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دفاع مقدس و تفکر بسیجی
بسیج، یکی از دستاوردهای بزرگ و باعظمت انقالب 
اسالمی است که خود حافظ و نگاهبان دستاوردهای 
آن نیز محسوب می شود؛ دستاوردی که به عنوان میراث 
گرانبهای حضرت امام خمینی)ره( امروزه می تواند منشأ 
تحوالت بزرگ در دنیا باشد و اتفاقا شده و در حال شدن 
است؛ همان الگویی که هسته های مقاومت ظلم ستیز و 
عدالت خواه در هر گوشه از جهان از آن بهره گیری کرده 

و می کنند. 
یادکردن از نقش بسیج در دفاع مقدس درواقع اشاره 
به گوشه ای از عملکرد این نهاد مقدس است که کارکرد 
تمام  معطوف داشتن  اما  می دهد؛  نشان  را  آن  اولیه 
نگاه ها به این نوع عملکرد درواقع نادیده گرفتن پتانسیل 
عظیم و ارزشمند این شجره طیبه است؛ زیرا بسیج در 
تمامی عرصه ها نشان داده است می تواند تأثیرگذار و 

ایفاگر نقش سازنده باشد...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 تشییع باشکوه
شهدای محرم

مراسم وداع مردم خوزستان با پیکرهای پاک شهدای حادثه تروریستی اهواز برگزار شد

 براساس گزارش ها این کار همان افرادی است که 
هرجا گرفتار می شوند، آمریکایی ها نجاتشان می دهند

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از مدال آوران ایران در بازی های آسیایی:

 گوشمالی سختی به عوامل بزدل 
حادثه تلخ اهواز خواهیم داد
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 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
اعالم کرد:

تشکیل 66۸ پرونده 
 احتکار به ارزش

10 هزار میلیارد تومان
 میلگرد و 
 لوازم خانگی 
در صدر احتکارها

وزیر نفت در جمع خبرنگاران:

 خواب آمریکا 
 برای نفت ایران 

تعبیر نمی شود
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بیانیه ۵3 مقام سابق بلندپایه آمریکایی:
براندازی در ایران 
خوش خیالی است
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 نماینده مردم اصفهان در مجلس 

در گفت وگو با کیمیای وطن خبر داد:
گاوخونی   تأمین سهم آب 
با لوله گذاری در زاینده رود
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نیویــورک،مقــّرســازمانملــل،ایــنهفتــهمیزبــانرؤســای
ــی ــععموم ــتهایمجم ــهنشس ــنهفت ــت.ای دولتهاس
ــلتشــکیلخواهــدشــدوکشــورهایعضــوو ســازمانمل
شــرکتکنندگانهرکــدامســخنرانیکوتاهــیراارائــهخواهند
کــرد.دربــارهمزایــایســخنرانیدرنشســتمجمــععمومــی
ــهاینکــهبســیاریاز ــاتوجــهب ســازمانملــلبایــدگفــتب
ــت ــننشس ــلدرای ــازمانمل ــوس ــورهایعض ــرانکش س
شــرکتدارنــد،تریبــونایــنســازمانفرصــتخوبــیاســت
ــع ــدگاهومناف ــدمشــکالت،دی ــرکشــوریســعیکن ــاه ت

ملــیکشــورخــودرابــهگــوشجهانیــانبرســاند.
ــل، ــازمانمل ــهس ــنهفت ــخنرانیای ــنس ــایدمهمتری ش
ســخنرانیروحانــیوترامــپباشــد.حســنروحانــی
و پیمانشــکنی چهارچــوب در را خویــش ســخنرانی
ــر ــهنظ ــت.ب ــردهاس ــنک ــکاتدوی ــیآمری یکجانبهگرای
میرســدترامــپکانــونانتقــاداتباشــد؛ازســوییاروپــاو
چیــنقــراردارنــدکــهدراثــرافزایــشتعرفههــاناخشــنودند
وازســویدیگــرایــراناســالمیکــهبــاعهدشــکنیبرجامــی
ــیویروبهروســت.ترامــپ ــایغیرقانون ترامــپوتحریمه

درعرصــهبینالمللــیهــرروزتنهاتــرمیشــود.
فرانســهبارهــاخواهــانمذاکــراتموشــکیبــاایــران
شــدهاســتوآنرامذاکــراتمکمــلبرجــاممینامــد.
پاســخی درخواســت ایــن بــه بایــد رئیسجمهــور
دندانشــکنبدهــد؛زیــراخواســتهایغیرموجــهاســت.
ازســویدیگــربعضــیکشــورهایاروپایــیازگروهکهــای
ایــرانحمایــت تروریســتیعلیــهجمهــوریاســالمی
میکننــد؛گروهکهایــیکــهســفارتخانهوکنســولگریهای
ایــرانرامــوردحملــهقــراردادنــدوحتــیدســتبــهتحریک
ــد ــتیهرچن ــالتتروریس ــرانحم ــاکای ــدودرخ میزنن
ناموفــقانجــاممیدهنــد.آخریــننمونــهآناألحوازیــه
ــت ــانامنی ــهرژهحافظ ــتیب ــهتروریس ــهدرحمل اســتک
ــد. ــانش ــدازهموطن ــیچن ــهادتتن ــهش ــرب ــوازمنج اه
هرچنــدایــناقدامــاتبــهمعنــییــأسدشــمنانازتحریک
مــردمبــهاقــدامعلیــهحکومــتاســت،امــارئیسجمهــور
درســازمانملــلمیتوانــدســخنانیعلیــهمدعیــانصلــحو
حقــوقبشــرداشــتهباشــد.ســازمانملــلبایــدبــهعرصهای
ــان ــدلشــودوبیعدالتیهــایمدعی ــاقحــقب ــرایاحق ب

پــوچبــهگــوشعالمیــانبرســد.

کوتاه از سیاست
بولتون:

تحریمهاموجبتغییرات
درونیدرایراننشود،بهدنبال

تحریمهایجدیدترمیرویم
جــانبولتــون،مشــاورامنیــتملــیدونالــدترامــپ،
ــد: ــیش ــوزمدع ــافاکسنی ــوب ــبدرگفتوگ یکشنبهش
ــل ــرایتحمی ــاراب ــایایرانیه ــمتالشه ــرمیکنی »فک
ــر ــم.فک ــلکردهای ــهمخت ــرکشــورهایمنطق ارادهشــانب
ــاه ــر/آبانم ــددرنوامب ــایجدی ــنتحریمه ــمای میکنی
تأثیــراتاقتصــادیوسیاســیعمــدهایداخــلایــن
کشــورداشــتهباشــدوآنچیــزیاســتکــهخواهــانآن

هستیم.
مــاخواهــانتغییــراتعظیمیدررفتــارنظامایرانهســتیم
واگــرآنهــاچنیــنتغییــرینکنند،بــاپیامدهایبیشــتری
مواجــهخواهنــدشــد؛زیــرامــاگزینههــایبیشــتریبــرای
ــار ــرفش ــالحداکث ــرایاعم ــریب ــایدیگ ــالوراهه اعم

خواهیــمیافــت.«
ــور ــپ،رئیسجمه ــدترام ــپوتنیک،دونال ــتهاس ــهنوش ب
آمریــکا،دراردیبهشــتماهامســال،خــروجیکجانبــه
آمریــکاازتوافــقهســتهایبرجــامواعمــالدوبــاره
ــالم ــقرااع ــنتواف ــاسای ــدهبراس ــایتعلیقش تحریمه
ــه ــورهاییراک ــرکش ــرانودیگ ــهای ــیک ــرد؛تحریمهای ک
بــاایــرانتجــارتمیکننــد،هــدفقــرارخواهــدداد؛ایــن
ــر ــکاازســویدیگ ــدامآمری ــناق ــهای ــیاســتک درحال
کشــورهایامضاکننــدهبرجــاممحکــومشــدهاســتوایــن
ــان ــقبی ــنتواف ــظای ــهحف ــودراب ــدیخ ــورهاپایبن کش

کردهانــد.

شماریازعواملمرتبطباحادثه
تروریستیاهوازدستگیرشدهاند
ســیدمحمــودعلــوی،وزیــراطالعــات،درمراســمتشــییع
ــه ــیک ــت:آنهای ــوازگف ــتیاه ــهتروریس ــهدایحادث ش
ــدان ــدفرزن ــد،بدانن ــاکزدن ــههولن ــنحادث ــهای دســتب
ــد ــاتســکوتنخواهن ــنجنای ــرای ــراناســالمیدربراب ای
کــرد.جنایــتکشــتنکودکهــایشــشســاله،جنایــت
تیرانــدازیبــهزنوبچــهمــردمچیــزینیســتکــه
فرزنــدانایــراناســالمیدردســتگاههایامنیتــینظامــی

ــد. ــرکنن ــرفنظ ــیازآنص واطالعات
ــه ــدب ــدامکردن ــهاق ــتهاییک ــرد:تروریس ــدک ویتأکی
هالکــترســیدند؛عقبــهآنهــاتــاآخریــننفــربــهوســیله
ســربازانگمنــامامــامزمان)عــج(وســایرنیروهــای
ــیج، ــزانبس ــیوعزی ــی،قضای ــی،امنیت ــی،انتظام نظام
ســپاهوارتــشومدیریــتسیاســیکشــورتــاآخریــننفــر
ــادســتگیر ــادیازآنه ــدشــد.تعــدادزی شناســاییخواهن

ــدشــد. ــرشناســاییخواهن ــننف ــاآخری شــدندوت

روحانیدرفرودگاهنیویورک:
اجالسعمومیسازمانملل
فرصتیبرایتبیینتخلفات

آمریکاست
ازپایــگاهاطالعرســانیریاســتجمهــوری، بــهنقــل
حســنروحانــی،رئیسجمهــور،درفــرودگاهجــاناف
ــت: ــارداش ــگاراناظه ــعخبرن ــورکودرجم ــدینیوی کن
ســفرهمچــونســالهایگذشــتهبــرایشــرکتدر
اجــالسمجمــععمومــیســازمانملــلودیــداربــابرخــی
ــات ــنجلس ــودوهمچنی ــاممیش ــورهاانج ــرانکش س
ومصاحبههایــیدرحاشــیهمجمــععمومــیخواهیــم

ــت. داش
رئیسجمهــوربــااشــارهبــهاینکــهحــالوهــوایامســال
داد: ادامــه اســت، متفــاوت ســالهایگذشــته بــا
ــداتخودشــان ــاازبســیاریازتعه متأســفانهآمریکاییه
درسراســردنیــاســربــاززدنــدکــهازجملــهآنهــاتعهداتــی
بــودهکــهدربرجــامداشــتندوامســالفرصتــیاســتتــا
تخلفــاتونقــضمقــرراتبینالمللــیآنهــابهتــرتبییــن

شود.

۵۳مقــامســابق،شــخصیتامنیتــیوسیاســتخارجــیآمریــکا
دربیانیــهایسیاســتترامــپدرقبــالایــرانرازیــرســؤالبردنــد
ــیاســت«، ــرانخوشخیال ــمدرای ــررژی ــاناینکــه»تغیی ــابی وب
ــد. ــفمیکن ــکاراتضعی ــهدالرآمری ــایثانوی نوشــتند:تحریمه

بــهگــزارشخبرگــزاریتســنیم،دههاشــخصیتسیاســتخارجی،
ــکادربیانیــهایعمومــیمنتســب ــیآمری ــیوامنیــتمل اطالعات
بــه»ائتــالفملــیبــرایجلوگیــریازســالحهســتهایایــران«از

سیاســتدونالــدترامــپدرقبــالایــرانانتقــادکردنــد.
درایــنبیانیــهکــهتوســط۵۳مقــامســابقوچهرههــایمطرحــی
ــرت ــر،راب ــانکراک ــر،رای ــزکالپ ــت،جیم ــنآلبرای ــونمادلی همچ
آینهــورن،ریچــاردنفیــوو...بــهامضــارســیده،آمــدهاســت:
ــد؛امــا ــهایــراندرتضعیــفاقتصــادایــرانمؤثرن تحریمهــایثانوی
ــد ــرارمیده ــدانق ــامتح ــلب ــکارادرتقاب ــاآمری ــنتحریمه ای

وحمایــتآنهــاازاهــدافدیگــرآمریــکاراتضعیــفمیکنــد.
ــااز ــرراتمسدودســازشــدهاندت ــثایجــادمق ــاباع ــنتحریمه ای
ــه ــرب ــدومنج ــتکنن ــکامحافظ ــدامآمری ــلاق ــرکتهادرمقاب ش

تضعیــفدالرآمریــکامیشــود.
ــاد ــثاتح ــداتباع ــشتهدی ــت:افزای ــدهاس ــهآم ــنبیانی درای
ــود. ــیمیش ــدخارج ــالتهدی ــراندرقب ــیای ــایسیاس جناحه
بیانیــهفــوقاضافــهکــرد:سیاســتپیشــنهادیدولــتبــرایتغییــر
رژیــمدرایــران،نشــاندهندهخوشخیالــیوتفســیرناقــصاز
اطالعــاتدربــارهآســیبپذیریایــراناســت؛درحالــیکــهاقتصــاد
ایــرانتحــتفشــارفزاینــدهاســتونشــانههایزیــادیازنارضایتــی
مردمــیهســت،رژیــمعلیهتهدیدخارجــی،قدرتمند،مجهــزومتحد
باقــیمانــدهاســت.حملــهســال200۳بــهعــراق،یــادآورناتوانــیمــا

درتخمیــندرســتتأثیــربلندمــدتاقدامــاتآمریکاســت.

ــور ــرون،رئیسجمه ــلماک ــال،امانوئ ــتریتژورن ــلازوالاس ــهنق ب
فرانســه،درجریــاننشســتمجمــععمومــیســازمانمللبــاردیگراز
پیشــنهادیکــهقبــالدربــاره»توافقمکمــلبرجــام«بــرایمحدودکردن
برنامــهموشــکیایــرانمطــرحکــردهبــود،ســخنخواهــدگفــت.

ایــنروزنامــهآمریکایــیدرگزارشــیبــهاختالفاتــیکــهانتظــارمــیرود
درجریــاننشســتمجمــععمومــیســازمانملــلمیــانآمریــکاو

کشــورهایاروپایــیبــرســرایــرانبــروزکنــد،پرداختــهاســت.
ــور ــپ،رئیسجمه ــدترام ــتهاســت:دونال ــالنوش ــتریتژورن والاس
آمریــکا،ومتحــداناروپایــیآمریــکادرنشســتایــنهفتــهســازمان
ملــلآمــادهمبــارزهبــرســرمســائلیکلیــدیهســتندکــهمیــانایــن
ــق ــتتواف ــت؛سرنوش ــردهاس ــادک ــکافایج ــیش ــدانقدیم متح

ــه. ــراندرمنطق ــایای ــارفعالیته ــوهمه ــرانونح ــتهایای هس
ماراتــندیپلماســیایــنهفتــهدرنیویــورک،اولیــنگردهمایــیســران

آمریــکا،کشــورهایاروپایــیوایــراندرمجمــععمومــیســازمانملــل
اززمــانخــروجآمریــکاازتوافــقهســتهایبــهشــماررفتــهوانتظــار
مــیروداختالفــاتدوســویآتالنتیــکرادردنیــابــهنمایــشبگــذارد.
ترامــپومقامهــایدولــتاوقصــددارنــدازایــنمحفــلوهمچنیــن
ازجلســهایدرشــورایامنیــتبــهریاســتترامــپبهعنــوانفرصتــی
بــرایســرزنشکردنایــرانوجلــبحمایتهــایبینالمللــی
بهمنظــورمنزویکــردنایــنکشــورازطریــقتحریمهــااســتفادهکننــد.
والاســتریتژورنــالنوشــتهاســت:ازجملــهمحورهــایکلیــدی
ــوریه، ــراق،س ــورع ــراندرام ــتای ــکا،»دخال ــتآمری ــایدول ادعاه
لبنــانویمــن«وحمایتهــایمالــیونظامــیایــنکشــوراز
ــد ــیقصــددارن ــود.کشــورهایاروپای ــدب ــاسخواه حــزبهللاوحم
ــهتوافــقهســتهایبرجــاموقصــدایــن ــکادرزمین ــامواضــعآمری ب

ــد. ــتکنن ــرانمخالف ــهای ــاعلی ــایتحریمه ــرایاحی کشــورب

بیانیه۵۳مقامسابقبلندپایهآمریکایی:
براندازی در ایران خوش خیالی است

 ماکرون دوباره پیشنهاد محدودکردن 
برنامه موشکی ایران را مطرح می کند

سیاسـت2

لیونیخواستاربرکنارینتانیاهوشد
ــم ــیونرژی ــاناپوزیس ــسجری ــی،رئی ــیلیون تزیپ
صهیونیســتی،درگفتوگویــیتلویزیونــیبنیامیــن
نتانیاهــورانخســتوزیریبــدتوصیــفواعــالمکــرد
زمــانآنفرارســیدهاســتنتانیاهــوازســمتشکنــار
گذاشــتهوفــرددیگــریبــهجــایاوانتخــابشــود.
بــهگــزارشمرکــزاطالعرســانیفلســطینبــهنقــلاز
منابــعقــدساشــغالی،ویدرعینحــالازتصمیمش
بــرایدیــداربــابرخــیمســئوالنفلســطینیوتــالش
بــرایمتقاعدکــردنمحمــودعباس،رئیستشــکیالت
خودگــردانفلســطین،بــرایادامــههمکاریهــای

امنیتــیبــارژیــمصهیونیســتیخبــرداد.

موضعهیلیدربارهاسد
نیکــیهیلی،نماینــدهدائــمآمریکادرســازمانملل،
ــی»ســیبیاس« ــبکهتلویزیون ــاش ــوب درگفتوگ
ــدناســددر ــت:تصــورســوریهایدرســایهمان گف
ــاالتمتحــده ــیطبعــاای قــدرتدشــواراســت؛ول
بــههیــچنحــویتــالشنمیکنــداســدرابــه
کنارهگیــریازقــدرتمجبــورکنــد؛بــاایــنحــالمــا
معتقــدنیســتیماســددرقــدرتباقــیخواهــدماند؛
ملــتســوریههرگــزچنیــناجــازهایرانمیدهنــد.
بیشــکروســیهوایــرانمانــدناســددرقــدرترا
ــد؛بنابرایــنمعتقــدم امــریخــوبتلقــینمیکنن

ــاناســت. ــدرتمســئلهزم ــریاوازق کنارهگی

وعدهاردوغاندربارهشرقفرات
رجــبطیــباردوغــان،رئیسجمهــورترکیــه،در
مصاحبــهبــاروزنامــه»کامرســانت«روســیهحضــور
معارضــانســوریراکــهازآنهــابــهعنواناپوزیســیون
ــدحــلسیاســیبحــرانســوریهو ــادکــرد،دررون ی
پیشــبردمذاکــراتآســتانهوژنــوضــروریدانســت.
بــهگفتــهویترکیــهدرشــرقرودفــراتواردعمــل
ــمال ــهدرش ــابهآنچ ــیرامش ــقامن ــدهومناط ش
ــرد. ــدک ــادخواه ــوددارد،ایج ــیســوریهوج غرب

ویتأکیــدکــرد:درزمــانپیشــرویبــرشــمار
ــرات ــهدرشــرقرودف ــوریهازجمل ــنس ــقام مناط

میافزاییــم.

هشدارشدیداللحنفرمانده
یمنیبهاماراتوآلسعود

ــالم ــناع ــشیم ــاحلیارت ــاعس ــایدف ــدهنیروه فرمان
کــرددرصورتــیکــهحمــالتائتــالفســعودیاماراتیبــه
الحدیــدهادامــهیابــد،بنــادردبــیوجــدهمــوردهــدفقــرار
ــد ــره،ســرتیپمحم ــزارشالجزی ــهگ ــت.ب ــدگرف خواهن
قــادری،فرمانــدهنیروهــایدفــاعســاحلیارتــشیمــن،
ــدهدرســایهمحاصــره ــدرالحدی همچنیــناعــالمکــردبن
دریایــی،هوایــیوزمینــیائتــالفســعودیاســت.ائتــالف
ســعودیازاردیبهشــتماهحمــالتخــودبــهبنــدرالحدیده
یمــنراافزایــشدادهاســت.بنــدرشــریاناصلــیرســیدن
کمکهــایغذایــی،دارویــیو...بــهمــردمیمــناســت.

چینبهدادونزوئالرسید
روزشــنبهیــککشــتیپزشــکیارتــشچیــندر
ســواحلونزوئــالپهلــوگرفــتتــابــهمــدتیــکهفتــه
بــهایــنکشــورکــهشــاهدبحــراناقتصــادیوپزشــکی
بــهدلیــلتحریمهــایآمریــکاوناآرامیهــایسیاســی

ــد. ــهکن ــیارائ اســت،کمکهــایپزشــکیمجان
بــهگــزارشروســیاالیوماندکــیپــسازرســیدن
»کشــتیصلــح«بــهبنــدر»الگوایــرا«،والدیمیــرپادرینو،
وزیــردفــاعایــنکشــور،بــهخبرنــگارانگفــت:اینگونــه
دیپلماســیمحقــقمیشــود؛ازطریــقتدابیــرهمــکاری
ــگو ــایجن ــرطبله ــدنب ــاکوبی ــهب ــوسون ملم

ــت. دخال

بین الملل

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

دفاعمقدسوتفکربسیجی
ــده ــلش ــابنجاتبخــشتبدی ــرن ــکتفک ــهی وب

اســت.
اگرچــهدفــاعمقــدسبــرگزرینــیازتاریــخ
پرافتخــارملــتایــراناســتکــهتوســطمردمیتریــن
نیروهــایمدافــعانقــالباســالمیورقخــورده
اســت،امــاامــروزهســیرهوروشآننیروهــای
عظیــمتبدیــلبــهیــکتفکــرشــدهاســتکــهازآن
بهعنــوان»تفکــربســیجی«یــادمیکنیــم.ایــن
ــهشــدهاســتو ــراننهادین ــردرهمــهجــایای تفک
تمامــیملــتایــرانازهــرقشــریخــودرابســیجی
میداننــد؛بنابرایــناگرچــههمــوارهبــهکارکــردبســیج
دردفــاعمقــدساشــارهمیشــود،امــاهــدفباالتــر
وواالتــرایــناســتکــهایــنتفکــرهمــوارهدرتــارو
پــودجامعــهســاریوجــاریبمانــد.نتیجــهایــنامر
ــاخواهــد ــاوموفقیته ــداومواســتمرارپیروزیه ت
ــش ــدسونق ــاعمق ــهدف ــهمناســبتهفت ــود.ب ب
ــر ــواردزی ــهم ــدسب ــاعمق ارزشــمندبســیجدردف

اشــارهمیشــود.
ــه ــتک ــیجاس ــکیلبس ــدفازتش ــهه ــننکت اولی
فرمایشهــای از فــرازی در خمینــی)ره( امــام
ــالمی ــالباس ــتوانهانق ــدپش ــارهدارن ــشاش خوی
اســت:»رحمــتوبــرکاتخداونــدبــزرگبــربســیج
مســتضعفانکــهبــهحــقپشــتوانهانقــالباســالمی

ــت.« اس
مقــاممعظــمرهبــریهمیــنایــدهبــزرگرادربــاره
بســیجعنــوانمیکننــد:»اگــربگوییــمقــوامانقــالب

بــهبســیجاســتحــرفگزافــینگفتهایــم.«
ــد: ــهمیفرماین ــمل ــرمعظ ــایدیگ ــندرج همچنی
»دفــاعازایــننظــام،اولیــنومقدستریــنو
واجبتریــنفرایــضملــتایــراناســتوبســیجی
کســیاســتکــهدفــاعازانقــالبرابــرعهــده
میگیــرد؛چــوندرحقیقــتازاســالموقــرآندفــاع

ــت.« ــردهاس ک
ــی ــت.وقت ــیجاس ــایبس ــه،ویژگیه ــننکت دومی
میآیــد، میــان بــه بســیج نقــش از ســخن
اســت. نهفتــه آن ویژگیهــای در عظمتــش
ــداریکــه ــهاســالمیبودنیعنــیتدیــنودین ازجمل

خمیرمایــهاصلــیاعضــایبســیجاســت.
ویژگــیدیگــربســیج،مردمیبــودنآناســت؛بســیج
ــن ــیوعالیتری ــشمردم ــکارت ــروزی ــیوب تجل
مرتبــهتعامــلنیروهــایمســلحیــککشــوربــاتــوده
ــالب ــمانق ــرمعظ ــهرهب ــوداســت.چنانک ــردمخ م
تعریــفمیکننــد:»بســیج اینگونــه را بســیج
ــک ــنوی ــادمؤم ــهآح ــتوهم ــنمل ــیمت یعن

ــه.« ــایجامع ــامزوای ــتگســتردهدرتم حقیق
ــی ــهبهخوب ازویژگیهــایارزشــمنددیگــربســیجک
خــودرادرصحنــهدفــاعمقــدسنشــانداد،اخــالص
وایثــاربســیجیاناســتکــهشــایدبیشــترینتأثیــر
ــا رادرشــکلگیریتفکــربســیجیداشــتهباشــد؛ت
جایــیکــهحضــرتامــامخمینــی)ره(میفرماینــد:
»مــنهمــوارهبــهخلــوصوصفــایبســیجیانغبطه
بســیجیانم بــا میخواهــم خــدا از و میخــورم
ــن ــارمای ــاافتخ ــندنی ــرادرای ــد؛زی محشــورگردان

اســتکــهخــودبســیجیام.«
بــااطمینــانبایــدگفــتهرجــاتفکــربســیجی
حاکــمشــد،خدمــتبــهمــردمدرســتوبهموقــع
انجــاممیشــود.تردیــدینیســتوقتــیملــت
ــالمخواهی، ــیواس ــرایهویتیاب ــرانب ــیای انقالب
ــاول ــریازچپ ــتوجلوگی ــتقالل،امنی ــناس تأمی
ــام ــلتم ــهپاخاســت،درمقاب ــیخــودب ــعمل مناف
دنیــایکفــرواســتکباردردواردوگاهشــرقوغــرب
ــر ــرراب ــههمــراهمرتجعــانمنطقــه،جنگــینابراب ب
ــامآنرا ــتندن ــهخواس ــدواگرچ ــلکردن آنتحمی
جنــگشــیعهوســنیلقــبدهنــد،امــاامــامامــت
ــی ــترکبهخوب ــیمش ــقوفهم ــیعمی ــابصیرت ب
ــدایــنجنــگبیــناســالموکفــراســتو دریافتن
ــرکوب ــگاهس ــنجوالن ــالمیدرای ــالباس ــرانق اگ
شــودتــاهــزارانســالدیگــراســالمازجــایخــود
ــاع ــهدف ــودک ــتب ــنجه ــدشــد؛ازای ــدنخواه بلن
ملــتایــران»دفــاعمقــدس«نــامگرفــتونقــش
بســیجدرایــندفــاعاینگونــهبیــانشــد:»مــادر
کمیتمــان ایــنجنــگهــماگــربســیجرانداشــتیمـ
لنــگبــود.دردورانپــسازجنــگهــماگــربســیج
نبــودواگــرامــروزهــمنباشــد،کمیــتایــنانقــالب
وایــننظــاموهمــهحرکتهــایســازندهایــن

کشــورلنــگاســت.«
در بســیج نقــش از صحبــت وقتــی بنابرایــن
دفــاعمقــدسمیشــود،یعنــیمتــنملــتو
حتــیارتــشوســپاهرنــگبســیجبــهخــود
ــربســیجیتوانســتندایســتادگی ــاتفک ــدوب گرفتن
ــب ــیجرادرقال ــربس ــتاگ ــهاس ــد.کوتهبینان کنن
ــازمان ــکس ــطی ــدهتوس ــایسازماندهیش نیروه
ــون ــههمچ ــگاهواقعبینان ــان ــدب ــهبای ــم؛بلک ببینی
رهبــرمعظــمانقــالبمتــنملــترابســیجبدانیــم
ــام ــردآندرتم ــیدرســتازعملک ــمدرک ــابتوانی ت
ــیم. ــتهباش ــدسداش ــاعمق ــهدف ــاازجمل عرصهه
ــالبو ــمانق ــیفه ــمبســیجیعن ــمفه ــدبپذیری بای
چــونهنــوزنتوانســتهایمابعــادوزوایــایمختلــف
ــان ــههم ــیم،ب ــالمیرابشناس ــالباس ــقانق وعم
ــم. ــزودورماندهای ــیجعاج ــناختبس ــزانازش می
اگــرامــروزدرســایهامنیــتملــیصحبــتازانــرژی
پزشــکی، علــوم در پیشــرفت نانــو، هســتهای،
ــفو...میشــودو ــیدربخشهــایمختل خودکفای
اگــرکارنامــهدور40ســالهانقالباســالمیدرخشــان
ــاعبســیجیاناز ــدهاســت،حاصــلدف وامیدوارکنن
مرزهــایجغرافیایــی،اعتقــادی،فرهنگیو...اســت.
ایــنامــربایــدبــراینســلهایآتــیبیــانشــودتــا
ــا ــاوپیروزیه ــنفعالیته ــامای ــدتم ــانبدانن آن
بــهخودبــاوریدرتفکــربســیجبرمیگــرددکــه
اجــازهاشــغالیــکوجــبازخــاکایــنمملکــت
رابــهاجنبــیندادنــدودنیــایاســتکبارراســرجــای
ــه ــازهپیشــرویب ــماج ــروزه ــاندندوام ــودنش خ
دشــمندرمرزهــایفرهنگــی،عقیدتــیو...را

نمیدهند.
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جمعــیازورزشــکارانمــدالآوروغرورآفریــن
ــا ــیایی20۱۸جاکارت ــایآس ــورماندربازیه کش
)اندونــزی(ظهــردیــروز)دوشــنبه(بــارهبــرمعظم

ــد. ــوکردن ــداروگفتوگ ــالمیدی ــالباس انق
حضــرتآیــتهللاخامنــهایدرایــندیــدارپیشاز
بیــاننکاتــیخطــاببــهورزشــکاران،حضــورگــرم
وپرشــورملــتایــراندرمراســمعــزاداریحضــرت
سیدالشــهداءعلیهالســالمراپرمعنــاوباعظمتتــر
ازســالهایقبــلخواندنــدوبــااشــارهبــهحادثــه
تروریســتیچنــدروزپیــشدراهــوازگفتنــد:ایــن
حادثــهتلــخبــاردیگرنشــاندادملــتایــراندرراه
پرافتخــارپیشــرفتواعتــال،دشــمنانزیــادیدارد.
ــهافــرادبیدفــاعراکاریبزدالنــه ایشــانحملــهب
خواندنــدوخاطرنشــانکردنــد:کارشــجاعانهازآِن
ــدکشــوراســتکــهدرمیدانهــای ــانبرومن جوان
علمــی،دفاعــیوورزشــیافتخارآفریــنهســتند.
ــنکار ــاای ــاسگزارشه ــد:براس ــانافزودن ایش
ــادر ــههرج ــتک ــرادیاس ــاناف ــه،کارهم بزدالن
ــا ــوند،آمریکاییه ــارمیش ــراقگرفت ــوریهوع س
جیــب در دستشــان و میدهنــد نجاتشــان

ســعودیوامــاراتعربــیاســت.
رهبــرمعظــمانقــالباســالمیتأکیــدکردنــد:
مطمئنــاگوشــمالیســختیبــهعوامــلایــناقــدام

ــمداد. خواهی
بعــدی بخــش خامنــهای آیــتهللا حضــرت
سخنانشــانرابــهتأکیــدبــرارزشکاربــزرگ
آنــان بــه نکتــه چنــد توصیــه و مــدالآوران

دادنــد. اختصــاص
ــدال ــد:م ــکارانگفتن ــهورزش ــابب ــانخط ایش
واقعــیشــمایید؛زیــراباالتریــنارزشبــرای

یــککشــوروالزمــهپیشــرفتآن،وجــودنیــروی
و باهــوش مؤمــن،جــدی، انســانیکارآمــد،

