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عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور

ــده و در  ــرح ش ــان مط ــهرداری اصفه ــای ش برنامه ه
ــای  ــرداری از پروژه ه ــی و بهره ب ــه کلنگ زن ــن زمین ای
ــه بوســتان شــهدای  ــف فضــای ســبزی از جمل مختل
ــی  ــهرک ول ــبز ش ــای س ــتان فض ــرم، بوس ــع ح مداف
عصر)عــج(، راه انــدازی تفرجــگاه تفریحــی شــرق 
اقدامــات  از  می تــوان گوشــه ای  را   ... و  اصفهــان 

ــرد. ــوان ک ــه عن ــن زمین ــان در ای ــهرداری اصفه ش
امــا شــهرداری اصفهــان فقــط بــه بهره بــرداری از 
ــنده  ــاد بس ــه زی ــا پهن ــبز ب ــای س ــتان ها و فضاه بوس
نکــرده؛ بلکــه بــا توجــه بــه مطالبــات مختلــف مردمــی 
درخصــوص کاشــت درخــت بــرای روز درختــکاری 
ــی  ــی »درخت ــش مردم ــدازی پوی ــا راه ان ــال 95، ب س
ــری  ــا حضــور حداکث ــادرم« ســعی داشــته ب ــرای م ب
ــی در  ــردم در راســتای توســعه فضــای ســبز حجم م

ــردارد. ــان گام ب اصفه
ــه  ــادرم« ب ــرای م ــی ب ــش مردمــی »درخت     پوی

ــد ــک می کن ــان کم ــت اصفه ــظ ماهی حف
در ایــن بیــن علــی قاســم زاده، معــاون فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار اداره 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری درخصــوص راه انــدازی 
پویــش مردمــی »درختــی بــرای مــادرم« اظهــار 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــش مردم ــای پوی ــت: معن داش
مــردم مطالباتــی را طــرح کــرده و در کنــار طــرح 
مطالباتشــان بــا مســئوالن بــرای تحقــق آن همــکاری 

می کننــد.
ــوده  ــهری ب ــان، ش ــهر اصفه ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
همیشــه سرســبز و خــرم، ولــی اخیــرا بــه دلیــل 

ــدی  ــدات ج ــا تهدی ــوی ب ــرات ج ــود آب و تغیی کمب
در زمینــه فضــای ســبز مواجــه شــده اســت، تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه ایــن شــرایط تک تــک مــا 
شــهروندان اصفهانــی بایــد تــاش کنیــم تــا درختــان 
شــهر اصفهــان از آنچــه امــروز وجــود دارد، کمتــر نشــود.

معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان بــا 
تاکیــد بــر اینکــه هــر ســال بایــد بــه ازای هــر درختــی 
ــان  ــه اصفه ــه ب ــی ک ــود و جمعیت ــک می ش ــه خش ک
اضافــه می شــود، توســعه فضــای ســبز را داشــته 
باشــیم، ابــراز داشــت: پویــش مردمــی »درختــی 
بــرای مــادرم« می توانــد در راســتای کمــک بــه حفــظ 
اصفهــان کمــک کنــد و ایــن شــهر را کمــاکان سرســبز 
نگهــدارد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته 
ــش از  ــکاری بی ــه درخت ــان در هفت ــهرداری اصفه ش
230 هــزار اصلــه نهــال را تقدیــم شــهدای کشــور کــرد، 
ــه درخــت  ــا هدی ــز ب ــه کــرد: در ســال جــاری نی اضاف
بــه مــادران کــه خــود حرکتــی مفهومــی و بــه معنــای 
هدیــه بهتریــن بــه مــادران اســت، ایــن رویکــرد را در 

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ دس
و  رویــش  و  رشــد  مظهــر  را  درخــت  قاســم زاده 
ــان  ــت و بی ــی دانس ــت اله ــاب معرف ــبزی و کت سرس
داشــت: بــا مشــارکت حداکثــری در اجــرای ایــن 
طــرح روبــه رو خواهیــم بــود و امیدواریــم ایــن رویکــرد 

در ســال های آینــده نیــز ادامــه یابــد.
ــه  ــت ب ــه درخ ــزار اصل ــدن 350 ه ــه ش     اضاف

ــان ــی اصفه ــبز حجم ــای س فض
ــا  ــل ســازمان پارک ه ــر عام ــد ســلیمانی پور، مدی احم

و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان، نیــز در ایــن 
ارتباطــات  اداره  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  بــاره 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــانه ای ش رس
ثبت نــام شــهروندان بــرای دریافــت نهــال رایــگان 
ــه دارد  ــفندماه ادام ــا 13 اس ــاز و ت ــفندماه آغ  از 01 اس
گفــت: متقاضیــان ایــن طــرح می تواننــد بــا ورود بــه 
ســایت اطاع رســانی ســازمان پارک هــا و فضــای 
ســبز شــهرداری اصفهــان در بخــش ویــژه درخواســت 

خــود را ثبــت کننــد.
ــرای  ــهروندان ب ــام ش ــه ثبت ن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مشــارکت در بخــش همیــاران فضــای ســبز اصفهــان 
می شــود  انجــام  ســازمان  ایــن  ســایت  در  نیــز 
تصریــح کــرد: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در ســال 
جــاری 70 هــزار اصلــه نهــال رایــگان بیــن شــهروندان 

ــع خواهــد شــد. توزی
و فضــای ســبز  پارک هــا  عامــل ســازمان  مدیــر 
شــهردای بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری کاشــت 
350 هــزار اصلــه نهــال جدیــد در شــهر اصفهــان 
ــال  ــداد نه ــن تع ــرد: ای ــح ک ــده، تصری ــی ش پیش بین
ــق  ــفندماه در مناط ــان اس ــا پای ــاه ت ــدای مهرم از ابت

مختلــف شــهرداری اصفهــان کاشــته می شــوند.
ــه  ــص ب ــا مخت ــن نهال ه ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــهروندان  ــه داد: ش ــت، ادام ــان اس ــهروندان اصفه ش
می تواننــد از اطاعــات مشــاوره ای ســازمان بــرای 

ــد. ــتفاده کنن ــان اس ــت درخت کاش
ــه در روز   ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــلیمانی پور در ادام س
ــکاری در کــوه نخــودی  15 اســفندماه همایــش درخت

ــکاری  برگــزار می شــود، گفــت: در ســال جــاری درخت
ــا روز شــهادت حضــرت زهــرا)س( مصــادف شــده  ب
اســت؛ از همیــن رو نهال هــا بــا شــعار »بــه یــاد 
افــزود:  می شــود.وی  کاشــته  شــهر  در  مــادرم« 
ــه شــد کــه  ــان ارائ ــار در اصفه ــرای اولیــن ب طرحــی ب
ماننــد  مختلــف  مناســبت های  بــرای  شــهروندان 
ــد  ــرد می توانن ــام ف ــالگرد ازدواج و ن ــد، س ازدواج، تول
وارد ســایت ســازمان شــوند و بــا ســلیقه خــود درخــت 
ــر  ــاص مدنظ ــبت خ ــه مناس ــا ب ــد ت ــاب کنن را انتخ
کاشــته شــود.مدیر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 
ســبز شــهرداری اصفهــان  بــا بیــان اینکــه بــرای نــوروز 
ــژه   ــهر به وی ــف ش ــاط مختل ــرح در نق ــش از 150 ط بی
در نقــاط پرتــردد انجــام می شــود، ابــراز داشــت: 
 بــرای نــوروز 96 بعضــی از طراحی هــا، گل آرایی هــا 
و زیباســازی های شــهر اصفهــان به دســت تولیدکنندگان 
گل و گیــاه ســپرده می شــود تــا شــهر زیبایــی خاصــی 
پیــدا کنــد و نقــش تولیدکننــدگان گل و گیــاه را در 

ــه کنیــم. زیباســازی شــهرمان تجرب
درختانــی  ســال های گذشــته  در  داد:  ادامــه  وی 
ــون  ــه اکن ــز کاشــته شــده ک ــوع نی ــی متن ــاز آب ــا نی ب
ســازمان را بــرای آبیــاری بــا مشــکاتی مواجــه کــرده 
اســت؛ در ایــن راســتا کاشــت درختــان جایگزیــن بــا 

ــرار دارد. ــازمان ق ــتور کار س ــم در دس ــی ک ــاز آب نی
    »درختــی بــرای مــادرم«، بهانــه ای بــرای تقدیــم 

بهتریــن هدیــه بــه محبوب تریــن مخلــوق خداســت
ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــژاد، مدی ــادی نباتی ن ه
اداره  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  نیــز  اصفهــان، 

ــاد  ــا اعتق ــان ب ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ارتباط
بــه اینکــه هیــچ یــک از فعالیت هــای شــهرداری 
ــد ــه نمی رس ــه نتیج ــهروندان ب ــارکت ش ــدون مش  ب
از  بســیاری  در  رو  ایــن  از  داشــت:  اظهــار 
بخــش  در  به ویــژه  و  شــهرداری  برنامه هــای 
مــورد  را  ظرفیــت  ایــن  از  اســتفاده  فرهنگــی 
 توجــه قــرار داده و تاثیــرات خوبــی را نیــز شــاهد

 بوده ایم.
وی در ادامــه درخصــوص طــرح »درختــی بــرای 
ــال  ــه دنب ــز ب ــرح نی ــن ط ــت: ای ــراز داش ــادرم« اب م
ســرانه  افزایــش  درخصــوص  مردمــی  مطالبــات 
فضــای ســبز حجمــی در دســتور کار قــرار گرفــت و از 
ایــن رو مشــارکت عمــوم مــردم در ایــن طــرح جالــب 

ــت. ــوده اس ــه ب توج
ــا اشــاره  ــان ب ــط عمومــی شــهرداری اصفه ــر رواب مدی
بــه همراهــی بســیاری از شــخصیت های برجســته 
ــرای  ــی ب ــش مردمــی »درخت ــی و اســتانی در پوی مل

مــادرم« گفــت: ایــن طــرح را در واقــع می تــوان 
ــادر  ــه م ــی ب ــه اله ــن هدی ــم بهتری ــادی از تقدی نم
 کــه عزیز تریــن شــخص در زندگــی انسان هاســت،

 دانست.
ــل  ــر دالی ــه از دیگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــادرم«  ــرای م ــی ب ــدازی پویــش مردمــی »درخت راه ان
روزهــای  بــا  درختــکاری  هفتــه  بــودن  همزمــان 
ــوان  ــه می ت ــن برنام ــا ای ــزود: ب ــت، اف ــه اس فاطمی
جایــگاه مــادران را نیــز در جامعــه یــادآوری و بســیاری 
از ارزش هــای فراموش مانــده در جامعــه را احیــا کــرد.

ــرح  ــرای ط ــا اج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب نباتی ن
ــوان  ــادرم« می ت ــرای م ــی ب ــی »درخت ــش مردم پوی
ــات  ــه مح ــی را در هم ــبز حجم ــای س ــعه فض توس
ــن  ــه ای ــرد: چنانچ ــه ک ــود، اضاف ــاهد ب ــان ش اصفه
ــده  ــال های آین ــف در س ــای مختل ــه بهانه ه ــش ب پوی
ــاغ  ــای ب ــاهد احی ــوان ش ــود، می ت ــی ش ــز اجرای نی

ــود. ــان ب ــهر اصفه ش
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یادداشتسرمقاله 

ــار  ــی اظه ــینی در گفت وگوی ــی حس ــید مجتب ــت هللا س آی
کــرد:  تنفــر از بعثی هــای عراقــی و رژیــم صــدام  در 
بیــن مــردم عــراق زیــاد اســت و در واقــع آن هــا ســقوط را 
موجــب نجــات می دانســتند و همــان اوایــل کــه آمریــکا 
ــد  ــن بودن ــکا خوش بی ــه آمری ــرد، ب ــن ب ــدام را از بی  ص
ــه   ــکا ب ــه ســوریه از آمری ــاز جمع ــه در نم ــن ک ــی م و حت
از  بعضــی  انتقــاد می کــردم،  اشــغالگر  یــک  عنــوان 
نمی دانیــد  شــما  می شــدند کــه  ناراحــت  عراقی هــا 
ــکا مــا را نجــات داد؛  ــم و آمری مــا در چــه شــرایطی بودی
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم ب ــراق ه ــردم ع ــوم م ــروز عم ــی ام ول
رســیده اند کــه آمریــکا هــم یــک اختاللگــر و اشــغالگری 
بعــد از صــدام اســت؛ یعنــی حســن نیــت نداشــته؛ صــدام 
ــد، صــدام را برداشــته  ــا مــردم را آزاد کن ــرد ت ــن نب را از بی
بــه علــت اینکــه زمانــش ســر آمــده بــود و آمریــکا 
می خواســت خــود بــه  صــورت مســتقیم وارد قضیــه شــود 

ــرد. ــه دســت گی ــا کار را ب ت
ــرگان  ــس خب ــوی در مجل ــان رض ــردم خراس ــده م نماین
ــه  ــرای ســخنرانی ب ــدی پیــش ب ــری  ادامــه داد: چن رهب
محلــی آموزشــی در نجــف اشــرف رفتــم کــه در گذشــته 
و  اطــراف  محــالت  از  و  بــوده  آمریکایی هــا  پایــگاه 
ــد؛  ــا می آم ــه  ســوی آن ه ــاره ب ــوم خمپ ــای نامعل مکان ه
ــدند و االن  ــارج ش ــد و خ ــی کردن ــاس ناامن ــا احس آن ه
ــکا شــده اند  ــراق ضــد آمری ــه مــردم ع ــه عام شــاهدیم ک

ــن  ــکا امی ــد آمری ــف  هســتند؛ می دانن ــکا مخال ــا آمری و ب
ــدند؛  ــد ش ــیار عالقه من ــران بس ــه ای ــبت ب ــت و نس نیس
مــوج والیت گرایــی بــا تعبیــر »ســید ولــی« کــه بــه 
ــده  ــد، در سراســر عــراق دی ــر معظــم انقــالب می دهن رهب

می شــود.
نماینــده ولــی  فقیــه در کشــور عــراق گفت: حساســیت هایی 
هــم کــه از قدیــم بــوده متأســفانه هنــوز در بعضــی 
ایرانی هــا هــم دیــده می شــود؛ حساســیت آن هــا  از 
روزبــه روز رو بــه کاهــش اســت و فضــای دو کشــور 
ــه  ــی ک ــزود: کس ــی رود. وی اف ــش م ــی پی ــه  خوب رو ب
ــد  ــته باش ــت داش ــد لیاق ــد، بای ــی باش ــی نظام فرمانده
ــات  ــود را اثب ــت خ ــر لیاق ــلیمانی اگ ــم س ــاج قاس و ح
نکــرده بــود، فرمانــده نمی شــد.  نیروهایــی کــه زیــر نظــر 
ــراد دالور و شــجاعی  ــد اف ــد و می کنن ــاد کردن ایشــان جه
هســتند و ملــت عــراق هــم از حــاج قاســم تجلیــل 
می کننــد؛ یعنــی بعضــی از آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه اگــر 
ــرر در  ــد و مک ــی نمی مان ــی باق ــود، عراق ــه نب والیت فقی
ســفرهای مــا در دانشــگاه های مختلــف، شــیوخ عشــایر 
تعابیــر این چنینــی را داشــتند کــه اگــر ایــران نبــود و نظــام 
جمهــوری نبــود، عراقــی نبــود؛ علــت آن  هــم ایــن اســت 
کــه نیروهــای بعثــی از زمــان صــدام و بعضــی از نیروهــای 
ــود  ــی وج ــف عراق ــای مختل ــد در رده ه ــرال غیرمتعه  لیب

دارند. فارس

ــس برجــام و اقتصــاد  ــاس عراقچــی در کنفران ســید عب
مقاومتــی بــا اشــاره بــه نقــش برجــام در بخــش انــرژی 
ــی داد ــد انجــام م ــه بای ــار داشــت: برجــام کاری را ک  اظه

ــر  ــر س ــه ب ــی را ک ــع و مین گذاری های ــام داد و موان انج
ــازه داد  ــرد و اج ــازی ک ــود، پاک س ــور ب ــاد کش راه اقتص

اقتصــاد پیشــروی داشــته باشــد. 
 وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر برجــام، تمــام موانعــی 
ــی  ــته و کس ــر راه برداش ــت، از س ــد برمی داش ــه بای را ک
نمی توانــد خــالف ایــن را ادعــا کنــد؛ امــا مــا نیــز مدعــی 

نیســتیم کــه موانــع غیربرجامــی وجــود نــدارد.
معــاون وزیــر امــور خارجــه یــادآور شــد: در حــال حاضــر 
80 میلیــارد دالر قــراداد در حــال مذاکــره اســت و معطلــی 

آن نیــز بــه دلیــل ایــن اســت کــه روی آی.پی.ســی بایــد 
اجمــاع ملــی صــورت گیــرد. 

 وی بــا اشــاره بــه اظهــارات رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا 
ــپ در  ــر ترام ــال حاض ــت: در ح ــام گف ــوص برج درخص
ــت  ــر اردیبهش ــا آخ ــه ت ــت ک ــام اس ــی برج ــال ارزیاب ح
ــکا  ــور آمری ــرا رئیس جمه ــد؛ زی ــول نمی کش ــتر ط بیش
ــان  ــا آن زم ــد و ت ــد کن ــا را تمدی ــق تحریم ه ــد تعلی بای
مشــخص می شــود کــه سیاســت دولــت جدیــد آمریــکا 
ــت  ــی از آن اس ــانه ها حاک ــورت نش ــر ص ــت. در ه چیس

ــد.  ــدا می کن ــه پی ــام ادام ــه برج ک
ــپ  ــود، ترام ــام نب ــر برج ــه اگ ــان اینک ــا بی ــی ب  عراقچ
ــراز  ــران اجمــاع بین المللــی تشــکیل مــی داد، اب علیــه ای
داشــت: در شــرایط کنونــی اجمــاع علیــه ترامــپ اســت؛ 
ــه  ــر اینک ــدارد؛ مگ ــام ن ــد برج ــز تمدی ــاره ای ج ــذا چ ل
ــا از  ــد م ــه بخواه ــد ک ــه ای باش ــه گون ــت هایش ب سیاس

ــویم.  ــارج ش ــام خ برج
ــح کــرد: اگــر ترامــپ  ــر امــور خارجــه تصری  معــاون وزی
بخواهــد برجــام را پــاره کنــد، هزینه هــای آن بــه خــودش 
بایــد  نیــز  مــا  ایــن شــرایط  در  تحمیــل می شــود. 
ــا  ــه هزینه ه ــم ک ــت کنی ــه حرک ــمندانه و هنرمندان هوش

ــزان ــا نشــود. می ــال م شــامل ح

و  بهمــن  اینکــه  بیــان  بــا  باقــری  سرلشــکر 
دفــاع  بــزرگ  عملیات هــای  یــادآور  اســفندماه 
مقــدس اســت، اظهــار داشــت: ایــن روزهــا یــادآور 
باکــری و عملیات هــای  رشــادت های شــهیدان 
والفجــر مقدماتــی، والفجــر یــک، خیبــر، بــدر 
ــت.  ــت اس ــر هش ــج و والفج ــار و پن ــالی چه کرب
شــهیدان باکــری، نمونه هایــی از خطــه بــزرگ 
 آذربایجــان هســتند کــه بــرای کشــور افتخــار 

آفریدند.
ــه داد:  ــلح ادام ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
جهــان غــرب می خواســت ایــن ملــت را بــه ســمتی 
ــردی  ــییع و جوانم ــالم، تش ــری از اس ــه اث ــرد ک بب
ــام  ــری ام ــه رهب ــردم ب ــد. م ــی نمان ــرت باق و غی
همــت کردنــد و انقــالب اســالمی پیــروز شــد. 
پــس از انقــالب، جنــگ تحمیــل شــد؛ امــا دفــاع 
ــور  ــربلندی کش ــت و دوران س ــکل گرف ــدس ش مق
رقــم خــورد تــا توطئه هــای بعــدی علیــه ایــن 
ــت، بازدارندگــی  ــده شــود. امنی ــت از ســر گذران  مل
و ســربلندی ایــن ملــت بــه دلیــل افــق روشــن آثــار 
دفــاع مقــدس، خــون شــهیدان و تــالش ایثارگــران 

 . ست ا
وی خاطرنشــان کــرد: دفــاع مقــدس، ذخیــره 
بــزرگ مانــدگاری بــرای جوانــان و نســل های آتــی 

ــدس  ــاع مق ــردن دف ــت ک ــود. روای ــد ب ــا خواه م
تالشــی از نــوع تــالش حضــرت زینــب)س( اســت. 
ــا و شــهیدان در  ــب، علم ــالش حضــرت زین ــر ت اگ
طــول تاریــخ نبــود، چگونــه آثــاری از اســالم و 

ــت.  ــرار می گرف ــا ق ــار م ــیع در اختی تش
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح اظهــار داشــت: 
اگــر تاریــخ، علــوم، معــارف، واقعیــت، ایثــار، 
شــهامت و ازخودگذشــتگی دفــاع مقــدس توســط 
ــرد  ــرار نگی ــان ق ــار جوان ــه در اختی ــزار هنرمندان اب
ــده  ــانی ها را زن ــره آن جانفش ــاد و خاط ــه ی چگون

ــت.  ــم داش ــه خواهی نگ
بــا وجــود تالش هــای صورت گرفتــه، همچنــان 
ــت؛  ــده اس ــور مان ــوم و مهج ــدس مظل ــاع مق دف
دفــاع مقــدس، حادثــه بزرگــی کــه هــر روز آن 
ــری  ــر هن ــم و اث ــاب، فیل ــتمایه کت ــد دس می توان

ــد.  باش
وی بیــان کــرد: در عملیــات خیبــر اولیــن واحدهایی 
کــه وارد جزیــره مجنــون شــدند، نیروهــای باکــری 

بودنــد. قایــق او پیشــرو رزمنــدگان بــود. 
ــا 100  ــود ی ــدم ب ــط مق ــواره در خ ــا هم ــری ی باک
متــر عقب تــر در ســنگر فرماندهــی. او محتــاج 
انــدک پشــتیبانی توپخانــه خــودی نبــود؛ بلکــه روح 

ــارس ــود. ف ــی ب ــه کمــک اله ــی ب ــدش متک بلن

ــر گفتــه امیــر اســماعیلی ســامانه موشــکی  ــا ب بن
S300 در جریــان رزمایــش »دماونــد« کــه اخیــرا 
یگان هــای  از  یکــی  تیــر  میادیــن  از  یکــی  در 
قــرارگاه پدافنــد هوایــی تســت شــد، توانســته بــا 
ــه  ــد موشــک بالســتیک را ب ــک فرون ــت ی موفقی

ــد. ــدم کن ــوان هــدف منه عن
در ایــن آزمایــش کــه در حضــور سرلشــکر صالحــی 
ــد  ــده کل ارتــش صــورت گرفــت، یــک فرون فرمان
پهپــاد نیــز بــدون اطــالع قبلــی بــه پــرواز در 
 S300 ــز توســط ســامانه موشــکی آمــد کــه آن نی

ــدم شــد. منه
ایــن اولیــن تســت میدانــی و کامــل ســامانه تــازه 

ــوده اســت. ــران ب خریداری شــده S300 در ای
ــا  ــدی S300 ب ــامانه پدافن ــی س ــش عملیات آزمای
ــا  ــن ســامانه ب ــرد ای ــی نحــوه عملک هــدف ارزیاب
ــده و  ــداف پرن ــیعی از اه ــف وس ــری طی به کارگی

موشــکی انجــام شــد.
درگیــری  در   S300 ســامانه  توانایــی  ارزیابــی 
ــن،  ــع راداری پایی ــطح مقط ــداف دارای س ــا اه ب
میــزان  بررســی  و  بالســتیک  تهدید هــای 
توانمنــدی تخصصــی و عملــی افســران جــوان 
ایــن  به کارگیــری  در  هوایــی  پدافنــد  قــرارگاه 

ســامانه از اهــداف رزمایــش دماونــد بــود.
ایــن  کامــل  آزمایــش  دماونــد  رزمایــش  در 
ســامانه توســط کارکنــان ایرانــی و بــا ســناریوهای 
روز  تهدیــد ات  بــا  مطابــق  شبیه سازی شــده 
ــایی  ــف، شناس ــل کش ــد و مراح ــام ش ــا انج دنی
 S300 ســامانه  توســط  درگیــری  و  رهگیــری 
محیــط  در  ســامانه  ایــن  عملکــرد  و  انجــام 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــک م ــگ الکترونی جن
ــداف  ــامانه اه ــن س ــک از ای ــلیک موش ــا ش و ب
 مدنظــر مــورد اصابــت قــرار گرفتنــد و منهــدم 
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امــا بــا وجــود ایــن همــه توانمنــدی و قابلیــت، بررســی ها 
حاکــی از عقب ماندگــی خیره کننــده ایــران در مقایســه بــا 
بعضــی از کشــورهای توانمنــد و حتــی بعضــی از کشــورها 
بــا توانمنــدی بســیار کمتــر در حوزه هــای مختلــف 
اقتصــاد فرهنــگ، به ویــژه در جنبــه اشــتغال زایی اســت؛ 
ــر  ــتی ب ــع دس ــوزه صنای ــط در ح ــال فق ــوان مث ــه عن ب
ــع دســتی ســازمان  ــت صنای ــر معاون ــار نظ اســاس اظه
ــای موجــود، حــدود 300  ــق آماره ــی1 طب ــراث فرهنگ می
هــزار نفــر کارت فعالیــت رســمی در حــوزه صنایع دســتی 
و هنرهــای ســنتی از معاونــت دریافــت کرده انــد؛ امــا بــه 
نظــر ایشــان بــه  طــور تقریبــی آمــار فعــاالن ایــن حــوزه 
ــه بیــش از یــک  ــوده و شــاید ب ــن تعــداد ب بیشــتر از ای
ــه دیگــر  ــن تعــداد نســبت ب ــون نفــر برســد کــه ای میلی
ــب  ــدان جال ــه، چن ــن عرص ــته در ای ــورهای برجس کش
 توجــه نیســت؛ در کشــور چیــن بیــش از 170 میلیــون نفر 
و در هنــد بیــش از 80 میلیــون نفــر در ایــن حــوزه 
اشــتغال دارنــد کــه ایــن اختــالف در آمارهــا بــه خوبــی 
نشــان دهنده وضعیــت ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورها 

ــن حــوزه اســت. ــط در ای فق
ــا  ــت تقریب ــوان گف ــتی می ت ــبه سرانگش ــک محاس ــا ی ب
ــر  ــه از نظ ــده ک ــورهای اشاره ش ــت کش ــد جمعی 10 درص
ــد بعضــی  ــر هســتند )هرچن ــا براب ــا کشــور م ــت ب قابلی
مدعــی هســتند تنــوع و قابلیــت کشــور مــا بیشــتر از ایــن 
دو کشــور اســت(، در ایــن حــوزه اشــتغال دارنــد و اگــر 
کشــور مــا کــه بــا معضــل بیــکاری هــم بــه طــور جــدی 
ــرد  ــل می ک ــت عم ــش درس ــن بخ ــت در ای ــه اس مواج
ــاج  ــکاری نداشــت، بلکــه شــاید محت ــا مشــکل بی نه تنه
ــت  ــود؛ 10 درصــد جمعی ــم می ب ــروی کار بیشــتری ه نی
ــون نفــر کــه  ــی چیــزی بیــش از 7 میلی کشــور مــا یعن
ــکاری در کشــور اســت.  ــار بی ــم بیــش از کل آم ــن رق ای
در ادامــه بــه بعضــی از دالیــل ایــن ناکامــی و همچنیــن 
ــرای برون رفــت از ایــن وضعیــت  راهکارهــای مقتضــی ب

ــود. ــاره می ش اش
ــدن از  ــی و دور مان ــل ناکام ــن دالی ــی از عمده تری بعض
ــگ  ــی در حــوزه اقتصــاد فرهن ــگاه شایســته و واقع جای

ــد از: ــران، عبارتن ای
1- نداشتن مبانی نظری قوی در این حوزه

2- نداشتن نیروی متخصص و باتجربه
ــع  ــت و مناب ــه نف ــا ب ــب دولت ه ــبندگی عجی 3- چس

ــام ــی خ طبیع
ــزاری و ســخت افزاری  ــود زیرســاخت های نرم اف 4- کمب

بــرای رونــق ایــن حوزه
5- ضعــف فرهنــگ کار و عالقــه وافــر بــه مشــاغل 

دولتــی
ــه  ــرای ورود ب 6- اهتمــام ضعیــف مســئوالن و مــردم ب

ایــن عرصــه
ــوزه  ــن ح ــردن ای ــا نک ــه ره ــت ب ــه شــدید دول 7- عالق
ــش  ــه بخ ــردن ب ــاد نک ــدی( و اعتم ــم ناکارآم )علی رغ

ــی خصوص
8- ضعف در قوانیـن و قابلیت تعبیـر و تفسـیر آن هـا

نامرئــی فرهنــگ و مســائل  اربابــان  و  9- مالــکان 
فرهنگــی )کــه بــه اقتضــا و بــر اســاس مصالــح و منافــع 
ــا  ــق ت ــی  و... ظاهــر شــده و ســپس در اف ــردی، حزب ف

