًا ب
ــه  ــًا ب ــده جنوب ــماره 15201/4 باقیمان ــه ش خان
ــماره  ــن ش ــوار زمی ــه دی ــوار ب ــر دی ــول 8 مت ط
15201/4 باقیمانــده غربــًا بــه طــول 12/63 
متــر دیواریســت بــه خانــه شــماره 15201/4 
ــق  ــه طب ــدارد. ک ــی ن ــوق ارتفاق ــده حق باقیمان
نظــر کارشــناس رســمی ملــک مــورد نظــر 
ــه  ــه طبق ــاز س ــکونی نوس ــاختمان مس ــک س ی
ــه روی آن(  ــصت و دو طبق ــای ش ــه منه )طبق
بــا اســکلت بتنــی و ســقف تیرچــه بلــوک 
مــی باشــد کــه بــر اســاس پروانــه ســاختمانی 
 93/40 برابــر  عرصــه  مســاحت  شــهرداری 
ــای  ــه منه ــی طبق ــع و مســاحت اعیان ــر مرب مت
ــه اول  ــع و طبق ــر مرب ــر 56/40 مت ــصت براب ش
ــه  ــه طبق ــع ک ــر مرب ــک 93/40 مت ــر ی و دوم ه
منهــای شصســت بصــورت مکمــل بــرای طبقــه 
اول مــی باشــد و ســاختمان دارای دو پارکینــگ 
مــی باشــد در طبقــه منهــای شــصت کــف هــال 
ــف  ــفید کاری ، ک ــه س ــرامیک بدن ــواب س و خ
ــف و  ــام و دستشــویی ســرامیک ک ــه حم و بدن
ــت ام . دی  ــرامیک و کابین ــپزخانه س ــه آش بدن
. اف و در طبقــه اول و دوم کــه هــر کــدام دارای 
دو خــواب مــی باشــند کــف هــال و خــواب هــا 
ــویی  ــام و دستش ــه حم ــف و بدن ــرامیک ک س
ــه آشــپزخانه ســرامیک و  ــف و بدن ســرامیک ک
کابینــت ام. دی . اف سیســتم گرمایــش کلیــه 
طبقــات گرمایــش از کــف و سیســتم ســرمایش 
کولــر آبــی مــی باشــد کــه کولــر آن نصــب 
ــو و  ــام دارای باربیکی ــت ب ــت و پش ــده اس نش
ــت  ــده اس ــازی ش ــی کفس ــک هرم ــا موزائی ب
پنجــره طبقــات مختلــف آلومینیــوم بــا شیشــه 
دو جــداره و درب طبقــات درب ضــد ســرقت 
نمــای خارجــی ســاختمان چــوب و آجــر و دارای 
اشــتراکات آب ، گاز و بــرق میباشــد. ســقف دو 

پــوش ســرویس بهداشــتی و حمــام در طبقــات 
اجــرا نشــده اســت ملکــی آقــای حســن امیــن 
کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 47336 مــورخ 
92/10/6 تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی 
بانــک ســپه  رهــن  در  اصفهــان   81 شــماره 
اصفهــان واقــع مــی باشــد و طبــق اعــالم بانــک 
ملــک فــوق فاقــد بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 
9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 96/5/11 در 
اداره اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع در 
خیابــان هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه 
ــی  ــذارده م ــده گ ــه مزای ــور ب ــان اله اول خیاب
شــود . مزایــده از مبلــغ پایــه 9/000/000/000 
ــه  ــال( شــروع و ب ــارد ری ــه میلی ــغ ن ــال )مبل ری
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــد ب ــدار باش ــس خری هرک
ــه  پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم ب
ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
ــای  ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه مزای
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ 
ــوم  ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده 
اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت 
ــه  ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م وج
ــده  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــای ف ه
مســترد مــی گــردد. ضمنــًا ایــن آگهــی در 
یــک نوبــت در روزنامــه کیمیایــی وطــن چــاپ 
ــی  ــر م ــورخ 96/4/14 درج و منتش ــان م اصفه
گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه 
ــت  ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ ــول م ــد موک روز بع
ــده  ــه مزای ــغ پای ــده مبل شــرکت در جلســه مزای
طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران در 
ــه  وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان ب
همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی 
ــده  ــده مزای ــًا برن ــت. ضمن ــی اس ــر الزام معتب
بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری 
همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب 
اداره  ثبــت اســناد و امــالک ســپرده نمایــد . م 
الــف 9853 اســدی رئیــس اداره اجــرای اســناد 
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آگهی فقدان سند 

نظــر بــه اینکــه آقــای یدالــه ممبینــی فرزنــد راه 
ــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد شــهود  علــی  ب
شــماره 38918 مــورخ 93/7/13 دفترخانــه 86 
اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک شــماره: 
11/2911 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه 
در ذیــل ثبــت 116425 صفحــه 93 دفتــر جلــد 
ــی 456874  ــماره چای ــت ش ــالک تح 640 ام
صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه موجــب ســندر 
هنــی شــماره 111001 مــورخ 79/8/15 دفترخانــه 
15 اصفهــان در رهــن بانــک مســکن قــرار گرفتــه 
اســت ومالــک اظهــار داشــته کــه ســند مالکیــت 
مرقــوم در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده و 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
ــور  ــت مذک ــند مالکی ــه س ــذا دفترچ ــت . ل اس
اســت  مقتضــی  و  ســاقط  اعتبــار  درجــه  از 
چنانچــه ســند مالکیــت مفقــودی جهــت انجــام 
هرگونــه معاملــه بــه آن دفترخانــه ارائــه گردیــد 
از انجــام معاملــه خــودداری و آن را جهــت 
ــد  ــن اداره ارســال نمائی ــه ای ــررات ب ــال مق اعم
. انجــام هرنــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت 
المثنــی موکــول بــه اســتعالم از ایــن اداره مــی 
ــک  ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ــد. ل باش
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ــی ذی اصالح
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــود  ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی مرق
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری میباش
مــدت ده روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
ــه  ــت ب ــند مالکی ــی س ــس و اصل ــورت مجل ص
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت 
اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  ــت ی ــی ســند مالکی ــراض اصل در صــورت اعت
ــند  ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ معامل
ــررات خواهــد شــد  ــق مق ــی طب ــت المثن مالکی

ــف 10699 . م ال
 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان

» آگهی فقدان سند مالکیت« 

ســند مالکیــت شــش دانــگ پــالک ثبــت 
ــش 5  ــی  بخ ــی از 14458- اصل 12073-فرع
ثبــت در صفحــه 349 - دفتــر 428 - ذیــل 
ــی 171822-ه  ــماره چاپ ــا ش ــت 85316 - ب ثب
91- بنــام آقــای علــی میرزایــی فرزنــد مرتضــی 
ــلیم  ــادر و تس ــت و ص ــه ش ش 64224-ثب ب
شــده اســت کــه بموجــب دســتور شــماره 
واحــد  ایــن   93/7/15 مــورخ   93/  48662
ثبتــی در ســهم نامبــرده تبدیــل و تجمیــع اســناد 
ــه  ــی ب ــا درخواســت کتب ــده - وب مشــاعی گردی
بــه  شــماره وارده 26000585 مورخــه 96/1/1 
بــرگ استشــهادیه محلــی کــه  انضمــام دو 
امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 63545 مــورخ 
95/9/21 بــه گواهــی دفتــر خانــه 60- اصفهــان  
ــت  ــه ســند مالکی ــی اســت ک رســیده ، لذامدع
آن بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت, 
ــای  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــت ص و درخواس
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــوده اس ــوق را نم ــک ف مل
اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 120 
ــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی  آئیــن نامــه قان
میشــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند 

مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود 
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم را کتب
ــید  ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب ــند معامل س
اخــذ نمائیــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــل س اص
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
ــه  ــه اران ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ــف 10677 ــد. /م ال ــد ش ــررات خواه ــق مق طب
ــمال  ــالك ش ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق رنی

ــی ــان ایروان اصفه

دادنامه 

 شماره دادنامه: 9609970350800405 
تاریخ تنظیم : 96/3/24 

  9509980350800864  : پرونــده  شــماره 
 951073  : شــعبه  بایگانــی   شــماره 

   9509980350800864  : کالســه  پرونــده   
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری 
بازرگانــی  شهرســتان اصفهــان تصمیمــی  و 
ــر اقتصــاد  ــک مه ــان: بان ــی شــماره  خواه نهای
بــا  زمانــی  علیرضــا  آقــای  نمایندگــی  بــه 
وکالــت خانــم نرگــس صادقــی قهســاره فرزنــد 
مصطفــی بــه نشــانی اصفهــان خیابــان چهاربــاغ 

ــد 35 ــم واح ــه پنج ــاران طبق ــع ب ــاال مجت ب
خوانــدگان: 1. آقــای محمدرضــا رضایــی فرزنــد 
حســین بــه نشــانی اصفهــان-خ امــام خمینــی 
فروشــی  الســتیک   -46 شــماره  - کوچــه 

ــالک1 ــی - پ ــرادران رضای ب
بــه  عبــاس  فرزنــد  رضایــی  داود  آقــای   .2
ــت  ــرقی - خ آی ــی ش ــان-خ ج ــانی اصفه نش
الــه خاتــون آبــادی- بلــوار امــام زاده - پــالک1 
ــه  3. آقــای مجتبــی صالحــی فرزنــد عبــاس ب
نشــانی اصفهــان - خ پرویــن - خ 7 تیــر - 4 

ــالک1 ــحاق - پ ــا زاده اس راه ام
خواســته هــا: 1. مطالبــه وجــه چــک 2. مطالبــه 
ــارت  ــه خس ــه 3. مطالب ــر تادی ــارت تاخی خس
دادرســی دادگاه نظــر بــه اوراق و محتویــات 
پرونــده و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال ختــم 
ــادرت  ــل مب ــه شــرح ذی ــالم و ب رســیدگی را اع

ــد ــه صــدور و انشــارای مــی نمای ب
رای دادگاه در ایــن پرونــد خواهــان اقــای بانــک 
مهــر اقتصــاد بــا وکالــت خانــم نرگــس صادقــی 
خوانــدگان  بطرفیــت  دادخواســتی  قهســاره 
ــی  ــی 2- داود رضای ــی صالح ــان 1- مجتب اقای
3- محمــد رضــا رضایــی بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 429496084ریــال کــه بــه اســتناد یــک 
ــماره 676300-95/4/8 و  ــه ش ــک ب ــره چ فق
ــه  ــال علی ــک مح ــت بان ــدم پرداخ ــی ع گواه
ــه دادخواســت تقدیمــی  ــم ، دادگاه نظــر ب تقدی
ــرازی  ــر مصــدق مســتندات اب ــان و تصوی خواه
خواهــان و اقــرار خوانــده ردیــف دو کــه داللــت 
ــان  ــدگان نســبت خواه ــه خوان ــر اشــتغال ذم ب
ــف  ــده ردی ــه خوان ــه اینک ــر ب ــد ونظ ــی نمای م
یــک اقــرار بــه دیــن کــرده و ســایرین بــا وصــف 
و  نگردیــده  دادگاه حاضــر  در  قانونــی  ابــالغ 
ــه  ــان ب ــوی خواه ــال دع ــی در قب ــراد و دفاع ای
ــان  ــوی خواه ــن دع ــد بنابرای ــاورده ان ــل نی عم
را بنظــر ثابــت دانســته و مســتندًا بــه مــواد 
198، 515 و 519 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
و مــواد249 و 310 و 313 قانــون تجــارت و 
تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون چــک 
ــه  ــدگان ب ــی خوان ــه محکومیــت تضامن حکــم ب
ــوان  ــه عن ــال ب ــغ 429496084ری پرداخــت مبل
ریــال   14882363 ومبلــغ  خواســته  اصــل 
بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ 11507906 ریــال 
ــدوی  ــه ب ــل در مرحل ــه وکی ــق الوکال ــت ح باب
ــاخص  ــق ش ــن وف ــر ادای دی ــارت تاخی و خس
اعالمــی بانــک مرکــزی از تاریــخ صــدور چــک 
لغایــت زمــان پرداخــت وجــه در حــق خواهــان 
صــادر واعــالم مــی نمایــد. رای صــادره نســبت 
بــه خوانــده ردیــف دو حضــوری و بــا توجــه بــه 
اینکــه مســتند بــه اقــرار ایشــان اســت قطعــی و 
نســبت بــه ســایرین غیابــی و ظــرف بیســت روز 
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف 
بیســت روز دیگــر قابــل تجدیدنظــر در محاکــم 
ــف  ــان میباشــد./م ال ــر اســتان اصفه تجدیدنظ

10124
شــعبه 8 دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع امــور 

تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان

 آگهی احضار متهم 

خانــم  معصومــه زواره محمــدی فرزنــد عبــاس 
2- منصــوره ناصــری گنجــه  الهیجانــی  فرزنــد 
جمشــید   در پرونــده شــماره 940566 ب 16  
ایــن شــعبه بــه اتهــام  مشــارکت در کالهبــرداری 
تحــت تعقیــب  قــرار دارد  بــه ایــن وســیله بــر 
اســاس مــاده 174 قانــون آئیــن دادرســی 
کیفــری بــه شــما ابــالغ مــی شــود ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر 
شــوید  در غیــر اینصــورت پــس از انقضــا مهلــت 
مقــرر بــه موضــوع رســیدگی و اظهــار نظــر مــی 

شــود .
م الــف 10071 بازپــرس شــعبه 16 دادســرای 

ــان  اصفه

امروز چهارشنبه 14 تیر ماه 1396 - سال سوم - شماره 468 روزنامه

آگهی مفقودی 
ــی(  ــرگ  کمپان ــرگ فــروش خــودرو )ب ب
ــماره  ــخصات ش ــا مش ــودرو ب و کارت خ
موتــور 12486090100 و شــماره شاســی 
ــار  ــه اعتب ــود و از درج 50399455  مفق

ــد .  ــی باش ــاقط  م س
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 

 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن 
ــاختمانها  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــه  ــی منطق ــد ثبت ــمی در واح ــند رس ــد س فاق
بــا  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  شــمال 
ــت.  ــده اس ــرز گردی ــان  مح ــارض متقاضی مع
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد 
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی میشــود  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
داشــته  اعتراضــی  متقاضیــان  ســندمالکیت 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن ــند م باش
ــا  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب آگه
ــلیم  و  ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید.ظرف م پ
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در 
صــورت  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق طب
   1395603020260  21192 شــماره   رای   -1
ــایگان  ــد ش ــای محم ــورخ  1395/11/30  آق م
نیــا بــه شناســنامه شــماره 50469 کدملــی 
ــه  ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه 1281601764 ص
ــاحت   ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ  ی در شش
456.93  مترمربــع پــاک شــماره  123 فرعــی 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14915  
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی خانمهــا  ایــران- 

رضوان-بتــول )شــهید اول(
 1395603020260  23006 شــماره    رای    -2
فضیلــه   زهــرا  خانــم   1395/12/26 مــورخ  
کدملــی    1516 شــماره  شناســنامه  بــه 
1286868319  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــه مســاحت 187.95  مترمرب ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 15182  اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــم  ــول خان ــمی بت ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

مریخــی از ســهم االرث 
 1395603020260  23007 شــماره    رای   -3
مرتضــی  اقــای   1395/12/26 مــورخ  
ــی  ــماره 1100  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه  ب فضیل
1286750016  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــه مســاحت 187.95  مترمرب ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 15182  اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــم  ــول خان ــمی بت ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

مریخــی از ســهم االرث
 1395603020260  20484 شــماره    رای   -4
ــی  ــای حســن قصاب ــورخ   1395/11/20    آق م
7 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  ســینی 
1291296778 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ــاری  ــاختمان تج ــاب س ــک ب ــدانگ  ی در شش
مترمربــع     41.51 بــه مســاحت  مســکونی 
پــاک شــماره 3  فرعــی از 13703 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی ــا فدای ــای رض آق
 1395603020260  22264 شــماره    رای   -5
فاطمــه  خانــم     1395/12/14 مــورخ  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاری  ب ــی دره س روزبهان
321  کدملــی 6219414039  صــادره فریــدن  
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــادق  نس ــد محمدص فرزن
یکبابخانــه  بــه مســاحت 183.94  مترمربــع از 
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای مرتضــی 

ــدری  ص
 1395603020260  21189 شــماره    رای   -6
مــورخ  30 /1395/11  خانــم ملــوک طبیبــی 
ــی  ــماره 1972  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب جبل
ــدر   ــد حی ــان  فرزن 1286698510  صــادره اصفه
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
64.10  مترمربــع از پــاک شــماره 70 فرعــی 
از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
ــه اینکــه منافــع موردتقاضــا  مــی باشــد )باقیدب
ــق  ــین محق ــه حس ــق ب ــات متعل ــادام الحی م
ــع  ــوت تاب ــس ازف ــد وپ ــادی میباش ــت اب دول

ــت(   ــن اس عی
7- رای شــماره   01167 1396603020260مــورخ 
شــهیدی  محمــد  اقــای     1396/01/  27
ــه شناســنامه شــماره 19  کدملــی  ــادی ب عزیزآب
5499363676  صــادره اصفهــان فرزند حســن  
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه 
مســاحت 40  مترمربــع از پــاک شــماره 67 
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 99 اصل فرع
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای محموداتشــی 

ــی دلیگان
 1396603020260  01470 شــماره      رای   -8
ــان   مــورخ   1396/01/31 اقــای محســن جوادی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1271594242  کدمل ب
ــی  ــد عل ــان  فرزن 1271594242  صــادره اصفه
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 98.75  مترمرب مس
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14458 اصل 41 فرع
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حســین 

ــی رضائ
   1395603020260  22910 شــماره   رای   -9
محمــد  آقــای     1395/12/24 مــورخ   

ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــی خیرآب رضائ
کدملــی 1092001077 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد 
یکبــاب  بــه ششــدانگ  نســبت  ابوالحســن 
مترمربــع   110.65 مســاحت  بــه  ســاختمان 
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 15173 اصل پ
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــت  ــای نعم ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــد ــه برومن ال
 1395603020260  14101 شــماره    رای   -10
صدیقــه  خانــم     1395/08/20 مــورخ   
ــی  ــماره  211  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب عباس
5759805576  صــادره فریــدن  فرزنــد محمــد 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
 15178 شــماره  پــاک  از  مترمربــع    98.95
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1395603020260 11- رای شــماره    18832 
مــورخ   1395/10/26  خانــم فاطمــه امینــی 
ــی  ــماره 1270714351 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1270714351
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  
بــه مســاحت  262.60  مترمربــع پــاک شــماره 
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از 452 اصل 8  فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حســین 

ــوی ــلیمانی دهن س
 1395603020260 شــماره13825  رای   -12
ــی  ــره امین ــم زه ــورخ   1395/08/17    خان م
کدملــی   3987 شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285118308
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان 
نیمــه ســاز  بــه مســاحت  225  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 452 اصل ــاک شــماره 8  فرع پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

آقــای حســین ســلیمانی دهنــوی
 1395603020260  22998 شــماره  رای   -13
مــورخ   1395/12/26   اقــای ناصــر ذکاوتمنــد 
ــی  ــماره 491  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــزی  ب ج
ــا   ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه 1291163565  ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 79 فرع ــاک ش ــع از پ 60.95  مترمرب
از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای اســماعیل 

دهقانــی قهجاورســتانی
14- رای شــماره     01138 1396603020260 
مــورخ   1396/01/27     آقــای  عیــن الــه 
ــی  ــماره 1188 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب فاح
5059558746 صــادره ســیه رود فرزنــد قربــان 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان بــه مســاحت 89.45 
مترمربــع پــاک شــماره 15178 اصلــی واقــع در 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

مالــک رســمی مــی باشــد     
 1395603020260 شــماره10683  رای   -15
مــورخ   06/27/ 1395  آقــای مهــرداد دقاغیــان 
ــه شناســنامه شــماره 1270316508  ــی ب اصفهان
ــد  ــان فرزن ــی 1270316508 صــادره اصفه کدمل
محســن در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت  126.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره -  فرعــی از  13927 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

آقــای ســید مرتضــی خــدادادی
 1395603020260 شــماره10682  رای   -16  
مــورخ  06/27/ 1395  آقــای محســن دقاغیــان 
 42744 شــماره  شناســنامه  بــه  اصفهانــی 
ــد  ــان فرزن ــی 1280316187 صــادره اصفه کدمل
اصغــر در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یک 
ــع  ــاحت  126.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره -  فرعــی از  13927 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــای ســید مرتضــی خــدادادی آق
 1395603020260 شــماره21008  رای   -17
مــورخ  11/27/ 1395  اقــای ســید محمــد 
ســیدمحمودیان  بــه شناســنامه شــماره 221  
اصفهــان   صــادره    1287907458 کدملــی 
فرزنــد ســیدمحمدعلی  نســبت بــه  ششــدانگ 
  59.56 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع از پــاک شــماره 15159 اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

بانــو فــردوس امیــن الرعایائــی خوابجانــی
 1395603020260  20974 شــماره    رای   -18
مــورخ  11/27/ 1395  اقــای بهمــن بهرامــی 
ــماره 893   ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــی آب عیس
فارســان   صــادره    4679237945 کدملــی 
فرزنــد علــی باقــر  نســبت بــه ششــدانگ 
 164.10 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع از پــاک شــماره 15180 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس مال
19- رای شــماره    22736 1395603020260   
مــورخ   12/21/ 1395   اقــای مســعود صالحــی 
چلچــه  بــه شناســنامه شــماره 8  کدملــی 
4679579277  صــادره فارســان  فرزنــد  صفــر  
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
181  مترمربــع از پــاک شــماره 356 فرعــی 
از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای براتعلــی 

ــادی ــت اب ــی دول اعظم
   1396603020260  01152 شــماره  رای   -20
ــادگار  ــاس ی ــای عب ــورخ   01/27/ 1396   اق م
اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 1607  کدملــی 
ــل  ــد فض ــان فرزن ــادره اصفه 1287869114  ص