پرتــالشاســت.
ــرانو ــیدخت ــالبافتخارآفرین ــمانق ــرمعظ رهب
ــیرا ــابقاتجهان ــراندرمس ــدالآورای ــرانم پس
موجــبخرســندیملتهــایآزادهودرعیــن
دانســتندو اســتکبار حــالعصبانیــتجبهــه
افزودنــد:مســتکبرانازپیــروزیملتایــراندرهر
عرصــهایخشــمگینمیشــوند؛بنابرایــنپیــروزی
ــه ــتوشکســتجبه ــروزیمل ــعپی شــمادرواق
ــههمیــندلیــل وســیعدشــمنانایــراناســت؛ب
ــای ــموپیامه ــارمیکن ــماافتخ ــهش ــاب حقیقت
ــه ــیکلم ــایواقع ــهمعن ــهشــماب ــنب تشــکرم

ــت. ــدهازدلاس برآم
ــمنان ــتمردش ــالشمس ــهت ــارهب ــااش ــانب ایش
بــرایپنهانکــردنموفقیتهــایبــزرگملــت
البتــه ایــراندرعرصههــایمختلــفگفتنــد:
ــل ــزدرمقاب ــیشــماورزشــکارانعزی افتخارآفرین
چشــمصدهــامیلیــونانســاندردنیــا،غیرقابــل
انــکاراســتکــهایــنامتیــاز،ارزشکارتــانرا

میکنــد. مضاعــف
حضــرتآیــتهللاخامنــهایخلــقصحنههــای
مانــدگاریهمچــوندعــاوســجدهبــهدرگاه
وحجــاب وقــار پیــروزی، از پــس پــروردگار
اســالمیبانوانورزشــکارکشــورماندرمســابقاتو
اهــدایمــدالبهشــهیدانســرافرازرانشــاندهنده
ــی ــی،اســالمیوانقالب ــتوشــخصیتایران هوی
ورزشــکارانغیــورایــرانبرشــمردندوتأکیــدکردند:
قهرمانــاناجــارهایبعضــیکشــورهاازنشــاندادن
ــان ــاقهرمان ــوانهســتند؛ام ــتنات ــتآنمل هوی

اصیــلمــاچنیــنافتخارآمیــز،هویــتملــت
ــاهیــچ ــدوکارشــماب ــرانرانمایندگــیمیکنن ای
ــذارینیســت. ــلارزشگ ــادی،قاب ــبهم محاس

رهبــرمعظــمانقــالباســالمیازهمیــنزاویــهبــه
ــب ــورمانازجان ــکارانکش ــدورزش ــوعتهدی موض
بعضــیمراکــزخارجــیپرداختنــدوگفتنــد:خاضع
وخاشعشــدندرمقابــلهنجارهــایاســتکبار
ــد ــلتهدی ــندرمقاب ــهافتخــارنیســت؛بنابرای مای
ــاکاری ــهاینکــهاگــرفــالنمســابقهراندهیــدی ب
راانجــامندهیــد،فــالنفدراســیونازشــماناراضــی
ــای ــداتوهنجاره ــلیمتهدی ــدتس ــود،نبای میش

غلــطوتحمیلــیشــوید.
ایشــانبــاتأکیــدبــراینکــهمیــدانورزش،میــدان
تــرسومالحظــهنیســت،بلکــهمیدانشــجاعتو
پیشرفتــناســت،گفتنــد:ارزشهــاواصالتهــا
رانمیتــوانونبایــدزیــرپــاگذاشــت؛البتــه
مخالفــانارزشهــایملــتایــراننیــزنمیتواننــد
کاریبکننــد؛همچنانکــهســالقبــلپــساز
ــرای ــز،شکســتراب ــیعزی ــاکریم ــهعلیرض آنک

هــدفمهمتــریقبــولکــرد،اووفدراســیون
کشــتیراتهدیــدکردنــد؛امادرمســابقاتامســال،
ایــنجــواِنافتخارآفریــنحاضــروقهرمــانشــد.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایدرتبییــنعلــت
ــم ــدگانرژی ــانماین ــابقهدادنب ــامس ــتب مخالف
جمهــوری کردنــد: خاطرنشــان صهیونیســتی
اســالمیازابتــدایانقــالب،رژیــمصهیونیســتیو
رژیــمنژادپرســتآفریقــایجنوبــیرابــهرســمیت
نشــناخت؛البتــهرژیــمآپارتایــدآفریقــایجنوبــی
ســقوطکــردورژیــمغاصــب،کــذابونژادپرســت

ــدشــد. ــزســاقطخواه صهیونیســتینی
رهبــرمعظــمانقــالباســالمیتأکیــدکردنــد:
جمهــوریاســالمیایــراندرمســابقاتورزشــیبــا
نماینــدگانرژیــمغاصــبشــرکتنخواهــدکــردو
معتقدیــمخــودایــنکارکــهســالگذشــتهعلیرضا
کریمــینمونــهایازآنراانجــامداد،یــکقهرمانی

واقعــیاســت.
ایشــانبــااشــارهبــهتوجــهویــژهمــردمبــه
توصیــهکردنــد: آنــان بــه قهرمــان جوانــان

ــِی ــن،انقالب ــع،متدی ــی،»متواض ــنقهرمان درعی
ــم ــادرچش ــیدت ــت«باش ــرووخانوادهدوس پیش
مــردمالگــوی»صــالح،نجابــتوطهــارت«شــوید.
بــا دیــدار اســالمی انقــالب معظــم رهبــر
افتخارآفرینــانکاروانورزشــیایــرانرابســیار
شــیرینوایــنروزراروزیبهیادماندنیبرشــمردند
ــهای ــدهمچــونقل ــیبای ــد:ورزشقهرمان وگفتن
همــهمــردمرابــهانجــامورزشتشــویقوورزشرا

ــد. ــیرینکن ــگانش ــمهم درچش
درایــندیــدارکــهدرفضایــیصمیمــیوپرنشــاط
برگــزارشــد،هریــکازورزشــکارانقهرمــانخــودرا
ــارهافتخــاراتوسوابقشــان معرفــیونکاتــیدرب

بیــانکردنــد.
جوانــان، و ورزش وزیــر کــه دیــدار ایــن در
ــی ــایبعض ــکورؤس ــیالمپی ــهمل ــرکمیت دبی
فدراســیونهانیــزحضــورداشــتند،مــدالآوران
بازیهــایآســیایینمــازظهــروعصــررابــه
امامــترهبــرمعظــمانقــالباســالمیاقامــه

کردنــد.

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارباجمعیازمدالآورانایراندربازیهایآسیایی:

گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه تلخ اهواز خواهیم داد

صبــحدیــروزمــردموالیتمــدارخوزســتانبــاحضور
درحســینیهثــارهللااهــوازبــهجمــعبدرقهکننــدگان
شــهریورماه ۳۱ تروریســتی حادثــه شــهدای
پیوســتندوپیکرهــایپــاکشــهدایحادثــه

تروریســتیتشــییعشـــدند.
ــود ــحزودخ ــردمصب ــماریازم ــتبیش جمعی
رابــهمحــلآغــازمراســمتشــییعرســاندهبودنــد.
ــنمراســم حضــورعشــایرعــربخوزســتاندرای

بســیارچشــمگیربــود.
ــاســردادنشــعارهای مــردماســتانخوزســتانب
منافــق«، بــر »مــرگ آمریــکا«، بــر »مــرگ
»هیهــاتمــنالذلــه«و»حســینحســینشــعار
ماســتشــهادتافتخــارماســت«،درمراســم
تشــییعشــهدایحادثــهتروریســتیاهــوازحاضــر

ــدند. ش
مراســمتشــییعپیکــرشــهدایحادثــهتروریســتی
اهــوازازمقابــلحســینیهثــارهللااهــوازبــهســمت
چهــارراهزنــدتــاگلــزارشــهدایبهشــتآبادبرگــزار
ــاتوبهداشــت،ســردار ــاع،اطالع شــد.وزرایدف
ســالمیجانشــینفرمانــدهســپاهپاســداران،
حجتاالســالمرحیمیــانوحجتاالســالممــروی
نماینــدگانرهبــری،شــهیدیرئیــسبنیــادشــهید
وامــورایثارگــران،اعضــایکمیســیونامنیــتملــی
مجلــسوتنــیچنــدازمســئوالنلشــکریو

کشــوریدرکنــارســیلعظیــممــردمومســئوالن
اســتانیدرایــنمراســمحضــورپیــداکردنــد.

از آهنگــران، صــادق نوحهخوانــی و ســینهزنی
مداحــانشــاخصدوراندفــاعمقــدس،دلهــای
مــردمرابــهســمتآندورانپرافتخــاروجبهههــای
حــقعلیــهباطــلبــردونشــاندادجنگاســتکبارو

ارتجــاععلیــهملــتایــرانهنــوزادامــهدارد.
فرمانــده جانشــین ســالمی، حســین ســردار
ســپاهپاســدارانانقــالباســالمی،درمراســم
ــار ــوازاظه ــهتروریســتیاه تشــییعشــهدایحمل
کــرد:خوزســتان،کانــونمقاومــتوپایتخــت
ــران ــالمیای ــوریاس ــدسجمه ــاممق ــاعنظ دف
اســت.خوزســتان،پرچــمداروفــاداریوســرزمین
ــواز، ــروزاه ــقاســت.ام ــزرگوموف ــایب آزمونه
ــت. ــناس ــمورویزمی ــهرعال ــانترینش درخش
قلــبمــردمایــنســرزمینسرشــارازشــوروشــوق
ــدو ــدانآمدهان ــهمی ــارهب ــردمدوب ــنم اســت.ای

ــتاد. ــاداردرودفرس ــردموف ــنم ــهای ــدب بای
ویاظهــارکــرد:هیچکــسگمــاننکنــدمردمانــی
کــهدرهشــتســالدوراندفــاعمقــدساز
ــروزاز ــاوموشــکهانترســیدند،ام ــهبمبه حمل
ــد. ــیراننگرانان ــهش ــهدربیش ــارپش ــتچه حرک
ــروزدرمراســمتشــییعشــهدای ــهام ــیک جمعیت
ــد، ــداکردهان ــورپی ــوازحض ــتیاه ــهتروریس حمل

مناســباتدشــمنانرابــههــمزدهانــدوایــنحضور
بیانگــرآناســتکــهمعجــزهاصلــیشــهدا،وحدت

ویکپارچگــیمیــانمردماســت.
ویگفــت:ایــنجنایــتهولنــاکدراهــوازاز
ــث ــهمثل ــراک ــنماج ــانای ــاقطراح ــرونف تزوی
آل رژیــم و اســرائیل آمریــکا، شکســتخورده

ســعوداســت،پــردهبرداشــت.
ــدهکلســپاهافــزود:مــاامــروزاز جانشــینفرمان
تزویــرریــاکاراندرجهــاناســالمپــردهبرمیداریــم.
ــرب ــانشــریفع ــتمردم ــهدمازحمای ــاک آنه
میزننــدوسردســتهآنهــارژیــمســعودیاســت،
ــه ــهیدانحمل ــادیازش ــدادزی ــدتع ــامیدانن آی

تروریســتیاهــوازازمردمــانعــربهســتند؟
ویگفــت:درحادثــهتروریســتیاهــوازخــون
ــد. ــنش ــمعجی ــادره ــاولره ــا،فارسه عربه
ــن ــانیم ــرمردم ــرس ــاراب ــهخانهه ــانیک کس
ویــرانمیکننــدوبــاشــارژاقتصــادی،تفرقههــای
خونــیرادرجهــاناســالمایجــادمیکننــدوزنــان
ســوریهایرادرخیابانهایشــهرهایاروپایــیآواره
میکننــدوبــهدنبــالتجزیــهعــراقهســتند،امــروز
ــههای ــراننقش ــهدرای ــتندک ــالآنهس ــهدنب ب
ــاده ــراقراپی ــانوع ــوریه،لبن ــتخوردهس شکس

کننــد.
جانشــینفرمانــدهکلســپاهاظهــارکــرد:آنهــاکهدر
بصــرهتحریــکمیکننــدتــامیــانملــتمســلمان
ایــرانوعــراقتفرقــهبیندازنــدوبــاواکنــش
ــوند، ــهرومیش ــراقروب ــردمع ــزم ــاودلانگی زیب
میخواهنــدنســخهتفرقــهرادرســرزمینمــا

پیــادهکننــد.
ــه ــیراب ــدناامن ــهمیگوین ــانیک ــزود:کس ویاف
مشــخص میکشــانند، ایــران ســرزمین درون
اســتکانــونطراحــیایــنتوطئههــاهســتندومــا
ازایــندشــمنانانتقــامســختیخواهیــمگرفــت.

ایــندشــمنانهــرکجــایدنیــاکــهباشــند،آنهــارا
ــهســزایاعمالشــانخواهیــم خواهیــمیافــتوب
ــغ ــاهدتی ــانش ــرجه ــگاندرسراس ــاند.هم رس

ــد. ــرانبودهان ــامای انتق
ــم؛ ــدارمیدهی ــاهش ــهآمریکاییه ــزود:ب ویاف
ــد.درمکتــبمــا، آنهــافقــطشکســتراآموختهان
آموختهانــد تنهــا اســرائیلیها و آمریکاییهــا

ــد. ــهشکســتبخورن چگون
ویگفــت:بــههمــهکســانیکــهپشــتایــنماجــرا
هســتند،اخطــارمیدهیــموبــهمــردمایــرانقــول
میدهیــمواکنشــمانبــهایــنحملــهتروریســتی
ــدهباشــد. ــروویرانکنن پشــیمانکننده،نابودگ

ــیدر ــدارمحســنرضای ــکرپاس ــنسرلش همچنی
جمــعمــردمداغــدارخوزســتانکــهبــرایتشــییع
ــتی ــهتروریس ــهیدحمل ــون2۵ش ــایگلگ پیکره
بــهحســینیهعاشــقانثــارهللااهــوازآمــدهبودنــد،با
تســلیتشهادتســربازانوشــهدایغیرنظامیرژه
نیروهــایمســلحگفــت:درهفتــهدفاعمقــدسدر
خوزســتانهســتیم؛خوزســتانیکهســنگرمقاومت
ملــتایــراندرهشــتســالدفــاعمقــدس
بــودهاســت.یــادامــاموشــهدایدفــاعمقــدس
ــهدر ــتانراک ــردانخوزس ــانوم ــهداییاززن وش
حادثــهتلــخوتحمیلــیوبینالمللــیحماســه
آفریدنــد،گرامــیمیداریــم.حادثــهایکــهدر
ــرون ــالطراحیشــدهازبی ــاد،کام ــاقافت ــوازاتف اه

ــودهاســت. ــاب ــورم ــایکش مرزه
ویافــزود:کامــالپیداســتومشــخصشــدایــن
ــداز ــرورزدن ــهت ــتب ــادس ــهدراینج ــانیک کس
ــی،تبلیغاتــی طــرفچــهکشــورهاییحمایــتمال
ورســانهایمیشــوندوایــنتروریســتهابــه

ــدداد. ــحخواهن ــردمتوضی م
ــدهســپاهپاســداراندردوراندفــاعمقــدس فرمان
گفــت:هیــچمــادریراازفرزنــدوهیــچفرزنــدیرا

ازمــادرنمیتــوانگرفــت.خوزســتانفرزنــدایــران
اســالمیاســت.ایــنفرزنــدازوفادارتریــنفرزندان
ایــراناســالمیاســت.درانقــالبودفــاعمقــدس
ــود ــنخ ــتاندی ــوادث،خوزس ــنح ــشازای وپی
ــت؛ ــردهاس ــالمیاداک ــناس ــالمومیه ــهاس راب
ــاو ــاوچــهبختیاریه ــربم ــزع ــردمعزی چــهم
ــادر ــهم ــریک ــایدیگ ــایرگروهه ــاوس لرزبانه
اســتانخوزســتانداریــموقرنهــادراینجــاماننــد
ــدون ــد.خوزســتانب ــوادهزندگــیکردهان ــکخان ی

ایــرانوایــرانبــدونخوزســتانمعنــانــدارد.
رضایــیگفــت:گروهــیمیپرســندچــرادررژه
ایــنعملیــاتتروریســتیانجــامشــدوجلــوآنها
گرفتــهنشــد.بلــه،ایــنموضــوعرانیروهــای
اگــر پیگیــریمیکننــد؛ اطالعاتــی و مســلح
ضعفهایــیباشــدآنهــارابرطــرفمیکننــد؛
مســلح نیروهــای میداننــد دنیــا همــه امــا
ایــرانتنهــانیروهــایمســلحیهســتندکــه
ــد ــاممیدهن ــردمانج ــانم ــانرادرمی رژههایش
ــلح ــایمس ــراینیروه ــتب ــاریاس ــنافتخ وای
مــاکــهمردمــیهســتند.اگــرایــنرژههــادر
جاهایــیدورازمــردم،درپادگانهــاوبیابانهــا
برگــزارمیشــد،تروریســتهانمیتوانســتنددر
میــانمــردممخفــیشــوندوحادثهآفرینــیکننــد.
بهســرعتبــاآنهــابرخــوردمیشــد.درایــن
حملــهتروریســتیحــدود۱2دقیقــهطــولکشــید
ــهدرکواصــلشــوند. ــانتروریســتب ــامهاجم ت
در نظــام مصلحــت تشــخیص مجمــع دبیــر
ــردادن ــهتذک ــهب ــرد:وزارتخارج ــدک ــانتأکی پای
ــتهادر ــنتروریس ــامای ــونتم ــد؛چ ــانکن اکتف
کشــورهایدانمــارک،هلنــدوانگلســتانهســتند؛
بایــدازطریــقمراجــعدیپلماتیــکآنهــارادســتگیر
کننــدوبــهنظــامجمهــوریاســالمیایــرانتحویــل

ــد. دهن

مراسموداعمردمخوزستانباپیکرهایپاکشهدایحادثهتروریستیاهوازبرگزارشد

تشییع باشکوه شهدای محرم



ارتباطات

 تعیین تعرفه اینترنت 
بر عهده کیست؟ 

تعرفه گــذاری در حــوزه ICT از طریــق کمیســیون تنظیــم 
تعرفه هــای  و  می گیــرد  انجــام  ارتباطــات  مقــررات 
ــط  ــیون توس ــای کمیس ــوب مصوبه ه ــده در چهارچ تعیین ش
ــه ذی نفعــان  ــی ب ــررات ارتباطــات رادیوی ــم مق ســازمان تنظی
ابــاغ می شــود. مجموعــه مصوبــات ایــن کمیســیون از ابتــدا 
تاکنــون در آدرس www.cra.ir بــرای عمــوم دردســترس 

ــت. اس
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در ســال ۱۳۸۲ 
ــارات  ــف و اختی ــون وظای ــت قان ــاده هف ــه م ــتناد ب ــا اس و ب
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از تجمیــع معاونــت 
امــور مخابراتــی ایــن وزارتخانــه و اداره  کل ارتباطــات رادیویــی 
تأســیس شــد. هــدف از ایجــاد ایــن ســازمان، ایفــای 
اختیــارات حاکمیتــی، نظارتــی و اجرایــی وزارت ارتباطــات 
ــم مقــررات و ارتباطــات  ــاوری اطاعــات در بخــش تنظی و فن
ــی  ــاد نظارت ــوان نه ــه عن ــا ب ــف شــده اســت ت ــی تعری رادیوی
زمینــه رقابتی شــدن بــازار ارائــه خدمــات مخابراتــی و افزایــش 
ــه  ــد. اداره دبیرخان ــم کن ــی را فراه ــات ارتباط ــت خدم کیفی
ــر اجــرای  ــررات ارتباطــات و نظــارت ب ــم مق کمیســیون تنظی
مصوبــات آن نیــز از دیگــر وظایــف مهــم ایــن ســازمان اســت.

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات رادیویــی نهاد مســتقلی 
اســت کــه وظیفــه سیاســت گذاری، تدویــن و تصویــب 
مقــررات را در حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــر عهــده 
ــر حســن اجــرای قوانیــن و مقــررات و حفــظ  دارد. نظــارت ب
حقــوق مشــترکان و کاربــران براســاس اصــول محــوری 
ــداری،  ــاف، اخاق م ــت، انص ــت عدال ــی رعای ــازمان )یعن س
صراحــت، شــفافیت و ایجــاد فضــای رقابتــی ســالم( نیــز از 

ــت. ــف آن اس ــر وظای دیگ
براســاس مــاده ۶ قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات 
ــات و  ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــات، وزی ــاوری اطاع و فن
ــه  ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــس س رئی
ترتیــب رئیــس و دبیــر کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات 
محســوب می شــوند و نمایندگانــی از معاونــت برنامه ریــزی و 
نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری، وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی و ســه نفــر از صاحب نظــران امــور اقتصــادی، ارتباطــات 
یــا فنــاوری اطاعــات نیــز دیگــر اعضــای آن را تشــکیل 
ــمت  ــن س ــه ای ــال ب ــار س ــدت چه ــرای م ــه ب ــد ک می دهن

ــوند. ــوب می ش منص
ــررات  ــم مق ــه کمیســیون در ســازمان تنظی ــی دبیرخان از طرف
و ارتباطــات رادیویــی قــرار دارد و مســئولیت ابــاغ مصوبــات، 
تعییــن دســتورکار جلســات، برقــراری ارتبــاط بــا دســتگاه ها، 
مؤسســات و نهادهــا، تشــکیل کارگروه هــای کارشناســی 
ــه الزم اســت در  ــوت از ســایر کســانی را ک و تخصصــی و دع
جلســات کمیســیون حاضــر شــوند، بــر عهــده دارد. همچنیــن 
ــوان  ــه عن ــی، ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
ــرای  ــر اج ــارت ب ــئولیت نظ ــیون، مس ــی کمیس ــازوی اجرای ب
درســت مصوبــات و تهیــه گــزارش از بازخــورد مصوبــات و ارائــه 

ــده دار اســت. ــه کمیســیون را عه آن ب
ــد ســاختار بخش هــای ارتباطــی کشــور،  امــا اصــاح و تجدی
تصویــب ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه صــدور پروانــه فعالیت 
ــاوری  ــی و فن ــات ارتباط ــه خدم ــبکه و ارائ ــاد ش ــرای ایج ب
ــن سیاســت  ــادر، تعیی ــرو شــبکه های غیرم ــات در قلم اطاع
نرخ گــذاری و تصویــب تعرفــه و نــرخ ارائــه خدمــات در بخــش 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات و تصویــب جــداول و نرخ هــای 
ــور  ــی کش ــررات ارتباط ــن مق ــی، تدوی ــات ارتباط ــه خدم هم
ــاره  ــت گذاری درب ــرای آن و سیاس ــن اج ــر حس ــارت ب و نظ
ــاز  ــق امتی ــت ح ــن و دریاف ــس و تعیی ــوز فرکان ــدور مج ص
صــدور مجــوز از وظایــف کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات 

رادیویــی اســت.

اخبار اقتصادی
 کمبود کاال نداریم 

مردم را نترسانید
نایب رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران ضمــن اعــام اینکــه ذخایــر 
و عرضــه کاالهــای اساســی مشــکلی نــدارد، گفــت: نبایــد بــا 
جوســازی، مــردم را بــه خریــد بیــش از نیــاز کاالهــا دعــوت 
کنیــم. متأســفانه در مــدت اخیــر بعضــی رســانه ها بــا 
 تمرکــز روی بــازار یــک کاال عامــل ایجــاد وحشــت از قحطــی 

شدند.
محمــود  هاشــمی گفــت: بــرای نمونــه مســئله پوشــک تیتــر 
ــه  ــازی ب ــار شــد و همــه کســانی را کــه شــاید حتــی نی اخب
ــت  ــن کار درس ــا ای ــرد؛ ام ــران ک ــز نگ ــتند نی ــن کاال نداش ای
نیســت و جــّو بایــد آرام نگــه داشــته شــود تــا مــردم از نظــر 

ــی آرامــش داشــته باشــند. روان
ــر کاالهــای  ــه از نظــر ذخای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
اساســی در اســتان ها مشــکلی نداریــم، اظهــار کــرد: تاکنــون 
هیــچ مــوردی مبنــی بــر اینکــه متقاضــی بــه فروشــگاه بــرود 
و کاالی مــورد نیــازش را پیــدا نکنــد، وجــود نداشــته اســت؛ 
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکه فعــا در ذخایــر و عرضــه کاالهای 
اساســی مشــکلی نداریــم، نبایــد جــّو ایجــاد و مــردم را بــه 

خریــد بیــش از نیازشــان تحریــک کنیــم.

عضو کمیسیون انرژی: 
پتروشیمی ها رانت خوارند

ــیمی ها  ــت: پتروش ــس گف ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
ــود را وارد  ــی خ ــا ارز صادرات ــد، ام ــتفاده می کنن ــت اس از ران

ــد. ــا نمی کنن ــامانه نیم س
ــا  هدایت الــه خادمــی، عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس، ب
اشــاره بــه تأمیــن خــوراک ارزان بــرای پتروشــیمی ها تأکیــد 

کــرد: نبایــد پتروشــیمی ها از رانــت اســتفاده کننــد.
ــد در  ــزود: پتروشــیمی ها ســودده هســتند و بای خادمــی اف
ایــن شــرایط بــه کمــک اقتصــاد کشــور بیاینــد، نــه اینکــه بــا 

اســتفاده از رانــت بــه اقتصــاد کشــور لطمــه بزننــد.
احمــد مهــدوی، دبیــر کل انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعت 
پتروشــیمی، بــا اشــاره بــه مشــکات صنعــت پتروشــیمی و 
ــتفاده  ــت: اس ــیمی ها گف ــی پتروش ــتفاده رانت ــخ اس در پاس

ــا واقعیــت تطابــق نــدارد. پتروشــیمی ها از رانــت ب
ــه  ــازی ب ــچ نی ــور هی ــیمی های کش ــزود: پتروش ــدوی اف مه
ــاالن  ــی فع ــرف اصل ــا ح ــد؛ ام ــوراک ارزان ندارن ــت و خ ران
ایــن حــوزه مقایســه آنهــا بــا کشــورهای تولیدکننــده خــوراک 

ــت. در دنیاس
وی بــا رد ایــن مطلــب کــه گفتــه می شــود ارز پتروشــیمی در 
ســامانه نیمــا عرضــه نشــده اســت، افــزود: پتروشــیمی ها ارز 
حاصــل از فعالیت هــای صادراتــی خــود را بــه ســامانه نیمــا 

ــد. ــز کرده ان واری

آهن ارزان می شود
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب ــه آهن فروش ــس اتحادی رئی
ــان اســت،  ــزار و ۲۰۰ توم ــازار ۴ ه ــن در ب ــت آه حاضــر قیم
گفــت: قــرار اســت بــا اســتمرار عرضه محصــوالت فــوالدی در 

بــورس کاال ایــن رقــم بــه زیــر ۴ هــزار تومــان برســد.
محمــد آزاد بــا اشــاره بــه اینکــه عرضــه محصــوالت فــوالدی 
در بــورس کاال بــا لغــو ســقف معامــات آغــاز شــده اســت، 
اظهــار داشــت: برداشته شــدن ســقف معامــات عاملــی 
شــده اســت تــا قیمــت پایــه محصــوالت فــوالدی ۲۰ تــا ۲۲ 

درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه رقابــت در بــازار نیــز عاملــی شــده اســت 
تــا ایــن ســقف افزایــش محصــوالت فــوالدی بــه ۳۸ 
درصــد برســد، تصریــح کــرد: قــرار بــود بــا افزایــش عرضــه 
راهــی  ارزان  بــورس کاال، کاالی  در  فــوالدی  محصــوالت 
ــازار کنیــم کــه متأســفانه ایــن موضــوع انجــام نشــد؛ امــا  ب
ــازار  ــردن ب خوشــبختانه هــدف دیگــر مــا کــه همــان ازبین ب
ــود، محقــق شــده و  کاذب معامــات محصــوالت فــوالدی ب
دیگــر بــازار شــاهد قیمت هــای ۶ هــزار تومانــی بــرای آهــن 

نیســت.