ــوند( ــو می ش ــوم مح ــان نامعل زم
ایــن  از  رهایــی  بــرای  پیشــنهادی  راهــکار  چندیــن 

معضــالت بــه شــرح زیــر هســتند:
ــتای  ــردی در راس ــادی و کارب ــات بنی ــام تحقیق 1- انج

ــاز. ــورد نی ــش م ــی و دان ــه مبان ــتیابی ب دس
2- اهتمــام بــه تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی 
ــد  ــد و توانمن ــروی انســانی کارآم ــد؛ نی ــد و کارآم عالقمن
موتــور محرکــه اقتصــاد فرهنــگ اســت و حکــم لوکوموتیو 
ــد  ــت و توانمن ــی تربی ــه خوب ــه ب ــار را دارد و چنانچ قط
ــه  ــار را ب ــن قط ــاندن ای ــرای رس ــی الزم ب ــود، توانای ش
ســالمت بــه ســرمنزل مقصــود دارد و هرگونــه ضعــف در 
ایــن خصــوص در کل اقتصــاد فرهنــگ بازتــاب خواهــد 

ــت. یاف
ــای  ــژه آموزش ه ــف، به وی ــاد مختل ــوزش در ابع 3- آم
ــدازی کســب و کار در  ــد و راه ان ــه تولی تخصصــی در زمین

حــوزه اقتصــاد فرهنــگ.
4- ارائــه آمــوزش بــه اعضــای جامعــه در راســتای 
شــناخت از آثــار و پیامدهــای مصــرف کاالهــا و خدمــات 
فرهنگــی بــه منظــور افزایــش ســطح مصــرف ایــن نــوع 

ــات.  ــا و خدم کااله
5- سیاســتگذاری های درســت و حمایت هــای هدفمنــد 
ــه  ــت دادن ب ــگ و اولوی ــاد فرهن ــوزه اقتص ــی از ح دولت

ــا ســایر حوزه هــای اقتصــاد. ــن حــوزه در مقایســه ب ای
ــه  ــم آوردن زمین ــت و فراه ــج خالقی ــعه و تروی 6- توس
الزم بــرای رســیدن بــه نــوآوری و کارآفرینــی بــه منظــور 
ایجــاد تمایــل و عالقــه در اعضــای جامعــه بــرای فعالیــت 
ــاغل  ــه مش ــا روی آوری ب ــه ب ــوزه در مقایس ــن ح  در ای

دولتی.
7- ایجــاد بــاور عمیــق در مــردم و مســئوالن دربــاره ایــن 
موضــوع کــه مبنــا و اســاس اقتصــاد مقاومتــی اقتصــاد 
فرهنــگ اســت و از طرفــی هــم بخــش بزرگــی از رویــای 
اقتصــاد مقاومتــی فقــط در پرتــو رونــق اقتصــاد فرهنــگ 
تحقــق می یابــد. )متولیــان و مدعیــان اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــگ ب ــاد فرهن ــت از اقتص ــه غفل ــد ک ــه کنن ــد توج بای

منزلــه ناکامــی در اقتصــاد مقاومتــی اســت.(
8- فراهــم آوردن زمینــه مشــارکت هــر چــه بیشــتر 
ــور  ــت در ام ــدک دول ــت ان ــی و دخال ــش غیردولت بخ

ــوزه. ــن ح ــی ای اجرای
9- اصــالح قوانیــن مربوطــه بــه نحــوی کــه نقــاط ضعــف 
ــال  ــز کام ــلیقه نی ــال س ــای اعم ــده و راه ه ــته ش برداش
حــذف شــود و شــاغالن و فعــاالن ایــن حــوزه بــا دغدغــه 

کمتــر از نوســانات بــه فعالیــت ادامــه دهنــد.
10- خــودداری احــزاب و گروه هــای ذی نفــع و ذی نفــوذ 
از اعمــال حــس مالکیــت بــر فرهنــگ و .... بــه اقتضــای 

منافــع خویــش.
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ــت  ــا کاش ــه ب ــت. روزی ک ــکاری اس ــفندماه، روز درخت 15 اس
ــی  ــهرهای صنعت ــژه ش ــزرگ به وی ــهرهای ب ــه ش ــت ری درخ
تقویــت می شــود. درختــکاری در همــه ادیــان الهــی از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار اســت. دیــن مقــدس اســالم نیــز بشــر را بــه 
ــزرگان  کاشــت درخــت تشــویق و ترغیــب کــرده و بعضــی از ب
دیــن  و رهبــران جهــان اســالم بــه ایــن امر اشــتغال داشــته اند. 
پیامبــر)ص( در این بــاره می فرماینــد: »اگــر شــخصی درختــی 
 بــکارد یــا مزرعــه ای را بــه زیــر کشــت ببــرد و انســان ها

حیوانــات یــا پرنــدگان از آن بخورنــد، ایــن کار صدقــه ای از طرف 
آن شــخص شــمرده می شــود.« همچنیــن در روایتــی معتبــر 
از یکــی از معصومیــن)ع( منقــول اســت: »حتــی اگــر دیدیــد 
قیامــت بــر پــا شــد و شــما مشــغول کاشــتن درختــی بودیــد، 
ــی  ــد.« حضــرت عل ــک خــود دســت برنداری ــن عمــل نی از ای
علیه الســالم نیــز در مدینــه باغ هــای خرمــای فراوانــی را برپــا 

و بیشــتر آن هــا را در راه خــدا وقــف کردنــد. 
ــه  ــد و توصی ــر نشــانگر تاکی ــراوان دیگ ــای ف ــا و نمونه ه این ه
ــت  ــان و اهمی ــت از درخت ــظ و حراس ــه حف ــالم ب ــای اس اولی
درختــکاری اســت. در کشــور مــا، روز درختــکاری در 15 اســفند 
ــا ــور در پارک ه ــا حض ــردم ب ــود و م ــزار می ش ــال برگ ــر س  ه

جنگل هــا و اقصــی نقــاط شــهر، اقــدام بــه کاشــت نهال هــای 
ــه  ــا کاشــت درخــت ب ــر ســال ب ــان ه ــد. ایرانی جــوان می  کنن
ــن در  ــن کار نمادی ــا ای ــع ب ــه و در واق ــو رفت اســتقبال ســال ن
آســتانه بهــار، زندگــی را بــه زمیــن بازمی گردانند. در ایــن روز در 
مقابــل بیشــتر پارک هــا و فضاهــای ســبز و دیگــر نقــاط شــهر 
نهال هایــی بــه صــورت رایــگان در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد.

ــا )در روز درختــکاری(  گفتــه می شــود اولیــن درختــکاری دنی
بــه یــک میلیــون نهــال رســید کــه نشــان از عالقمنــدی 
انســان ها بــه ایــن امــر مهــم اســت. درختــکاری در ایــران دارای 
ــخ  ــی و ســنت تاریخــی اســت. تاری ــق مل پشــتوانه  ای از عالی
ــی  ــن های خاص ــتان، جش ــان باس ــه ایرانی ــد ک ــان می ده نش
ــد و  ــکاری می پرداختن ــه درخت ــن ها ب ــن جش ــتند و در ای داش
بــه خــاک و زراعــت احتــرام می  گذاشــتند. بــا ایــن وصــف و در 
ایــن دوران کــه آالیندگــی صنایــع و خودروهــای غیراســتاندارد 
ــرای  قلــب شــهرها را احاطــه و متاســفانه نفــس کشــیدن را ب
مــردم ســخت و ســنگین کــرده اســت، وظیفــه دینــی و ملــی 
 تک تــک مــا حفــظ و حراســت از منابــع طبیعــی موجــود

به ویــژه جنگل هــا و مراتــع و همچنیــن توســعه پایــدار و 
ــی  ــا صنعت ــروزه ب ــت. ام ــی اس ــت اله ــن نعم ــترش ای گس
ــی  ــری در زندگ ــان نقــش مهم ت ــع بشــری درخت شــدن جوام
ــتر  ــرفت بیش ــات پیش ــویی مقدم ــد؛ از س ــا می کنن ــر ایف بش
صنعــت و فنــاوری را موجــب می شــوند و منابــع تامین کننــده 
ــر  ــوازم  تحری ــان، ل ــی، مبلم ــایل چوب ــر وس ــی نظی محصوالت
ــوار و هــزاران محصــول  ــواع مدادهــای مختلــف(  ال )کاغــذ، ان
دیگــر محســوب می شــوند و از ســوی دیگــر بــه منزلــه 
ریه هــای یــک شــهر تلقــی شــده و نقــش مهمــی را در تامیــن 
ســالمت اعضــای جامعــه ایفــا می کننــد. ایــن مــورد اخیــر از 
ــت  ــل فعالی ــه دلی ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــر می نمای ــل مهم ت ــورد قب م
کارخانه هــای صنعتــی و نیــز ازدیــاد وســایل نقلیــه عمومــی و 
فعالیــت روزانــه آن هــا در ســطح شــهرهای بــزرگ، آالینده هــا و 
گازهــای مهلــک و خطرناکــی نظیــر دی اکســید کربن در هــوای 
ــد  ــد می کن ــراد را تهدی ــالمت اف ــه و س ــی یافت ــهرها فزون  ش
و افزایــش هــر چــه بیشــتر ایــن مــواد آالینــده، کاهــش میــزان 
ــاعد  ــع نامس ــن وض ــود؛ ای ــبب می ش ــوا را س ــیژن در ه اکس
قلبــی و  ریــوی  بیمــاران  نظیــر  آســیب پذیر   گروه هــای 

ــد. در چنیــن  ــد می کن ســالخوردگان و کــودکان را بیشــتر تهدی
شــرایطی مســئله درخــت و درختــکاری، راه حلــی مناســب برای 
مبــارزه بــا آلودگی هــای اشاره شــده بــه شــمار می آیــد. ایجــاد 
ــهرهای  ــراف ش ــبز در اط ــای س ــی و فض ــای مصنوع جنگل ه
ــد؛  ــد اکســیژن می مان ــای تولی ــه تاســیس کارخانه ه ــزرگ ب ب
امــا درختــکاری بــه تنهایــی راه حــل زدودن آالیندگــی  نیســت؛ 
ــف  ــازی مکل ــه استانداردس ــده را ب ــایل آالین ــد وس ــه بای بلک
کــرد و تولیدکننــدگان نیــز بــر تولیــد غیراســتاندارد کــه کشــنده 
ــرا  ــد؛ زی ــه کنن ــه توب ــد، بلک ــاری نکنن ــت پافش ــرگ آور اس و م
ــنگین  ــای س ــی هزینه ه ــت. از طرف ــی اس ــی آدم کش ــه نوع ب
ــارد  ــود 18000 میلی ــه  می ش ــت. گفت ــام آور اس ــی سرس آالیندگ
تومــان فقــط هزینــه آالیندگــی تهــران اســت؛ بــا ایــن حســاب 
هزینــه کل کشــور مشــخص اســت. بــا ایــن پــول چــه کارهــای 
ــه  ــه هزین ــن، هم ــه ای ــه البت ــام داد ک ــوان انج ــی می ت بزرگ
ــت.  ــت گذاش ــوان قیم ــان ها را نمی ت ــان انس ــرا ج ــت؛ زی نیس
امیــد آنکــه بــا تــالش در ایــن جهــت، حتــی بــا کاشــتن یــک 
نهــال کوچــک در یــک گلــدان و قــرار دادن در آپارتمــان محــل 
ســکونت و کاشــت نهال هــای کم نیــاز بــه آب، کشــوری زیبــا و 
آبــاد را بــرای خویــش مهیــا کنیــم کــه به یقیــن کاری پســندیده 

ــن می شــود. ــود اکســیژن تامی اســت و بخشــی از کمب

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی از مجمــوع 199 
نماینــده حاضــر، بــا 168 رأی موافــق، 6 رأی مخالــف 
و 5 رأی ممتنــع بــا درخواســت علــی الریجانــی مبنــی 
بــر بازگشــت بــه مصوبــه قبلــی مجلــس دربــاره 

ــد.  ــت کردن ــران موافق ــای مدی حقوق ه
مجلــس شــورای اســالمی در ایــن جلســه مــاده 
38 الیحــه برنامــه ششــم توســعه را از مجمــوع 200 
نماینــده حاضــر، بــا 178 رأی موافــق،3 رأی مخالــف 
ــورای  ــره 1- ش ــرد. تبص ــالح ک ــع اص و 3 رأی ممتن
ــای  ــنهاد روس ــا پیش ــد ب ــتمزد می توان ــوق و دس حق
ــت  ــه ریاس ــور ک ــان رئیس جمه ــا معاون ــوا، وزرا ی ق
ــن  ــد و باالتری ــده دارن ــر عه ــی را ب ــتگاه های اجرای دس
مقــام دســتگاه های اجرایــی، بــرای مشــاغل تخصصــی 
 مدیریتــی، واحدهــای عملیاتــی و مناطــق مــرزی 
و محــروم تــا 30 درصــد دریافت هــای موضــوع ایــن 
مــاده را عــالوه بــر ســقف مقــرر در ایــن مــاده منظــور 
نمایــد. مصوبــه قبلــی مجلــس دربــاره تبصــره 38 بــه 

شــرح زیــر اســت:

ــنهاد  ــا پیش ــد ب ــتمزد می توان ــوق و دس ــورای حق ش
ــه  ــور ک ــان رئیس جمه ــا معاون ــوا، وزرا ی ــای ق روس
ــد  ــده دارن ــر عه ــی را ب ــتگاه های اجرای ــت دس ریاس
بــرای  اجرایــی،  دســتگاه های  مقــام  باالتریــن  و 
 مشــاغل تخصصــی، مدیریتــی، واحدهــای عملیاتــی 
و مناطــق مــرزی و محــروم تــا60 درصــد دریافت های 
موضــوع ایــن مــاده عــالوه بــر ســقف مقــرر در ایــن 
مــاده منظــور نمایــد. علــی الریجانــی پــس از موافقت 
ــا تغییــر در تبصــره 38 الیحــه  نماینــدگان مجلــس ب
برنامــه ششــم توســعه گفــت: از اول انگیــزه مجلــس 
ایــن بــود کــه جلــوی حقوق هــای نجومــی را بگیــرد و 
ایــن جفــا بــه مجلــس کــه رکــن مهــم کشــور اســت، 
ــه  ــع ب ــای ســخیفی راج ــور حرف ه ــن ط ــه ای ــود ک ب
آن بزننــد. وی افــزود: مجلــس بــه طــور قانونــی بایــد 
نظــرات شــورای نگهبــان را لحــاظ کنــد و وقتــی هــم 
کــه لحــاظ کــرد، از نظــر مــا تغییــر مهمــی نبــود؛ چــون 
مقامــات صــدر ایــن مــاده بودنــد و بیشــتر از آن حــد 
ــن جوســازی  ــد و ای ــون نمی توانســتند بگیرن 10 میلی

فقــط مغلطــه بــرای انگیزه هــای دیگــر بــود.
رئیــس مجلــس اضافــه کــرد: امــا بــرای اینکــه 
و کســی  بگیریــم  هــم  را  مغلطــه  ایــن  جلــوی 
ــرد  ــس کار بزرگــی ک ــروز مجل ــد، ام  موج ســواری نکن
ــه می خواســتند سوءاســتفاده  ــده ای را ک ــوی ع و جل
کننــد، گرفــت؛ فــردا نگوینــد کــه مجلــس نظــرش را 
عــوض کــرد، مــا نظرمــان همــان بــود کــه اول گفتیــم؛ 
همیــن چیــزی کــه اآلن تصویــب کردیــم، نظــر 

ــود. ــس ب مجل
ــه  ــان ب ــان شــورای نگهب ــه کــرد: آقای ــی اضاف الریجان

ــراد  ــع ای ــرای رف ــا ب ــد، م ــراد گرفتن ــره ای ــن تبص ای
ــئله  ــی مس ــم؛ ول ــه کردی ــه را اضاف ــن جمل ــا ای آن ه
اصلــی حقوق هــای مقامــات همــان نظــر قبلــی بــود. 
برخــی روی مــوج غلطــی می خواســتند ســوار شــوند؛ 
ــوج  ــوی م ــان جل ــن کارت ــا ای ــدگان( ب ــما) نماین ش
غلــط را هــم گرفتیــد کــه کســی نتوانــد سوءاســتفاده 
کنــد. مجلــس همیــن نظــر را از اول داد و ایــن نظــر 
ــه  ــس کارنام ــه مجل ــد ک ــود. نگوین ــس ب ــی مجل قبل
ســیاه دارد؛ اینکــه شــما رأی نیاوردیــد، مجلــس 

ســیاه شــد؟ تســنیم

ــل  ــور، در مراســم تجلی ــی، رئیس جمه حســن روحان
از نشــان آوران المپیــک و پارالمپیــک 2016 و قهرمانــان 
ــران  ــالس س ــالن اج ــل س ــه در مح ــال 1394 ک س

ــت: ورزش  ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــد، ط ــزار ش برگ
ــف  ــای مختل ــی در وادی ورزش از دیدگاه ه و قهرمان
ــان  ــا بی ــی ب ــت اســت. روحان ــز اهمی ــا حائ ــرای م ب
 اینکــه علــم و دانــش بــرای مــا افتخــار اســت
ــرای  ــی ب ــر و ورزش قهرمان ــن هن ــه داد: همچنی ادام
ــم ورزش  ــار مه ــی از آث ــا افتخــار اســت. یک ــت م مل
در ســطح همگانــی، عمومــی، مســابقات داخلــی یــا 
بین المللــی، ایجــاد امیــد و نشــاط و شــادابی اســت.

ــال  ــن اعم ــد بهتری ــا گفته ان ــه م ــه ب ــت: اینک وی گف

معنــای  بــه  فــرج  اســت،  فــرج  انتظــار  امــت، 
ــه  ــده ب ــرآن آم ــه در ق ــم ک گشــایش اســت. روح ه
ــا ناامیــدی جمــع  معنــای گشــایش اســت. ایمــان ب
 نمی شــود، ایمــان همــواره بــا امیــد بــه آینــده اســت
ایمــان همــواره بــا امیــد بــه گشــایش و فــرج اســت؛ 
روح یعنــی همــان گشــایش، فــرج و ایــن بســیار مهم 
ــار را امیــد   اســت کــه در داخــل کشــور مــا یــک معی

و امیدآفرینی قرار دهیم. 
ــال  ــه س ــال ک ــرد: امس ــان ک ــور خاطرنش رئیس جمه

ــل اســت، اقتصــاد  ــدام و عم ــی و اق اقصــاد مقاومت
ــی از ورزش  ــاط دارد. بخش ــه ورزش ارتب ــم ب ــا ه م
مــا، اقتصــاد ورزشــی اســت و ابزار و وســایل ورزشــی 
ــراه  ــه هم ــی را ب ــم ورزش ــد توریس و ورزش، می توان
داشــته باشــد. همچنیــن ورزش می توانــد باالتــر 
بجنگــد و گفت وگــو  ایران هراســی  بــا  اقتصــاد  از 
و تعامــل بــا جهــان را بــه وجــود آورد؛ شــما در 
کرمانشــاه چــه کردیــد؟ شــما دولــت آمریــکا را 
 شــرمنده کردیــد. بــه کشــتی گیران ویــزا دادیــد 
 و مــردم بزرگــوار کرمانشــاه میهمان نــوازی کردنــد 
و دنیــا هــم قضــاوت کــرد؛ ایــن بزرگــی ایــران بــود یــا 

بزرگــی دیگــران؟ فارس

محمدباقــر نوبخــت در جریــان بررســی بخــش هزینــه ای 
ــا پیشــنهاد یکــی  الیحــه بودجــه ســال 96 در مخالفــت ب
ــراد  ــه 20 درصــد اف ــدگان درخصــوص حــذف یاران از نماین
 جامعــه تا پایان ســال 96 گفت: در راســتای احــکام قانونی 
و اینکــه بــه  صــورت هدفمنــد منابــع ســازمان هدفمنــدی 
یارانه هــا بــه اقشــاری برســد کــه نیازمنــد هســتند، حــذف 
یارانــه خانواده هــای پردرآمــد صــورت گرفــت. وی بــا بیــان 
اینکــه تــا تاریــخ اول بهمــن ســال جــاری یارانــه نقــدی 4 
میلیــون و 853 هــزار و 386 نفــر حــذف شــد، ادامــه داد:  
مجلــس در نظــر داشــت یارانــه افــرادی را کــه درآمــد بیش 
از 3 میلیــون تومــان در مــاه داشــته باشــند، حــذف شــود. 

نوبخــت افــزود: بــا اینکــه مــا یارانــه 4 میلیــون و 800 هــزار 
ــا نامه هــای  ــم، ام ــون حــذف کردی ــر اســاس قان ــر را ب نف
فراوانــی از دفاتــر خــود نماینــدگان مجلس دریافــت کردیم 
ــه بعضــی از بازنشســتگان آمــوزش  ــر اینکــه یاران  مبنــی ب
ــه کل  ــتناد اینک ــه  اس ــت؛ ب ــده اس ــع ش ــرورش قط و پ
ــون  ــا 3 میلی ــن خانواره ــه ای ــوط ب ــص مرب ــد ناخال درآم
ــن  ــه داد: ای ــت ادام ــوده اســت. ســخنگوی دول ــان ب توم
ــه  ــراد جامع ــه اف ــد یاران ــم 20 درص ــار کنی ــه اجب ــم ک حک
ــون و 800  ــه 4 میلی ــه اینک ــت ب ــا عنای ــود و ب ــذف ش ح

هــزار نفــر شناســایی شــدند، لــذا ناچــار بــه حــذف شــدیم؛ 
امــا پــس از آن بــا توجــه بــه مدارکــی کــه بعضــی از ایــن 
ــن  ــه ای ــذف یاران ــدیم ح ــه ش ــد، متوج ــه دادن ــراد ارائ اف
ــه  ــاره یاران افــراد واقعــا ظلــم اســت و مجبــور شــدیم دوب

ــم. ــا را وصــل کنی آن ه
نوبخــت تأکیــد کــرد: ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا و 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از حــدف یارانــه 
ــیار  ــتند، بس ــه نیس ــت یاران ــتحق دریاف ــه مس ــانی ک کس
اســتقبال می کنــد؛ امــا این گونــه اجبارهــا نارضایتــی 

ایجــاد می کنــد و بــه افــراد نیازمنــد کــه در تنگنــا هســتند، 
ــی آورد. ــار وارد م فش

ــا بیــان اینکــه مجلــس در تمــام  معــاون رئیس جمهــور ب
ــه  ــرد ب ــالش ک ــد بررســی بودجــه و برنامــه ششــم ت رون
مــردم خدمــت برســاند، گفــت: ایــن نــوع اجبــار و مضــاف 
ــی  ــت، نارضایت ــا صــورت گرف ــه آنچــه در حــذف یارانه ه ب
وســیع ایجــاد می کنــد و مــردم همــه این هــا را بــه 
ــد؛ ضمــن اینکــه دولــت نیــز  حســاب مجلــس می گذارن
حســاب خــود را از حســاب مجلــس جــدا نمی دانــد؛ 
بنابرایــن حــذف گســترده یارانــه افــراد جامعــه منجــر بــه 

ــارس ــی از نظــام خواهــد شــد. ف نارضایت

روحانی در آیین تجلیل از مدال آوران:

ورزشباایرانهراسیمیجنگد

سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه:

یارانهنقدی۴میلیونو۸53هزارنفرتااولبهمنقطعشد

مجلس »مصوبه ۲۴ میلیونی مدیران دولتی« 
را پس گرفت 
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خبر کوتاه

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

اجرایقانونجامعانتخابات

بهسال۹۶نمیرسد
حســینعلی امیــری، معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور، دربــاره 
آخریــن وضعیــت تدویــن الیحــه قانــون جامــع انتخابــات در 
دولــت اظهــار داشــت: ایــن الیحــه در اوایــل ســال جــاری از 
ســوی وزارت کشــور تدویــن و بــرای تصویــب بــه دولت ارســال 
شــد. منتهــا ارســال ایــن الیحــه بــا ابــالغ سیاســت های کلــی 
ــان شــد؛ از  ــات همزم ــالب در حــوزه انتخاب ــر معظــم انق رهب
ایــن رو دولــت، الیحــه مذکــور را بــرای اصــالح و تطبیــق آن بــا 
سیاســت های کلــی، بــه وزارت کشــور ارجــاع داد. وی افــزود: 
در نهایــت کمیتــه ای متشــکل از وزیر کشــور، وزیر دادگســتری 
ــرای  ــور ب ــی رئیس جمه ــاون پارلمان ــی و مع ــاون حقوق مع
اصــالح الیحــه قانــون جامــع انتخابــات تشــکیل شــد، الیحــه 
مذکــور بــا سیاســت کلــی رهبــری تطبیــق داده شــد و بــرای 
بررســی و تصویــب بــه دولــت ارســال شــد. امیــری تصریــح 
ــی در  ــات در شــرایط کنون ــع انتخاب ــون جام ــرد: الیحــه قان ک
ــت در حــال بررســی اســت.  ــی دول ــه سیاســی و دفاع کمیت
بــا توجــه بــه رونــد بررســی الیحــه قانــون جامــع انتخابــات در 
دولــت، فکــر نمی کنــم ایــن الیحــه بــرای اجــرا بــه انتخابــات 

خردادمــاه ســال آتــی برســد. خانــه ملــت



کوتاه از اقتصاد

خبر اقتصادی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

معــادالت  از  بســیاری  ایــران  یک دهــه  خشکســالی 
کشــاورزی کشــور را بــر هــم زده اســت. اگــر تــا یــک یــا 
دو دهــه پیــش بــه مــدد باران هــای فصلــی و حفــر چــاه 
کشــاورزان می توانســتند بــا صــرف آب فــراوان نیــاز بــازار 
داخلــی را تأمیــن کننــد، امــا اکنــون و بــه دلیــل تغییــرات 
 آب و هوایــی نه تنهــا امــکان ایــن کار ممکــن نیســت 
بلکــه از نظــر اقتصــادی هــم کشــت محصــوالت به ســبک 

و ســیاق قبلــی بــه هیــچ عنــوان اقتصادی نیســت. 
بخــش کشــاورزی  نیــرو  وزیــر  معــاون  بــه گفتــه 
در  و  اســت  کشــور  آب  مصرف کننــده  بزرگ تریــن 
کنــار ایــن یکــی از آلوده کننده تریــن عوامــل محیــط 
ــی  ــوع یعن ــن موض ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــم ب ــت ه زیس
 کشــاورزی مــا، نه تنهــا کمکــی بــه اقتصــاد نمی کنــد 
بلکــه ضررهایــی دارد کــه نمی تــوان بــه راحتــی از آن 

کــرد. چشم پوشــی 
    کشاورزی سنتی

متاســفانه نــگاه ســنتی کشــاورزی مــا و مقاومــت عجیــب 
در برابــر مــدرن شــدن باعــث شــده چالــش عجیبــی در 
ــد. ســال های ســال  ــه وجــود بیای ــن بخــش کشــور ب ای

 مســئوالن مختلــف دربــاره حفــر چاه هــای غیرمجــاز 
و برداشــت های بی رویــه آب بــه کشــاورزان هشــدار 
ــه همــه هشــدارها  ــا کشــاورزان بی توجــه ب ــد، ام می دادن
ــی  ــا زمان ــد ت ــر می کردن ــتری حف ــای بیش ــر روز چاه ه ه

ــد.  ــرای برداشــت باقــی نمان کــه دیگــر آبــی ب
هــر چنــد مســئوالن در برابــر نبــود نظــارت بــر ایــن 
ــه قــول معــروف صــاح  موضــوع مقصــر هســتند، امــا ب
ــر  ــاورزان از ه ــد. کش ــروان دانن ــش خس ــت خوی مملک
 کســی وضعیــت زمین هــای خــود را بهتــر می داننــد 
و بایــد بســیار زودتــر از این هــا زمانــی کــه پاییــن رفتــن 
ــه  ــد، بافاصل ــم می دیدن ــه چش ــی را ب ــای زیرزمین آب ه
ــت  ــال غفل ــر ح ــد. در ه ــی برمی آمدن ــی چاره اندیش در پ
ــرایط  ــئوالن ش ــف مس ــارت ضعی ــار نظ ــاورزان در کن کش
ــش روی  ــتر پی ــه دو راه بیش ــم زده ک ــه ای رق ــه گون را ب

ــده اســت. ــی نمان کشــاورزان و مســئوالن باق
    دوراهی توقف یا تغییر

راه نخســت توقف کشــاورزی و واردات محصــوالت از دیگر 
کشورهاســت کــه اگرچــه بخشــی از مشــکل یعنــی حفــظ 
ــه واردات  ــتگی ب ــا وابس ــد، ام ــل می کن ــی را ح ــع آب  مناب
ــه  ــد مهاجــرت ب ــه شــدن روســتا و تســریع رون و متروک
شــهرها را بــه دنبــال دارد کــه خــود مشــکات بســیاری را 

ــد. ــاد می کن ــده ایج در آین
 راه حــل دوم اصــاح ســاختار ســنتی کشــاورزی آن هــم 
ــه صــورت بنیــادی اســت. یعنــی هــر آنچــه کشــاورزان  ب
تــا بــه امــروز انجــام می داده انــد، حتــی نــوع محصوالتــی 
ــار گذاشــت  ــی کن ــه کل ــد ب ــد، بای ــد می کرده ان ــه تولی را ک
ــرایط آب  ــاس ش ــر اس ــو و ب ــور را از ن ــاورزی کش  و کش
و هوایــی امــروز و دهه هــای آینــده پایه ریــزی کــرد. هــر 
چنــد راهــکار دوم زمان بــر و هزینه بــر اســت، امــا بــا 
توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد بــا شــرایط فعلــی، کشــور مــا 

انتخــاب دیگــری نــدارد.