الــه  نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع از  ــه مســاحت 140.30  مترمرب ــه  ب یکبابخان
پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــت  ــای هیب ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــه شهســواری ال
   1396603020260  01153 شــماره  رای   -21
مــورخ   01/27/ 1396   خانــم زهــره زارعــی 
ــماره 413   ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــمس اب ش
اصفهــان  صــادره    1283627221 کدملــی 
فرزنــد عبــاس  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــه مســاحت 140.30   ــه  ب از ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع 
ــداری مبایعــه  در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــواری ــه شهس ــت ال ــای هیب آق
   1396603020260  02118 شــماره  رای   -22
مــورخ   02/10/ 1396   ورثــه مرحــوم غامرضــا 
مرادخانــی بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی 
جعفرقلــی  فرزنــد  صــادره   5129721683
-فاطمه-محمود-عبــاس   مرضیــه  بنامهــای 
همگــی مرادخانــی بموجــب گواهــی حصــر 
شــورای   1394/12/06 مــورخ   6487 وراثــت 
فاطمــه  و  مرضیــه  اصفهــان  اختــاف  حــل 
هرکــدام یــک دانــگ مشــاع و محمــود نســبت 
بــه دو دانــگ مشــاع و عبــاس نســبت بــه 5.5 
حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ  یــک 
ــع  ــه مســاحت  259.70  مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی آن پــاک 
شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

آقــای غامرضــا مرادخانــی
   1396603020260  02115 شــماره  رای   -23
مــورخ   02/10/ 1396   خانــم ملیــکا مــراد 
ــماره 1274251885  ــنامه ش ــه شناس ــی ب خان
کدملــی 1274251885 صــادره اصفهــان فرزنــد 
احمــد نســبت بــه 18.5 حبــه مشــاع از 72 
حبــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــع پــاک شــماره -  فرعــی از  259.70  مترمرب
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــا مرادخان ــای غامرض ــمی آق ــک رس مال
   1395603020260  12297 شــماره  رای   -24
نســرین  خانــم      1395  /07/26 مــورخ   
ــی  ــماره 45000 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب یراق
ــواد  ــد ج ــان فرزن ــادره اصفه 1280875593 ص
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  200  مترمربــع پــاک 
شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس مال
   1395603020260  12295 شــماره  رای   -25
آقــای محمدرضــا     1395 مــورخ   07/26/ 
پســران شــریف بــه شناســنامه شــماره 42827 
کدملــی 1280853867 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمدجعفــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  200  مترمربــع 
پــاک شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد        
   1396603020260  00430 شــماره  رای   -26
مــورخ   01/30/ 1396   اقــای مجیــد صفــی 
ــی  ــماره 1034  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب خان
1287994679  صــادره اصفهــان  فرزنــد عزیزاله  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــاحت 118.06  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 1 فرعــی از 14928 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد         ــک رســمی م مال
   1396603020260  00431 شــماره  رای   -27
مریــم  خانــم      1396  /01/16 مــورخ   
عبدالهــی  بــه شناســنامه شــماره 1860  کدملــی 
1288157711  صــادره اصفهــان  فرزنــد رســول  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع از  ــاحت 118.06  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 1 فرعــی از 14928 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس مال
   1396603020260  00093 شــماره   رای   -28
مــورخ  1396/01/14   آقــای حســین مختــاری 
حســن آبــادی بــه شناســنامه شــماره 3121 
اصفهــان  صــادره   1285935543 کدملــی 
ــاع  ــگ مش ــج دان ــورت پن ــداله بص ــد اس فرزن
از ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
 13900 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   177.85
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل
ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

   1396603020260  00083 شــماره  رای   -29
مــورخ  1396/01/14 خانــم لیــا شوشــتری 
کدملــی   5356 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد اســداله  ــان فرزن 1287280161 صــادره اصفه
بصــورت  یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 177.85 مترمربــع 
از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد         ــی باش ــمی م رس
   1395603020260  02773 شــماره   رای   -30
مــورخ  1395/02/28 خانــم زهــرا آخونــدی 
ــی  ــماره 438 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــنی ب اش
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1291037861
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
پــاک  مترمربــع    127.70 مســاحت   بــه 
ــی واقــع در  شــماره 169  فرعــی از 15177 اصل
بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه محمــد کشــاورز 
خوابجانــی بموجــب ســند 25436  مــورخ 
از  بــوده  اصفهــان  دفتــر65     1343/08/14
طــرف ورثــه بموجــب ســند 96213 مــورخ 

1374/7/17 دفتــر 15 اصفهــان بــه آقــای رضــا 
فاتحــی وکالــت داده شــده و مــورد درخواســت 
ــه متقاضــی  ــه ب ــع الواســطه بموجــب قولنام م
ــد  ــدادی از شــهود آن را تایی ــذار شــده و تع واگ

ــد ــوده ان نم
   1395603020260  20999 شــماره   رای   -31
مــورخ  1395/11/27 اقــای مهــدی ســبزیان 
اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 2296  کدملــی 
ــد اصغــر   ــان  فرزن 1286762170  صــادره اصفه
نســبت بــه  چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع از  ــاحت 112.91  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 13930 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــاج  ــای ح ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــیرانی  ــم ش کری
  1395603020260  21000 شــماره   رای   -32
مــورخ   1395/11/27   خانــم زهــره ودائــی  
کدملــی    43700 شــماره  شناســنامه  بــه 
1280325771  صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیف 
الــه  نســبت بــه  دودانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع از  ــاحت 112.91  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 13930 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــاج  ــای ح ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــیرانی ــم ش کری
   1395603020260  18842 شــماره   رای   -33
مــورخ   10/26/ 1395   آقــای مرتضــی عباســی 
ــی  ــماره 347 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب عطیب
3520817012 صــادره دشتســتان فرزنــد محمــد 
در یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ  
ــه مســاحت   210.96  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی از 13900 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــی باشــد         ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
  1395603020260  18841 شــماره  رای   -34
ســیدجواد  آقــای     1395  /10/26 مــورخ  
موســوی بــه شناســنامه شــماره 46013 کدملــی 
ــد ســیدباقر  ــادان فرزن 1815359919 صــادره آب
در یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ  
ــه مســاحت   210.96  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی از 13900 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
  1395603020260  18839 شــماره   رای   -35
عبدالرســول  آقــای      1395  /10/26 مــورخ 
 39 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده  معصــوم 
کدملــی 1289974993 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــگ مشــاع از ششــدانگ   عباســعلی در ســه دان
ــه مســاحت   210.96  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی از 13900 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
   1395603020260  08532 شــماره   رای   -36
محمدعلــی  آقــای     1395/03/19 مــورخ  
هادیــان پیکانــی بــه شناســنامه شــماره 23 
جرقویــه   صــادره   5649614636 کدملــی 
فرزنــد نجاتعلــی در چهــار دانــگ مشــاع از  
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
281.42   مترمربــع پــاک شــماره  47   فرعــی 
ــت  ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق از   14874  اصل
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد         ــی باش م
   1395603020260  08531 شــماره  رای   -37
ــان  ــه مهدی ــم فاطم ــورخ   1395/03/19  خان م
ــی  ــه شناســنامه شــماره 3047 کدمل ــی ب پیکان
5649203415 صــادره اصفهــان فرزنــد مســیب 
در  دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت   281.42   مترمربــع 
پــاک شــماره  47       فرعــی از 14874  
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق اصل

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
   1396603020260  00407 شــماره   رای   -38
ــی  ــعود تراب ــای  مس ــورخ  1396/01/17   آق م
مقــدم بــه شناســنامه شــماره 869 کدملــی 
1286024412 صــادره اصفهــان فرزنــد جعفــر در 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  75  
ــی از 452  ــماره   268 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد         ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
   1395603020260  07565 شــماره   رای   -39
ــه اشــتری  ــم آمن مــورخ   1395/04/23    خان
170 کدملــی  بــه شناســنامه شــماره  لرکــی 
1911343645 صــادره رامهرمــز فرزنــد اســمعیل 
در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   
200  مترمربــع پــاک شــماره   4   فرعــی از  
ــت  ــی واقــع در بخــش 5  ثب 14039         اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می 

باشــد        
   1395603020260  07822 شــماره  رای   -40
مــورخ   04/29/ 1395   آقــای حســن مهرعلــی 
دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 64 کدملــی 
1290210772 صــادره اصفهــان فرزنــد حیــدر 
ــاحت 188.10  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان درشش
مترمربــع پــاک شــماره 8 فرعــی از 452 اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــوی ــی دهن ــدر مهرعل ــمی حی رس
    139660302026002141 شــماره    رای   -41
مــورخ    1396/02/10    آقــای محمــد رضــا 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــدی آدرمناب معتم
ــان  ــی 1284854310 صــادره اصفه 1352 کدمل
بــاب  یــک  ششــدانگ   در   اصغــر  فرزنــد 
ــع  ــاحت  697.97  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
پــاک شــماره 69  فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026001149 شــماره    رای   -42
مرتضــی  آقــای      1396/01/27 مــورخ    

تاخیــری بــه شناســنامه شــماره 2791  کدملــی 
1286737461  صــادره اصفهــان  فرزنــد عباس  
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 187.05  مترمرب مس
ــی واقــع در بخــش  135 فرعــی از 15177  اصل
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد رســمی م
    139660302026002145 شــماره    رای   -43
مــورخ    1396/02/10    خانــم معصومــه مطلــب 
بــه شناســنامه شــماره 29  آذرخوارانــی  زاده 
کدملــی 5649661847 صــادره جرقویــه  فرزنــد 
عباســعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 92.65   مترمربــع پــاک شــماره  
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از  14915 اصل 42 فرع
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

رســمی مــی باشــد
شــماره   139560302026018453     رای   -44
محســن  آقــای       1395/10/20 مــورخ    
خیــری بــه شناســنامه شــماره 23 کدملــی 
6609796335 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  178  مترمربــع 
پــاک شــماره -  فرعــی از 15189 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    139560302026018451 شــماره    رای   -45
مــورخ    1395/10/20    خانــم پرویــن خیــری 
ــماره 61061  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــب آب حبی
کدملــی 1281707635 صــادره اصفهــان فرزنــد 
علــی در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  178  مترمربــع 
پــاک شــماره -  فرعــی از 15189 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026001492 شــماره    رای   -46
مــورخ    1396/01/31   آقــای حســن رمضانــی 
خاروانــی  بــه شناســنامه شــماره 182  کدملــی 
فرزنــد  اردســتان  صــادره    1249259916
ــگ مشــاع از  ــه ســه دان حســینعلی  نســبت ب
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
222.56  مترمربــع از پــاک شــماره 116 فرعــی 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   14915 از 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    139660302026001493 شــماره    رای   -47
مــورخ    1396/01/31   خانــم عصمــت باقــری 
ــی  ــماره 7  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب خاروان
1249705827  صــادره نائیــن  فرزنــد براتعلــی  
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
  222.56 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
مترمربــع از پــاک شــماره 116 فرعــی از 14915 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139560302026002282 شــماره    رای   -48
مــورخ    1395/02/17   آقــای جــال احمــدی 
به شناســنامه شــماره 85 کدملــی 6219801822 
صــادره فریــدن  فرزنــد علــی آقــا در ششــدانگ  
یــک بــاب  مغــازه بــه مســاحت     62.60    
مترمربــع پــاک شــماره 15182     اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026000068 شــماره    رای   -49
مــورخ    1396/01/10   آقــای ســیدعلی اصغــر 
ــماره 144  ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ــان ج محمدی
ــد  ــوار فرزن ــر خ ــادره ب ــی 5110441121 ص کدمل
ســیدعباس بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  
بــه مســاحت 41.80 مترمربــع از پــاک شــماره 
13992 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026001146 شــماره    رای   -50
مــورخ    1396/01/27    آقــای ســعید انالوئــی 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 109  کدمل ــی  ب چادگان
5759649272  صــادره فریــدن  فرزنــد بهمــن 
ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
پــاک  از  مترمربــع    144.90 مســاحت  بــه 
شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــی  ــان مرتض ــمی آقای ــن رس ــته از مالکی الواس

ومحمدصــدری
    139660302026001485 شــماره    رای   -51
آقــای محمدرضــا  مــورخ    1396/01/31    
  49777 شــماره  شناســنامه  بــه  شــکری  
اصفهــان  صــادره    1280387734 کدملــی 
فرزنــد مرتضــی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــع از  ــاحت 206.11  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش پ
نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5
عــادی مــع الواســته از مالکیــن رســمی آقایــان 

ومحمدصــدری مرتضــی 
    190971395603020260 شــماره    رای    -52
مــورخ 1395/10/29    خانــم اشــرف الســادات 
ســجاد بــه شناســنامه شــماره 45 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285379845
ســیدصادق در  ششــدانگ  یــک بــاب انبــار بــه 
ــماره -   ــاک ش ــع پ ــاحت  207.1  مترمرب مس
فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــی باشــد  م
    139560302026023000 شــماره    رای   -53
مــورخ    1395/12/26 آقــای مرتضــی جعفــری 
جاجائــی  بــه شناســنامه شــماره 484  کدملــی 
ــد کریــم   1286462721  صــادره اصفهــان  فرزن
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
165  مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی  ــن الرعایائ ــی امی ــای محمدعل رســمی آق
    139560302026022182 شــماره    رای   -54

ــی  ــای رســول رضائ ــورخ    1395/12/14   آق م
ــی  ــه شناســنامه شــماره 5155  کدمل ــق  ب مطل
1292945151  صــادره اصفهــان  فرزنــد نعمــت 
الــه  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 118  مترمرب ــه مس ب
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی    15173
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــه  ــت ال ــای نعم ــمی آق ــک رس ــته از مال الواس

ــد ــان برومن خ
    139660302026000449 شــماره    رای   -55
حیاتقلــی  آقــای      1396/01/19 مــورخ    
ــی  ــماره 8  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان  ب نامداری
ــد  ــد احم ــدن  فرزن ــادره فری 1159818169  ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 229.60  مترمرب مس
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14457 اصل 99 فرع
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139560302026020998 شــماره    رای   -56
غامرضــا  آقــای      1395/11/27 مــورخ    
ــی  ــماره 642  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدان  ب خن
فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1286392543
عبدالرســول  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 182.30  مترمربــع 
از پــاک شــماره 1 فرعــی از 13973 اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
شــمس  زارعــی  بــرات  آقــای   رســمی 

آبادی
    139660302026000039 شــماره    رای   -57
غامرضــا  آقــای     1396/01/09 مــورخ    
شــفیعی بــه شناســنامه شــماره 82 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   6609578771
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــینعلی بص حس
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 182.60 مترمرب ب
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15182 اصل 4 فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
مــع الواســته از مالــک رســمی آقــای غامعلــی 

پهلوانــی  خوابجانــی
    139660302026002140 شــماره    رای   –58
ــای رســول قاســمی  ــورخ    1396/02/10   آق م
دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 166 کدملــی 
1290898383 صــادره اصفهــان فرزنــد هاشــم 
در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   
ــع پــاک شــماره 8  فرعــی از  144.85 مترمرب
452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 

ــوی ــای رضــا قاســمی دهن ــک رســمی آق مال
    139660302026000371 شــماره    رای   -59
محمدرضــا  آقــای     1396/01/16 مــورخ    
داوری دولــت آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
ــاد  ــت آب ــادره دول ــی 6609507961 ص 57 کدمل
فرزنــد عبــاس در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  104.70  مترمربــع پــاک شــماره 
-  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد  ــی باش ــمی م رس
    139660302026002858 شــماره    رای   -60
اکبرمــوذن  آقــای     1396/02/20 مــورخ    
صفائــی بــه شناســنامه شــماره  55551کدملــی  
فرزنــد   اصفهــان  صــادره    1281652539
عزیزالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه بــه 
مســاحت  93.46 متــر مربــع از پــاک شــماره  
66  فرعــی از  13550  اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026001332 شــماره    رای   -61
مــورخ    1396/01/29   آقــای داریــوش وطــن 
خــواه بــه شناســنامه شــماره 4025 کدملــی 
0062432222 صــادره تهــران فرزنــد نصرالــه در 
ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  
ــی از  ــاک شــماره 18 فرع ــع پ 167.90  مترمرب
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139560302026011721 شــماره    رای   -62
مــورخ    1395/07/10    آقــای فرشــید ســعیدی 
دهاقانــی بــه شناســنامه شــماره 7535 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282823213
محمدطاهــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 217.10 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 309 اصل ــماره  - فرع ــاک ش پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــاج میرریاحــی ــان ت جه
    139560302026011725 شــماره    رای   -63
مــورخ    1395/07/10    خانــم اشــرف عبداللهی 
ــی  ــماره 188 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب دهاقان
ــد  ــفلی فرزن ــمیرم س ــادره س 5129585909 ص
حســینقلی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 217.10 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 309 اصل ــماره  - فرع ــاک ش پ
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــاج میرریاحــی  ــان ت جه
    139560302026019061 شــماره    رای   -64
محمــد  آقــای      1395/10/29 مــورخ    
  9 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده   محمــدی 
ســراجو   صــادره    1552563146 کدملــی 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی  نس ــد عل فرزن
ســاختمان  بــه مســاحت 123.18  مترمربــع 
از 99 اصلــی  از پــاک شــماره 647 فرعــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــته از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
روحانــی محمدحســین  آقــای   رســمی 

 اصفهانی
    139660302026000470 شــماره    رای   -65
مــورخ    1396/01/19     اقــای محمــد پیرعلــی 
زفــره  بــه شناســنامه شــماره 1042  کدملــی 

1290395071  صــادره اصفهــان  فرزنــد رضــا  
بــه  یکبــاب کارگاه   بــه ششــدانگ  نســبت 
ــاک شــماره  ــع از پ مســاحت 192.85  مترمرب
11 فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026000105 شــماره    رای   -66
محمــد  آقــای     1396/01/14 مــورخ    
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1824 کدمل ــری ب ظهی
ــد حســن  ــان فرزن 1286033969 صــادره اصفه
بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
از  مترمربــع  بــه مســاحت 162  ســاختمان  
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 15182 اصل پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026000104 شــماره    رای   -67
محســن  آقــای      1396/01/14 مــورخ    
ظهیــری بــه شناســنامه شــماره 62214 کدملــی 
1281050067 صــادره فرزنــد حســن بصــورت 
یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  چهــار 
از  مترمربــع  بــه مســاحت 162  ســاختمان  
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 15182 اصل پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد  ــی باش ــمی م رس
    139660302026002167 شــماره    رای   -68
خســرو  آقــای     1396/02/11 مــورخ    
اســفندیارزاده بــه شناســنامه شــماره 12870 
ــد  ــران فرزن ــادره ته ــی 0035222263 ص کدمل
ناصــر نســبت بــه ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 105.20 مترمربــع پاک 
شــماره 13729 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــم  ــای سیدهاش ــمی آق ــک رس ــته از مال  الواس

رنجبران
    139660302026002169 شــماره    رای    -69
نرگــس  خانــم     1396/02/11 مــورخ    
بــه شناســنامه شــماره  نوکابــادی  جزائــری 
42 کدملــی 1283625474 صــادره اصفهــان 
ســه  بــه  نســبت  حمیــد  ســید  فرزنــد 
بــه  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ 
شــماره  پــاک  مترمربــع   105.20 مســاحت 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   13729
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــم ــای سیدهاش ــمی آق ــک رس ــته از مال  الواس

 رنجبران
    139560302026022263 شــماره    رای   -70
مــورخ    1395/12/14     آقــای ســیدکاظم 
ــی  ــماره 3  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدادادی  ب خ
فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1291363130
ســیدمرتضی  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 180  مترمرب ــه مس ب
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   13973
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    139560302026022064 شــماره    رای   -71
ــی  ــرا طالب ــم صغ ــورخ    1395/12/10   خان م
 210 بــه شناســنامه شــماره  آبــادی  حبیــب 
آبــاد  دولــت  صــادره   6609728011 کدملــی 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــی در شش ــد عل فرزن
ــه مســاحت  باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی  ب
فرعــی  پــاک شــماره  7  مترمربــع   119.50
از 15183  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد  ــی باش م
    13956030202602208 شــماره    رای   -72
قاســمعلی  آقــای     1395/12/11 مــورخ    
ــماره 39  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــان زازران مرادی
کدملــی  1111017271  صــادره فاورجــان  فرزنــد 
مهــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 141.50 مترمربــع از پــاک شــماره 41 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از14458   اصل فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اصفهــان خری
ــد  ــای محم ــمی آق ــک رس ــته از مال ــع الواس م

ــی ــادق برزان ص
    139660302026000432 شــماره    رای   -73
محســن  آقــای      1396/01/19 مــورخ    
شــاهی دلیگانــی  بــه شناســنامه شــماره 1882  
کدملــی 5110184771  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــرزاق  نس عبدال
پــاک  از  مترمربــع    384 مســاحت  بــه 
شــماره 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــمی ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک  اصفه

 می باشد
    139660302026001145 شــماره    رای   -74
محمــود  آقــای     1396/01/27 مــورخ    
ــی  ــماره 641  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب بهمن
5649234248  صــادره اصفهــان  فرزنــد رضــا 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــاک شــماره  ــع از پ مســاحت 186.47  مترمرب
ــی واقــع در بخــش  986 فرعــی از 15177  اصل
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026001489 شــماره    رای   -75
ــی  ــر خلیل ــم گوه ــورخ    1396/01/31   خان م
محمدابــادی  بــه شناســنامه شــماره 65  کدملی 
فرزنــد  جرقویــه  صــادره    5649579555
ــه   ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــعلی  نس عباس
بــه مســاحت 85.10  مترمربــع از پــاک شــماره 
325 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 
 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی

 می باشد
    139660302026000009 شــماره    رای   -76
مجتبــی  آقــای       1396/01/07 مــورخ    
ــادی بــه شناســنامه شــماره  محــوری حبیــب اب
ــان  ــادره اصفه ــی 1281011150 ص 58285 کدمل
فرزنــد حیدرعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب 
ــه  ــی ب ــه اعیان ــاء ثمنی ســاختمان  باســتثناء به
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت    242.29 مترمرب مس
- فرعــی از 13476 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
ادامه در صفحه 9
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توپ و تور
تیم ملی والیبال با ۱۹ بازیکن 

استارت می زند
ــرای شــرکت در اردوی  ــچ، ۱۹ بازیکــن را ب ــور کوالکووی ایگ
ــی  ــور در انتخاب ــت حض ــال جه ــی والیب ــم مل ــد تی جدی

ــرد.  ــوت ک ــال دع ــی والیب ــابقات جهان مس
مرحلــه نهایــی مســابقات انتخابــی والیبــال جهــان در قــاره 
ــل  ــهر اردبی ــی ش ــه میزبان ــاه ب ــا ۲۳ مردادم ــیا از ۱۹ ت آس
ــچ،  ــور کوالکووی ــور ایگ ــن منظ ــه همی ــود؛ ب ــزار می ش برگ
ســرمربی تیــم ملــی، اســامی ۱۹ بازیکــن را بــرای حضــور 

در اردوی جدیــد تیــم ملــی والیبــال اعــام کــرد. 
بــر ایــن اســاس ســعید معــروف، ســید محمــد موســوی، 
عــادل غامــی، فرهــاد قائمــی، میــاد عبادی پــور، فرهــاد 
ــرا،  ــا ق ــور، رض ــر غف ــر وادی، امی ــال افزون، محمدطاه س
ــی  ــار، مجتب ــاد نظری افش ــژاد، فره ــواد معنوی ن محمدج
ــدی  ــزی، مه ــامان فائ ــی، س ــعود غام ــور، مس میرزاجانپ
ــر  ــی، علی اصغ ــب عین ــدری، طی ــی حی ــدی، مصطف مرن
مجــرد و امیرحســین اســفندیار بــه اردوی تیــم ملــی 

دعــوت شــده اند. فدراســیون والیبــال

 حدادی و صمد 
در تیم رؤیایی ستاره لبنان

ــم  ــران را در تی ــکتبال ای ــتاره بس ــب دو س ــادی الخطی ف
ــرار داد.  ــودش ق ــی خ رؤیای

امســال  مردادمــاه  کاپ آســیا  بســکتبال  رقابت هــای 
ــود  ــزار می ش ــان برگ ــت لبن ــروت پایتخ ــی بی ــه میزبان  ب
ــد  ــه عــاوه اســترالیا و نیوزلن ــن ب ــاره که و بهترین هــای ق

ــد.  ــر می رون ــاف یکدیگ ــه مص ب
فــادی الخطیــب، ســتاره بســکتبال لبنــان، نیــز در ترکیــب 
تیــم ملــی کشــورش حضــور خواهــد داشــت و قطعــا باعث 
ــرایط  ــته ش ــال های گذش ــه س ــبت ب ــان نس ــود لبن می ش

بهتــری داشــته باشــد. 
ــی در  ــیون جهان ــابقات فدراس ــن مس ــروع ای ــش از ش پی
اقدامــی ســعی داشــته تــا تیــم رؤیایــی ســتاره های آســیا 

را توســط بازیکنــان شــاخص بشناســد. 
فــادی الخطیــب، ســتاره میزبــان، هــم اولیــن نفــری بــود 
ــواه  ــد نیکخ ــکیل داد و صم ــی اش را تش ــم رؤیای ــه تی ک
بهرامــی و حامــد حــدادی را در بیــن ۵ نفــر تیمــش قــرار 
داد. او در کنــار دو ســتاره بســکتبال ایــران و خــودش از یی 
ــن و جیســون کاســترو گارد  ــم چی ــان ســتاره تی ــان لی ژی
رأس فیلیپیــن نیــز بــرای تیــم رؤیایــی اش دعــوت کــرد. 

فدراســیون بســکتبال

شکست سنگین نماینده عراق 
مقابل بانک سرمایه

ــابقات  ــه دوم مس ــرمایه در مرحل ــک س ــال بان ــم والیب تی
ــه  ــراق ب ــری ع ــل البح ــیا مقاب ــگاه های آس ــی باش قهرمان

ــروزی رســید. پی
ــی  ــوان قهرمان ــع عن ــرمایه، مداف ــک س ــال بان ــم والیب  تی
ــن  ــه دوم ای ــازی مرحل ــومین ب ــیا در س ــگاه های آس باش
ــا نتیجــه ۳ بــر ۱ البحــری عــراق را شکســت  مســابقات ب

داد. تســنیم

اخبار ورزشی
 کوچ دسته جمعی خوزستانی ها 

از سپاهان
ــه ســرمربی  ــی ک ــار بازیکن ــدهللا ویســی چه ــر عب ــاوه ب ع
فصــل پیــش ســپاهان از فوتبــال خوزســتان جــذب کــرده 
ــود هــم، یکــی پــس از دیگــری از جمــع طایی پوشــان  ب

جــدا شــدند. 
ــه  ــه خــودش از اســتقال خوزســتان ب ــدهللا ویســی ک عب
ــتانی  ــاالت تابس ــل و انتق ــره نق ــد، در ۲ پنج ــپاهان آم س
ــال  ــن را از فوتب ــار بازیک ــا چه ــته، جمع ــتانی گذش و زمس
خوزســتان جــذب کــرد. طالــب ریکانــی و علــی هلیچــی از 
اســتقال اهــواز و موســی کولیبالــی و ســید جــال عبــدی 
از اســتقال خوزســتان بــه ســپاهان پیوســتند. ریکانــی و 
ــه جمــع طایی پوشــان  کولیبالــی کــه تابســتان گذشــته ب
اضافــه شــدند پــس از یــک فصــل بــه همــکاری خــود بــا 

باشــگاه اصفهانــی پایــان دادنــد. 
ریکانــی آبادانــی بــا وجــودی کــه یــک ســال از قــراردادش 
ــرار  ــازاد ق ــت م ــود، در لیس ــده ب ــی مان ــپاهان باق ــا س ب
ــه برخــاف تصــور،  ــی هــم ک ــی اهــل مال گرفــت. کولیبال
ــس از  ــت، پ ــار نداش ــو کرانچ ــای زالتک ــی در برنامه ه جای
ــی  ــرارداد یک ســاله اش از ســوی باشــگاه اصفهان ــان ق پای

ــرای تمدیــد مواجــه نشــد.  ــا پیشــنهادی ب ب
هلیچــی اهــوازی کــه تابســتان گذشــته بــه ســپاهان 
پیوســت، پــس از تنهــا یــک نیم فصــل حضــور در ایــن تیــم 
ــع طایی پوشــان جــدا شــد و در پنجــره زمســتانی  از جم
جــای خــود را بــه ســید جــال عبــدی داد. عجیــب آنکــه 
ایــن بازیکــن ســاروی هــم بــه سرنوشــت مشــابهی دچــار 
ــک  ــا ی ــس از تنه ــپاهان پ ــورش در س ــد و دوران حض ش

ــید. ایمنــا ــان رس ــه پای ــل ب نیم فص

رئیس فدراسیون چوگان:
از چوگان بازان ایران راضیم

رئیــس فدراســیون چــوگان بــا ابــراز رضایــت از عملکــرد 
ــا  ــرات م ــت: نف ــد گف ــل هن ــران در مقاب ــازان ای چوگان ب
ــل  ــک مقاب ــت نزدی ــد و شکس ــه بودن ــوان و بی تجرب ج

نفــرات بــا تجربــه هنــد نتیجــه بــدی نیســت. 
گلنــار وکیــل گیانــی دربــاره شکســت تیــم ملــی 
ــود  ــازی خ ــتین ب ــد در نخس ــل هن ــران مقاب ــوگان ای چ
ــار  ــران اظه ــی ته ــام جهان ــی ج ــای مقدمات در رقابت ه
ــران همگــی جــوان  ــی چــوگان ای ــم مل کــرد: نفــرات تی
ــل  ــه مقاب ــود ک ــار ب ــرای اولین ب ــه هســتند و ب و کم تجرب
یــک تیــم خارجــی بــه میــدان رفتنــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــد و  ــوردار نبودن ــا برخ ــه رقب ــبت ب ــی نس ــه کاف از تجرب
همیــن موضــوع تأثیــر زیــادی در شکســت نزدیــک 

ــت.  ــران داش ای
ــد  ــی کار کردن ــیار عال ــا بس ــرات م ــن نف ــود ای ــا وج ب
ایــن  در  شــرکت کننده  خارجــی  تیم هــای  حتــی  و 
ــران بســیار راضــی  ــازان ای رقابت هــا از نحــوه کار چوگان ب

ــد. ایســنا بودن
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بــه حســاس ترین  انتقــاالت  و  نقــل  بــازار 
بــا  می شــود.  نزدیــک  خــود  روزهــای 
نقــل  شــروع  از  هفتــه  چندیــن   گذشــت 
و انتقــاالت هنــوز هــم تکلیــف ســتاره های 

ــت.  ــده اس ــخص نش ــیاری مش بس
یکــی از مهم تریــن چالش هــای لیــگ امســال 
تیم هــای  در  بــه حضــور  بازیکنــان  تمایــل 
ــال  ــگاه های فوتب ــی باش ــی و مانع تراش اروپای

ــوده اســت.  ب
در ادامــه سلســله گزارش های نقــل و انتقــاالت 
لیــگ برتــر امــروز بــه موضــوع کشــمکش 
ــن  ــن آخری ــگاه ها و همچنی ــا باش ــتاره ها ب س
ــران  ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــایعات لی ــار و ش اخب

ــت. ــم پرداخ خواهی
 رؤیای اروپایی جوان بوشهری

ســتاره بوشــهری پرســپولیس علی رغــم همــه 
خبرهــا همچنــان عاقه منــد بــه حضــور در 
ــه  ــود اینک ــا وج ــت. ب ــی اس ــای اروپای تیم ه
ــد  ــوان می کن ــما عن ــپولیس رس ــگاه پرس باش
ــا  ــه اروپ ــی ب ــفر طارم ــا ترانس ــکلی ب ــه مش ک
ــواع و  ــا ان ــن باشــگاه ب ــدارد، امــا در عمــل ای ن
ــای  ــد آق ــعی می کن ــی ها س ــام مانع تراش اقس
ــظ  ــران را حف ــال ای ــر فوتب ــل اخی گل دو فص

ــد.  کن
ــاد  ــدی ح ــه ح ــا ب ــی و قرمزه ــوع طارم موض

شــد کــه حتــی ایــن بازیکــن در تمرینــات 
ــی  ــرای رایزن ــرد و ب ــرکت نک ــل ش ــش فص پی

ــد.  ــگاه ش ــی باش راه
طارمــی همــواره از عاقــه خــود بــه بــازی کــردن 
در اروپــا ســخن گفتــه و هیــچ گاه ایــن موضــوع 
ــی  ــا راهیاب ــژه ب ــت. به وی ــرده اس ــان نک را کتم
تیــم ایــران بــه جــام جهانــی او عاقــه دارد بــا 
بــازی در لیگ هــای اروپایــی خــود را بــه یکــی 

از مســافران اصلــی روســیه تبدیــل کنــد. 
تنهــا  پرســپولیس  مانع تراشــی  متاســفانه 
ــه خــوردن طارمــی خواهــد شــد و  باعــث ضرب
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه او در فصــل آینده 
ــر را نداشــته باشــد. درخشــش دو فصــل اخی

 ماجرای رامین
ــب قرمزهــا  ــان، دیگــر جدایی طل ــن رضائی رامی

ــک مشــغول تســت دادن  ــا در بلژی ــن روزه ای
اســت تــا بتوانــد بــه رؤیــای خــود یعنــی بــازی 

در اروپــا جامــه عمــل بپوشــاند. 
ــکات  ــام مش ــان تم ــی، رضائی ــاف طارم برخ
راهــی  توانســت  تــا  خریــد  جــان  بــه  را 
اروپــا شــود. البتــه اگــر او نتوانــد رضایــت 
تیــم بلژیکــی را کســب کنــد، بــه احتمــال 
خواهــد  تهــران  اســتقال  راهــی   فــراوان 

شد. 
ایــن اتفــاق در صــورت وقــوع، قطعــا مهم تریــن 
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــال جنجال ــل و انتق نق

ــران خواهــد شــد. ــال ای فوتب
 انتخاب بحث برانگیز آزمون

ســردار آزمــون در حــال حاضــر شناخته شــده ترین 
بازیکــن فوتبــال ایران اســت.

پیشــنهادهای  اینکــه  علی رغــم  آزمــون   
ــال  ــای مطــرح فوتب وسوســه برانگیزی از تیم ه
جهــان از جملــه ســلتیک داشــت، در تصمیمــی 

ــت.  ــن کازان پیوس ــم روبی ــه تی ــب ب عجی
ــاد بســیاری از کارشناســان اســتعداد  ــه اعتق ب
ــن اســت. ــون در روســیه در حــال هدررفت آزم

 ایــن بازیکــن بــا دنبــال کــردن قربــان بردیــف 
و رفتــن بــه تیم هــای او و جابه جایی هــای 
ــر  ــه خط ــود را ب ــی خ ــات فوتبال ــاره، ثب چندب
در  نمی توانــد  رونــد  ایــن  بــا  و  انداختــه 
فوتبــال  اول  بــه ســطح  آینــده  ســال های 

ــد. ــدا کن ــان راه پی جه

 جابه جایی از نوع خوزستانی
دو بازیکــن فصــل قبــل اســتقال خوزســتان بــه 
فــوالد پیوســتند. بــا حضــور پورموســوی )مربــی 
ــتان( در رأس  ــتقال خوزس ــش اس ــل پی فص
تیــم فــوالد خوزســتان فرشــاد جان فــزا و فــرزاد 

جعفــری بــه مربــی ســابق خــود پیوســتند.
 عالقه دخسوس برای ماندن در ایران

فرنانــدو دخســوس، دروازه بــان فصــل گذشــته 
گســترش فــوالد تبریــز عاقه منــد اســت یــک 
فصــل دیگــر در ایــن تیــم باقــی بمانــد. البتــه 
ــا  ــر ب ــک فصــل دیگ ــه او ی ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــه  ــراز عاق ــن اب ــرارداد دارد ای ــگاه ق ــن باش ای

ــود  ــه می ش ــا گفت ــت؛ ام ــم نیس ــل ه بی دلی
ــی ها،  ــد گسترش ــی جدی ــچ، مرب ــوکا بوناچی ل

ــدارد. ــان ن ــن دروازه ب ــه ای ــه ای ب عاق
 پدیده، مدافع ملی پوش را جذب کرد

ــال  ــم فوتب ــه تی ــان ب ــی جوان ــم مل ــع تی مداف
ــت. ــهد پیوس ــده مش پدی

 محمــد آقاجان پــور بازیکــن تیــم ملــی جوانــان 
ــه  ــا امضــای قــراردادی ۳ ســاله ب کشــورمان ب
عضویــت تیــم فوتبــال پدیــده خراســان در آمد. 
ــوم  ــم آلومینی ــور فصــل گذشــته در تی آقاجان پ
در  بــازی  ســابقه  و  می کــرد  بــازی  اراک 

تیم هــای پیــکان و ســایپا را نیــز دارد.

آخرین اخبار نقل و انقاالت لیگ برتر

ستاره های سرگردان در حوالی لیگ برتر

داور بین المللــی فوتبــال ایــران دربــاره عملکــرد تیــم داوری 
ایــران در جــام کنفدراســیون ها گفــت: خوشــبختانه عملکــرد 
ــتند.  ــت داش ــا رضای ــان از م ــتیم و کارشناس ــی داش خوب
همچنیــن کمــک داور بین المللــی ایــران اظهــار داشــت کــه 
ــرده اســت.  ــر ک ــال کار داوران را راحت ت ویدئوچــک در فوتب
ــا  ــی، محمدرض ــا فغان ــامل علیرض ــی ش ــم داوری ایران تی
در جــام کنفدراســیون ها  و رضــا ســخندان،  منصــوری 
ــرای  ــادی ب ــت زی ــف، بخ ــن وص ــا ای ــد و ب ــاوت کردن قض
ــد. فغانــی و منصــوری پــس  حضــور در جــام جهانــی دارن
از بازگشــت بــه ایــران در نشســت خبــری حاضــر شــدند تــا 

ــند.  ــگاران باش ــؤاالت خبرن ــخگوی س پاس
فغانــی دربــاره حفــظ آمادگــی خــود تــا جــام جهانــی ۲۰۱۸ 
گفــت: از بعــد از جــام جهانــی گذشــته مــا مرتــب بــا فیفــا 

در تمــاس هســتیم و کارهای مــان زیــر نظــر آن هاســت. 
او بــا اشــاره بــه کاس هــای آموزشــی کــه کشــورهای 
در  می گیرنــد،  گفــت:  نظــر  در  داوران  بــرای  مختلــف 
ــیر  ــتانی هم مس ــا داوران عربس ــران ب ــه ای ــت ب راه برگش
شــده بودیــم و آن هــا گفتنــد کــه دو هفتــه مانــده تــا آغــاز 
ــیای  ــی را در والنس ــور، داوران اردوی ــن کش ــای ای رقابت ه
ــی  ــی راه ــی خوب ــا آمادگ ــا ب ــت ت ــد داش ــپانیا خواهن اس
مســابقات شــوند. فدراســیون فوتبــال ایــران زحمــات 
اردوهــای  و  می کشــد  خــود  تیم هــای  بــرای  زیــادی 
ــی برگــزار کــرده اســت. چــه  ــرای تیم هــای مل مختلفــی ب
خــوب اســت کــه اردوهایــی نیــز بــرای داوران وجــود داشــته 
باشــد و داوران مجبــور نباشــند در زمین هــای خاکــی 

ــد. ایســنا ــن کنن تمری

وزیــر ورزش و جوانــان از کارلــوس کــی روش حمایــت کــرد و 
گفــت کــه او مربــی موفقــی بــوده اســت. 

وزیــر ورزش همچنیــن تاکیــد کــرد: در راه جــام جهانــی تــاش 
ــبی  ــی مناس ــای تدارکات ــی بازی ه ــم مل ــا تی ــد ت ــد ش خواه

داشــته باشــد. 
مســعود ســلطانی فر در تازه تریــن اظهــار نظــرش دربــاره 
ــی  ــی موفق ــرد: کــی روش، مرب ــار ک ــی اظه ــم مل ســرمربی تی
بــوده اســت؛ در ایــن دوره از مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی 
ــه اینکــه همــه عوامــل و دســت اندرکاران  ــا توجــه ب روســیه، ب
از جملــه وزارت ورزش، فدراســیون فوتبــال و بازیکنــان تــاش 
ــا کادر مربیگــری و سرپرســتی  ــد، تیــم ملــی توانســت ب کردن
ــم  ــه را رق ــود مقتدران ــی و صع ــه تاریخ ــک نتیج ــی روش ی ک

بزنــد. 