ــش  ــرای افزای ــه را ب ــازده توصی ــزی ی ــک مرک بان
ــه شــهروندان  ــک ب ــت پرداخت هــای الکترونی امنی

ــه کــرد. ارائ
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از بانــک 
ــب توجــه از  ــه اســتفاده جال ــا توجــه ب ــزی، ب مرک
ــم  ــود جرائ ــی می ش ــی، پیش بین ــای بانک کارت ه
و کاهبرداری  هــای مرتبــط بــا »خدمــات پرداخــت 
ــا  ــن مبن ــر ای ــد. ب ــش یاب ــز افزای ــی« نی الکترونیک
ــت،  ــای پرداخ ــدگان کارت ه ــت دارن ــروری اس ض
از ایــن  ضمــن حفــظ هوشــیاری در اســتفاده 
خدمــات، توصیه هــای امنیتــی الزم را مدنظــر قــرار 

ــد. دهن
هموطنــان در پرداخت هــای الکترونیکــی الزم اســت 
بــه موضوعاتــی همچــون توجــه بــه »درگاه پرداخت 
پرداخــت«،  معتبــر  »برنامه هــای  اینترنتــی«، 
فضــای  در  بانکــی  اطاعــات  انتشــار  »عــدم 
»خریــد  کارت«،  رمــز  از  »حفاظــت  مجــازی«، 
از فروشــگاه های مطمئــن« و مــوارد  اینترنتــی 
ــده  ــاره ش ــا اش ــه آنه ــر ب ــه در زی ــر ک ــی دیگ امنیت

ــد. ــه کنن ــت، توج اس
۱- هنــگام انجــام خریــد اینترنتــی، پیــش از 
واردکــردن اطاعــات کارت، از اینکــه بــه »درگاه 
پرداخــت اینترنتــی« معتبــر هدایــت شــده اید، 
از  خریــد  هنــگام  کنیــد.  حاصــل  اطمینــان 
آدرس  معتبربــودن  از  اینترنتــی  فروشــگاه های 
نمایــش داده شــده در مرورگــر بــا درج عبــارت 
تأییــد  عامــت  وجــود  و  آن  ابتــدای  در   https
ــه صــورت قفــل ســبز  ســرویس دهنده )معمــوال ب

رنــگ( مطابــق شــکل زیــر اطمینــان یابیــد.
همچنین آدرس معتبــر درگاه های پرداخت اینترنتی 
ــه Shaparak.ir باشــند.  ــه ای از دامن ــد زیردامن  بای

 Shaparak هرگونــه ترکیــب دیگــری از کلمــه
 .ir و هــر پســوند دامنــه دیگــری بــه غیــر از
ــه ترکیب هایــی نظیــر  ــرای نمون غیرمجــاز اســت؛ ب

نامعتبرنــد.   Shaparack یــا   Shapaarak
درگاه هــای  اینترنتــی  آدرس  از  اطــاع  بــرای 
ــف  ــال کاش ــه پورت ــر، ب ــی معتب ــت اینترنت پرداخ
ــه آدرس  ــاپرک ب ــه آدرس www.kashef.ir و ش ب
اکیــدا  فرماییــد.  مراجعــه   www.shaparak.ir
ــرای  ــازی ب ــد مج ــه کلی ــود از صفح ــه می ش توصی

ورود اطاعــات کارت خــود اســتفاده  کنیــد.
۲. برنامک هــای همــراه فراهم کننــده خدمــات 
پرداخــت را تنهــا از مراجــع معتبــر بارگیــری، نصــب 
و اســتفاده  کنیــد. مراجــع معتبــر بــه معنــای 
ــاز  ــاری مج ــک/ مؤسســه اعتب ــال رســمی بان پورت
 )PSP( یــا فراهم  کننــده مجــاز خدمــات پرداخــت
اســت. بــرای مشــاهده آدرس پورتــال بانک هــا 
و مؤسســات اعتبــاری و همچنیــن شــرکت های 
ــده  ــه فراهم کنن ــت ک ــات پرداخ ــده خدم ارائه دهن
ــال  ــه پورت ــتند، ب ــر هس ــراه معتب ــای هم برنامک ه
مراجعــه    www.kashef.ir آدرس  بــه  کاشــف 

ــد. کنی
۳- از درج اطاعــات کارت خــود در کانال هــا و 
ــتاگرامی   ــات اینس ــا صفح ــی  ی ــای تلگرام گروه  ه
ــا  ــک ی ــط بان ــه توس ــی ک ــبکه اجتماع ــر ش ــا ه ی
شــاپرک تأییــد نشــده باشــند، خــودداری فرماییــد.
آنجــا کــه  تــا  را  خــود  کارت  رمــز  و  ۴- کارت 
می شــود، در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد. در 
ــه ورود رمــز کنیــد و  فروشــگاه  ها شــخصا اقــدام ب
از ارائــه آن بــه فروشــنده یــا علنی کــردن آن بــه هــر 
شــیوه دیگــری خــودداری نماییــد. به منظــور انتقــال 
وجــه، فــرد دریافت کننــده وجــه، بایــد تنهــا شــماره 

ــات  ــر اطاع ــد دیگ ــد و نبای ــه کن ــود را ارائ کارت خ
ــود. ــه ش کارت ارائ

۵- خرید هــای اینترنتــی خــود را از فروشــگاه  های 
ــی  ــای اینترنت ــد. در خرید ه ــام دهی ــن انج مطمئ
بــه وجــود »نمــاد اعتمــاد الکترونیــک« دقــت و از 
اعتبــار آن اطمینــان حاصــل کنیــد. )بــا کلیــک روی 
ــد  ــت خواهی ــایت enamad.ir هدای ــه س ــاد ب نم
بــا  بایــد  ارائه  شــده  اطاعــات  و  مســیر  شــد؛ 
مشــخصات فروشــگاه اینترنتــی منطبــق باشــد(. از 
انجــام خریــد در ســایت  های اینترنتــی، کانال هــای 
تلگرامــی  یــا صفحــات اینســتاگرامی  کــه خــاف 
فعالیــت  ایــران  اســامی   موازیــن جمهــوری 
فــروش   شــرایط  و  تخفیف هــا  یــا  می کننــد 
غیرمتعــارف و جــذاب  پیشــنهاد  مــی دهنــد، 

ــد. ــودداری کنی خ
۶- از امنیــت رمز هــای خــود اطمینــان یابیــد. 
بــه  را  دوم کارت  و  اول  رمــز  می شــود  توصیــه 
ــر  ــد. از روال هــای تغیی ــر دهی صــورت دور ه ای تغیی
رمــز و مسدودســازی کارت کــه توســط بانــک 
ــد  ــا بتوانی ــید ت ــت آگاه باش ــده اس ــه ش ــما ارائ ش
ــر  در مواقــع ضــروری رمــز خــود را به ســرعت تغیی
ــز  ــد. در انتخــاب رم ــا کارت خــود را مســدود کنی ی
ــای  ــا داده  ه ــط ب ــداد مرتب ــری اع کارت از به کارگی
شــخصی )ماننــد ســال تولــد، شــماره شناســنامه و 
...( کــه قابــل حــدس هســتند، اجتنــاب کنیــد. از 
ــز اول  ــه رم ــات کارت ازجمل ــت کردن اطاع یادداش
ــد. ــودداری  کنی ــن خ ــای ناام ــا دوم در مکان ه ی

۷- تــا آنجــا کــه می توانیــد از ارائــه اطاعــات 
ــر  ــر نظی ــی پرخط ــتر های ارتباط ــود در بس کارت خ
ــای دســتوری *...#  ــت، پیامــک و کد ه ــن ثاب تلف
ــرورت  ــورت ض ــد. در ص ــودداری  کنی )USSD( خ

ــر  ــای پرخط ــن کانال ه ــی در ای ــا از کارت های صرف
ــد. ــادی ندارن ــه موجــودی زی ــد ک اســتفاده کنی

انجــام  بــرای  امــن  ابزار هــای شــخصی  از   -۸
تراکنش  هــای بانکــی اســتفاده کنیــد. مطمئــن 
همــراه،  )تلفــن  شــخصی  ابزار هــای  شــوید 
ــتفاده در  ــورد اس ــخصی و ...( م ــه ش ــت، رایان تبل
ــوردار  ــی برخ ــت کاف ــی از امنی ــای بانک تراکنش  ه
باشــند. در ایــن زمینــه از نصــب آنتی ویــروس 
ــب  ــوید، از نص ــن ش ــود مطمئ ــزار خ ــه روز روی اب ب
خــودداری  ابــزار  روی  غیرضــروری  برنامه  هــای 
اجتماعــی  شــبکه  های  از  اســتفاده  در  کنیــد، 
یــا کلیــک  فایــل  دریافــت  از  وب ســایت ها  و 
روی لینک هــای نامطمئــن کــه عمومــا شــامل  
پیشــنهادهایی نظیــر شــارژ رایــگان، جوایــز و ســایر 
ــودداری   ــدا خ ــتند، اکی ــذاب هس ــنهادهای ج پیش
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــر برنامک  ه ــاوه ب ــد و ع کنی
بــرای انجــام خدمــات پرداخــت، دیگــر برنامه  هــای 
ــد  ــز بای ــاره نی ــورد اش ــای م ــده روی ابزار ه نصب ش

ســازندگان معتبــری داشــته باشــند.
۹- در صورتــی  کــه از اینترنــت WiFi اماکــن عمومی 
ماننــد رســتوران  ها، فروشــگاه ها، مراکــز خریــد 
ــد  ــه می توانی ــا ک ــا آنج ــد، ت ــتفاده می کنی و ... اس

تراکنــش مالــی یــا خریــد اینترنتــی انجــام ندهیــد 
و بــا اســتفاده از آن بــه برنامه هــای همــراه بانــک و 

اینترنــت بانــک خــود وصــل نشــوید.
۱۰- هنــگام اســتفاده از دســتگاه خودپــرداز یــا 
ــا  ــتکاری ی ــود تغییرات/دس ــروش، از نب ــه ف پایان
نصــب تجهیــزات اضافــی غیرمجــاز در بخش  هــای 
مختلــف آن اطمینــان حاصــل  کنیــد. چنانچــه 
در اســتفاده از خودپرداز هــا بــا مشــکلی روبــه رو 
شــدید، بــرای رفــع مشــکل از افــراد ناشــناس 
ــن صــورت در روزهــای کاری  ــد؛ در ای کمــک نگیری
ــای  ــا در روزه ــه ی ــعبه مراجع ــن ش ــه نزدیک تری ب
غیــرکاری بــا مرکــز امــداد مشــتریان تمــاس 

ــد. ــل  کنی حاص
بــه  مراجعــه  از  می توانیــد  آنجــا کــه  تــا   -۱۱
مکان  هــای  در  کــه  خودپــردازی  دســتگاه  های 
تاریــک، نقــاط خــارج از دیــد و کــم رفت وآمــد 

خــودداری کنیــد. شــده اند،  نصــب 
هموطنــان  می شــود  خاطرنشــان  پایــان  در 
بــه  نیــاز  و  ابهــام  هرگونــه  وجــود  در صــورت 
بــه وب ســایت پلیــس  راهنمایی هــای بیشــتر 
 /https://www.cyberpolice.ir ــه نشــانی ــا ب فت

مراجعــه کننــد.

ــر نفــت، در حاشــیه دوازدهمیــن نمایشــگاه  ــه، وزی بیــژن زنگن
بین المللــی ایران پاســت در جمــع خبرنــگاران دربــاره نشســت 
کمیتــه نظارتــی اوپــک اظهــار کــرد: بیانیه ایــن نشســت را دیدم 
کــه در آن بــر رعایــت پایبنــدی بــه ســهمیه ها تأکیــد شــده بــود. 
ــی  ــای جهان ــران در بازاره ــت ای ــأ نف ــا خ ــه آی ــاره اینک وی درب
ــر اســت، ادامــه داد: در  ــا بلندمــدت جبران پذی در کوتاه مــدت ی
بلندمــدت و میان مــدت خــأ نفــت ایــران جبران پذیــر نیســت. 
آمریــکا مــواردی در ذهــن دارد کــه می خواهــد اگــر شــد بــرای 
یــک مــاه هــم صــادرات نفــت ایــران را بــه صفــر برســاند کــه 

ــر نمی شــود. ــن خــواب تعبی ان شــاءهللا ای
وزیــر نفــت دربــاره پیــام نتیجــه نشســت روز یکشــنبه اعضــای 
ــم  ــن نشســت ه ــش از ای ــرد: پی ــار ک ــک اظه ــک و غیراوپ اوپ
صحبــت و اعــام کردیــم اوپــک، یــک ســازمان مســتقل اســت 

و یــک شــاخه ای از وزارت انــرژی آمریــکا نیســت. دیــروز هــم 
اعــام کــردم صحبت هــای آقــای ترامــپ مبنــی بــر اینکــه گفتــه 
اســت امنیت کشــورهای منطقــه خلیج فــارس را آمریــکا تأمین 
ــکا  ــه حمایــت و تــاش آمری ــا بســتگی ب ــد و بقــای آنه می کن
ــکا در  ــت آمری ــورهای دوس ــه کش ــن ب ــن توهی دارد، بزرگ تری
ــک انجــام  ــه در اوپ ــی ک ــا اقدامات ــدوارم ب ــه اســت و امی منطق

می شــود، نشــان داده شــود اوپــک چقــدر مســتقل اســت.
زنگنــه افــزود: در نشســت اوپــک آنچــه حاصــل شــد ایــن بــود 
کــه هیچ کــس بــه صحبت هــای آقــای ترامــپ پاســخ مثبــت 
نــداد و تقریبــا اوپــک و غیراوپــک اعــام کردنــد در حــال حاضــر 
نیــازی بــه افزایــش تولیــد نیســت و اگــر نگوییــم این شکســت 
ســختی بــرای آمریــکا بــود، هیــچ دســتاوردی نیــز بــرای ترامپ 

نداشت.

معــاون حمل ونقــل جــاده ای ســازمان راهــداری از ایجــاد بــازار ســیاه 
الســتیک و همکاری نکــردن وزارت صمــت در تأمیــن قطعــات یدکــی 

خبــر داد.
داریــوش امانــی بــا اشــاره بــه اعتــراض برخــی کامیــون داران اظهــار 
ــتیک و  ــی الس ــود، گران ــات، کمب ــن اعتراض ــی ای ــل اصل ــرد: دلی ک

ــوده اســت. ــن ب ــی و روغ ــوازم یدک ــات ل ــن قطع همچنی
وجــود  بــا  داد:   ادامــه  وی  خبرنــگاران،  باشــگاه  بــه گــزارش 
ــل و  ــداری و حم ــازمان راه ــوی س ــاد از س ــیار زی ــای بس پیگیری ه
نقــل جــاده ای، وزارت صمــت هیچ گونــه همــکاری در توزیــع و عرضــه 

ــت. ــته اس ــتیک نداش الس
ــکل  ــل مش ــداری ح ــازمان راه ــه س ــه  وظیف ــان اینک ــا بی ــی ب امان
ــون داران  ــکل کامی ــی مش ــا زمان ــزود: تنه ــت، اف ــون داران اس کامی
ــوی وزارت  ــتیک از س ــی و الس ــوازم یدک ــه ل ــود ک ــرف می ش برط

ــود. ــن ش ــت تأمی صم
ــه  ــا ب ــه داد: ت ــل جــاده ای ســازمان راهــداری ادام ــاون حمل ونق مع
ــور و وزارت راه  ــاون اول رئیس جمه ــار از ســوی مع ــن ب ــروز چندی ام
ــتیک  ــه الس ــع و عرض ــرای توزی ــت ب ــه وزارت صم ــازی ب و شهرس
نامه نــگاری شــده اســت؛ ولــی تاکنــون اقدامــی انجام نشــده اســت.

ــل  ــش حمل ونق ــتیک در بخ ــاز الس ــف نی ــه ک ــان اینک ــا بی وی ب
جــاده ای ماهیانــه ۱۰۰ هــزار حلقــه الســتیک اســت، افــزود: در دو مــاه 
گذشــته وزارت صمــت فقــط ۹۰ هــزار حلقــه الســتیک توزیــع کــرده 

اســت و مــا کمبــود ۱۱۰ هــزار حلقــه الســتیک را شــاهدیم.
ــار کامیون هــا  ــع ب ــر در بخــش توزی ــن کیلومت ــه مســئله ت ــی ب امان
اشــاره و تصریــح کــرد: ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
بــا جدیــت ایــن موضــوع را دنبــال می کنــد و هیــچ کوتاهــی از ســوی 

ایــن معاونــت وجــود نــدارد.

وزیر نفت:

خوابآمریکابراینفتایرانتعبیرنمیشود
معاون حمل ونقل جاده ای سازمان راهداری مطرح کرد:

کمکاریوزارتصمتدرتوزیعالستیک

7  27 درصد،رشدخریدتضمینیگندم450 
درسالجاری

درصد،کاهشبارشها درصد،رشدپرداخت
طرحهایعمرانی

براســاس آخریــن آمــار تاکنــون 9 میلیــون و 500 هــزار تــن گنــدم از 
کشــاورزان خریــداری شــده کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال قبــل 7 درصــد رشــد داشــته اســت.

پرونــده ســال آبــی 96-97 در حالــی بــا 171میلیمتــر بارندگــی 
بســته شــد کــه کاهــش 27درصــدی نــزوالت جــوّی نســبت بــه 
ســال قبــل، امســال را بــه یکــی از خشــک ترین مقاطــع زمانــی 

نیم قــرن اخیــر کشــور مبــدل کــرده اســت.

ــی طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای  وضعیــت پرداخت
در پنج ماه اول ســال 1۳97، نســبت به دوره مشــابه در ســال 

گذشــته 450 درصــد رشــد داشــته و 4.5 برابــر شــده اســت.

3 قتصـــاد ا

ــه  ــر در روی ــه تغیی ــد هرگون ــان می ده ــس نش ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک گ
تخصیــص و قیمت گــذاری ارز، بــر بــازار خــودرو کــه ســهم خودروهــای چینــی مونتــاژ 
ــازار  ــه ب ــروز و تشــدید شــوک ها ب در داخــل آن حــدود ۱۷ درصــد اســت، موجــب ب

ــود. ــور می ش ــودروی کش خ
ــه بررســی ســهم خودروهــای  ــق گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس کــه ب مطاب
چینــی بــا منشــأ چینــی از بــازار خــودروی کشــور پرداخته اســت، ســهم عمــده واردات 
قطعــات منفصلــه از چیــن مربــوط بــه خودروهــای چینــی مونتــاژ داخــل اســت و 
هرگونــه تغییــر در رویــه تخصیــص و قیمت گــذاری ارز، بــر بــازار خــودرو کــه ســهم 
خودروهــای چینــی مونتــاژ در داخــل آن حــدود ۱۷ درصــد اســت، قطعــا تأثیــر خواهد 
ــازار خــودروی کشــور  ــه ب ــروز و تشــدید شــوک ها ب ــد موجــب ب گذاشــت و می توان

شــود.
ــیم بندی  ــق تقس ــطه ای)گروه دوم( طب ــای واس ــروه کااله ــه در گ ــات منفصل قطع
ــه  ــا پیــش از ارائ ــه اســت. ت ــرار گرفت ــی وزارت صمــت ق ــه کاالی گروه هــای چهارگان
ــه  ــی ب ــه، ارز پرداخت ــازار ارز ثانوی ــب ب ــزی در قال ــک مرک ــد ارزی بان ــته جدی بس
ــا نــرخ ارز مرجــع محاســبه می شــد کــه پــس  ــه ب تأمین کننــدگان قطعــات منفصل
از ارائــه ایــن بســته، مقــرر شــد براســاس نــرخ توافقــی، ارز مــورد نیــاز آنهــا تأمیــن 
ــا فــرض ثابت مانــدن میــزان ارز بــرای خودروهــای چینــی  شــود. در ایــن صــورت ب
مونتــاژ داخــل، بــا فــرض قیمــت ارز بــازار ثانویــه و آزادســازی قیمت هــا، پیش بینــی 
ــا رشــد چشــمگیری  ــا در نیمــه دوم ســال ب ــن مــدل خودروه می شــود قیمــت ای

مواجــه شــوند.
ایــن در صورتــی اســت کــه بــا توجــه بــه قــدرت خریــد مشــتری، بیــم آن مــی رود کــه 
ــا بحران هــای  ــه ب ــن زمین ــا عــدم اســتقبال مشــتری ها، شــرکت های فعــال در ای ب
ــدود ۱۷  ــن ح ــا قرارگرفت ــن ب ــوند؛ بنابرای ــه ش ــران مواج ــکاری کارگ ــی و بی اساس
درصــدی بــازار داخــل در اختیــار خودروهــای بــا منشــأ چینــی از یکســو و بــا میانگین 
ســاختار داخــل آنهــا حــدود ۲۰ درصــد و بــه بیــان دیگــر واردات کل قطعــات خــودرو 
از چیــن و مونتــاژ آن در داخــل از ســوی دیگــر، ایــن حقیقــت آشــکار می شــود کــه 
بــازار خــودروی کشــور از ناحیــه خودروهــای چینــی بســیار آســیب پذیر اســت و وزارت 
ــرای صنعــت  ــی خــود ب ــد در سیاســت های حاکمیت صنعــت، معــدن و تجــارت بای
ــق  ــت خــودرو در اف ــردن چشــم انداز صنع ــژه اصــاح و اجرایی ک خودروســازی به وی
۱۴۰۴، موضــوع تعمیــق عمــق ســاخت داخــل درزمینــه خودروهــای چینــی را بــه طور 

متوســط ســالی ۱۰ درصــد پیگیــری و اجرایــی کنــد.

مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی و اقتصــاد مســکن وزارت راه بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت مســکن 
طــی ماه هــای گذشــته طبیعــی بــود، گفــت:  در تهــران باالتریــن رکــورد معامــات در یــک مــاه ۲۲ هــزار 

فقــره بــوده و االن حــدود ۱۴ تــا ۱۵ هــزار معاملــه داریــم.
ــا بیــان اینکــه هجدهمیــن همایــش سیاســت های مســکن ۷  علــی چگنــی در نشســتی خبــری ب
و ۸ مهرمــاه امســال بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: یــک همایــش 
ــکاری شــورای سیاســت گذاری وزارت راه و  ــا هم ــا ب ــا دســتگاه محور. محوره موضوع محــور اســت ت

شهرســازی بررســی و نهایــی شــده اســت؛ عــاوه بــر ایــن همایــش یــک کمیتــه علمــی دارد.
وی بــا اعــام اینکــه تســهیل دسترســی بــه مســکن ِتــم اصلــی همایــش امســال اســت، افــزود: ایــن 
ــوان در مســکن  ــه می ت ــری وجــود دارد ک ــت مســکن نیســت و شــکل های دیگ ــای مالکی ــه معن ب

ســکنی گزیــد.
ــعه  ــازی و توس ــهری )شهرک س ــکونتگاه های ش ــعه س ــهری، توس ــی ش ــی بازآفرین ــه مل وی برنام
کنونــی شــهرها(، سیاســت های توســعه و تأمیــن مســکن روســتایی، روش هــای نویــن تأمیــن مالــی 
مســکن و شــهرهای زیســت پذیر را محورهــای هجدهمیــن همایــش سیاســت های توســعه مســکن 

اعــام کــرد.
مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی و اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی در پیش بینــی بــازار مســکن 
گفــت:  مســکن بخــش تأثیرپذیــر از اقتصــاد خــرد و کان اســت. طــی ۵ ســال اخیــر قیمــت مســکن 
در ثبــات نســبی قــرار داشــت. براســاس قیمت هــای ثابــت مســکن حــدود ۳۰ درصــد کاهــش یافتــه 
بــود؛ ایــن در حالــی بــود کــه در نیمــه ســال گذشــته دچــار تغییــرات اساســی شــد کــه حاصــل آن 

افزایــش قیمــت بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در تهــران قیمــت مســکن نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۶۰ درصــد افزایــش 
ــرخ ارز  ــرات ن ــی )برجــام(، تغیی ــراودات بین الملل ــرات اقتصــاد کان،  م ــزود:  تغیی ــه اســت، اف یافت
و... روی نهاده هــای مســکن تأثیــر جالــب توجهــی داشــته کــه چندیــن برابــر رشــد قیمــت مســکن 

بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت مســکن طبیعــی بــود، تصریــح کــرد:  مســکن زنجیــره پاییــن 
ــه طــور  ــد، تولیــد و اشــتغال در ایــن بخــش ب و باالدســتی دارد کــه اگــر قیمت هــای آن تغییــر نکن

ــد. ــل می خواب کام
ــرات  ــه تغیی ــان اینک ــا بی ــزی و اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی ب ــر برنامه ری ــر کل دفت مدی
ــزوده  ــل افزایــش قیمــت ارزش اف ــه دلی ــار کــرد: ب ــوده اســت، اظه ــا برون بخشــی ب مســکن عموم

ــود خــارج شــده ایم. ــد از رک ــن نشــان می ده ــت شــد؛ ای ــد ســال مثب ــس از چن مســکن پ
چگنــی ادامــه داد:  تقریبــا افزایــش قیمــت مســکن در حــد اعلــی روی داده و کشــش قیمتــی در ایــن 

بخــش نخواهیــم داشــت؛ مگــر اینکــه اتفاقــات عجیــب و غریــب بین المللــی روی دهــد.

مسکنگرانترنمیشودتهدیدصنعتخودرویکشور
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بانک مرکزی تشریح کرد:

راهکارامنیتپرداختهایالکترونیک

ــای  ــش دم ــز و کاه ــل پایی ــاز فص ــا آغ ب
هــوا مصــرف بــرق کشــور نیــز ســیر نزولی 
گرفــت و در حــال حاضــر بــرق پایــدار در 
شــبکه بــرق کشــور در جریــان اســت؛ بــه 
گونــه ای کــه بایــد گفــت طــی یــک هفتــه 

ــدار  ــر م ــرق کشــور زی گذشــته مصــرف ب
۴۰ هــزار مــگاوات بــوده اســت کــه نســبت 
ــابه  ــای مش ــته در زمان ه ــال گذش ــه س ب

ــود. ــده می ش ــرف دی ــش مص کاه
در حــوزه صــادرات و واردات بــرق نیــز 

پــس از روزهــای پیــک ایــن حــوزه، تبادل 
انــرژی بــا کشــورهای همســایه قــوت 
ــود  ــزارش موج ــاس گ ــه براس ــت ک گرف
ــاالی  ــون ب ــهریورماه تاکن ــخ ۲۷ ش از تاری
یــک هــزار مــگاوات صــادرات داشــتیم و 
در واردات نیــز ارقــام مختلفــی ثبــت شــده 
کــه میانگیــن بــاالی ۳۰۰ مــگاوات اســت.

 مصــرف بــرق صنایــع نیــز پــس از 
روزهــای پیــک و هم اکنــون در مــدار 
بــاالی ۴۰۰۰ مــگاوات قــرار دارد و می تــوان 
ایــن روزهــا  گفــت حــوزه صنایــع در 
ــت  ــه صنع ــی را ب ــک فراوان ــت کم توانس
ــرق کشــور در کاهــش مصــرف داشــته  ب

ــد. باش

در حــال حاضــر ایــران بــه کشــورهای 
افغانســتان، پاکســتان و عــراق بــرق صادر 
و از ترکمنســتان و ارمنســتان در مواقــع 
لــزوم بــرق را وارد می کنــد؛ عــاوه بــر ایــن 
ــورهای  ــا کش ــره ب ــرای مذاک ــی ب تمهیدات
ترکیــه و آذربایجــان بــرای صــادرات بــرق 

در حــال انجــام اســت.

صادراتبرقجدیشد



اطالعرسانی4
مفاد شمال

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی 
ــارض  ــال مع ــه و ب ــات مالکان ــان تصرف ــمال اصفه ــه ش منطق
متقاضیــان  محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان 
و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضی 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــناد و  ــت اس ــا اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
امــالک محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
ــای  ــورت  انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نمای ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صدور ســند 

مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
مــورخ      1397603020260  04246 شــماره   رای   -1
1397/03/07  آقــاي نصــرهللا شــريعتي جونــي بــه شناســنامه 
ــد  ــن فرزن ــادره بروج ــي 4650283477 ص ــماره 79 كدمل ش
حســين نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــی از  ــماره 233 فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 167.40 مترمرب مس
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق 14915 اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حســین 

ــی ــریعتی جاوان ش
مــورخ      1397603020260  07902 شــماره   رای   -2
1397/05/07  آقــاي روزعلــي اســمعيلي به شناســنامه شــماره 
31 كدملــي 4622971984 صــادره شــهرکرد فرزنــد بهرامعلــي 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 164.90 
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــماره 13900 اصل ــاك ش ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــد حســین ماران ــک رســمی محم ازمال
مــورخ      1397603020260  07529 شــماره   رای    -3
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــز زمان ــاي پروي 1397/04/31  آق
44 كدملــي 0579810836 صــادره دلیجــان فرزنــد مصطفــي 
ــه  ــاب ســاختمان مســکونی تجــاری ب در  ششــدانگ  یــک ب
مســاحت  109.78  مترمربــع پــاك شــماره -  فرعــي از 13900 
ــداری مبایعــه  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق اصل
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حســین رمضانــی 

ــادی شــمس آب
 07 مــورخ    1397603020260  04277 شــماره   رای   -4
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاري ب ــا خوانس ــاي رض /1397/03  آق
29 كدملــي 4172412831 صــادره اليگــودرز فرزنــد عبدالــه در  
ــاحت  239.85   ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی شش
مترمربــع پــاك شــماره  4و5و6 فرعــي از 15177 اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
5- رای شماره  06619 1397603020260   مورخ  1397/04/14   
ــي  ــماره 4380 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــواد يزدان ــاي ج آق
ــه  ــد محمــد معــروف ب ــه فرزن 5659330037 صــادره کوهپای
ــه  ــاب ســاختمان مســکونی ب ــرزا بصــورت ششــدانگ یکب مي
ــي  ــماره 13900 اصل ــاك ش ــع از پ ــاحت 177.16 مترمرب مس
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ     1397603020260  07234 شــماره   رای   -  6
ــه شناســنامه شــماره  1397/04/26  آقــاي نامــدار نامــداري ب
فرزنــد  شــهركرد  صــادره   6339341349 1324 كدملــي 
ابراهيــم در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 115.58   
ــع در  ــي واق ــاك شــماره -  فرعــي از 15178 اصل ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ     1397603020260  04249 شــماره   رای   -7
1397/03/07   آقــاي ابراهيــم هوشــنگي به شناســنامه شــماره 
اردل فرزنــد جانعلــي  49 كدملــي 4689726167 صــادره 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 200.77 
مترمربــع از پــاك شــماره 55 فرعــی از 14874 اصلــي واقــع 
دربخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع 

ــعوداحمدی ــمی مس ــک رس ــطه ازمال الواس
8- رای شــماره  07194 1397603020260 مــورخ 1397/04/25  
ــه شناســنامه شــماره  ــادي ب ــب آب ــري حبي ــاي بهمــن خي آق
فرزنــد  برخــوار  صــادره   6609385696 كدملــي   5470
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــي در شش محمدعل
233.85  مترمربــع پــاك شــماره 4  فرعــي از 15128 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان خریــداری مبایعه نامــه عادی 

ــان ــک رســمی ابوالقاســم اخــوان خرازی مــع الواســطه ازمال
9- رای شــماره  07276 1397603020260 مورخ 1397/04/27   
ــه شناســنامه شــماره 9  ــادي ب آقــاي حســن نيکبخــت نصرآب
كدملــي 5649625387 صــادره جرقویــه فرزنــد رضاقلــي 
ــاحت 15.20  ــه مس ــازه ب ــخ مغ ــدانگ یکباب ــه شش ــبت ب نس
ــع در  ــي واق ــي از 15128 اصل ــماره 1 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــی ــی نژادخوابجان ــک رســمی وراث رضــا پهلوان الواســطه ازمال

10- رای شــماره  05250 1397603020260 مورخ 1397/03/28   
آقــاي علــي ســلطاني پــور بــه شناســنامه شــماره 83 كدملــي 
1199756695 صــادره شــهرضا فرزنــد تيمــور نســبت بــه 
ــع پــاك  ــه مســاحت 146.90 مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــي واق ــي از14915 اصل شــماره 47 فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
11- راي شــماره 06973 1397603020260 مــورخ 1397/04/21   
آقــاي محمدعلــي رفيعــي بــه شناســنامه شــماره 59 كدملــي 
6219652312 صــادره فریــدن فرزنــد حســن نســبت بــه 
ــع پــاك  ــه مســاحت 210.65 مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــي واق ــي از14915 اصل شــماره 107 فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
12- راي شــماره 05130 1397603020260 مــورخ 1397/03/24  
آقــاي ابوالفضــل بورونــي كوپايــي بــه شناســنامه شــماره 
4418 كدملــي 5658881870 صــادره كوهپايــه فرزنــد حيــدر 
ــازه  ــاب مغ ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــه ســه دان نســبت ب
ــع از پــاك شــماره 986 فرعــی  ــه مســاحت 46.75 مترمرب ب
از 15177 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
13- راي شــماره 05131 1397603020260 مورخ 1397/03/24   
ــماره 3444  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي كوپائ ــا بورون ــاي رض آق
كدملــي 5658871778 صــادره كوهپايــه فرزنــد حيدرنســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه 
ــی از  ــماره 986 فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 46.75 مترمرب مس

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق 15177 اصل
ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال

14- راي شــماره 12948 1396603020260 مــورخ 1396/07/22   
آقــاي عليرضــا رفيعــي قهســاره بــه شناســنامه شــماره 2447 
ــد عبدالمحمــود  كدملــي 1286703271 صــادره اصفهــان فرزن
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 105.60 
ــع در  ــي واق ــي از14915 اصل ــاك شــماره 80 فرع ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
15 - راي شــماره 16758 1396603020260 مورخ 1396/09/25  
خانــم ربابــه روســتازاده شــيخ يوســفي بــه شناســنامه شــماره 
ــم  ــد رحي ــان فرزن ــي 1287527531 صــادره اصفه 524 كدمل
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
مســاحت  27.86  مترمربــع پــاك شــماره 560  فرعــي از452  
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
16- راي شــماره 16755 1396603020260 مــورخ 1396/09/25  
خانــم عفــت چلونگــر بــه شناســنامه شــماره 41845 كدملــي 
ــگ  ــه دان ــدر در س ــد حي ــان فرزن ــادره اصفه 1280844019 ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  27.86  
مترمربــع پــاك شــماره 560  فرعــي از452  اصلــي واقــع در 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
17- راي شــماره 02613 1397603020260 مــورخ 1397/02/16  
اقــای ســیدرضا کرمانــی القریشــی  به شناســنامه شــماره 936 
ــد سیدرســول  كدملــي 1284919447  صــادره اصفهــان  فرزن
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه اســتثنابهاثمنیه 
اعیانــی ان  بــه مســاحت 364.50  مترمربــع از پــاك شــماره 
24 فرعــی از 14458 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ارشــاد شــیرانی
18- راي شــماره 03903 1397603020260 مــورخ 1397/03/02 
خانــم عفــت چلونگــر بــه شناســنامه شــماره 41845 كدملــي 
ــگ  ــه دان ــدر در س ــد حي ــان فرزن ــادره اصفه 1280844019 ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  54.57  
مترمربــع پــاك شــماره 560  فرعــي از452  اصلــي واقــع در  
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
19- راي شــماره 03904 1397603020260 مــورخ 1397/03/02 
خانــم ربابــه روســتازاده شــيخ يوســفي بــه شناســنامه شــماره 
ــم  ــد رحي ــان فرزن ــي 1287527531 صــادره اصفه 524 كدمل
در در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه 
مســاحت  54.57  مترمربــع پاك شــماره 560  فرعــي از452  
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  07254 شــماره  راي   -20
1397/04/27  آقــاي منصــور خســرويان چــم پيــري بــه 
شناســنامه شــماره 4 كدملــي 6209831850 صــادره بــاغ 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــقلي نس ــد عباس ــادران فرزن به
ســاختمان بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان به مســاحت 197.30 
مترمربــع پــاك شــماره 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک 

ــی ــی صولت ــی حقان ــمی غامعل رس
21- راي شــماره 04607 1397603020260 مــورخ 1397/03/13  
ــي  ــماره 2001 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــلي ب ــده توس ــم فري خان
ــي در  ششــدانگ   ــد عل ــان فرزن 1286873177 صــادره اصفه
ــاك  ــع پ ــاحت  47.40  مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ی
شــماره  924 فرعــي از 15179 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک 