ــال  ــران در 50 س ــا ای ــان ناس ــر کارشناس ــاس نظ ــر اس ب
ــد  ــه رو خواه ــتری روب ــی بیش ــکات کم آب ــا مش ــده ب آین
شــد. پــس حفــظ منابــع آبــی موجــود بــرای نســل های 
ــا در  ــه م ــت و هم ــر اس ــرورت انکارناپذی ــک ض ــده ی آین
ــا  ــیم ی ــاورز باش ــه کش ــتیم؛ چ ــئول هس ــال آن مس قب
ــک  ــد ی ــا کارمن ــزرگ ی ــک شــرکت ب ــر ی ــا مدی ــدار ی دام
ــه آب  ــاز ب ــا در نی ــان م ــی می ــچ فرق ــک، هی اداره کوچ
وجــود نــدارد و همــه مــا بــدون آب تــوان زندگــی نداریــم. 
در پایــان امیدواریــم مســئوالن بــا تمام تــوان کشــاورزان را 

در جهــت ایــن تغییــرات ضــروری یــاری کنند.

خشکسالی و چالش های کشاورزی

کشاورزی ایران بر سر دو راهی توقف یا تغییر

سرپرســت ریالــی و نشــر بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
تــا زمانــی کــه تغییــر واحــد پــول ملــی از ریــال بــه تومــان 
صــورت نگیــرد، اســکناس ها بــا واحــد ریالــی چــاپ 
ــد  می شــوند، گفــت: توقفــی در نشــر اســکناس های جدی

نداریــم. 
مســعود رحیمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه بســیاری از مــردم بــا توجــه بــه طــرح 
تغییــر واحــد پولــی از ریــال بــه تومــان 
ــد  ــه اســکناس های جدی ــار داشــتند ک انتظ
رونمایی شــده بــه واحــد جدیــد انتقــال 
بــه تومــان  یابــد، گفــت: تغییــر ریــال 
ــا  ــی اســت و ت ــد طــی مراحــل قانون نیازمن

زمانــی کــه آن رونــد و تصمیــم دولــت و مجلــس در ایــن 
رابطــه بــه صــورت شــفاف مشــخص نشــود، بانــک مرکزی 
اســکناس جدیــدی بــا واحــد تومــان منتشــر نخواهــد کرد. 
سرپرســت ریالــی و نشــر بانــک مرکــزی افــزود: تــا زمانــی 
کــه دولــت و مجلــس تکلیفــی در رابطــه بــا تغییــر واحــد 

پــول ملــی ابــاغ نکرده انــد، بانــک مرکــزی کار را بــه روال 
ــر  ــی در نش ــرد و توقف ــد ب ــش خواه ــود پی ــخص خ مش

ــت.  ــد داش ــد نخواه ــکناس های جدی اس
رحیمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا بانــک مرکــزی 
تصمیمــی بــرای تغییــر اســکناس هایی همچــون ۲0 هــزار 
یــا 50 هــزار ریالــی دارد، گفــت: لزومــا بــرای 
اســکناس، طــرح جدیــدی در نشــرهای 
ــرد. فعــا  ــرار نمی گی ــد در دســتور کار ق جدی
ــر طــرح ۲ هــزار  ــرای تغیی ــه ای ب هــم برنام

ــدارد.  ــی وجــود ن تومان
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــا توجــه 
ــی  ــه کاهــش ابعــاد اســکناس هــزار تومان ب
چــه میــزان صرفه جویــی در حجــم کاغــذ اســکناس 
صــورت می گیــرد، گفــت: هنــوز حجــم اســکناس ده 
ــرار اســت کــه  ــد مشــخص نیســت و ق ــی جدی هــزار ریال
خردادمــاه ۹۶ روانــه بــازار شــود؛ بنابرایــن فعــا نمی تــوان 

ــر ــرد. مه ــرآورد ک ــن موضــوع را ب ــق، ای ــه صــورت دقی ب

دولــت  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
وام  نیــز  آینــده  ســال  در  کردنــد  موظــف  را 
میلیــون   ۱0 میــزان  بــه  را  ازدواج  قرض الحســنه 
ــد.  ــت کن ــن پرداخ ــک از زوجی ــرای هری ــان ب توم
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در ادامــه 

بررســی بندهــای هزینــه ای الیحــه 
ــب  ــا تصوی بودجــه ۱۳۹۶ کل کشــور، ب
بنــد )د( تبصــره ۱5، دولــت )بانــک 
ــت  ــد پرداخ ــف کردن ــزی( را موظ مرک
وام ۱0 میلیــون تومانــی ازدواج را در 

ــد. ــه ده ــز ادام ــده نی ــال آین س
ــور  ــه  منظ ــد »ب ــن بن ــاس ای ــر اس  ب

حمایــت از ازدواج جوانــان، بانــک مرکــزی جمهوری 
اســامی ایــران موظــف اســت کلیــه بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری کشــور را ملــزم کنــد بــه انــدازه 
ســهم خــود از مجمــوع کلیــه منابــع در اختیــار 
قرض الحســنه  ســپرده  و  جــاری  پس انــداز، 

قرض الحســنه  تســهیات  پرداخــت  در  بانک هــا 
ــد و تســهیات قرض الحســنه ازدواج  مشــارکت کنن

ــد. ــرار دهن ــت ق ــت پرداخ ــت نخس را در اولوی
 ۱- تســهیات قرض الحســنه ازدواج بــرای هــر 
یــک از زوجیــن در ســال ۱۳۹۶ یکصــد میلیــون 
)۱00.000.000( ریــال بــا دوره بازپرداخــت 

ــت. ــاله اس چهارس
نظــارت  بانــک مرکــزی وظیفــه   -۲
قانــون و جریمــه  ایــن  اجــرای  بــر 
ــه را  ــن زمین ــف در ای ــای متخل بانک ه

بــر عهــده دارد.
۳- کلیــه بانک هــا موظــف هســتند 
پــس از تکمیــل پرونــده حداکثــر تــا یک مــاه 

تســهیات مذکــور را پرداخــت کننــد.«
 ایــن بنــد بــا ۱۴5 رأی موافــق، ۶ رأی مخالــف 
و ۴ رأی ممتنــع از مجمــوع ۱۹۶ نماینــده حاضــر در 

صحــن بــه تصویــب مجلــس رســید. خانــه ملــت

ــرح  ــی مط ــای خصوص ــی از بانک ه ــاره یک ــایعه هایی درب ــا ش ــن روزه ای
ــت  ــه دس ــت ب ــده و دس ــی ش ــاره آن بحث های ــازی درب ــای مج و در فض

می چرخــد. 
ــت  ــک مل ــا بان ــک ســرمایه ب ــام بان ــر ادغ ــی ب ــاری مبن ــدی پیــش اخب چن
 پیچیــد. اخیــرا نیــز عنــوان شــد کــه ایــن بانــک بــه زودی ورشکســت شــده 
و اگــر ســپرده یــا پولــی در ایــن بانــک داریــد، بــه ســرعت آن را خــارج کنیــد. 
ــک  ــز تعــدادی از حســاب های بان ــک ســپه نی ــه می شــد کــه بان حتــی گفت
ســرمایه را کــه در ایــن بانــک وجــود داشــته، بلوکــه کــرده و بســته اســت. 
ایــن اخبــار البتــه از ادغــام تــا ورشکســتگی ایــن بانــک در فاصلــه ای کوتــاه 
ــد؛  ــار را رد کردن ــن اخب ــرمایه در کل ای ــک س ــئوالن بان ــد و مس ــب ش تکذی
ــده  ــه وجــود آم ــک از فضــای ب ــن بان ــه ای ــی در اطاعی ــه حت ــه طــوری ک ب
بــه شــایعه ای نابخردانــه تعبیــر شــده و توضیــح داده انــد کــه بانــک ســرمایه 
ــع در ســال جــاری بهتریــن عملکــرد  ــه لحــاظ رشــد مناب در حــال حاضــر ب
ــال  ــوق آن در ح ــات مع ــته و مطالب ــته داش ــال گذش ــا ۱۱ س ــاس ب را در قی

تحقــق اســت. 
ــدر  ــط  - آنق ــه غل ــت و چ ــه درس ــار - چ ــن اخب ــار ای ــال انتش ــر ح ــه ه ب
ــش  ــه واکن ــه بافاصل ــد ک ــاس باش ــی حس ــبکه بانک ــرای ش ــد ب می توان
مشــتریان بانک هــا را بــه همــراه دارد و موجــب ایجــاد بی اعتمــادی در بیــن 
آن هــا می شــود و می توانــد بــه هجــوم ســپرده گذاران بــرای دریافــت وجــوه 

ــر منجــر شــود. ایســنا ــی امن ت ــه محل ــردن آن ب و ب

ــاد کشــاورزی اســتان  ــور اقتصــادی ســازمان جه ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
اصفهــان از ذخیره ســازی میــوه شــب عیــد بــه میــزان کافــی خبــر داد و گفت: 
در ارتبــاط بــا فراوانــی ســیب و پرتقــال در بــازار هیــچ نگرانــی وجــود نــدارد؛ 
البتــه از لحــاظ قیمــت نیــز بایــد نهادهــای نظارتــی بــا ورود بیشــتر بــه بــازار 

ــر نرخ هــا نظــارت داشــته باشــند. ب
ــوه  ــازار کاالهــای اساســی همچــون می ــم ب   احمــد صفــی درخصــوص تنظی
و مــواد پروتئینــی اظهــار داشــت: در زمینــه تنظیــم بــازار بایــد دو مؤلفــه اصلی 
یعنــی فراوانــی کاال در بــازار و نظــارت و کنتــرل بــازار را مــورد توجــه قــرار داد. 
ــی  ــا در بخــش فراوان ــاد کشــاورزی عمدت ــف وزارت جه ــه داد: وظای وی ادام
ــاف، ســازمان  کاال تعریــف شــده و موضــوع نظــارت در حیطــه وظایــف اصن

حمایــت و تعزیــرات قــرار دارد. 
معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان بــا 
اشــاره بــه آخریــن وضعیــت بــازار میــوه افــزود: تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
ــازار  ــاظ ب ــه لح ــم ب ــی ه ــیار خوب ــال بس ــال س ــد امس ــی می کردن پیش بین
داخلــی و هــم از جهــت صــادرات در بــازار میــوه، به ویــژه مرکبــات و پرتقــال 
داشــته باشــیم؛ امــا ســرما و بــرف ناگهانــی باعــث آســیب بــه محصــوالت و 

بخــش جالــب توجهــی از مرکبــات شــمال شــد. 
صفــی تصریــح کــرد: خوشــبختانه تدابیــر الزم در راســتای کنتــرل بــازار میــوه 
در ســطح اســتان شــکل گرفتــه و دو کاالی اساســی ایــن بــازار یعنــی پرتقــال 

و ســیب بــه میــزان کافــی خریــداری و ذخیره ســازی شــده اســت. ایمنــا

وضعیــت گرانــی گوشــت قرمــز همچنــان ادامــه دارد. گرانــی ای کــه از چنــد 
هفتــه پیــش کلیــد خــورد و بــه نظــر می رســد بــا نزدیــک شــدن بــه آخریــن 
ــدان  ــل چن ــوز دلی ــه اســت. هن روزهــای ســال شــتاب بیشــتری هــم گرفت
مشــخصی بــرای ایــن امــر از ســوی مســئوالن مربوطــه عنــوان نشــده اســت. 
از یــک ســو بــر اســاس آنچــه اعــام شــده میــزان تولیــد و عرضــه محصــول 
ــت تقاضــا هــم  ــت اســت و در وضعی ــدر کفای ــه ق ــد ب ــازار شــب عی ــرای ب ب
ــر  ــا را تحــت تأثی ــه قیمت ه ــاد نشــده ک ــری ایج ــون تغیی ــم تاکن دســت ک
ــد  ــت تولی ــر کشــاورزی، درخصــوص وضعی ــاون وزی ــی، مع ــد. رکن ــرار ده  ق
ــازار  ــازار گوشــت قرمــز گفتــه کــه در تأمیــن و عرضــه گوشــت قرمــز در ب و ب
هیــچ مشــکلی نداریــم و بــرای شــب عیــد نیــز هیچ گونــه کمبــودی احســاس 
نمی شــود. بــه گفتــه وی، شــرکت پشــتیبانی امــور دام نیــز بــا ورود بــه بــازار 
ــزار  ــفندی( را ۳۱ ه ــه گوس ــدون دنب ــقه ب ــز )ش ــت قرم ــرم گوش ــر کیلوگ  ه
ــه  ــازار در ادام ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــه می کن ــان عرض و 500 توم
ــته  ــای گذش ــی ماه ه ــه ط ــرد ک ــح ک ــد. وی تصری ــد ش ــز خواه ــر نی ارزان ت
ــازار گوشــت قرمــز مواجــه بوده ایــم، امــا  ــا تنش هــای قیمتــی در ب گرچــه ب
طــی هفته هــای اخیــر هــر کیلوگــرم گوشــت قرمــز حــدود 5000 هــزار تومــان 
ــوالت  ــی ها از محص ــن بررس ــت. آخری ــرده اس ــه ک ــت را تجرب ــش قیم کاه
ــارات مســئوالن وزارت  ــه برخــاف بعضــی اظه ــی نشــان می دهــد ک پروتئین
کشــاورزی، انــواع گوشــت قرمــز همچنــان گران تــر از نــرخ معمــول در 

ــی ــر فارس ــود. خب ــه می ش ــهر عرض ــطح ش ــای س مغازه ه
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زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 معــاون امــور بانــوان اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
دختــران  و  خانــوار  سرپرســت  زنــان  گــروه  دو  خــود  برنامه ریزی هــای 
تحصیلکــرده را در اولویــت قــرار داده یــم، بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه رشــد 

بانــوان در اســتان های مذهبــی از جملــه اصفهــان، بیشــتر اســت.
 زهــرا اخوان نســب در جلســه هم اندیشــی کمیتــه بانــوان اتــاق بازرگانــی افــزود: 
ــور  ــان کش ــده زن ــیم آین ــزی و ترس ــعه برنامه ری ــیر توس ــت در مس ــه حرک الزم
ــک اســتراتژی  ــا ایجــاد ی ــه هــدف م ــان اینک ــا بی ــود. اخوان نســب ب ــد ب خواه
ــان  ــرای کشــور اســت، افــزود: الزم اســت از تمــام توانمندی هــای نه مناســب ب

ــه نحــو مطلــوب اســتفاده شــود. در ادامــه اولیــن  و آشــکار موجــود در کشــور ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــور نی ــای کش ــری هوافض ــه دکت ــوی دانش آموخت بان
توســعه، خــروج از یــک وضعیــت نامطلــوب بــه وضعیــت مطلــوب اســت، گفــت: 
ــه  ــد ب ــت و بای ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــعه از جای ــداری در توس ــث پای مبح
ــر برســیم.  ــه وضعیــت مطلوب ت صــورت دائــم و فزاینــده از وضعیــت مطلــوب ب
 فرزانــه شــرف بافی گفــت: موانــع اشــتغال زنــان در ایــران شــامل موانــع فرهنگــی

ــد  ــر اینکــه امــروز نیازمن ــا تاکیــد ب اجتماعــی و اقتصــادی اســت. شــرف بافی ب
ــع فرهنگــی  ــه رشــد موان ــرد: از آنجــا ک ــح ک  شــتاب در توســعه هســتیم، تصری
و اجتماعــی تأثیــر مســتقیمی بــر روی اقتصــاد کشــور دارد، الزم اســت ایــن موانع 

هــر چــه زودتــر مرتفع شــوند.

ادامه افزایش قیمت گوشت قرمزنهادهای نظارتی بر قیمت ها نظارت کنندپس لرزه های یک شایعه بانکی

معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان:

رشد بانوان در استان های مذهبی از جمله اصفهان، بیشتر است

حتما بخوانید!
3تبدیل ریال به تومان، شاید وقتی دیگر یکشنبه   15  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 385 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی )مدل ۹۵( 

تیبا

SE111 پراید
 ۲۰ میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان

پراید 131
 ۲۰ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان

پژو ۴۰5
 3۰ میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان

EF۷ سمند
 3۰ میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان

پژوپارس سال
 3۶ میلیون 

و 5۰۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶ تیپ 5
 3۷ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان

 ۲۴ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان

آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۹۶
ســه گــروه  توافــق  از  پــس 
ــت  ــی و دول ــری، کارفرمای کارگ
هزینــه  حداقــل  ســر  بــر 
معیشــت کارگــران، بــا آغــاز 
عالــی کار  شــورای  جلســات 
تعییــن حداقــل دســتمزد ۹۶ از 
فــاز  وارد  یکشــنبه  امــروز 
جدیــدی می شــود. جلســه ســتاد تخصصــی مــزد از نیمــه آذر 
ــا  ــوار و ب ــت خان ــه معیش ــل هزین ــن حداق ــدف تعیی ــا ه ب
 حضــور شــرکای اجتماعــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد 
و خروجــی ایــن جلســات، تعییــن هزینــه ماهیانــه معیشــت 
خانــوار بــه میــزان ۲ میلیــون و ۴۸۹ هــزار تومــان بــه عنــوان 
معیــاری بــرای تعییــن مــزد ســاالنه بــود. بــا اتمــام جلســات 
ــه  ــت در هفت ــه معیش ــل هزین ــن حداق ــزد و تعیی ــتاد م س
ــا  ــی کار ب ــروز یکشــنبه، جلســات شــورای عال گذشــته، از ام
ــه  ــل دســتمزد ســاالنه ب دســتورکار چگونگــی رســیدن حداق
ــای  ــور اعض ــا حض ــان ب ــزار توم ــون و ۴۸۹ ه ــرخ ۲ میلی ن
ــود.  ــاز می ش ــورا آغ ــن ش ــی ای ــی و دولت ــری، کارفرمای کارگ
قــرار اســت در جلســات شــورای عالــی کار، نتایــج خروجــی 
ســتاد مــزد بیــن اعضــا مــورد بحــث و بررســی قــرار  گیــرد تــا 
ــق  ــا تواف ــزد ســال ۹۶ ب ــل م ــان اســفند حداق ــا پای ــه ت اینک
ــی  ــه جانبه گرایی نهای ــل س ــت اص ــی و رعای ــرکای اجتماع ش

شود. اقتصادآناین

معرفی اپراتورهای برتر اینترنت
اپراتورهــای  اســتانی  رتبه بنــدی  نتایــج  رگوالتــوری، 
ــنجی  ــاس نظرس ــر اس ــرعت را ب ــت پرس ــده اینترن ارائه دهن
ــاون  ــرد. مع ــام ک ــال ۹5 اع ــوم س ــه س ــی در ۳ ماه مردم
مقــررات  تنظیــم  ســازمان  مقــررات  اعمــال  و   نظــارت 
ــی  ــزود: ارزیاب ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــات رادیوی  و ارتباط
ــزار  ــنجی از ۳۱ ه ــاس نظرس ــر اس ــا ب ــدی اپراتوره و رتبه بن
ــا هــدف  ــت پرســرعت )ADSL( و ب ــر ســرویس اینترن کارب
ــا  ــن اپراتوره ــفاف در بی ــالم و ش ــی س ــای رقابت ــاد فض ایج
ــام  ــرویس ها انج ــن س ــی ای ــی و کم ــطح کیف ــای س و ارتق

می شــود. 
حســین فــاح جوشــقانی تصریــح کــرد: همزمــان بــا 
ــد  ــی، مشــترکان ســرویس ADSL می توانن نظرســنجی تلفن
 بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی رگوالتــوری بــه آدرس 
ارزیابــی  الکترونیــک  خدمــات  بخــش  در   www.cra.ir
ــاوری  ــران حــوزه ســرویس های فن ــدی کارب ــزان رضایتمن می

ــد.  ــرکت کنن ــی ش ــنجی الکترونیک ــات در نظرس اطاع
ــاره نحــوه رتبه بنــدی اپراتورهــا اظهــار کــرد: اپراتورهــا  وی درب
بــا توجــه بــه میــزان امتیــاز رضایتمنــدی کسب شــده از 
ــر  ــه ب ــوند ک ــته بندی می ش ــطح دس ــج س ــترکان در پن مش
اســاس آن امتیازهــای ۹0 تــا ۱00 ســطح یــک، ۸0 تــا ۹0 
ســطح دو، ۷0 تــا ۸0 ســطح ســه، ۶0 تــا ۷0 ســطح چهــارم و 

ــد.  ــب می کنن ــج را کس ــطح پن ــاز س ــب ۶0 امتی ــا کس ب
بــر ایــن اســاس، در بیشــتر اســتان ها هیــچ یــک از اپراتورهــا 
حائــز امتیــاز ســطح یــک نشــده اســت و تنهــا در 5 اســتان 
آذربایجــان غربــی، خراســان رضــوی، یــزد، همــدان و بوشــهر 
ــود  ــه خ ــک را ب ــطح ی ــه س ــتند رتب ــا توانس ــی اپراتوره بعض

ــب ــد. ایران جی ــاص دهن اختص

 کارت های بین المللی 

سال آینده به ایران می آیند
ناصــر حکیمــی، مدیــر کل فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی 
درخصــوص آخریــن فعالیــت برای ورود مســتر کارت و ســایر 
ــاده  ــت: زیرســاخت ها آم ــران گف ــه ای ــاری ب ــای اعتب کارت ه
ــکل  ــا مش ــده اند؛ تنه ــق ش ــز منطب ــتانداردها نی ــده و اس ش
اصلــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه طــرف خارجــی هنــوز 
ــه  ــدارد و حاضــر ب ــا مــا ن ــاط را ب آمادگــی برقــراری ایــن ارتب
انعقــاد قــرارداد نیســت. وی علــت ایــن عقب نشــینی را 
فشــارهای آمریــکا عنــوان کــرد و افــزود: البتــه ایــن امــر بــه 
دلیــل تحریم هــای اولیــه اســت و ارتباطــی بــا مســئله برجــام 
نــدارد. حکیمــی دربــاره زمــان ورود مســترکارت ها بــه ایــران 
گفــت: ایــن انتظــار بایــد تعدیــل شــود. فعــا تــا زمانــی کــه 
ــه پابرجاســت، احتمــال اینکــه مســترکارت   تحریم هــای اولی
و ویــزا کارت بــه صــورت مســتقیم وارد بــازار ایران شــود، وجود 
نــدارد و دولــت آمریــکا ایــن اجــازه را بــه آن هــا نمی دهــد. وی 
ــح  ــران تصری ــه ای ــی ب ــرکت های غیرآمریکای ــاره ورود ش درب
کــرد: شــرکت های چینــی و ژاپنــی شــبکه های پرداخــت 
خــاص خــود را دارنــد و مشــمول تحریم هــای اولیــه نیســتند 
ــده وارد  ــا ســال آین ــره هســتیم ت ــا در حــال مذاک ــا آن ه و ب

بــازار ایــران شــوند. ایلنــا

یارانه ۶۸ میلیون نفر تضمین شد
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار و 500 میلی ــدود ۳۷ ه ــب ح ــا تصوی ب
ــه  ــده، تأمیــن هزین پرداخــت یارانه هــای نقــدی در ســال آین
یارانــه حــدود ۶۸ میلیــون نفــر تضمیــن می شــود. دو ســالی 
ــس  ــه مجل ــت ب ــنهادی دول ــه پیش ــه بودج ــه الیح ــت ک اس
ــی  ــه جزئیات ــدی یارانه هاســت ک حــاوی تبصــره ای از هدفمن
در آن دیــده نمی شــود و تنهــا بــه درآمــد ۴۸ هــزار میلیــاردی 
ناشــی از اجــرای قانــون در طــول ســال اکتفــا شــده اســت؛ 
امــا در جریــان بررســی الیحــه بودجــه ۱۳۹۶ در صحــن علنــی 
ــدی  ــرج هدفمن ــل و خ ــات دخ ــدگان جزئی ــس، نماین مجل
ــورد  ــن م ــب رســاندند. در مهم تری ــه تصوی ــد را ب در ســال بع
منابــع حــدود ۳۷ هــزار و 500 میلیــاردی بــرای پرداخت هــای 
نقــدی در نظــر گرفتــه شــده اســت. اگــر قــرار باشــد دولــت 
طبــق منابــع پیش بینی شــده بــه یارانه بگیــران پرداخــت 
ــوب  ــم مص ــن رق ــد، ای ــام ده ــی انج ــزار و 500 تومان ۴5 ه
حــدود ۶۸ میلیــون نفــر را بــرای توزیــع نقــدی در طــول ســال 
ــن در شــرایطی اســت  ــرد. ای ــی خواهــد ک ــن مال ۱۳۹۶ تأمی
کــه بــر اســاس آنچــه مدتــی پیــش رئیــس ســازمان برنامــه 
ــه  ــه ۷۷ میلیــون یاران ــود، نزدیــک ب و بودجــه اعــام کــرده ب
ــا  ــاه پرداخــت می شــود. ب ــی در هــر م ۴5 هــزار و 500 تومان
ایــن حــال آخریــن توضیحــات نوبخــت حاکــی از آن اســت 
ــزار  ــون و ۸5۴ ه ــه ۴ میلی ــک ب ــاه نزدی ــا اول بهمن م ــه ت ک
ــانی  ــا کس ــده اند. این ه ــروم ش ــه مح ــت یاران ــر از دریاف نف
هســتند کــه ناخالــص دریافتــی آن هــا در طــول مــاه بیــش 

از ۳ میلیــون تومــان بــوده اســت. خانــه ملــت

بهره گیری از نانوذرات برای کاهش 

آالینده های احتراق سوخت دیزل
بــا همــکاری و حمایــت شــرکت پاالیــش نفــت 
نوعــی  تعییــن  درخصــوص  پژوهــش  اصفهــان، 
بــرای  مناســب  نانوافزودنــی  و  افزودنــی  مــاده 
ــتان  ــود خــواص احتراقــی و افزایـــش عـــدد ســ بهب
 )بهســوزی( دیــزل تولیــدی منتــج بــه موفقیــت

 شد. 
بهبــود  زمینــه  در  زیســت محیطی  پژوهــش  ایــن 
کاهــش  و  دیــزل  ســوخت  احتراقــی  خــواص 
ــا اســتفاده  آالینده هــای ناشــی از آن نشــان داد کــه ب
نانــوذرات  جملــه  از  مختلــف  افزودنی هــای  از 
می تــوان از انتشــار جالــب توجــه دوده و هیدروکربــن 

جلوگیــری کــرد. 
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان بــه گفتــه محمــد صالــح ســمیع عــادل 
دانش آموختــه کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی 
شــیمی - مهندســی فرآینــد از دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد شــهرضا، بــا توجــه بــه حــدود ۳ ســال ســابقه 
کار و توفیــق همــکاری در واحــد تقطیــر ۲ شــرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان و آشــنایی بــا امکانــات 
پژوهشــی شــرکت  و  علمــی  نیــز حمایت هــای  و 
پاالیــش نفــت اصفهــان و نیــز مدیریــت و کارشناســان 
توانمنــد واحــد پژوهــش و فنــاوری شــرکت پاالیــش 
نفــت اصفهــان، موافقت نامــه پژوهشــی حمایــت 
بیــن  ارشــد/دکتری،  پایان نامه هــای کارشناســی  از 
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــد  ــان منعق ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــهرضا و ش ش
ــوان مجــری طــرح ــه عن ــن مســیر ب  شــد و وی در ای

مطالعاتی را اجرایی کرد.
همچنیــن در پنجمیــن جشــنواره پژوهــش و فنــاوری 
ــش  ــال ۱۳۹5، پژوه ــارت س ــدن، و تج ــت، مع  صنع
و فنــاوری شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان موفــق بــه 
کســب عنــوان محصــوالت تحقیــق و توســعه برترشــد. 
در جشــنواره پژوهــش و فنــاوری صنعــت، معــدن 
و تجــارت کــه بــرای پنجمیــن ســال متوالــی بــه 
بــا  و  تجــارت  و  وزارت صنعــت، معــدن  میزبانــی 
ــش  ــوزه پژوه ــه ح ــدان ب ــر از عاقه من ــور ۴00 نف حض
ــق  ــه و مراکــز پژوهشــی و تحقی ــاوری از وزارتخان و فن
ــی ــش خصوص ــکل های بخ ــی و تش ــعه صنعت  و توس

انجمن هــای تحقیــق و توســعه و مراکــز صنعتــی 
ــوح  ــدای ل ــا اه ــزار شــد، ب ــران برگ ــان در ته دانش بنی
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــط وزی ــس توس ــر و تندی تقدی

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــرکت تجلی ــن ش ــارت از ای تج

ادامه پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در سال ۹۶تبدیل ریال به تومان، شاید وقتی دیگر

ــب  ــن! مطال ــای وط ــه کیمی ــت تحریری ــام خدم باس
روزنامه تــان خــوب اســت، امــا اگــر کمــی بــه فرهنــگ 
ــرام  ــم احت ــر می شــود. حری ــد، بهت اســامی توجــه کنی
پدرومادرهــا شکســته شــده و دیــوار حرمــت والدیــن در 

حــال فروریختــن اســت. لطفــا کاری کنیــد.