ــران  ــا ای ــای ۲۰۱۸ ب ــان بازی ه ــا پای ــی روش ت ــزود: ک وی اف
قــرارداد دارد. بــا توجــه بــه اینکــه تــا ایــن لحظــه دو تیــم جــواز 
حضــور در جــام جهانــی را کســب کرده انــد و قرعه کشــی 
نیــز مشــخص نیســت، اگــر تیــم ملــی قرعه کشــی مناســبی 
داشــته باشــد، مطالبــات عمومــی مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم 

از مرحلــه گروهــی صعــود کنیــم.
ــرای اینکــه بتوانیــم در ایــن  ــان افــزود: ب  وزیــر ورزش و جوان
درجــه آمادگــی باقــی بمانیــم و ان شــاءهللا حضــوری شایســته 
در جــام جهانــی داشــته باشــیم، کــی روش یــک برنامــه کلــی 
ــاج  ــا ت ــن ب ــه م ــه در جلســه ای ک ــه آن برنام ــرده ک ــه ک را ارائ
داشــته ام، بررســی شــد. ســلطانی فر افــزود: تقریبــا نقشــه راه 
ــزی انجــام  ــن برنامه ری ــم ای ــم و امیدواری را مشــخص کرده ای

شــود. خبــر فارســی

علیرضا فغانی:

 عربستانی ها در والنسیا اردو می زنند، ما در زمین خاکی
سلطانی فر:

 کی روش، مربی موفقی بوده است

ورزش

،،
بازار نقل و انتقاالت به حساس ترین 

روزهــای خــود نزدیک می شــود. 
 بــا گذشــت چندیــن هفتــه از شــروع 
نقــل و انتقــاالت هنــوز هــم تکلیــف 
ســتاره های بســیاری مشــخص نشده 

اســت

ادامه از صفحه 8
77- رای شــماره   ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰۲۲6۹7    
مهــدی  آقــای     ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مــورخ    
شــجاعی دوســت  بــه شناســنامه شــماره ۸۸۲  
کدملــی ۱۲۸۸۱۱۵۵۱۲  صــادره اصفهــان  فرزند 
حســین  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 
ــاک شــماره  ــع از پ مســاحت ۲۱۱.7۰  مترمرب
۹۸۹۰و4۲ فرعــی از ۱۵۱77 اصلــی واقــع در 
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه بخــش ۵ ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۱۱4۸ شــماره    رای   7۸-
قربانعلــی  آقــای  مــورخ    ۱۳۹6/۰۱/۲7   
بهارلوئــی بــه شناســنامه شــماره ۱۲۳۸  کدملی 
6۲۱۹۵۰4۲67  صــادره فریــدن  فرزنــد ذبیــح 
الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــع از پــاک شــماره  مســاحت ۱۱۹.۹۵  مترمرب
۵۳ فرعــی از ۱۵۱77  اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه ۵ ثب

ــی باشــد رســمی م
   ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰ 7۹- رای شــماره  ۱۹۸۸7 
مــورخ  ۱۳۹۵/۱۱/۱4    آقــای احمــد علــی 
 ۲4 شــماره  شناســنامه  بــه  زواره  نســاجی 
کدملــی ۱۱۸۹۵۳۸4۰7 صــادره زواره فرزنــد 
غامرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
پــاک  از  مترمربــع  مســاحت ۳4.7۵  بــه 
شــماره 4 فرعــی از ۱۵۱۸۲ اصلــی واقــع در 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب بخ
ــک رســمی  ــع الواســطه از مال ــادی م ــه ع نام

ــی  ــی خوابجان ــن زارع ــای حس آق
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۰۰7۰ شــماره    رای   ۸۰-
مــورخ    ۱۳۹6/۰۱/۱4    آقــای عبدالــه صادقــی 
ــماره ۱۳۰۸  ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــاغ ابریش ب
ــد  ــادان فرزن کدملــی ۱۸۱۸۹۰۹۵4۵ صــادره آب
اســداله بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۲۲۳.۵۸ مترمربــع از پــاک شــماره 
ــع در بخــش  ــی واق ۱۰7 فرعــی از۱44۵۸ اصل
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه ۵ ثب

رســمی مــی باشــد
رای شــماره   ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰۲۲۵۹۸      -۸۱
اصاحــی  ورای     ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ مــورخ    
شــماره    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۰۸۸۱     مــورخ    
۱۳۹6/۰۱/۲۳     آقــای  ســید علیرضا موســوی 
نــژاد بــه شناســنامه شــماره ۲7۲ کدملــی 
۱۲۸4۵46۵4۳ صــادره اصفهــان فرزنــد ســید 
حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
 ۱۲۳.۵۰ مســاحت  بــه  تجــاری  مســکونی 
ــی  ــماره  ۱۳۸77   اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۱۳۳۰ شــماره    رای   -۸۲
مــورخ    ۱۳۹6/۰۱/۲۹    آقــای ســاعد عشــیقی 
بــه شناســنامه شــماره ۲ کدملــی ۱۱۹۹4۸۱44۰ 
ــار  ــی در چه ــد حیدرعل ــهرضا فرزن ــادره ش ص
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
ــاک  ــع پ ــاحت  7۱.۵۵  مترمرب ــه مس ب

شــماره  - فرعــی از   ۱۳۸۰۰   اصلــی واقــع در 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه بخــش ۵ ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۱۳۲7 شــماره    رای   -۸۳
صنیــه  خانــم     ۱۳۹6/۰۱/۲۹ مــورخ    
عشــیقی بــه شناســنامه شــماره ۱۸46 کدملــی 
۱۲۸4۸7۸۲44 صــادره اصفهــان فرزنــد ســاعد 
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب در دو دان
خانــه  بــه مســاحت  7۱.۵۵  مترمربــع پــاک 
شــماره  - فرعــی از۱۳۸۰۰  اصلــی واقــع در 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه بخــش ۵ ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۳۰4 شــماره    رای   -۸4
مــورخ    ۱۳۹6/۰۲/۱۳      آقــای محمدابراهیــم 
4 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  زرقــی 
۰7۹4۱۳۲۳۳۲ صــادره ســبزوار فرزنــد حســن 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
 ۱4۰۳۲ شــماره  پــاک  مترمربــع   ۱4۸.76
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰۱۰۰۱۱ شــماره    رای   -۸۵
مــورخ    ۱۳۹۵/۰6/۱۱     آقــای رضــا بــار 
ــی  ــماره ۳۲۲۹ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــازان ب ب
۱۲۸7۰4۱7۲۸ صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضی 
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب در ششــدانگ ی
۱۱۲.۰۸  مترمربــع پــاک شــماره  ۸۵   فرعــی 
ــت  ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق از  ۱4۹۱۵    اصل
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــی باشــد م
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۳۱۵6 شــماره    رای   -۸6
منصــور  آقــای     ۱۳۹6/۰۲/۲7 مــورخ    
قدوســی بــه شناســنامه شــماره ۱۳۰۵ کدملــی 
ــح  ــد فت ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲۸۳۹644۱4 ص
الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت ۱6۲.67 مترمربــع پــاک شــماره 
۱۳۹۰۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 

ــه قدوســی ــح ال ــای فت ــک رســمی آق مال
۸7- رای شــماره   ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰۲۲۲۵۹    
آقــای حســنعلی  مــورخ    ۱۳۹۵/۱۲/۱4   
مایحیــی علویجــه  بــه شناســنامه شــماره 
۲6  کدملــی ۱۰۹۲۰۰۸7۱۳  صــادره نجــف ابــاد  
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا  نس ــد رض فرزن
مغــازه ومحوطــه متصلــه بــه مســاحت ۱66.۵۰  
ــع از پــاک شــماره 4 فرعــی از ۱۵۱۸۲   مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 
مالــک رســمی آقــای محمدپهلوانــی خوابجانــی

    ۱۳۹46۰۳۰۲۰۲6۰۲۲۱7۲ شــماره    رای   -۸۸
مــورخ    ۱۳۹4/۰۵/۱4   آقــای علیرضــا خلیفــه 
زاده اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره ۹۵۲ 
کدملــی ۱۲۸۵6۹۸۱4۲ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ابوالقاســم در ششــدانگ یــک ب
مســاحت ۲۰۰.6۵ مترمربــع پــاک شــماره 
۱۳۹۰۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

ــی  ــکی م ــوان کوش ــی از وراث  رض ــه متقاض ک
ــورخ  ــمی ۱۱66 م ــند رس ــب س ــد و بموج باش
۹۱/۸/۱۵  و قولنامــه عــادی ســهم ســایر وراث 

ــوده اســت ــداری نم راخری
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۱6۲ شــماره    رای   -۸۹
ــد  ــه نیاون ــم فوزی ــورخ    ۱۳۹6/۰۲/۱۱    خان م
کدملــی   ۲۱۹۵۳ شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد حســین  ــراق فرزن 47۲۲۳۹۲۸۲۱ صــادره ع
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــماره ۱۳۹۰۰  ــاک ش ــع پ ــاحت 66 مترمرب مس
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از 

ــی ــود صرام ــای محم ــمی آق ــک رس مال
    ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰۱۹۰74 شــماره    رای   -۹۰
ــینی  ــرا ش ــم زه ــورخ    ۱۳۹۵/۱۰/۲۹    خان م
ــه شناســنامه شــماره 6۳4  کدملــی  ــری ب جاب
ــد  ــلیمان  فرزن ــادره مسجدس ۱۹7۱۱۱۰۸۹۲  ص
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــر نس صاب
ــع از پــاک شــماره  مســاحت ۲۰۵.۰4  مترمرب
ــش ۱6  ــع در بخ ــی واق ــی از ۹۹ اصل 6۵۵ فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــای عل ــمی آق ــک رس ــته از مال ــع الواس م

ــی زاده قاض
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۱467 شــماره    رای   -۹۱
ــا  ــی م ــای مصطف ــورخ    ۱۳۹6/۰۱/۳۱   آق م
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۸۹  کدمل احمــدی  ب
ابــاد  فرزنــد  ۱۰۹۱۹۲۵7۸۱  صــادره نجــف 
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  حبعلــی  
ــع  ــاحت ۸6۲.4۵  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
از پــاک شــماره ۱۳۹۰۰ اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ۵ ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۲7۹ شــماره    رای   -۹۲
ــا  ــد رض ــای حمی ــورخ    ۱۳۹6/۰۲/۱۲    آق م
احمــدی کتایونچــه بــه شناســنامه شــماره 
ــان  ــادره اصفه ــی ۱۲۹۰4۸6۲۹۸ ص 4۱۳ کدمل
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد نســبت ب ــد احم فرزن
ــع از  ــه مســاحت ۱۵۵.6۰ مترمرب ســاختمان ب
پــاک شــماره ۱۳۸۰۸ اصلــی واقــع در بخــش 
۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــم  ــک رســمی خان ــع الواســته از مال ــادی م ع

ــدوزان ــت کاه عصم
    ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰۰7۹۲۵ شــماره    رای   -۹۳
طاهــره  خانــم      ۱۳۹۵/۰4/۳۰ مــورخ    
شــیرزادی قلعــه شــاهی بــه شناســنامه شــماره 
۸۵۳ کدملــی ۱۲۸۵۵77۲۹۹ صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه در شش ــد عزیزال فرزن
مســاحت ۱۰۳.۳۵ مترمربــع پــاک شــماره 
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــی از۱۳۹۰۰  اصل - فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــای عل ــمی آق ــک رس ــته از مال ــع الواس م

ــی ابوتراب
    ۱۳۹۵6۰۳۰۲۰۲6۰۱۵۸۱۳ شــماره    رای   -۹4
مــورخ    ۱۳۹۵/۰۹/۱7    آقــای رضــا ماهــری 
  ۱۸۹7 شــماره  شناســنامه  بــه  اصفهانــی  

اصفهــان   صــادره    ۱۲۸6۵474۵۸ کدملــی 
فرزنــد ســیف الــه  نســبت بــه ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت ۲۳۹.4۸  مترمرب ــه  ب یکبابخان
ــی  ــی از ۱۵۱۸7 اصل ــماره ۸4 فرع ــاک ش از پ
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
شــماره   ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۳644     رای   -۹۵
مــورخ    ۱۳۹6/۰۳/۰4    خانــم شــهربانو 
معینــی کربکنــدی بــه شناســنامه شــماره ۵۹۵ 
کدملــی ۱۲۹۱4۵۳۱۲۱ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان رمضــان نســبت ب
پــاک شــماره  مســاحت 7۰.7۵ مترمربــع 
ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی   ۱۵۱7۵
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری اصفه
ــرزاق  ــای عبدال ــمی آق ــک رس ــته از مال الواس

ــش ــار خدابخ نج
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۱4۲۰ شــماره    رای   -۹6
مجتبــی  آقــای      ۱۳۹6/۰۱/۳۰ مــورخ    
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــت ســاز اصفهان چی
ــان  ــادره اصفه ــی ۱۲۸6۸6۲477 ص ۹۲۹ کدمل
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــاب نس ــد عبدالوه فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش
۲۳۰ مترمربــع پــاک شــماره 4۸۰  فرعــی 
ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی  از۱۵۱77 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۱4۲۲ رای شــماره     -  ۹7
مــورخ    ۱۳۹6/۰۱/۳۰    آقــای  مجیــد چیــت 
ســاز اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره ۹۹۲ 
کدملــی ۱۲۹۱۰4۳4۰۳ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــاب نس عبدالوه
 ۲۳۰ بــه مســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
مترمربــع پــاک شــماره 4۸۰  فرعــی از۱۵۱77  
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب ــی واق اصل

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۲۹۹ شــماره    رای   -۹۸
مــورخ    ۱۳۹6/۰۲/۱۳    خانــم بتــول تــوکل بــه 
شناســنامه شــماره ۳6 کدملــی 6۲۲۹۸۵6۵۱4 
ــر بصــورت  ۲7  ــد آقاباق ــان فرزن صــادره اصفه
حبــه از 7۲ حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت ۱۵۵.6۰ مترمرب مس
۵7۵ فرعــی از ۹۹ اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه ۱6 ثب

رســمی مــی باشــد
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۲۹7 شــماره    رای   -۹۹
مــورخ    ۱۳۹6/۰۲/۱۳    آقــای عباســعلی 
ــی  ــماره ۲۵ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــرزاده ب باق
فرزنــد  میمــه  صــادره   6۲۲۹۸۳۱۲۹۵
حبــه  از 7۲  حبــه  بصــورت 4۵  آقاحســین 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۵۵.6۰ 
ــی از ۹۹  ــماره ۵7۵ فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان کــه 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲7۵6 شــماره    رای   -۱۰۰
مورخ    ۱۳۹6/۰۲/۱۸     آقای علی قاســمی به 

شناســنامه شــماره  ۱۲۱۱کدملــی  ۱۲۸6۹۱7۲۱۲ 
ــورت  ــعلی بص ــد  عباس ــان فرزن ــادره  اصفه ص
یکبــاب  از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
ــاحت   ــه مس ــکونی ب ــاری مس ــاختمان تج س
۱6۵.۲۵  متــر مربــع از پــاک شــماره  ۱۲۳  
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــی از  ۱4۹۱۵  اصل فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســته از مالکیــن رســمی بانــوان رضــوان 

ــران شــهید اول ــول و ای و بت
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲7۵۵ شــماره    رای   -۱۰۱
مــورخ    ۱۳۹6/۰۲/۱۸      اقــای محمــود 
ــی   ــه شناســنامه شــماره  ۵6۹کدمل قاســمی ب
فرزنــد   اصفهــان  صــادره    ۱۲۹۱۰۸677۳
مشــاع  دانــگ  ســه  بصــورت  عباســعلی 
تجــاری  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از 
مســکونی بــه مســاحت  ۱6۵.۲۵  متــر مربــع 
از پــاک شــماره  ۱۲۳ فرعــی از ۱4۹۱۵  اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از مالکیــن 
رســمی بانــوان رضــوان و بتــول و ایــران شــهید 

اول
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲4۱۱ شــماره    رای   -۱۰۲
ــر  ــم اشــرف کانت مــورخ    ۱۳۹6/۲/۱4    خان
فیــوج بــه شناســنامه شــماره ۱۹6 کدملــی 
ــد ســیف  ۱۲۸۵4۰۵64۱ صــادره اصفهــان فرزن
الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــاحت ۱4۲.۱۰ مترمرب مس
ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی   ۱۵۱7۸
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد ــی باش م
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲7۳۳ شــماره    ۱۰۳-رای 
ــور  ــه ن ــم فاطم ــورخ    ۱۳۹6/۲/۱۸     خان م
محمــدی بــه شناســنامه شــماره 74۵ کدملــی 
ــی  ــد عل ــهرکرد فرزن ــادره ش 46۲۱46۵۹۱۰ ص
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۹7.۸۳ مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از۹۹ اصل ــماره۵۰۰ فرع ــاک ش پ
در بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســته از مالکیــن رســمی  

ــاری زاده ــی فخ غامعل
    ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۲7۳4 شــماره    ۱۰4-رای 
مــورخ    ۱۳۹6/۲/۱۸     آقــای لطــف الــه 
بــه شناســنامه شــماره ۹  رحیمــی خوئــی 
ــد  کدملــی 46۲۲۰۱۱۲۲۰ صــادره شــهرکرد فرزن
ســیف الــه  نســبت بــه دودانــگ مشــاع 
ــاحت ۹7.۸۳  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ازشش
مترمربــع پــاک شــماره۵۰۰ فرعــی از۹۹ اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش ۱6 ثب واق
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســته از مالکیــن 

ــاری زاده  ــی فخ ــمی  غامعل رس
  ۱۳۹66۰۳۰۲۰۲6۰۰۱46۹ شــماره    ۱۰۵-رای 
مــورخ  ۱۳۹6/۰۱/۳۱   اقــای عیــن الــه زمانــی 
  ۲4۰۵ شــماره  شناســنامه  بــه  اســکندری  
کدملــی ۱۱۵۹۳۲۸۱۹6  صــادره فریــدن  فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس ــمس ال ش

ســاختمان بــه مســاحت ۲۵۳  مترمربــع از 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره ۳۰۹ اصل ــاک ش پ
۱6 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســته از مالکیــن رســمی آقایــان 

وسیدمحمدحســینی فریدمحققیــان 
تاریخ انتشار نوبت  اول            ۹6/۰۳/۳۰        

تاریخ انتشار نوبت  دوم            ۹6/۰4/۱4
زهره ایروانی

م الف /         ۹4۳6      کیمیای وطن  
 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 

ــان  اصفه

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
کانــون تشــکیل و تقویــت خانــواده مهــر آفریــن 
ــن  ــه و تامی ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
خواســته بــه طرفیــت رســول احمــدی بــه ایــن 
شــورا تســلیم کــه بــه کاســه ۹۵/۵۰۳ ثبــت و 
ــت  ــاعت ۱6:۳۰ وق ــخ ۹6/۰6/۱4 س ــرای تاری ب
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 
لــذا  المــکان میباشــد  خوانــدگان مجهــول 
حســب مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از 
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــه تاریــخ ۹6/۰4/۱۲ ۵/۳7/۳۰۵/م الــف ب

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
کاســه پرونــده: ۱۳6-۹6 وقــت رســیدگی: 
مجتبــی   : خواهــان   ۱7 ســاعت   ۹6/۰۵/۱6
فرزنــد  طربــوش  امیــد  خوانــده:  مهرعلــی 

فــارس خواســته: الــزام بــه انتقــال 
دادگاه هــای  تســلیم  دادخواســتی  خواهــان 
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه ۳ حقوقــی حــل اختــاف برخــوار ارجــاع 
گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت 
خواهــان و دســتور دادگاه بــه تجویــز مــاده 7۳ 
ــک  ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی 
میشــود . تاخوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بدفتــر دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــد  ــت نمای ــم را دریاف دوم دادخواســت و ضمائ
و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور 
ــیله  ــی بوس ــدا اباغ ــه بع ــاند چنانچ ــم رس به
ــت منتشــر و  ــک نوب ــی الزم شــود فقــط ی آگه

ــود. ــد ب ــدت آن ده روز خواه م
دفتــر شــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 

ارشــاد  و  اداره فرهنــگ  نامــه   شــماره 
تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳7/۳۰۱/م  اســامی 

۹6 /۰4 /۱۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
کاســه پرونــده: ۱۳6-۹۵ وقــت رســیدگی: 
محســن   : خواهــان   ۱۸ ســاعت   ۹6/۰۵/۰۲
ــاد-  ــد آب ــان محم ــچه –خیاب ــری کمش جعف
ــا  ــری خوانده:محمدرض ــن جعف ــزل محس من
نشــانی  بــه  حســین  فرزنــد  منــی  ســی 
ــال  ــه انتق ــزام ب ــول المــکان خواســته: ال مجه
خــودروی بنــز خــاور بــه شــماره انتظامــی ۱۳-

6۹ ص   7۹4
خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای 
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
برخــوار  اختــاف  شــعبه ۳ حقوقــی حــل 
ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن 
ــده  ــودن خوان شــده بعلــت مجهــول المــکان ب
ــه  ــتور دادگاه ب ــان و دس ــت خواه ــه درخواس ب
تجویــز مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــخ  ــده از تاری ــی میشــود . تاخوان االنتشــار آگه
ــر  نشــر آخریــن آگهــی ظــرف یــک مــاه بدفت
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
ــت  ــاال جه ــرر ب ــت مق ــد و در وق ــت نمای دریاف
ــدا  ــه بع ــاند چنانچ ــم رس ــور به ــیدگی حض رس
اباغــی بوســیله آگهــی الزم شــود فقــط یــک 
 نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد 

بود.
دفتــر شــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

۵/۳7/۲۹4/م الــف بــه تاریــخ ۹6/۰4/۰۳

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانــم مهــری الســادات احمــدی دادخواســتی 
ــت ســیدکریم  ــه طرفی ــه ب ــه خواســته مطالب ب
ایــن شــورا  بــه  حســینی و کبری هاشــمی 
و  ثبــت  بــه کاســه ۹۵/76۲  تســلیم کــه 
ــت  ــاعت ۰7:۰۰ وق ــخ ۹6/۰۵/۱6 س ــرای تاری ب
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 
خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
حســب مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از 
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
 مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 

شود. 
ــک  ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 

۵/۳7/۳۰۸/م الف به تاریخ ۹6/۰4/۱۳



حرف و نقل

 حبیــب رضایــی، بازیگــر ســینما، گفــت: مــا 
دغدغــه ای داریــم کــه آرزومندیــم بــرآورده شــود. 
شــهرهای مــا نیــاز دارنــد در آن هــا خیابانــی بــه اســم 
ــد و  ــاده تر کن ــا را س ــی م ــا کم ــد ت ــتمی باش کیارس
ــگاه  ــر ن ــون بی پیرایه ت ــان پیرام ــه جه ــد ب ــازه ده اج
ــدان دســت نیافتنی  ــم ایــن کار چن کنیــم. فکــر می کن
ــرای  نیســت و کمتریــن کاری اســت کــه می توانیــم ب

ــم. ــه خــود انجــام دهی ــادآوری ب ی
زا  پســرعمه  عروســک گردان  ترکمــن،  نــادره   
گفــت: مرضیــه محبــوب از جملــه افــرادی اســت کــه برای 
ــرای  ــی را ب ــرده و خاطرات ــاش ک ــا ت ــردن بچه ه ــاد ک ش

آن هــا برقــم زده اســت.
ــیما  ــن از صداوس ــار م ــت: انتظ ــاد گف ــد قن  مجی
ــرادی را  ــد و اف ــوش نکنن ــا را فرام ــه م ــت ک ــن اس ای
کــه ســالیان ســال بــرای بچه هــا و تلویزیــون زحمــت 
کشــیدند، نگــه دارنــد. مــا هــر روزمــان پــر از تجربــه 
ــم  ــختی کار کردی ــگ و س ــان جن ــرا در زم ــت؛ زی  اس
و حتــی در حــال حاضــر بــا کمبــود مالــی بــه فعالیــت 

ــم. خــود ادامــه می دهی
 فیلــم ســینمایی »ماجــرای نیمــروز« راهی شــبکه 
نمایــش خانگــی شــد. نســخه نمایــش خانگــی فیلــم 
ســینمایی »ماجــرای نیمــروز« بــه همــراه فیلــم کوتــاه 
بســیار جــذاب پشــت صحنــه از رونــد ســاخت فیلــم و 
همین طــور کمپیــن در_کنار_همیــم بــا جوایــز میلیونی 

و عکس هــای صحنــه و پشــت صحنــه اســت.
ــنواره  ــن دوره جش ــرکت در یازدهمی ــوان ش  فراخ
ــینماحقیقت«  ــران »س ــتند ای ــم مس ــی فیل بین الملل
امــکان  و  آینــده منتشــر می شــود  اوایــل هفتــه 
ثبت نــام آثــار روی وب ســایت جشــنواره مهیــا خواهــد 

شــد.
 فیلــم »بی عشــق« ســاخته »آندری زویاگینتســف« 
از روســیه کــه در جشــنواره کــن امســال یکــی از 
نامزدهــای نخــل طــا بــود و در نهایــت جایــزه هیئــت 
داوران را کســب کــرد، در ســی وپنجمین جشــنواره 
ــن  ــوان بهتری ــان، عن ــخ آلم ــم مونی ــی فیل بین الملل

ــرد. ــود ک ــم را از آن خ فیل
 کتــاب »شــهروند آســمان« دربردارنــده خاطــرات 
ــم  ــه قل ــاری ب ــود انص ــان محم ــرتیپ خلب ــر س امی
فاطمــه دهقــان نیــری روز پنجشــنبه 15 تیرمــاه 
ــاب  ــوزه انق ــزه م ــاالر هوی ــا 18 در ت ــاعت 16 ت از س

اســامی و دفــاع مقــدس نقــد می شــود.
 کتــاب »حقــوق و رســانه« نوشــته ســارا هادویــن 
ــا ترجمــه و تحقیــق هــدی غفــاری  و دانکــن بلــوی ب
و فاطمــه ســرخیل در ۲۹8 صفحــه بــا شــمارگان 5۰۰ 
نســخه و قیمــت ۲5 هــزار تومــان در نشــر خرســندی 

بــه چــاپ رســیده شــده اســت.
ــه کارگــردان نمایــش »شــب دشــنه های  ــه گفت  ب
بلنــد«، خاطــره حاتمــی و ســجاد تابــش، دو بازیگــری 
ــه  ــر اضاف ــن اث ــران ای ــع بازیگ ــه جم ــه ب ــتند ک هس

شــده اند.
 ســریال »گمشــدگان« بــه کارگردانــی رضــا کریمی 
کــه قــرار اســت مردادمــاه روی آنتــن شــبکه دو ســیما 

بــرود، ایــن روزهــا در حــال تصویربــرداری اســت.