رســمی طیبــه بیغمیــان
22- راي شــماره 16749 1396603020260 مورخ 1396/09/25   
خانــم عفــت چلونگــر بــه شناســنامه شــماره 41845 كدملــي 
ــگ  ــه دان ــدر در س ــد حي ــان فرزن ــادره اصفه 1280844019 ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  27.32  
مترمربــع پــاك شــماره 560  فرعــي از452  اصلــي واقــع در 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
23- راي شــماره 16747 1396603020260 مورخ 1396/09/25   
خانــم ربابــه روســتازاده شــيخ يوســفي بــه شناســنامه شــماره 
ــم  ــد رحي ــان فرزن ــي 1287527531 صــادره اصفه 524 كدمل
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
مســاحت  27.32  مترمربــع پــاك شــماره 560  فرعــي از452  
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  05237 شــماره  راي   -24
1397/03/28 آقــاي حســين مهــوري حبيــب آبــادي بــه 
شناســنامه شــماره 5181 كدملــي 6609382794 صــادره 
بــه ششــدانگ  نســبت  عباســعلي  فرزنــد  برخوارومیمــه 
ــماره 309  ــاك ش ــع پ ــاحت 230 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی شــهرداری اصفهان

مــورخ   1397603020260  04608 شــماره  راي   -25
ــه شناســنامه شــماره  ــده توســلي ب ــم فري 1397/03/13  خان
2001 كدملــي 1286873177 صــادره اصفهــان فرزنــد علــي در 
ــع  ــه مســاحت  139  مترمرب ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ  ی
پــاك شــماره  924 فرعــي از 15179 اصلــي واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــان ــه بیغمی ــک رســمی طیب ازمال
مــورخ   1397603020260  03075 شــماره  راي   -26
1397/02/23 اقــای ســعید صالحــی زاده  بــه شناســنامه 
شــماره 5474کدملی1287396070صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب احمــد بصــورت ششــدانگ یکب
148.62 مترمربــع از پــاک شــماره 346 فرعــی از 14915 
ــداری مبایعــه  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
ــری  ــم مه ــمی خان ــک رس ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی فقه
27- راي شــماره 03882 1397603020260 مورخ 1397/03/01  
خانــم عفــت چلونگــر بــه شناســنامه شــماره 41845 كدملــي 
ــگ  ــه دان ــدر در س ــد حي ــان فرزن ــادره اصفه 1280844019 ص
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب گاراژ  بــه مســاحت  551.83 
ــي واقــع در  ــع پــاك شــماره 560  فرعــي از 452 اصل مترمرب
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  03883 شــماره  راي   -28
1397/03/01  خانــم ربابــه روســتازاده شــيخ يوســفي بــه 
صــادره   1287527531 شــماره 524 كدملــي  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد رحيــم در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک 
بــاب گاراژ  بــه مســاحت  551.83 مترمربــع پــاك شــماره 560  

فرعــي از 452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

29- راي شــماره 05261 1397603020260 مورخ 1397/03/28  
ــي  ــه شناســنامه شــماره 996 كدمل ــان ب ــاب نصوحي ــم رب خان
ــه  ــبت ب ــر نس ــد جعف ــان فرزن ــادره اصفه 1286467845 ص
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 88.15 مترمربــع 
پــاك شــماره 41 فرعــي از14458 اصلــي واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ازمالــک رســمی حســن صادقــی برزانــی
مــورخ   1397603020260  06586 شــماره  راي   -30
1397/04/14  آقــاي مجيــد راجــي به شناســنامه شــماره 1981 
كدملــي 1286667607 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس بصورت 
ــاحت  ــه مس ــاری اداری ب ــاختمان تج ــاب س ــدانگ  یکب شش
35.46 مترمربــع از پــاك شــماره 309  اصلــي واقــع در بخش 
16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه 

ازمالــک رســمی رضــا کــرم زاده بلوچــی و زهــره کیانــی پــور
مــورخ   1397603020260  03832 شــماره  راي   -31
1397/02/31 و رای اصاحــی شــماره139760302026005888 
ــه روســتازاده شــيخ يوســفي  ــم رباب مــورخ 1397/04/03 خان
ــادره  ــي 1287527531 ص ــماره 524 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم در س ــد رحي ــان فرزن اصفه
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 28.72 مترمربــع پاك شــماره 
560  فرعــي از 452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ    1397603020260  03831 شــماره  راي   -32
1397/02/31  و رای اصاحــی شــماره139760302026005886 
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــت چلونگ ــم عف ــورخ 1397/04/03  خان م
شــماره 41845 كدملــي 1280844019 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حيــدر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه به 
مســاحت 28.72 مترمربــع پــاك شــماره 560  فرعــي از 452 
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  04256 شــماره  راي   -33
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــا روناس ــاي رض 1397/03/07  آق
553 كدملــي 1284865339 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
257.20 مترمربــع از پــاك شــماره 13900 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــد ــی باش م
مــورخ   1395603020260  03769 شــماره  راي   -34
1395/02/30 و رای اصاحــی شــماره139760302026005893 
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــت چلونگ ــم عف ــورخ 1397/04/03  خان م
شــماره 41845 كدملــي 1280844019 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حيــدر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  
ــي  ــماره 560  فرع ــاك ش ــع پ ــاحت  27.86مترمرب ــه مس ب
ــه خــود  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــي واق از452  اصل

ــی باشــد    ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ   1397603020260  03779 شــماره  راي   -35
ــماره139760302026005890  ــی ش 1397/02/30 و رای اصاح
ــه روســتازاده شــيخ يوســفي  ــم رباب مــورخ 1397/04/03 خان
ــادره  ــي 1287527531 ص ــماره 524 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم در س ــد رحي ــان فرزن اصفه
ــاك  ــع پ ــاحت  27.86 مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ی
شــماره 560  فرعــي از 452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1396603020260  22226 شــماره  راي   -36
1396/12/28 خانــم زهــرا الماســي زفــره ئــي بــه شناســنامه 
ــد  ــه فرزن ــادره کوهپای ــي 5659494625 ص ــماره 55 كدمل ش
عبــاس در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 114.70 
مترمربــع پــاك شــماره  74 فرعــي از 14915 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  05079 شــماره  راي   -37
ــه  ــه ب ــان مبارك ــه محمودي ــت ال ــاي رحم 1397/03/23   آق
ــه  ــادره مبارک ــي 5419080710 ص ــماره 67 كدمل ــنامه ش شناس
فرزنــد عباســعلي نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــي  ــماره 15001  اصل ــاك ش ــع از پ ــاحت 66.50  مترمرب مس
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1397603020260  03827 شــماره  راي   -38
1397/02/31 و رای اصاحــی شــماره139760302026005879 
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــت چلونگ ــم عف ــورخ 1397/04/03 خان م
شــماره 41845 كدملــي 1280844019 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حيــدر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه 
بــه مســاحت 28 مترمربــع پــاك شــماره 560  فرعــي از 452 
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  03830 شــماره  راي   -39
1397/02/31  و رای اصاحــی شــماره139760302026005878 
مــورخ 1397/04/03  خانــم ربابــه روســتازاده شــيخ يوســفي 
ــادره  ــي 1287527531 ص ــماره 524 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم در س ــد رحي ــان فرزن اصفه
ــاك شــماره  ــع پ ــه مســاحت 28 مترمرب ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی
560  فرعــي از 452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
مــورخ   1397603020260  07257 شــماره  راي    -40
1397/04/27  خانــم رقيــه باقــري كچــي بــه شناســنامه 
ــد  ــه فرزن ــادره كوهپاي ــي 5659074601 ص ــماره 591 كدمل ش
حيــدر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــي  ــاك شــماره 15180 اصل ــع پ ــه مســاحت 142.80 مترمرب ب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی زیــن الدیــن کرباســی 

فــر
41- راي شــماره 07259 1397603020260 مورخ 1397/04/27  
آقــاي رضــا باقــري كچــي بــه شناســنامه شــماره 15 كدملــي 
5659468446 صــادره كوهپايــه فرزنــد حيــدر نســبت به ســه 
ــه بــه مســاحت 142.80  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع پــاك شــماره 15180 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک 

رســمی زیــن الدیــن کرباســی فــر
مــورخ   1397603020260  03762 شــماره  راي   -42
1397/02/30  و رای اصاحــی شــماره139760302026005873 
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــت چلونگ ــم عف ــورخ 1397/04/03  خان م
شــماره 41845 كدملــي 1280844019 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حيــدر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  
ــي  ــماره 560  فرع ــاك ش ــع پ ــاحت  27.32 مترمرب ــه مس ب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــي واق از 452 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

مــورخ   1397603020260  03766 شــماره  راي   -43
1397/02/30   و رای اصاحی شــماره139760302026005875 
ــه روســتازاده شــيخ يوســفي  ــم رباب مــورخ 1397/04/03 خان
ــادره  ــي 1287527531 ص ــماره 524 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم در س ــد رحي ــان فرزن اصفه
ــاك  ــع پ ــاحت  27.32 مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ی
شــماره 560  فرعــي از 452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1397603020260  04238 شــماره  راي   -44
ــماره 7  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــا زارع ــاي رض 1397/03/07 آق
كدملــي 1291300023 صــادره اصفهــان فرزنــد ولــي اله نســبت 
بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 24.81 مترمربــع از 
ــع در بخــش 5  ــي واق ــی از 15179 اصل ــاك شــماره 16 فرع پ
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــیروانی ــعودخان ش ــمی میرزامس ــک رس ازمال
مــورخ   1397603020260  03715 شــماره  راي   -45
شــماره139760302026005912  اصاحــی  رای   1397/02/30
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــت چلونگ ــم عف ــورخ 1397/04/03  خان م
شــماره 41845 كدملــي 1280844019 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حيــدر بصــورت  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغازه 
ــي  ــماره 560 فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 27.18 مترمرب ــه مس ب
ــه خــود  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــي واق از452  اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ   1397603020260  03717 شــماره  راي   -46
1397/02/30  رای اصاحــی شــماره139760302026005913 
ــه روســتازاده شــيخ يوســفي  ــم رباب مــورخ 1397/04/03 خان
ــادره  ــي 1287527531 ص ــماره 524 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
اصفهــان فرزنــد رحيــم بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ــع از  ــاحت 27.18 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب شش
پــاك شــماره 560 فرعــي از452  اصلــي واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1397603020260  05099 شــماره  راي   -47
ــه شناســنامه شــماره  1397/03/23 آقــاي مهــدي بشــيري ب
1791 كدملــي 1291627618 صــادره اصفهــان فرزنــد اكبــر 
نســبت بــه 1.65 ســهم مشــاع از9 ســهم ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 269.67  مترمربــع از پــاك شــماره 467 فرعــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــي واق از 99 اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1397603020260  05098 شــماره  راي   -48
ــنامه  ــه شناس ــزي ب ــي ج ــا فداي ــاي عليرض 1397/03/23 آق
شــماره 43817 كدملــي 1280326948 صــادره اصفهــان فرزند 
ــه 1.9 ســهم مشــاع از9 ســهم ششــدانگ  حســين نســبت ب
ــع از پــاك شــماره  ــه مســاحت 269.67  مترمرب ــه ب یکبابخان
467 فرعــی از 99 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان که 

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
مــورخ   1397603020260  05097 شــماره  راي   -49
1397/03/23 خانــم مــژده سيســتاني بــه شناســنامه شــماره 
ــي  ــد عل ــادان فرزن ــادره آب ــي 1815654414 ص 3746 كدمل
نســبت بــه 1.65 ســهم مشــاع از9 ســهم ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 269.67  مترمربــع از پــاك شــماره 467 فرعــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــي واق از 99 اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
50- راي شــماره 05096 1397603020260 مورخ 1397/03/23   
ــماره 170  ــنامه ش ــه شناس ــزي ب ــان ج ــر حاتمي ــاي ناص آق
كدملــي 5110539650 صــادره برخوارومیمــه فرزنــد يدالــه 
نســبت بــه 1.9 ســهم مشــاع از9 ســهم ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 269.67  مترمربــع از پــاك شــماره 467 فرعــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــي واق از 99 اصل

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
51- راي شــماره 09095 1397603020260 مورخ 1397/03/23   
ــماره 178  ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ــان ج ــم حاتمي ــم مري خان
فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290366675 كدملــي 
غامحســين نســبت به 1.9 ســهم مشــاع از9 ســهم ششــدانگ 
ــع از پــاك شــماره  ــه مســاحت 269.67  مترمرب ــه ب یکبابخان
467 فرعــی از 99 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان که 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  05083 شــماره  راي   -52
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتكي ب ــاد اس ــاي قب 1397/03/23 آق
1843 كدملــي 5759337130 صــادره چــادگان فرزنــد محمــد 
زمــان نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 279.75  
مترمربــع از پــاك شــماره 48 فرعــی از 14874  اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  06952 شــماره  راي   -53
ــه شناســنامه شــماره  ــاي احمــد منصــوري ب 1397/04/21 آق
ــه  ــد يدال ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1286598389 ص 408 كدمل
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 80.44 
مترمربــع پــاك شــماره 15156 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک 

ــادی ــیرانی بیداب ــول ش ــم بت ــمی خان رس
مــورخ   1397603020260  07273 شــماره  راي   -54
1397/04/27   آقــاي علــي حبيبــي چادگانــي بــه شناســنامه 
شــماره 236 كدملــي 1755501676 صــادره اهــواز فرزنــد 
حســين نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 253 
مترمربــع پــاك شــماره 309 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک 

ــه عباســی  ــح ال رســمی ذبی
مــورخ   1397603020260  05084 شــماره  راي   -  55
1397/03/23  آقــاي آيــت الــه غاميــان نقنــه بــه شناســنامه 
شــماره 27 كدملــي 4650562546 صــادره بروجــن فرزند علي 
اكبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 246.50  
مترمربــع از پــاك شــماره 480 فرعــی از 15177  اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  07282 شــماره  راي   -56
1397/04/27  آقــاي ســيد ناصــر محمديــان جــزي بــه 
شناســنامه شــماره 43 كدملــي 5110444821 صــادره برخــوار 
فرزنــد ســيد اســمعيل نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 174.10 مترمربــع پــاك شــماره 545 فرعــي از 
99 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــدی  ــک رســمی عی ــع الواســطه ازمال ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

محمدصادقــی
مــورخ   1397603020260  07296 شــماره  راي   -57
1397/04/27  آقــاي ســيدعلي فلســفي بــه شناســنامه 
ــد  ــمیرم فرزن ــادره س ــي 1209073153 ص ــماره 8290 كدمل ش
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ســيدعباس نســبت ب
105.10 مترمربــع پــاك شــماره 13900 اصلــي واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــانی ــماعیل کش ــمی اس ــک رس ازمال
58- راي شــماره 05086 1397603020260 مورخ 1397/03/23   
ــه شناســنامه شــماره 284  ــاي محمــود محمــدي اشــني ب آق
ــر  ــي اكب ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1286512077 ص كدمل
نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 38.35  
ــع در بخــش 5  ــي واق ــاك شــماره 15178  اصل ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1397603020260  05248 شــماره  راي   -59
1397/03/28  آقــاي حســين صديقــي مورنانــي به شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1284015572 ص ــماره 235 كدمل ش
رجــب نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 232.03 
مترمربــع پــاك شــماره 143 فرعــی از 14874 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــی مورنان ــک رســمی رجــب صدیق الواســطه ازمال
ــورخ 1397/02/19    60- راي شــماره 02826 1397603020260 م
خانــم فريــده ايزديــان بــه شناســنامه شــماره 1 كدملــي 
ــورت  ــول بص ــد عبدالرس ــهرضا فرزن ــادره ش 1199755877 ص
ــع از  ــه مســاحت 198.50 مترمرب ــه  ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــع در بخــش 5  ــي واق ــي از14915 اصل ــاك شــماره 121 فرع پ
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

61- راي شــماره 07283 1397603020260 مورخ 1397/04/27  
ــي  ــماره 17048 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــون ب ــي افش ــاي عل آق
2390143512 صــادره نورابادممســنی فرزنــد يــاري نســبت بــه 
ــه بــه مســاحت 189.35 مترمربــع پــاك  ششــدانگ یکبابخان
شــماره 658 فرعــي از99 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
62- راي شــماره 05089 1397603020260 مــورخ 1397/03/23  
خانــم فاطمــه توكلــي قهجاورســتاني بــه شناســنامه شــماره 30 
ــين  ــد غامحس ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1291647813 ص كدمل
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع از پــاك شــماره13263 اصلــی و13263.1   128.35  مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــه رئیســی ــک رســمی فــرج ال عــادی مــع الواســطه ازمال
63- راي شــماره 07769 1397603020260 مــورخ 1397/05/06  
ــماره 873  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــر كوپاي ــا جعف ــاي عليرض آق
كدملــي 1286628024 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد علــي در 
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب گاراژ  بــه مســاحت 
ــي  ــي از 13900 اصل ــماره -  فرع ــاك ش ــع پ 293.60  مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه نامــه عادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی براتعلــی امینــی دهقــی و لطــف 
ــم  ــرا خان ــی و زه ــی دهق ــه امین ــی و فاطم ــی دهق ــی امین عل

میــرزا صالحــی دهقــی و محمدحســین نقیــان 
64- راي شــماره 07772 1397603020260 مــورخ 1397/05/06 
ورثــه آقــاي عباســعلي ذكــري اصفهانــي بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1287662889 ص ــماره 929 كدمل ش
ــاط )همســر( و فاطمــه  ــای زهــره گل دوز خی ابوالقاســم بنامه
ذکــری اصفهانــی و ســمانه ذکــری اصفهانــی و علیرضــا ذکــری 
اصفهانــی و محمدرضــا ذکــری اصفهانــی )فرزنــدان( بموجــب 
ــورای  ــعبه 10 ش ــورخ 1394/06/14 ش ــت 2932 م ــر وراث حص
ــاع از  ــگ مش ــون ارث در دو دان ــان بقان ــاف اصفه ــل اخت ح
ــع  ــه مســاحت 293.60  مترمرب ــاب گاراژ  ب ششــدانگ  یــک ب
پــاك شــماره -  فرعــي از 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک 
رســمی براتعلــی امینــی دهقــی و لطــف علــی امینــی دهقــی و 
فاطمــه امینــی دهقــی و زهــرا خانــم میــرزا صالحــی دهقــی و 

محمدحســین نقیــان
65- راي شــماره 07759 1397603020260 مــورخ 1397/05/06  
ــي  ــماره 1686 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــدي ب ــد زاه ــاي احم آق
ــگ  ــد در دو دان ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه 1285567188 ص
ــاحت 293.60   ــه مس ــاب گاراژ  ب ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش مش
ــع در  ــي واق ــي از 13900 اصل ــماره -  فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه ازمالــک رســمی براتعلــی امینــی دهقــی و لطــف علی 
ــرزا  ــم می ــی دهقــی و زهــرا خان ــی دهقــی و فاطمــه امین امین

صالحــی دهقــی و محمدحســین نقیــان
66- راي شــماره 05259 1397603020260 مورخ 1397/03/28 
آقــاي ماشــاءاله امينــي موســي آبــادي بــه شناســنامه شــماره 
ــه  ــد حبيــب ال ــان فرزن ــي 5129857518 صــادره دهاق 1 كدمل
ــاحت 83.20  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــع در  ــي واق ــي از452 اصل ــماره 559 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  04235 شــماره  راي   -67
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــي كفران ــد آقائ ــای محم 1397/03/07  آق
شــماره 45069 كدملــي 1282374966 صــادره اصفهــان فرزنــد 
يحيــي نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 169.80 
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــماره 15178 اصل ــاك ش ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

68- راي شــماره 12121 1395603020260 مــورخ 1395/07/25  
آقــاي  مرادعلــي الماســي کنــدري بــه شناســنامه شــماره 329 
ــي در   ــد راه عل ــردگان فرزن ــادره  ل ــي 6329807744 ص كدمل
ــه مســاحت   ــاب  ســاختمان مســکونی   ب ششــدانگ  یــک ب
178.35  مترمربــع پــاك شــماره   30  فرعــي از  13900 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
ــورخ 1397/04/20   ــماره 06911 1397603020260 م 69- راي ش
ــه شناســنامه شــماره 2 كدملــي  ــور محمــد شمســي ب آقــاي ن
ــورت  ــي بص ــد چراغعل ــهر فرزن ــادره فريدونش 1129690814 ص
ــع از  ــاحت 161.33 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــع در بخــش 5  ــي واق ــي از 15179 اصل ــاك شــماره 26 فرع پ
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه  ــان خری ثبــت اصفه

ــه ســعادت ازمالــک رســمی نعمــت ال
70- راي شــماره 07937 1397603020260 مــورخ 1397/05/07 
آقــاي محســن يعقوبــي شــيراني بــه شناســنامه شــماره 4286 
كدملــي 1285121325 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان بصورت 
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 136 مترمربــع از پــاك 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــماره 13900 اصل ش

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
71- راي شــماره 07104 1397603020260 مــورخ 1397/04/23  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــم ميرزائ ــه هاش ــزت ال ــاي  ع آق
378 كدملــي 4171674832 صــادره اليگــودرز فرزنــد عليجــان 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان در س
مســاحت  163.02  مترمربــع پــاك شــماره 55  فرعــي از 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق 14874 اصل
ــک رســمی مســعود  مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمال

ــدی  احم
72- راي شــماره 07101 1397603020260 مــورخ 1397/04/23 
خانــم فاطمــه نجفــي بــه شناســنامه شــماره 20 كدملــي 

4172578675 صــادره اليگــودرز فرزنــد اصغــر در ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  163.02  
مترمربــع پــاك شــماره 55  فرعــي از 14874 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه ازمالــک رســمی مســعود احمــدی
73- راي شــماره 06279 1397603020260 مــورخ 1397/04/10 
ــي  ــماره 1 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي برات ــد قل ــاي محم آق
1129673200 صــادره فریدونشــهر فرزنــد اســفنديار در ســه 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ  ی دان
300.55  مترمربــع پــاك شــماره 118  فرعــي از 14915 اصلــي 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــر ســودانیها ــک رســمی جعف عــادی مــع الواســطه ازمال
74- راي شــماره 06282 1397603020260 مــورخ 1397/04/10   
ــي  ــماره 2 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــون برات ــم زهراخات خان
1129712451 صــادره فریدونشــهر فرزنــد مختــار در  ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  300.55  
مترمربــع پــاك شــماره 118  فرعــي از 14915 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه ازمالــک رســمی جعفــر ســودانیها
مــورخ   1397603020260  04236 شــماره  راي   -75
ــنامه  ــه شناس ــام ب ــادق حس ــد ص ــاي محم 1397/03/07  آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1286087996 ص ــماره 2172 كدمل ش
فضــل الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 89.10 
ــع در بخــش 5  ــي واق ــاك شــماره 14938 اصل ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
76- راي شــماره 06589 1397603020260 مــورخ 1397/04/14   
ــماره 1834  ــنامه ش ــه شناس ــيني ب ــي س ــي قربان ــاي عل آق
ــد  ــد احم ــهر فرزن ــاهين ش ــادره ش ــي 5110203326 ص كدمل
بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 253.65 
مترمربــع از پــاك شــماره 309 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک 

رســمی ابوالقاســم رفیعــی
مــورخ   1397603020260  07293 شــماره  راي   -77
1397/04/27   آقــاي حســن قاســميان بــه شناســنامه شــماره 
73 كدملــي 5419532565 صــادره شــهرضا فرزنــد مصطفــي 
نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 171.40 مترمربــع پــاك شــماره 13900 اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد      
78- راي شــماره 07294 1397603020260 مورخ 1397/04/27  
آقــاي غامرضــا قاســميان بــه شناســنامه شــماره 967 كدملــي 
ــه  ــبت ب ــر نس ــد غضنف ــان فرزن ــادره اصفه 1288846479 ص
دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 171.40 
مترمربــع پــاك شــماره 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد      
79- راي شــماره 07295 1397603020260 مورخ 1397/04/27 
آقــاي علــي اكبــر قاســميان بــه شناســنامه شــماره 184 كدملي 
ــه  ــبت ب ــر نس ــد غضنف ــان فرزن ــادره اصفه 1289457999 ص
دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 171.40 
مترمربــع پــاك شــماره 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد       
80- راي شــماره 07957 1397603020260 مــورخ 1397/04/08 
ــماره 21  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــوي طالخونچ ــهريار عل ــاي ش آق
كدملــي 5419498774 صــادره مبارکــه فرزنــد كريــم نســبت 
بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 39.78 مترمربــع 
ــش 16  ــع در بخ ــي واق ــي از452 اصل ــماره 1169فرع ــاك ش پ
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد           
81- راي شــماره 22137 1396603020260 مــورخ 1396/12/27  
ــماره 2353  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا ابراهیم ــد رض ــای حمی اق
کدملــی1288077203 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد بصــورت 
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 109 متــر مربــع از پاک 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15183 اصل ــماره 7 فرع ش

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد              
82- راي شــماره 04270 1397603020260 مــورخ 1397/03/07   
آقــاي مهــدي شــاه پــوري بــه شناســنامه شــماره 1137 كدملــي 
1285915658 صــادره اصفهــان فرزنــد بهــرام نســبت بــه 
ــع از  ــه مســاحت 230 مترمرب ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق ــاك شــماره 309 اصل پ
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

مصطفــی جعفریــان صدیــق
83- راي شــماره 07877 1397603020260 مورخ 1397/05/06  
خانــم زهــرا زارعــي شــمس آبــادي بــه شناســنامه شــماره 856 
ــي در   ــد رجبعل ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1283960796 ص كدمل
ــع  ــه مســاحت  246  مترمرب ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ  ی
پــاك شــماره -  فرعــي از 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک 

رســمی مرتضــی صــدری
مــورخ   1397603020260  05075 شــماره  راي   -84
1397/03/23 خانــم فاطمــه رضائــي دليگانــي بــه شناســنامه 
فرزنــد  برخــوار  شــماره 27 كدملــي 5110522571 صــادره 
حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 215.27  
مترمربــع از پــاك شــماره 94 فرعــی از 14039 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــمعلی صدیق ــمی قاس ــک رس ــطه ازمال الواس
مــورخ        139760302026005268 شــماره    رای   -85
1397/03/28     آقــاي ســيد ابوالفضــل مرتضــوي اســد 
ــي 1249761352 صــادره  ــه شناســنامه شــماره 3 كدمل ــاد ب اب
ــگ مشــاع از  ــه چهاردان ــد ســيد هاشــم نســبت ب نائیــن فرزن
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 134.75 مترمربــع 
ــماره  ــه ش ــه ب ــي ک ــي از14915 اصل ــماره 6879 فرع ــاك ش پ
13091 فرعــی تبدیــل شــده واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــی اکبرمیرزائ
مــورخ         139760302026005270 شــماره    رای   -86
1397/03/28 خانــم منيــر دهقانــي طرزجانــي بــه شناســنامه 
اصفهــان  شــماره 73735 كدملــي 1281836664 صــادره 
فرزنــد قاســم نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــاك ش ــع پ ــاحت 134.75 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــی  ــماره 13091 فرع ــه ش ــه ب ــي ک ــي از14915 اصل 6879 فرع
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــده واق ــل ش تبدی
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی اکبرمیرزائی
مــورخ        139760302026006583 شــماره    رای   -87
ــه شناســنامه شــماره  ــور ب ــام چــراغ پ ــاي بهن 1397/04/13 آق
191 كدملــي 1755699972 صــادره اهــواز فرزنــد بهمــن بصورت 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200.40 مترمربع از 
پــاك شــماره 13900  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026007139 شــماره    رای   -88

1397/04/24 آقــاي محمــد محســني بــه شناســنامه شــماره 
2473 كدملــي 1286999944 صــادره اصفهــان فرزنــد يدالــه 
ــع از  ــه مســاحت 147.20 مترمرب ــه  ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــع در بخــش 5  ــي واق ــاك شــماره 201 فرعــي از14916 اصل پ
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ        139760302026006960 شــماره    رای   -89
1397/04/21آقــاي محمــد کريــم آبــاده بــه شناســنامه شــماره 
142 كدملــي 1289457573 صــادره اصفهــان فرزنــد رحمــت 
ــه مســاحت 88.92  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــه نســبت ب ال
ــع در  ــي واق ــي از14915 اصل ــماره 111فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139660302026013356 شــماره    رای   -90
1396/07/29  خانــم پروانــه عــرب کتکــي بــه شناســنامه 
شــماره 25 كدملــي 4621904310 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــماعيل بص اس
از14915  فرعــي   96 شــماره  پــاك  از  مترمربــع   133.84
ــداری مبایعــه  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق اصل
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حیــدر علــی زارعــی 

ــودانی س
مــورخ        139760302026005080 شــماره    رای   -91
ــنامه  ــه شناس ــاره ب ــي قهس ــا معلم ــاي رض 1397/03/23آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1286610419 ص ــماره 1609 كدمل ش
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــد طاهرنس محم
ــی از  ــماره 369 فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 176.60  مترمرب مس
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق 15177 اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139760302026005895 شــماره    رای   -92
1397/04/03آقــاي حميدرضــا شــفيعي علويجه به شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1290979111 ص ــماره 1470 كدمل ش
محمــد جعفــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه تجــاری 
ــي  ــماره 242 فرع ــاك ش ــع پ ــاحت 135.40 مترمرب ــه مس ب
ــداری  از14916 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خری
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی خداکــرم 

ــدری ــنی باباحی محس
مــورخ         139760302026007082 شــماره    رای   -93
1397/04/23آقــاي مرتضــي نژادســتاري بــه شناســنامه 
شــماره 27701 كدملــي 1282204521 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت   ــاب ســاختمان  ب ــک ب ــاس در ششــدانگ  ی عب
343  مترمربــع پــاك شــماره 86  فرعــي از452  اصلــي واقــع 
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139760302026004787 شــماره    رای   -94
ــه شناســنامه شــماره  ــم خديجــه قاســمي ب 1397/03/20خان
370 كدملــي 0052506169 صــادره تهــران فرزنــد محمــد علــي 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 23.30 
ــع در بخــش 5  ــي واق ــاك شــماره 15178 اصل ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــر ــه پاکف ــک رســمی فضــل ال ازمال
مــورخ        139760302026005241 شــماره    رای   -95
بــه شناســنامه  اعتزازيــان  1397/03/28آقــاي احمدرضــا 
اصفهــان  صــادره   1281828750 72956 كدملــي  شــماره 
فرزنــد مرتضــي نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــي  ــماره 13476 اصل ــاك ش ــع پ ــاحت 268.28 مترمرب مس
واقــع دربخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه نامــه عادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی غامحســین امیــن الرعایائــی

مــورخ         139760302026007279 شــماره    رای   -96
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــران ب ــرا رنجب ــم زه 1397/04/27خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1280902000 كدملــي   47642
ســيدمرتضي نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
238.85 مترمربــع پــاك شــماره 182 فرعــي از 15177 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
مــورخ          139760302026007563 شــماره    رای   -97
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــول عبائي ــم بت 1397/04/31خان
57895 كدملــي 1281675709 صــادره اصفهــان فرزنــد محمد 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
ــي  ــماره 14017 اصل ــاك ش ــع پ ــاحت  248.02  مترمرب مس
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــور ــدار پ ــین بنک ــمی حس ــک رس ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ع

مــورخ         139760302026007562 شــماره    رای   -98
ــه شناســنامه شــماره 9  1397/04/31 آقــاي منصــور توکلــي ب
كدملــي 1111597049 صــادره فاورجــان  فرزنــد محمــد در ســه 
ــه مســاحت   ــه  ب دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خان
248.02  مترمربــع پــاك شــماره  14017 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــور ــدار پ ــک رســمی حســین بنک الواســطه ازمال
مــورخ         139760302026005074 شــماره    رای   -99
1397/03/23آقــاي مجيــد يــار دوســتي بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــي 1288151624 صــادره اصفه شــماره 1252 كدمل
محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 131.64  
ــع در بخــش 5  ــي واق ــاك شــماره 15178 اصل ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــتی ــمی محمدیاردوس ــک رس ازمال
مــورخ          139760302026004251 شــماره    رای   -100
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــن الرعايائ ــر امي ــاي جعف 1397/03/07آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1287180108 ص ــماره 1246 كدمل ش
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان عبدالرســول نســبت ب
214.96 مترمربــع از پــاك شــماره 12 فرعــی از 13768 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ        139760302026004273 شــماره    رای   -101
1397/03/07آقــاي مصطفــي حاجــي دليگانــي بــه شناســنامه 
شــماره 2244 كدملــي 1286818494 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت 169  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــه نســبت ب نصرال
ــي واقــع در  ــع از پــاك شــماره 528 فرعــی از 99 اصل مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــی اصفهان ــک رســمی حیدرروحان الواســطه ازمال
مــورخ        139760302026003374 شــماره    رای   -102
1397/02/26آقــاي غامرضا خوشــبخت به شناســنامه شــماره 
183 كدملــي 4622497115 صــادره شــهرکرد فرزنــد قدمعلــي 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 302  
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــماره 14031 اصل ــاك ش ــع از پ مترمرب
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ         139760302026005082 شــماره    رای   -103
1397/03/23آقــاي منصــور خراســاني فردوانــي به شناســنامه 
شــماره 373 كدملــي 1283342413 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــماعيل نس اس
150.30  مترمربــع از پــاك شــماره 41 فرعــی از 14458  
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــع دربخــش 5 ثب ــي واق اصل
ــی  ــمی احمدرضائ ــک رس ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع  نام
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کوتاه اخبار 

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل 
خبر داد:

برخورداری 90 درصدی 
روستاهای اردبیل از نعمت گاز

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

فیــروز خدایــی اظهــار کــرد: براســاس اقدامــات انجام شــده، 
ــد در  ــده جدی ــزار و ۸۴۲ مصرف کنن ــش از ۶ ه ــال بی امس
ــی  ــی، تجــاری و صنعت ــم از خانگ ــف اع ــای مختل بخش ه
جــذب ایــن شــرکت شــده اســت کــه در همیــن راســتا تعداد 
ــه  ــن شــرکت ب ــدو تأســیس ای ــی از ب مشــترکان گاز طبیع

۴۵۷ هــزار ۲۶۸ مشــترک رســیده اســت.