ــازه  ــرا اج ــت؟ چ ــی کیس ــای روزنامه فروش ــئول دکه ه مس
ــه؟!  ــز روزنام ــد ج ــروش برس ــه ف ــز ب ــه چی ــد هم می دهن
ــه  ــه ب ــد ک ــان را هــم  طــوری می گذارن ــای اصفه روزنامه ه
چشــم نمی خــورد و مــردم نمی بیننــد؛ در حالــی کــه 
در اســتان های دیگــر روی دکه هــا فقــط روزنامه هــای 
ــان  ــهر اصفه ــرا در ش ــا چ ــود. ضمن ــده می ش ــی دی محل
مــردم بایــد بــرای خریــد روزنامــه نصــف شــهر را بگردنــد؟ 

ــتند. ــم هس ــا ک دکه ه

هزینــه پارکینــگ فــرودگاه اصفهــان خیلــی زیــاد و 
نجومــی اســت. چــرا فــرودگاه خــود را از شــرایط شــهر جــدا 

می بینــد؟! 
بــرای یــک روز پــارک حــدود 12هزارتومــان می گیــرد. 
بــه  گــزاف  قیمت هــای  ایــن  کــه  داریــم  آن  بیــم 
پارکینگ هــای ســطح شــهر ســرایت کنــد. آیــا تعزیــرات بــر 
فــرودگاه نظــارت دارد؟ یــک شــاخه گل را ده هــزار تومــان 
می فروشــند کــه در اصــل قیمتــش 3500 تومــان اســت؟ 
قیمت هــا را 5 برابــر افزایــش داده انــد؟ البــد آن هــم 

ــت؟! ــت اس ــده دول ــورم اعام ش ــا ت ــق ب مطاب
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 آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات برگه برداری 

و اسکن پرونده های راکد پزشکی بیمارستان امیرالمومنین)ع( شهرضا

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی 

تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه   poshtibani.mui.ac.ir آدرس  به  دانشگاه 

۳۷۹۲۴005-0۳۱ واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
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حتما بخوانید!
آداب در زدن نزد مردمان نجیب ایران

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

انتظامــی  فرمانــده  یاردوســتی،  حســن  ســرهنگ 
ــن  ــای وط ــا کیمی ــو ب ــان، در گفت وگ ــتان اصفه شهرس
گفــت: نیروهــای پلیــس مرکــز اســتان اصفهــان از 
ــوردار  ــتان برخ ــطح شهرس ــدی در س ــی صددرص آمادگ
ــه  ــش را ب ــت و آرام ــوروز امنی ــد در ن ــا بتوانن ــتند ت هس
شــهروندان و میهمانــان نــوروزی هدیــه کننــد. بــا توجــه 
ــای دارای  ــافران در محل ه ــاد مس ــداد زی ــور تع ــه حض ب
آثــار باســتانی و حاشــیه زاینــده رود و پل هــای تاریخــی از 
گشــت های ویــژه بــه صــورت محســوس و نامحســوس 
اســتفاده می شــود تــا فضــای بســیار امنــی بــرای مــردم 

ــد. فراهــم آی
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی شهرس ــده انتظام فرمان
تمهیــدات ویــژه بــرای حضــور به موقــع مامــوران پلیــس 
110 در صحنــه جــرم گفــت: شــماره تلفــن 110 بــه صــورت 
شــبانه روزی آمــاده پاســخگویی بــه مشــکالت و نیازهــای 
ــد  ــی بخواه ــر کس ــت و ه ــافران اس ــهروندان و مس ش
ــا  ــوران م ــد، مام ــم بزن ــه ه ــردم را ب ــش م ــم و آرام نظ

ــا  در ســریع ترین زمــان در محــل حضــور پیــدا کــرده و ب
ــان برخــورد قانونــی خواهنــد کــرد. آن

ســرهنگ یاردوســتی گفــت: ایســتگاه های ویــژه پلیــس 
و مــردم بــه منظــور رفــاه حــال بیشــتر شــهروندان 
پاســخگویی  و  بهتــر  خدمت رســانی  و  مســافران  و 
ــا  ــن روزه ــان در ای ــات آن ــا و مطالب ــه نیازه ــریع تر ب س
ــکلی در  ــه مش ــا هرگون ــی ب ــر کس ــده و ه ــداث ش اح
ــن  ــه ای ــد ب ــت مواجــه شــد، می توان حــوزه نظــم و امنی
ــق  ــود را از طری ــکل خ ــد و مش ــه کن ــتگاه ها مراجع ایس
ارتبــاط چهره به چهــره بــا کارکنــان پلیــس در میــان 

ــذارد. بگ
ــد  ــی همانن ــای انتظام ــم نیروه ــه داد: امیدواری وی ادام
ســال های گذشــته امنیــت را بــرای شــهروندان و مســافران 
ــردم در  ــوروز م ــم در ن ــار داری ــد. انتظ ــان بیاورن ــه ارمغ ب
آســایش، آرامــش و امنیــت بیشــتر بــه کار خــود بپردازند 
ــش  ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب ــاس نس ــن احس و ای

پیــدا کنــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان افــزود: مســافران 
ــد  ــره ای جدی ــان چه ــوروز در اصفه ــی ن ــی و خارج داخل

از خدمات رســانی پلیــس اصفهــان را خواهنــد دیــد. 
بــه دنبــال ایــن هســتیم بــا ارائــه رویکــردی جدیــد در 
ــدف  ــا ه ــی را ب ــس ایران ــت پلی ــانی، قابلی خدمت رس
اصلــی امنیــت، ترافیــک روان و راهنمایــی مســافران بــا 
ــوی  ــه نح ــهری ب ــات ش ــراف اطالع ــن روش اش بهتری
مدیریــت کنیــم تــا در نهایــت هیــچ مســافر و توریســتی 

دچــار مشــکل نشــود.
وی بــا بیــان اینکــه امســال پلیــس اصفهــان بــا 

نیــرو  و  تجهیــزات  و  امکانــات  تمــام  به کارگیــری 
ــدی  ــا چهــره جدی ــرد ت ــه کار ب نهایــت تــالش خــود را ب
ــد ــه کن ــوروزی ارائ ــان ن ــه میهمان ــانی را ب  از خدمت رس

ــه  ــر ب ــا منج ــن تالش ه ــبختانه ای ــرد: خوش ــح ک تصری
 رضایــت زیــاد مســافران نــوروزی از نحــوه برخــورد 
ــک  ــازی ترافی ــد. روان س ــتان ش ــس اس ــرد پلی و عملک

بــه  شــهری و جــاده ای، تســریع در خدمت رســانی 
ــل  ــوانح، تعام ــی در س ــان احتمال ــافران و مصدوم مس
نزدیــک و همــکاری بیشــتر نهادهــای خدماتــی و ایجــاد 
ــوروز از  ایســتگاه های امنیــت و ســالمت در تعطیــالت ن

ــود. ــد ب ــا خواه ــم م ــای مه برنامه ه
ــوادث  ــش ح ــگیری و کاه ــتی پیش ــرهنگ یاردوس س
ــی ــات رانندگ ــا تخلف ــورد ب ــال، برخ ــر س ــنبه آخ  چهارش
 مقابلــه بــا مزاحمــان و اراذل واوبــاش، ســارقان خــودرو

موتورســیکلت و ســارقان بــه عنــف و همچنیــن آمــوزش 
مقابلــه جــدی  و  نــوروزی  آگاه ســازی مســافران  و 
بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی و اخالقــی را از جملــه 
ــد  ــرار خواه ــه ق ــورد توج ــه م ــرد ک ــوان ک ــی عن اقدامات

ــه  ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت.وی اف گرف
پایــان ســال جــاری ســعی بــر آن اســت تــا بــا همــکاری 
و تعامــل بــا دســتگاه های دیگــر در پیشــگیری و کاهــش 
ــرد. ــورت گی ــتری ص ــات بیش ــن روز اقدام ــوانح در ای س

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
 اگرچــه فرهنگ ســازی از طریــق آمــوزش همگانــی 
و تخلیــه هیجانــات جوانــان و نوجوانــان از مجــرای 
درســت قانونــی، بهتریــن راهــکار در جهــت پیشــگیری از 
حــوادث تلــخ آخــر ســال بــه شــمار مــی رود، امــا کامــال 
ــازی  ــا آگاه س ــد ب ــن می توانن ــه والدی ــت ک ــن اس روش
فرزنــدان خــود و مراقبــت از آنــان، نخســتین و بهتریــن 

ــند. ــه باش ــازان جامع ــوزگاران و فرهنگ س آم

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

 برخورد قاطع با متخلفان 
چهارشنبه آخر سال

 افزایش معلولیت 

مانع توسعه یافتگی جامعه است
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهرکرد گفــت: امــروزه 
در جامعــه معلولیــت و فقــر جــزو 
بنیادیــن محســوب  مشــکالت 
می شــود کــه افزایــش آن هــا مانــع 
پیشـــرفت  و  از توســـعه یافتگی 

جامعه خواهد شد. 
ــا  ــی 14 اســفندماه در همایــش روز ناشــنوا ب ــد فدای عبدالمجی
اشــاره بــه اینکــه شــنوایی، پایــه اساســی یادگیــری محســوب 
می شــود، اظهــار کــرد: کم شــنوایی یکــی از معضــالت بهداشــتی 
در کشــور و اســتان اســت. وی افــزود: در صــورت عــدم یادگیــری 
ــه نداشــتن  ــا مشــکالتی از جمل ــراد ب ناشــی از کم شــنوایی، اف
شــغل مناســب، نداشــتن تحصیــالت عالــی و افســردگی روبه رو 
ــل  ــاری قاب ــن بیم ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــد ش خواهن
پیشــگیری اســت، تصریــح کــرد: اختصــاص منابــع مشــخص 
ــواد  ــش س ــاری، افزای ــن بیم ــگیری از ای ــرل و پیش ــرای کنت ب
ــت کم دو  ــاد دس ــه و ایج ــوش در جامع ــنوایی و گ ــالمت ش س
مرکــز منتخــب و معیــن در ســطح شهرســتان های اســتان، از 

اقداماتــی اســت کــه بایــد انجــام شــود. ایســنا

 اهدای ۲ دستگاه آمبوالنس 

به مراکز پیش بیمارستانی میمه

V.Esfahani@eskimia.ir
وحید اصفهانیمیمه 

ــای  ــای فوریت ه ــور پایگاه ه ــئول ام ــری، مس ــعید جعف س
ــا بیــان اینکــه  پزشــکی شهرســتان شاهین شــهر و میمــه، ب
ــهر  ــتان شاهین ش ــه شهرس ــس ب ــتگاه آمبوالن ــش دس ش
و میمـــه اختصــاص داده شـــده، گفــت: دو دســــتگاه 
ــن شهرســتان، ســهم  ــه ای ــه ب آمبوالنس هــای اختصاص یافت
بخــش میمــه اســت. هــر آمبوالنــس بــه صــورت )آی ســی یو 
ســیار( و مجهــز بــه دســتگاه های )تنفــس مصنوعــی( 
دی ســی شــوک، کپســول های اکســیژن قابــل حمــل و 

ــت.  ــار اس ــل بیم ــای حم ــواع برانکارده ان
 وی ارزش ریالــی هــر دســتگاه آمبوالنــس را 4 میلیــارد 
و ۵00 میلیــون ریــال اعــالم کــرد. جعفــری بــا بیــان 
ــمال  ــی ش ــیر ارتباط ــن در مس ــرار گرفت ــا ق ــه ب ــه میم اینک
ــاده ای  ــل ج ــم در حمل ونق ــی مه ــور، نقش ــوب کش ــه جن ب
ــش از ۷0  ــردد بی ــت: ت ــان دارد، گف ــتان اصفه ــور و اس کش
هــزار خــودروی ســبک و ســنگین در شــبانه روز، وجــود 
 شــهرک های صنعتــی و کارخانه هــا در ایــن شهرســتان 
ــروز حــوادث متعــدد ترافیکــی و تصادفــات در  همچنیــن ب
ایــن شهرســتان، ضــرورت تخصیــص ایــن نــوع آمبوالنس هــا 

بــه بخــش میمــه را دوچنــدان کــرده اســت.

اخبار کوتاه

 امام جمعه کاشان خواستار شد: 

 رسیدگی به وضعیت نیازمندان 

در آستانه سال جدید

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
در  یــادآوری  بــا  کاشــان 
پیــش بــودن عیــد نــوروز و 
بــرای  خانواده هــا  تکاپــوی 
پوشــاک  و  لبــاس  خریــد 
جدیــد  ســال  آغــاز  در  خــود  نیازمندی هــای  تهیــه  و 
ــد،  ــن دارن ــه تمک ــرد: شایســته اســت کســانی ک ــوان ک عن
همــان مــواردی را کــه بــرای خــود فراهــم می ســازند 
ــت  ــظ کرام ــا حف ــز ب ــدان نی ــرای نیازمن ــوان ب ــدازه ت ــه ان ب
و عــزت و بــا خــودداری از منــت تهیــه کننــد. آیــت هللا 
ــن  ــام تکوی ــرار نظ ــه اس ــان اینک ــا بی ــازی ب ــی نم  عبدالنب
ــده  ــرار داده ش ــرا)س( ق ــرت زه ــود حض ــریع در وج و تش
ــری  ــه رهب ــه و ادام ــت ائم ــتر والی ــرد: بس ــان ک  خاطرنش
و امامــت بعــد از پیامبــر)ص( بــه برکــت وجــود فرزنــدان 
حضــرت فاطمــه)س( اســت. نماینــده ولــی فقیــه در 
کاشــان، ســپس آغــاز هفته منابــع طبیعــی و روز درختکاری 
 را خاطرنشــان کــرد و افــزود: یکــی از مســئولیت های ملــی 
و ســرمایه های طبیعــی  ثروت هــا  اجتماعــی حفــظ  و 
ــد  ــه بای ــات و... اســت ک ــان، حیوان ــان، گیاه شــامل درخت

ــند. ــا باش ــت از آن کوش ــظ و مراقب ــردم در حف م

 نصب چهارده المان نوروزی 

در سطح شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

حیدرعلــی ربیعــی، معــاون خدمــات شــهری و رئیــس 
ســتاد تســهیالت نــوروزی شــهرداری شاهین شــهر، 
گفــت: در راســتای زیباســازی ســطح شــهر ویــژه نــوروز 
ــای  ــوروزی در میدان ه ــان ن ــارده الم ــال 1۳۹۶ چه س
شــهر نصــب خواهــد شــد. وی در ادامــه از رنگ آمیــزی 
جــداول ســطح شاهین شــهر بــه طــول حــدود 1۳0 
ــرای رفــاه حــال  ــر داد و تصریــح کــرد: ب هــزار متــر خب
ــز  ــزی و نی ــت فل ــدد نیمک ــز ۲۵0 ع ــهریان عزی همش
ــو در بوســتان های ســطح  ــه دوقل 1۵0 عــدد ســطل زبال
شــهر نصــب شــده اســت. ربیعــی افــزود: ســتاد 
نــوروزی شــهرداری در مجموعــه جدیــد  اســتقبال 
شــرق  در  واقــع  شاهین شــهر  گردشــگری تفریحی 
شــهر و جنــب آزادراه معلــم، میزبــان مســافران نــوروزی 

اســت.

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

معــاون پرورشــی آمــوزش و پــرورش اردســتان اظهــار 
کــرد: تربیــت دینــی و دینــداری دارای آثــار بی شــمار در 

ــردی و اجتماعــی اســت. حســن  ــات ف حی
علیــزاده گفــت: دنیــای امــروز علی رغــم 
ارتباطــات  زمینــه  در  پیشــرفت هایی کــه 
تکنولــوژی و توســعه علمــی و اقتصــادی 
ــه همــراه نداشــته ــا آرامــش ب  داشــته، نه تنه
بلکــه بر فشــارهای روحــی و روانی و احســاس 
ــا  ــزوده اســت. وی ب ــز اف ــی بشــری نی ناامن

ــم  ــل مه ــد عام ــن می توان ــی و دی ــت دین ــه تربی ــان اینک بی
ــح  ــا باشــد، تصری ــا و ناامنی ه ــن اضطراب ه ــده ای کنترل کنن
ــل  ــت و عوام ــده اس ــیار پیچی ــه ای بس ــت مقول ــرد: تربی ک
 بســیاری همچــون خانــواده، صداوســیما، مســجد، کتابخانــه
افــراد و نهادهــای مدنــی می توانــد بــر آن مؤثــر باشــد.

ــه طــور مســتقیم  ــر ب ــی دیگ ــر اینکــه عوامل ــد ب ــا تاکی  وی ب
و غیرمســتقیم بــر امــر تربیــت مؤثــر اســت، افــزود: انتظــار 
از والدیــن ایــن اســت کــه از مدرســه و اولیــای مدرســه بایــد 
ــوزان در  ــه دانش آم ــدار ســاعتی ک ــات و مق ــدازه امکان ــه ان ب
ــند.  ــته باش ــع داش ــد، توق ــور دارن ــه حض مدرس
 علیــزاده بــا بیــان اینکــه هفتــه تربیــت اســالمی
یــادآور تولــد نویــن »پرورشــی« در نظــام تعلیــم 
و تربیــت ایــران اســت، تصریــح کــرد: شــهیدان 
کــه  می دانســتند  نیــک  باهنــر  و  رجایــی 
تعلیــم بــدون تربیــت معنــوی، جامعــه آرمانــی 
ــد نشــاند.  ــار نخواه ــه ب ــوری اســالمی را ب جمه
وی تصریــح کــرد: حضــور کارشــناس تربیــت بدنــی، ســالمت 
 و پیشــگیری، ســاماندهی مدیــران و آمــوزگاران تربیــت بدنــی

ــزاری  ــه ای، برگ ــی درون مدرس ــای ورزش ــزاری المپیاده برگ
برنامه هــای  از  محلــی  بومــی  بازی هــای  جشــنواره های 

ــت. ــدارس اس ــی در م ــاد پرورش ــم نه مه

معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان:

هفته تربیت اسالمی، یادآور تولد نوین پرورشی است

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

مدیــر تنهــا مــوزه برنــج ایــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــی  ــزد اهال ــم در ن ــت: از روزگار قدی ــای وطــن گف کیمی

ــوده  ایران زمیــن هــر کاری را نشــانه ای ب
و بــرای شــناخت و تمایــز و رعایــت آداب 
و رســوم و حقــوق شــرعی محــرم از 
ــگام زدن  ــه هن ــرد، ب ــرم و زن از م نامح
کوبنــده  درب هــا کوبنــده  متفاوتــی را 
ــی  ــه زن ــد. چنانچ ــدا درمی آوردن ــه ص ب
پشــت در بــود از کوبنــده ای کــه معمــوال 

ــرد  ــود، اســتفاده می ک درســمت راســت درب نصــب ب
ــود از کوبنــده  ســمت چــپ کــه صدایــی  و اگــر مــرد ب
ــره  ــت، به ــدیدتر داش ــر وش ــر، کلفت ت ــب بم ت ــه مرات ب
زن  و حضــور    از وجــود  را  و صاحب خانــه   می بــرد 
ــه  ــت درب خان ــده پش ــا مراجعه کنن ــان ی ــرد میهم و م

ــی  ــه از آداب و رســوم مذهب ــن برگرفت ــرد؛ ای  آگاه می ک
و ایجــاد زیرســاخت های الزم جهــت حضــور زن و مــرد 

در جامعــه مبتنــی بــر فرهنــگ شــیعی اســت. 
ــم  ــر آداب روزگار قدی ــزود: از دیگ ــی اف ــر فتاح علی اکب
آن  مغازه هــای  بیشــتر  بــود کــه  ایــن 
روزگار دریچــه ای بــا یــک فضــا، ویــژه 
حضــور و خریــد زنــان داشــتند تــا بــا 
ســایر مشــتریان و احیانــا کاســب نامحــرم 
نســیه  اگــر  یــا  نشــوند  رودررو  زیــاد 
آبرویشــان حفــظ شــود  می خواســتند، 
فــاش  راز چوب خطشــان  و  نداشــتن  و 

ــود. نش
ــه ریختــه   امــروزه دیگــران ســبو بشکســته و آن پیمان
رعایــت  مســائل گذشــته  دیگــر  نه تنهــا  و  اســت 
تصویــری جایگزیــن  آیفون هــای  بلکــه  نمی شــود، 

کوبنده هــا شــده اســت.

در شهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان زیبا آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷004۷۹۵ مورخ ۹۵/10/08 جعفر کریمی فرزند احمد نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت ۲۵۹.۷۵ مترمربع پالک شماره ۵۹4 فرعی از ۳8۶ اصلی واقع در قهدریجان بخش 

۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی قدیری قهدریجانی.

فرزند مصطفی  ابراهیم کشاورزیان کلیشادی   ۹۵/11/0۶ مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۵0 رای شماره   -  ۲

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۲.۶0 مترمربع پالک شماره 1۹ اصلی واقع در کلیشاد بخش 

۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی کشاورزیان کلیشادی.

پور سودرجانی فرزند محمدعلی  ۳-رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۵1 مورخ ۹۵/11/0۶ حسین حسن 

واقع  اصلی   ۲1 از  فرعی  مترمربع پالک شماره ۷  به مساحت ۷۷.۶۳  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

در سودرجان بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی ترکی سودرجانی.

شعبانعلی  فرزند  سودرجانی  پور  حسن  هاشم   ۹۵/11/0۶ مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۵۲ شماره  4-رای 

 ۲1 از  فرعی   ۷ پالک شماره  مترمربع  به مساحت ۲1۶.۳8  تمام  نیمه  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

اصلی واقع در سودرجان بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نادعلی حسن 

پور سودرجانی.

۵ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۵۳ مورخ ۹۵/11/0۶ کریم رهنما فالورجانی فرزند محسن نسبت 

اصلی   41۳ شماره  پالک  مترمربع   ۷1.1۳ مساحت  به  مسکونی  تجاری  ساختمان  یکباب  به ششدانگ 

واقع در ششدر بلندی فالورجان بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس 

فاضلی فالورجانی.

به  نسبت  محمدعلی  فرزند  هدایت  صفورا   ۹۵/11/0۶ مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۵4 شماره  رای   -  ۶

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۹۹.80 مترمربع پالک شماره 1۹ اصلی واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباسعلی کریمی کلیشادی.

فرزند مصطفی  ۹۵/11/0۶ شعبانعلی صادقی کلیشادی  مورخ  رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۵8   - ۷

نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80.۳1 مترمربع پالک شماره 1۹ اصلی واقع در کلیشاد بخش 

۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی صادقی کلیشادی.

8–رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۵۹ مورخ ۹۵/11/0۶ محمد شیرعلی کلیشادی فرزند حسن نسبت به 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲8.۵۵ مترمربع پالک شماره 1۹ اصلی واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضاقلی اکبری کلیشادی.

های  نقل جمعی شهرداری  و  سازمان حمل   ۹۵/11/0۹ مورخ  رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۷4   -  ۹

پالک  مترمربع   ۲41.8۵ مساحت  به  اداری  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  فالورجان  شهرستان 

شماره 41۳ اصلی واقع در فالورجان  بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حمیده سلطان محمدی.

10 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲84 مورخ ۹۵/11/0۹ فاطمه شیرعلی کلیشادی فرزند حسین نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۳۷.۷۶ مترمربع پالک شماره 1۹ اصلی واقع در کلیشاد بخش ۹ 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

11 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲8۵ مورخ ۹۵/11/0۹ لیال دهقان کلیشادی فرزند محمدجواد نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲8۲.1۵ مترمربع پالک شماره 1۹ اصلی واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین اکبری .

1۲ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲88 مورخ ۹۵/11/0۹ ایرج دهقانی فرزند اصغر نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 1۹۳.۶0 مترمربع پالک شماره ۲ فرعی از 411 اصلی واقع در شرودان بخش ۹ 

.1۳ - رای شماره  ابوالفتح قاسمی شرودانی  از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع 

به ششدانگ  فرزند جعفرقلی نسبت  1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲8۹ مورخ ۹۵/11/0۹ سعید عباسی کرافشانی 

یکباب خانه به مساحت 1۶۲.۹۷ مترمربع پالک شماره ۵۲۵ اصلی واقع در پیربکران بخش ۹ ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک مونس آغا خیری .

14 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۹1 مورخ ۹۵/11/0۹ اشرف دهقانی فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه و مغازه به مساحت 1۷۲.۵0 مترمربع پالک شماره  1۵4 فرعی از ۳۷ اصلی واقع در حبیب آباد 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک نعمت اله دهقانی .

به  نسبت  فالورجان  شهرستان  دامپزشکی   ۹۵/11/10 مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۹۲ شماره  رای   –  1۵

ششدانگ یکباب ساختمان اداری به مساحت 1۵1۶.4۲ مترمربع پالک شماره  1۵ اصلی واقع در فالورجان 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک ملک السادات کاشفی و غیره .

1۶ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۹۳ مورخ ۹۵/11/10 حمیدرضا صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت ۲۲۳.۶8 مترمربع پالک شماره  1۹ اصلی واقع در 

کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از غالمعلی صادقی کلیشادی .

1۷ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۹4 مورخ ۹۵/11/10 سید اسداله هیبتی فرد تخت چوبی فرزند سید 

روح اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲0۶.1۵ مترمربع پالک شماره  40۷ اصلی واقع در 

محله انصار)گارماسه( بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از باقر شیرزادی .

18 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۹۵ مورخ ۹۵/11/10 جالل مهرابی فودانی فرزند مظاهر نسبت به چهار 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲0۷.8۷ مترمربع پالک شماره  4۳ اصلی واقع در فودان 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از عباس مهرابی فودانی .

1۹ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۹۶ مورخ ۹۵/11/10 مرضیه نبی فودانی فرزند علیرضا نسبت به دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲0۷.8۷ مترمربع پالک شماره  4۳ اصلی واقع در فودان 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از عباس مهرابی فودانی .

۲0 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲۹8 مورخ ۹۵/11/10 یداله رشیدی فرزند عزیز اله نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت ۳11.10 مترمربع پالک شماره  4۳0 اصلی واقع درمینادشت بخش ۹ ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از عزیزاله رشیدی .

عبدالرحیم  فرزند  هویه  عسگری  عبدالکریم   ۹۵/11/10 مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۳0۲ شماره  رای   -  ۲1

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۳8.۳۵ مترمربع پالک شماره  40۷ اصلی واقع در گارماسه 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از احمد قبادوز .

به  نسبت  فرزند حسن  دینانی  رضائی  رضا   ۹۵/10/0۶ مورخ  رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷004۷۵۹   -  ۲۲

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108.80 مترمربع پالک شماره ۹ اصلی واقع در جولرستان بخش ۹ ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن رضائی.

به  نسبت  اسمعیل  فرزند  زاده  رفیع  رضا   ۹۵/11/0۹ مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۲8۷ شماره  رای   -  ۲۳

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵۹.۳8 مترمربع پالک شماره  ۳8۵ اصلی واقع در قهدریجان بخش 

۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدرحیم رفیع زاده.

۲4 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶0۷ مورخ ۹۵/11/۲4 میثم میرزا خانی فرزند غالمعلی نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲۳.۷۵ مترمربع پالک شماره  1۹ اصلی واقع در کلیشاد 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی میرزا خانی.

۲۵ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶08 مورخ ۹۵/11/۲4 مریم امیدزاد فرزند علی نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲۳.۷۵ مترمربع پالک شماره  1۹ اصلی واقع در کلیشاد 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی میرزا خانی.

۲۶ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶0۹ مورخ ۹۵/11/۲4 صفرعلی رضائی قهدریجانی فرزند علی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۶۲.۶0 مترمربع پالک شماره  ۹۵ فرعی از ۳8۶ اصلی واقع در 

قهدریجان بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

۲۷ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶10 مورخ ۹۵/11/۲4 صفرعلی رضائی قهدریجانی فرزند علی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۶۹.۶۵ مترمربع پالک شماره  ۹۵ فرعی از ۳8۶ اصلی واقع در 

قهدریجان بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

۲8 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶11 مورخ ۹۵/11/۲4 مسعود حسن پور فرزند شعبانعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵4.۵۳ مترمربع پالک شماره  ۲1 اصلی واقع در سودرجان بخش ۹ 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

رحمن  فرزند  اعظم حسن ملک چالشتری  مورخ ۹۵/11/۲4  رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶1۶   -  ۲۹

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۶.۷0 مترمربع پالک شماره  1۵ اصلی واقع در فالورجان 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیرضا رستگار.