»مــاه عســل« بــه عنــوان پربیننده تریــن برنامــه تلویزیــون در 
ســال ۹6 انتخــاب شــد. 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــیما جمه ــان صداوس ــارک رمض ــاه مب م
تلویزیــون  قــاب  در  را  ویــژه ای  برنامه هــای  بــرای مــردم 
ــورد  ــال م ــر س ــه ه ــی ک ــی از برنامه های ــد؛ یک ــرا می کن اج
ــرد، برنامــه »مــاه عســل«  ــال عمومــی مــردم قــرار می گی اقب
ــاه  ــه در م ــه ای ک ــی اســت؛ برنام ــا اجــرای احســان علیخان ب
رمضــان چنــد ســاعت مانــده بــه اذان مغــرب و عشــا از شــبکه 

ــی رود.  ــن م ــه روی آنت ســوم ســیما ب
اقبــال عمومــی مــردم و توجــه ویــژه بــه ایــن برنامــه، باعــث 
برنامه هــای  پربیننده تریــن  لیســت  در  آن  صدرنشــینی 
تلویزیــون در ســال 13۹6 شــده اســت. در همیــن راســتا 
احســان علیخانــی بــا انتشــار پســتی در اینســتاگرام از مــردم 
ــدوارم  ــز! امی ــای عزی ــام رفق ــت: »س ــرد و نوش ــی ک قدردان

 حالتــون خــوب باشــه. بعــد از اون همــه اتفــاق بــزرگ 
ــای  ــان و بچه ه ــرای زندانی ــما ب ــف ش ــه لط ــه ب ــر ک و بی نظی
ــر  ــروز دکت ــی دی ــورد، وقت ــم خ ــل رق ــاه عس ــنین در م محس
میرباقــری )معــاون ســیما( اعــام کردنــد کــه »مــاه عســل« 
ــدک  ــر ان ــه اگ ــوده، دیگ ــان ۹6 ب ــه رمض ــن برنام پربیننده تری
خســتگی هــم باقــی بــود، کامــل از بیــن رفــت. ممنــون از شــما 
 کــه بــا لطفتــون، همراهــی کردیــد. ممنــون از همــه همکارانــم 
و خســته نباشــید بــه همــه رفقــای خوبــم در تمــاِم شــبکه ها 

کــه در رمضــان تــاش کردنــد ...  .
ــاه  ــان »م ــد از پای ــال، بع ــر س ــق روال ه ــت: طب ــه موق نکت
ــراری  ــده دار و تک ــایعاِت خن ــِد ش ــازِ تولی ــان آغ ــل«، زم عس
دربــاره بنــده خواهــد بــود؛ البتــه دیگــه تقریبــا بی حــس شــدم 
بــه شــنیدن شــایعه دربــاره خــودم؛ امــا ایــن همــه خاقیــت رو 

ــم.« خبرآنالیــن ــرد. مخلصی ــد تحســین ک بای

ــینمایی  ــور س ــر ام ــینی، مدی ــی حس مصطف کیمیای وطن

حــوزه  هنــری اصفهــان، دربــاره جزئیاتــی مثــل اســتقبال مــردم 
از جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان و اختصــاص یــک ســینما 
در آینــده ای نزدیــک بــرای اکــران فیلم هــای کــودک و نوجــوان 

در اصفهان سخن گفت. 
مدیــر امــور ســینمایی حــوزه  هنــری اصفهــان دربــاره اســتقبال 
ــت:  ــان گف ــوان اصفه ــودک و نوج ــم ک ــنواره  فیل ــردم از جش م
ــرای  ــا ب ــه م ــوده ک ــدی ب ــه ح ــنواره ب ــردم از جش ــتقبال م اس
ــن  ــی ای ــم و حت ــژه در نظــر گرفتی بعضــی فیلم هــا ســانس وی
ــد  ــه بای ــوند ک ــر می ش ــدی پ ــه ح ــم ب ــژه ه ــانس های وی س

ــت.  ــر گرف ــاده در نظ ــانس فوق الع ــا س ــرای آن ه ب
ســید مصطفــی حســینی تصریــح کــرد: آمــاری از ســایت 
ســینما تیکــت دربــاره تعــداد بلیت هــای فروخته شــده تاکنــون 
در دســت نداریــم؛ امــا پــر واضــح اســت کــه حضــور مــردم در 

جشــنواره  فیلــم کــودک و نوجــوان امســال، بســیار پرشــورتر از 
دوره هــای قبلــی اســت و همیــن حضــور اســت کــه در واقــع بــه 

ــود.  ــر می ش ــودک منج ــینمای ک ــای س احی
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا اصفهــان بــرای اختصــاص 
دادن یــک ســینما بــه اکــران فیلم هــای ســینمای کــودک 
پیشــگام می شــود یــا خیــر، گفــت: بــا توجــه بــه اســتقبال مردم 
ــد  ــن ش ــا روش ــد در دل م ــن امی ــنواره، ای ــن دوره از جش از ای
ــک ســالن از ســالن های  ــی، ی ــا انجــام مذاکرات ــم ب ــه بتوانی ک
پردیــس ســینمایی چهاربــاغ را بــه اکــران فیلم هــای ســینمای 
ــرار اســت ســالن  ــه ق ــم؛ ضمــن اینک ــودک اختصــاص بدهی ک
ســینما ســوره نیــز ســانس های صبــح خــود را بــه اکــران 
ــان  ــد. وی در پای ــاص ده ــوان اختص ــودک و نوج ــای ک فیلم ه
ــن  ــدن ای ــزار ش ــور برگ ــه پرش ــه ب ــانی ک ــام کس ــت: از تم گف

ــم. ــکر می کن ــد، تش ــک کرده ان ــان کم ــنواره در اصفه جش

اختصاص یک سینمای اصفهان به فیلم کودکتشکر ویژه احسان علیخانی از مردم

امروز چهارشنبه 14 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 468 روزنامه10 فرهنگ و هنر

آگهی مناقصه
اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان درنظر دارد احداث بانک ملی شعبه خیابان امیرکبیر کاشان را از طریق پیمانکاران واجد صاحیت و دارای رتبه بندی حداقل رتبه 5 ابنیه واگذار نماید.

موضوع مناقصه: احداث ساختمان بانک ملی شعبه خیابان امیرکبیر کاشان با زیربنای حدود 418 متر مربع 
مبلغ اولیه قرارداد: حدود 5/15۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال            مدت اجرا: یکسال شمسی و محل اجرای آن کاشان

بدینوسیله از کلیه شرکت هایی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه با ارائه معرفینامه به اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان واقع در 
میدان امام حسین)ع( ابتدای چهارباغ پایین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.          مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹6/4/1۰ لغایت ۹6/4/17      
مهلت ارائه مدارک مناقصه: تا پایان وقت اداری ساعت 13/3۰ روز شنبه مورخ ۹6/4/31                                        گشایش پاکات پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ ۹6/5/1 

بانک ملی ایران اداره امورشعب استان اصفهان م الف 58215

مبلغ پایه مزایده توضیحات وضعیت کنونی پالک ثبتی مساحت اعیانی  مساحت عرصه کاربری نوع ملک آدرس ردیف

2,237,760,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 2/4164 212 269 مسکونی یک باب خانه شهرضا بلوار آیت هللا مطهری کوچه مسجد امام حسین )38( کوچه شهید بهرامی بن بست قائم پالک 61 1

4,457,600,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 2187/5797 177/7 270 مسکونی یک باب خانه بهارستان خیابان ولیعصر)عج( جنوبی خ زمزم کوی زمزم 6 پالک 303 2

298,922,400 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 14/176 - 510/80 زراعی یک درب باغ داران روستای نهر خلج کوی مسجد امام حسین)ع( مقابل حسینیه 3

516,600,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 14/142 196 283 مسکونی یک باب خانه داران روستای نهر خلج روبروی پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقی 4

871,920,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 387/814 195 463 مسکونی یک باب خانه 5 مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالک 20

4,299,372,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه دفترچه شرکت شهرکها 42 645 2000 صنعتی کارخانه نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد خیابان گلها  6

997,920,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 159/7214 45 106/35 مسکونی و تجاری یک باب خانه بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز  7

1,300,320,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 159/4277 223 267/5 مسکونی یک باب خانه بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهای بن بست دوم  8

2,419,200,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 18/6602 141/15 -- مسکونی یک باب آپارتمان خیابان امام خمینی )ره( خیابان درخشان روبروی دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد 14 9

993,636,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 1/2994 217 320 مسکونی یک باب خانه سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح  10

1,977,067,512 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/35 612 1874/17 صنعتی  یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر سپید 11

2,038,757,112 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/29 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر گلدیس 12

2,231,013,680 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/32 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر زمرد 13

2,188,360,272 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/36 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر نسترن 14

2,133,769,568 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/37 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر محال 15

2,168,041,568 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/33 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر کوثر 16

2,168,041,568 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/31 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شکوفه 17

2,189,032,272 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/30 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر خرداد 18

2,133,769,568 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/38 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر الله 19

2,216,022,368 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/28 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شقایق 20

2,133,769,568 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/34 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر بنفشه 21

2,133,769,568 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 144/68 612 1874/17 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر صباح 22

5,584,320,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 1962/3634 161/6 -- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی - خیابان ایمان شرقی حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح 23

5,107,200,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 1962/3635 143/85 مسکونی -- یک باب آپارتمان 24 کاشان خیابان شهید بهشتی - خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح

3,880,800,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 1962/3636 93/05 -- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی - خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح 25

1,256,824,800 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 349 130 943 مسکونی یک باب خانه زواره خیابان امام )ره( ضلع غربی شهرداری و بخشداری پالک 20 26

8,265,600,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 13390 278 206/55 مسکونی و تجاری یک باب خانه خیابان کاوه میدان 25 آبان کوچه امید نبش کوچه محمد 27

7,808,633,280 مشاع سه دانگ فروش با وضع موجود متصرف دار 23/235/1161 920 440 مسکونی یک باب خانه کاشان نبش خیابان نواب صفوی  28

8,265,600,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 12/9 و 12/10 489 269 مسکونی یک باب خانه کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه شهید سید مهدی جان نثار 29

5,241,600,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 4183/4 473 340 مسکونی یک باب خانه کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروی کوچه فردوس 9 30

7,862,400,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 711/22 193/44 -- مسکونی یک باب آپارتمان خاقانی کوچه چهار سوق بن بست هما پالک 38 31

5,935,104,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 42/4451 640 4000 صنعتی کارخانه و ماشین آالت نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد شرکت اسبق میسان تجارت 32

5,292,000,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 15528 و 15535 108/62 -- مسکونی یک باب آپارتمان خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  پالک 108 مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه 33

3,578,400,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار 4650 432 236 مسکونی یک باب خانه کاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی 34

2,268,000,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 14874/8739 128/2 -- مسکونی یک باب آپارتمان اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوی گلشن بن بست میخک پالک 659 35

9,352,000,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 2139 1367 4125 صنعتی یک باب کارخانه کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان یاس 4 36

2,128,000,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 15182/4716 106 -- مسکونی یک باب آپارتمان اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه شرکت نفت مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505 37

4,592,000,000 ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 2328/6 143 -- مسکونی یک باب آپارتمان اصفهان خیابان خواجو محل مکینه خواجو کوچه میرزا کریم  پالک 11 طبقه دو 38

یادداشت
ما بدون کیارستمی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

عبــاس  درگذشــت  ســالگرد  اولیــن  تیرمــاه   14 امــروز 
کیارســتمی اســت. دربــاره کیارســتمی و هنــرش بســیار گفتــه 
ــود کــه از دریچــه ذهــن خــود  ــه ای ب ــد یگان شــده. او هنرمن
دنیایــی جدیــد آفریــد. او بی شــک از ماندگارتریــن هنرمنــدان 
ایــران در تاریــخ هنــر جهــان خواهــد بــود؛ امــا آنچــه امــروز 
از یــک ســال فــراغ از کیارســتمی مهــم اســت   پــس 
ــت.  ــتمی و کیارستمی هاس ــد از کیارس ــران بع ــر ای ــده هن آین
ســرزمین مــا هیــچ گاه از هنرمنــد خالــی نبــوده اســت؛ امــا 
ــران، همــواره  ــر از مرزهــای ای ــا جایگاهــی فرات ــی ب هنرمندان

بوده انــد.  انگشت شــمار 
هنــر، مفهومــی جهانــی اســت. هنــر، زبــان مشــترک 
میــان  از  آب  همچــون  را  خــود  راه  هنــر  انسان هاســت. 
ــر  ــد. هن ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ــد و ب ــاز می کن ــع ب موان
ــل درک  ــاده و قاب ــی س ــش، مفهوم ــام پیچیدگی های ــا تم ب
بــرای بیشــتر انسان هاســت؛ امــا نکتــه اینجاســت کــه 
ــرف زد.  ــر ح ــی هن ــان جهان ــه زب ــد ب ــر بای ــان هن ــرای بی ب
ــوب  ــان محب ــن در جه ــن چنی ــر فیلم هــای کیارســتمی ای اگ
ــر  ــی هن ــان جهان ــا زب ــه او ب ــت ک ــن اس ــش ای ــده، دلیل ش
ســخن می گفــت. مفهــوم دوســتی یــا مهربانــی بــرای 
جنــس  از  فــارغ  زمیــن  کــره  روی  انســان های   تمــام 
ــل  ــنا و قاب ــی آش ــت، مفهوم ــگ پوس ــان و رن ــژاد و زب و ن
درک اســت. اگــر او از درد ســخن می گفــت، بــه ایــن 
درد کــم  مفهــوم  بــا  انســان ها  همــه  بــود کــه   دلیــل 
ــت  ــم هس ــل ه ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب ــنا هس ــش آش و بی
ــه  ــازی ب ــتمی، نی ــای کیارس ــرای درک فیلم ه ــما ب ــه ش ک
ــی  ــش سیاس ــا دان ــگ ی ــا فرهن ــاص ی ــان خ ــتن زب  دانس

و اجتماعی ندارید. 
هنــر امــروز ایــران از ایــن جهــت نیازمنــد هنرمندانــی اســت 
کــه بتواننــد بــا زبــان جهانــی هنــر ســخن بگوینــد. هنــر ایــران 
ــا  ــان برخــوردار اســت، ام ــی در جه ــگاه مطلوب اگرچــه از جای
ــرای حفظــش  ــد ب ــود و بای ــگاه دائمــی نخواهــد ب ــن جای ای
تــاش کــرد. ســینمای ایــران بــا آن کارنامــه درخشــان - اگــر 
اصغــر فرهــادی را کنــار بگذاریــم - چنــد کارگــردان یــا بازیگــر 

ــان دارد؟  و نویســنده شناخته شــده در ســطح جه
ــر  ــی هن ــه غن ــتمی گنجین ــد کیارس ــرادی مانن ــن اف ــا رفت ب
ــا  ــم ب ــاز داری ــت و نی ــه اس ــر از همیش ــروز تهی ت ــران، ام ای
پــرورش کیارســتمی های دیگــر ایــن گنجینــه را همچنــان پــر 
و پیمــان نگــه داریــم. بســیاری از هنرمنــدان حــال حاضــر مــا 
بایــد غــرور را کنــار بگذارنــد و بــرای بیــان هنــر ایرانــی تــاش 
ــد  ــت چن ــا دریاف ــروش ی ــم پرف ــک فیل ــاخت ی ــد. س کنن
ــران در  ــر ای ــرای هن ــی ب ــد جایگاه ــی نمی توان ــزه داخل جای
جهــان ایجــاد کنــد. بــرای عرضــه هنــر ایــران بــه جهــان بایــد 
ــت  ــردم رف ــان م ــه می ــرد، ب ــد، درک ک ــد دی ــرد بای ــاش ک  ت
ــان  ــا جه ــی ب ــح و مهربان ــتی، صل ــق، دوس ــان عش ــا زب و ب
ســخن گفــت. بــرای جهانــی شــدن هنــر ایــران، بایــد بــا زبان 

کیارســتمی بــا جهــان ســخن گفــت.

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه فرهنگ

ــه  ــهری ک ــت؛ ش ــر اس ــد هن ــان، مه اصفه
ــه  ــدازه بســیاری از کشــورها ب ــه ان شــاید ب
تنهایــی هنرمنــد دارد و بانــوان جایــگاه 
ویــژه ای در هنــر ایــن شــهر دارند؛ بــه همین 
ــر از  ــی دیگ ــا یک ــم ب ــم گرفتی ــه تصمی بهان
 بانــوان هنرمنــد اصفهانــی بــه صحبــت 

بنشینیم. 
 خانــم ســتایش ساســانی نژاد متولــد 1358 

کارگــردان  و  بازیگــر  اصفهــان،  اهــل 
حاصــل  می خوانیــد  آنچــه  سینماســت. 
ــوان  ــد ج ــن هنرمن ــا ای ــا ب ــوی م گفت وگ

اســت. اصفهانــی 
 فعالیت هنری خود را از چه 

زمانی آغاز کردید؟
از ســال ۹۰ از تئاتــر شــروع کــردم و در 
ــس  ــت داشــتم. پ ــش فعالی ــن نمای چندی
تئاتــر  در چندیــن  زمینــه کــودک  در  آن 
قصه گــو بــوده ام و در چندیــن فیلــم ایفــای 

ــردم.  ــش ک نق
در یــک ســریال 15 قســمتی بــه نــام 
»جایــی بــرای آرامــش« بــه کارگردانــی 
ــاق  ــه اتف ــای »ی ــی، در فیلم ه ــای صادق آق
ــان  ــای حاجی ــی آق ــه کارگردان ــو« ب  کوچول
و »دریــادالن« بــه کارگردانــی آقــای عنایتــی 
ــای  ــی آق ــه کارگردان ــر ب ــم دیگ ــد فیل و چن

ــینی و ... .  حس
در حــال حاضــر هــم در حــال ســاخت دو 

ــاه هســتم. ــم کوت فیل
 درباره این دو فیلم کوتاه توضیح 

دهید.
یکــی از ایــن فیلم هــا بــه اســم »دعا«ســت 
ــران  ــل و بازیگ ــه در حــال انتخــاب عوام ک
ــردن  ــاوت ک ــاره زود قض ــتم و درب آن هس

آدم هــای امــروزی اســت. 
فیلــم دوم کــه در حــال نــگارش فیلمنامــه 
ــاره شــهدای مدافــع حــرم  آن هســتم، درب
اســت کــه بــه نظــرم کاری خیلــی خــوب و 
بــه گونــه ای ادای دیــن بــه شــهدای عزیــز 

اســت.
 نظرتان درباره تئاتر اصفهان 

چیست؟
ــدام  ــر ک ــا ه ــه ب ــرا ک ــوزد؛ چ ــم می س دل
تئاتــر  زمینــه  در  قدیمــی  هنرمنــدان  از 
از  همــه  و  همــه  می کنــم،  گفت وگــو 
وضعیــت تئاتــر اصفهــان ناراضــی هســتند و 

مــن بــه آن هــا حــق می دهــم؛ چــون تئاتــر 
ــدان  ــن هنرمن ــی ای ــی از زندگ روزی بخش
بــوده و در حــال حاضــر آن بخــش در حــال 

ــت . ــودی اس ناب
مــا هنرمنــدان برجســته ای در زمینــه تئاتــر 
ــر  ــه هن ــم ک ــم و امیدواری ــان داری در اصفه
 در جایگاهــش در شــهر اصفهــان باقــی

 بماند.
 کدام یک از نقش های خود را 

بیشتردوست داشتید؟
در فیلــم »یــه اتفــاق کوچولــو«، نقــش مادر 
خانــواده را داشــتم بــه نــام »ملیحــه«؛ زنی 
ــرم و  ــی گ ــرد زندگ ــعی می ک ــه س ــود ک ب
صمیمانــه و خالــی از حســرت بــرای خــود 
و ســایر اعضــای خانــواده اش فراهــم کنــد.