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل، روســتاهای بهره منــد 
ــون  ــل را تاکن ــی در ســطح اســتان اردبی از نعمــت گاز طبیع
ــت  ــرد: جمعی ــان ک ــزار و ۱۲۵ روســتا برشــمرد و بی ــک ه ی
شــهری بهره منــد از گاز طبیعــی در ســطح اســتان نیــز 
صددرصــد و جمعیــت تحــت پوشــش روســتایی نیــز بیــش 
از ۹۰ درصــد اســت کــه تــاش و جدیــت بــر ایــن اســت تــا 
بتوانیــم تمامــی روســتاهای اســتان را از این نعمــت برخوردار 

کنیــم. 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل گفــت: اســتان اردبیل 
دارای ۲۹ شــهر اســت کــه تمامــی ســاکنان شــهرها از 
نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند، بــه طــوری کــه تعــداد 
خانوارهــای تحــت پوشــش گاز طبیعــی در شــهرها ۴۱۹ هــزار 
۲۲۹ خانــوار و تعــداد خانوارهــای روســتایی تحــت پوشــش 
گاز طبیعــی در اســتان اردبیــل ۱۱۴ هــزار و ۹۴۹ خانــوار 

هســتند. 
خدایــی دربــاره عملیــات شــبکه گذاری و نصــب انشــعاب ها 
ــزان ۳۸۱  ــه می ــون ب ــال تاکن ــدای س ــرد: از ابت ــح ک تصری
کیلومتــر شــبکه گاز بــه شــبکه های گازرســانی ایــن اســتان 
افــزوده شــده اســت کــه بــا ایــن وجــود میــزان شــبکه گذاری 
از ابتــدای تأســیس شــرکت تاکنــون بــه بیــش از ۹ هــزار و 
۲۰۰ کیلومتــر رســیده اســت و تعــداد ســه هــزار و ۴۳۹ عــدد 
ــده  ــب ش ــتان نص ــطح اس ــز در س ــد نی ــعاب گاز جدی انش
ــتان  ــطح اس ــده در س ــب ش ــعاب های نص ــداد انش ــه تع ک
 اردبیــل تاکنــون بــه ۲۲۵ هــزار و ۶۷۲ انشــعاب رســیده 

است. 
ــوط  ــت خط ــل از تقوی ــتان اردبی ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــاش و  ــزود: ت ــر داد و اف ــتان خب ــطح اس ــال گاز در س انتق
جدیــت بــر ایــن اســت تــا بــا تقویــت ایــن خطــوط زمینــه ای 
ــه تأمیــن گاز مشــکلی  ــا مشــترکان در زمین فراهــم شــود ت
ــداوم  ــوزه ت ــن ح ــانی ها در ای ــند و خدمات رس ــته باش نداش
داشــته باشــد تــا بتوانیــم زمینه ســاز جلــب رضایــت عمومــی 

شــویم.

شهردار مالرد حادثه تروریستی 
اهواز را محکوم کرد

مارد میاد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

ــت  ــه دس ــواز ب ــاه در اه ــردم بی گن ــه م ــهادت مظلومان ش
ــت. ــف آنهاس ــانه ضع ــاب نش ــد انق ــل ض عوام

در پــی حادثــه تروریســتی در شــهر اهــواز شــهردار مــارد این 
حادثــه تروریســتی و شــهادت مــردم بی گنــاه را بــه شــدت 
ــه شــرح ذیــل  محکــوم کــرد و در ایــن خصــوص پیامــی ب

اعــام نمــود.
در پــی حملــه تروریســتی و ناجوانمردانــه عوامــل ضــد 
ــام  ــان نظ ــمنان و بدخواه ــانده دش ــت نش ــاب و دس انق
ــم رژه  ــیه مراس ــه در حاش ــامی ک ــوری اس ــدس جمه مق
نیروهــای مســلح در گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس رخ 
داد، مهنــدس ســلگی ایــن اقــدام بی شــرمانه را بــه شــدت 

ــرد.  ــوم ک محک
در ایــن بیانیــه آمــده اســت امــروز میهــن عزیزمــان در ظــل 
توجهــات حضــرت ولــی عصــر )عــج( و بــا رهبــری داهیانــه 
امــام خامنــه ای توانســته اســت قله هــای ترقــی و پیشــرفت 
را یکــی پــس از دیگــری طــی نمــوده و خــود را بــه عنــوان 
مقتدریــن کشــور در منطقــه مطــرح نمایــد کــه ایــن موضــوع 

بــا مــذاق دشــمنان ســازگار نیســت. 
حادثــه تیرانــدازی اهــواز نشــان دهنده تــوان و قــدرت 
دشــمن نیســت، بلکــه نشــان از ذلــت آنــان اســت کــه مردم 

بی گنــاه را بــه شــهادت می رســانند. 
شــهردار مــارد در پایــان بــرای خانواده هــای معــزا و ســوگوار 
ــر و شــکیبایی مســئلت  ــان صب ــد من ــه از خداون ــن حادث ای

نمــود.

 کشف 4.5 میلیارد 
کاالی احتکارشده در کرمانشاه

 کرمانشاه
esfahan.kimia@gmail.com

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه از کشــف ۴ میلیــارد و 
۵۰۰ میلیــون ریــال لــوازم خانگــی احتکارشــده در کرمانشــاه 

بــا تــاش مأمــوران انتظامــی خبــر داد. 
ســردار منوچهــر امان اللهــی اظهــار داشــت: در راســتای طــرح 
مبــارزه بــا کاالی قاچــاق و احتــکار شــده، مأمــوران انتظامــی 
ــر  ــی ب ــری مبن شهرســتان کرمانشــاه پــس از دریافــت خب
احتــکار لــوازم خانگــی در یکــی از محله های شــهر کرمانشــاه 

رســیدگی بــه موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد. 
فرمانــده انتظامی اســتان کرمانشــاه افزود: مأمــوران کانتری 
بــا تحقیقــات گســترده اطاعاتــی توانســتند محــل احتــکار 
ــاه  ــهر کرمانش ــای ش ــی از محله ه ــی را در یک ــوازم خانگ ل
شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی نســبت بــه 

ــد.  ــدام کردن ــی از آن اق بازرس
امان اللهــی ادامــه داد: پــس از بازرســی از انبــار مدنظــر 
۵۵ دســتگاه یخچــال، ۱۵۰ دســتگاه بخــاری، ۴۰ دســتگاه 
ماشــین لباسشــویی و چهــار دســتگاه ماشــین ظرفشــویی 

کشــف شــد. 

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

ــزد درآمدهــای  ــع اســتان ی ــز مناب ــد و تجهي ــر ســتاد درآم  دبی
عمومــی، مالياتــی، مالكيــت دولــت، خدمــات و فــروش 
ــه   ــرد ک ــه ک ــه ارائ ــای متفرق ــم و خســارات و درآمده كاال، جرائ
براســاس ايــن گــزارش، درآمــد اســتان در ۵ ماهــه ســالجاری 
بــه بالــغ بــر ۵۲۳ ميليــارد تومــان رســيده كــه نســبت بــه ميــزان 

ــش دارد. ــد كاه ــوب ۲۰ درص مص
ــتان  ــتقيم اس ــای مس ــد ماليات ه ــزان درآم ــازی، مي ــی نم عل
شــامل اشــخاص غيردولتــی، حقــوق بخــش عمومــی، حقــوق 
ــال  ــل و انتق بخــش خصوصــی، مشــاغل، مســتغات، ارث، نق
ــادار  ــر، ســفته و اوراق به ســرقفلی، ســهام و امــاک، حــق تمب
ــا  ــارد تومــان اعــام كــرد و افــزود كــه در قيــاس ب را ۲۸۷ ميلي

ــد. ــان می ده ــش نش ــد كاه ــوب ۱۴ درص ــزان مص مي
وی تصریــح کــرد: ماليــات حقــوق بخــش عمومــی و ماليــات 
ــده  ــزارش ش ــان گ ــارد توم ــدت ۳۱ ميلي ــن م ــاغل در همي مش
ــر  اســت و ميــزان ماليات هــای غيرمســتقيم اعــم از ماليــات ب
ارزش افــزوده، عــوارض خــروج از كشــور، شــماره گذاری و نقــل 
ــه  ــرد ک ــام ك ــان اع ــارد توم ــل و... را ۲۱۵ ميلي ــال اتومبي و انتق
ــا ميــزان مصــوب ۲۲ درصــد كاهــش  ايــن ميــزان در قيــاس ب

يافتــه اســت.
مديــركل امــور اقتصــادی و دارایــی، ميــزان درآمدهــای ناشــی از 
ــارد تومــان  ــرون شــهری را ۳.۶ ميلي ــم رانندگــی درون و ب جرائ
اعــام نمــود كــه درآمــد وصولــی اســتان در ۵ مــاه ابتدای ســال، 
ــم  ــی، ۱ درصــد جرائ ــر ۹۶ درصــد درآمدهــای ماليات مشــتمل ب

و خســارات و ۳ درصــد خدمــات و فــروش كاال بــوده اســت.

کردستان
esfahan.kimia@gmail.com

ــه اجــرای ۷۱  ــا اشــاره ب مدیــرکل راه و شهرســازی کردســتان ب
پــروژه فعــال راه روســتایی در ســطح اســتان گفــت: بــا اتمــام 
ــفالته  ــب آس ــتان از راه مناس ــتای اس ــا ۱۶۳ روس ــن پروژه ه ای

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من
ــدود ۲۶۰  ــته ح ــال گذش ــرد: در دو س ــار ک ــی اظه ــهرام ملک ش
کیلومتــر راه روســتایی آســفالته احــداث شــده و نهضــت 
ــه  ــر چ ــت ه ــا جدی ــتان ب ــتایی در اس ــای روس ــازی راه ه بهس

دارد. ادامــه  تمام تــر 
ــای  ــازی راه ه ــرای بهس ــروژه ب ــز ۷۱ پ ــال نی ــزود: امس وی اف
روســتایی اســتان بــه طــور فعــال در حــال انجــام اســت کــه بــا 
ــر راه آســفالته روســتایی  ــا، ۳۳۵ کیلومت ــن پروژه ه اجــرای ای

جدیــد بــه مجمــوع راه هــای روســتایی اســتان افــزوده خواهــد 
شــد.

ــدی ۱۶  ــروژه بهره من ــداد پ ــن تع ــام ای ــه داد: اتم ــی ادام ملک
ــزار  ــدود ۶۵ ه ــی ح ــا جمعیت ــتا ب ــوار در ۱۶۳ روس ــزار خان ه
 نفــر از هموطنــان روســتایی از راه مناســب را بــه دنبــال خواهــد 

داشت.
ــرکل راه و شهرســازی کردســتان در ادامــه، ضمــن تشــکر  مدی
از مســاعدت های مدیــران وزارت راه و شهرســازی و به ویــژه 
وزیــر راه و شهرســازی و اســتاندار کردســتان، خواســتار تــداوم 
ایــن حمایت هــا و توجــه خــاص بــه منظــور اختصــاص اعتبارات 
ــرای رفــع محرومیت هــای اســتان کردســتان در حــوزه  ــژه ب وی
حمــل و نقــل و کاهــش فاصلــه اســتان بــا میانگین کشــوری در 

برخــورداری از راه مناســب شــد. 

استانها

 كاهش 20 درصدی درآمد استان یزد 
در 5 ماهه ابتدایی سال 1397

 اجرای 71 پروژه آسفالت و بهسازی راه روستایی 
در کردستان

کوتاه از استان ها
برگزاری جلسه شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی قم 
محمد توکلی

M.Tavakoli@eskimia.ir

قم

ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــه ش ــن جلس نوزدهمی
ــه دبیــری اتــاق بازرگانــی، صنایــع،  خصوصــی اســتان قــم ب
ــرم  ــتاندار محت ــور اس ــا حض ــم و ب ــاورزی ق ــادن و کش مع
ــایر  ــردم و س ــرم م ــده محت ــادی نماین ــم، امیرآب ــتان ق اس
مدیــران و مســئولین محتــرم دولتــی و تشــکل های بخــش 

ــد. ــزار ش ــی برگ خصوص

در طــی ایــن جلســه کــه بــا هــدف بررســی و حــل مشــکات 
ــی ریاســت  ــزار شــد، خاک موجــود در حــوزه گردشــگری برگ
محتــرم اتــاق بازرگانــی قــم، ضمــن عــرض تســلیت شــهادت 
جانســوز امــام حســین)ع(، برخــی مشــکات و موضوعــات 
مهــم حــوزه گردشــگری از جملــه عدم تقســیط عــوارض تراکم 
ســاخت تأسیســات گردشــگری توســط شــهرداری و تســهیل 
ــرای احــداث تأسیســات گردشــگری،  ــذاری اراضــی ب در واگ
اعمــال تعرفه هــای آب و بــرق و عــوارض و مالیــات و... 
مطابــق مقــررات و دســتورالعمل ها و نیــز بررســی مشــکات 
ــرم  ــراف ح ــای اط ــه هتل ه ــافران ب ــال مس ــود در انتق موج
ــرح  ــاز را مط ــاز و غیرمج ــافرخانه های مج ــن مس و همچنی
ــرم و توســط رؤســای  ــا حضــور اســتاندار محت ــه ب ــد ک کردن
ســازمان های مربوطــه مــورد بحــث قــرار گرفــت و اصاحــات 
ــت و  ــورت پذیرف ــود ص ــکات موج ــع مش ــت رف الزم در جه

ــات الزم در ایــن جلســه انجــام شــد. مصوب
بــا  پایــان، صادقــی اســتاندار محتــرم اســتان قــم  در 
بیــان اینکــه بیــش از ۵۰ درصــد اقتصــاد اســتان قــم از 
ــذب  ــت: ج ــار داش ــود اظه ــن می ش ــات تأمی ــش خدم بخ
ــه  ــرای آنهــا در ایــن حــوزه ب ســرمایه گذار و اطمینان ســازی ب
نفــع اســتان و اقتصــاد اســتان اســت و بــا ســرمایه گذاری در 
صنعــت گردشــگری، شــاهد رونــق اشــتغال پایــدار و اقتصــاد 

ــود. ــم ب اســتان خواهی
ان شــاءهللا ایــن پیشــرفت و رونــق بــا همــکاری همــه 
ــد. ــد ش ــل خواه ــازمان ها حاص ــی و س ــتگاه های دولت دس

 مدیرکل آموزش و پرورش 
استان زنجان خبر داد:

افزایش 10 هزار نفری دانش آموزان 
در سال تحصیلی جاری

زنجان
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجــان گفــت: امســال 
ــه  ــش یافت ــر افزای ــزار نف ــتان ۱۰ ه ــوزان اس ــداد دانش آم تع

اســت.
ــه در ســال  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــم رشــتچی اظه مری
تحصیلــی ۹۸-۹۷ بــرای نخســتین بــار پایــه تحصیلــی 
دوازدهــم در مــدارس اســتقرار می یابــد نیــاز بــود تــا موضــوع 

ــال شــود. ــت دنب ــا جدی ــی ب ســاماندهی تحصیل
ایــن مســئول ادامــه داد: در ســال جاری بــر اســاس تغییــرات، 
ــام  ــه نظ ــرورش ب ــوزش و پ ــی در آم ــام آموزش ــتقرار نظ اس
ــال  ــت س ــده اس ــاش ش ــد. ت ــدا می کن ــر پی ۶-۳-۳ تغیی
ــی  ــاز شــود و در ســال تحصیل ــدون مشــکل آغ ــی ب تحصیل
ــوزان  ــداد دانش آم ــد و تع ــم نمان ــدون معل ــد کاســی ب جدی
در نواحــی و مناطــق ۱۴ گانــه ایــن اســتان در ســال تحصیلــی  
۹۸-۹۷ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۰ هــزار نفــر 

افزایــش یافتــه اســت.

احداث آزادراه شیراز - اصفهان 
آلودگی زیست محیطی ندارد

شیراز
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــرکل راه و شهرســازی فــارس گفــت: احــداث آزادراه 
شــیراز-اصفهان به ویــژه در قطعــه هشــت آن کــه از کانشــهر 
شــیراز می گــذرد، آلودگــی بــه دنبــال نــدارد یــا بســیار ناچیــز 

خواهــد بــود.
ــی از  ــری در یک ــار توییت ــه انتش ــاره ب ــا اش ــکاور ب ــروز ت فی
اعضــای شــورای  از  یکــی  توســط  شــبکه های مجــازی 
ــرای ایــن  ــروز آلودگــی و مشــکل ب ــر ب شــهر شــیراز مبنــی ب
کانشــهر در صــورت احــداث بخشــی از آزادراه شــیراز-اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: قطعــه هشــت در حــال مطالعــه ایــن آزادراه 

ــرم شــورای شــهر شــیراز اســت. ــن عضــو محت مدنظــر ای
وی افــزود: کســی کــه بــه صراحــت از آلودگــی بخشــی از ایــن 
ــد  ــد بای ــیراز می گوی ــهر ش ــه کانش ــرازیری آن ب آزادراه و س
بــا تجزیــه و تحلیــل، عــدد و مســتندات ارائــه کنــد و میــزان 
ترافیــک و حجــم ناشــی از ترافیــک خودروهــا کــه آلودگــی به 

جــای می گذارنــد را بــه مــا اعــام کنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بخشــی از آزاد راه شــیراز-اصفهان کــه 
از شــیراز می گــذرد آلودگــی نــدارد و اگــر هــم آلودگــی ایجــاد 
شــود بســیار ناچیــز اســت و تأثیــری بــر هــوای موجــود ایــن 
کانشــهر نــدارد، خاطرنشــان کــرد: اعتقــادی بــه آلودگــی ایــن 
آزادراه کــه یــک بزرگــراه شــهری محســوب می شــود، نداریــم.

ــن  ــه هشــت ای ــی قطع ــات اجرای ــرد: مطالع ــار ک ــکاور اظه ت
آزادراه کــه از شــیراز می گــذرد در حــال انجــام اســت و بــه تبــع 
آن ارزیابــی زیســت محیطی و مطالعــات زیســتی محیطی 

نیــز پیوســت خواهــد شــد.
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سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
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ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
سیســتان و بلوچســتان، گردشــگری مذهبــی را ظرفیتــی 

ــرد. ــوان ک ــتان عن ــتان و بلوچس ــوب در سیس ــیار خ بس
ــه اینکــه همــه ســاله  ــا توجــه ب ــزود: ب ــی اف علیرضــا جالزای
زائــران پاکســتانی مشــتاق زیــارت اباعبــدهللا الحســین )ع( بــا 
گــذر از ایــن اســتان بــه کربــای معلــی و ســایر اماکــن زیارتــی 
کشــور مشــرف می شــوند تمــام تاش هــا بــا همــکاری 
نهادهــای مختلــف بــه کار بســته شــده تــا از این ظرفیــت برای 
ــگ  ــران اســامی و نشــان دادن فرهن ــن نقطــه از ای ــق ای رون

غنــی مــردم ایــران بــه مــردم پاکســتان اســتفاده کــرد.
وی اظهــار کــرد: برنامه ریــزی شــد بــرای هــر شهرســتان یــک 

محصــول شناســایی و معرفــی و ســپس منطقــه بــا برنــد آن 
محصــول معرفــی شــود، گردشــگری مذهبــی هــم یکــی دیگر 
از راه هــای جــذب گردشــگر اســت و بــا توجــه بــه ایــن نقــش، 
مصــوب شــد تــا هــر ســال مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری در ایــام محــرم و صفــر، رئیــس ســتاد 

زائــران اربعیــن باشــد.
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
سیســتان و بلوچســتان، گفــت: شناســایی شــاخص های 
ــی  ــادی دارد و برنامه های ــت زی ــتان اهمی ــگری در اس گردش
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــده اس ــن ش ــه آن تدوی ــیدن ب ــرای رس ب
ــتان،  ــته در ۱۹ شهرس ــال گذش ــتان، س ــناخت اس ــت ش اهمی
ــا بهره بــردن از فرهنــگ اصیــل مــردم هــر منطقــه  نــوروزگاه ب

ــد. ــاد ش ایج

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

ــع دســتی توســط ســازمان  گواهــی کیفیــت محصــوالت صنای
میــراث فرهنگــی کشــور بــه ۵ هنرمنــد شهرســتان گــرگان اعطــا 

شــد.
یاســر قندهــاری رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان گــرگان در خصــوص چگونگــی انتخاب 
ایــن هنرمنــدان از میــان هنرمنــدان شهرســتان اظهــار داشــت: 
ــراث فرهنگــی  ــه اول و پــس از فراخــوان ســازمان می در مرحل
کشــور در راســتای معرفــی هنرمنــدان بــرای اعطــای گواهی نامــه 
براســاس ســهمیه ای کــه از ســوی ســازمان بــرای هر شهرســتان 
ــه  ــا بررســی های صــورت گرفت ــه شــده اســت، ب ــر گرفت در نظ
توســط کارشناســان صنایــع دســتی شهرســتان تعــدادی 

از هنرمنــدان کــه کیفیــت محصــوالت آنهــا اســتانداردهای 
ــه شــده  ــت در نظــر گرفت ــر ظرفی ــد براب تعیین شــده را دارد چن
بــه کمیتــه ای کــه در اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان بــه ایــن 

ــی می شــوند. منظــور تشــکیل شــده اســت، معرف
ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــامی  ــال اس ــس از ارس ــرد: پ ــح ک ــرگان، تصری ــتان گ شهرس
بــه همــراه تعــدادی از آثــار و محصــوالت هنرمنــدان بــه 
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور ایــن محصــوالت در معاونــت 
ــتانداردهای  ــط و اس ــاس ضواب ــازمان براس ــتی س ــع دس صنای
ــه از  ــول، چ ــاخت محص ــت س ــر کیفی ــه از نظ ــده چ تعیین ش
نظــر بســته بندی و حتــی از نظــر شــرایط اســتاندارد کارگاهــی 
ــع دســتی در آن تولیــد می شــود، بررســی  کــه محصــول صنای

و ارزیابــی می شــود.

 ظرفیت مناسب سیستان و بلوچستان
در گردشگری مذهبی

 اعطای گواهی کیفیت محصوالت صنایع دستی
به 5 هنرمند شهرستان گرگان

 انشعاب های غیرمجاز برق
در اردبیل جمع آوری می شود 

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir  

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه 
اینکــه انشــعاب ها بــا اخــذ هزینــه بــرای ســاکنان ســکونتگاه ها واگــذار 
ــذف  ــا ح ــدف م ــن ه ــد مهم تری ــه جدی ــت: در برنام ــت، گف ــده اس ش

ــت.  ــرق اس ــاز ب ــعاب های غیرمج انش
ــازات  ــون مج ــاده ۴ قان ــاس م ــت: براس ــار داش ــدی اظه ــن محم حس
ــه ســکونتگاه های  ــرق ب اســتفاده کنندگان از انشــعاب ها، ۵۰۰ انشــعاب ب

غیررســمی اردبیــل واگــذار شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن انشــعاب ها بــا اخــذ هزینــه بــرای ســاکنان 
ســکونتگاه ها واگــذار شــده اســت بیــان کــرد: مهم تریــن هــدف مــا حــذف 
ــت  ــظ امنی ــانی، حف ــای خدمات رس ــرق، ارتق ــاز ب ــعاب های غیرمج انش
ــت  ــرق اس ــروی ب ــع نی ــات توزی ــش تلف ــق و کاه ــن مناط ــبکه در ای ش
ــرای تحقــق ایــن هــدف اســتفاده  ــوان خــود ب کــه از تمــام ظرفیــت و ت

خواهیــم کــرد. 

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل از واگــذاری ۵۰۰ 
انشــعاب بــرق بــه ســکونتگاه های غیررســمی اردبیــل خبــر داد. 

محمــدی تصریــح کــرد: ایــن انشــعاب ها بــه صــورت موقــت و غیردائــم 
بــا اخــذ تعهــد و اخــذ هزینــه انشــعاب بــرای ســاکنان در ســکونتگاه های 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاش م ــه ت ــت ک ــده اس ــذار ش ــمی واگ غیررس
ــه عمــل  ــا حــد امــکان جلوگیــری ب ــه ت از انجــام تخلفــات در ایــن زمین
ــه را برطــرف ــن زمین ــع موجــود در ای ــم مشــکات و موان ــا بتوانی ــد ت  آی

 کنیم. 
ــرد:  ــان ک ــل بی ــرق اســتان اردبی ــروی ب ــع نی ــل شــرکت توزی ــر عام مدی
ــرق  ــد ب ــی می توان ــزان مصرف ــل بیشــتر از می خوشــبختانه اســتان اردبی
تولیــد کنــد کــه ایــن یــک مســئله حائــز اهمیــت بــرای مــا اســت و تمــام 
ــا برنامه ریزی هــای  ــم ب ــه بتوانی ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــت م ــاش و جدی ت

ــوب برســانیم.  ــه حــد مطل اساســی برق رســانی در اســتان را ب
وی اظهــار کــرد: توســعه نیروگاه هــای خورشــیدی و تولیــد بــرق از وســایل 
تجدیدپذیــر یــک امــر حائــز اهمیــت بــرای مــا اســت کــه در ایــن زمینــه 
نیــز برنامه ریزی هــای اساســی انجــام یافتــه و تــاش بــر ایــن اســت کــه 
بتوانیــم در امــر توســعه و تجهیــز نیروهــای خورشــیدی اســتان بــه شــکل 

مناســب عمــل کنیــم کــه ایــن موضــوع بــرای مــا حائــز اهمیــت اســت.

آگهی ابالغ 
ــن  ــونده :حس ــاغ ش ــی : ۹۷۰۶۰۷   اب ــماره بایگان  ش
آنالوئــی  فرزنــد حســین  مهلت حضــور  : ظــرف ۳ روز 
ازتاریــخ  ابــاغ مهلتداریــد  تــا بــا حضور  دردفتر  شــعبه 
ــی   ــر مطلب ــار  ه ــه کارشــناس  و اظه و ماحظــه نظری
ــی انجامشــده  در  ــا  ارزیاب ــا  در رابطــه ب ــا اثبات ــا ی نفی
پــاک ثبتــی  ۲۷۷۳/۳  و ۲۷۷۲/۱ کــه تجمیــع  شــده  
ــال   ــغ  ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــی  ب ــاک  ثبت ــر دو پ و ه
ــت حضــور   ــه  عل ــه ب ــده اســت   باتوج ــی گردی ارزیاب
ــه شــما ابــاغ مــی گــردد   منــدرج  درایــن   اباغیــه ب
ظــرف مهلــت  مقــرر اقــدام  در غیــر اینصــورت  مطابــق 

مقــررات  اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد . 
م الف ۲۵۲۲۱۵ 

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی اصفهان

#خبر _ ویژه

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

جانشــین فرمانــده ســپاه روح هللا اســتان مرکزی 
ــا  گفــت: در هفتــه دفــاع مقــدس ۷۰ موضــوع ب
ــزار  ــه در اســتان مرکــزی برگ بیــش از ۸۰۰ برنام

می شــود.
نشســت  در  گلشــن زاده  محســن  ســرهنگ 
خبــری بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس 
ــتانه  ــه در آس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی قــرار داریــم 
هفتــه دفــاع مقــدس امســال بــا ســال گذشــته 
متفــاوت اســت کــه بــه دنبــال آن بایــد برنامه هــا 

و برنامه ریزی هــا هــم متفــاوت باشــد.
ــا  ــدس »م ــاع مق ــه دف ــعار هفت ــزود: ش وی اف
توانســتیم« عنــوان شــده؛ زیــرا نیروهــای مســلح 
 به عنــوان رکنــی از جمهــوری اســامی توانســته اند 

بــه خوبــی بدرخشــند و از امکانــات تولیــد شــده 
اســتفاده کننــد. در آغــاز دفــاع مقــدس کــه 
ــک اســلحه  ــا ی ــود ب ۳۱ شــهریورماه ســال ۵۹ ب
ــر  ــال حاض ــا در ح ــم؛ ام ــک«  می جنگیدی »ام ی
انــواع ادوات ســنگین نظامــی را در اختیــار داریــم.