۳0 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲0 مورخ ۹۵/11/۲4 رضا قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.۵ دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۲10.0۵ مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در یزدآباد بخش 

۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

۳1 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲1 مورخ ۹۵/11/۲4 اکبر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.۵ دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۲10.0۵ مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در یزدآباد بخش 

۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

۳۲ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲۲ مورخ ۹۵/11/۲4 ناصر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.۵ 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۲10.0۵ مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در یزدآباد 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

۳۳ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲۳ مورخ ۹۵/11/۲4 محمود قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.۵ 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۲10.0۵ مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع در یزدآباد 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

۳4 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲4 مورخ ۹۵/11/۲4 رضا قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.۵ 

در  واقع  اصلی  به مساحت ۲۳0۳.۷۲ مترمربع پالک شماره 4  یکباب کارگاه  از ششدانگ  دانگ مشاع 

یزدآباد بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

۳۵ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲۵ مورخ ۹۵/11/۲4 ناصر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.۵ 

در  واقع  اصلی  به مساحت ۲۳0۳.۷۲ مترمربع پالک شماره 4  یکباب کارگاه  از ششدانگ  دانگ مشاع 

یزدآباد بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

به  نسبت  مصطفی  فرزند  قدیری  محمود   ۹۵/11/۲4 مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲۶ شماره  رای   -  ۳۶

1.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۲۳0۳.۷۲ مترمربع پالک شماره 4 اصلی واقع 

در یزدآباد بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

۳۷ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۲۷ مورخ ۹۵/11/۲4 اکبر قدیری فرزند مصطفی نسبت به 1.۵ 

در  واقع  اصلی  به مساحت ۲۳0۳.۷۲ مترمربع پالک شماره 4  یکباب کارگاه  از ششدانگ  دانگ مشاع 

یزدآباد بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر جمشیدی یزدآبادی.

۳8 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۳1 مورخ ۹۵/11/۲4 محمدرضا کاظمی قهدریجانی فرزند عباس 

اصلی  از ۳8۶  به مساحت ۲1۲.8۵ مترمربع پالک شماره 81۲ فرعی  یکباب خانه  به ششدانگ  نسبت 

از مالک رسمی غالمرضا شفیعی  الواسطه خریداری شده  واقع در قهدریجان بخش ۹ ثبت اصفهان مع 

قهدریجانی.

۳۹ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۳۳ مورخ ۹۵/11/۲4 پیمان رئیسی پور اشرف فرزند رضا نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵۳.۶4 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش ۹ ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی کیانی فرزند محمداسماعیل.

40 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۳4 مورخ ۹۵/11/۲4 جالل مهرابی فودانی فرزند مظاهر نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 1۵۶ مترمربع پالک شماره 4۳ اصلی واقع در فودان بخش ۹ 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان براتی احمدآبادی.

41 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۳۶ مورخ ۹۵/11/۲4 خسرو عابدی جزینی فرزند قدمعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه متصله به مساحت 1۹۳.8۵ مترمربع پالک شماره 1۹۳ فرعی از ۲۶ اصلی 

واقع در هویه بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

4۲ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶40 مورخ ۹۵/11/۲4 مهدی مومنی افجدی فرزند امیرقلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۶4.۲۹ مترمربع پالک شماره 1۷0 فرعی از ۳۶ اصلی واقع در افجد 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سیف اله خان بهنام.

4۳ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶1۷ مورخ ۹۵/11/۲4 حسین جمال پور فرزند رحیمعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۲4.۵۳ مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش ۹ 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی کیانی.

44 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۳۵ مورخ ۹۵/11/۲4 ولی اله لکی سهلوانی فرزند مهدیقلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳۶۲ مترمربع پالک شماره 4۶ اصلی واقع در دستناء بخش ۹ ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی قلی لکی سهلوانی.

به  نسبت  فرزند علی  زاده  رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶4۲ مورخ ۹۵/11/۲4 سیمین عشقی   - 4۵

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88.۹۶ مترمربع پالک شماره ۳۲ اصلی واقع در آغچه بدی بخش ۹ 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی تقی محمدی آغچه بدی.

4۶ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶44 مورخ ۹۵/11/۲4 حسن موگوئی فرزند ولی نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 1۵۲.۲۳ مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش ۹ ثبت اصفهان 

که متقاضی خود مالک رسمی است.

4۷ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶4۵ مورخ ۹۵/11/۲4 زهرا مهدوی فرزند یوسف نسبت به 1.۵ دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره ۳۹ فرعی از ۶۶۷ اصلی 

واقع در بلوار شفق بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

48 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶4۶ مورخ ۹۵/11/۲4 مینا جمالی نقنه فرزند علی حسین نسبت به 

1.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره ۳۹ فرعی از ۶۶۷ 

اصلی واقع در بلوار شفق بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

4۹ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶4۷ مورخ ۹۵/11/۲4 فریبا مویدی ورپشتی فرزند سید یداله نسبت 

به 1.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره ۳۹ فرعی از 

۶۶۷ اصلی واقع در بلوار شفق بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

نامداری فرزند حسین نسبت به 1.۵  ۵0 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶48 مورخ ۹۵/11/۲4 لیلی 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 180 مترمربع پالک شماره ۳۹ فرعی از ۶۶۷ 

اصلی واقع در بلوار شفق بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

۵1 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶4۹ مورخ ۹۵/11/۲4 نعمت اله ربیعی قهدریجانی فرزند مصطفی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳1۵.۹8 مترمربع پالک شماره ۶08 فرعی از ۳8۶ اصلی واقع 

در قهدریجان بخش ۹ ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

به  نسبت  اسداله  فرزند  آشنافر  حسین   ۹۵/11/۲4 مورخ   1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۳۲ شماره  رای   -  ۵۲

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵۶.14 مترمربع پالک شماره ۶۷۲ فرعی از ۵۳ اصلی واقع در اراضی 

کوه دنبه بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید حسن نکوئی.

۵۳ - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶۳۷ مورخ ۹۵/11/۲4 اصغر رضائی کلیشادی فرزند یداله نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 8۵.4۵ مترمربع پالک شماره 1۹ اصلی واقع در 

کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله رضائی.

۵4 - رای شماره 1۳۹۵۶0۳0۲00۷00۵۶4۳ مورخ ۹۵/11/۲4 اعظم مهدی زاده قهدریجانی فرزند علیرضا 

نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 100.۹0 مترمربع پالک شماره ۳8۶ اصلی واقع در قهدریجان 

بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا قلی اسماعیل زاده.

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  شنبه مـورخ 1۳۹۵/11/۳0

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1۳۹۵/1۲/1۵                                                       

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان  اکبر پور مقدم

10۳۲م الف

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹80۳۵1۳008۷4شماره  پرونده:  شماره  ابالغنامه:۹۵10100۳۵1۳1۲4۳۹  شماره 

و  غالمحسین  خواندگان  به طرفیت  دنبه   پور  رمضان  امیر  خواهان   1۳۹۵/1۲/04 تنظیم:  ۹۵0۹8۷تاریخ 

محمد رضا و ابوالقاسم همگی مشایخی نژاد    به خواسته اعسار از محکوم به    تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1۳ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 

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

آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۹۵0۹۹80۳۵1۳008۷4 به کالسه  و  ارجاع   ۲0۶ شماره  اتاق   ۲ طبقه 

1۳۹۶/0۲/0۹ و ساعت 1۲ظهر تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست 

خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 

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

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

شماره: ۳8۳۳0/م الف دفتر شعبه 1۳ دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹۵10100۳۵0۵11۳۳8  شماره پرونده: ۹۵0۹۹80۳۵0۵00۹۶0شماره بایگانی شعبه: ۹۵10۹8 

تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/11/0۶ خواهان / شاکی سید مهدی فیض بخش بازرگانی   دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم مهری نادری ، عبدالنبی ولی زاده و سید اسدهللا سادسی   به خواسته اعتراض به عملیات 

اجرائی  مطالبه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 10۵ ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹80۳۵0۵00۹۶0 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۶/0۲/0۶ و ساعت 11:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

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

شماره: ۳۵00۹/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جاللی عاشق آبادی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵0۷۳۹ خواهان علی حیدری دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت مهدی 

امیر حاجلو  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزدو شنبه  مورخه ۹۶/۲/11 ساعت 4:00 عصر تعیین 

گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پالک ۵۷ کد پستی 81۶۵۷۵۶441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل 

وقت  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۷۷08/م الف مدیر دفتر شعبه ۲8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

مدیر تنها موزه برنج ایران مطرح کرد:

آداب در زدن نزد مردمان نجیب ایران
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حتما بخوانید!
»کاله قرمزی« با دکور جدید می آید

- پــوران درخشــنده، کارگــردان فیلم ســینمایی »هیــس دخترها 
فریــاد نمی زننــد«، معتقــد اســت فیلمســازان کشــور بــا کســب 
ــرای  جوایــز از جشــنواره های معتبــر ســینمایی، ســایر ملــل را ب

شــناخت بیشــتر ایــران مشــتاق می ســازند.
ــم »شــماره ۱۷ ســهیال«  ــده فیل  - ســیدامیر ســیدزاده، تهیه کنن
از شــرکت نکــردن ایــن فیلــم در ســی وپنجمین جشــنواره 

ــر داد. ــر خب ــم فج ــی فیل جهان
ــه »نفــس«  - ســودابه بیضایــی، بازیگــر »ارمغــان تاریکــی«، ب
ســریال جدیــد جلیــل ســامان پیوســت. »نفــس« تولیــد 
ــم و ســریال شــبکه ســوم ســیما، ســومین ســریال  گــروه فیل
از ســه گانه »جلیــل ســامان« اســت کــه بــه همــت رضــا 
نصیری نیــا، مجــری طــرح، ماه هــای آخــر تصویربــرداری را 

پشــت ســر می گــذارد.
- علیرضــا رضــاداد دبیــر ســی امین دوره جشــنواره بین المللــی 
ــی  ــا کریم ــنین، محمدرض ــار محس ــان، کامی ــودکان و نوجوان ک
ــال  ــاری و فری ــیخ انص ــد ش ــور، مجی ــا عباس پ ــی، نیم صارم
ــی  ــار بین الملل ــت انتخــاب آث ــوان اعضــای هیئ ــه عن ــزاد را ب به
ــی  ــان معرف ــودکان و نوجوان ــای ک ــنواره فیلم ه ــی امین جش س

کــرد.
- حمیدرضــا شکارســری، شــاعر، گفــت: متاســفانه شــخصیت 
ــد  ــرودن ترکیب بن ــطه س ــه واس ــانی ب ــم کاش ــعری محتش ش
باعــث تحت الشــعاع قرارگرفتــن صدهــا غــزل  عاشــورایی 

ــت. ــده اس ــاعر ش ــن ش ــان ای درخش
- پــس از پرویــز پرســتویی کــه صداپیشــگی تهمــورث را 
ــگان  ــع صداپیش ــه جم ــیرازی ب ــن پورش ــده دارد، حس ــر عه ب
انیمیشــن »آخریــن داســتان« اضافــه شــد؛ وی شــخصیت های 
»جمشــید« و »مــرداس« را در ایــن انیمیشــن ســینمایی 

می کنــد. صداپیشــگی 
ــه  ــه بهان ــی، ب ــیقی ایران ــده موس ــدی، خوانن ــد معتم - محم
فرارســیدن چهلمیــن روز شــهادت آتش نشــانان فــداکار ســانحه 
دلخــراش مجتمــع پالســکو، نماهنــگ »عشــق و آتــش« را 

ــرد. منتشــر ک
- امیررضــا کوهســتانی در جدیدتریــن حضــور بین المللــی خــود 
ــر را در کشــور  ــر ریچــارد واگن ــاوزر« اث ــرای »تانه ــرار اســت اپ ق

آلمــان روی صحنــه ببــرد.
- علــی ژکان، کارگــردان ســینما، دربــاره آخریــن وضعیــت فیلــم 
ــرداری  ــت: فیلمب ــا« گف ــرای رعن ــا ب ــن امض ــینمایی »اولی س
ایــن فیلــم در تهــران بــه اتمــام رســید و مــا بــرای ضبــط 
در  مــا  ترکیــه هســتیم.  عــازم  باقی مانــده،  ســکانس های 
اســتانبول حــدود ۱۰ روز بــه کار می پردازیــم و ســپس کار 

ــد. ــان می رس ــه پای ــل ب ــور کام ــه ط ــرداری ب فیلمب
- »هاروکــی موراکامــی«، نویســنده مطــرح ژاپنــی کــه چــاپ هر 
ــانه های  ــی در رس ــب توجه ــاب جال ــش بازت ــک از کتاب های ی
ــار اندکــی پــس از انتشــار رمــان دوجلــدی  جهانــی دارد، ایــن ب
ــاد  ــورد انتق ــوالیه« م ــر ش ــل افس ــوان »قت ــا عن ــدش ب جدی

ــه اســت. ــرار گرفت ــان خــود ق هموطن

رونمایی از آلبوم »دفادف«

کیمیای وطن

 لــوح فشــرده آلبــوم »دفــادف« 
ــر محمــد افشــارپور، ۱۷ اســفندماه  اث
رونمایــی می شــود. بــه گــزارش روابــط 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س عموم
شــهرداری اصفهان رئیس هنرســرای 
خورشــید گفــت: آلبــوم »دفــادف« در قالــب موســیقی ســنتی 
اثــری از محمــد افشــارپور در هنرســرای خورشــید ســازمان 
می شــود.  رونمایــی  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
منصــور قربانــی اظهــار داشــت: مراســم رونمایــی از ایــن 
ــوح فشــرده »دفــادف« شــامل  ــی از ل ــا اجــرای قطعات ــوم ب آلب
ــراه  ــد هم ــف محم ــش و تصنی ــاده آرام ــش، ج ــتان آفرین داس
دف  نوازنــده  افشــارپور  محمــد  افــزود:  وی  بــود.   خواهــد 
و سرپرســت گــروه بــه همــراه امیــن شــاه زمانی نوازنــده 
ــک  ــدگان تنب ــاب نوازن ــوب حناس ــی و ژاک ــری اقتراف  دف کس
و ســازهای کوبــه ای، اســماعیل اله دادیــان خواننــده بــه اجــرای 
ــر تخصصــی موســیقی ادامــه  ــد. رئیــس دفت برنامــه می پردازن
ــل  ــه تحلی ــه ب ــن برنام ــور در ای ــا حض ــمی ب ــی قاس  داد: مرتض
و بررســی آلبــوم »دفــادف« پرداختــه و در ادامــه گروه موســیقی 
ــد پرداخــت.  ــوم خواهن ــن آلب ــی از ای ــه اجــرای قطعات ــان ب کوب
ــن  ــور در ای ــرای حض ــدان ب ــرد: عالقمن ــان ک ــی خاطرنش قربان
برنامــه می تواننــد روز سه شــنبه ۱۷ اســفندماه ســاعت 2۰ 
بــه محــل هنرســرای خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحــی 
 شــهرداری اصفهــان واقــع در خیابــان کاوه، پــل شــهید چمــران

جنب شهرداری منطقه ۷ مراجعه کنند.

 آلبوم جدید مهران مدیری 

سال 96 منتشر می شود
آلبــوم جدیــد »مهــران مدیــری« بــا ســاخته های »مهیــار 
ــوم در  ــن آلب ــد. ای ــد ش ــر خواه ــال 96 منتش ــزاده« در س علی
حــال حاضــر مراحــل پایانــی ضبــط و تولیــد را ســپری می کنــد 
و اوایــل ســال آینــده بــه بــازار عرضــه می شــود. مهیــار علیــزاده 
بــرای ایــن مجموعــه روی اشــعاری از موالنــا آهنگســازی کــرده 
و چنــد قطعــه بــی کالم نیــز از ســاخته های او در آلبــوم مهــران 
ــق  ــوروز و توفی ــد ن ــا پیــش از عی ــرار دارد. احتمــاال ت ــری ق مدی
کســب مجــوز، یــک قطعــه از ایــن مجموعــه در فضــای مجــازی 
ــیقی  ــا موس ــی« ب ــه »دور هم ــراژ برنام ــود. تیت ــر می ش منتش
مهیــار علیــزاده و صــدای مهــران مدیــری، اولیــن همــکاری ایــن 
ــرار  ــان ق ــورد توجــه مخاطب ــه م ــود ک ــد سرشــناس ب دو هنرمن
گرفــت. در ادامــه علیــزاده و مدیــری پروســه تولیــد ایــن آلبــوم 
را بــه شــکل جــدی و بــا حمایــت شــرکت »همــراه رســانه مــوج« 
ــاوت از   ــه متف ــن مجموع ــات ای ــرا قطع ــد و ظاه ــری کردن پیگی

کارهــای پیشــین مهــران مدیــری اســت. موســیقی مــا

اخبار کوتاه

مجیــد میرفخرایــی، طــراح پیشکســوت دکــور و صحنــه 
از همــکاری خــود بــا ایــرج طهماســب و اضافــه شــدن 
ــر  ــزی« خب ــه »کاله قرم ــه برنام ــر ب ــور دیگ ــک دک ی
ــا اشــاره بــه طراحــی صحنــه   داد. مجیــد میرفخرایــی ب
ــه سال هاســت آن  ــزی« ک ــه »کاله قرم ــور مجموع و دک

ــه  ــور ک ــت: همان ط ــده دارد، گف ــر عه را ب
ــکاری  ــد مــن سال هاســت در هم می دانی
دکــور  طراحــی  طهماســب  ایــرج   بــا 
و صحنــه مجموعــه »کاله قرمــزی« را بــر 

عهــده دارم. 
ــن  ــال ای ــور امس ــی دک ــاره طراح وی درب
ــور  ــی دک ــرد: در طراح ــان ک ــه بی مجموع

ــم و طراحــی  ــوع بدهی ــم کمــی تن امســال ســعی کردی
را تغییــر دادیــم. علی رغــم اینکــه تولیــد ایــن مجموعــه 
ــرای  ــی ب ــت چندان ــود، فرص ــاز می ش ــال آغ ــر س اواخ
اتفاقــات تــازه نیســت؛ بــا ایــن حــال مــا تــالش کردیــم 
کــه ایــن تغییــرات را رقــم بزنیــم تــا نوعــی تنــوع در آن 

بــه وجــود آیــد. 
ایــن طــراح صحنــه و دکــور ســریال ها و فیلم هــای 
عنــوان کــرد: مجموعــه »کاله  پایــان  در  ســینمایی 
قرمــزی« معمــوال 2 دکــور دارد؛ یکــی منزلــی اســت کــه 
داســتان در آنجــا اتفــاق می افتــد و دیگــری اتاقــی کــه 
شــب ها در آن قصــه گفتــه می شــود و 
ــه می شــود. ــاط هــم اضاف ــک حی حــاال ی

 مجموعــه »کاله قرمــزی« کــه بــه کارگردانی 
ــال  ــود س ــاخته می ش ــب س ــرج طهماس ای
ــس  ــد نرســید و حــاال پ ــه تولی گذشــته ب
از 2 ســال قــرار اســت دوبــاره از شــبکه دو 

روی آنتــن بــرود.
ــه  ــن مجموع ــا فنی زاده،عروســک گردان ای  امســال دنی
ــک گردان  ــت عروس ــرار اس ــت و ق ــی را وداع گف دار فان
دیگــری جایگزیــن وی شــود. همچنیــن امســال قــرار 
ــه  ــن مجموع ــه ای ــز ب ــر نی ــک دیگ ــک عروس ــت ی اس

اضافــه شــود. مهــر

»کاله قرمزی« با دکور جدید می آید
آرام آرام   96 نــوروز  بــه  رســیدن  تــا  خندوانــه  برنامــه 
دســتخوش تغییــر می شــود و بــا بخش هــای شــادتر و 
ــب ها  ــن ش ــی رود. ای ــو م ــال ن ــتقبال س ــه اس ــر ب متنوع ت
فصــل چهــارم »خندوانــه« بــه تهیه کنندگــی ســید علــی 
احمــدی و کارگردانــی و اجــرای رامبــد جــوان از شــبکه نســیم 

بــه نمایــش درمی آیــد و از نیمــه اســفند 
ــود  ــاد می ش ــه ایج ــن برنام ــی در ای تغییرات
ــد  ــور چن ــه حض ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک
ــازه  ــای ت ــرای بخش ه ــد، اج ــک جدی  عروس
و بازآفرینــی بعضــی آیتم های پرطرفــدار قبلی 
ــه ــد خندوان ــک های جدی ــرد. عروس ــاره ک  اش

ایــن  می شــوند.  برنامــه  وارد  بــه زودی 
ــاخت  ــی و س ــه طراح ــتند ک ــرادر هس ــار ب ــک ها، چه عروس
آن هــا را همــا ســاداتیان بــر عهــده داشــته اســت. محمدرضــا 
ــن  ــی و هوم ــادی کاظم ــی، ه ــد آقاکریم ــی، مجی علیمردان
حاجی عبداللهــی، صداپیشــگی ایــن عروســک ها را بــر عهــده 
دارنــد. محمدرضــا علیمردانــی، صداپیشــه و بازیگــر توانمنــدی 

ــوع صــدا از ویژگی هــا و تخصص هــای اوســت.  اســت کــه تن
ــاب کتاب  ــه و حس ــن، پندان ــن های دیرین دیری او در انیمیش
بــه جــای همــه شــخصیت ها حــرف زده و در بســیاری 
 از کارتون هــای مطــرح از جملــه عصــر یخبنــدان، شــرک

ــخصیت  ــد ش ــا چن ــک ی ــگی ی ــفنجی و ... صداپیش باب اس
ــر عهــده داشــته اســت. مجیــد آقاکریمــی  را ب
بازیگــر و دوبلــور اســت؛ بیشــتر فعالیتــش بــه 
عنــوان بازیگــر در تئاتــر بــوده. هــادی کاظمــی را 

بیشــتر بــه عنــوان بازیگــر می شناســیم. 
او در ســریال هایی چــون پاورچیــن، شــب های 
ــن نقشــی  ــه مهم تری ــرده ک ــازی ک ــرره و ... ب ب
کــه از او بــه یــاد مانــده »نظــام دو بــرره« 
و »باباشــاه« اســت. هومــن حاجی عبداللهــی بــه عنــوان 
ــارم  ــوم و چه ــل دوم، س ــت در فص ــش رحم ــا نق ــر ب بازیگ
ســریال پایتخــت بــه شــهرت رســید و پیــش از آن بــه عنــوان 
ــه جــای پنگــول، نظــر  صداپیشــه در برنامــه رنگیــن کمــان ب

ــیما ــود. صداوس ــرده ب ــب ک ــودش جل ــه خ ــیاری را ب بس

بازگشت عروسک ها به خندوانه نوروزی
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بــه کارگردانــی  نمایــش ســریال »عالیجنــاب«  مجــوز 
ــا  ــان ب ــینمایی همزم ــازمان س ــط س ــان توس ــام قریبی س
رقابت هــای انتخابــات ریاســت جمهــوری صــادر شــده 
اســت. ایــن ســریال کــه داســتان آن در دل انتخابــات 
ــا همزمــان  ــده تقریب می گــذرد، اوایــل اردیبهشــت ســال آین
ــد  ــش خواه ــوری پخ ــت جمه ــات ریاس ــروع انتخاب ــا ش ب

ــد. ش
    داستان

دکتــر احمــد ملــک پــس از انجــام مناظــرات انتخاباتــی بــا 
ــه  ــات ب ــان و برگــزاری انتخاب رقیــب خــود مهنــدس صفاری
ــود.  ــاب می ش ــران انتخ ــب ای ــور منتخ ــوان رئیس جمه عن
موافقــان  مهــم،  معاهــده ای  امضــای  بــرای  او   تــالش 
ــزاری  ــش از برگ ــاعت پی ــادی دارد. ۴۸ س ــان زی و مخالف
ــه  ــی را ب ــت مل ــواده او، امنی ــه خان ــدات علی اجــالس، تهدی
ــت  ــظ امنی ــن حف ــد بی ــک بای ــر مل ــدازد. دکت ــر می ان خط

ــد. ــاب کن ــی را انتخ ــده یک ــای معاه ــواده و امض خان
    پخش

ســریال »عالیجنــاب« ابتــدا قــرار بــود در بهمن مــاه امســال 
پخــش شــود، امــا بــه دلیــل تناســب موضــوع، تهیه کننــدگان 

ســریال تصمیــم گرفتنــد ســریال را هفتــه اول اردیبهشــت ماه 
روانــه شــبکه نمایــش خانگــی کننــد تــا همزمــان بــا تــب و 

تــاب انتخابــات فــروش بهتــری داشــته باشــند.
    بازیگران

ــی  ــر آقای ــی، امی ــعید آقاخان ــاب« س ــریال »عالیجن در س
ــک  ــز پورحســینی، باب ــدل، پروی ــادی، حســین پاک ــال اوت لی
حمیدیــان، ســحر دولتشــاهی، امیــد روحانــی، آزاده صمــدی 
احســان کرمــی، نازنیــن کریمــی، صالــح میرزاآقایــی، مهتاج 
نجومــی، پریــوش نظریــه و حســین یــاری بــه ایفــای نقــش 
پرداخته انــد کــه حضــور ایــن تعــداد بازیگــران مطــرح قطعــا 

ــر جذابیت هــای ســریال خواهــد افــزود. ب
    »عالیجناب« را یک فیلم سینمایی بلند می دانم

ســام قریبیــان می گویــد با ســریال »شــهرزاد« مــردم دوباره 
اعتمــاد از دســت رفتــه خــود بــه شــبکه نمایش خانگــی را به 
دســت آوردنــد و ایــن اتفــاق می توانــد باعــث بهبــود وضعیت 
فــروش ســایر ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی شــود: 
ــی  ــوع و هزینه های ــر از موض ــه غی ــهرزاد« ب ــریال »ش »س
ــاب« دارد.  ــا »عالیجن ــیاری ب ــای بس ــته، تفاوت ه ــه داش ک
یکــی از ایــن تفاوت هــا، تعــداد قســمت های »عالیجنــاب« 
اســت کــه نســبت بــه »شــهرزاد« بســیار کمتــر اســت. امــا 
ــا شــبکه نمایــش  قطعــا »شــهرزاد« توانســته مخاطــب را ب

خانگــی آشــتی دوبــاره ای دهــد و مــردم دیگــر راحت تــر بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــه ســریال های اعتمــاد خواهنــد کــرد. ب این گون
اینکــه ایــن ســریال پروانــه ســاخت ۱3 قســمتی دارد، مــا 6 
قســمت از ایــن ســریال را جلــوی دوربیــن بردیــم و ماننــد 
ــتقبال  ــب اس ــر مخاط ــی، اگ ــای بین الملل ــام کمپانی ه تم
ــمت های  ــه قس ــرد، بقی ــه آن ک ــمت های اولی ــی از قس خوب

آن را خواهیــم ســاخت.« 
قریبیــان سیســتم کاری خــود بــرای ســاخت »عالیجنــاب« 
ــریال ــن س ــه ای ــت ک ــد اس ــد و معتق ــینمایی می دان  را س

یــک فیلــم ســینمایی بلنــد اســت کــه در قســمت های 
ــاب«  ــن »عالیجن ــد: »م ــد ش ــش خواه ــه ای پخ 5۰ دقیق

ــم؛  ــی نمی بین ــش خانگ ــرای شــبکه نمای ــک ســریال ب را ی
ــه  ــم ک ــد می دان ــم ســینمایی بلن ــک فیل ــن آن را ی ــه م بلک
هــر قســمت آن 5۰ دقیقــه بــه طــول می کشــد. همیشــه بــا 
اســتانداردهای ســینمایی کار می کنــم و ایــن ســریال را هــم 

ــا توجــه بــه همیــن اســتاندارد ســاختم.« ب
»عالیجنــاب«، بــدون شــک گام مهمــی در کارنامــه هنــری 
ســام قریبیــان اســت و ایــن کارگــردان جــوان بــا موفقیــت 
ــه کاری  ــی در کارنام ــرگ زرین ــد ب ــریال می توان ــن س در ای
ــاه  ــا حــدود 2 م ــد ت ــر حــال بای خــود داشــته باشــد. در ه
دیگــر صبــر کنیــم تــا حاصــل کار قریبیــان و گروهــش را در 

قــاب تلویزیــون ببینیــم.