 در واقــع او دوســت نــدارد همســرش بــرای 
رفــاه بیشــتر خــود را تحــت فشــار زیــادی 
ــن روزهــا در  ــرار دهــد؛ چیــزی کــه در ای ق
شــده  کم رنــگ  متاســفانه  خانواده هــا 

اســت.
 برای عالقه مندان به هنر و 

کسانی که می خواهند وارد این 
عرصه شوند چه پیشنهادی دارید؟

بــرای هــر کاری انســان بایــد آگاهانــه 
وارد عمــل شــود و اگــر کســی تصمیــم 
دارد وارد ایــن رشــته شــود، ســعی کنــد 
ایــن  بــردارد؛  محکــم  را  اول  قدم هــای 
مســتلزم مطالعــات و اطاعــات عمیــق 
ــن آدم  ــر م ــه نظ ــت. ب ــخص اس ــود ش خ
زندگــی  دلــش  بــرای  بایــد  زندگــی   در 

کند.
هــر کاری کــه دلــی باشــد، پشــیمانی در آن 
ــه  ــر را ب ــد هن ــراد عاقه من ــت؛ اف ــر اس کمت
ــگاه  ــد ن ــرای درآم ــغل و ب ــک ش ــم ی چش
ــه وارد  ــر اســاس عاق ــد ب ــد؛ بلکــه بای نکنن
ــاش  ــرار مع ــرای ام ــوند و ب ــه ش ــن حرف ای
را  اقتصــادی شــغل دیگــری   و مســائل 

برگزینند.
 حرف آخر

و  ســامتی  هــم  آن  و  دارم  آرزو  یــک 
موفقیــت همــه  مــردم ایــران اســت؛ به ویــژه 

ــران. ــینمای ای ــت س موفقی

ستایش ساسانی نژاد در گفت وگو با کیمیای وطن:

آرزوی من موفقیت سینمای ایران است

،،
بــرای هــر کاری انســان بایــد آگاهانــه 
وارد عمل شــود و اگر کســی تصمیم 
دارد وارد این رشــته شــود، ســعی کند 

قدم هــای اول را محکــم بــردارد
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 افزایش جالب توجه آمار 

شکایت از پزشکان
رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی درخصــوص آمــار 
شــکایت از پزشــکان گفــت: پرونده هــای شــکایت پزشــکی 
افزایــش داشــته و ۲۱ درصــد رشــد محکومیــت را شــاهد 

ــم.  بودی
دکتــر احمــد شــجاعی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران 
پزشــکی  در  بررسی شــده  پرونده هــای  درخصــوص 
قانونــی، گفــت: در ســال گذشــته بــه یــک میلیــون و ۷۶۰ 
هــزار و ۸۵۳ پرونــده رســیدگی شــده کــه ایــن میــزان ۱/۲ 

درصــد رشــد داشــته اســت. 
شــجاعی تصریــح کــرد: پرونــده کمیســیون قصــور پزشــکی 
رشــد جالــب توجهــی داشــته اســت. در ســال ۹۵. ۷ هــزار 
و ۲۱۴ پرونــده شــکایات بیمــاران داشــتیم کــه رشــد ۲۷ و 

۲ درصــدی داشــته اســت. 
وی تصریــح کــرد: ۴ هــزار و ۸۸ پرونــده، یعنــی ۵۶ درصــد 
تبرئــه و حــدود ۴۴ درصــد محکومیــت داشــته ایم. در 
رســیدگی بــه ایــن پرونده هــا از متخصصــان و کارشناســان 
خبــره دعــوت می شــود و پــس از نظریــه کارشناســی 

ــم صــادر می شــود.  ــرای قاضــی ارســال و حک ب
زنــان  بــه  مربــوط  مــورد  شــکایات ۱۱۵۷   بیشــترین 
ــتیم. در  ــدی داش ــد ۲۲ و ۲ درص ــه رش ــوده ک ــان ب و زایم
ادامــه جراحــی عمومــی ۹۷۶ مــورد کــه از ایــن تعــداد ۵۰۰ 
ــا  ــدی ب ــن جراحــی ارتوپ ــه شــدند و همچنی ــده تبرئ پرون

ــوده اســت.  رشــد ۲۱ درصــدی همــراه ب
چهارمیــن گــروه کــه بیشــترین آمــار را دارد، دندانپزشــکی 
ــت داشــته  ــورد محکومی ــه و ۴۲۲ م ــه ۲۵۴ تبرئ اســت ک

اســت. 
مخــدر  مــواد  مصــرف  از  ناشــی  مــرگ   شــجاعی، 
ــد  ــد رش ــا ۶ درص ــر و ب ــزار و ۱۹۰ نف ــا ۳ ه ــردان ب و روانگ
 نســبت بــه ســال ۹۴ را بعــد از بیماری هــای قلبــی 
و عروقــی، در رتبــه ســوم علــت فــوت اجســاد معاینه شــده 

عنوان کــرد. خبــر فارســی

مبارزه جوانان با اعتیاد
رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت هــال احمــر بــه 
ــریح  ــه تش ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه مب ــبت هفت مناس
دســتاوردهای »طــرح پیمــان« پرداخــت و گفــت: در طــرح 
ــه اعتیــاد واکســینه  ــان در مقابــل گرایــش ب پیمــان، جوان

می شــوند. 
مســعود حبیبــی گفــت: طــرح پیمــان، فعالیتــی اســت کــه 
ــکاری  ــا هم ــم و ب ــاز کردی ــاد آغ ــرای پیشــگیری از اعتی ب
ــا مــواد مخــدر انجــام می شــود. یکــی از  ــارزه ب ســتاد مب
ویژگی هــای ایــن طــرح، اســتفاده از پتانســیل جوانــان در 
زمینــه پیشــگیری از اعتیــاد اســت. بــا توجــه بــه تاثیــری 
کــه جوانــان در میــان هــم ســن و ســاالن خــود می گذارند، 

از ایــن رده ســنی بــرای آمــوزش اســتفاده کردیــم. 
ــر را  ــزار نف ــه ۵۰ ه ــت ک ــن اس ــا ای ــه م در گام اول، برنام
تیم ســازی کردیــم  ایــن کار  بــرای  بدهیــم؛   آمــوزش 
و مدنظــر داریــم کــه ۱۰۰۰ تیــم را در سراســر کشــور ایجــاد 
کنیــم. وی اضافــه کــرد: از میــان داوطلبــان، ۱۰۰۰ ســرتیم 
انتخــاب شــدند کــه آموزش هــای الزم را دیده انــد تــا ایــن 

ــد. ایرنــا ــل کنن ــه دیگــران منتق آموزش هــا را ب

گزارش
 وضعیت باروری کشور 

در مرحله هشدار
بنــا بــر اظهــارات شــها کاظمی پــور، جمعیت شــناس در 
ــه ازای هــر  ــاروری کشــور ۱.۹ کــودک ب ــرخ ب حــال حاضــر ن
ــقط های  ــه س ــه چنانچ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای زن اس
»غیرعمــد« در کشــور کنتــرل شــوند، نــرخ بــاروری از ۱.۹ بــه 

ــید.  ــد رس ۲.۲ خواه
شــها کاظمی پــور درخصــوص نــرخ بــاروری و همچنیــن 
ــرخ ســقط جنین هــای عمــد و غیرعمــدی  ــا ن مقایســه آن ب
ــران  ــاروری در ای ــرخ ب ــر ن ــال حاض ــت: در ح ــور گف در کش
ــاروری در  ــن رقــم میانگیــن ب ــوده و ای حــدودا ۱.۹ کــودک ب

ــت.  ــور اس کل کش
ــاروری کشــور متعلــق بــه  وی تصریــح کــرد: حداقــل نــرخ ب
ــا ۱.۵ و  ــران ب ــا ۱.۴ و ته ــدران ب ــان و مازن ــتان های گی اس
حداکثــر آن نیــز مربــوط بــه سیســتان و بلوچســتان بــا رقــم 
۳.۵ و پــس از آن اســتان هرمــزگان بــا ۲.۵ کــودک اســت. 
ایــن جمعیت شــناس در ادامــه بــا بیــان آنکــه رشــد جمعیــت 
در اســتان های مختلــف کشــور کامــا متفــاوت اســت، گفــت: 
ــر اســتان  ــاروری در ه ــرخ کل ب ــا ن ــزان توســعه یافتگی ب می
ــه  ــر چ ــوال ه ــه معم ــوری ک ــه ط ــتقیم دارد؛ ب ــاط مس ارتب
توســعه یافتگی اســتان بیشــتر می شــود، بــاروری آن کمتــر و 
در اســتان های مــرزی و جنوبــی کشــور کــه توســعه نیافته تر 
هســتند، نــرخ بــاروری آن هــا بیــش از ســایر استان هاســت. 
کاظمی پــور همچنیــن بــا بیــان آنکــه دو نــوع ســقط »عمــد« 
ــد ۳۰  ــقط های غیرعم ــت: س ــود دارد، گف ــد« وج و »غیرعم
درصــد ســقط های کشــور را شــامل می شــوند؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه هیــچ آمــار قطعــی درخصــوص ســقط های 
ــی  ــا در جای ــار آن ه ــدارد و آم ــود ن ــور وج ــی در کش غیرقانون
اســاس  بــر  نیــز  ارائه شــده  آمارهــای  نمی شــود.  ثبــت 

برآوردهــای صورت گرفتــه اعــام می شــوند. 
وی در ادامــه بــا بیــان آنکــه مســئوالن وزارت بهداشــت 
اعــام  را  در کشــور  هــزار ســقط   ۳۰۰ تــا   ۲۰۰ آمارهــای 
کرده انــد افــزود: در مقابــل ۱.۵ میلیــون تولــد، ســاالنه 
حــدود یک پنجــم ایــن رقــم ســقط جنیــن در کشــور 
ــد  ــد و غیرعم ــقط های عم ــامل س ــه ش ــد ک ــاق می افت  اتف

می شوند. 
ایــن جمعیت شــناس در ادامــه درخصــوص »ســقط های 
غیرعمــد« تصریــح کــرد: ســقط های غیرعمــد از جملــه 
ســقط هایی هســتند کــه بــه صــورت خودبه خــودی و در 
اثــر حادثــه، ضعــف مــادر، آســیب دیدگی، آلودگی هــای 
ــاق  ــتی و ... اتف ــای بهداش ــود مراقبت ه ــت محیطی، نب زیس
ــرخ  ــر را در ن ــترین تأثی ــقط بیش ــوع س ــن ن ــد و ای می افتن

ــذارد. ــای می گ ــر ج ــور ب ــت کش جمعی
 ایــن جمعیت شــناس همچنیــن بــا بیــان آنکــه نــرخ بــاروری 
ــرخ  ــر نمی رســد، گفــت: در حــال حاضــر ن ــه صف ــچ گاه ب هی
بــاروری کشــور ۱.۹ کــودک بــوده و کمتــر از نــرخ جایگزینــی 
جمعیــت اســت؛ بــه همیــن دلیــل معتقــدم وضعیت بــاروری 
کشــور در مرحلــه هشــدار قــرار گرفتــه و بایــد تــاش شــود در 

گام اول نــرخ بــاروری کمتــر از این نشــود. خبرفارســی

کوتاه اخبار 
 خروج اتوبوس از جاده 

۵ مجروح بر جای گذاشت
رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
گفــت: بــه دنبــال خــروج از جــاده یــک دســتگاه اتوبــوس 

»مــان« در اصفهــان، ۵ نفــر مجــروح شــدند. 
ــادر رحمانــی گفــت: حوالــی ســاعت ۶ بامــداد  ســرهنگ ن
ــدود  ــر در مح ــر ۷۰ آزادراه امیرکبی ــنبه در کیلومت روز سه ش
ــا ۲۶  ــوس ب ــان، یــک دســتگاه اتوب ــز در اســتان اصفه نطن
ــن  ــی ای ــت: در پ سرنشــین از جــاده خــارج شــد. وی گف
ــن از سرنشــینان  ــه، ۵ ت ــای اولی ــر گزارش ه ــه و براب حادث
ــل  ــی منتق ــز درمان ــه مراک ــروح و ب ــان« مج ــوس »م اتوب
ــوس  ــه اینکــه اتوب ــا اشــاره ب ــی ب شــدند. ســرهنگ رحمان
حادثه دیــده از تهــران بــه ســمت اصفهــان در حــال حرکــت 
ــی از  ــان تخط ــس راه اصفه ــام پلی ــر اع ــزود: براب ــود، اف ب
ســرعت مطمئنــه علــت حادثــه عنــوان شــده اســت. پلیــس
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ــه ۲۱  ــردی ک ــت: ف ــهر گف ــتان بوش ــی اس ــده انتظام فرمان
ســال پیــش بــا ضربــات چاقــو، فــردی دیگــر را در برازجــان 
بــه قتــل رســانده و متــواری شــده بــود، در تهــران دســتگیر 
ــی  ــت: جوان ــار داش ــاس زاده اظه ــدر عب ــردار حی ــد. س ش
 بــه هویــت »الــف.ت« در ســال ۷۵ در یــک مشــاجره 
و درگیــری، شــخصی دیگــر به هویــت »م.ت« را بــا ضربات 
متعــدد چاقــو بــه قتــل رســانده و متــواری می شــود. 
فرمانــده انتظامــی اســتان بوشــهر اضافــه کــرد: قاتــل 
متــواری بــا هویتــی جعلــی حــدود ۲۱ ســال در اســتان های 
ــه  ــا توجــه ب ــه داد: ب ــد. وی ادام ــف ســکونت می کن مختل
ــه  ــده قتــل، چنــد مــاه قبــل ب مختومــه نشــدن ایــن پرون
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی ابــاغ شــد کــه زوایــای مختلف 
ایــن حادثــه و جزئیــات پرونــده را در دســتورکار خــود قــرار 
داده و بــه  صــورت ویــژه پیگیــری کننــد. عبــاس زاده بیــان 
ــی،  ــی و پلیس ــدد اطاعات ــات متع ــه اقدام ــرد: درنتیج ک
ــران  ــهر ته ــی در ش ــی جعل ــا هویت ــه ب ــل ک ــگاه قات مخفی
ســکونت داشــت، شناســایی شــد و تیمــی مجــرب از 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی دشتســتان پــس از اعــزام بــه 
ــد. وی افــزود: در  ــر نظــر گرفتن تهــران، موقعیــت وی را زی
یــک عملیــات منســجم قاتــل در محلــه »خــاک ســفید« 
تهــران دســتگیر و بــرای ادامــه تحقیقــات بــه پلیــس 

ــل شــد. پلیــس آگاهــی برازجــان منتق

بازیکن تیم ملی به قتل متهم شد!
ــکار زن  ــک ورزش ــل ی ــی قت ــی مدع ــه ورزش ــک روزنام ی
شــد. یــک ورزشــکار زن کــه ملی پــوش نیــز هســت و نــام 
ــادل  ــی نامتع ــش در حالت ــدی پی مطرحــی هــم دارد، چن
مأمــور پلیــس را زیــر می گیــرد کــه ایــن حادثــه منجــر بــه 
درگذشــت ایــن مأمــور پلیــس می شــود. خانــم ورزشــکار 
ــد  ــود. ۴۳ درص ــتگیر می ش ــدا دس ــا بع ــد؛ ام ــرار می کن ف
ــت.  ــده اس ــت ش ــکار زن یاف ــن ورزش ــون ای ــکل در خ ال
هنــوز جزئیــات بیشــتری در رابطــه بــا ایــن پرونده منتشــر 

نشــده اســت. جــام جــم آنالیــن

کنش    وا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست   
مجوزهای جدیدی برای سدسازی صادر نشده است. 

مجوزهای صادرشده متعلق به گذشته است؛ بنابراین هیچ 
مجوز جدیدی برای برداشت از سرشاخه های کارون صادر 

نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی   
یکی از دستاوردهای دفاع مقدس، تکامل نیروهای 

مسلح است که به سبب استفاده از تجارب فرماندهان 
دفاع مقدس توانستیم گام های خوب و مؤثری در این راه 
برداریم. خودباوری، اعتمادبه نفس و اثبات »ما می توانیم« 

نیز گنجی از گنجینه های این دوران است. گسترش 
فرهنگ دفاع مقدس، یکی از اهداف ما در نیروی انتظامی 

به شمار می آید که این فرهنگ دربرگیرنده مدیریت 
جهادی و ایثار و ازخودگذشتگی است.

وزارت آموزش و پرورش   
آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه های آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۱۵ 

تیرماه، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنجشنبه 
۱۵ تیرماه، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح 

جمعه ۱۶ تیرماه و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های 
خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۶ تیرماه در ۳۷۲ شهرستان و 

بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس   
معلوم نیست در مدارس دولتی با چه توجیه و منطقی 
از اولیای دانش آموزان شهریه دریافت می شود. اقدامی 
که خاف قانون نظام آموزش و پرورش در حال انجام 

است. چنانچه خانواده هایی با این اقدام غیرقانونی روبه رو 
شوند حتما اطاع رسانی کنند و مجلس به آن رسیدگی 

خواهد کرد.

قائم مقام سازمان جنگل ها  
 آنچه رئیس جمهور کشورمان درباره منشأهای خارجی گرد 

و غبار ایران مطرح کرد، درست است و ۸۰ درصد گرد و 
غبار ایران از کانون های خارجی نشأت می گیرد. این عدد 
را سازمان هواشناسی جهانی تعیین کرده است. یکی از 
منشأهای گرد و غبار ایران، هورالعظیم عراق است. سایر 
هورها که به علت قطع شدن آب از خشکی رنج می برند 
تبدیل به کانون گرد و غبار شده و منشأ گرد و غبار برای 

ایران هستند. این بسترها ابتدا روی عراق و بعد روی ایران 
اثر می گذارد.

 پورحسین، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس  

مهم ترین دلیل در طاق، دخالت خانواده زوج هاست؛ 
همچنین تحقق نیافتن شروط ضمن عقد از علل دیگر طاق 
درکشور بوده که متاسفانه این عامل در بیشتر طاق ها نقش 

پررنگی دارد؛ از سوی دیگر ترک زندگی یکی از زوج ها نیز 
عامل دیگر افزایش طاق در جامعه است؛ البته مهم ترین 
معضل موجود در جامعه اعتیاد است که این مشکل نیز 

اهمیت بسزایی در افزایش میزان طاق دارد.

معمای رابطه پنهانی

ــاره  ــق درب ــرگرم تحقی ــران س ــی ته ــرس جنای بازپ
شــکایت دختــر جوانــی اســت کــه ادعــا کــرده پــس 
از آشــنایی اینترنتــی، از ســوی مــردی مــورد تجــاوز 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه متهــم 
ــار داشــته شــاکی پــس از  پــس از دســتگیری اظه
ناکامــی در باج خواهــی چندیــن میلیونــی، علیهــش 

توطئــه کــرده اســت.
رســیدگی بــه ایــن پرونــده بــه دنبــال طــرح شــکایت 
دختــری ۳۰ ســاله در دادســرای جنایــی تهــران 
ــود،  ــاکی ب ــالی ش ــرد میانس ــه از م ــد. او ک ــاز ش آغ
بــه بازپــرس شــعبه هفتــم دادســرای امــور جنایــی 
ــا  تهــران گفــت: »مدتــی قبــل در فضــای مجــازی ب
مــردی آشــنا شــدم؛ امــا وقتــی پــی بــردم زن و بچه 
دارد ارتباطــم را قطــع کــردم؛ ولــی او بــر ارتباط مــان 
ــوان دو  ــه عن ــل ب ــن دلی ــه همی ــت. ب ــد داش تأکی
دوســت در کنــار هــم بودیــم. چنــد روز قبــل ســوار بر 
خــودرو پــژوی خــودم بــه ربــاط کریــم رفتــه بــودم 
کــه طــا بخــرم. در راه برگشــت، پشــت چــراغ قرمــز 

بــودم کــه ناگهــان حجــت ســوار ماشــینم شــد.
بعــد هــم چاقویــی را زیــر گلویــم گذاشــت و از مــن 
ــم.  ــت کن ــراه آزادگان حرک ــرف بزرگ ــه ط ــت ب خواس
مــن هــم از تــرس و وحشــت چــاره ای جــز انجــام 
خواســته اش نداشــتم؛ امــا داخــل بزرگــراه و در 
محلــی خلــوت پنچــر کــردم و بــه ناچــار مجبــور بــه 
توقــف شــدم؛ همــان موقــع حجــت بــا تهدیــد چاقــو 

ــرار داد. ــت ق ــورد آزار و اذی ــرا وحشــیانه م م
ــوری  ــه ط ــک زد؛ ب ــرا کت ــدت م ــه ش ــم ب ــد ه بع
کــه دســتم بــه شــدت آســیب دیــد. بــا ایــن حــال 
ــا  ــردم و ب ــرار ک ــود از دســتش ف ــی ب ــه هــر زحمت ب
ــاد از راننده هــای عبــوری کمــک خواســتم. هــوا  فری
تاریــک بــود و کســی متوجــه فریادهایــم نشــد؛ بــه 
همیــن دلیــل حجــت خیلــی زود بــه مــن رســید و با 
تهدیــد چاقــو مــرا بــه داخــل ماشــین کشــاند و بعــد 
ــاره بــه مــن تجــاوز کــرد و  از ســرقت طاهایــم، دوب

ــا موبایلــش فیلــم هــم گرفــت. ب
 او همــان موقــع چاقــو را زیــر گلویــم گذاشــت 
ــم  ــم نگوی ــد را در فیل ــه می خواه ــر آنچ ــت اگ و گف
ــه  ــی ک ــار حرف های ــه ناچ ــد. ب ــم مان ــده نخواه زن
حجــت خواســته بــود را گفتــم و بعــد از آن بــه 

ســمت خانــه برگشــتیم کــه بیــن راه حجــت از 
ــام داد کــه  ــاده شــد. بعــد از آن هــم پی ماشــین پی
ــم  ــم، فیل ــام نده ــد را انج ــه می خواه ــر آنچ ــر ه اگ