جانشــین فرمانــده ســپاه روح هللا اســتان مرکزی 
تصریــح کــرد: شــنبه ســی ویکم شــهریورماه 
به عنــوان نخســتین روز ایــن هفتــه دارای عنــوان 
مســلح  نیروهــای  سلحشــوری  و  »صابــت 
و صنعــت دفاعــی« و محــور رژه و نمایــش 
توانمنــدی و اقتــدار نیروهــای مســلح و نــوآوری 
یکــم  یکشــنبه  دفاعــی کشــور،  صنعــت  در 
مهرمــاه بــا عنــوان »علــم و معرفــت، نخبــگان و 

ــدارس،  ــایی م ــور روز بازگش ــا مح ــرباز« ب روز س
ــه  ــه ب ــی و توج ــز علم ــر مراک ــگاه ها و دیگ دانش
تــاش در تولیــد علــم و دانش پژوهــی و روز 

ــت. ــربازان اس ــر از س تقدی
گلشــن زاده بیــان کــرد: دوشــنبه دوم مهرمــاه بــا 
عنــوان »دفــاع ملــی، جوانــان و بصیرت افزایــی« 
بــا محــور اهمیــت بــه آمــوزش عمومــی و 
ــش  ــه نق ــه ب ــل و توج ــد غیرعام ــوع پدافن موض
ــی  ــرور مل ــظ غ ــی و حف ــان در بصیرت افزای جوان
ــداف  ــبرد اه ــاوری و پیش ــوزه فن ــی در ح و پویای
علمــی، فرهنگــی و اقتصــادی کشــور و سه شــنبه 
ــامی،  ــاب اس ــوان »انق ــا عن ــاه ب ــوم مهرم س
و  اســامی  بیــداری  دینــی،  مردم ســاالری 

استکبارســتیزی« بــرای ایــن هفتــه در نظــر 
ــت. ــده اس ــه ش گرفت

مهرمــاه  چهــارم  چهارشــنبه  داد:  ادامــه  وی 
ــی،  ــد مل ــی، تولی ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــا عن ب
مردمــی«،  پشــتیبانی  و  حمایــت  اصنــاف، 
پنجشــنبه پنجــم مهرمــاه بــا عنــوان »شــهیدان، 
ــه ۶  ــان«، جمع ــازان و فخرآفرین ــران، جانب ایثارگ
مهرمــاه بــا عنــوان »والیتمــداری، زنــان و خانواده 
ــوان  ــا عن ــاه ب ــم مهرم و ســامت« و شــنبه هفت
»فرماندهــان، عزت مــداران و پیشکســوتان« از 
عناویــن دیگــر ایــن هفتــه اســت کــه در هــر روز 

ــت. ــده اس ــخص ش ــزا مش ــی مج محوریت
جانشــین فرمانــده ســپاه روح هللا اســتان مرکزی 

ــزی  ــه در اســتان مرک ــن هفت ــرد: در ای ــوان ک عن
۷۰ موضــوع بــا بیــش از ۸۰۰ برنامــه برگــزار 

می شــود.
 برگزاری نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس 

با عنوان »مقاومت عاشورایی«
گلشــن زاده خاطرنشــان کــرد: برگزاری نمایشــگاه 
بــزرگ دفــاع مقــدس بــا عنــوان »مقاومــت 
ــا بیــش از ۵۰ غرفــه نمایشــگاهی  عاشــورایی« ب
و  مقــدس  دفــاع  مختلــف  موضوعــات  بــا 
و  عفــاف  مردم یــاری،  محرومیت زدایــی، 
تجهیــزات،  و  ســاح  روشــنگری،  حجــاب، 
ــی  ــی، پیشــرفت های صنعت آســیب های اجتماع
و دفاعــی، اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــد 
ــر از  ــن موضــوع دیگ ــی و چندی ــی و کارآفرین مل
دفــاع  هفتــه  در  مشخص شــده  برنامه هــای 

ــت. ــدس اس مق

جانشین فرمانده سپاه روح هللا استان مرکزی خبر داد:
۸00 برنامه در هفته دفاع مقدس در استان مرکزی برگزار می شود

 طرح امکان سنجی تولید پوشاک 
در دهستان های البرز اجرا می شود

کرج محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

ــه در  ــروه اشــتغال اســتان ک ــن فرشــی در کارگ ــای وطــن، محمدامی ــزارش کیمی ــه گ ب
اســتانداری برگــزار شــد، اظهــار کــرد:  پــروژه ای بــه نــام امکان ســنجی اشــتغال در حــوزه 
ــده  ــزی ش ــر پایه ری ــدود ۵۰۰ نف ــتغال ح ــم آوری اش ــور فراه ــاک و به منظ ــت پوش صنع

اســت.
وی اضافــه کــرد: در ایــن پــروژه تمامــی قوانیــن و اســناد باالدســتی در ســطح ملــی و 
اســتانی انجــام  شــده و مطالعــات میدانــی آن  هــم بــرای ۲۸ دهســتان اســتان البــرز 

صــورت گرفتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان البــرز توضیــح داد: پروژه امکان ســنجی 
ــه اینکــه در حــال حاضــر هفــت  ــا توجــه ب اشــتغال در چهــار فــاز اجرایــی می شــود و ب
ــرح در  ــن ط ــرای ای ــال اج ــه دنب ــون ب ــم، اکن ــرز داری ــی روســتایی در الب ــه صنعت ناحی

دهســتان های اســتان هســتیم و هــدف مهــم از اجــرای آن توســعه اشــتغال اســت.
فرشــی بــا بیــان اینکــه پــروژه امکان ســنجی اشــتغال در دهســتان های شــش 
شهرســتان اســتان انجــام می شــود، گفــت: رقــم ســرمایه گذاری بــرای ایــن پــروژه بــه ۱۵ 
میلیــارد تومــان هــم نمی رســد؛ امــا همیــن میــزان ســرمایه گذاری تخصیــص داده شــده 

ــران خواهــد شــد. ــم جب ــروژه طــی دوره دو ســال و نی ــرداری از پ پــس از بهره ب
وی بــا تشــریح اینکــه بهتریــن دهســتان ها و مکان هــای مدنظــر در اجــرای ایــن پــروژه 
امکان ســنجی اشــتغال دو دهســتان شهرســتان ســاوجباغ هســتند، عنــوان کــرد: تعیین 
دهســتان ها بــر اســاس اعمــال یــک اولویت بنــدی انجام شــده اســت؛ امــا در کل تمامــی 

دهســتان های اســتان البــرز جــزء نقطــه هــدف اجــرای ایــن پــروژه هســتند.

 زنگ مدرسه »شاهد« با حضور 
شهردار منطقه دو تبریز به صدا درآمد

تبریزماهان فاح
M.Fallah@gmail.com

ــال  ــاز س ــاهد« آغ ــتان »ش ــور در دبیرس ــا حض ــز ب ــه دو تبری ــهردار منطق  ش
ــن  ــوزان ای ــرورش و دانش آم ــوزش و پ ــئوالن آم ــه مس ــد را ب ــی جدی تحصیل

ــت. ــک گف ــه تبری مدرس
ــاز  ــگ آغ ــه صــدا درآوردن زن ــز، در مراســم ب ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ســال تحصیلــی ۹۸-۹۷ کــه بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امام جمعــه تبریز 
و اســتاندار آذربایجــان شــرقی در مدرســه شــاهد واقــع در فلکــه گلشــهر تبریــز 
برگــزار شــد، باقــر خوشــنواز شــهردار منطقــه ۲ کانشــهر تبریــز بــا حضــور در جمع 
دانش آمــوزان و معلمــان ایــن مرکــز آموزشــی، آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد را 
ــروزی  ــان ســالی سرشــار از موفقیــت و پی ــرای آن ــان تبریــک گفــت و ب ــه آن ب

آرزو کــرد. 
در ایــن مراســم، آیــت هللا آل هاشــم امــام جمعــه محبــوب تبریــز بــا اشــاره بــه 
ضــرورت تعلیــم و تربیــت صحیــح دانش آمــوزان، تهذیــب و تربیــت معنــوی و 

ــان دانســت.  ــاء و مربی ــی اولی ــان را از رســالت ها و وظایــف اصل اخــاق آن
اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری 
ــه  ــور ب ــرمایه گذاری های کش ــمندترین س ــی از ارزش ــرورش یک ــوزش و پ در آم
شــمار می آیــد، ارتقــای ســطح علمــی و فرهنگــی دانش آمــوزان را انکارناپذیــر 
دانســت و از همــه مســئوالن خواســت تــا همــه نونهــاالن، دانش آمــوزان، اولیــا 
و مربیــان و مســئوالن شــهری دســت در دســت هــم بــرای افزایــش فرهنــگ 

شــهروندی و ارتقــای شــاخص های زندگــی شــهری تــاش کننــد.

 دستگیری بیش از 830 نفر 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر در قدس

شهرستان  قدسفریده ناصریان
Nasrian@eskimia.ir

فرمانــده انتظامــی شهرســتان قــدس از دســتگیری بیــش از ۸۳۰ نفــر در حــوزه مبــارزه با 
مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــتای  ــرد: در راس ــان ک ــر نش ــر خاط ــن خب ــریح ای ــی در تش ــاهپور فاح ــرهنگ ش س
ــرف  ــع و مص ــه، توزی ــا تهی ــان ب ــارزه بی ام ــم و مب ــهروندان فهی ــات ش ــری مطالب پیگی
ــا همــکاری رده هــای  ــن شهرســتان ب ــواد مخــدر ای ــا م ــارزه ب ــواد مخــدر، پلیــس مب م
انتظامــی ایــن فرماندهــی موفــق شــده اند از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون تعــداد ۳۹۴ 
ــاد متجاهــر را در ســطح  ــر معت نفــر خرده فــروش و قاچاقچــی مــواد مخــدر  و ۴۴۰ نف

ــد. ــع آوری نماین شهرســتان دســتگیر و جم
ســرهنگ فاحــی بــا اشــاره بــه اینکــه معتــادان متجاهــر دســتگیر شــده بــرای درمــان 
و ســم زدایی بــه مراکــز مــاده ۱۵ و مــاده ۱۶ معرفــی شــده اند، تصریــح کــرد: از 
خرده فروشــان مــواد مخــدر کــه عمدتــا خــود نیــز گرفتــار معضــل اعتیــاد هســتند طــی 
عملیات هــای پلیســی انجام شــده بیــش از  ۴۴ کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر  و ۱۲ هــزار 
ــط شــده اســت. ــردان توســط پلیــس کشــف و ضب ــواع قرص هــای روان گ ــدد ان ۱۰۰ ع

ایــن مقــام انتظامــی بــا تقدیــر از همــکاری ســازمان های دولتــی و غیــر دولتــی بــرای نیل 
بــه ایــن هــدف، خطــاب بــه شــهروندان خاطــر نشــان کــرد: پدیــده مــواد مخــدر معضلــی 
ــای خانمان ســوز  ــن ب ــودن ای ــه در راســتای ریشــه کن نم ــورد قاطعان ــی و برخ اجتماع
نیازمنــد عزمــی راســخ و مشــارکتی همگانــی دارد و از شــهروندان انتظــار اســت بــا کســب 
ــده  ــن پدی ــا ای ــورد ب ــتای برخ ــس را در راس ــگیرانه، پلی ــای پیش ــا و مهارت ه آموزش ه

شــوم یــاری رســانند.



اصفهان6

کوتاه از اصفهان
 ارسال ۳۵۰ واحد خون 

از اصفهان به اهواز
ــال  ــان از ارس ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
۳۵۰ واحــد خــون از اصفهــان بــرای کمک رســانی 
 بــه مجروحــان حادثــه تروریســتی اهــواز خبــر 

داد.
ــاز مجروحــان  ــه اعــام نی ــا اشــاره ب ــی ب ــد زینل مجی
حادثــه تروریســتی اهــواز بــه انــواع گروه هــای خونــی 
ــه مجروحــان ایــن  ــرای کمک رســانی ب ــار کــرد: ب اظه
ــواز  ــه اه ــح دوشــنبه ۳۵۰ واحــد خــون ب ــه صب حادث

ارســال شــد.
مجیــد زینلــی، مدیــر کل انتقــال خــون اســتان 
اصفهــان، افــزود: اداره کل انتقــال خــون اســتان 
ــده  ــراد حادثه دی ــه اف ــانی ب ــرای کمک رس ــان ب اصفه
آمــاده هرگونــه خدمت رســانی بــه مجروحــان اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در آیین استقبال از دانشجویان:

دانشگاه، محل تجربه توانمندی ها 
و زدوخوردهای علمی است

گروه اصفهان فرزانه افضل
F.Afzal@eskimia.ir

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــز، رئی ــره چنگی طاه
دانشــجویان  از  اســتقبال  مراســم  در  اصفهــان، 
ــدی از  ــر، دوران دانشــجویی را فصــل جدی ورودی مه
ــرای بالغ ترشــدن  ــی ب ــوان کــرد کــه فرصت زندگــی عن
ــود و  ــه خ ــبت ب ــتر نس ــئولیت بیش ــن مس و  پذیرفت
زندگــی، اســتقال یافتن و نیــز آشــنایی و تعامــل 
متفــاوت  فرهنگ هــای  و  مختلــف  افــراد   بــا 

است.
چنگیــز گفــت: دانشــگاه محیــط تجربــه توانمندی های 
فرهنگــی و اجتماعــی و همچنیــن زد و خوردهــای 
علمــی اســت و ایــن دوران در زندگــی باعــث ورزیدگــی 

ذهــن و تفکــر انســان می شــود.
ــد  ــترده خوان ــه ای گس ــامت را مجموع ــام س وی نظ
ــی، آموزشــی و  ــی، داروی ــز بهداشــتی، درمان ــه مراک ک
ــرد و  ــامت را دربرمی گی ــا س ــط ب ــای مرتب پژوهش ه
ایــن یــک هشــدار اســت کــه خــود دانشــجویان علــوم 
پزشــکی، اول بایــد بــه ســامت خود حســاس باشــند 
ــال  ــاط و فع ــالم، بانش ــجویان س ــا دانش ــز ب ــا نی و م

روبــه رو باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه قدمــت ۷۰ ســاله دانشــگاه اصفهــان 
از زنــان و مــردان فرهیختــه ای یــاد کــرد کــه دانشــگاه 
بــه جامعــه تحویــل داده و جــزو دانشــگاه های برتــر در 
بحــث توســعه آمــوزش، کیفیــت آموزشــی و پژوهــش 

و تحقیقــات قــرار گرفتــه اســت.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــز، رئی ــره چنگی طاه
اصفهــان، تقــارن ســال جدیــد تحصیلــی بــا روزهــای 
محرم الحــرام، ســالروز هفتــه دفــاع مقــدس و حادثــه 
ــا  ــرای م ــی ب ــدارها و پیام ــواز را، هش ــتی اه تروریس
ــش و  ــراد بداندی ــم اف ــت بکنی ــر غفل ــه اگ دانســت ک
بدخــواه کشــور اجــازه نمی دهنــد ســر امــن و ســامت 

بــه مقصــد برســانیم.

پاالیشگاه به عنوان صنعت مادر 
حامی سایر صنایع باشد

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امام  کیمیای وطن
جمعــه اصفهــان گفــت: پاالیشــگاه بــه عنــوان صنعــت 

مادر، حامی سایر صنایع باشد.
ــا  ــدار ب ــژاد در دی ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــل ش ــر عام مدی
ــاره  ــگاه اش ــه پاالیش ــع ب ــی از صنای ــتگی بعض وابس
بــه  پاالیشــگاه  مدیــران  داشــت:  اظهــار  و  کــرد 
ــی  ــا جای ــد ت ــادر بای ــک صنعــت م ــران ی ــوان مدی عن
 کــه امــکان دارد حامــی ســایر صنایــع وابســته 

باشند.
وی افــزود: در حــال حاضــر کارخانــه ای همچــون 
ــه خــود وابســته  ــواد اولی ــن م ــرای تأمی ــل ب پلی اکری
بــه پتروشــیمی اســت و هرچنــد صــادرات بــرای 
پتروشــیمی صرفــه اقتصــادی بهتــری دارد، امــا بایــد 
از صنایعــی همچــون پلی اکریــل کــه تأمین کننــده 
ــت  ــت، حمای ــر اس ــع دیگ ــی از صنای ــوراک بعض  خ

کند.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهان 
بــا اشــاره بــه مشــکاتی که شــبکه بانکــی برای کشــور 
رقــم زده اســت، عنــوان کــرد: بانــک مرکــزی توانایــی 
کنتــرل بانک هــای خصوصــی را نــدارد؛ همچنیــن 
ــری  ــل بی تدبی ــه دلی ــور ب ــکات کش ــی از مش بخش

مســئوالن اســت.
در ابتــدای ایــن دیــدار، ابراهیمــی، مدیــر عامل شــرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان، بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد 
پاالیشــگاه بیــان کــرد: پاالیشــگاه، نفــت خــام را 
تفکیــک و گازوئیــل و بنزیــن تولیــد می کنــد کــه ایــن 
پاالیشــگاه در ســال های اخیــر بــا اجــرای پروژه هــای 
تحقیقــات و بــا تغییــر در کاتالیســت مــورد اســتفاده 
در تولیــد بنزیــن، توانســته اســت بنزیــن یــورو 4 و ۵ 
تولیــد کنــد کــه ایــن بنزیــن در 16 اســتان کشــور توزیع 

می شــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بهره گیــری از تــوان 
مهندســان داخلــی بــرای بهبــود کیفیــت تولیــد و 
تــاش  بــا  امــروز  آالیندگی هــا گفــت:  کاهــش 
و  حســاس ترین  از  یکــی  داخلــی  متخصصــان 
تولیــد  در  نفــت  صنعــت  گران تریــن کاتالیســت 
ــود  ــرای بهب ــن ب ــود؛ همچنی ــتفاده می ش ــن اس بنزی
کیفیــت تولیــد گازوئیــل، در حــال اجــرای پروژه هــای 
بهینه ســازی هســتیم. از ســوی دیگــر اداره کل محیــط 
زیســت اســتان اصفهــان بــه صــورت کامــا آزاد 
نمونه بــرداری می کنــد و تاکنــون مشــکلی در ایــن 

ــت. ــته اس ــود نداش ــاره وج ب

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
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ــرای ۵2  ــان ب در طــرح پیشــنهادی اســتاندار اصفه
کیلومتــر لوله گــذاری در رودخانــه زاینــده رود از 
ابتــدا تــا انتهــای حوضــه آبریــز زاینــده رود و تــاالب 
گاوخونــی، میــزان حق آبــه و ســهم آب همــه 
مناطــق اســتان اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. در طــرح جدیــد بــه جــای جاری کــردن آب، 
میــزان آب هــر ســهم از طریــق لوله گــذاری انتقــال 

می یابــد.
 مخالفان متوجه اهمیت طرح نشده اند

حیدرعلــی عابــدی، نماینــده مــردم اصفهــان در 
بــا  گفت وگــو  در  اســامی،  شــورای  مجلــس 
ــی  ــه پرسش ــخ ب ــن در پاس ــای وط ــگار کیمی خبرن
ــن طــرح  ــا اجــرای ای ــه ب ــی ک ــاره مخالفت های درب
ــرح  ــا ط ــه ب ــانی ک ــت: کس ــان داش ــود، بی می ش
مخالفــت  زاینــده رود  رودخانــه  در  لوله گــذاری 
ــن طــرح نشــده اند.  ــت ای ــد، متوجــه اهمی می کنن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حالــت عــادی، رودخانــه 
زاینــده رود بایــد همیشــه به عنــوان رودخانــه باقــی 
بمانــد، افــزود: بــه دلیــل شــرایط بحرانــی امســال، 
ــون  ــد ۳۰ میلی ــرب، بای ــه غ ــاندن آب ب ــرای رس ب
متــر مکعــب آب جــاری شــود کــه بــه علــت 
ــی  ــرمقصد اصل ــه س ــدد، آب ب ــت های متع برداش

نرســید. 
عابــدی تأکیــد کــرد: اگــر آب داشــته باشــیم، بایــد 
آبرســانی از ســد چــم آســمان تــا نکوآبــاد و تــاالب 
ــان  ــرق اصفه ــرب و ش ــه غ ــه حق آب ــی ک گاوخون
ــن  ــاورزان تأمی ــه کش ــد و حق آب ــاری باش در آن ج

گــردد، در نظــر گرفتــه شــود. 
وی یــادآور شــد: آنهایــی کــه بــاالی ســد چــم آســمان 
ــن در  ــد و ای ــده رود ندارن ــه ای از زاین ــتند، حق آب هس
ــا وجــود  ــی اســت کــه امســال در چهارمحــال ب حال
ــه محدودیــت کشــت، 2۰ درصــد افزایــش  توصیــه ب
کشــت گــزارش شــد؛ بنابرایــن اگــر دولــت به ســرعت 
ــی  ــه بخش های ــب ب ــر مکع ــون مت ــد 2 میلی بخواه

مثــل خمینی شــهر آبرســانی کنــد، بایــد ۳۰ میلیــون 
متــر مکعــب آب را جــاری ســازد؛ ضمن آنکــه کنترلی 

ــدارد.  ــه وجــود ن در برداشــت بی روی
ــد  ــان گفــت: کســی نمی توان ــده مــردم اصفه نماین
ــدر  ــهری، چق ــه ش ــرد چ ــم بگی ــی تصمی به تنهای
آب ببــرد و تصمیم گیرنــدگان اصلــی، وزارت نیــرو، 
جهــاد کشــاورزی و نماینــدگان کشــاورزان هســتند 
 و اســتانداران فقــط مســئول اجــرای طرح هــا 

هستند.  
 حق آبه داران به سهم خود خواهند رسید

بــا  ســال های  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــتان در مســیر  ــر شهرس ــه ه ــی ب ــت آب محدودی
رودخانــه زاینــده رود آب از طریــق ایــن لوله هــا 
ــه نســبت  ــد و همــه شهرســتان ها ب ــال می یاب انتق
ــد  ــد، حــق برداشــت خواهن ــه از آب دارن ســهمی ک
داشــت، افــزود: ایــن طــرح شــامل ســه قســمت 
ــاب و  ــی پس ــوم، آب چرخان ــمت س ــه قس ــود ک ب
ــه  ــود کــه ب ــاژوان ب ــه ن ــل شهرســتان ب انتقــال از پ
دلیــل مخالفت هــای شــهرداری حــذف شــد و 
ــرار  ــه در ۳۰ ســال گذشــته ق بخــش دوم طــرح ک
ــود اجــرا شــود، اســتفاده از پســاب تصفیه شــده  ب

ــود.  ب
 تصفیه استاندارد آب کشاورزی

عابــدی دربــاره نحــوه اســتفاده از پســاب بــه 
ــمال،  ــه در ش ــه تصفیه خان ــت: س ــا گف ــگار م خبرن

پــل شهرســتان  و  در شــرق  منطقــه ســجزی 
اصفهــان فعــال هســتند و قــرار بــر این شــده اســت 
مقــداری از پســاب تصفیه خانه هــای ســجزی و 
ــود  ــدی ش ــه جدی ــتان وارد تصفیه خان ــل شهرس پ
ــه  ــوردن تصفی ــتاندارد آب خ ــد اس ــه آب را در ح ک
ــب  ــه ترکی ــر آب رودخان ــک مت ــا ی ــازد و ب می س
ــن  ــه مصــرف کشــاورزی می رســد. ای می شــود و ب
ــه  ــادی ک ــر آب در ســال ع ــون مت ــه 12۰ میلی آب ب
در اختیــار جهــاد کشــاورزی قــرار می گیــرد، اضافــه 
ــار  ــی در اختی ــورت نوبت ــه ص ــا ب ــد ت ــد ش خواه

ــرد.  ــرار گی ــاورزان ق کش

ــتای  ــتاندار در راس ــاش اس ــه از  ت ــدی در ادام عاب
احــداث ایــن تصفیه خانــه بــرای اولیــن بــار در 

اســتان اصفهــان ابــراز قدردانــی کــرد و طــرح 
اقدامــی  را  زاینــده رود  رودخانــه  در  لوله گــذاری 

ارزشــمند دانســت. 
 تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

وی در تشــریح وضعیــت رودخانــه در شــهر اصفهان 
گفــت: بــا لوله گــذاری و ســاماندهی رودخانــه بــرای 
جلوگیــری از جــذب زیــاد آب، شــاهد جاری شــدن 

آب در بســتر زاینــده  رود خواهیــم بــود. 
ــار ایــن  ــه نقــل از اســتاندار اصفهــان اعتب عابــدی ب
طــرح را بیــش از ۵۰۰ میلیــارد تومــان بیــان کــرد کــه 
توســط اســتانداری تأمیــن می شــود و در مــدت یک 
ســال اجرایــی خواهــد شــد و شــامل بخش هــای 
ــارج  ــذاری خ ــر لوله گ ــل 4۰ کیلومت ــف از قبی مختل
از شــهر اصفهــان، لوله گذاری هــای مربــوط بــه 
شــهر اصفهــان، افزایــش کیفیــت پســاب های 
و  ســیرکوله کردن  و  جمــع آوری  و  تصفیه شــده 
هدایــت آب بــه کشــاورزان شــرق اصفهــان و باتــاق 
ــاه  ــدای مهرم ــرار اســت از ابت ــی اســت و ق گاوخون

عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــود.
ــط عمومــی اســتانداری  ــر رواب ــا مدی در گفت وگــو ب
ــا  ــتان ب ــدگان اس ــتر نماین ــت بیش ــان موافق اصفه

ــن طــرح مطــرح شــد.  ای
قائدیهــا خبــر داد: کل عملیــات اجرایــی لوله گــذاری 
بــه زودی آغــاز شــده و در مــدت 6 مــاه بــه نتیجــه 
خواهــد رســید و آب در رودخانــه جــاری می شــود. 

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

محمدجــواد آذری  جهرمــی، وزیــر ارتباطــات، روز 
گذشــته در جلسه شــورای اداری اســتان اصفهان 
ــور  ــه مح ــتیم ک ــرایطی هس ــرد: در ش ــار ک اظه
وقاحــت در دنیــا شــامل آمریــکا و رژیــم غاصــب 
صهیونیســتی و برخــی پیــروان آن هــا به روشــنی 

ــد. ــام می کنن ــدازی نظ ســخن از بران
وی بــا اشــاره بــه حملــه تروریســتی بــه مراســم 
رژه اهــواز ادامــه داد: پــس از اینکــه در ماه هــای 
ــگ  ــک جن ــال و ی ــدید را اعم ــم ش ــر تحری اخی
تمام عیــار را آغــاز کردنــد، روز شــنبه از پــازل دوم 

نقشــه خودشــان پــرده برداشــتند.
ــح  ــات تصری ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
کــرد: اثــر انگشــت آن هــا کودک کشــی اســت. در 
یمــن، ایــران و فلســطین اشــغالی کودک کشــی 
ــت  ــا وقاح ــت؛ ام ــرارت اس ــن ش ــد. ای می کنن

اینجاســت کــه همیــن کشــورها از حقــوق بشــر 
ــد. ــرف می زنن ح

ــت:  ــمنان گف ــردن دش ــح توصیف ک ــا وقی وی ب
می خواهنــد خــود را منجــی ملــت ایــران نشــان 
دهنــد؛ در عیــن حــال تحریــم هــم می کننــد؛ اما 
مــردم ایــران ذات پلیــد دشــمن را می شناســند.

آذری جهرمــی ادامــه داد: در آینــده دشــمنان 
می کننــد؛  رو  را  دیگــری  پازل هــای  قطعــا 
ــه  ــدات روزی متوج ــن تهدی ــد ای ــد بدان ــا بای ام
گروه هــای  ماننــد  و  می شــود  خودشــان 

تروریســتی بــه خــود آن هــا برمی گــردد.
آذری جهرمــی بــا اشــاره بــه اهــداف ســفرش بــه 
اصفهــان تشــریح کــرد: از ســال گذشــته تاکنــون 

بــا توجــه بــه نیازهــای اســتان اصفهــان چندیــن 
ارتباطــات  بــزرگ در دســتورکار وزارت  طــرح 

وجــود داشــت کــه اکنــون بــه ثمــر نشســت.
وی توضیــح داد: اولیــن طــرح ایجــاد و راه اندازی 
۷9۰ ســایت نســل ســوم و ۵9۵ ســایت نســل 
ــود.  ــان ب ــارم تلفــن همــراه در اســتان اصفه چه
بــا افتتــاح ایــن طــرح همــه 1۰۷ شــهر اصفهــان 
ــراه  ــن هم ــارم تلف ــوم و چه ــل س ــات نس خدم

ــد. ــت می کنن دریاف
ــح  ــات تصری ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
پایــداری  منظــور  بــه  دیگــر  طــرح  کــرد: 
ــود ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــبکه ارتباط ــتر ش  بیش

 کــه ۷9 کیلومتــر فیبــر نــوری در ســطح ارتباطات 

افتتــاح می شــود؛ همچنیــن  بیــن  شــهری 
ســومین طــرح، توســعه زیرســاخت فیبــر نــوری 
شــهری بــوده اســت کــه در بیشــتر از 2۷۰ نقطــه 
از اســتان خدمــات فیبــر نــوری قابــل واگــذاری 

اســت.
آذری جهرمــی افــزود: پــروژه بعــدی فعال شــدن 
تلفن خانگی در 1۷۷ روســتای اســتان و توســعه 
خدمــات دولــت الکترونیــک در روســتاها و نیــز 
بهره بــرداری از فیبــر نــوری و وای فــای رایــگان در 
ورزشــگاه نقــش  جهــان اصفهــان بــود کــه صبــح 

دوشــنبه بــه بهره بــرداری رســید.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات خاطرنشــان 
ــه در  ــی ک ــن پروژه های ــوع ای ــار مجم ــرد: اعتب ک

ــون در  ــده و اکن ــرا ش ــته اج ــال گذش ــک س ی
ــارد  ــرداری رســیده، 4۰۵ میلی ــه بهره ب اصفهــان ب

تومــان اســت.
از  برخــی  صحبت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن جلس ــتانی در ای ــران اس مدی
اســتان اصفهــان صنایــع  دســتی فراوانــی دارد و 
اداره پســت موظــف اســت خدمــات اختصاصــی 
پســت ویــژه صنایــع  دســتی را در اصفهــان دایــر 
کنــد و ایــن خدمــات بــا قیمــت مناســب و 
بهتریــن کیفیــت در اختیــار هنرمنــدان اصفهانــی 

ــرد. ــرار بگی ق
آذری جهرمــی در بخــش پایانــی ســخنانش 
بــا اشــاره بــه ایجــاد دفاتــر پیشــخوان خدمــات 
دولــت گفــت: در دولــت مصوبــه ای داشــتیم 
ــر  کــه هیــچ دســتگاه دولتــی حــق ایجــاد دفات
ــات  ــد خدم ــدارد و بای ــات را ن ــخوان خدم پیش

شــود. برون  ســپاری 

مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اصفهــان گفــت: 
در اســتان اصفهــان ۵۰ هــزار جانبــاز وجــود دارد.

داریــوش وکیلــی در میزگــرد »جانبــازان پــس از جنــگ« 
بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان ۵۰ هــزار جانبــاز وجود 
ــه کســی گفتــه می شــود کــه  ــاز ب ــار کــرد: جانب دارد، اظه
ــود را  ــان خ ــدس ج ــاع مق ــای واالی دف در راه ارزش ه
 بــه خطــر انداختــه و در ایــن راه نقش آفرینــی کــرده 

باشد.
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اصفهــان بــا بیان 
ــازان  ــه جانب ــی ب ــه تســهیات درمان ــه ارائ ــه در زمین اینک
ــا  ــاد شــهید نه تنه ــرد: بنی ــح ک ــم، تصری ــق بوده ای بی توفی
بــا جانبــازان در تضــاد نیســت، بلکــه خدمتگــزار و 

ــت. ــای آنهاس ــخگوی نیازه پاس

وی افــزود: بعضــی از قوانیــن جامــع ایثارگــران همچــون 
اجــرا  درصــد   2۵ زیــر  جانبــازان  تحصیــل  هزینــه 
نمی شــود؛ البتــه محدودیت هــای مالــی و تحریم هــا 
نیــز می توانــد از عوامــل اجرانشــدن ایــن قوانیــن باشــد.

ــران و  ــده اســت ایثارگ ــن آم ــه داد: در قوانی ــی ادام وکیل
جانبازانــی کــه مــدرک لیســانس دارنــد و از ســنوات خــود 
اســتفاده نکرده انــد، می تواننــد تــا 2۵ ســال مشــغول بــه 
کار شــوند؛ امــا در ایــن زمینــه بــا دســتگاه های دیگــر در 

کنــش هســتیم.
ــت:  ــازان گف ــه جانب ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــاره ب ــا اش وی ب
مشــکات زیــادی درزمینــه درمانــی جانبــازان و تحصیــل 
خانواده هــای ایثارگــران وجــود دارد کــه پیگیــر ایــن 

ــوند. ــع ش ــه زودی رف ــم ب ــتیم و امیدواری ــوع هس موض

ــاش  ــی ت ــت: به تازگ ــران گف ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش ــر عام مدی
ــرای  ــز ب ــردم نی ــه م ــتگاه های اداری، هم ــر دس ــاوه ب ــم ع کرده ای

ــد. ــام کنن ــوری ثبت ن ــر ن ــت فیب درخواس
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــورای اداری اس ــدری در ش ــد ص مجی
ــور  ــی کش ــرکت مخابرات ــن ش ــران، بزرگ تری ــرات ای ــرکت مخاب ش

ــت. اس
وی افــزود: در رویکــرد جدیــد ایــن شــرکت تــاش داریــم همــکاری 
خوبــی را بــا بخــش خصوصــی داشــته باشــیم و تــاش می کنیــم 
در تمــام اســتان ها تجهیزاتــی را در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار 

دهیم.
مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران تصریح کــرد: همــکاری خوبی 
ــا شــرکت های دانش بنیــان و مراکــز علمــی شــروع کرده ایــم و  را ب
ــه  ــتگاه های اداری، هم ــر دس ــاوه ب ــم ع ــاش کرده ای ــی ت به تازگ

مــردم نیــز بــرای درخواســت فیبــر نــوری ثبت نــام کننـــد.
وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه همــکاری جــدی شــهرداری را بــرای 
ــان باشــد؛  ــم شــروع کار از اصفه ــم و امیدواری ــاز داری حفاری هــا نی
کارهایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده و در نقــاط مختلــف اســتان 
ــن  ــن ای ــی تأمی ــه اســت و آمادگ ــرار گرفت ــار ق ــر در اختی ــن فیب ای

ــم. زیرســاخت را در کل اســتان داری
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــران ادام ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش ــر عام مدی
تحریم هــا تــاش کردیــم ابــزار مــورد نیــاز از تولیــدات داخل باشــد و 
شــرکت هایی در ایــن زمینــه کار می کننــد؛ همچنیــن ســه همایــش 

بــرای حمایــت از اســتارتاپ ها تاکنــون برگــزار شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: ورزشــگاه نقش جهــان بــه فیبــر نــوری متصــل و 
ــدازی شــد و در 4۰ نقطــه از اســتان برنامه ریــزی  وای فــای آن راه ان

کردیــم کــه ایــن امــکان را فراهــم کنیــم.