نگاهی به سریال »عالیجناب« ساخته سام قریبیان

انتخابات به روایت »عالیجناب«
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برخــی از باستان شناســان تپــه اشــرف را کتــاب گمشــده 
تاریــخ اصفهــان می داننــد؛ زیــرا زمانــی محــل کتابخانــه 
شاهنشــاهی ســارویه اصفهــان بــوده اســت. چنانکــه زنده یــاد 
دکتــر لطف الــه هنرفــر در کتــاب »آشــنایی بــا شــهر تاریخــی 
اصفهــان«، ایــن تپــه را محــل »کهنــدژ جــی« یــا »ســارویه« 
دانســته کــه حمــزه اصفهانــی از آن یــاد کــرده اســت. اگرچــه 
ــی صخــره ای  ــار و بنیان ــه اشــرف وســعتی حــدود ۱2 هکت تپ
ــر  ــه ب ــا دهــه ۱33۰ خورشــیدی کشــاورزان منطق ــا ت دارد، ام
روی خــاک محــدودی کــه از آوار بناهــای تپــه بــر جــای مانده 
بــود، بــه کشــاورزی می پرداختنــد و در عکــس هوایــی کــه در 
ــه  ــر روی تپ ــدی ب ــار کرت بن ســال ۱335 برداشــته شــده، آث

ــورد. ــم می خ ــه چش ب
    پنج فصل کاوش در تپه اشرف

ــه  ــی »تپ ــه  تاریخ ــه محوط ــود ک ــش ب ــال پی ــت س ــا هف ام
اشــرف« در خیابــان مشــتاق اصفهــان کشــف شــد. محوطه ای 
ــده  ــه خــود دی ــج فصــل کاوش را ب ــا امــروز حــدود پن ــه ت  ک
شــدن  متوقــف  بــا  گذشــته  ســال  چنــد  طــول  در  و 
ــت.  ــده اس ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــا ب ــش، تقریب کاوش های
بــا  حفاظــت،  هــدف  بــا  آن  از  بخش هایــی  چنــد  هــر 

نرده هــای آهنــی و دیــوار محصــور شــده اند، امــا هنــوز 
ــد  ــی مانده ان ــی باق ــه  تاریخ ــن تپ ــمت های ای ــی از قس بعض
کــه نیــاز بــه حفاظــت دارنــد تــا محلــی بــرای پیســت موتــور 

ــد.  ــه نباش و دوچرخ
و  فرهنگــی  میــراث  اداره کل  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
گردشــگری اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای 
ــه اینکــه 5 فصــل کاوش در تپــه تاریخــی  ــا اشــاره ب وطــن ب
ــن  ــن فصــل از ای ــه آخری ــت ک ــان صــورت گرف اشــرف اصفه
ــوده  ــال 95 ب ــدای س ــال 9۴ و ابت ــای س ــا در انته کاوش ه
ــت  ــر در مرم ــا نشــده و تأخی ــروژه ره ــن پ ــزود: ای اســت، اف
کامــل و کاوش در ایــن بنــا، هیــچ آســیبی بــرای آثــار نهفتــه 
در زیــر ایــن تپــه نخواهــد داشــت؛ چــرا کــه خــاک، بهتریــن 

ــت. ــی اس ــیای تاریخ ــده اش نگهدارن
    به 40 فصل کاوش در اشرف نیاز نداریم

ناصــر طاهــری بــه ایــن موضــوع کــه باستان شناســان پیــش 
ــدود  ــه ح ــاز ب ــی نی ــه تاریخ ــن تپ ــد ای ــالم کرده ان ــن اع از ای
۴۰ فصــل کاوش باستان شناســی دارد، پاســخ داد و گفــت: 
ــد فصــل کاوش انجام شــده در ایــن محوطــه  تاریخــی  در چن
ــیده ایم  ــتیم، رس ــون می خواس ــه تاکن ــه  آنچ ــه هم ــا ب  تقریب
و فکــر می کنــم دیگــر نیــاز بــه کاوش در ایــن محوطــه 
نداشــته باشــیم؛ بنابرایــن بایــد بــه برنامه هــای بعــدی بــرای 

ــیم. ــی بیندیش ــه  تاریخ ــن محوط ای
ــت ــه مرم ــر برنام ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
طراحــی و اجــرای ســایت مــوزه بــرای ایــن محوطه در دســتور 
ــائل  ــوارد مس ــن م ــدن ای ــی ش ــا اجرای ــزود: ب ــت، اف کار اس
ــرد.  ــرار می گی ــز در دســتور کار ق ــرای گردشــگران نی ــی ب ایمن
وی تاکیــد کــرد: متاســفانه به تازگــی در اطــراف ایــن محوطــه 
پیســت موتورســواری یــا دوچرخه ســواری شــکل گرفتــه کــه 
ــری  ــه تدابی ــن رابط ــر مســئوالن در ای ــد شــهرداری و دیگ بای
اتخــاذ کننــد تــا هــم از بــروز حــوادث در ایــن منطقــه 
جلوگیــری شــود و هــم اینکــه بــرای ایــن محوطــه تاریخــی 

ــد. ــه وجــود نیای مشــکلی ب
     تپه اشرف نیاز به محوطه سازی دارد

معــاون میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان هشــدار داد: اگــر 
ــا  ــن محوطــه دچــار آســیبی شــود، م ــه ای ــا ورود ب کســی ب

ــیبی  ــر آس ــر ه ــر اگ ــوی دیگ ــتیم؛ از س ــخگوی آن نیس پاس
ــی  ــری حقوق ــکان پیگی ــا ام ــن محوطــه وارد شــود، م ــه ای ب
ــرف  ــه اش ــادی از تپ ــش زی ــه بخ ــان اینک ــا بی ــم. وی ب داری
در حــال حاضــر محصــور اســت، ادامــه داد: میــراث فرهنگــی 
ــازِ ایــن محوطــه  درصــدد اســت حصــاری را در بخش هــای ب
ــد.  ــری کن ــن محوطــه جلوگی ــه ای ــا از آســیب ب ــرار دهــد ت ق
البتــه چــون بخش هایــی از تپــه اشــرف را پــارک و فضاهــای 
شــهری دیگــر گرفته انــد، مــا امــکان انجــام هــر کاری 
ــه  ــه تپ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــه نداری ــن محوط را در ای
ــزود:  ــده، اف ــل نش ــایت موزه تبدی ــک س ــه ی ــوز ب ــرف هن اش
 ایــن اداره کل در محوطه هــای تاریخــی ماننــد عالی قاپــو

میــدان نقــش جهــان یــا هــر محوطــه تاریخــی دیگــری کــه 
گردشــگر بــه آنجــا وارد می شــود، موظــف بــه تأمیــن امنیــت 

گردشــگران آن اســت.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن:

 تپه اشرف، کتاب گمشده تاریخ اصفهان است

 تألیف تفسیر موضوعی 

بر اساس تفسیر المیزان در ۱۰۰ جلد
ــی و  ــه آموزش ــام موسس قائم مق
خمینــی)ره(  امــام  پژوهشــی 
گفــت: تفســیر موضوعــی بــر 
اســاس تفســیر المیــزان در ۱۰۰ 

جلد تألیف می شود. 
المســلمین  و  حجت االســالم 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــود رجب محم
طــرح تألیــف تصنیــف موضوعی، طرحی بســیار گســترده اســت، 
ــوم  ــوزه عل ــه در ح ــت ک ــال اس ــن س ــرح چندی ــن ط ــت: ای گف
ــال  ــی)ره( در ح ــام خمین ــه ام ــالمی در موسس ــانی و اس انس
انجــام اســت و در ســه مرحلــه اجــرا می شــود. رجبــی بــا بیــان 
اینکــه بخش هایــی از ایــن تفســیر کــه مرحلــه اول آن اســت در 
قالــب تصنیــف موضوعــی خاتمــه یافتــه، عنــوان کــرد: مقدمــات 
اجــرای مرحلــه دوم ایــن طــرح فراهــم شــده اســت. رجبــی بــا 
بیــان اینکــه دربــاره نشــر مکتــوب ایــن اثــر هنــوز تصمیم گیــری 
نشــده، اظهــار کــرد: البتــه عالقمنــدان می تواننــد بــرای اســتفاده 
ــه  ــایت موسس ــه وب س ــده ب ــای آماده ش ــوای بخش ه از محت
ــی  ــد. رجب ــه کنن ــی مراجع ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش آموزش
ــد  ــه شــامل ۱۰۰ جل ــد مرحل ــان اینکــه مجموعــه ایــن چن ــا بی ب
خواهــد شــد، عنــوان کــرد: ایــن مجموعــه در بیــش از 3۰ رشــته 
ــا رشــته های علمــی مختلــف  اســالمی و انســانی و متناســب ب
در حــال انجــام اســت و از جملــه بــه رشــته هایی ماننــد فلســفه 
ــگ و ســایر رشــته های  ــر، فلســفه فرهن ــا، فلســفه هن ارزش ه

ــا ــوم انســانی و اســالمی خواهــد پرداخــت. ایکن عل

 تصویب اساس نامه 

تشکیل اتحادیه های قرآنی استان ها
ــرت  ــرآن و عت ــور مؤسســات ق ــه ام ــت رســیدگی ب عضــو هیئ
ــی  ــای قرآن ــاس نامه اتحادیه ه ــی اس ــب نهای ــور از تصوی کش
ــین  ــر داد. حس ــت خب ــن هیئ ــروز ای ــه دی ــتان ها در جلس اس
اســتان های ســازمان  و  امــور مؤسســات  بهبــودی،  مدیــر 
دارالقــرآن الکریــم و عضــو هیئــت رســیدگی بــه امور مؤسســات 
قــرآن و عتــرت از برگــزاری پنجاه ودومیــن جلســه هیئــت 
رســیدگی بــه امــور مؤسســات قــرآن و عتــرت در محل ســازمان 
ــور  ــا حض ــه ب ــن جلس ــت: ای ــر داد و گف ــم خب ــرآن کری دارالق
تمامــی اعضــا برگــزار شــد و طــی آن موضــوع تصویــب نهایــی 
ــتان ها  ــد اس ــی واح ــای قرآن ــکیل اتحادیه ه ــاس نامه تش اس
ــه امــور  ــت رســیدگی ب ــرار داشــت. عضــو هیئ در دســتور کار ق
ــه  ــن جلس ــی ای ــرد: ط ــار ک ــرت اظه ــرآن و عت ــات ق مؤسس
ــه تصویــب  ــی اســتانی کشــور ب اســاس نامه اتحادیه هــای قرآن
نهایــی اعضــای هیئــت رســید و زمینــه بــرای برگــزاری مجمــع 
ــتانی  ــد اس ــه واح ــکیل اتحادی ــت تش ــتان ها جه ــی اس عموم

ــر فارســی فراهــم شــد. خب

اخبار کوتاه

 اضافه شدن 7 هتل 

به هتل های استان کرمان
میــراث  گردشــگری  معــاون 
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
دســتی اســتان کرمــان از اضافــه 
شــدن ۷ هتــل بــه هتل هــای 
ــده  ــال آین ــان در س ــتان کرم اس
ــال  ــرد: در ح ــراز ک ــر داد و اب خب
حاضــر 35 بــاب هتــل در اســتان 
کرمــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه امیدواریــم بتوانیم در 
ــه مجموعــه هتل هــای اســتان  ســال جــاری، ۷ هتــل دیگــر ب
اضافــه کنیــم. محمــد جهانشــاهی در جلســه ســتاد تســهیالت 
نــوروزی گفــت: ۴5 درصــد بــه ظرفیت هــای هتل هــای اســتان 
کرمــان اضافــه شــده اســت. وی از اضافــه شــدن ۷ هتــل بــه 
هتل هــای اســتان کرمــان در ســال آینــده خبــر داد و ابــراز کــرد: 
در حــال حاضــر 35 بــاب هتــل در اســتان کرمــان مشــغول بــه 
ــم در ســال جــاری، ۷  ــم بتوانی ــه امیدواری ــت هســتند ک فعالی
هتــل دیگــر بــه مجموعــه هتل هــای اســتان اضافــه کنیــم. وی 
ادامــه داد: مهمان پذیــری هتل هــای اســتان کرمــان یــک هــزار 
و ۱5۰ نفــر در شــب اســت. وی بــه ظرفیت هــای اقامتگاه هــای 
ــه کــرد: بیــش از ۱۰2  بوم گــردی اســتان کرمــان اشــاره و اضاف
ــا ظرفیــت یــک هــزار و 5۰۰ نفــر در 35  ــگاه بوم گــردی ب اقامت
روســتای اســتان ایجــاد شــده کــه موجــب اشــتغال 3۰۰ نفــر به 

طور مستقیم شده است. ایسنا

برگزاری ویژه برنامه نوروزی 

در مسجد »مال اسماعیل« یزد
مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  دبیرخانــه  مســئول 
یــزد از برپایــی نمایشــگاه و برگــزاری ویژه برنامــه نــوروزی 
ــوروز  ــزد در ن ــماعیل« ی ــال اس ــد م ــی »آخون ــجد تاریخ در مس
ــودن  ــش ب ــه در پی ــاره ب ــا اش ــتگاری ب ــن رس ــر داد. محس خب
نــوروز و برنامه هــای کانون هــای مســاجد یــزد گفــت: بــا 
ــور  ــطح کش ــزد در س ــتان ی ــی اس ــت تاریخ ــه موقعی ــه ب  توج
کانون هــای مســاجد اســتان یــزد اقــدام بــه برپایــی نمایشــگاه 
و ویژه برنامه هایــی بــا همــکاری ســتاد نــوروزی کانون هــای 
مســاجد یــزد، ســتاد نمــاز جمعــه اســتان یــزد و هیئــت امنــای 

مســجد مالاســماعیل یــزد کــرده اســت.
ــزد  ــاجد ی ــری مس ــای فرهنگی هن ــه کانون ه ــئول دبیرخان  مس
ــتی  ــع دس ــای صنای ــگاه در غرفه ه ــن نمایش ــرد: ای ــح ک تصری
)صنایــع  فرهنگــی  و گلیم بافــی(، محصــوالت  )ســفالگری 
ــی  ــای مذهب ــی هیئت ه ــران )معرف ــزد، حســینیه  ای ــی(، ی  چوب
 و نخل بــرداری یــزد(، ایســتگاه ســالمت، ایســتگاه نقاشــی

غرفــه کــودک )ارائــه و فــروش بازی هــای فکــری نســل 
ــالمی  ــت اس ــواده، ازدواج، تربی ــاوره )خان ــه مش ــلمان(، غرف س

فرزنــد( برپــا می شــود. مهــر

اخبار کوتاه

ــرای  ــتان ب ــا و مغولس ــا، کنی ــن، تانزانی ــورهای چی کش
پیوســتن بــه پرونــده جهانــی نــوروز اظهــار تمایــل 

کرده انــد. 
ــه  ــی ک ــای اول ــان روزه ــوروز از هم ــی ن ــده جهان پرون

ــتان ــد، پاکس ــران، هن ــور ای ــت کش ــا هف  ب
ازبکســتان، قرقیزســتان، ترکیــه و آذربایجان 
ــال  ــر س ــود ه ــرار ب ــد، ق ــی ش ــت جهان ثب
در یــک کشــور جشــن گرفتــه شــود؛ ایــن 
ــد  ــال در چن ــد س ــی چن ــم ط ــن ه جش
کشــور از جملــه تاجیکســتان و افغانســتان 
ــه  ــا اینک ــد ت ــوش ش ــر فرام ــزار و دیگ برگ

ایــران هــر ســال ایــن جشــن را در ســطح ملــی برگــزار 
می کــرد و بــرای اینکــه گســتره آن را بیشــتر کنــد از 
ســفرای کشــورهای دیگــر بــرای حضــور در ایــن جشــن 

دعــوت می کــرد. 
امســال نیــز قــرار اســت کــه ایــران جشــن ملــی نــوروز 
را در 3۱ اســتان کشــور بــه نــام نوروزگاه هــا برگــزار 

ــه محمدحســن  ــی آن طــور ک ــا در ســطح جهان ــد. ام کن
طالبیــان، معــاون میــراث فرهنگــی کشــور، گفــت قــرار 
ــزار  ــتان برگ ــوروز در کاخ گلس ــی ن ــن جهان ــت جش اس

شــود. 
وی بیــان کــرد: قصــد داریــم تــا از ســفرای 
ــه  ــن برنام ــرای ای ــف ب ــورهای مختل کش
ــوز  ــر هن ــا روز مدنظ ــم. منته ــوت کنی دع
ــته  ــات آن بس ــت. کلی ــده اس ــی نش نهای
شــده و اطالعــات مدنظــر بــه رئیــس 
ــا  ــم ت ــی داده ای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ایــن موضــوع را در هیئــت دولــت مطــرح 
کنــد و آن هــا هــر زمــان روز جشــن را مشــخص کردنــد 

ــم.  ــی می کنی ــالم عموم ــز اع ــا نی م
ــی  ــده جهان ــه پرون ــت ک ــده اس ــن عقی ــر ای ــان ب طالبی
نــوروز یکــی از بهتریــن پرونده هــای مشــارکتی در ســطح 
ــراث  ــوان می ــه عن ــکو آن را ب ــه یونس ــت ک ــی اس جهان

ــراث ــرده اســت. می ــت ک ــوس ثب ناملم

ــان در ششــمین  ــراث فرهنگــی اســتان اصفه ــر کل می مدی
نشســت ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر اداره کل میــراث 
ــر  ــرد: ب ــوان ک ــوروزی عن ــتاد ن ــژه س ــتان وی ــی اس فرهنگ
ــارت  ــرح نظ ــده، ط ــل آم ــه عم ــای ب ــاس برنامه ریزی ه اس

ــوروزی توســط  ــر کیفیــت خدمــات ســفر ن ب
ــاز شــد.  ــن اداره کل آغ کارشناســان ای

فریــدون الهیــاری در ششــمین نشســت 
ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان بــا اعــالم 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــب اف ــن مطل ای
ــات  ــوروز ۱396 خدم ــا در ن ــم ت ــالش داری ت

ارائــه  ســال های گذشــته  از  متنوع تــر  بــه گردشــگران 
شــود، طــرح نظــارت بــر کیفیــت خدمــات ســتاد ســفرهای 
نــوروزی اســتان اصفهــان از دیــروز توســط کارشناســان 
ــزود: حــوزه  ــاز شــد. او اف ــف اداره کل آغ بخش هــای مختل
فعالیــت همــکاران در ایــن طــرح شــامل نظــارت بــر کیفیــت 
خدمــات ســتاد ســفر اســتان اصفهــان در حــوزه  واحدهــای 

اقامتــی داخــل شــهرها، میهمان پذیرهــا، واحدهــای اقامتــی 
بیــن راهــی و بناهــا و جاذبه هــای گردشــگری خواهــد بــود. 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ادامــه داد 
ــات  ــت خدم ــر کیفی ــارت ب ــاس، نظ ــن اس ــر ای ــزود: ب و اف
ــم  ــی اع ــن راه ــای بی ــگری از واحده گردش
و  نمازخانه هـــا  پذیرایـــی،  ســـالن های  از 
ــه  ســرویس های بهداشــتی آغــاز شــده و ارائ
خدمــات بــه گردشــگران در داخــل شــهرها را 
نیــز شــامل می شــود. الهیــاری تصریــح کــرد: 
هماهنگــی جهــت افزایــش کیفیــت خدمــات 
ــا  ــی ب ــهرها و هماهنگ ــل ش ــهری در داخ ش
ــات  ــه خدم ــوزه ارائ ــفر در ح ــی س ــتاد هماهنگ ــای س اعض
شــهری جهــت بهبــود ارائــه خدمــات شــهری بــه گردشــگران 
ــای  ــا و جاذبه ه ــازی بناه ــازی و آماده س ــن بهس و همچنی
تاریخــی، به ویــژه در داخــل شــهر اصفهــان، بــر اســاس 
ایــن طــرح در دســتور کار اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 

ــا ــه اســت. ایمن ــرار گرفت ــان ق اصفه

آغاز طرح نظارت بر خدمات ستاد هماهنگی سفر نوروز اصفهاناظهار تمایل ۴ کشور دیگر برای پیوستن به پرونده نوروز

حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 تالش رضا یزدانی برای بازگشت به میدان
کاپیتــان تیــم ملــی کشــتی آزاد 
ایــران پــس از عمــل جراحــی در 
بــرای  گفــت:  آلمــان  کلــن 
بایــد  کشــتی  بــه  بازگشــت 
دســت کم ۸ مــاه بــه درمــان 
بپــردازم. رضــا یزدانــی اوایــل 
ســال جــاری پــس از مصدومیت 
 در تمرینــات شــخصی در شهرســتان جویبــار بــا تــاش 
و تمرینــات فــراوان توانســت مجــوز حضــور در المپیــک ۲۰۱۶ 
ریــو را کســب کنــد کــه البتــه در ایــن میــدان بــزرگ 
ــدال  ــه م ــاداوری و بدشانســی نتوانســت ب ــا ن ــی ب بین الملل

برسد. 
ــک  ــل از المپی ــا در ماه هــای قب ــم پارگــی آشــیل پ ــه رغ او ب
ــن  ــد ویتری ــا بتوان ــرد ت ــغ نک ــی دری ــاش و تمرین ــچ ت از هی
ــا  ــد؛ ام ــن کن ــک مزی ــدال المپی ــک م ــه ی ــش را ب افتخارات
ــی  ــا پائ ــم زد و او را ب ــش رق ــری برای ــز دیگ ــت چی سرنوش
ــد.  ــران بازگردان ــه ته ــل ب ــی از برزی ــتی خال ــدوم و دس مص

بــه هــر حــال او هفتــه گذشــته بــه کلــن آلمــان رفــت و مــورد 
عمــل جراحــی آشــیل پــا قــرار گرفــت کــه بــه گفتــه خــودش 
عمــل بــا موفقیــت انجــام شــده و بایــد ۸ مــاه آینــده را بــرای 
بازگشــت بــه کشــتی بــا اقدامــات ویــژه درمانــی ســپری کنــد. 
بــه گفتــه رضــا یزدانــی، پــای او بایــد حــدود دو هفتــه در گــچ 
باشــد و ســپس کفــش ویــژه ای را بــرای او تجویــز کرده انــد 

کــه بایــد مدت هــا از ایــن کفــش اســتفاده کنــد. 
یزدانــی بایــد ۳ مــاه دیگــر دوبــاره بــرای بررســی رونــد درمــان 
بــه آلمــان بازگــردد و مــورد معاینــات پزشــک معالجــش قرار 

ــرد. مهر گی

الماس ذوبی ها بازمی گردد
ــی ــن تعویض ــوان بازیک ــه عن ــور ب ــازی حض ــد ب ــس از چن  پ

ــه  ــان ب ــی اصفه ــه از دارب ــانس را دارد ک ــن ش ــر ای حدادی ف
ــردد.  ــن بازگ ــب فیکــس ذوب آه ترکی

قاســم حدادی فــر در تمرینــات پیــش فصــل لیــگ شــانزدهم 
دچــار مصدومیــت شــدید پارگــی ربــاط صلیبــی شــد تــا چنــد 

مــاه از میادیــن دور باشــد. 
ــی ســپری شــد  ــه خوب ــا ب ــکاوری او ام مراحــل درمــان و ری
و هافبــک خــاق سبزپوشــان اصفهــان از بــازی هفتــه 
ــار  ــوان ی ــه عن ــتقال ب ــر اس ــر براب ــگ برت ــت ودوم لی بیس

تعویضــی در دقایــق پایانــی وارد زمیــن شــد. 
 حدادی فــر در ۲ بــازی آســیایی ذوب آهــن برابــر العیــن 
ــا کم کــم  و االهلــی نیــز در دقایــق پایانــی وارد زمیــن شــد ت
بــه شــرایط بــازی بازگــردد. حــاال در آســتانه داربــی اصفهــان 
حدادی فــر ایــن شــانس را دارد کــه بــه ترکیــب ثابــت 
ذوب آهــن بازگــردد و خاقیــت را بــه خــط هافبــک ذوب آهــن 

بیــاورد. ایمنــا

  رویارویی رئیس جمهور 

و بلندقامت ترین ورزشکار کشور
ملی پــوش  مهــرزاد،  مرتضــی 
بــا  ایــران،  والیبــال نشســته 

رئیس جمهور دیدار کرد. 
مهمانــان مراســم  از  یکــی  او 
جمهــوری  ریاســت  تقدیــر 
تیــم  بــود.  المپیکی هــا  از 
ــران  ــته ای ــال نشس ــی والیب مل
ــوان  ــه عن ــل ب ــک برزی ــای پارالمپی ــد در بازی ه ــق ش موف
ارزشــمند قهرمانــی برســد و بــدون تردیــد یکــی از مهم تریــن 
ــمان خراش ۲9  ــرزاد، آس ــی مه ــم مرتض ــن تی ــتاره های ای س
ــر  ــا ۲ مت ــه ب ــرزاد ک ــود. مه ــم ب ــن تی ــی ای ــاله و چالوس  س
و 4۶ ســانتیمتر بلندقدتریــن مــرد ایــران شــناخته می شــود 
حــدود چهــار ســال پیــش بــا حضــور در یــک برنامــه 
تلویزیونــی شــناخته و پــس از آن راهــی ورزش والیبــال شــد. 
او پــس از همراهــی تیــم ملــی در چندیــن رقابــت در 
ــد.  ــگفتی ش ــک ش ــه ی ــل ب ــل تبدی ــوی برزی ــک ری پارالمپی
ــا اســتقبال  ــل ب ــران در برزی ــرد ای ــن م حضــور بلندقامت تری
ــه طــوری  ــود؛ ب ــراه ب ــا هم گســترده تماشــاچیان و برزیلی ه
کــه در ســالن مســابقات همــه چشــم ها بــه او و درخشــش 
ــی  ــام مرتض ــود. ثبت ن ــف ب ــای مختل ــرش در بازی ه بی نظی
مهــرزاد بــه عنــوان بلندتریــن ورزشــکار حاضــر در پارالمپیــک 
نیــز باعــث شــد تــا ســایت پانزدهمیــن دوره بازی هــای 
پارالمپیــک طــی گزارشــی ویــژه، ضمــن معرفــی ایــن قهرمــان 
ــران  ــر در بازی هــای تیــم ملــی ای ــی، وی را اهرمــی مؤث ایران

ــد. ورزش ۳ بنام

تقدیر باشگاه ذوب آهن از مهدی رجب زاده
 باشــگاه ذوب آهــن بــرای حمایــت از اقــدام مهــدی رجــب زاده

ــدی رجــب زاده  ــد. مه ــر می کن ــن مهاجــم تیمــش تقدی از ای
ــان  ــگ قهرمان ــتان در لی ــی عربس ــه االهل ــی ب ــس از گلزن پ
حضــرت  وصــف  در  جملــه ای  دادن  نشــان  بــا  آســیا، 
ــی  ــت؛ اقدام ــحالی پرداخ ــادی و خوش ــه ش ــه)س( ب فاطم
ــا جوســازی بعضــی از کشــورهای عربــی مواجــه شــد   کــه ب
ــه  ــن ب ــم ذوب آه ــن مهاج ــا ای ــورد ب ــتار برخ ــا خواس و آن ه
دلیــل اســتفاده از شــعارهای مذهبــی شــدند. ایــن در حالــی 
ــم  ــن مهاج ــد دارد از ای ــن قص ــگاه ذوب آه ــه باش ــت ک اس

ــد.  ــر کن تیمــش تقدی
ســعید آذری، مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن، در ایــن 
خصــوص گفــت: همــه مــا پیــرو مکتــب شــیعه هســتیم و کار 
ــدام حمایــت  ــن اق ــا از ای رجــب زاده ارزش داشــته اســت. م
می کنیــم و باعــث افتخــار اســت کــه چنیــن قهرمانــی 
ــدام  ــن اق ــه زودی از ای ــک ب ــدون ش ــم. ب ــگاه داری در باش

ــر ــرد. مه ــم ک ــر خواهی ــین برانگیز تقدی تحس
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بــه یقیــن بایــد بپذیریــم ارومیــه، شــهر عاشــقان والیبــال 
به یادماندنــی  و  پرشــور  روز  یــک  در  اســت.  ایــران 
در  ارومیــه  والیبــال  فهیــم  و  خون گــرم  تماشــاگران 
ســالن غدیــر ایــن شــهر حاضــر شــدند و بــا تشــویق های 
ــان در  ــم محبوبش ــا تی ــد ت ــه آفریدن ــان حماس بی امانش
ــح  ــران فات ــکان ته ــم پرســتاره و ملی پــوش پی ــل تی مقاب
۳ بــر ۰ شــد و انتقــام باخــت ۳ بــر ۰ در تهــران را گرفــت.

    حضور پرشور تماشاگران
در روزی کــه تیــم پایتخت نشــین بانــک ســرمایه موفــق 
شــد ســایپا را در یــک ســالن ســرد و بــی روح و بــا انــدک 
ــد  ــت ده ــر ۱ شکس ــت، ۳ ب ــازی رف ــابه ب ــاگر مش  تماش
ارومیــه، »شــهر عاشــقان والیبــال ایــران«، غــرق در تاطــم 
بــود و در خیابــان منتهــی بــه ســالن ۶ هــزار نفــری 
ــت  ــی حرک ــای معمول ــر از روزه ــا کندت ــر اتومبیل ه غدی
می کردنــد کــه خبــر از یــک رویــداد مهــم ورزشــی داشــت.