ــرد.  ــد ک ــش خواه ــیاه را پخ س
خواســته های  و  حجــت  تهدیــدات  آن  از  بعــد 
ســعی  مــن  امــا  شــد؛  شــروع  شــیطانی اش 
در  ندهــم.  تــن  او  خواســته های  بــه  می کــردم 
ــه شــکایت  نهایــت خســته از تهدیداتــش تصمیــم ب

گرفتــم.«
ــه  ــدلو ب ــرس مرش ــکایت، بازپ ــن ش ــال ای ــه دنب ب
ــم را  ــتور داد مته ــس دس ــان پلی ــی از کارآگاه تیم

شناســایی و دســتگیر کننــد. 
شــعبه  بازپــرس  مقابــل  هنگامــی کــه  متهــم   
ــا  ــران ایســتاد، ب ــی ته ــور جنای ــم دادســرای ام هفت
ــی  ــن و مهســا مدت ــت: »م ــای شــاکی گف رد ادعاه
قبــل در فضــای مجــازی آشــنا شــدیم. او از همــان 
از  پــس  امــا  متأهــل هســتم؛  می دانســت  اول 
ــه  ــر ب ــت اگ ــد و گف ــروع ش ــش ش ــی تهدیدات مدت
خواســته هایش عمــل نکنــم، همــه چیــز را بــه 

می گویــد. همســرم 
تــرس از برماشــدن ایــن رابطــه پنهانــی باعــث 
ــن  ــی مهســا ت ــه خواســته های مال ــود کــه ب شــده ب
ــود  ــت او ب ــی ام دس ــت کارت بانک ــم. در حقیق بده
ــابم  ــت از حس ــش می خواس ــه دل ــی ک ــر زمان و ه
پــول برمی داشــت. ایــن وضعیــت ادامــه داشــت تــا 
ــض  ــرای تعوی ــادی ب ــول زی ــن پ ــا از م ــه مهس اینک
ــود  ــاد ب خودرویــش خواســت؛ امــا مبلــغ خیلــی زی
ــه پرداخــت آن نبــودم. ضمــن اینکــه  و مــن قــادر ب
ــته  ــم خس ــا ه ــای مهس ــدات و باج گیری ه از تهدی
ــت  ــن وضعی ــتم ای ــر نمی توانس ــودم و دیگ ــده ب ش
ــا خواســته اش  ــل ب ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــل کن را تحم
ــه  ــن ب ــام از م ــرای انتق ــم ب ــردم. او ه ــت ک مخالف
دادســرا آمــده و چنیــن اظهاراتــی را بیــان کــرده 

ــت.« اس
بــه دنبــال اظهــارات مــرد میانســال و بــا توجــه 
بــه اینکــه دو ســناریوی مختلــف در ایــن رابطــه 
ــات  ــی دســتور تحقیق ــرس جنای مطــرح شــده، بازپ
تخصصــی کارآگاهــان، بــرای کشــف حقیقــت را 

صــادر کــرد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

دبیــر کل کنوانســیون منطقــه ای حفاظــت از محیــط زیســت خلیج 
ــا بیــان اینکــه امــروز شــاید  فــارس و دریــای عمــان )راپمــی( ب
یــک بطــری آب گران تــر از یــک بشــکه نفــت باشــد، گفــت: حــل 

مســئله گــرد و غبــار، نیازمنــد همــکاری جهانــی اســت. 
عبدالرحمــان العوضــی، دبیــر کل کنوانســیون منطقــه ای حفاظــت 
ــای عمــان )راپمــی(، در  ــارس و دری ــج ف از محیــط زیســت خلی
ــان اینکــه مــن  ــا بی ــران ب ــار ته ــی گــرد و غب ــس بین الملل کنفران
فرزنــد بیابانــم، گفــت: حــل مســئله گــرد و غبــار نیازمنــد همکاری 
جهانــی اســت. وی تاکیــد کــرد: بــر اســاس آیــات قرآنــی، 
خداونــد همــه چیــز را از آب آفریــده اســت. اکنــون بــا تغییــر اقلیم 
ــوس  ــطح ملم ــن س ــئله در باالتری ــن مس ــتیم و ای ــه رو هس روب
ــالم و  ــی س ــر در زندگ ــائل مؤث ــی از مس ــئله آب یک ــت. مس اس
توســعه اســت و حتــی شــاید مهم تریــن مســئله باشــد کــه امیــد 
اســت ایــن کنفرانــس بتوانــد نتایــج خوبــی در حفــظ ذخایــر آبــی 

ــد.  ــته باش ــده داش ــل های آین ــرای نس ب
ــد  ــئله باش ــن مس ــتیبان ای ــل پش ــازمان مل ــر س ــزود: اگ وی اف
ــرمایه  ــک س ــه ی ــه مثاب ــد، آب ب ــام ده ــی انج ــی جهان و حرکت
بین المللــی حفــظ خواهــد شــد. اکنــون بــر ســر نفــت و قیمــت 
آب شــاهد درگیــری هســتیم؛ در حالــی کــه شــاید یــک بطــری 
ــر از یــک بشــکه نفــت تمــام شــود. وقــت آن گذشــته  آب گران ت
کــه دربــاره مصــرف آب صحبــت کنیــم. بایــد دیــد چگونــه 
ــه داد:  ــی ادام ــان العوض ــرد. عبدالرحم ــظ ک ــوان آب را حف می ت
بشــر هــزاران ســال در خاورمیانــه زندگــی کــرده؛ امــا بایــد نعمــت 
آب را کــه نعمتــی مهــم و حیاب بخــش اســت شــکرگزار باشــیم. 
ــا بیــان اینکــه امــروز بحــران آب چالــش پیــش  ــان ب وی در پای
روی همــه ماســت، گفــت: ایــن چیــزی اســت کــه مــردم جهــان 
بــه آن اهمیــت می دهنــد و آب در طــول تاریــخ، همیشــه مســئله 

ــوده اســت. مهــر مهمــی ب

ــات  ــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان تحقیق ــر جه ــاون وزی مع
ترویــج و آمــوزش کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در ایران ۱۰ شــرکت 
در زمینــه نانــو در بخــش کشــاورزی فعالیــت می کننــد، گفــت: 
ــو در کشــور هوشمندســازی  ــاوری نان یکــی از دســتاوردهای فن

تمــام مــزارع در آینــده نزدیــک اســت. 
ــزارع تحــت  ــون حــدود ۳۰ درصــد م ــزود: اکن ــد اف اســکندر زن
ــور را  ــزارع کش ــام م ــه زودی تم ــه و ب ــال گرفت ــش دیجیت پای
ــش  ــت افزای ــا کاهــش و کیفی ــا هزینه ه ــم ت هوشــمند می کنی

ــد.  یاب
ــذر  ــد ب ــر در هوشمندســازی و تولی ــن ام ــار داشــت: ای وی اظه

ــرد.  ــد ک ــا خواه ــی ایف ــش مهم ــده، نق گواهی ش
ــه ۷۷۰۰  ــازار سراســر دنیــا نزدیــک ب وی خاطرنشــان کــرد: در ب
محصــول نانویــی ثبــت شــده که نتیجــه فعالیــت ۱۳۴۰ شــرکت 
نانویــی در ۵۰ کشــور دنیاســت کــه در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری 

کــرده و آن را اولویــت فعالیــت خــود قــرار داده انــد؛ ۲۵۰ 
محصــول از ایــن تعــداد محصــوالت در زمینــه کشــاورزی اســت. 
وی ادامــه داد: ایــران موضــوع نانــو در کشــاورزی را زود شــروع 
ــی  ــد؛ ول ــام ش ــه ۸۰ انج ــی در ده ــای خوب ــرد و فعالیت ه ک
ــل  ــن تعل ــم ای ــه امیدواری ــل داشــتیم ک ــداری تعل ــه مق در ادام

ــران شــود.  جب
ــش  ــای دان ــا و مرزه ــدن از دنی ــب نمان ــرای عق ــزود: ب ــد اف زن
ــر  ــن ام ــم و ای ــش کنی ــق دان ــد خل ــورت هدفمن ــه ص ــد ب بای
بایــد در کشــور اصــاح شــود؛ زیــرا در بعضــی جاهــا ایــن 
ــه صــورت  ــد ب ــده و دیگــر اینکــه بای هدفمندســازی آســیب دی

ــم.  ــاوری کنی ــب فن ــم کس ــد ه هدفمن
وی ایــن دو امــر را ماموریتــی برای پژوهشــگران و دانشــگاهیان 
ــاال  ــا را ب ــد ظرفیت ه ــش بای ــرز دان ــرای م ــت: ب ــت و گف دانس

ببریــم کــه کمــی ایــن موضــوع مغفــول مانــده اســت. ایلنــا

هوشمندسازی مزارع کشور در آینده نزدیکآب ارزشمندتر از نفت

ــان  ــی پیام رس ــبکه های اجتماع ــران در ش ــک کارب ه
موبایلــی، ایــن روزهــا بخشــی از پرونده هــای پلیــس 
فتــا را تشــکیل می دهنــد. کاربــران ادعــا دارنــد 
ــه  ــت یافت ــا دس ــی آن ه ــبکه اجتماع ــه ش ــردی ب ف
و بــا اکانــت فعال شــده آن هــا بــرای دوســتان و 
ــث  ــی باع ــد و حت ــال می کن ــام ارس ــان پی آشنایانش
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــر ش ــم دیگ ــت و جرائ ــک حیثی هت

ــت؟ ــک چیس ــن ه ــای ای واقعیت ه
 نکتــه اینجاســت کــه بــا توجــه بــه ارزان بــودن 
ســیم کارت های گوشــی همــراه و ســیم کارت های 
ــدا  ــران اه ــه کارب ــا ب ــوی اپراتوره ــه از س ــه ای ک هدی
ــا در  ــه پرونده ه ــکیل این گون ــاهد تش ــود، ش می ش
پلیــس فتــا هســتیم؛ پرونده هایــی کــه در آن شــاکی 
ــا گوشــی  ــد ســیم کارت خــود را چــه کــرده ی نمی دان

ــا مفقــود شــده اســت.  ــه ی ــه ســرقت رفت وی ب
ــس  ــی نیک نف ــرهنگ دوم عل ــوص س ــن خص در ای
پلیــس  پیشــگیری  و  رئیــس مرکــز تشــخیص 
نیســت  کار  در  هکــی  گفــت:  ناجــا،   فتــای 
ــودی  ــی مفق ــن ســیم کارت در پ ــه ای و دسترســی ب
یــا ســلب امتیــاز می توانــد باعــث دسترســی دیگــران 
بــه شــبکه های اجتماعــی فعال شــده بــا شــماره 

ــد. ــیم کارت ها باش ــن س ای
 نگهداری از سیم کارت

ــم  ــرخ ک ــه ن ــه ب ــا توج ــفانه ب ــه داد: متأس وی ادام

ــهروندان  ــی ش ــتیم برخ ــاهد هس ــیم کارت ها، ش س
ــد؛  ــد ســیم کارت می کنن ــه خری ــدام ب ــی اق ــه  راحت ب
ــد  ــت الزم را ندارن ــداری آن دق ــه در نگه ــی  ک در حال
ــرای  ــی را ب ــات الزم و قانون ــدن آن اقدام ــا گم ش و ب
غیرفعــال کــردن ســیم کارت انجــام نمی دهنــد. ایــن 
پیگیــری نکــردن کاربــر بــرای غیرفعــال کــردن ایــن 

ــی آورد.  ــه وجــود م مشــکات را ب
پلیــس  پیشــگیری  و  رئیــس مرکــز تشــخیص 
ــی  ــردی گوش ــال ف ــه  عنوان مث ــت: ب ــا گف ــا ناج فت
ــرقت  ــه س ــی اش ب ــا گوش ــد ی ــم می کن ــود را گ خ
ــه  ــی ک ــل قانون ــار مراح ــرد در کن ــن ف ــی رود؛ ای م
شــکایت می کنــد، بایــد بــرای غیرفعــال کــردن 
ــت  ــا پش ــا ب ــد؛ ام ــدام کن ــم اق ــود ه ــیم کارت خ س
گــوش انداختــن ایــن موضــوع، شــاهد آن هســتیم 
کــه ســارق یــا یابنــده گوشــی همــراه بــا فعالیــت در 
شــبکه های اجتماعــی نصب شــده از طریــق ایــن 
ــب  ــرای صاح ــرهایی را ب ــیم کارت، دردس ــماره س ش

ــی آورد.  ــود م ــه وج ــیم کارت ب ــی س اصل
وی ادامــه داد: پرونده هایــی در ایــن خصــوص در 
پلیــس فتــا تشکیل شــده کــه در پــی مفقــودی 
ســیم کارت یــا گوشــی، یابنــده بــا فعالیــت در 
طریــق  از  نصب شــده  اجتماعــی  شــبکه های 
ایــن شــماره بــرای صاحــب اصلــی ســیم کارت 

اســت. درســت کــرده  را  دردســرهایی 

 مراحل امنیتی ورود به شبکه های 
اجتماعی

ســرهنگ نیک نفــس یکــی از دالیــل ایــن مشــکل را 
انجــام نــدادن مراحــل امنیتــی ورود بــه شــبکه های 
اجتماعــی دانســت و گفــت: تائیــد دو مرحلــه ای 
ورود در شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان، یــک 
ــران  ــا کارب ــد ت ــه می کن ــی را اضاف ــه امنیت ــه ثانوی  الی
مطمئــن شــوند هیــچ فــردی نمی توانــد بــا اســتفاده 
از شــماره تلفنشــان بــه  حســاب کاربــری آن هــا 

ــد.  دســت یاب
پلیــس  پیشــگیری  و  رئیــس مرکــز تشــخیص 
ــد  ــازی تائی ــورت فعال س ــزود: در ص ــا اف ــای ناج فت
ــد از شــبکه اجتماعــی  ــه ای، هــرگاه بخواهی دو مرحل
ــتفاده  ــدی اس ــتگاه جدی ــود در دس ــان خ و پیام رس

ــد.  ــز وارد کنی ــان را نی ــز عبورت ــد رم ــد، بای کنی
ــاده  ــورد س ــن م ــردن ای ــت نک ــه داد: رعای وی ادام
ــی  ــه  راحت ــد ب ــراد بتوانن ــی اف ــا برخ ــده ت ــث ش باع
ــار  ــران را در اختی ــده دیگ ــی نصب ش ــبکه اجتماع ش
بگیرنــد و ایــن امــر بــا هــک بســیار متفــاوت 
داشــتن  اختیــار  در  بــا  فــرد  چــرا کــه  اســت؛ 
اجتماعــی  شــبکه  دوبــاره  نصــب  و  ســیم کارت 
دریافــت  را  فعال ســازی  پیامــک  بــه  راحتــی 
کــرده و در شــبکه اجتماعــی می توانــد فعالیــت                                                                                 

ــد. کن

 سهل انگاری کاربران
ــهل انگاری  ــه س ــاره ب ــا اش ــس ب ــرهنگ نیک نف س
کاربــران گفــت: حتــی کاربرانــی هســتند کــه بــر روی 
گوشــی خــود هیچ گونــه پســورد و رمــز امنیتــی 
ــا  ــی آن ه ــه گوش ــه ب ــردی ک ــر ف ــته اند و ه نگذاش
شــبکه  در  می توانــد  باشــد،  داشــته  دسترســی 
آن هــا  در گوشــی همــراه  اجتماعــی نصب شــده 

ــد.  ــت کن فعالی
رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری پلیــس فتــای 
ــی  ــای امنیت ــا کده ــران حتم ــرد: کارب ــد ک ناجــا تأکی
گوشــی و پین کــد ســیم کارت را فعــال کننــد و بــرای 
ــور  ــز عب شــبکه اجتماعــی نصب شــده در گوشــی رم

تعریــف کننــد. 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ســرهنگ نیک نفــس در ادامــه ب
ــات  ــررات ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــه س ــق مصوب طب
بــدون  روز   ۹۰ مــدت  بــه  ســیم کارتی  چنانچــه 
اپراتــور مجــاز می شــود بــرای  اســتفاده بمانــد، 
ســلب امتیــاز آن اقــدام کنــد، گفــت: در صــورت 
ــیم کارت  ــذاری س ــرح و واگ ــن ط ــدن ای ــی ش اجرای
بــه دیگــران، شــاهد افزایــش ایــن موضــوع هســتیم؛ 
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــران ب ــرورت دارد کارب ــذا ض ل

ــد  ــدام کنن ــدون اســتفاده خــود اق ســیم کارت های ب
ــوند. ــدی نش ــکات بع ــار مش ــا دچ ت

از  پیــش  شــهروندان  حتمــا  کــرد:  تأکیــد  وی 
واگــذاری ســیم کارت خــود بــرای حــذف اکانت هــای 
ــماره  ــا آن ش ــی ب ــبکه های اجتماع ــده در ش فعال ش

ــد.  ــدام کنن اق
ــان اینکــه نحــوه حــذف  ــا بی ســرهنگ نیک نفــس ب
مختلــف  اجتماعــی  شــبکه های  در  اکانت هــا 
ــت  ــه اکان ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــت، ادام ــاوت اس متف
ســایت  طریــق  از  اجتماعــی  شــبکه  فعال شــده 
همــان شــبکه اجتماعــی ایــن قابلیــت وجــود دارد که 

ــد.  ــام دهن ــد آن را انج ــران بای کارب
بــه  مراجعــه  بــا  نهایــت  در  داد:  ادامــه  وی 
آدرس  بــه  رادیویــی  مقــررات  تنظیــم   ســایت 
ــی  ــد مل ــال ک ــا ارس www.mobilecount.cra.ir ی
ــه شــماره پیامکــی ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ و دریافــت تعــداد  ب
اپراتورهــای  در  خــود  نــام  بــه  ســیم کارت های 
مختلــف و مسدودســازی ســیم کارت های بــدون 
ــایبری  ــم س ــگیری از جرائ ــت پیش ــتفاده در جه اس
اقــدام                        کاهبــرداران  بــرای  نشــدن  طعمــه  و 

کننــد. پلیــس

پلیس فتا هشدار داد:

 بی توجهی به سیم کارت 
عامل هک شبکه های اجتماعی

تمــاس زن افغــان بــا پلیــس، راز قتــل رمــال ۶۵ ســاله را فــاش 
کــرد. شــوهر ایــن زن وقتــی فهمیــد خواهــر و همســرش گرفتــار 
دام ســیاه مــرد رمــال شــده اند، نقشــه جنایــت هولناکــی را 
ــال  ــر س ــل مه ــرد. اوای ــرا ک ــتش اج ــک دوس ــا کم ــی و ب طراح
ــرای  ــی دادس ــعبه اول بازپرس ــور در ش ــا حض ــردی ب ــته، م گذش
ــه ســاکن  ــرادر ۶۵ ســاله اش ک ــد شــدن ب ــرج از ناپدی ــی ک جنای
محلــه کاک بــود، خبــر داد. شــاکی بــه قاضــی ایــوب ابراهیمیــان 
گفــت: بــرادرم مدتــی بــا زنــی میانســال بــه طــور موقــت 
ــد  ــدا کردن ــاف پی ــم اخت ــا ه ــل ب ــدی قب ــود. چن ــرده ب ازدواج ک
ــش  ــه پی ــک هفت ــار ی ــن  ب ــت. آخری ــان گرف ــان پای و ازدواجش
ــا  ــگ زدم ت ــه او زن ــار ب ــم. بعــد از آن چندب ــرادرم رفت ــه ب ــه خان ب
احوالــش را جویــا شــوم کــه پاســخگو نبــود. بــه مقابــل خانــه اش 
رفتــم کــه در را بــاز نکــرد؛ ســراغش را از همســایه ها گرفتــم، ولــی 
ــن او  ــرای یافت ــت وجوهایم ب ــت. جس ــری نداش ــی از او خب کس
ــم همســر ســابقش از ماجــرای  ــان می کن ــد و گم بی نتیجــه مان
ــا شــکایت  ــرادرم اطــاع داشــته باشــد. همزمــان ب گــم  شــدن ب
ــان  ــار کارآگاه ــی در اختی ــتور قضای ــا دس ــده ب ــرد، پرون ــن م ای
اداره جنایــی پلیــس آگاهــی اســتان البــرز قــرار گرفــت. در ایــن 
مرحلــه مامــوران بــا شناســایی همســر مــرد گمشــده، او را بــرای 

ــد. ــه پلیــس آگاهــی احضــار کردن ــات ب تحقیق
بــا تحقیــق از همســر صیغــه ای مــرد گمشــده معلــوم شــد 
شــوهرش رمــال بــوده و بــه  دلیــل اختافاتــی کــه بــا هــم 
داشــتند، توافقــی از هــم جــدا شــده اند. بعــداز آن هــم دیگــر او را 
ندیــده و نمی دانــد کجاســت. بــا تحقیقــات مامــوران معلــوم شــد 
ایــن زن درســت می گویــد و بعــد از جدایــی، دیگــر شــوهر ســابق 
خــود را ندیــده اســت. ایــن در حالــی بــود کــه تحقیقــات محلــی 
نیــز نشــان مــی داد مــرد گمشــده در محــل زندگــی اش بــا رمالــی 
و جنگیــری هزینــه زندگــی اش را تأمیــن می کــرده و افــرادی بــه 

ــد. ــد بوده ان ــت  و آم ــه اش در رف ــه خان ــوان مشــتری ب  عن
ــه  ــال گمشــده ادام ــرای رازگشــایی از سرنوشــت رم ــات ب تحقیق
داشــت تــا اینکــه بــا گذشــت ۹ مــاه از ایــن ماجــرا، آخریــن روز 
ــرج  ــهر ک ــای ش ــی از کانتری ه ــا یک ــی ب ــال، زن ــرداد امس خ
ــل  ــه قت ــردی را ب ــوهرش، م ــد ش ــی ش ــت و مدع ــاس گرف تم
رســانده و در یــک بیابــان دفــن کــرده اســت. بنابرایــن می خواهــد 
مامــوران، شــوهرش را بازداشــت کننــد. مامــوران ابتــدا بــه صحــت 
ــه  ــه زن غریب ــی ک ــا زمان ــد؛ ام ــک کردن ــن زن ش ــای ای گفته ه
دوبــاره بــا آن هــا تمــاس گرفــت و ایــن  بــار حتــی نشــانی خانه اش 
را داد و نــام و نشــان خــودش را گفــت، مامــوران مطمئــن شــدند 