وزیر ارتباطات در اصفهان خبر داد:

بهره برداری از پروژه های ارتباطی با اعتبار 400 میلیارد تومان در اصفهان

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان خبر داد: 

وجود ۵0 هزار جانباز در استان اصفهان
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران:

40 نقطه استان اصفهان مجهز به فیبر نوری شد

از »نه به خودروی تک سرنشین« 
تا »توزیع کتاب در مترو«

فرهنــگ  توســعه  اداره  رئیــس  کیمیای وطن
شــهروندی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــه  ــه ب ــور »ن ــرای مان ــاز اج ــان از آغ ــهرداری اصفه ش

خودروی تک سرنشین« در شهر اصفهان خبر داد.
ــگ  ــعه فرهن ــرد: اداره توس ــار ک ــی اظه ــد رضای احم
شــهروندی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــت حمــل و  ــکاری معاون ــا هم ــان ب شــهرداری اصفه
نقــل و ترافیــک و اداره کل ارتباطــات و امــور بین الملل 
ــتر و  ــب پوس ــی و نص ــه طراح ــدام ب ــهرداری اق ش
ــتفاده  ــوع اس ــا دو موض ــی ب ــتندهای تبلیغات کات اس
ــت  ــزوم مراقب ــی و ل ــل عموم ــل و نق ــایل حم از وس
راننــدگان در هنــگام عبــور و مــرور دانش آمــوزان کــرد.

وی بــا اشــاره بــه اختصــاص تبلیغات شــهری شــامل 
۳۰۰ تابلــو و 12۰۰ ایســتگاه اتوبــوس در ســطح شــهر 
اصفهــان گفــت: در ســتاد مهــر تصمیــم گرفتــه شــد 

مــردم بــه اســتفاده از متــرو، BRT و اتوبوس  تشــویق 
ــا  ــن راســتا کتاب هــای خودخــوان ب ــه در ای شــوند ک
ــنبه و  ــای ش ــهروندی در روزه ــگ ش ــوع فرهن موض

ــع شــد. ــرو توزی یکشــنبه در ایســتگاه های مت
ــازمان  ــهروندی س ــگ ش ــعه فرهن ــس اداره توس رئی
ــان  ــی و ورزشــی شــهرداری اصفه ــی، اجتماع فرهنگ
و  دوشــنبه  روزهــای  ایــن کتاب هــا  داد:  ادامــه 
 BRT اتوبــوس  ایســتگاه های  در  نیــز  سه شــنبه 
توزیــع می شــود؛ جامعــه هــدف ایــن طــرح بیشــتر 
ــد از  ــزار جل ــش از 2۰ ه ــتند و بی ــوزان هس دانش آم
ــع  ــی توزی ــن شــهروندان اصفهان ــا در بی ــن کتاب ه ای

می شــود.
رضایــی بــه ســایر برنامه هــای اداره توســعه فرهنــگ 
شــهروندی اشــاره کــرد و گفــت: مانــور نمایشــی »نــه 
بــه خــودروی تک سرنشــین« نیــز از روز یکشــنبه اول 

مهرمــاه آغــاز شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: در ایــن مانــور شــش گــروه 
 نمایشــی کــه هرکــدام شــامل 4 هنرمنــد اســت

بــا حضــور بــر ســر چهارراه هــای پرتــردد شــهر 
اصفهــان ازجملــه آیــت هللا طالقانــی، تختــی، آپادانــا، 
نظــر، پــل آذر، پــل فردوســی و ... هنگامــی کــه 
چــراغ راهنمایــی قرمــز می شــود، بــه ایفــای نمایــش 
پرفورمنــس می پردازنــد و بــا قــراردادن تابلــوی »نــه 
بــه خــودروی تک سرنشــین« بــه راننــدگان ایــن 
خودروهــا کتابچــه ترافیکــی اهــدا می کننــد و از 
ــای  ــه ج ــک ب ــاعات پرترافی ــد در س ــا می خواهن آنه
ــه  ــایل نقلی ــین از وس ــودرو تک سرنش ــتفاده از خ اس
عمومــی اســتفاده کننــد. ایــن مانــور تــا روز چهارشــنبه 

ــه دارد. ــردد ادام ــای پرت ــر چهارراه ه ــر س ب
رضایــی اظهــار کــرد: بــا اختصــاص ۳۰۰ تابلــو و 12۰۰ 
ایســتگاه اتوبــوس بــه پیام هــای مرتبــط بــا حمــل و 
نقــل عمومــی و توزیــع 2۰ هــزار جلــد کتــاب آمــوزش 
ــازی در  ــای فرهنگ س ــردم، فض ــن م ــهروندی بی ش
جهــت اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی و مراقبــت 
 از دانش آمــوزان در شــهر اصفهــان حاکــم شــده 

است.

ــی آب  ــت:  در طــرح بازچرخان ــان گف اســتاندار اصفه
زاینــده رود اصــا پســابی در کار نیســت و آب تــازه و 

ســالم زاینــده رود بازچرخانــی خواهــد شــد.
»گفت وگــوی  برنامــه  در  مهرعلیــزاده  محســن 
هفتــه« در شــبکه اســتانی اصفهــان اظهــار کــرد: در 11 
ماهــی کــه در اســتان اصفهــان بــودم، آب را اولویــت 
خــود قــرار داده ام. بایــد بــا مــردم گفت وگویــی 
صمیمــی داشــته باشــم و پیمــان نانوشــته خــود را 
عمــل کــرده ام. بیــش از ایــن بــه همــکاری مــردم و 

ــاز دارم. ــئوالن نی ــر مس دیگ
ــذاری  ــر لوله گ ــه ۵4 کیلومت ــا اشــاره ب ــزاده ب مهرعلی
ــگ ۳ و  ــای کوهرن ــا طرح ه ــت: ب ــده رود گف در زاین
بهشــت آباد، عــاوه بــر 2۰۰ میلیــون متــر مکعــب کــه 

ــه  ــارس اضاف ــج ف ــان از خلی ــی اصفه ــه آب مصرف ب
می شــود، خیالمــان بــرای ۵۰ ســال آتــی زاینــده رود 

راحــت خواهــد شــد.
ــر  ــون مت ــی ۳۰ میلی ــت: وقت ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــی  ــیر برخ ــد، در مس ــا ش ــا ره ــرای باغ ه ــب ب مکع
ــزان آب  ــی می ــد. وقت ــت می کردن ــن آب برداش از ای
ــد ایــن آب نیــز  ــد، بای موجــود کاهــش پیــدا می کن

ــد. ــدازه موجــود تخصیــص یاب ــه ان ب
مهرعلیــزاده ادامــه داد: یکــی از مســئوالن می گفــت 
ــر اســت.  ــا رنگین ت مگــر خــون شــرقی ها از غربی ه
ایــن حرف هــا در ایــن شــرایط ســخیف و غلــط 
ــدود  ــمان ح ــم آس ــا چ ــده رود ت ــد زاین ــت. از س اس
ــرل  ــن مســیر از نظــر کنت ــر اســت. در ای 1۰2 کیلومت

برداشــت ها، وزارت نیــرو از بهمــن تــا خردادمــاه 
ایــن مســیر را بــه کنتورهــای هوشــمند مجهــز کــرده 
اســت کــه از تهــران قابــل کنتــرل اســت؛ بنابرایــن در 
ایــن مســیر تنهــا بخــش کمــی از آب جــذب زمیــن 

می شــود.
وی گفــت: از ســد چــم آســمان تــا نکوآبــاد بندهایــی 
ایجــاد شــده اســت کــه در دو طــرف رودخانــه مــزارع 
ــر هرکــس ســهمیه  ــد. اگ ــاری می کن ــا را آبی و باغ ه
ــه  ــدارد. در ادام ــود ن ــکلی وج ــردارد، مش ــود را ب خ
مســیر حــدود 2۷ هــزار هکتــار بــاغ وجــود دارد کــه 
ــه  ــا ب ــید. م ــا نمی رس ــن باغ ه ــه ای ــفانه آب ب متأس
ســختی ایــن باغ هــا را در ســال آبــی گذشــته نجــات 

دادیــم؛ امــا ادامــه ایــن فراینــد ممکــن نیســت. 
ــه  ــه در رودخان ــه داد: دو لول ــان ادام ــتاندار اصفه اس
بــا قطــر 14۰۰ تــا 12۰۰ تعبیــه خواهــد شــد. ۵۰ نهــر 
نهــر در مبارکــه وجــود دارد.   در زرین شــهر و 29 

بــا ایــن دو لولــه می تــوان از آب محافظــت کــرد. بــا 
ایــن شــیوه حتــی کشــاورزان شــرق نیــز می تواننــد 
کشــاورزی کننــد و آب بــه تــاالب نیــز خواهــد رســید.
ــه هرکســی کــه  ــه ب ــن لول ــا ای ــزاده گفــت: ب مهرعلی
ســهمی از آب دارد بــه انــدازه آب تعلــق خواهــد 
گرفــت و دیگــر برداشــت بیــش از ســهم از لوله هــا 
ممکــن نخواهــد بــود. همــه باغ هــا بــه انــدازه 
ــه  ــرد. فاصل ــد ک ســهمیه خــود آب برداشــت خواهن
ــا ســد آبشــار آب  12 کیلومتــری در شــهر اصفهــان ت
جــاری خواهــد بــود و هرســاله بــه انــدازه ای کــه آب 

ــد رســید. ــز خواه ــه شــرق نی ــود، ب موجــود ب
ــه طرفــداران محیــط زیســت ادامــه  ــا اشــاره ب وی ب
داد: فرونشســت در شــهر، ازمیان رفتــن درختــان 
ــر  ــود. اگ ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــبز بای ــای س و فض
بخواهیــم در طــول ســال 2 متــر مکعــب در ثانیــه آب 
در بســتر وجــود داشــته باشــد، بایــد راهــکار دیگــری 

داشــته باشــیم.
اســتاندار اصفهــان گفت: اصا پســابی در کار نیســت. 
ــان  ــه اصفه ــا ب ــه می شــود ت ــه در نظــر گرفت ــی ک آب
برســد، پــس از رســیدن بــه ســد آبشــار بازچرخانــی 
خواهــد شــد و از باالدســت شــهر اصفهــان دوبــاره بــه 
رودخانــه زاینــده رود خواهــد رســید و جــاری خواهــد 
شــد؛ بــا ایــن شــیوه چندبــار آب تــازه زاینــده رود در 

بســتر شــهر اصفهــان خواهــد چرخیــد.
مهرعلیــزاده گفــت: ایــن طــرح همیشــگی نخواهــد 
بــود و بــه امیــد خــدا تــا چنــد ســال آتــی نیــاز بــه 
ــا  ــن لوله هــا تنه ــود و ای ــن لوله گــذاری نخواهــد ب ای
ــال  ــون امس ــه همچ ــود ک ــام می ش ــی انج در زمان
ــات  ــا اقدام ــم ب ــد؛ امیدواری ــم باش ــدت ک آب به ش
بلندمــدت دیگــر نیــازی بــه ایــن 12 کیلومتــر 
کیلومتــر   42 و  بازچرخانــی  بــرای  لوله گــذاری 

لوله  گــذاری قبــل نباشــد.
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 اردستان

ــال های  ــوزان در س ــت: دانش آم ــتان گف ــدار اردس فرمان
ــا هــدف  رشــد بی هــدف نباشــند و تحصیــات خــود را ب
ــدت و  ــای کوتاه م ــود برنامه ه ــرای خ ــد و ب ــه دهن ادام

بلندمــدت ترســیم کننــد. 
حمیدرضــا تأملــی در مراســم بازگشــایی مــدارس در 
مدرســه شــهید رهبــری اردســتان اظهــار کــرد: آمــوزش و 
ــال آمــوزش انســان های موفــق اســت؛  ــه دنب ــرورش ب پ
بنابرایــن مجموعــه مربیــان، اولیــا و خیــران برای رســیدن 

بــه ایــن هــدف تــاش کننــد. 
وی افــزود: دانش آمــوزان و دبیــران بداننــد کســب نمــرات 
خــوب و عالــی در نظام آموزشــی شهرســتان در آزمون های 
ــخص  ــی مش ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــف هم  مختل

اسـت. 
ــال های  ــوزان در س ــت: دانش آم ــتان گف ــدار اردس فرمان
ــا هــدف  رشــد بی هــدف نباشــند و تحصیــات خــود را ب
ــدت و  ــای کوتاه م ــود برنامه ه ــرای خ ــد و ب ــه دهن ادام

بلندمــدت ترســیم کننــد. 
فرمانــدار اردســتان تصریــح کــرد: پرســش مهر شهرســتان 
را کــه بنــده طراحــی کــرده ام، دانش آمــوزان پاســخ دهنــد 
ــدا شــود و آن  ــان اه ــه آن ــزی ب ــول ســال جوای ــا در ط ت
اینکــه »اگــر امــروز بــه جــای فرمانــدار اردســتان بودیــد، 

ــد؟« ــرای پیشــرفت شهرســتان چــه می کردی ب
مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان نیــز در ادامــه اظهــار 
کــرد: دانش آمــوزان بداننــد مدرســه خانــه امیــد آنهاســت 
و بایــد بــرای رشــد و تعالــی روح خــود مجدانــه تــاش و 

کوشــش کننــد. 
ــهید  ــاد 1۰۰ ش ــت ی ــن گرامیداش ــفیعی ضم ــی ش عیس
دانش آمــوز شهرســتان گفــت: آماده ایــم تــا بهــار خوبــی را 
بــرای دانش آمــوزان آغــاز کنیــم. آمــوزش و پــرورش برای 
ــه کمــک اولیــا و مســئوالن و خیــران  رشــد و بالندگــی ب

نیکــوکار نیــاز دارد.

مدیر آموزش و پرورش کاشان:
بیش از یک سوم مدارس کاشان 

فرسوده است
کاشانابراهیم قربانی

E.Ghorbani@eskimia.ir

مدیــر آمــوزش  و پــرورش کاشــان از فرســوده بودن بیــش 
از یک ســوم مــدارس کاشــان خبــر داد.

مدیــر آمــوزش  و پــرورش کاشــان گفــت: بــا حضــور ۵8 
هــزار دانش آمــوز در کاس درس، ســال تحصیلــی جدیــد 

در ۳۳۰ واحــد آموزشــی ایــن شهرســتان آغــاز شــد.
حســین مقنــی در حاشــیه آییــن آغــاز ســال تحصیلی 9۷ 
ــار کــرد: از مجمــوع  ــه نرجــس اظه در دبیرســتان دختران
دانش آمــوزان ایــن شهرســتان نزدیــک بــه ۳۵ هــزار نفــر 
در مــدارس ابتدایــی، 1۳ هــزار نفــر در مــدارس متوســطه 
دوره اول و بقیــه در مــدارس متوســطه دوم نظــری و 

ــه تحصیــل شــدند. هنرســتان های فنــی مشــغول ب
وی افــزود: براســاس پیش بینی هــا ســاالنه حــدود پنــج 
ــتان  ــن شهرس ــوزی ای ــت دانش آم ــه جمعی ــر ب ــزار نف ه
افــزوده می شــود کــه در ســال 14۰4 شــمار دانش آمــوزان 

کاشــان بــه بیــش از 1۰8 هــزار نفــر خواهــد رســید.
وی بــا اشــاره بــه فرســوده بودن بیــش از یک ســوم 
ــود فضــای آموزشــی  مــدارس شهرســتان کاشــان و کمب
مناســب، خواســتار مشــارکت بیــش  از پیــش نیکــوکاران 
بــرای ســاخت و تجهیــز مــدارس ایــن شهرســتان شــد.

ــدون شــک،  ــرورش کاشــان گفــت: ب ــر آمــوزش  و پ مدی
ــا،  ــک اولی ــارکت نزدی ــی در مش ــام آموزش ــت نظ موفقی
خانــه و مدرســه اســت و هرچــه مشــارکت خانواده هــا در 
مدیریــت مدرســه و نظــارت بــر فرزنــدان بیشــتر باشــد، 
موفقیــت دانش آمــوزان و توســعه جامعــه بیشــتر خواهــد 

بــود.
حســین مقنــی، مدیــر آمــوزش  و پــرورش کاشــان، افزود: 
ــن  ــول بنیادی ــند تح ــاس س ــه براس ــی ک ــه راه در نقش
ــای  ــد مهارت ه ــوزان بای ــت، دانش آم ــده اس ــیم ش ترس
ــه  ــب برنام ــد و در قال ــاد بگیرن ــدارس ی ــی را در م زندگ
آموزشــی و پرورشــی تمریــن کننــد تــا بتوانند شــهروندانی 

مســئول و پاســخگو باشــند.

شهردار فالورجان:
دانش آموزان به بهبود زیست شهری 

کمک کنند
ــامی  ــورای اس ــت ش ــهردار و ریاس ش کیمیای وطن
ــه مناســبت  ــر و مقاومــت را ب ــگ مه شــهر فاورجــان زن
ــه  ــار آزادی ب ــد در مدرســه به ــی جدی آغــاز ســال تحصیل

صدا درآوردند.
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــت ش ــان و ریاس ــهردار فاورج ش
فاورجــان در آییــن نواختــن زنــگ ســال تحصیلــی جدید 

در دبیرســتان بهــار آزادی حضــور یافتنــد.
ــت:  ــدارس گف ــایی م ــاره بازگش ــان درب ــهردار فاورج ش
عزیــزی  دانش آمــوزان  جمــع  در  امــروز  خوشــحالم 
ــه  ــان فرهیخت ــتند و معلم ــور هس ــرمایه های کش ــه س ک
ــز از  ــوزان عزی ــم. دانش آم ــور یافت ــهر حض ــگان ش و نخب
امــروز تــاش دوچندانــی را بــرای تقویــت بنیــه علمــی و 
ــار و  ــا ایث ــز ب ــد و معلمــان نی ــاز می کنن فرهنگی شــان آغ
فــداکاری گام برداشــتن در راه انتقــال علــم و معرفــت بــه 

ــد. ــر می گیرن ــان را از س جوان
جــواد نصــری بــا بیــان اینکــه قیــام کربــا شــور و شــعور 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــته اس ــادگار گذاش ــه ی ــا ب ــرای م را ب
ــی  ــن توانای ــز ای ــوزان عزی ــه و دانش آم معلمــان فرهیخت
را دارنــد کــه از هــر دو حیــث خودشــان را تقویــت کننــد و 
امیــدوارم هــر کــدام از آنــان پیــروان واقعــی مکتــب امــام 

حسین)ع( باشـــند.
دانش آمــوزان  از  انتظــارات خــود  بیــان  بــا  شــهردار 
تصریــح کــرد: امیــدوارم دانش آمــوزان و دانشــجویان 
ــود زیســت شــهری و زندگــی شــهروندی کمــک  ــه بهب ب
کننــد؛ ضمــن اینکــه آنــان بایــد شــهروندان شایســته ای 
بــرای شــهر فاورجــان باشــند و در عیــن حــال دیگــران را 
 تشــویق کننــد تــا بــه حقــوق و اخــاق شــهروندی پایبنــد 

باشند.

توضیحات استاندار درباره طرح بازچرخانی آب در زاینده رود:
در بازچرخانی آب اصال پسابی در کار نیست

،،
در طرح پیشنهادی استاندار اصفهان 
در  لوله گــذاری  کیلومتــر   52 بــرای 
رودخانــه زاینــده رود از ابتــدا تــا انتهــای 
تــاالب  و  زاینــده رود  آبریــز  حوضــه 
گاوخونــی، میــزان حق آبــه و ســهم آب 
همه مناطق اســتان اصفهان در نظر 

گرفتــه شــده اســت
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار کیمیای وطن خبر داد:

 تأمین سهم آب گاوخونی 
با لوله گذاری در رودخانه زاینده رود
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ادامه از صفحه 4
104- رای شــماره   139760302026007288    مــورخ    
1397/04/27خانــم عــزت يــادگاري دهنــوي بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1290236550 ص ــماره 15 كدمل ش
يداله نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 151.85 
ــع در  ــي واق ــي از 452 اصل ــماره 8 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139760302026004265 شــماره    رای   -105
ــه شناســنامه شــماره  ــاي حســن كريمــي ب 1397/03/07آق
ــي  ــد عل ــان فرزن ــي 1284407713 صــادره اصفه 998 كدمل
اكبــر نســبت بــه پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 248.20 مترمربــع از پــاك شــماره 164 فرعــی 
از 15177 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026004267 شــماره    رای   -106
1397/03/07خانــم مليحــه اختريــان بــه شناســنامه شــماره 
52025 كدملــي 1281617326 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا 
نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 248.20 مترمربــع از پــاك شــماره 164 فرعــی از 
15177 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026005249 شــماره    رای   -107
1397/03/28خانــم نازنيــن كاظمينــي به شناســنامه شــماره 
4015 كدملــي 1756815836 صــادره اهــواز فرزنــد اســمعيل 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
198.05 مترمربــع پــاك شــماره 456 فرعــي از14874 
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال
مــورخ         139760302026007162 شــماره    رای   -108
بــه شناســنامه  1397/04/24خانــم نرگــس صحرانــورد 
ــد  ــد فرزن ــادره بیرجن ــي 0652748848 ص ــماره 2 كدمل ش
فيروزعلــي بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
150.10 مترمربــع از پــاك شــماره 4 فرعــي از 15182 اصلــي 
ــداری مبایعــه نامــه  ــان خری واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی خانــم اکــرم پهلوانــی 

ــی ــد پهلوان ــوم محم ــد از وراث مرح ــی اح خوابجان
مــورخ         139760302026004237 شــماره    رای   -109
1397/03/07آقــاي حميــد معينــي زاده بــه شناســنامه 
شــماره 2092 كدملــي 1286874084 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــين نس حس
208.10 مترمربــع از پــاك شــماره 4 فرعــی از 15182 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026006822 شــماره    رای   -110
ــنامه  ــه شناس ــده ب ــلطاني س ــيم س ــم نس 1397/04/17خان
مســجد  صــادره   1971483036 كدملــي   865 شــماره 
ســليمان فرزنــد مرتضــي بصــورت دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 180 مترمربــع از 
پــاك شــماره 309 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی 

ــر ــه کیانف عــزت ال
مــورخ         139760302026006818 شــماره    رای   -111
ــنامه  ــه شناس ــده ب ــلطاني س ــروز س ــاي به 1397/04/17آق
ــجد  ــادره مس ــي 1971642592 ص ــماره 1306 كدمل ش

ســليمان فرزنــد مرتضــي بصــورت دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 180 مترمربــع از 
پــاك شــماره 309 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی 

ــه کیانفــر عــزت ال
مــورخ        139760302026006819 شــماره    رای   -112
1397/04/17آقــاي محمــد نظــري نوگورانــي بــه شناســنامه 
ــي 1972132288 صــادره مســجد ســليمان  شــماره 8 كدمل
فرزنــد علــي  بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 180 مترمربــع از پــاك شــماره 309 
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی عــزت الــه کیانفــر

مــورخ          139660302026006043 شــماره    رای   -113
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــي خياط ــد عل ــاي محم 1396/04/18آق
بوئیــن  صــادره   6219572858 كدملــي   343 شــماره 
میاندشــت فرزنــد ذبيــح الــه در  ششــدانگ  یــک بــاب انبــار  
بــه مســاحت  861.70  مترمربــع پــاك شــماره  309 اصلــي 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــع دربخــش 16 ثب واق
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی عبدالرحیــم گیــوه چــی

مــورخ        139760302026005262 شــماره    رای   -114
ــه شناســنامه شــماره  ــم نرگــس صبــري ب 1397/03/28خان
ــد حســين  ــان فرزن ــي 1284680118 صــادره اصفه 105 كدمل
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 80 
ــع در  ــي واق ــاك شــماره 5 فرعــي از15177 اصل ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139760302026007565 شــماره    رای   -115
ــه شناســنامه شــماره  ــري ب ــه اطه ــم عاطف 1397/04/31خان
ــد  ــهر فرزن ــي ش ــادره خمين ــي 1141257531 ص 2040 كدمل
عبــاس در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــع در  ــي واق ــماره  15178 اصل ــاك ش ــع پ 102.85  مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــن ــک آئی ــی نی ــمی محمدعل ــک رس ــطه ازمال الواس
مــورخ         139760302026007073 شــماره    رای   -116
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــهرداري اصفه ــت ش 1397/04/23مالكي
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــي 14000277232 در  شش ــماره كدمل ش
ســاختمان بــه مســاحت  2160 مترمربــع پــاك شــماره  472 
فرعــي از 14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان که 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026006976 شــماره    رای   -117
1397/04/21آقــاي علــي جعفــري نيســياني بــه شناســنامه 
شــماره 166 كدملــي 1286888395 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه چهاردان ــبت ب ــي نس ــد تق محم
ــاك شــماره 1  ــع پ ــه مســاحت 83.65 مترمرب ــه ب یکبابخان
فرعــي از14928 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026006975 شــماره    رای   -118
1397/04/21خانــم اعظــم جعفــري نيســياني بــه شناســنامه 
ــد  ــتان فرزن ــادره اردس ــي 1189871602 ص ــماره 27 كدمل ش
بمانعلــي نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 83.65 مترمربــع پــاك شــماره 1 فرعــي 
از14928 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
مــورخ          139760302026005073 شــماره    رای   -119
ــنامه  ــه شناس ــادي ب ــب آب ــر حبي ــاي اصغ 1397/03/23آق

شــماره 37 كدملــي 6609808813 صــادره برخوارومیمــه 
فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
114.36  مترمربــع از پــاك شــماره 55 فرعــی از 15177 
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ         139760302026007382 شــماره    رای   -120
1397/04/30آقــاي مصطفــي قربانــي بــه شناســنامه شــماره 
9671 كدملــي 6609166838 صــادره دولــت آبــاد فرزنــد 
حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 254 
مترمربــع پــاك شــماره 309 اصلــي واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــان ــهرداری اصفه ــمی ش ــک رس ازمال
مــورخ         139760302026007566 شــماره    رای   -121
1397/04/31آقــاي عزيــزهللا بيــگ محمــدي بــه شناســنامه 
ــر آهنــگ  شــماره 1477 كدملــي 4030423541 صــادره كبوت
ــه  ــاب ســاختمان ب ــاس بصــورت ششــدانگ یکب ــد عب فرزن
مســاحت 160 مترمربــع از پــاك شــماره 55 فرعــي از14874 
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی مســعود احمــدی

مــورخ         139760302026020918 شــماره    رای   -122
1396/11/28آقــاي  علــي آقابابائــي بنــي بــه شناســنامه 
شــماره 1402 كدملــي 1284999564 صــادره اصفهــان فرزنــد 
رضــا در  ششــدانگ  یــک بــاب واحــد تجــاری و دفتــر کار  بــه 
ــي  ــاك شــماره  13900 اصل ــع پ مســاحت 36.53   مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026004241 شــماره    رای   -123
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــادات ناج ــه س ــم فاطم 1397/03/07خان
شــماره 74 كدملــي 5649624984 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ســيدمحمود نســبت ب
مســاحت 284.80 مترمربــع از پــاك شــماره 15182 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139760302026006291 شــماره    رای   -124
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــدي ب ــر محم ــاي ناص 1397/04/11آق
ــز  ــد پروي ــدن فرزن ــادره فري ــي 1159530521 ص 266 كدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش در دو دان
مســاحت    230 مترمربــع پــاك شــماره 309 اصلــي واقــع 
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــان  مــع الواســطه ازمالکیــن رســمی صدیقــه و بیگــم حاجی

ــی الیادران
مــورخ         139760302026006295 شــماره    رای   -125
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــري ب ــر طاه ــاي  اصغ 1397/04/11آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1281795712 69627 كدملــي 
مصطفــي در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــماره  309  ــاك ش ــع پ ــاحت    230 مترمرب ــه مس ــه  ب خان
اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیــن رســمی صدیقــه و بیگــم 

ــی ــان الیادران حاجی
مــورخ         139760302026006296 شــماره    رای   -126
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــي اورگان ــار عائ ــاي بختي 1397/04/11آق
ــد  ــن فرزن ــادره بروج ــي 6299884800 ص ــماره 92 كدمل ش
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــي در دو دان ــز قل عزي
ــماره 309  ــاك ش ــع پ ــاحت    230 مترمرب ــه مس ــه  ب خان
اصلــي واقــع در در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیــن رســمی صدیقه 
ــی ــان الیادران ــم حاجی و بیگ

مــورخ        139760302026005070 شــماره    رای   -127
1397/03/23آقــاي ســجاد معتمــدي بــه شناســنامه شــماره 
ــد قــدرت  ــان فرزن ــي 6609675546 صــادره اصفه 48 كدمل
الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
121  مترمربــع از پــاك شــماره 15178 اصلــي واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــان ســوارباغی ــک رســمی ابوالقاســم امیدی الواســطه ازمال

مــورخ        139760302026007157 شــماره    رای   -128
1397/04/24آقــاي محمــود ريســمان چيــان بــه شناســنامه 
شــماره 104 كدملــي 1287537154 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــت  ــازه در دس ــاب مغ ــدانگ  یکب ــورت شش ــعلي بص عباس
ــماره 270  ــاك ش ــع از پ ــاحت 26 مترمرب ــه مس ــاخت  ب س
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق ــي از15177  اصل فرع
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی 

ــی مرحــوم عباســعلی ریســمانچیان موروث
مــورخ        139760302026021402 شــماره    رای   -129
ــماره 139760302026006169  ــی ش 1396/12/09و رای اصاح
ــي  ــم زاده دهاقان ــم رحي ــاي  رحي ــورخ   1397/04/09  آق م
ــادره  ــي 5129663391 ص ــماره 86 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
دهاقــان فرزنــد غامرضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  
ــي از  ــماره 114 فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 94 مترمرب ــه مس ب
ــداری  ــان خری ــي واقــع دربخــش 5 ثبــت اصفه 14915 اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حســن 

ــری مظاه
مــورخ         139760302026007824 شــماره    رای   -130
1397/05/06خانــم فــرح نــاز ســروري بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  صــادره گلپايــگان   1218779098 4769 كدملــي 
محمدرضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
واقــع  اصلــي  پــاك شــماره 13900  از  80.25 مترمربــع 
دربخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــمس  ــی ش ــن زراعت ــمی حس ــک رس ــطه ازمال ــع الواس م

ــادی اب
مــورخ         139760302026004248 شــماره    رای   -131
ــه شناســنامه شــماره  ــي ب ــر اكييائ ــاي اصغ 1397/03/07آق
ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1281617172 ص 52010 كدمل
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
424.18 مترمربــع از پــاك شــماره 117 فرعــی از 14915 
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی محمــود زارعــی

مــورخ   1397603020260  05081 شــماره  راي   -132
ــنامه  ــه شناس ــميان ب ــي هاش ــرا بن ــم زه 1397/03/23 خان
شــماره 68654 كدملــي 1281785288 صــادره اصفهــان 
فرزنــد اكبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
123.76  مترمربــع از پــاك شــماره 1 فرعــی از 15128  اصلــي 
ــداری مبایعــه نامــه  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حــاج رضــا ومرتضــی 

ــی ــژاد خوابجان ــی ن وابوالقاســم پهلوان
مــورخ   1397603020260  06949 شــماره  راي   -133
1397/04/21  خانــم شــيرين زارعــي مارانــي بــه شناســنامه 
ــد  ــتان فرزن ــادره اردس ــي 1189762498 ص ــماره 4 كدمل ش
عبدالحســين نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
59.53 مترمربــع پــاك شــماره 3فرعــي از15100 اصلــي واقع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه ازمالــک رســمی ابراهیــم جمالــی خوابجانــی
مــورخ   1397603020260  04259 شــماره  راي   -134
1397/03/07 آقــاي محمدرضــا مظاهــري اصفهانــي بــه 
ــادره  ــي 1282408135 ص ــماره 48506 كدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــع از پــاك شــماره 13735 اصلــي  مســاحت 66.15 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  01029 شــماره  راي   -135
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــرا گیانی ــم زه 1397/01/30خان
28507  كدملــي 1282212591  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
محمــد  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــع  ــه مســاحت 117.55 مترمرب ــی ان ب اســتثنابهاثمنیه اعیان
از پــاك شــماره 14017 اصلــي باقیمانــده کــه بشــماره 
ــان  ــت اصفه ــل شــده واقــع در بخــش 5 ثب 14017.204تبدی
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی 