جمعیــت انبوهــی در دو صــف منظــم خــود را بــه ســالن 
ــا  ــهرداری( ب ــان )ش ــم شهرش ــت تی ــازی برگش ــل ب مح

تیــم پیــکان تهــران رســانده بودنــد و ســالن از تماشــاگر 
ــد ــته ش ــای ورودی بس ــاعت ۱5 دره ــی زد. س ــوج م  م
ــانه  ــر ملتمس ــزار نف ــر ۲ ه ــغ ب ــالن بال ــرون از س ــا بی ام

ــتند. ــالن را داش ــه س ــت ورود ب درخواس
 ای کاش روزی کــه ســالن ۶ هــزار نفــری ارومیــه ســاخته 
می شــد بــا توجــه بــه عاقمنــدان بی شــمار والیبــال ایــن 
شــهر کــه پایتخــت والیبــال ایــران اســت، یــک ســالن بــا 

ــر می ســاختند.  ــزار نف ــش دســت کم ۱۰ ه گنجای
و  ســوت  بــا  تماشــاگران  بی امــان  تشــویق  صــدای 
ــه  ــم آمیخت ــور در ه ــان پرش ــان و جوان ــوی نوجوان هیاه
ــد.     ــران بیفکن ــکان ته ــم پی ــراس را در دل تی ــا ه ــود ت ب
ــادور  ــا دورت ــر صندلی ه ــاوه ب ــدی ع ــه می گردان ــم ک چش
زمیــن مملــو از تماشــاگر بــود و دکتــر ســعادت اســتاندار 
آذربایجــان غربــی، در بیــن تماشــاگران بــه ســختی 
ــود.  ــن نب ــا جــای ســوزن انداخت شــناخته می شــد. واقع
ــد  ــام کردن ــاری اع ــانه های گفت ــق رس ــئوالن از طری مس

ــد.  ــه نکن ــر مراجع ــگاه غدی ــه ورزش ــی ب ــر کس دیگ
طبــق معمــول، داوران و خبرنــگاران و عکاســان بــه ناچــار 
ــد.  ــه ســالن آمــده بودن ــازی ب دو، ســه ســاعت قبــل از ب

ــن  ــه ت هــواداران تیــم شــهرداری پیراهن هــای قرمــزی ب
داشــتند کــه روی آن نوشــته شــده بــود »عشــقیم ارومیه« 
یــا »قیزیــل دورنــاالر« و بــا بــاالی ســربردن بنرهایــی کــه 
نوشــته بودنــد »مــا قهرمانیــم« »یاشاســین آذربایجــان« 
»یاشاســین ارومیــه«، اشــعاری هــم در ثنــای تیــم 
ــد »آســیا  ــاد برمی آوردن ــد و فری محبوبشــان ســر می دادن
ــا  ــد م ــا بدان ــا دنی ــم ت ــدن آماده ای ــرای آم ــا ب ــیا م آس

ــه هســتیم.« عاشــق ارومی
    درخشش ارومیه ای ها

بازیکنــان تیــم  در چنیــن شــرایط و روزی، تک تــک 
ــد و برخــاف  ــه »ســوپرمن« شــده بودن شــهرداری ارومی
ــا  ــتند و ب ــی داش ــری، روز پرفروغ ــان اکب ــاگردان پیم ش
انگیــزه ای دوچنــدان بــرای جبــران شکســت ۳ بــر ۰ 
ــروزی  ــه پی ــر ۰ ب ــدند و ۳ ب ــر ش ــوان ظاه ــران پرت در ته
ــاد  ــور، فره ــی میرزاجان پ ــازی مجتب ــن ب ــیدند. در ای رس
 پیروت پــور، کاپیتــان حامــد رضایــی، آرش کشــاورزی 
و آرمیــن تشــکری، کوبنده تــر از همیشــه روی پاس هــای 
نــاب و بی بدیــل پرویــز پزشــکی، پاســور باتجربــه و 
ــا  ــه نه تنه ــد ک ــه پاکردن ــی ب ــان توفان ــی، چن پنجه طای
ملی پوشــان تیــم پیــکان به ویــژه ســعید معــروف، مقهــور 
هنرنمایــی آنــان شــدند، بلکــه اکبــری و دیگر عوامــل کادر 
فنــی تیــم پیــکان مــات و مبهــوت زمانــی بــه خــود آمدنــد 
کــه تیمشــان بازنــده ۳ بــر ۰ زمیــن بــازی را تــرک کــرد.

عبدالرضــا  دقیــق  و  زیبــا  فوق العــاده  دریافت هــای   
ــان  ــکی آس ــرای پزش ــازندگی را ب ــا کار س ــزاده نه تنه علی
کــرده بــود کــه نشــان داد دربــاره کنــار گذاشــتن وی کــه 

ــب  ــک اســت، فدراســیون مرتک ــای خوش تکنی از لیبروه
اشــتباه شــده؛ قــدر مســلم آقــای کوالکوویــچ، ســرمربی 
جدیــد تیــم ملــی کــه در ســالن حضــور داشــت و از 
نزدیــک بــازی دو تیــم را زیــر نظــر گرفتــه بــود، وی را بــه 

ــرد.  ــی دعــوت خواهــد ک ــم مل تی
بــه هــر حــال علیــزاده در پیــروزی تیــم شــهرداری ارومیــه 
ــرد تیــم شــهرداری ارومیــه  ــا ب ســهم بســزایی داشــت. ب
بــرای مشــخص شــدن فینالیســت دوم لیــگ برتــر 
والیبــال ایــران، امــروز یکشــنبه ۱5 اســفندماه جــاری دو 
تیــم شــهرداری ارومیــه و پیــکان تهــران در خانــه والیبــال 

ــد. ــم می رون ــاف ه ــه مص ــران ب ته

نبرد حساس نیمه نهایی لیگ برتر والیبال

 شهرداری ارومیه - پیکان تهران 
یک گام تا فینال

روســتوف بــا دو گل و یــک پــاس گل مهاجــم ایرانــی 
ــروزی  ــه پی ــیه ب ــگ روس ــین لی ــر قعرنش ــود براب خ
ــم  ــه هجده ــازی هفت ــتین ب ــید. در نخس ــر ۰ رس ۶ ب
لیــگ روســیه تیــم تــوم تومســک در تــرود اســتادیوم، 
میزبــان روســتوفی ها بــود کــه ســردار آزمــون مهاجــم 

ملی پــوش ایرانــی خــود را از ابتــدا در 
ترکیــب داشــت و بــرای کســب پیــروزی 
تــاش  ناکامــی  هفتــه  دو  از  بعــد 

می کــرد. 
دو گل  بــا  مســابقه  ایــن  اول  نیمــه 
الکســاندر بوخــاروف در دقایــق ۱9 و 45+۱ 
ــید.  ــان رس ــه پای ــتوف ب ــود روس ــه س ب

در نیمــه دوم هــم نمایــش مقتدرانــه ایــن تیــم برابــر 
ــا در  ــت و آن ه ــه داش ــیه ادام ــگ روس ــین لی قعرنش
ــس و الکســاندر  ــو دوی ــق ۶9 و 7۸ توســط مارک دقای
ــه  ــیدند ک ــارم رس ــوم و چه ــای س ــه گل ه ــن ب اروخی

پــاس گل اروخیــن را آزمــون داد. 

پایانــی  مســابقه  ایــن  در  روســتوف  گلزنی هــای 
نداشــت و ســردار آزمــون کــه در دو هفتــه اخیــر لیــگ 
ــاس در  ــق شــد روی پ ــود، موف ــزده ب ــی ن روســیه گل
عمــق دقیــق تیموفــی کاالچــف از ســمت راســت 
زمیــن، بــا شــوت بیــرون پــا از زاویــه بســته در دقیقــه 
 ۸۰ دروازه تــوم تومســک را بــاز کنــد 
ــن گل خــود  ــز دومی ــه ۱+9۰ نی و در دقیق
ــرار از  ــا ف ــتوف را ب ــمین گل روس و شش
ــا  ــِم روی پ ــوت محک ــپ و ش ــاح چ جن
بزنــد، تــا ایــن دیــدار را بــا پیــروزی ۶ بــر 

ــد. ــان ببرن ــه پای ۰ ب
 یــاران آزمــون بــا ایــن پیــروزی ۲۸ 
امتیــازی شــدند و موقــت بــه رده پنجــم لیــگ روســیه 

ــد.  ــود کردن صع
ســردار آزمــون در ایــن مســابقه تعــداد گل هــای خــود 
را در لیــگ روســیه بــه عــدد 4 رســاند و دومیــن پــاس 

گلــش را داد. ورزش ۳

توفان روستوف با درخشش سردار
ــدار  ــه دی ــا اشــاره ب ــران ب ــال ای ــی فوتب ســرمربی تیــم مل
برابــر قطــر و چیــن دربــاره بازیکنــان دعوت شــده بــه 
داریــم  اطاعاتــی کــه  بــا  آماده ســازی گفــت:  اردوی 

می کنیــم.  دعــوت  را  بهترین هــا 
کارلــوس کــی روش در آســتانه بازی هــای تیــم ملــی 

قطــر  تیم هــای  بــا   فوتبــال کشــورمان 
و چیــن و آمادگــی بازیکنــان و شــرایط 
آن هــا گفــت: در هفته هــای اخیــر ســیر 
ــرده و  ــاهده ک ــان را مش ــی بازیکنانم تکامل
ســعی بــر ایــن شــد کــه حداکثــر اطاعــات 
ــات  ــت تصمیم ــم و در نهای ــردآوری کنی را گ

ــود.  ــه ش ــه گرفت الزم
وی افــزود: ایــن یکــی از تکالیــف متــداول کادر مــا، 
ــس از  ــع پ ــت. در واق ــی اس ــم مل ــرمربی تی ــه س از جمل
بررســی های مختلــف از ســوی کادر فنــی بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه شــرایط بازیکنــان در زمــان حاضــر مناســب 

اســت. 

ــان در  ــامی بازیکن ــت اس ــوص لیس ــه درخص وی در ادام
بازی هــای مقابــل قطــر و چیــن بیــان کــرد: مثــل همیشــه 
ــا در نظــر گرفتــن گزارش هایــی کــه از شــرایط بازیکنــان   ب
و همین طــور اطاعاتــی کــه از باشــگاه ها در اختیــار داریــم، 
بهتریــن بازیکنانــی را کــه مــا بــه آن هــا اعتقــاد داریــم و در 
شــرایط بهتــری بــرای خدمــت بــه تیــم ملــی 
ــم  ــوت خواهی ــتند، دع ــران هس ــال ای فوتب
ــک لیســت  ــد همیشــگی ی ــق رون ــرد. طب ک
اولیــن  از  قبــل  هفتــه  دو  را  آماده بــاش 
بــازی خواهیــم داشــت و اعــام اســامی 
نهایــی در تاریــخ ۲۸ اســفند انجــام خواهــد 
شــد. کــی روش در ادامــه دربــاره اینکــه تیــم 
ملــی ایــران خــود را چگونــه آمــاده ایــن بازی هــا خواهــد 
برنامه هــا و پیش بینی هــای الزم، طبــق  کــرد، گفــت: 
خواســته های فدراســیون فوتبــال ایــران در حــال پیگیــری 
ــته هایمان  ــن داش ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــت و م ــام اس و انج

ــت. ــم داش ــا را خواهی بهترین ه

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰99۸۰۳5۰5۰۰۶4۰شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰۳5۰5۱۱۲۳۸شماره  اباغنامه:  شماره 

95۰74۶ تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱۱/۰۳ خواهان / شاکی شهرام نصری  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم مهر انگیز رمضانی فرزند سهراب  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های 

عمومی حقوقی  دادگاه   5 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 

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

استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره ۱۰5 ارجاع و به کاسه 95۰99۸۰۳5۰5۰۰۶4۰ ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۰۲/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳4۳۰۶/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۳5۲ فرعی از 7949 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام قاسم امینی پزوه فرزند عبدالعلی   در جریان ثبت است و 

رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۰959 مورخ 95/9/۱ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک 

اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۶/۱/۲۰ روز یکشنبه   ساعت 9 صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه 

قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 

به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 

اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 95/۱۲/۱5 

شماره :۳۸۳۳۸/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 947 فرعی مفروز شده از پاک ۱5۲۳4 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم زهرا فرخ پور فرزند حسن  در جریان 

ثبت است و رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲7۰۰9۰9۸مورخه 95/۰7/۲5 از طرف هیات حل اختاف موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۶/۰۱/۱7 روز پنج شنبه    ساعت 

9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 

ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱۳95/۱۲/۱5 

شماره :۳۸557/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره ۱9/957 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

قانون  دراجرای  رای شماره ۱۳95/9/۱-7۰۰4۱9۸   بموجب  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر اله در 

جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 

نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ  قانون ثبت و طبق تقاضای  اخیر ماده ۱5 

۱۳9۶/۱/۲۰ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳95/۱۲/۱5 

شماره : ۱۱۰۱/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  و مغازه پاک شماره ۱9/955 واقع در کلیشاد بخش 

ثبتی بموجب رای شماره 7۰۰4۱9۶-۱۳95/9/۱  دراجرای  9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر 

اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه 

مورخ ۱۳9۶/۱/۲۰ ساعت 9/۳۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳95/۱۲/۱5

 شماره : ۱۱۰۰/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک ۳5۱۶ فرعی از ۱۰۳9۳  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲7۰۰9۶۸۰مورخ ۱۳95/۰۸/۰۳ از طرف هیات حل اختاف 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 

اسناد و اماک منطقه شمال  اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای محمد صادقی فرزند حسن 

به شناسنامه شماره ۱۰5۸ و شماره ملی 5۶49۳۸۲5۱4 صادره از جرقویه  صادر گردیده و با توجه به 

اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۶/۰۱/۲۱ 

دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به  اداره  به این 

این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱۳95/۱۲/۱5 

شماره :۳۸5۸۳/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان    پاک ۶۶ فرعی از ۱۰۲۱۰  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق رای شماره ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲7۰۰7۶۸7مورخه  ۱۳95/۰۶/۱7 و ۱۳95۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۱5۱۳ 

اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  از طرف هیات حل اختاف موضوع  مورخ ۱۳95/۰9/۱5 

نسبت  اصفهان  منطقه شمال   اماک  و  اسناد  ثبت  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان 

به ملک مرقوم به نام آقای حسن ربیعی کرد آبادی فرزند نعمت اله شناسنامه ۳۲ و شماره ملی 

۱۲9۱۲۰۳۸4۲ و خانم رباب علیزاده کرد آبادی فرزند حسنعلی به شناسنامه شماره ۱۸ و شماره ملی 

۱۲9۱۲94۲95 صادر گردیده ) هریک نسبت به سه دانگ مشاع (  و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۶/۰۱/۲۱ دوشنبه ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱۳95/۱۲/۱5 

شماره :۳۸579/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰99۸۰۳5۰5۰۰99۱شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰۳5۰5۱۱45۶شماره  اباغنامه:  شماره 

95۱۱۲9 تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱۱/۰9 خواهان / شاکی سام قاسمی نژاد  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم بهنام شایان و ایرج شایان  به خواسته مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره ۱۰5 ارجاع و به کاسه  95۰99۸۰۳5۰5۰۰99۱ثبت گردیده 

بودن  المکان  به علت مجهول  که وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۰۲/۱۰ و ساعت ۰9:۰۰تعیین شده است. 

خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.شماره: ۳5۰۰۸/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰99۸۰۳5۰5۰۰75۳شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰۳5۰5۱۱45۱شماره  اباغنامه:  شماره 

95۰۸7۳ تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱۱/۰9 خواهان / شاکی عباس شهبازی دادخواستی به طرفیت خوانده 

مطالبه  و  المثل  اجرت  مطالبه  خواسته  به  نادری    اصغر   ، امانی  رحیم   ، عمادی  مجید  متهم   /

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

باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 5 

نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک  اتاق شماره ۱۰5 ارجاع و به کاسه  

۰۸:۳۰تعیین شده  و ساعت   ۱۳9۶/۰۲/۱۰ آن  رسیدگی  وقت  95۰99۸۰۳5۰5۰۰75۳ثبت گردیده که 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 

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

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۳5۰۰7/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ناصر جالی عاشق آبادی

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  95۰99۸۶۸۲5۳۰۰۸۱۸شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۶۸۲5۳۱۳۶۱۸شماره  اباغنامه:  شماره 

دادخواستی  آبادی   اسحاقی حسن  / شاکی محمود  ۱۳95/۱۲/۰۱ خواهان  تنظیم:  تاریخ   95۱۰۲5

به طرفیت خوانده / متهم طاهره امینیان و مجتبی مساح    به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی   

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳۱ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق ۱۲۱ارجاع و به کاسه  95۱۰۲5 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱۳9۶/۰۲/۱۲ و ساعت ۰9:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

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

خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳7۶79/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰99۸۰۳۶۱7۰۰5۱5شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰۳۶۱7۱۰۰۱4شماره  اباغنامه:  شماره 

متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرزاد عمادی   ۱۳95/۱۱/۱۱ خواهان  تنظیم:  تاریخ   95۰۶۰۶

مسعود صدیقی و محمد رضا اسماعیلی و سید امین باقری آبمالی     به خواسته تامین خواسته 

و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی    تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی 

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

استان اصفهان- طبقه ۲  اتاق شماره ۲۱4 ارجاع و به کاسه  95۰99۸۰۳۶۱7۰۰5۱5 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۰۲/۱۲ و ساعت ۰9:۱5تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳57۸4/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد قدیری 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95۰99۸۰۳5۱۱۰۰۸57شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰۳5۱۱۱۳744شماره  اباغنامه:  شماره 

95۰9۲۸ تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱۲/۰۱ خواهان بختیار فوالدی و ربیع اله فوالدی دهقی  دادخواستی به 

طرفیت خواندگان احمد کشاورز و حسن قاسمی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تسلیم مبیع 

)تحویل مورد معامله ( مالی غیر منقول و الزام به تنظیم سند رسمی ملک   تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

اصفهان- طبقه ۳  اتاق شماره ۳5۶ ارجاع و به کاسه  95۰99۸۰۳5۱۱۰۰۸57 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن ۱۳9۶/۰۲/۱۱ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

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

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

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

شماره: ۳77۲4/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کاسه 475/95 ش ۳ شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: علیرضا آب آذر فرزند 

محمدنبی نشانی : گلپایگان- خ شهید قرتی-نبش کوچه ۱ خوانده : حمزه علوی زاده فرزند احمد 

نشانی : مجهول المکان خواسته : فسخ قرارداد و استرداد مبیع معوقه خواهان دادخواستی تسلیم 

این شعبه نموده است که وقت رسیدگی برای تاریخ 9۶/۱/۱5  ساعت ۳/۳۰ عصر تعیین ولی به دلیل 

مجهول المکان بودن خوانده و بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 7۳ قانون 

آئین دادرسی مدنی مراتب بک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا 

خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و یا در وقت رسیدگی ضرر به هم رساند. 

شماره:59۱/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:95۰99۸۶۸۳7۰۰۱۶۶۲  شماره  اباغنامه:95۱۰۱۰۶۸۳7۰۰9۰7۰  شماره 

نام   -۲ هومن  نام:  حقیقی:۱-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:۱۳95/۱۲/۰۲  تاریخ  شعبه:95۱۸۰7 

تاریخ حضور:۱۳9۶/۰۲/۱7 یکشنبه  المکان  ناصر 4- نشانی: مجهول  نام پدر:  خانوادگی:المعی ۳- 

ساعت ۰9:۳۰ محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۰۳ تاریخ حضور:۱۳9۶/۰۲/۱7 ساعت حضور:۰9:۳۰  در خصوص 

دعوی آزاده فاخریان اصفهانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.توجه: پس از دریافت این اباغیه، اباغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد 

نسبت  است  ضروری  میشود،بنابراین  انجام  استثناء  و  محدود  موارد  در  صورت کاغذی  به  اباغ  و 

به ثبت نام و مشاهده این اباغیه و اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 

ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر 

 خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه

 نمایید.

شماره:۳۸۲7۸/م الف شعبه ۱۰  دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای مهدی هاشمی و خانم شقایق قاسمی به وکالت از طرف آقای کریم اله دادیان فاورجانی فرزند 

محمدعلی به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده است مدعی 

است که جلد سند مالکیت مربوط به تمامت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پاک ثبتی 4۱۳/۲۲۱ 

واقع در فاورجان بخش 9 ثبت اصفهان بسریال ۱۲797۰الف/۳۲-۸۸ که در صفحه 497 دفتر ۳7۱ 

اماک ذیل ثبت 5۳744  به نام حسن اله دادیان فاورجانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده و بموجب سند شماره ۱۱7۲5 مورخ ۱۳۸9/۰5/۲5 دفتر ۱5۰ فاورجان به نام کریم اله دادیان 

منتقل شده و به موجب سند شماره ۱۱7۲7 مورخ ۱۳۸9/۰5/۲5 دفتر ۱5۰ فاورجان نزد بانک مسکن 

فاورجان در رهن می باشد مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 

کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی تا ۱۰ روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 

سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

لیست نهایی تیم ملی، ۲۸ اسفند اعالم می شود
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اطالعرسانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریدن

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

سند رسمی
ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  1-برابر رای شماره139560302012001768مورخ95/9/16 هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به مساحت 156.37  باب خانه  در یک  بشماره شناسنامه 546   فرزند علی  بهرامی  آقای حجت هللا  متقاضی 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 200اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای حیدر 

بهارلویی محرز گردیده است.

2-برابر رای شماره139560302012001765مورخ 95/9/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حجت هللا بهرامی فرزند علی بشماره شناسنامه 546  در یک باب مغازه به مساحت 35.10مترمربع  

مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی رفیعی 

محرز گردیده است.

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اولموضوع  شماره 139560302012001787مورخ95/9/20هیات  رای  3-برابر 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم اعظم مرتضائی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 66  در یک باب خانه به مساحت 267.14مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 200 اصلی  واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی مرتضایی 

محرز گردیده است.

ثبتی  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  4-برابر رای شماره139560302012001790مورخ95/9/20 هیات 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حسین جعفری کیچی فرزند حسن بشماره شناسنامه 60759 در یک باب ساختمان به مساحت 

300 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای 

عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/9/15 شماره139560302012001756مورخ  رای  5-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای محمدمهدی کرباسی فرزند رضاقلی بشماره شناسنامه 638  در یک باب خانه به مساحت 

282.67مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی 

آقای تقی رحمانی محرز گردیده است.

6-برابر رای شماره 139560302012001762 مورخ 95/9/16هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم ملک رئیسی دست نائی فرزند عباس بشماره شناسنامه 33843  در یک باب ساختمان نیمه کاره 

به مساحت 465.75مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک 

رسمی آقای عبدالمحمد بیات محرز گردیده است.

7-برابر رای شماره 139560302012001885مورخ95/10/8 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای علی اصغر یوسفیان فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 113  در یک باب خانه به مساحت 183.77 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی واقع در داران خریداری از بنیاد مسکن فریدن محرز 

گردیده است.

8-برابر رای شماره 139560302012001966مورخ95/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به  متقاضی آقای محسن نوروزی دارانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 164  درسه دانگ یک باب خانه 

مساحت 182.72مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع درداران خریداری از مالک رسمی 

آقای  میرزا عباس دادگستر محرز گردیده است.

9-برابر رای شماره 139560302012001963مورخ95/10/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم مرضیه کارگرآشجردی فرزند خداداد بشماره شناسنامه 8 صادره از در سه دانگ یک باب خانه به 

مساحت 182.72مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک 

رسمی آقای میرزا عباس دادگستر محرز گردیده است.

10-برابر رای شماره 139560302012001894 مورخ 95/9/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سعداله علی وردی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 3145  در یک باب خانه به مساحت 

175.98مترمربع پالک مفروز و مجزی شده از پالک5 فرعی از 60 اصلی واقع در رزوه خریداری از مالک رسمی 

آقای محمد حسین علی وردی محرز گردیده است.

11-برابر رای شماره 139560302012001891 مورخ 95/10/9هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حبیب اله مریدی منصوریه فرزند رضا بشماره شناسنامه 3686  در یک باب خانه به مساحت 

198.34مترمربع  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از60 اصلی  واقع در رزوه خریداری از مالک رسمی 

آقای علی عروجی محرز گردیده است.

12-برابر رای شماره 139560302012001888 مورخ 95/9/8هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی  مدرسه علمیه خاتم االنبیاء فریدن در یک باب ساختمان به مساحت 1688.61مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک75 فرعی از11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای سید مصطفی مصطفوی محرز 

گردیده است.

13-برابر رای شماره 139560302012001862 مورخ 95/10/8هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای بهمن علی محمدی رزوه فرزند صفدر بشماره شناسنامه 2782  در یک باب خانه به مساحت 

382.18مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 8 فرعی از 60 اصلی  واقع در رزوه خریداری از مالک رسمی آقای 

ابوالقاسم قاسمی محرز گردیده است.

14-برابر رای شماره 139560302012001969 مورخ 95/10/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم معصومه دوست محمدی فرزند جهان بخش بشماره شناسنامه 2040  در یک باب خانه به مساحت 

228.64مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 200 اصلی واقع در بوئین خریداری از مالک رسمی آقای 

امیر دوست محمدی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  139560302012001653مورخ95/8/22  شماره  رای  15-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی خانم فرح زمانی اسکوئی فرزند احمد بشماره شناسنامه 142 در یک باب خانه به مساحت 

236.74مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

علی دادگستر  محرز گردیده است.

16-برابر رای شماره139560302012001753مورخ 95/9/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سیدحسین باالئی فرزند سیدشفیع بشماره شناسنامه 11  درسه دانگ یک باب خانه به مساحت 

344.25مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 185 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

خانمها مهین و شهین سلطانی  محرز گردیده است.

17-برابر رای شماره139560302012001781 مورخ 95/9/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

در یک قطعه زمین  بشماره شناسنامه 9785   فرزند محمدرضا  قهدریجانی  آقای محمدجواد هادیان  متقاضی 

مزروعی به مساحت 125203.57 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی واقع در دامنه خریداری 

از مالک رسمی آقای محمد حسین صالحی  محرز گردیده است.

18-برابر رای شماره139560302012001796 مورخ 95/9/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای شمس اله بهمن زیاری فرزند بهمن بشماره شناسنامه 42 در یک باب مغازه به مساحت 39.06 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عباداله 

انالویی محرز گردیده است.

19-برابر رای شماره139560302012001793 مورخ 95/9/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای شمس اله بهمن زیاری فرزند بهمن بشماره شناسنامه 42  در یک باب مغازه به مساحت 48.82 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای عباداله 

انالویی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ 95/9/13 هیات  رای شماره 139560302012001732  20-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی  خانم محترم مهدوی دمنه فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 15 در یک باب خانه به مساحت 

189.22مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از4 اصلی واقع در خریداری از مالک رسمی آقای صفدر 

مهدوی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/9/20 مورخ   139560302012001806 شماره  رای  21-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای شمس اله بهمن زیاری فرزند بهمن بشماره شناسنامه 42 در یک باب خانه به مساحت 

490.13مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1فرعی از64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی آقای 

عباداله انالویی محرز گردیده است.

22-برابر رای شماره 139560302012001352مورخ95/7/12  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای مهدی مهری دهنوی فرزند یداله بشماره شناسنامه 2797 در یک باب خانه به مساحت 198.73 

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای فتح 

اله مقصودی محرز گردیده است.

23-برابر رای شماره 139560302012001771 مورخ 95/9/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای مهدیقلی اجاقی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 4  در دو دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 110964.26مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 147 اصلی  واقع در قلعه خواجه  مالکیت 

موروثی متقاضی محرز گردیده است.

24-برابر رای شماره139560302012001774 مورخ 95/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای ابراهیم اجاقی شاه یوردی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 737  در دو دانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 110964.26مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 147 اصلی  واقع در قلعه خواجه 

مالکیت موروثی متقاضی محرز گردیده است.

25-برابر رای شماره 139560302012001777مورخ 95/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد اجاقی شاه یوردی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 739  در دودانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 110964.26مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 147 اصلی  واقع در قلعه خواجه 

مالکیت موروثی متقاضی محرز گردیده است.

26-برابر رای شماره 139560302012001735 مورخ 95/9/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به  مزروعی  زمین  قطعه  در یک  بشماره شناسنامه 723   قیطاس  فرزند  هارونی کمیتکی  علی  آقای  متقاضی 

مساحت 105356.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی از 71 اصلی  واقع در گشنیز جان خریداری از 

مالک رسمی آقای قیطاس هارونی محرز گردیده است.

27-برابر رای شماره 139560302012001744 مورخ 95/9/14هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محسن مهدوی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 2481  در دودانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 158494.53مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک 

رسمی آقای ناصر عبدالهی و غیره محرز گردیده است.

28-برابر رای شماره 139560302012001738مورخ 95/9/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمدباقر مهدوی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 2480  در دو دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 158494.53مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از 

مالک رسمی آقای ناصر عبدالهی و غیره  محرز گردیده است.

29-برابر رای شماره 139560302012001741مورخ 95/9/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای عبدالرضا مهدوی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 2480  در دو دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت 158494.53مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از 

مالک رسمی آقای ناصر عبدالهی و غیره  محرز گردیده است.

30-برابر رای شماره 139560302012001750 مورخ 95/9/15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم فریده کیان ارثی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 3  در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 

344.25مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 185 فرعی از 11 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی 

خانمها مهین و شهین سلطانی  محرز گردیده است.

31-برابر رای شماره 139560302012001804 مورخ 95/9/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد علی محمد شریفی دارانی فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 300  در یک باب خانه به 

مساحت 55.37 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک 

رسمی آقای محمد جواد محمد شریفی  محرز گردیده است.

32-برابر رای شماره 139560302012001812 مورخ 95/9/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حمیدرضا خان احمدی دارانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 89  در یک باب خانه به مساحت 

239.47 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 15/2 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران  خریداری از مالک رسمی 

خانم گوهر تاج کالنتری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ 95/9/14هیات  اصالحی شماره 139560302012001746  رای  33-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بیگم دوست محمدی بوئینی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 63  درنیم دانگ یک 

باب خانه به مساحت 516.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

مالکیت موروثی متقاضی.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای اصالحی شماره 139560302012001745 مورخ 95/9/14هیات  34-برابر 

ثبت ملک فریدن تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی فرهادی  فرزند محمدمهدی بشماره شناسنامه 56  درپنج دانگ یک باب 

خانه به مساحت 516.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت مالکیت 

موروثی متقاضی.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای اصالحی شماره 139560302012001747 مورخ 95/9/14هیات  35-برابر 

ثبت ملک فریدن تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه فرهادی  فرزند محمدمهدی بشماره شناسنامه 56  درنیم دانگ یک 

باب خانه به مساحت 516.70مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 4 فرعی از 149 اصلی  واقع در میاندشت 

مالکیت موروثی متقاضی.

36-برابر رای شماره 139560302012002006 مورخ95/10/16 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به  آقای اسماعیل جهانگیری فرزند غالم علی بشماره شناسنامه 1521  در یک قطعه زمین مزروعی  متقاضی 

مساحت 131540.97مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 212 اصلی  واقع در هزار جریب خریداری از 

مالک رسمی آقای امیرحسین زلفی محرز گردیده است.

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012002079 شماره  رای  37-برابر 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

خانم عفت شریفی دارانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 183  در یک باب خانه به مساحت 154.72 مترمربع  

مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای پرویز پرچمی 

محرز گردیده است.

38-برابر رای شماره 139560302012001784 مورخ 95/9/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

به مساحت  باب خانه  ابوالقاسم بشماره شناسنامه 21 در یک  آقای سیدفاضل عبداللهی دمنه فرزند  متقاضی 

1511.06مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای 

میرزا عبدالهی محرز گردیده است.

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  39-برابر رای شماره 139560302012001729 مورخ 95/9/13 هیات 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای قاسم میرزائی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 1150022841  در یک باب خانه به مساحت 

251.19مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 4 اصلی  واقع در دامنه  خریداری از مالک رسمی آقای 

علی اکبر رفیعی محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   95/11/6 مورخ  شماره 139560302012002048  رای  40-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی آقای جوانشیر چراغی فرزند رضا قلی بشماره شناسنامه 39  در یک باب ساختمان به مساحت 

316.36مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی 

آقای رضاچراغی محرز گردیده است.

41-برابر رای شماره 139560302012002060 مورخ95/11/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای داود حسینخانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 22  در یک باب مغازه فوقانی مسکونی به 

مساحت 97 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی واقع در سمندگان خریداری از مالک رسمی 

آقای علیرضا مرادی محرز گردیده است.

42-برابر رای شماره 139560302012002063 مورخ95/11/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای پرویز شجاعی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1441  در یک باب خانه به مساحت 229.10مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از149 اصلی واقع در میاندشت خریداری از مالک رسمی آقای علی نصیری 

محرز گردیده است.

43-برابر رای شماره 139560302012002066 مورخ 95/11/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای بهروز نصیری افوسی فرزند رضا بشماره شناسنامه 3017 در یک باب خانه به مساحت 326.57 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای هوشنگ 

نصیری محرز گردیده است.

44-برابر رای شماره 139560302012002057 مورخ95/11/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حسین داودیان پور فرزند علیرحم بشماره شناسنامه 1178  در یک باب خانه به مساحت 200.58 

مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری از  آقای رامیز داودیان 

پور  محرز گردیده است.

45-برابر رای شماره 139560302012002070 مورخ 95/11/7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای جمشید کیخائی فرزند یداله بشماره شناسنامه 2573  در یک باب خانه به مساحت 187.07مترمربع  

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای رضا روستایی 

محرز گردیده است.

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  مورخ 95/11/7هیات   139560302012002073 شماره  رای  46-برابر 

مالکانه  تصرفات  فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

بالمعارض متقاضی خانم مریم شادان پور فرزند محمدهادی بشماره شناسنامه 2188  در یک باب خانه به مساحت 

120.41مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 206 اصلی  واقع در افوس خریداری از مالک رسمی آقای 

غفارحاجی بابائی محرز گردیده است.

47-برابر رای شماره 139560302012002076 مورخ95/11/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمود محسنی دمنه فرزند نوروزعلی بشماره شناسنامه 2442  در یک باب خانه به مساحت 

381.86 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 3 اصلی  واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی وراث 

معال دهدشتی محرز گردیده است.

48-برابر رای شماره 139560302012002089 مورخ 95/11/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سید محمد بهرامی دمنه فرزند سیدمحمود بشماره شناسنامه 375  درسه دانگ یک باب خانه به 

مساحت 444مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 208 فرعی از 2 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی 

آقای حمید ترکیان  محرز گردیده است.

49-برابر رای شماره 139560302012002082 مورخ 95/11/10هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم زکیه ترکیان فرزند حمید بشماره شناسنامه 1150172940 صادره از دامنه درسه دانگ یک باب خانه 

به مساحت 444مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 208 فرعی از2 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک 

رسمی آقای حمید ترکیان محرز گردیده است.

50-برابر رای شماره 139560302012002254 مورخ 95/11/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای حمید ترکیان فرزند جعفرآقا بشماره شناسنامه 23  در یک باب خانه به مساحت 381.59مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 208 فرعی از 2 اصلی واقع در دامنه خریداری از مالک رسمی آقای حمید ترکیان 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  95/11/11هیات  139560302012002092مورخ  شماره  اصالحی  رای  51-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای محمود مالمیرزائی سیچانی فرزند علی بشماره شناسنامه 202  در یک باب خانه به 

مساحت 324.61 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64 اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک 

رسمی آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  مورخ95/11/11   139560302012002093 شماره  اصالحی  رای  52-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای امان اله فتوحی فرزند عباس بشماره شناسنامه 328  در یک باب خانه به مساحت 

407.71 مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 64. اصلی  واقع در چادگان خریداری از مالک رسمی 

آقای قلی احمدی محرز گردیده است.

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560302012002160 شماره  رای  53-برابر 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

خانم فائزه محسنی دارانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 145  در یک باب چهار دیواری دارای بنای احداثی به 

مساحت 293.35مترمربع  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 12 فرعی از 29 اصلی  واقع در داران خریداری از 

مالک رسمی آقای فریدون سلطانی محرز گردیده است.

54-برابر رای شماره 139560302012002157 مورخ 95/11/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی خانم فائزه محسنی دارانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 145 در یک باب چهار دیواری دارای بنای 

احداثی  به مساحت 320.60مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران  خریداری 

از مالک رسمی آقای فریدون سلطانی محرز گردیده است.

55-برابر رای شماره 139560302012002262 مورخ 95/11/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای محمد رحمانی دارانی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 3147  در یک باب خانه به مساحت 107.57 

مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی  واقع در داران خریداری از مالک رسمی آقای کامران 

خسروی و غیره  محرز گردیده است.

56-برابر رای شماره 139560302012002266 مورخ 95/11/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای علی اله دادی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 235 صادره از چادگان در یک باب چهار دیواری 

وانبار به مساحت 374.11مترمربع  مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 62 اصلی  واقع در سمندگان خریداری 

از مالک رسمی آقای محمود نجاری محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اولموضوع  95/10/16هیات  مورخ   139560302012002002 شماره  رای  57-برابر 

فریدن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

شناسنامه  بشماره  حسن  سید  فرزند  حسینی  بهاره  سیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 

فرعی   12 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   274.48 مساحت  به  خانه  باب  یک  در    1150113960

گردیده محرز  غیره   و  دادگستر  عباس  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  داران  در  واقع  اصلی    12  از 

 است.

لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 

این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادر خواهد شد.  

امامی  رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن 

 تاریخ انتشار نوبت اول :30 /11  /1395                

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 15 / 1395/12  

م الف 476

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 45/185  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی به نام آقای حجت زینلی فرزند حسین   در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 

عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 

در روز یکشنبه مورخ 1396/01/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 

به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 

یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 

طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/12/15 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/1113/الف/م به تاریخ 95/12/09

دادنامه
کالسه پرونده :  95/361 شماره دادنامه: 95/12/07- 700  مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

خواهان : بهزاد کمالی به نشانی دولت آباد بلوار طالثانی خیابان مطهری کوچه ناظر پالک 27خواندگان : 1- پوریا 

اورنگی به نشانی مجهول المکان 2- حجت شهبازی به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی ک نامجو کوچه الله بن 

بست مقداد پالک 8189994711 3- مجید ادیبی به نشانی مجهول المکان 4- مهدی موحدی به نشانی مجهول 

المکان خواسته:  انتقال قطعی سند خودرو مزدا شماره انتظامی 53- 286 م 13  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 

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

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای بهزاد کمالی به 

طرفیت خواندگان باال به خواسته تقاضای انتقال قطعی سند خودرو مزدا به شماره انتظامی 53- 286 م 13 و پالک 

قدیم 53- 335 ص 79 که با فک پالک تغییر کرده است به استناد مبایعه نامه مورخ 94/03/04 و دادخواست 

و ضمائم آن و مستندات ابرازی خواهان بیع نامه مبیع و ثمن بین طرفین نیز رد و بدل گردیده است و با عنایت به 

تادیه نقل و انتقال پلیس راهور و در مورخ 94/03/16 که فروشنده را آقای مجید ادیبی و خریدار را آقای بهزاد کمالی 

اعالم کرده و فک پالک صورت پذیرفته است لذا به خواندگان ردیف اول و دوم وچهارم آقایان پوریا اورنگی – حجت 

شهبازی و مهدی موحدی  را مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد 

و خوانده ردیف سوم آقای مجید ادیبی مستندا به ماده 198 قانون  و مواد 219 و 220قانون مدنی الزام به حضور 

در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال قطعی سند خودرو فوق به نام خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه عموم دولت آباد می باشد.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1112/م الف به تاریخ  95/12/09

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای حسن معینی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مرتضی معینی به این دادگاه تسلیم که به کالسه 

اینکه  به  نظر  تعیین شده است  تاریخ 96/03/21 ساعت 16:45 عصر وقت رسیدگی  برای  و  ثبت  95/291 ح5 

خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1099/م الف به تاریخ 95/12/05

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه 931040 به آقای محسن 

داوری فرزند- خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای ابراهیم اوسی فرزند 

رحم خدا با وکالت عادله موسوی زاده به خواسته خلع ید و مطالبه خسارات  وارده طبق نظریه کارشناسی اجرت 

المثل و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 1396/01/28 ساعت 10:00 صبح در دادگاه 

شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 

موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت 

دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 

قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1119/م الف به تاریخ 95/12/11

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه 930830 به آقای ابراهیم 

جهانگیری و معصومه باقر زاده و طاهره باقر زاده و سکینه باقر زاده و اعظم باقر زاده و شیرین باقر زاده  خواندگان 

باقر  المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای مصطفی ساالری فرزند محمد  الذکر که مجهول  پرونده فوق 

با وکالت محمد حسین رجائی و زهرا موحد به خواسته تنفیذ قرار داد مورخ 72/09/16 و تنفیذ بیع نامه مورخ 

74/11/07 و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 1396/01/30 ساعت 11:30 صبح در 

دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 

موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت 

دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 

قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1121/م الف به تاریخ 95/12/11

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای بهزاد معتمدی با وکالت خانم قاسم بندی   دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی  به طرفیت 

آقای مسعود اشراقی و پیمان ماکریان و محمد رضا جهانبانی و یوحنا کیانی  به این دادگاه تسلیم که به کالسه 

931021 ثبت و برای تاریخ 96/01/19 ساعت 09:30 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خوانده ) محمد 

رضا جهانبانیی و پیمان ماکریان( مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. در 

صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعدا نیازی 

به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1120/م الف به تاریخ 95/12/11

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
این  به  ادراکی    جهانگیر  آقای  طرفیت  به  زوجه   درخواست  با  به خواسته طالق  دادخواستی  دری  زهرا  خانم 

شده  تعیین  رسیدگی  وقت   10:30 ساعت   96/02/11 تاریخ  برای  و  ثبت   951214 به کالسه  تسلیم که  دادگاه 

آئین دادرسی مدنی مراتب یک  لذا حسب ماده 73 قانون  المکان میباشد  اینکه خوانده مجهول  به  است نظر 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

 دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر

 شود. 

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1118/م الف به تاریخ 95/12/11

آگهی حصر وراثت
 1 به کالسه 878/95 ش ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1270168673  زارعان    ایمان  آقای 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صادقیان  

بشناسنامه 6 در تاریخ 1386/12/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:1- حمید ش.ملی 1818304422 )2( سعید ش.ش 11164  )3( عباسعلی  ش.ش 2271 )4( احمد 

ش.ش 1921 )5( غالمرضا ش.ش 444 )6( اسماعیل ش.ش 4033 )7( مهدی ش.ش 28 )8( امیر ش.ش 

9336 )9( محمد ش.ش 781 )10( مجید ش.ش 2867 )11( زهرا ش.ش 1581 همگی صادقیان  فرزند حسین 

)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1106/م الف به تاریخ  1395/12/11

آگهی ابالغ
  940221 شعبه:  بایگانی  شماره   9309983635600609 پرونده:  شماره   9510100368103815 ابالغیه:  شماره 

الرشیدی به  امید داوودی فرزند روزعلی شکایتی علیه متهم فردین هارون  تاریخ تنظیم: 1395/09/13 شاکی 

دادگاه   1 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  استان  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  تفخیذ  اتهام 

تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – چهارراه نظر- مجتمع دادگاههای تجدید نظر استان 

ساعت  و   1396/02/04 آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   9309983635600609 به کالسه   و  ارجاع  اصفهان 

قانون  ماده 344  تجویز  به  و  و شکایت  شاکی  متهم   بودن  المکان  علت مجهول  به  است.  09:00تعیین شده 

از جراید  امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

 اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.

شماره: 28396/م الف شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100368103747 شماره پرونده: 9409980359500125 شماره بایگانی شعبه: 950764  تاریخ 

تنظیم: 1395/09/07 تجدید نظرخواه شرکت صنایع غذایی مدال پرور اسپادانا به خواسته کالهبرداری و تحصیل 

مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات تقدیم دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – چهارراه نظر- مجتمع 

دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و به کالسه  9409980359500125 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1396/02/02 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده آقای مهدی استواری 

و اعتراض تجدید نظرخواه و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 

و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع 

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 27915/م الف دفتر شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
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امام حسن عسکری ؟ع؟ می فرمایند:

حُک ِمن َغیِر َعَجٍب. ِمَن الَجهِل الّضِ

خنده بیجا از نادانی است.

تحف العقول، ص517
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سبدبا�ف حوادثسالمت 

علت پرش پلک چشم چیست؟
متخصصــان عامــل پــرش پلــک 
چشــم   را عواملــی چون خســتگی 
 مزمــن، اســترس، اختــاالت خواب
مصــرف دخانیــات و نوشــیدنی های 
حــاوی کافئیــن می داننــد. خیــره 
شــدن و اســتفاده زیــاد از وســایل 
تبلــت و  هوشــمندی همچــون 
ــر  ــئله، بی تاثی ــن مس ــم در ای ــاپ ه ــن لپ ت ــی و همچنی گوش
ــایع و  ــادی و ش ــه غیرع ــا عارض ــرش پلک ه ــود. پ ــد ب نخواه

خوش خیم و کنترل نشدنی است. 
محمــد کی پــور، متخصــص اپتومتریســت، گفــت: بــه طــور کلــی 
پــرش پلک هــا بــه انقباضــات غیرعــادی و مکــرر عضــات پلــک 
اطــاق می شــود کــه توســط افــراد  قابــل کنتــرل هــم نیســت. 
پــرش پلــک عمومــا عارضــه ای شــایع و خوش خیــم بــه شــمار 

مــی رود کــه غالــب افــراد در طــول زندگــی تجربــه می کننــد.
وی عنــوان کــرد:  پــرش پلــک در مــوارد معــدودی ممکــن اســت 
بــا بیماری هــای جــدی اعصــاب همــراه باشــد. خســتگی زیــاد 
ــم  ــا نامنظ ــی ی ــواب ناکاف ــی، خ ــارهای عصب ــترس و فش اس
ــات  ــتعمال دخانی ــن، اس ــاوی کافئی ــیدنی های ح ــرف نوش مص
خیــره شــدن زیــاد بــه صفحــه رایانــه و تبلــت و گاهــی کمبــود 
ــا  ــط ب ــل مرتب ــرژی از عوام ــه آل ــا ب ــیم و ابت ــم و کلس منیزی
 پــرش پلــک هســتند کــه در بــروز ایــن عارضــه نقــش اساســی 

دارد.
ــت و از  ــن وضعی ــی در ای ــه اساس ــرد : نکت ــح ک ــور تصری کی پ
بیــن بــردن پــرش پلک هــا، اســتراحت و خــواب کافــی در افــراد 
 اســت و البتــه افــرادی کــه مبتــا بــه ایــن وضعیــت می شــوند

بایــد  مصــرف نوشــیدنی های کافئیــن دار مثــل قهــوه را تعدیــل 
کننــد.

 ایــن متخصــص اپتومتریســیت عنــوان کــرد:  معمــوال در 
مــواردی اســتفاده از عدســی های تماســی غیراســتاندارد منجــر 
ــر  ــت نظ ــد تح ــوارد بای ــن م ــود؛ در ای ــک می ش ــرش پل ــه پ ب
متخصــص بــرای آن هــا لنــز اســتاندارد تجویــز شــود. بــه طــور 
ــگیری از  ــم ها در پیش ــه چش ــداوم ب ــتراحت دادن م ــی اس کل
ــن  ــه در حی ــتراحت چ ــن اس ــت دارد؛ ای ــت اولوی ــن وضعی ای
ــذار  ــد تاثیرگ ــواب، می توان ــگام خ ــه هن ــر و چ ــا کامپیوت  کار ب

باشد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد:  پــرش پلــک بــه طــور کلــی یــک 
تحریــک عصبــی  و در هــر فــردی بــه صــورت مشــخص و منظــم 
اســت. ایــن عوامــل بــه طــور عمــده در عمــوم افــراد تاثیرگــذار 
ــگیری از  ــم در پیش ــه چش ــداوم ب ــتراحت دادن م ــت. اس اس

پــرش پلــک نقــش بســزایی دارد. انتخــاب

 فرود اورژانسی پرواز عسلویه - تهران 

در فرودگاه اصفهان
رضــا معمــار، مســئول روابــط عمومــی فــرودگاه شــهید 
ــرواز 1017  ــروز پ ــح دی ــت: صب ــان، گف بهشــتی اســتان اصفه
ماهــان در مســیر عســلویه - تهــران بــه دلیــل وخامــت حــال 
ــی شــهید بهشــتی  ــرودگاه بین الملل یکــی از مســافران، در ف

ــرود اورژانســی داشــت. ــان ف اصفه
ــه  ــا دچــار حمل ــرد میانســالی در هواپیم ــرد: م ــار ک وی  اظه
قلبــی  می شــود و  بــا فــرود اورژانســی در فرودگاه شــهید بهشــتی 
ــرگ  ــافر از م ــرودگاه، مس ــس ف ــع اورژان ــدام به موق ــا اق و ب

ــد.  ــدا می کن ــی نجــات پی حتم
معمــار در پایــان عنــوان کــرد: پــس از نقــل و انتقــال بیمــار 
ــه  ــود ب ــرواز خ ــه پ ــر ب ــی تاخی ــا اندک ــا ب ــی، هواپیم اورژانس

ــا ــه داد. ایمن ــران ادام ــلویه – ته ــیر عس مس

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 افزایش ۶۵ درصدی کشف مواد مخدر 

در چهارمحال و بختیاری
از  بختیــاری  و  چهارمحــال  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
افزایــش ۶۵ درصــدی کشــف مــواد مخــدر در چهارمحــال و 
بختیــاری خبــر داد. غامعبــاس غامــزاده اظهــار داشــت: کل 
عملیات هــای کشــف مــواد مخــدر در اســتان در ســال جــاری 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۶۵ درصــد افزایــش 
داشــته اســت. وی ادامــه داد: کشــفیات مــواد مخــدر در نقــاط 
آلــوده در ســال ۹۴ بــه میــزان ۲۳۹ کیلوگــرم بــوده کــه ایــن 
رقــم در ســال جــاری ۲۸۴ کیلوگــرم گــزارش شــده و نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 1۸ درصــد افزایــش یافتــه 
ــای  ــرل محوره ــفیات کنت ــه کش ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
ــوده  ــرم ب ــته ۳7۴ کیلوگ ــال گذش ــتان در س ــی اس مواصات
اســت، افــزود: کشــفیات کنتــرل محورهــای مواصاتــی ســال 
جــاری نســبت بــه ســال گذشــته، 1۸۳ درصــد افزایــش پیــدا 
کــرده اســت. فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری 
ــدر در  ــواد مخ ــروش م ــش از ۶00 خرده ف ــرد: بی ــح ک تصری
ســال جــاری و ۴۹0 خرده فــروش در ســال ۹۴ دســتگیر 
شــده اند کــه در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته ۲۳ 
درصــد افرایــش یافتــه اســت. غامــزاده عنــوان کــرد: در ســال 
گذشــته ۴۲ طــرح و در ســال جــاری ۴۴ طــرح پاک ســازی 
نقــاط آلــوده و محورهــای مواصاتــی انجــام شــده کــه 

ــر افزایــش ۴ درصــدی داشــته اســت. مه

ـــمـــاره 385 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

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

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

دندان هــا  پاک ســازی  اصلــی  نقــش  جــز  خمیردنــدان   
ــورد آن  ــد م ــه چن ــر ب ــه در زی ــز دارد ک ــری نی ــای دیگ کاربرده

می کنیــم. اشــاره 
  پاک سازی درب های شیشه ای حمام

درب هــای تمــام شیشــه ای حمــام، بــه ســرعت کثیــف می شــود 
و جــرم می گیــرد. اگــر می خواهیــد ایــن درب هماننــد روز اول 
بــه نظــر برســد و بدرخشــد، کمــی خمیردنــدان را بــا پارچــه ای 
ــادی  ــر درب مدنظــر جــرم زی ــد. اگ ــر روی آن بمالی مرطــوب ب
دارد، بگذاریــد تــا خمیردنــدان چنــد دقیقــه بــر روی محــل باقی 
بمانــد و ســپس بــا یــک پارچــه خمیردنــدان را در ســر تــا ســر 
ــا  ــه ب ــتن شیش ــرای شس ــس از آن ب ــرده و پ ــده ک درب پراکن
آب اقــدام کنیــد. اگــر می خواهیــد ایــن تمیــزی بیشــتر باقــی 
بمانــد، پــس از شست وشــو تــا یــک دقیقــه شیشــه را خشــک 

نکنیــد.

    پاک سازی کف اتو
حتمــا در خانــه خــود یــک اتــوی برقــی بخــار داریــد. طبیعــی 
ــوی  ــزی ات ــی و فل ــاد، قســمت پایین اســت کــه پــس از کار زی
شــما، جــرم می گیــرد و دچــار مشــکل می شــود. )شــاید 

ــد.( ــم نکرده ای ــر ه ــوع فک ــن موض ــه ای ــون ب تاکن
  بــرای رفــع ایــن مشــکل، خمیردنــدان خــود را برداریــد 
و مقــداری از آن را بــه کــف اتــو بمالیــد؛ ســپس بــا یــک پارچــه 
مرطــوب آن را پــاک کنیــد. )مطمئــن شــوید کــه اتــو خــارج از 
بــرق بــوده و خنــک باشــد.( پــس از ایــن کار بــا یــک دســتمال 
ــو  ــف ات ــردن ک ــی و خشــک ک ــرای پاک ســازی نهای خشــک ب
ــو  ــازی ات ــرای پاک س ــد ب ــن روش می توانی ــد. از ای ــدام کنی اق

مــو نیــز اســتفاده کنیــد.

  پر کردن سوراخ های ریز
ــردن  ــدان، پرک ــد خمیردن ــوب و مفی ــای خ ــی از قابلیت ه یک
ســوراخ های ریــز بــر روی دیــوار و … اســت. کافــی اســت 
امتحــان کنیــد. اگــر ســوراخ ریــزی بــر روی دیــوار خــود داریــد 
ــدان را  ــان می دهــد، کمــی خمیــر دن ــه آن آزارت ــگاه کــردن ب و ن
ــه آن را  ــر و ســپس اضاف ــا آن ســوراخ مدنظــر را پ ــد و ب برداری

پــاک کنیــد. 
  شستن دست ها

ــای  ــا آلودگی ه ــو ی ــازی ب ــی پاک س ــاده، توانای ــای س صابون ه
ــذای  ــا غ ــاز ی ــی، پی ــوی ماه ــردن ب ــن ب ــد. از بی ــاد را ندارن زی
ــا  ــت؛ ام ــارج اس ــاده خ ــون س ــک صاب ــی ی ــه از توانای پرادوی
خمیردنــدان بــه راحتــی ایــن کار را انجــام می دهــد. کمــی 

خمیردنــدان بــه کــف دســت های خــود بمالیــد و دســتان خــود 
ــویید.  را بش

  پاک سازی شیرآالت
روی  بــر  را  آن  از  مقــداری  برداریــد،  را  خــود  خمیردنــدان 
پــاک  را  شــیرآالت  و  بریزیــد  نــرم  بســیار  پارچــه  یــک 
 کنیــد. خواهیــد دیــد کــه شــیر آب بســیار تمیــز شــده 
و درخشــندگی بســیاری پیــدا می کنــد. ایــن عمــل بــرای 

بیشــتر شــیرآالت موجــود کاربــرد دارد.  
  شفاف سازی نقره جات

ــز  ــا نی ــد. در اینج ــات داری ــود نقره ج ــزل خ ــور من ــا در دک حتم
می توانیــد بــه راحتــی بــه ســمت خمیــر دنــدان خــود رفتــه و از 
آن بهــره ببریــد. مقــداری خمیردنــدان را بــر روی شــی نقــره ای 
ــا پارچــه ای نــرم و خشــک شــروع بــه پــاک  خــود بمالیــد و ب

کــردن آن کنیــد.

۶ کاربرد متفاوت خمیردندان در خانه

یــاد و خاطــره شــهدای گرانقــدر انقــاب اســامی، تابلویــی ارزشــمند از توانمندی های 
ایــران اســامی در مقابــل دسیســه های دشــمنان اســت. شــهدایی کــه ســبکبال 
ــه  ــتند ک ــح هس ــربازانی فات ــد، س ــش دیدن ــم خوی ــه چش ــهادت را ب ــا ش و ره
ــد  ــر شــهدای ارجمن ــد. درود ب ــه کردن ــی ارزشــمند معامل ــا متاع ــر جــان را ب گوه
ــهدای  ــژه ش ــت؛ به وی ــاخته اس ــاوم س ــور را مق ــا کش ــون آن ه ــه خ ــن ک ایران زمی
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــان. ب ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــز ش عزی
پاالیــش نفــت اصفهــان، پیکــر مطهــر شــهید محمــد امینــی همزمــان بــا ســالروز 
شــهادت حضــرت زهــرا)س( در مســجدالرضا)ع( شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 

ــان آرام گرفــت.   ــزار شــهدای اصفه تشــییع شــد و پــس از آن در گل
گفتنــی اســت شــهید امینــی در۸ آذرمــاه 1۳۳۵ متولــد شــد و در۴ دی مــاه ســال 

1۳۶۵ بــه شــهادت رســید.
 حائــز اهمیــت اســت کــه شــهید محمــد امینــی، پــدر ابوالفضــل امینــی، همــکار 
ــای ۴  ــات کرب ــه در عملی ــود ک ــاله ب ــی، ۳0س ــط عموم ــاغل در رواب ــی ش گرام
ــاع  ــن شــهید دف ــر ای ــه شــهادت رســید. پیکــر مطه ــراق ب ــره ام الرصــاص ع جزی
ــت. ــرار گرف ــر ق ــهدای مفقوداالث ــمار ش ــام او در ش ــد و ن ــه مان ــدس در منطق مق

 ایــن شــهید گلگون کفــن پــس از گذشــت ۳0 ســال از شــهادتش، طــی عملیــات 
ــتاد کل  ــودان س ــت وجوی مفق ــه جس ــط کمیت ــهدا توس ــر ش ــر مطه ــص پیک تفح

نیروهــای مســلح کشــف شــد و بــه کشــور بازگشــت.
ــهدای  ــر ش ــراه دیگ ــه هم ــنبه ب ــام در روز پنجش ــهید واالمق ــن ش ــر ای ــر مطه پیک

تفحص شــده در گلســتان شــهدای اصفهــان آرام گرفــت.
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دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

ز ر
س ا

عک
||  

 