ــت. ــت اس ــای وی درس گفته ه
بنابرایــن موضــوع را بــه اداره جنایــی پلیــس آگاهــی اســتان البرز 
اطــاع دادنــد. در ایــن مرحلــه تیمــی از کارآگاهــان جنایــی پلیس 
آگاهــی و تیــم بررســی صحنــه جــرم همــراه ابراهیمیــان، بازپرس 
ــن جســد در بیابان هــای  ــه محــل دف ــرج ب ــی ک دادســرای جنای
اطــراف کاک رفتنــد. مامــوران پــس از چنــد ســاعت جســت وجو 
در آنجــا، ســرانجام محلــی را کــه ایــن زن گفتــه بــود، پیــدا کردنــد. 
ــدن  ــای ب ــا جمجمــه انســان و بقای ــار زدن خــاک، ب ــا کن آن هــا ب
او روبــه رو شــدند. بــا هماهنگــی قضایــی، جســد بــرای مشــخص 
شــدن هویــت و رازگشــایی از مــرگ بــه پزشــکی قانونــی منتقــل 
شــد. در ایــن مرحلــه بــا شناســایی زن جــوان معلــوم شــد او یــک 
تبعــه افغــان اســت. بــا ثبــت اظهــارات ایــن زن، شــوهر ۲۵ ســاله 
او تحــت تعقیــب قــرار گرفــت و همــان روز در خانــه اش در یکــی 

ــه اداره  ــال ب ــا انتق ــد ب ــد. فری ــت ش ــای کاک بازداش از محله ه
جنایــی پلیــس آگاهــی اســتان البــرز بازجویــی شــد و اظهاراتــی 
ضــد و نقیــض مطــرح کــرد و مدعــی شــد همســرش دروغ 
می گویــد و قاتــل نیســت. تحقیقــات از ایــن مــرد ادامــه داشــت 
تــا اینکــه او دو روز پیــش ســکوت خــود را شکســت و بــه قتــل 
مــرد رمــال اعتــراف کــرد. مــرد افغــان بــه افســر تحقیــق گفــت: 
ســال گذشــته خواهــر نوجوانــم حالــش بــد شــد. اطرافیــان بــه 
مــا گفتنــد بایــد او را پیــش یــک رمــال ببریــم تــا بــرای ســامت 
ــرد  ــک م ــان ی ــون در محله م ــن چ ــم؛ بنابرای ــخه ای بگیری او نس
رمــال ایرانــی بــود، ســراغ وی رفتــم و ماجــرای بیمــاری خواهــرم 
را برایــش تعریــف کــردم. او بعــداز گفت وگــو بــا مــن اعــام کــرد 
اجنــه و شــیاطین در وجــود خواهــرم رخنــه کرده انــد و تــا آن هــا 

ــرد، حــال خواهــرم خــوب نمی شــود. را از بیــن نب
متهــم بــه قتــل ادامــه داد: یــک روز بــرای درمــان خواهــرم، مــرد 
ــه  ــواده ب ــای خان ــر اعض ــن و دیگ ــد. م ــان آم ــه خانه م ــال ب رم
طبقــه دوم رفتیــم و مــرد رمــال و خواهــر نوجوانــم در طبقــه پایین 
ماندنــد تــا رمــال جــن و شــیطان را از او دور کنــد. دو ســاعت بعــد 
دلــم شــور افتــاد و بــه همــان طبقه رفتــم. خواهــرم را در شــرایطی 
ــدن  ــا دی ــال ب ــرد رم ــود. م ــاده ب ــاق افت ــه بدحــال در ات ــدم ک دی
مــن دســتپاچه شــد و مدعــی بــود کــه جــن را از بــدن خواهــرم 
ــاعاتی  ــده، س ــه او خوران ــاز ب ــون داروی دست س ــرده و چ دور ک
ــدم  ــد تهدی ــود. بع ــر می ش ــش بهت ــد حال ــت و بع ــوش اس بیه
کــرد نبایــد ایــن ماجــرا را بــرای کســی تعریــف کنــم؛ در غیــر ایــن 
ــرم  ــد روز خواه ــد از چن ــد. بع ــاره بازمی گردن ــا دوب صــورت جن ه
ــا از  ــردن جن ه ــه دور ک ــه بهان ــال او را ب ــه رم ــت ک ــن گف ــه م ب
بدنــش، مــورد آزار و اذیــت قــرار داده اســت. از تــرس تهدیــدات 

ــرود، ســکوت کــردم. ــان ن ــروی خانواده م ــال و اینکــه آب رم
فریــد ادامــه داد: چنــد مــاه بعــد زنــم دچــار ســردردهایی شــدید 
شــد. او دور از چشــم مــن بــرای گرفتــن نســخه بــرای بهتــر شــدن 
ــه  ــی ک ــود. زمان ــه ب ــال رفت ــرد رم ــان م ــراغ هم ــاری اش س بیم
متوجــه ماجــرا شــدم، بــا همســرم جــر و بحــث کــردم کــه متوجــه 
ــاط  ــا وی ارتب ــش ب ــرای درمان ــد ب ــه بای ــه او گفت ــال ب ــدم رم ش
پنهانــی داشــته باشــد. همــان موقــع، تصمیــم گرفتــم مــرد رمــال 
ــز هســت،  ــم نی ــه قتــل برســانم. ســراغ دوســتم کــه هموطن را ب
ــوزش  ــا آم ــود ت ــال داده ب ــه رم ــری اش را ب ــول کارگ ــم. او پ رفت
رمالــی ببینــد کــه مقتــول ســرش کاه گذاشــته و رمالــی را بــه او 
آمــوزش نــداده بــود. دوســتم از مــرد رمــال کینــه بــه دل داشــت. 
ــه مــرد رمــال گفتیــم دختــر یکــی  نقشــه ای طراحــی کردیــم و ب
ــا ایــن  ــد. ب ــاز دارد او درمانــش کن از اقواممــان بیمــار اســت و نی
ترفنــد مــن و دوســتم او را بــه باغــی اطــراف کاک بردیــم. زمانــی 
ــرار  ــر بیمــاری در کار نیســت، خواســت ف کــه متوجــه شــد دخت
ــه ســرش زدم و  ــه ســنگ ب ــا قطع ــن ب ــه نگذاشــتیم. م ــد ک کن
دوســتم بــا چوبدســتی. بــا اطمینــان از مــرگ رمــال، او را در همان 
بــاغ رهــا کردیــم. امــا روز بعــد همدســتم بــا مــن تمــاس گرفــت 
و گفــت جســد رمــال را آتــش زده و از مــن خواســت بــرای دفــن 

جســد نــزدش بــروم.
ــال  ــوخته رم ــد س ــری جس ــه داد: دو نف ــل ادام ــه قت ــم ب مته
بیابان هــای اطــراف کاک  بــه  را داخــل گونــی گذاشــتیم و 
ــه  ــم، او روان ــراف مته ــه اعت ــه ب ــا توج ــم. ب ــن کردی ــم و دف بردی
بازداشــتگاه پلیــس شــد. تحقیقــات برای شناســایی همدســتش 

و دســتگیری او ادامــه دارد. رکنانیــوز

مرگ، پایان کار مرد رمال
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 پیکر مطهر شهید مدافع حرم جواد محمدی که چندی پیش در 
جبهه حق علیه باطل در سوریه به درجه رفیع شهادت نایل گردید 

به وطن بازگشت. - عکس: ایمنا

 هزاران نفر از شهروندان لندنی با برگزاری تظاهراتی به 
سیاست های ریاضتی دولت انگلیس و دیگر سیاست های دولت 
ترزا می که نتوانسته در انتخابات پارلمانی اخیر اکثریت آرا را به 

دست آورد اعتراض کردند.

شور و نشاط و استقبال کودکان و خانواده ها از سی امین 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان - عکس: ایمنا  

   ده ها هزار نفر از مردم سودان جنوبی به دلیل جنگ داخلی و 
خشونت های قبیله ای، خانه و کاشانه خود را ترک کرده و مجبور 

شده اند در کمپ های آوارگان زندگی کنند.

 زندگی دوباره در موصل - عکس: فارس  

گلباران محل شهادت مسافران هواپیمای ایرباس 
در خلیج  فارس  - عکس: میزان  

جدول سودوکو - شماره 60

کاریکاتور - القای حقوق بشر آمریکایی با برق 2هزار وات! 
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فارس

قال رسول اهلل - صلی اهلل علیه و آله 

ُة.  َمْن َقضی لُِمؤمٍن حاجةً  َقضی اهلُل َلُه حوائَج کثیرًة َأْدناُهنَّ اجلنَّ

هر کس یک نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت های فراوان او را 

روا سازد که کمرتین آن هبشت باشد.

حدیث روز

»قرب االسناد، ص 119« 

   ترفندهای خانه داری
زیباتر شدن خانه

ــد.  ــرمیرس ــهنظ ــرب ــهزیبات ــدهمیش ــقفهایبلن س
بهتــراســتبــرایآنکــهارتفــاعســقفتاکــفزمینبیشــتر
بــهنظــربرســد،چــوبپــردهرانزدیــکبــهســقفنصــب
ــزانباشــد.ســعی ــنآوی ــاکــفزمی ــزت ــردهنی ــدوپ کنی
ــن ــهدرای ــطعــرضپنجــرهرابپوشــاندک ــردهفق ــدپ کنی
ــد. ــممیآی ــهچش ــرب ــکوهتروبزرگت ــهباش ــورتخان ص
ــه ــیهمیش ــایلچوب ــواعوس ــاان ــهب ــانخان چیدم
زیباســت؛ولــیایــننکتــهقابــلذکــراســتکــهچیدمــان
ــته ــهرابس ــایخان ــوب،فض ــگازچ ــکرن ــای ــهب  خان
ــای ــتازطیفه ــراس ــنبهت ــد.بنابرای ــیروحمیکن وب
مختلــفچــوبکــهرنگهایــینزدیــکبــههــمدارنــد،در

خانــهاســتفادهکنیــد.
ــرایپوشــش ــاقالیچــهایکــهب بهتــراســتفــرشی
ــیحــدود ــدازهباشــد؛یعن ــهان ــدب کــفدرنظــرمیگیری
50تــا60ســانتیمترازاطــرافمیــزوســطمبلمــانبیــرون
ــهازشــکلو زدهباشــد.درغیــرایــنصــورتفضــایخان

ــارجمیشــود. ــودخ ــایخ ــرمزیب ف
ــزی ــرایرنگآمی ــیروحب ــدازرنگهــایب ســعیکنی
ــق ــهعم ــهخان ــاب ــرارنگه ــد؛زی ــتفادهنکنی ــااس  دیواره
ووســعتمیبخشــند.درصــورتقــرارگرفتــندرچنیــن
فضایــی،دیوارهــایخانــهرابــاتابلوهــاوتصاویــریشــادو

نیــزوســایلرنگــیتزئیــنکنیــد.ســامت

   سالم باشیم
 کاهش فوری فشار خون 

با آب چغندر
مطالعــهمحققــاندانشــگاهگوئولــفکانــادانشــانمیدهــد
ــیاســت ــراترژیم ــعنیت ــهمنب ــدرک ــوانآبچغن ــکلی  ی
ــار ــشفش ــبکاه ــمگیریموج ــکلچش ــهش ــدب میتوان

ــود. ــیش ــهقلب ــرحمل ــنخط ــونوهمچنی خ
نیتــراترژیمــیترکیبــیاســتکــهبــاگشــادکــردنعــروق
ــون،موجــبکاهــشفشــارخــونمیشــود.فشــارخون خ

فاکتــوراصلــیبــروزحملــهقلبــیاســت.
ــدموجــبکاهــش یافتههــانشــاندادایــنمکمــلمیتوان
تحریــکبیــشازحــدسیســتمعصبــیســمپاتیکشــودکه

ــد. ــبراســریعترمیکن ــشقل تپ
درایــنمطالعــه،تیــمتحقیــق۲0فــردجــوانرابــامیانگیــن
ســنی۲۷ســالکــهدردوتســتدرقالــبدریافــتمکمــل
ــد. ــد،بررســیکردن ــردهبودن ــاشــرکتک ــادارونم ــراتی نیت
ــب ــتعص ــبوفعالی ــانقل ــون،ضرب ــارخ ــانفش محقق
ســمپاتیکماهیچههــاراثبــتکــردهوفعالیــتماهیچههــا
رادرحالــتاســتراحتودرطــولورزشاندازهگیــریکردنــد.
نتایــجنشــاندادفعالیــتعصــبســمپاتیکماهیچههــادر
زمانــیکــهداوطلبــانآبچغنــدرخــوردهبودنــد،درمقایســه
ــر ــبکمت ــهمرات ــد،ب ــوردهبودن ــاخ ــهدارونم ــیک ــازمان ب
ــی ــراترژیم ــلنیت ــدمکم ــهنشــانمیده ــنمطالع بود.ای
میتوانــدبــرایســامتقلــبوعــروقمفیــدباشــد. شــهرخبر

   سبک زندگی

عظمت مقام آمنه خاتون
ــودی ــتوج ــلظرفی ــهدلی ــهب ــرتآمن ــدحض ــدونتردی ب
ــز ــالعزی ــزدخــدایمتع ــهداشــت،ن ــیک  گســتردهوواالی
وگرامــیبــودوبــرایهمیــنخداونــدکرامتهایــیرابــرای
اودرزمانــیکــهبــهاشــرفانبیــابــارداربــودوبعــدازآن،بــه
منصــهظهــوررســاندکــهدوســتودشــمنبــهآنهــااعتــراف
دارنــد:درگزارشــیبــهنقــلازلیثبنســعدآمــده:بــه
کعــبکــهنــزدمعاویــهبــود،گفتــم:نظــرتــودربــارهچگونگــی
والدتپیامبــر)ص(چیســت؟آیــاخانــوادهاودارایفضیلتی

بودهانــد؟
ــاحــال ــگاهکــردت ــهمعاویــهن  درپــیایــنســؤال،کعــبب
وهــوایاورابفهمــدوطبــقمیــلاوپاســخگویــد.خداونــد
بــهزبــانمعاویــهایــنجملــهراجــاریســاختکــهبــهکعــب
بگویــد:ابواســحاق]کنیــهکعــباســت[،آنچــهدرایــنبــاره
ــه ــابراک ــن۷۲کت ــت:م ــبگف ــو.کع ــرداریبگ ــهخاط ب
همــهآنهــاازآســماننــازلشــده،خوانــدهام.صحیفههــای
دانیــالرانیــزمطالعــهکــردهام.درهمــهآنهــاازوالدتاوو
خانــوادهاشیــادشــدهونــاماومعــروفومشــهوراســت.به
درســتیکــههیــچپیامبــریبــهدنیــانیامــدهکــهفرشــتگان
بــراونــازلشــدهباشــند،جــزعیســیواحمــد)صلــواتالّلــه
علیهمــا(وبــرهیــچانســانیجــزمریــموآمنــه)مــادراحمد(
ــی ــچزن ــرهی حجابهــایبهشــتزدهنشــدوفرشــتگانب
ــادر ــم،م ــرمری ــوکلنشــدهاند،جــزب ــهباشــد،م ــهحامل ک

مســیح)ع(وآمنــه،مــادراحمــد)ص(.

عوارض استفاده از گوشی همراه 
هنگام راه رفتن

بهویــژه همــراه، گوشــی از طوالنیمــدت اســتفاده
ــرالگــویقــدمبرداشــتنطبیعــی ــگامراهرفتــن،ب هن
ــرعت ــهس ــودک ــثمیش ــذاردوباع ــرمیگ ــدنتاثی ب
قــدمبرداشــتنکــم،امــاطــولهــرگامبلندتــرشــود.
ــدن ــیب ــتطبیع ــاریدروضعی ــنناهنج ــعای درواق
ــالدارد. ــهدنب ــیراب ــدتخطرناک ــوارضطوالنیم ع
ــدم ــوهق ــینح ــابررس ــجب ــگاهکمبری ــاندانش محقق
ــد ــگاماســتفادهازگوشــیدریافتن ــرادهن برداشــتناف
ــان ــتدرخیاب ــگامحرک ــهدردســتداشــتنآنهن ک
ــشوســرعت ــاافزای ــهطــولگامه باعــثمیشــودک
نیــزکاهــشیابــد.درواقــعهمیــنتغییــردرراهرفتــن
ــهگــردن ــدانب ــدن،زمینهســازآســیبدوچن طبیعــیب

وکمــرخواهــدشــد.
ــگام ــردمهن ــرکاتم ــقح ــیدقی ــابررس ــانب محقق
اســتفادهازگوشــیهمــراهدریافتنــدکــهنوشــتن
پیامــکهنــگامراهرفتــن،بیشــترینتاثیــرمنفــیرادر
ــراد ــهطــوریکــهســرعتاف ــنطبیعــیدارد؛ب راهرفت
ــدناز ــدوب ــشمییاب ــفکاه ــانص ــپت ــگامتای هن
 وضعیــتقائــمودریــکراســتاخــارجمیشــود
ودرنهایــتارتفــاعقــدمبرداشــتنایــنافــرادبــهعلــت
ــتکم18  ــیدس ــعاحتمال ــاموان ــوردب ــرسازبرخ ت

ــنا ــد.ایس ــشمییاب ــدافزای درص

   خانواده

))آگهی مزایده((
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد بااستنادمصوبهشماره96/95۷مورخ96/03/۲۷شورایمحترماسامیشهر
نجفآباددرنظرداردنسبتبهواگذاریفازاولپارکینگمیردامادبهصورتماهیانهبامبلغکارشناسی110.000.000ریال)یکصد

ودهمیلیونریال(بامشخصاتزیربهصورتاجارهبهاءیکسالهواگذارنماید.
1-شرکتکنندگاندرمزایدهبایدمبلغ66.000.000)شصتوششمیلیونریال(بهعنوانسپردهبهحسابشماره010۷۲4۲۲۷8005 
نزدبانکملیمتعلقبهسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانینجفآبادواریزوفیشمربوطهراضمیمهپیشنهادخودنمایند.
۲-شرکتکنندگانمیتوانندباارائهفیشواریزیبهمبلغ۲00.000)دویستهزارریال(بهحساب010۷۲4۲۲8۷001نزدبانک
ملیمتعلقبهسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانینجفآباد،جهتاخذمدارکشرکتدرمزایدهتاآخروقتاداریروز

چهارشنبهمورخ96/04/۲1 بهسازمانتاکسیرانیمراجعهنمایند.
3-شرکتکنندگاندرمزایدهموظفبهرعایتقانونمنعمداخلهکارکناندولتمیباشند.

4-پیشنهاددهندگانبایدپیشنهاداتخودراحداکثرتاپایانوقتاداریروزدوشنبهمورخ96/04/۲6 درسهپاکتالف،ب،
ج،الکومهرشدهبشرحزیر:

الف:پاکتالفمحتویضمانتنامهبانکییافیشواریزینقدیبهحسابسازمانبعنوانسپردهشرکتدرمزایده.
ب:پاکتبمحتویبرگآگهیمزایده،فیشواریزیخریداسنادمزایده،کپیشناسنامه،کارتملیدرصورتشخصیت

حقوقیارائهاساسنامهشرکتباآخرینتغییرات.
ج:پاکتجمحتویبرگپیشنهادقیمتبرایپارکینگمیردامادکهبایدبهعددوحروفنوشتهشدهباشدوزیرآنمهروامضاء

وآدرسوشمارهتلفنذکرشدهباشد.
همهپاکتهارادرلفافهمناسبالکومهرنمودهبهدبیرخانهمحرمانهحراستشهردارینجفآبادتحویلنمایند.

5-پیشنهاداترسیدهباحضورکلیهاعضایکمیسیونعالیمعاماتکهدرروزچهارشنبهمورخ96/04/۲8راسساعت14/30 
درمحلدفترسازمانتاکسیرانینجفآبادتشکیلمیگرددبازوقرائتخواهدشد.

6-ارائهسپردهحسنانجامتعهداتقراردادمعادل10درصدقیمتپیشنهادیبهاضافهدوماهاجارهبهایقیمتپیشنهادی
بصورتوجهنقدبهحسابشماره010۷۲4۲۲۷8005نزدبانکملیمتعلقبهسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانینجفآباد

واریزویابصورتضمانتنامهمعتبربانکیهنگامعقدقراردادازسویبرندهمزایدهالزامیاست.
۷-پیشنهاداتیکهمبهم،مخدوش،مشروطویافاقدسپردهباشدوهمچنینپیشنهاداتیکهبعدازوقتاداریمقررتحویل
دادهشود،اعمازکتبی،تلگرافیویاحضوریترتیباثردادهنخواهدشدوکمیسیوندرردویاقبولیکیاکلیهپیشنهادات

مختاراست.
8-سپردهنفراتاولتاسومشرکتکنندگاندرمزایدهموردنظردرسازمانتاکسیرانیباقیخواهدماندوچنانچهنفراولاز
تاریخاباغکتبیظرفمدتیکهفتهازانعقادقراردادخوددارینماید،سپردهاوبهنفعسازمانضبطوبانفراتدوموسوم

نیزبههمیننحورفتارخواهدشد.
9-هرگونههزینهازقبیل:کلمالیات،کلعوارض،حقبیمه،هزینهآگهیوهزینههایآب،برق،گاز،نظافتپارکینگوغیره
وهمچنینتهیهلباسمتحدالشکلوباهماهنگیسازمانتاکسیرانیبهعهدهبرندهمزایدهخواهدبودوسازمانتاکسیرانی

هیچگونهتعهدیدراینموردنخواهدداشت.
10-هزینهتخریبیامفقودشدنکلیهلوازمتحویلیپارکینگبهعهدهبهرهبردارمیباشد.

مصطفی سوری سرپرست سازمان

نوبت دوم