ــور  ــین بنکدارپ حس
مــورخ   1397603020260  05076 شــماره  راي   -136
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــان مرتض ــاه زن ــم م 1397/03/23 خان
مســجد  صــادره   1970594438 كدملــي   394 شــماره 
ســليمان فرزنــد غــام نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 186  مترمربــع از پــاك شــماره 13900  اصلــي واقع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــدی ــم اس ــمی ابوالقاس ــک رس ــطه ازمال ــع الواس م
مــورخ   1397603020260  02804 شــماره  راي   -137
ــه شناســنامه  ــي ب ــه اصفهان ــم اســيه طرف 1397/02/18 خان
شــماره 3032 كدملــي 1290638561 صــادره اصفهــان فرزنــد 
اصغــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب کارگاه  بــه مســاحت 75 
مترمربــع پــاك شــماره 268 فرعــي از452 اصلــي واقــع در 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  07850 شــماره  راي   -138
1397/05/06  خانــم زهــرا بهنــام فــرد بــه شناســنامه 
شــماره 48 كدملــي 4839614032 صــادره چالــوس فرزنــد 
رمضانعلــي نســبت بــه 34.29  ســهم مشــاع از 195.67 
ــه  ــکونی ب ــاختمان مس ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــهم  شش س
مســاحت 197.80 مترمربــع پــاك شــماره  20 فرعــي از 
14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1397603020260  07856 شــماره  راي   -139
1397/05/06  آقــاي محمــود موســوي نســب بــه شناســنامه 
شــماره 44513 كدملــي 1280870729 صــادره اصفهــان 
فرزنــد مجتبــي نســبت بــه 32.61  ســهم مشــاع از 195.67 
ــه  ــکونی ب ــاختمان مس ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــهم  شش س
مســاحت 197.80 مترمربــع پــاك شــماره  20 فرعــي از 
14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1397603020260  07807 شــماره  راي   -140
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــدي نب ــاي مه 1397/05/06  آق
ــه  ــد عبدال ــاش فرزن ــادره خ ــي 3719867234 ص 110 كدمل
ســهم    195.67 از  مشــاع  ســهم    31.57 بــه  نســبت 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان مســکونی ب ششــدانگ  یــک ب
197.80 مترمربــع پــاك شــماره  20 فرعــي از 14874 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1397603020260  07813 شــماره  راي   -141
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــاد برزان ــاي عم 1397/05/06  آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285126351 4786 كدملــي 
ــه 31.68  ســهم مشــاع از 195.67 ســهم   عبــاس نســبت ب
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان مســکونی ب ششــدانگ  یــک ب
197.80 مترمربــع پــاك شــماره  20 فرعــي از 14874 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
مــورخ   1397603020260  07833 شــماره  راي   -142
بــه  قهســاره  عبدالحســيني  ليــا  خانــم   1397/05/06
شناســنامه شــماره 4989 كدملــي 1287218555 صــادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه 34.07  ســهم مشــاع از 
195.67 ســهم  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان مســکونی 
بــه مســاحت 197.80 مترمربــع پــاك شــماره  20 فرعــي از 
14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1397603020260  07799 شــماره  راي   -143
1397/05/06 آقــاي رضــا خوبــرو بــه شناســنامه شــماره 
665 كدملــي 1229432681 صــادره خوانســار فرزنــد نعمــت 
الــه نســبت بــه 31.45  ســهم مشــاع از 195.67 ســهم  
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان مســکونی ب ششــدانگ  یــک ب
197.80 مترمربــع پــاك شــماره  20 فرعــي از 14874 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ   1397603020260  08474 شــماره  راي   -144
ــه شناســنامه شــماره 158  1397/05/17 مرتضــي عشــقي ب
ــي  ــد محمدتق ــي 1110997061 صــادره فاورجــان  فرزن كدمل
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  بصــورت ششــدانگ 
254.39 مترمربــع از پــاك شــماره 699 فرعــي از 99 اصلــي 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــمی و خری رس

ــی ــواه تهران ــم دادخ ــمی ابراهی ــک رس ازمال
مــورخ   1397603020260  06182 شــماره  راي   -145
بــه  1397/04/10 آقــاي  عليرضــا صادقــي پوربروجنــي 
شناســنامه شــماره 414 كدملــي 4650382416 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــن بص ــد محمدحس ــن فرزن بروج
خانــه بــه مســاحت 101.20 مترمربــع از پــاك شــماره 13900 
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی اصغــر قدوســی 

ــادی ــمس اب ش
مــورخ   1397603020260  07342 شــماره  راي   -146
1397/04/28  آقــاي  احمدرضــا حوائــي اصفهانــي بــه 
شناســنامه شــماره 1274677017 كدملــي 1274677017 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاس در شش ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ص
خانــه  بــه مســاحت  273.78  مترمربــع پــاك شــماره 103  
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــي از 14039 اصل فرع
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی 
مرتضــی شــیرانی بیــد آبــادی و طوبــی شــیرانی بیــد آبــادی
مــورخ   1397603020260  07490 شــماره  راي   -147
آبــادی  يــاري موســی  آقــاي عباســعلي    1397/04/31
 6339823688 كدملــي   7 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــاع  ــگ مش ــار دان ــي در چه ــد حياتقل ــهرکرد فرزن ــادره ش ص
ــاحت   133.20  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش
مترمربــع پــاك شــماره 134  فرعــي از 14915 اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــری ــی اب ــا فروغ ــمی رض ــک رس ــطه ازمال ــع الواس م
مــورخ   1397603020260  07495 شــماره  راي   -148

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاري ب ــري ي ــم پ 1397/04/31  خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1289377413 782 كدملــي 
امامقلــي در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت   133.20 مترمربــع پــاك شــماره 134  فرعــي 
از 14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــا  ــمی رض ــک رس ــطه ازمال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــری فروغــی اب
تاریخ انتشار نوبت       97/06/18
تاریخ انتشار نوبت       97/7/3

م الف /  242933      کیمیای وطن                                                                                
 زهره ایروانی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 
شماره ثبت در دبیرخانه 26028891 مورخ 97/6/15

  هیات موضوع قانون 
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــون  ــوع قان ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
باســتناد اســناد رســمی مالکیت مشــاعی و اســناد عادی 
ــارض  ــه و بامع ــروزی و مالکان ــات مف ــلیمی تصرف تس
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی 3 قان
ــه منظــور اطــاع  ــد ســند رســمی و ب ســاختمانهای فاق
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــند  ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
ــن اداره تســلیم و پــس از  ــه ای مــاه اعتــراض خــود را ب
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس اعت
تقدیــم نمایــد . بدیهــی اســت در صــورت انتقضــای مدت 
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــد . ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

ــه دادگاه نیســت .  ــع از مراجعــه متضــرر ب مان
ــه  ــماره   139760302018000531  کاس ــر رای ش 1-براب
حســین  آقــای    1393114402018000429 پرونــده  
کنعانــی جــزی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  17 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان نس ــادره از اصفه ص
ــر  ــاحت 1048/48 مت ــه مس ــاز ب ــه س ــاختمان نیم س
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک  315 اصلــی 
جــاده حبیــب آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 

ــی ســینی  ــی قربان ــای عل بطــور مــع الواســطه از آق
حبیبی . 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/7/18
شناسه :  251489
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شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
موفــق بــه کســب رتبــه برتــر درزمینــه توســعه 
ــن  ــان در بی ورزش، ســامتی و نشــاط کارکن
شــرکت های صنعــت آب و بــرق کشــور شــد.

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــن  ــت پرداخت ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
کارکنــان بــه ورزش اعــام کــرد: در چنــد 
ــرکت  ــای ش ــی از اولویت ه ــر یک ــال اخی س
آبفــای اســتان اصفهــان، توســعه ورزش 
به ویــژه ورزش همگانــی بــوده اســت؛ در ایــن 
راســتا کارکنــان آبفــای اصفهــان در مســابقات 
رشــته های  در  نیــرو  وزارت  سراســری 
جســمانی،  آمادگــی  والیبــال،  فوتســال، 

دوومیدانــی و... شــرکت کرده انــد.
مهنــدس  هاشــم امینــی توســعه ورزش 
همگانــی را بســیار مهــم خوانــد و اعــام 
ــری  ــی نقــش مؤث کــرد: ورزش هــای همگان
در سالم ســازی جامعــه و تقویــت روحیــه 
کارکنــان دارد؛ بــه همیــن دلیــل در چنــد 
ــه ورزش  ــان ب ــن کارکن ــر پرداخت ــال اخی س
ــی  ــواری و کوهپیمای ــاده روی، دوچرخه س پی
ــت. ــرار گرف ــتورکار ق ــش در دس ــش از پی بی

از  بســیاری  عامــل  را  کم تحرکــی  وی 
کــرد:  عنــوان  و  دانســت  بیماری هــا 
ــداوم  ــام م ــه انج ــدارد ک ــود ن ــدی وج تردی
مرگ هــای  مانــع  می توانــد  ورزش 
ــای  ــام ورزش ه ــر انج ــود و اگ ــی ش ناگهان
ــه  ــاده روی منظــم و روزان ــد پی ــی مانن همگان
شــود،  همیشــگی  عادتــی  بــه   تبدیــل 
ــم  ــا خواهی ــار بیماری ه ــش آم ــاهد کاه ش
ــود. ایــن امــر نقــش بســزایی در افزایــش  ب

بهــره وری دارد.
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
کــه  اقداماتــی  و  برنامه ریزی هــا  بــه 

ــدی  ــش عاقه من ــه افزای ــر ب ــد منج می توان
ــرای انجــام ورزش شــود،  ــان ب بیشــتر کارکن
فراهــم آوردن  تصریــح کــرد:  و  پرداخــت 
امکانــات و تجهیــزات ورزشــی اســتاندارد 
ــی  ــه یک ــاران ک در محــل باشــگاه ورزشــی ب
در  ورزشــی  باشــگاه های  مجهزتریــن  از 
ســطح اســتان محســوب می شــود، یکــی از 
ــه شــمار می آیــد؛  اقدامــات در ایــن زمینــه ب
ایــن در حالــی اســت کــه فضا و محیط ســتاد 
ــده  ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــم ب ــزی ه  مرک
ــش از  ــا پی ــان صبح ه ــیاری کارکن ــه بس ک

می کننــد. پیــاده روی  اداری  ســاعت 
ــوان کــرد: در ســال های  ــی عن مهنــدس امین
اخیــر اســتقرار چندیــن دســتگاه در باشــگاه 
بدنســازی شــرکت، نقــش مؤثــری در ایجــاد 
عاقه منــدی بیشــتر کارکنــان بــه انجــام 
مســتمر ورزش داشــته اســت؛ به طــوری کــه 
ایــن امــر نقــش جالــب توجهــی در ترغیــب 
ــان  ــه ورزش و افزایــش تعــداد آن ــان ب کارکن

ــرای ورزش کــردن داشــته اســت. ب
وی بیــان کــرد: در ســال های اخیــر و بــا 
برنامه ریــزی و هماهنگــی بــا اداره کل ورزش 

و جوانــان اســتان و بعضــی هیئت هــای 
ورزشــی و نهادهــا مانند شــهرداری بــه منظور 
توســعه ورزش همگانــی، برگزاری پیــاده روی 
ــواری  ــی و دوچرخه س ــی، کوهپیمای خانوادگ
ــه  ــردن ورزش و توجــه ب ــا هــدف نهادینه ک ب
ــه آب  موضــوع مهــم مدیریــت مصــرف بهین

انجــام شــد.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــه برگــزاری کوه گشــت  ــا اشــاره ب اصفهــان ب
ــرف  ــت مص ــوع مدیری ــا موض ــی ب خانوادگ
ــال  ــتان س ــرد: در تابس ــام ک ــه آب اع بهین

خانوادگــی  همایــش کوه گشــت  جــاری 
عمومــی بــا موضــوع مدیریــت مصــرف 
بهینــه آب در اصفهــان برگــزار شــد تــا مــردم 
بــه ایــن بــاور برســند کــه بایــد آب را بهینــه 
بــه ورزش کــردن هــم  و  مصــرف کننــد 
ــا  ــم آن ه ــامت روح و جس ــا س ــد ت بپردازن

ــود. ــن ش تضمی
ــرکت  ــی ش ــگاه ورزش ــر باش ــه مدی در ادام
بــه  اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب 
ــر  ــه برت ــب رتب ــه کس ــر ب ــه منج ــی ک عوامل
ــان  ــعه ورزش در می ــه توس ــرکت درزمین ش

شــد،  بــرق  و  آب  صنعــت  شــرکت های 
پرداخــت: برگــزاری منظــم جلســات هیئــت 
ــرکت در  ــه ورزش ش ــتان و کمیت ورزش اس
طــول ســال، برگــزاری کاس هــای عمومــی 
و تمرینــات مختلــف تیم هــای ورزشــی، 
ــی  ــوردی، کوهپیمای برگــزاری همایــش کوهن
ــال  ــابقات فوتس ــزاری مس ــاده روی، برگ و پی

پیشکســوتان و آزاد صنعــت آب و بــرق.
برگــزاری  داد:  ادامــه  پوریامهــر  محســن 
همایش هــای ورزش صبحگاهــی بــه صــورت 
منظــم در طــول هفتــه، حضــور در مســابقات 

فوتبــال آســیا ویــژه اســتان در رده های ســنی 
ــه  ــابقات ده ــزاری مس ــال، برگ ــا ۱۴ س ۱۰ ت
ــر  ــش از ۷۰۰ نف ــا حضــور بی ــاب ب فجــر انق
ــان شــرکت در رشــته های فوتســال،  از کارکن
ــون،  ــطرنج، بدمینت ــدازی، ش ــال، تیران والیب
دارت و تنیــس روی میــز از برنامه هــای مؤثــر 
در دســتیابی بــه ایــن موفقیــت بــوده اســت.
وی افــزود: بــه منظــور دســتیابی پایــدار بــه 
ــزاری  ــه توســعه ورزش برگ ــت درزمین موفقی
رشــته ها  تمامــی  در  ورزشــی  مســابقات 

ــه دارد. ــان ادام همچن

 کسب رتبه برتر شرکت آبفای استان اصفهان 
در زمینه  توسعه ورزش و نشاط کارکنان در بین شرکت های صنعت آب و برق کشور
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گهی مزایده عمومی)نوبت دوم( آ
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محمدامین جمالی- شهردار گلپایگان 

محمدامین جمالی- شهردار گلپایگان 

کن تجاری خود را از طریق مزایده به متقاضی واجد  گلپایگان در نظر دارد تعدادی از اما شهرداری 
کسب اطالعات بیشتر  گذار نماید. متقاضیان جهت  شرایط به صورت اجاره برای مدت سه سال وا
اداره مالی و  به سرپرست  یا   www.Golpayegancity.ir به نشانی  به سایت شهرداری  می توانند 

ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/7/22 می باشد.

امام حسین)ع(- محوطه سابق  گلپایگان در نظر دارد واحدهای تجاری واقع در خیابان  شهرداری 
آتش نشانی را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یک سال واگذار نماید. 
 www.Golpayegancity.ir متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی 

یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/7/22 می باشد.
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وارثان عاشورا
صفایی حائری

انتشارات لیلة القدر
گروه فرهنگ و ادب

 کیمیای وطن

نوشــته مزبــور مجموعــه ای اســت از پنــج مبحــث درزمینه 
اضطــرار بــه دیــن و حجــت، حــق و شــبهه، احیــای امــر، 
وارثــان عاشــورا، اصحــاب اباعبــدهللا)ع(. ایــن کتــاب 
حاصــل ســخنرانی های اســتاد در چنــد دهــه محــرم 
اســت کــه بــه همــت و قلــم خــود ایشــان نوشــته شــده 

اســت.
ــّی و  ــه ول ــه بحــث اضطــرار ب در مبحــث اول نویســنده ب
انتظــار از ولــّی و انتظــار بــرای ولــّی پرداختــه و بــا توجــه 
بــه آیاتــی از ســوره آل عمــران و فجــر و تکاثــر، از تمحیص 
ــرده  ــو ک ــا گفت وگ ــه نعمت ه ــتغال ب ــه و اش ــا و فتن و ب

اســت.
ــردازد  ــی از حــق و شــبهه می پ ــه تحلیل در مبحــث دوم ب

ــت،  ــه و بدع ــه و وسوس ــبهه و فتن ــا ش ــورد ب ــا در برخ ت
همــراه نــور و هدایــت و بینــات و فرقــان، بتوانیم مســلط و 
ســالم و بهره منــد باشــیم. نویســنده می کوشــد تــا نشــان 
دهــد همــراه ایــن بّینــات و بــا دســتیابی بــه یــک میــزان 
مشــخص و فرقــان حاکــم و بــا توجــه بــه بیــان حضــرت 
ــدف،  ــق و ه ــه از ح ــه ک ــه ۱۸۲ نهج الباغ ــر در خطب امی
طریــق و راه، قائــد و رهبــر و آداب و فقــه حرکــت گفت وگــو 
ــد و  ــا ش ــبهه ره ــد ش ــوان از بن ــور می ت ــد، چط می کنن
زمینــه فتنــه را از بیــن بــرد یــا ضعیــف کــرد و انحراف هــا و 

ــار گذاشــت. ــا را کن بدعت ه
در مبحــث ســوم بــه ایــن نکتــه پرداختــه شــده اســت کــه 
احیــای امــر اهــل بیــت را چگونــه و از کجــا دنبــال کنیــم 
ــی رســیده اند؛  ــات قلب ــه حی ــه ب ــا از کســانی باشــیم ک ت
ــد. در ایــن  ــا روزی کــه تمامــی دل هــا می میرن آن هــم ت
ــر، از  ــای ام ــات احی ــی روای ــه تمام ــه ب ــا توج ــته ب نوش
ــان  ــه می ــخن ب ــه آن س ــل پنج گان ــا و مراح ــل احی عوام

آمــده اســت.

در مبحــث چهــارم کــه عنــوان 
کتــاب هــم از همیــن بحــث گرفته 
شــده اســت، مؤلــف توضیــح 
حســین)ع(  میــراث  می دهــد 
ــت،  ــم اس ــا خات ــه وارث آدم ت ک
ــه  ــید ک ــد رس ــانی خواه ــه کس ب
از آگاهــی و علــم، عبودیــت و 
تقــوا، عبودیــت و صــاح برخــوردار 

باشــند و این هــا وارثــان عاشــورا هســتند.
در مبحــث پنجــم بــه تحلیــل و تطبیــق و بررســی اوصــاف 
و ویژگی هــای اصحــاب اباعبــدهللا پرداختــه می شــود کــه 
چطــور مســلم بــن عقیــل بــه اســتقامت و  هانی بــن عروه 
بــه حمیــت و حمایــت و حــرّ بــه محاســبه و مقایســه و 
انتخــاب و حّریــت و عبودیــت و زهیــر بــه نجــات و فــاح 
و ســرداری و قیــس بــن مســهر و عبــدهللا بــن یقطــر بــه 
مقــام ســقایت و رســالت و شــهادت و همچنیــن دیگــر 
یــاران بــه آن مقــام وفــا و ادب و فــداکاری و فــوز رســیدند.
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ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی گفــت: بیشــترین 
انــرژی مــا در چنــد مــاه گذشــته صــرف موضــوع مبــارزه بــا 
احتــکار شــده و ۶۶۸ پرونــده بــا عنــوان احتــکار داشــتیم کــه 
۱۰۰ هــزار میلیــارد ریــال ارزش ایــن پرونده هــا بــوده اســت.

بــه گــزارش فــارس، ســید یاســر رایگانــی، ســخنگوی 
ــر  ــری عص ــت خب ــی، در نشس ــرات حکومت ــازمان تعزی س
ــا تأکیــد ریاســت ســازمان تعزیــرات  دیــروز خــود گفــت: ب
ــث  ــر در بح ــه اخی ــد ماه ــا در چن ــت م ــی، سیاس حکومت
تأمیــن امنیــت اقتصــادی بــه ایــن ســمت بــوده اســت کــه 
یــأس و ناامیــدی بــرای بنگاه هــای اقتصــادی ایجــاد نشــود.

ــورد  ــادی برخ ــات اقتص ــا تخلف ــا ب ــه عم ــت: اینک وی گف
ــادی در  ــای اقتص ــاف و بنگاه ه ــت از اصن ــم، حمای می کنی
چهارچــوب قانــون اســت. در چنــد هفتــه گذشــته مأموریــت 
شــنیدن دغدغــه اصنــاف را داشــتیم و مــا حامــی و در کنــار 
اصنــاف و بنگاه هایــی هســتیم کــه در چهارچــوب قانــون کار 
می کننــد. بــا ســازمان بســیج و ســایر ضابطــان بــرای ایجــاد 

ــازار تــاش می کنیــم. امنیــت ب
ــت  ــار عملکــرد ۶ ماهــه از وضعی ــه آم ــا اشــاره ب ــی ب رایگان
پرونده هــای ســازمان تعزیــرات بیــان کــرد: ۲۳۲ هــزار و ۱۴۲ 
پرونــده کل پرونده هــای مــا بــوده اســت. تعــداد ۱۷۷ هــزار 
و ۲۸۶ پرونــده در حــوزه کاال و خدمــات بــه مــا ارجــاع داده 
شــد و در مقایســه بــا ســال گذشــته نشــان دهنده رشــد ۷ 

درصــدی تعــداد پرونده هــای کاال و خدمــات اســت.
ــت  ــارد محکومی ــال ۷۱۱ میلی ــرد: امس ــه ک ــی اضاف رایگان
ــه نســبت ســال گذشــته کــه ۳۵۶ میلیــارد  داشــتیم کــه ب
ــه  ــش یافت ــد افزای ــت، صددرص ــود داش ــت وج محکومی

ــت. اس
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات گفــت: در حــوزه بهداشــت و 
ــال  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــتیم ک ــده داش ــزار پرون دارو ۲۳ ه
گذشــته ۸ درصــد افزایــش داشــته اســت. بیــش از ۹ 
میلیــارد جریمــه هــم در ایــن حــوزه وجــود داشــت کــه رشــد 

ــادی داشــت. زی
ــارد  ــزار میلی ــش کاال و ارز ۲۶ ه ــه داد: در بخ ــی ادام رایگان
جریمــه داشــتیم کــه بــه نســبت پارســال ۱۲۶ درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات خاطرنشــان کرد: در حــوزه کاال 
و خدمــات ۳۹ میلیــارد ریــال جریمــه وصــول و ۱۵ میلیــارد 

تومــان بــه مــردم بازگردانــده شــد.
ایــن مســئول ســازمان تعزیــرات حکومتــی بیــان داشــت: 
ــارد  ــده و ۳ میلی در حــوزه بهداشــت بیــش از ۲۱ هــزار پرون
اجــرای حکــم و ۷۸ میلیــون بــه شــاکیان بازگردانــده شــد و 
در حــوزه قاچــاق کاال و ارز در بخــش اجــرای احــکام ۲۱ هــزار 

پرونــده بــا جریمــه ۱۳۳ میلیــاردی مختومــه شــد.
ــت در  ــه نخس ــاس در ۶ ماه ــزار و ۵۰۰ تم ــزود: ۱۱ ه وی اف
ســامانه ۱۳۵ ثبــت شــده و تعــداد ۶۱ هــزار گشــت مشــترک 
 داشــتیم کــه ۲۲ هــزار و ۸۴۸ پرونــده تشــکیل شــد

و ۲۲ میلیارد و ۶۱۷ میلیون ریال محکوم شدند.
وی افــزود: در روزهــای طــرح ثبت نــام زائــران اربعیــن 
هســتیم. ســال گذشــته در طــرح نظــارت اربعیــن بــر دفاتــر 
ــون  ــال قان ــم و اعم ــکیل دادی ــده تش ــی ۵۷ پرون هواپیمای
شــدند و امســال هــم ایــن طــرح نظــارت را اجــرا خواهیــم 
ــرل و  ــی را کنت ــردد زمین ــی و ت ــای هواپیمای ــرد و بلیت ه ک

ــم. ــن شــکایات رســیدگی می کنی ــه ای ــت ب خــارج از نوب
ــی آن  ــروش دارو و گران فروش ــث ف ــت: در بح ــی گف رایگان
به ویــژه در بیمارســتان های خصوصــی مــواردی وجــود 
داشــته اســت و کمیتــه ای را در ســازمان تعزیــرات از دو هفته 
قبــل ایجــاد کردیــم و بــا حضــور و همراهــی وزارت بهداشــت 
قطعــا ایــن تخلفــات را رصــد، بررســی و بــه آنهــا رســیدگی 

می کنیــم.
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی گفــت: بیشــترین 
ــد مــاه گذشــته صــرف موضــوع احتــکار  ــرژی مــا در چن ان
شــده اســت و ۶۶۸ پرونــده بــا عنــوان احتــکار داشــتیم کــه 
۱۰ هــزار میلیــارد تومــان ارزش ایــن پرونده هــا بــوده اســت. 
۴۹۶ پرونــده مختومــه شــدند که بیشــترین پرونــده پس از 

مردادمــاه تشــکیل شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: ۱۷۲ پرونــده در دســت رســیدگی 
اســت. ۲۸ پرونــده مربــوط بــه کاالهــای اساســی بــا نظــارت 

ــده اند. ــه ش ــه عرض ــازمان های مربوط س
ــده  ــای کشف ش ــترین کااله ــرد: بیش ــح ک ــی تصری رایگان
شــامل آهــن و میلگــرد و لــوازم خانگــی اســت؛ همچنیــن 
۱۴ پرونــده پوشــک داشــتیم. در ۶ مــاه نخســت ســال ۲۸ 
پرونــده الــزام بــه عرضــه داشــتیم کــه بیشــترین آن مربــوط 

بــه اســتان لرســتان بــوده اســت.
وی گفــت: در شــعبه ۱۰ تبریــز پرونده هــای احتــکار اجــرای 
حکــم شــدند کــه یکــی از آنهــا موضــوع برنــج متعلــق بــه 

شــرکت صبــا پیشــرو بــود کــه الــزام بــه عرضــه شــد.
همچنیــن در ایــن اســتان بــه یــک پرونــده احتــکار ۱۰ هــزار 
تنــی میلگــرد رســیدگی شــد و متخلفــان ۴ میلیــارد و ۹۰۰ 

میلیــون ریــال جریمــه شــدند.
رایگانــی گفــت: پــس از کشــف یــک محمولــه لــوازم خانگی 
بــه ارزش یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون، متهــم پرونــده بــه 

نــام مهــدی جالــی محکــوم شــد.
ایــن مســئول ســازمان تعزیــرات حکومتــی گفــت: پرونــده 
احتــکار ۳۶۰ تــن نخــود و ۴۰ تــن لپــه در دســت رســیدگی 
اســت و احتــکار برنــج بــه ارزش ۲ میلیــارد ریــال، الســتیک، 
پرونــده مــواد شــوینده ۲۰ میلیــارد ریــال و بلبرینــگ خــودرو 
۴ میلیــارد تومــان در اصفهــان از پرونده هــای جــاری اســت.

اجــرا  دســت  در  پرونده هــای  مهم تریــن  افــزود:  وی 
ــان، ۲۴  ــون توم ــه ارزش ۹۱۲ میلی ــامل ام دی اف ب ــم ش ه
ــف  ــج و... در اســتان های مختل هــزار پاکــت شــوینده، پکی
ــی  ــرخ ارز دولت ــا ن ــه ب ــت عرض ــا در دس ــه کااله ــت ک  اس

است.

رایگانــی تصریــح کــرد: در بحــث بلیــت هواپیمــا نــرخ 
ــف و  ــا ک ــد ب ــروازی بای ــک پ ــان پی ــا در زم ــت هواپیم بلی
ــا  ــاس آن ب ــا براس ــا م ــد ت ــخص باش ــت مش ــقف قیم س
ــه عنــوان گران فروشــی برخــورد کنیــم؛ امــا  ــر ب میــزان باالت
ــا  ــازی را ب ــث آزادس ــفانه بح ــذاری متأس ــع قیمت گ مراج
ــد شــرایطی ایجــاد شــود  ــد؛ بای رهاســازی اشــتباه گرفته ان
ــت  ــک رقاب ــود را در ی ــت خ ــروازی بلی ــرکت های پ ــه ش ک

ــد. عرضــه کنن
مســئول ســازمان تعزیــرات گفــت: مرجــع رســیدگی بــه این 
امــر، ســازمان حمایــت اســت و بایــد قیمــت ســقف و کــف 
ــا  ــات ایرالین ه ــر تخلف ــد. اگ ــام کنن ــا اع ــه م ــا را ب بلیت ه

اعــام نشــود، دســت مــا بــرای رســیدگی بســته اســت.
وی افــزود: لیســت قیمــت اقــام صددرصــد داخلــی آن هم 
از اقــام معــروف داخلــی را از ســازمان حمایــت گرفتیــم و 
بــا یــک فروشــگاه زنجیــره ای معتبــر مقایســه کردیــم؛ برای 
نمونــه زعفــران ۳۸ هــزار و در فروشــگاه ۴۲ هــزار و ۵۰۰ بــود. 
نبــات در فروشــگاه ها ۴ برابــر قیمــت عرضــه می شــد. 
ــه ۲۶  ــود و در عرض ــان ب ــزار توم ــه ۱۸ ه ــی دوآتیش نخودچ
هــزار، لیمــو عمانــی ۱۷ هــزار تومــان و در عرضــه ۶۶ هــزار 

تومــان.
رایگانــی گفــت: ســال گذشــته ۳۶ هــزار پرونــده درج نشــدن 
قیمــت بــه مــا عرضــه شــد؛ امــا مشــکات حوزه هــای دیگــر 
کــه فراوانــی بیشــتری هــم دارنــد، توســط اصنــاف بــه مــا 
ــه مــا  ــا گــزارش ب ــاال هــم ت ــه ب گــزارش نمی شــود؛ در نمون
ارجــاع نشــود، اجــازه دخالــت نداریــم. بســیاری از اقامی که 
ایــن اتفــاق برایشــان می افتــد، کامــا داخلــی هســتند؛ ولی 

قیمت هــای درج شــده بســیار بــاال هســتند.
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی گفــت: از ســازمان 
ــی  ــام خوراک ــی اق ــر حجــم واقع اســتاندارد تقاضــا دارم ب
نظــارت کنند. متأســفانه حجــم و وزن اقام تناســب نــدارد و 

ــت. ــی اس ــداق کم فروش مص
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره کــم کاری تعزیــرات گفت: 
بضاعــت گشــت مشــترک و نیــروی انســانی مــا بــه نســبت 
حجــم پرونده هــا کــم اســت؛ ولــی بــا وجــود اینهــا در ۶ مــاه 
نخســت ســال بیــش از ۶۱ هزار گشــت داشــتیم. نظــارت بر 
توزیــع بــر عهــده اتحادیــه اســت و اتحادیه هــا بایــد دربــاره 
گران فروشــی و صادرنشــدن فاکتــور دربــاره ارجــاع پرونــده 

بــه تعزیــرات بــه مــردم گــزارش دهنــد.
ــن  ــوروز بزرگ تری ــات ن ــال در تعطی ــت: امس ــی گف رایگان
ــل  ــه قب ــم. دو هفت ــه کردی ــره ای را جریم ــگاه زنجی فروش
ــل  ــه دلی ــره ای ب ــگاه های زنجی ــی از فروش ــرای یک ــم ب ه

گران فروشــی پرونــده تشــکیل شــد.
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی خاطرنشــان کــرد: 
ــام  ــع اع ــه مرج ــت ک ــه نیس ــدون اتحادی ــی ب ــچ صنف هی
ــه  ــرا در ارائ ــه چ ــید ک ــا پرس ــد از آنه ــت و بای ــات اس تخلف

ــی می کننــد. ــه تعزیــرات کوتاه ــا ب گزارش ه

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد:

تشکیل ۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان


