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کیمیای وطن: گفت وگو با  گروه تغذیه بالینی دانشکده علوم پزشکی اصفهان، در   دکتر امانی، عضو 

 ایرانیان سه ماده سمی شکر، نمک و چربی را زیاد مصرف می کنند

 فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عــج( در آییــن افتتــاح 
بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی شــهید دکتــر 
بهــرام شــکری کــه بــه همــت ســازمان بســیج جامعــه 
ــت:  ــود، گف ــده ب ــا ش ــان برپ ــتان اصفه ــکی اس پزش
ــت و  ــادی داش ــرکات زی ــران ب ــامی ای ــاب اس انق
ــاز  ــا امــروزه ب ــادی شــد؛ ام باعــث پیشــرفت های زی
ــف  ــی در حوزه هــای مختل هــم شــاهد محرومیت های
و مهم تــر از همــه حــوزه بهداشــت و درمــان هســتیم.

    علت وجود محرومیت ها ریشه یابی شود

ــر کل  ــه مدی ــم ک ــن مراس ــلیمانی در ای ــا س غامرض
بحــران اســتانداری معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
ــد  ــه داد: بای ــود، ادام ــان آن ب ــم میهم ــهرداری ه ش
ــا  ــا ب ــن محرومیت ه ــرا ای ــه چ ــود ک ــه یابی ش ریش
وجــود گذشــتن دولت هــای مختلــف بــاز هــم وجــود 
ــته  ــد داش ــاط رش ــی از نق ــفانه در بعض دارد و متأس

اســت.
ــن  ــع ای ــرای رف ــکار ب ــزود: دو راه ــن اف وی همچنی
منتظــر  بایــد  یــا  دارد کــه  وجــود  محرومیت هــا 

ــرای رفــع ایــن محرومیت هــا  دســتگاه های دولتــی ب

 بــود و در راهــکار بعــدی هــم اســتفاده از تــوان 

و پتاســنیل مردمــی اســت کــه ایــن راهــی میانبــر در 
ــت. ــئول اس ــتگاه های مس ــای دس ــار برنامه ه کن

رونــد  خاطرنشــان کــرد:  نظامــی  فرمانــده  ایــن 
ــه  ــان ک ــت و درم ــوزه بهداش ــی در ح محرومیت زدای

ــه  ــد ادام ــت، بای ــاز اس ــورد نی ــای م ــی از حوزه ه یک
پیــدا کنــد و بســیج جامعــه پزشــکی بــا قــدرت 
ــر  ــه در ه ــرا ک ــد؛ چ ــری می کن ــئله را پیگی ــن مس ای

نقطــه ای کــه نارســایی در کشــور وجــود دارد، بســیج 
ــه صــورت تخصصــی وارد میــدان عمــل می شــود و  ب

بــه دســتگاه های مســئول کمــک می کنــد.
    راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی

وی همچنیــن تصریــح کــرد: نیــروی مردمــی باعــث 
از  محرومیت زدایــی کمتــر  ســرعت  تــا  می شــود 
ــی را در  ــر مثبت ــود و تأثی ــت نش ــترش محرومی گس
ایــن راه ایفــا کنــد؛ البتــه برپایــی ایــن بیمارســتان ها 
نمونــه ای از ده هــا هــزار نمونــه کاری اســت کــه 
ــی و  ــی و عموم ــای تخصص ــی زمینه ه ــد در تمام بای

ــود. ــدام ش ــاختی اق زیرس
ــح  ــن تصری ــان همچنی ــده ســپاه اســتان اصفه فرمان
کــرد: ســپاه پاســداران انقــاب اســامی قــرارگاه 
در ســطح  تأســیس کــرده کــه  محرومیت زدایــی 
ــده  ــال آین ــدای س ــده و از ابت ــدازی ش ــتان راه ان اس
کار خــود را در محوریت هــای بهداشــت و درمــان 
اشــتغال، زیرســاخت و فرهنگــی در مناطــق محــروم 

ــرد. ــد ک ــروع خواه ش
ــتان  ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــس س رئی
اصفهــان هــم در آییــن افتتــاح ایــن بیمارســتان 
ــف  ــداف و وظای ــی از اه ــت بحــران یک ــت: مدیری گف
بســیج جامعــه پزشــکی در مانورهــای امــداد و درمــان 
و همچنیــن در مواقــع بحــران اســت کــه برپایــی ایــن 
ــه  ــا را ب ــی م ــر محرومیت زدای ــاوه ب ــتان ع بیمارس

ــاند. ــم می رس ــدف مه ــن ه ای
ــیج  ــی بس ــوق تخصص ــتان ف ــی بیمارس     برپای

ــاعت ــکی در ۲۴ س ــه پزش جامع

محســن حجتــی افــزود: بــا در اختیــار داشــتن تــوان 
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــاالی بس ــی ب ــی و فن تخصص
اســتان، توانســتیم تحولــی جدیــد بــه وجــود بیاوریــم 
ماننــد  بیمارســتان  اقدامــات  ابتدایی تریــن  از  و 
ــن مراحــل کار را  ــا آخری شناســایی محــل احــداث ت
ــه داد:  ــانیم. وی ادام ــام برس ــه اتم ــاعت ب در ۲۴ س
ــای پیراپزشــکی و تخصصــی را هــم  فراخــوان نیروه
در کمتــر از ۲۴ ســاعت انجــام داده و فراخــوان دادیــم 
تــا متخصصــان و فــوق تخصص هــا و همچنیــن 
شهرســتان هایی  ســطح  در  را  اضطــرار  تیم هــای 

ماننــد شاهین شــهر، لنجــان و نجف آبــاد چینــش 
ــم. ــه کار گیری ــم و ب کنی

ایــن  حجتــی خاطرنشــان کــرد: کلیــه خدمــات 
ــرم  ــردم محت ــه م ــگان ب ــورت رای ــه ص ــتان ب بیمارس
ارائــه می شــود. رئیــس بیمارســتان صحرایــی شــهید 
ــران  ــع بح ــی در مواق ــرد: آمادگ ــح ک ــکری تصری ش
یکــی از مســائلی اســت کــه باعــث می شــود بســیج 
جامعــه پزشــکی در قالــب بیمارســتان های صحرایــی 

ــد. ــک بزنن ــود را مح ــی خ آمادگ
    پایش سالمت عمومی مردم حصه

ــم  ــان ه ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــام دانش قائم مق
در ایــن مراســم افتتاحیــه گفــت: خدمت رســانی 
اهــداف  از  یکــی  حصــه،  منطقــه  ســاکنان  بــه 
ــن بیمارســتان اســت کــه در طــول مــدت  ــی ای برپای
ــه مــی دهــد. حمیــد  برپایــی، پوشــش خدمتــی ارائ
ــش  ــک پای ــتان، ی ــن بیمارس ــزود: در ای ــی اف صانع
ــه هــم صــورت  ــرای مــردم منطق ســامت عمومــی ب
ــی  ــز تخصص ــی در مراک ــل درمان ــه مراح ــرد ک می گی
پیگیــری می شــوند و مهاجــران کشــورهای دیگــر 
خدمــات  ایــن  از  شــرایطی  بــا  می تواننــد  هــم 
اســتفاده کننــد. وی همچنیــن ابــراز داشــت: آمادگــی 
نیروهــای بهداشــتی درمانی بســیج جامعــه پزشــکی، 
امــری بســیار واجــب و ضــروری اســت کــه در چنیــن 
مانورهایــی ایــن میــزان آمادگــی مــورد ارزیابــی قــرار 
می گیــرد. صانعــی عنــوان کــرد: بســیج جامعــه 
پزشــکی اســتان اصفهــان توانمنــدی زیــادی دارد و بــا 
۳ هــزار نیــروی تخصصــی می توانــد خدمــات ارزنــده 
ــرایطی  ــر ش ــد و در ه ــه ده ــی را ارائ ــب توجه و جال
ایــن بیمارســتان دارای  آمــاده خدمــت هســتند. 
درمانــگاه عمومــی و دندانپزشــکی، درمانگاه هــای 
ــی  ــال، عفون ــدی، اطف ــنتی، ارتوپ ــب س ــی ط تخصص
ــوژی ــو، اورول ــت و م ــس، پوس ــب اورژان ــی، ط  داخل

زنــان و زایمــان و درمانگاه هــای فــوق تخصصــی 
آزمایشــگاه بــه همــراه  اعصــاب  و   چشــم، مغــز 

ــز  ــرادران، آزمایشــگاه و مجه ــران و ب ــس خواه اورژان
بــه دو دســتگاه آمبوالنــس آمــاده بــه کار اســت و تــا 

۲0 اســفندماه آمــاده ارائــه خدمــت اســت.

در منطقه حصه انجام شد
احداث بیمارستان فوق تخصصی بسیج جامعه پزشکی در 24 ساعت



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بــا  اســحاق جهانگیــری 
تاکیــد بــر اهمیــت موضوع 
مقابلــه بــا زمین خــواری 
از  یکــــی  عنـــوان   بــه 
مظاهــر مفاســد اقتصــادی 
از  جلـوگیــــری  گفـــت: 
ــان و  ــت اندازی متخلف دس
سوء اســتفاده گران بــه 
زمین هــای ملــی و طبیعــی، از دغدغه هــای مــردم و نظــام 
اســت و بایــد راه را بــر کســانی کــه بــه ناحــق و از راه هــای 
ــا و  ــی زمین ه ــری غیرقانون ــر کارب ــر تغیی ــروع نظی نامش

ــم. ــدود کنی ــند، مس ــی رس ــروت م ــه ث ــا ب زدوبند ه
معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: البتــه در ایــن خصــوص 
تاکنــون مباحــث مختلفــی در جلســات ســتاد مطرح شــده 
کــه منجــر بــه شــکل گیری کارگــروه فراقــوه ای مبــارزه بــا 

زمین خــواری شــده اســت.

ــوه ای  ــروه فراق ــن کارگ ــئولیت ای ــه مس ــاره ب ــا اش وی ب
ــده زمین خــواری  ــرای آسیب شناســی درخصــوص پدی ب
 و پیشــنهاد ایــن کارگــروه مبنــی بــر ایجــاد پنجــره واحــد 
و ســامانه یکپارچــه بــرای نظــارت الکترونیــک بــر امــور 
مرتبــط بــا زمیــن گفــت: اصــل ایجــاد چنیــن ســامانه ای 
مــورد تاییــد اســت و بــا ایجــاد آن، بســتری بــرای 
مربوطــه  دســتگاه های  میــان  الزم  هماهنگی هــای 
صــورت خواهــد گرفــت. البتــه الزم اســت کــه ایــن 
ســامانه هماهنــگ و در راســتای دولــت الکترونیــک 

ــد. باش
ــن  ــه در ای ــرات ک ــی نظ ــه بعض ــاره ب ــا اش ــری ب جهانگی
جلســه درخصــوص ســامانه مذکــور مطــرح شــد، از 
آسیب شناســی  مســئولیت  فراقــوه ای کــه  کارگــروه 
ــن  ــده دارد خواســت ضم ــر عه ــده زمین خــواری را ب پدی
ــط،  ــتگاه های مرتب ــا دس ــتر ب ــه بیش ــر چ ــی ه هماهنگ
ــارس ــد. ف ــرار ده ــورد بررســی ق نظــرات ارائه شــده را م

 علی اصغــر احمــدی، معــاون سیاســی وزیــر کشــور 
و رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور، دربــاره جزئیــات 
ــت: در  ــی گف ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب ــزاری انتخاب برگ
جریــان انتخابــات، بــرای انتخابــات الکترونیکــی، 25 
فرآینــد پیش بینــی شــده کــه 14 فرآینــد آن پیــش 
ــود. حــدود  ــد ب ــا الکترونیکــی خواه  از روز اخــذ رأی تمام
4 برآینــد در روز اخــذ رأی، 3 فرآینــد پــس از اخــذ رأی و 4 
فرآینــد هــم در بخــش پشــتیبان الکترونیکی خواهــد بود.

معــاون وزیــر کشــور ادامــه داد: آنچــه همــه بــه آن نــگاه 
می کننــد عمــا اخــذ رأی اســت؛ در حــدی کــه هــر کســی 
ــی  ــه شناســنامه و کــد مل ــا ارائ وارد یــک شــعبه شــود، ب
ــن  ــه ای ــود ک ــر وارد ش ــتم کامپیوت ــش در سیس اطاعات
 باعــث می شــود بانــک اطاعاتــی مــا متمرکــز شــده 
و بــرای جلوگیــری رأی احتمالــی دوباره در سراســر کشــور 
ــی  ــا در جای ــی قب ــد مل ــن ک ــه ای ــود ک ــخص می ش مش

رأی داده اســت.
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور خاطرنشــان کــرد: حــدود 
 35 هــزار صنــدوق الکترونیکــی داریــم کــه قابلیــت اخــذ 

و شــمارش آرا را دارد. حــدود 4 تــا 5 هــزار تعــداد از ایــن 
صندوق هــا را بایــد رزرو نگــه داریــم تــا اگــر بــا اشــکاالتی 
مواجــه شــدیم، از آن اســتفاده کنیــم؛ چــرا کــه در بعضــی 
شــعب بــه علــت مراجعاتــی کــه وجــود دارد، نمی توانیــم 

تنهــا از یــک صنــدوق اســتفاده کنیــم.
احمــدی گفــت: پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه از 
مجموعــه 35 هــزار شــعبه اخــذ رأی، 10 هــزار شــعبه 
ــه  ــنهادمان را ب ــود. پیش ــزار ش ــی برگ ــد الکترونیک می توان
ــه نتیجــه  ــان فرســتادیم؛ اگــر ایــن شــورا ب شــورای نگهب
ــت  ــات ریاس ــم در انتخاب ــد، می توانی ــام کن ــد و اع برس
ــه  ــقفی ک ــا در س ــم؛ منته ــتفاده کنی ــز اس ــوری نی جمه

یــم. گفته ا
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در ادامــه بــا بیــان اینکه در 
چــه کشــورهایی صنــدوق  اخــذ رأی قــرار می گیــرد، گفــت: 
ــردی  ــتادند و ف ــا فرس ــرای م ــتی را ب ــه لیس وزارت خارج
ــا وزارت  ــات کــه در تعامــل ب ــوان مســئول انتخاب ــه عن را ب
ــاز  ــم ب ــه امیدواری ــد ک ــی کردن ــود، معرف کشــور خواهــد ب
هــم آمــار دقیــق را وزارت خارجــه بــه مــا اعــام کنــد. مهــر

طــی مراســمی از بالگــرد 
ملــی صبــا 248 رونمایی 
ــان در  ــردار دهق ــد. س ش
مراســم رونمایــی از ایــن 
بالگــرد طــی ســخنانی 
اظهــار داشــت: مفتخریــم 
ــاد  ــال »اقتص ــه در س ک
مقاومتــی، اقــدام و عمل« 
ــی  ــم کــه از نمادهــای اقتصــاد مقاومت یکــی از پروژه هــای مه

ــم. ــی کنی ــروز رونمای ــت را ام اس
وزیــر دفــاع افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه بالگردهایــی 
در کاس وزنــی متوســط کــه باالتریــن درخواســت و نیــاز آتــی 
ــان،  ــا همــکاری شــرکت های دانش بنی ــا ب اســت، شــرکت پنه
دانشــگاه ها و مراکــز علمی تحقیقاتــی صنایــع مختلــف در 
وزارت دفــاع اقــدام بــه طراحــی، ســاخت و تولیــد بالگــرد ملــی 

صبــا 248 کــرد.

دهقــان افــزود: بالگــرد ملــی صبــا 248 در کاس وزنی ســبک 
و متوســط کاربــری چندمنظــوره، دوموتــوره، چهــار ملخــه و بــا 
ظرفیــت 8 سرنشــین، قــادر اســت ماموریت هــای حمل ونقــل 
 بــار و مســافر و عملیــات امــداد و نجــات، عکســبرداری 
و شناســایی، آمبوالنــس هوایــی، عملیــات فراســاحلی و 

تاکســی هوایــی را انجــام دهــد.
ــری  ــوزه ناوب ــای روز در ح ــتفاده از فناوری ه ــاع، اس ــر دف وزی
هدایــت و ســامانه های مکانیکــی، کارکــرد قابــل قبــول در 
ــاال، صــدا  ــان ب ــت اطمین ــوش، قابلی ــور خام ــک موت ــت ی  حال
و ارتعاشــات کــم و ســرعت زیــاد، قابلیــت عملیاتــی در محدوده 
دمایــی 25- تــا 55 درجــه ســانتیگراد و بدنــه آیرودینامیکــی 
مناســب را از جملــه مشــخصات فنــی بالگــرد 248 ذکــر کــرد 
ــی  ــتریان نظام ــاز مش ــاس نی ــر اس ــرد ب ــن بالگ ــت : ای  و گف
ــی  ــای بین الملل ــه بازاره ــادرات ب ــت ص ــی و قابلی و غیرنظام
ــل عرضــه  ــا قیمــت رقابتــی قاب ــژه کشــورهای اســامی ب به وی

اســت. مهــر

علــی الریجانــی گفــت: اگر 
جهتگیری هــا بــرای ایجــاد 
ــه  ــی ب اشــتغال و کارآفرین
اتخــاذ  درســت  صــورت 
مــردم می تواننــد  شــود 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــه خوب ب
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــت کنن فعالی
کارآفرینــی و تولیــد شــکل 
نگیــرد، بــا وجــود امکانــات رفاهــی در روســتا ها، بــاز 
ــاهد  ــوب، ش ــادی مطل ــه اقتص ــود چرخ ــل نب ــه دلی ــم ب ه

بــود. خواهیــم  مهاجرت هــا 
 رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه رویکــرد 
ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی رویکــردی عقانــی و درســت 
اســت، ادامــه داد: در برنامــه و بودجــه اصــرار داشــتیم کــه 
کمیتــه امــداد و نهادهــای مشــابه، رویکــردی را دنبــال کننــد 
ــد  ــراد توانمن ــر اف ــرا اگ ــود؛ زی ــتغال زایی ش ــبب اش ــه س ک

ــد. ــا کرامــت زندگــی می کنن شــوند، ب
ــی  ــور دیوان ــه ام ــان اینک ــا بی ــور ب ــه کش ــوه مقنن ــس ق رئی

کشــور ســنگین اســت، گفــت: بایــد ایــن امــور را بــه ســمت 
تولیــد هــل دهیــم.

 رئیــس نهــاد قانونگــذاری بــا بیــان اینکــه رویکــرد هدایــت 
ــور  ــی کش ــواحل آب ــار س ــی در کن ــمت زندگ ــه س ــردم ب م
حــرف درســتی اســت، گفــت: مقــام معظــم رهبــری 
نیــز درخصــوص ســواحل مکــران توصیه هــای دقیقــی 
داشــتند کــه در مجلــس شــورای اســامی نیــز مــورد توجــه 

ــت. ــرار گرف ــدگان ق نماین
وی بــا بیــان اینکــه در کشــور محــل ایجــاد بعضــی صنایــع 
ــد  ــر بای ــال حاض ــت: در ح ــده، گف ــاب ش ــتباه انتخ ــه اش ب
ــی  ــج خوب ــه نتای ــه ب ــن زمین ــا در ای ــم ت ــاش کنی ــه ت هم

ــم. دســت یابی
 الریجانــی بــا بیــان اینکــه مســیر وفــاق ملــی بــرای تولیــد 
و کارآفرینــی را درســت می دانــم، اظهــار داشــت: موضوعــات 
ــا  ــر بج ــه اگ ــه البت ــت ک ــرح اس ــه مط ــی همیش انتخابات
انجــام شــود، مناســب اســت؛ زیــرا پشــتوانه مردم ســاالری 
کشــور را تامیــن می کنــد؛ امــا اصــل موضــوع ایجــاد تولیــد             

و کارآفرینــی اســت. تســنیم

معاوناولرئیسجمهور:

مقابله با زمین خواری، دغدغه مردم و نظام است

رئیسستادانتخاباتکشورمطرحکرد:

امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۰هزار شعبه

باحضوروزیردفاع

بالگرد ملی صبا ۲۴۸ رونمایی شد 

رئیسمجلسشورایاسالمی:

امور دیوانی کشور باید به سمت تولید حرکت کند 

حتما بخوانید!
کیک زرد ایران به 934 تن رسید چهار شنبه  18  اسفندماه   21395

ـــمـــاره  388  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

مولفه های هم نوایی                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــت  ــی اس ــمان اله ــه ریس ــی ب ــگ زدن همگان ــدت و چن  وح
و دوری از تفرقــه. مشــخص اســت کــه وحــدت عامــل 

پیــروزی و تفرقــه، عامــل شکســت اســت.
 امــام خمینــی ایــران را بــه لحــاظ ســاختاری مســتعد 
قبایــل  وجــود  چــون  زمینه هایــی  و  دانســته   تفرقــه 
و عشــایر مختلــف، موقعیــت جغرافیایــی، تنــوع زبانــی 
تنــوع مذهبــی و در نهایــت تنــوع خاســتگاه روشــنفکری 
یعنــی وجــود حــوزه و دانشــگاه را از عوامــل تفرقــه بــه شــمار 
آورده انــد؛ از ایــن رو بــه اعتقــاد امــام، عواملــی چــون ملیــت 
ــای  ــوان محوره ــه عن ــد ب ــی، نمی توانن ــدت مکان ــان و وح زب
اتحــاد مــورد تأکیــد قــرار گیرنــد و بــه جــای آن هــا »اســام« 
و آن هــم در مفهــوم عــام و در ســطحی فراتــر از تفســیرهای 

ــد.  ــران باش ــجام ای ــل انس ــد عام ــه ای، می توان فرق
 تفســیر امــام از اســام، اقــرار بــه کلمــه »الاله االالّلــه« 
و داشــتن قبلــه واحــد، یعنــی ارزش هــای فرافرقــه ای اســت؛ 
ــتند،  ــق هس ــل ح ــه اه ــد: مســلمان ها ک چنانچــه می فرماین
قــرآن کتــاب آن هاســت، کعبــه قبلــه آن هاســت، کســانی کــه 
ــد، در  ــان آورده ان ــه حــق ایم ــد و ب ــان آورده ان ــه اســام ایم ب
ایــن حــق خودشــان مجتمــع باشــند و نگذارنــد ایــن باطل هــا 
کــه در باطــل خودشــان می خواهنــد مجتمــع بشــوند، آن هــا 

پیــروز شــوند.)صحیفه نــور، ج 13، ص 48( 
ایشــان رمــز رســیدن بــه وحــدت و هم نوایــی را ســعه صــدر 
و تکیــه بــر قوانیــن دانســته و بــر هم صدایــی همــه مذاهــب 
و اقلیت هــای مذهبــی توصیــه دارنــد. امــام خمینــی ضمــن 
توصیــه بــه ســعه صــدر در برخــورد بــا بــرادران دینــی »منطــق 
ــای  ــز بق ــررات را رم ــن و مق ــه قوانی ــن دادن ب ــو« و ت گفت وگ
می تواننــد  حتــی  مؤلفــه  دو  ایــن  می دانســتند.  اتحــاد 
ــوا کننــد: »اگــر بخواهیــد مملکــت  اقلیت هــای دینــی را هم ن
خودتــان را از دســت ابرقدرت هــا و چپاولگرهــای بین المللــی 
نجــات دهیــد، بایــد همــه مقرراتــی کــه تحــت عمــل هــر یــک 
ــاد  ــا نه ــادی ب ــچ نه ــررات عمــل بشــود و هی هســت، آن مق
ــد... مــن امیــدوارم کــه تمــام برادرهــای  دیگــر معارضــه نکن
مــا در اطــراف ایــران، چــه بــرادران اهــل ســنت چــه بــرادران 
اهــل تشــیع و تمــام کســانی کــه در ایــن ملــت هســتند، از 
ــا  ــند، ت ــع باش ــم مجتم ــا ه ــه ب ــی، هم ــای مذهب اقلیت ه
اینکــه رفــاه همــه مســلمان ها و همــه کســانی کــه در کشــور 
اســامی ســکونت دارنــد، حاصــل شــود.« )همــان، ص 27( 
ــامی را  ــت اس ــاد، حکوم ــای اتح ــرای بق ــان ب ــن ایش بنابرای
بــه حکومــت انســانی ترفیــع داده و معتقدنــد بــا قانونگرایــی 
می تــوان اختافــات را حــل کــرد و کشــور را بــه ســاحل نجــات 
رهنمــون ســاخت: »خواســت همــه، یــک جمهــوری اســامی 
یــک حکومــت عــدل، یــک حکومــت انســانی... اســت. اگــر 
ایــن دو تــا جهــت را حفــظ کنیــد... و نگذاریــد اختــاف پیــدا 
بشــود، اگــر مــا حفــظ کنیــم ایــن وحــدت کلمــه و وحــدت 
مقصــد ]اســام[ را تــا آخــر پیروزیــم.« )همــان ج 7،ص280(

 در حکومــت انســانی و حکومــت عــدل، حتــی بــدون داشــتن 
ــم  ــه تفاه ــو ب ــق گفت وگ ــا منط ــوان ب ــز می ت ــد نی ــن واح دی
ــم، اختــاف بینــش  رســید: »مــا اگــر اختــاف ســلیقه داری
داریــم، بایــد بنشــینیم و بــا هــم در یــک محیــط آرام صحبــت 
کنیــم و مســائل خودمــان را حــل کنیــم. بــا تفاهــم مســائل 
را حــل کنیــم، نــه اینکــه جبهه گــری کنیــم، یکــی یــک طــرف 
ــک طــرف دیگــر  ــا دارودســته خــودش و یکــی ی بایســتد ب
بایســتد بــا دارودســته خــودش و کوشــش کننــد در تضعیــف 
یکدیگــر و کوشــش کننــد در تضعیــف کشــور اســامی... 
شــماها اگــر مســلم هســتید، بــا احــکام اســام عمــل کنیــد و 
اگــر خــدای نخواســته تعهــد اســامی را قبــول نداریــد، بــا دیــد 

سیاســی مســائل را حــل کنیــد.« )همــان، ج 14، ص 38(
 امــام خاســتگاه تفرقــه را نــه مــردم کــه نخبــگان، مســئوالن 
و نهادهــای نظــام دانســته و خطــاب بــه ایشــان می فرماینــد: 
»شــما همــه بــرای خــدا  ان شــاءالّله  عمــل کنیــد. همه تــان 
ــوب  ــت خ ــید، مل ــم باش ــاه ه ــت و پن ــید، پش ــم باش ــا ه ب
اســت، ملــت یــک ملــت روشــنی اســت، یــک ملــت خوبــی 
ــا هــم مجتمــع بشــوید، دولــت  اســت. شــماها هــم همــه ب
ــه  ــش، هم ــورش، مجلس ــت، رئیس جمه ــت، ارکان دول و مل
ــان، ج13، ص173(  ــع باشــند.« )هم ــا هــم مجتم ــا ب این ه
»مــن بــاز تأکیــد می کنــم اگــر ســران بــا هــم خــوب باشــند 
ــور  ــن کش ــه ای ای ــر صدم ــد، اگ ــه نمی بین ــور صدم ــن کش ای
ببینــد از اختــاف ســران اســت. همان طــور کــه شــارع 
ــه  ــوه قضائی ــس و ق ــت، مجل ــد دول ــوده بای ــدس فرم مق
احســاس کننــد کــه یــک تکلیــف دارنــد و آن اینکــه اختــاف 

ــان، ج 18، ص 57(  ــند.« )هم ــته باش نداش
بنابرایــن توجــه بــه مفاهیــم اســام و رعایــت اصــول و نیــز 
ــی  ــون و هم نوای ــت قان ــز رعای ــو و نی ــدر و گفت وگ ــعه ص س
ســران را در ایجــاد وحــدت کارســاز می داننــد کــه همــگان باید 

بــه آن توجــه کننــد.
ــت  ــدار در جه ــه مق ــا چ ــن روزه ــی در ای ــخن برخ ــال س ح
ــا  ــا ســازگار اســت ی ــن معیاره ــا ای ــا ب ــی اســت و آی هم نوای
نــه، بمانــد؛ آیــا ســاز ایــن افــراد وارونــه کــوک نشــده اســت؟

عوامل مؤثر بر تقویت چشم ظاهر                                                             

استاد دانشگاه و پژوهشگر
دکتر محمدجواد قاسمی

بعضــی از دســتوراتی کــه بــرای تقویــت و افزایــش دیــد چشــم 
ظاهــر در متــون دینــی آمــده اســت، عبارتنــد از: 

1- قرائــت قــرآن؛ »و ننــزل مــن القــرآن مــا هــو شــفاء و رحمــه 
للمؤمنین.«

2- قرائــت آیةالکرســی؛ در حدیثــی از امیرالمؤمنیــن)ع( آمــده 
اســت: هــر کــدام از شــما چشــم درد پیــدا کــرد، آیةالکرســی را 

ــرا آن، چشــم را شــفا می دهــد.  ــد؛ زی بخوان
3- زیاد نگاه کردن به قرآن. 

ــور  ــذ ن ــد: »اعی ــر چشــم گذاشــته و بگویی ــا؛ دســت را ب 4- دع
بصــری بنــور هللا الــذی ال یطفــأ«، ســپس آیةالکرســی را بخوانی. 

5- تاوت آیه نور از سوره نور.
6- مســواک زدن؛ پیامبــر گرامــی اســام فرمودنــد: »الســواک 
مطهــره للفــم مرضــاه للــرب و مجــاه للبصــر.«  مســواک کــردن 
ــم  ــنی چش ــروردگار و روش ــت پ ــان و رضای ــی ده ــب پاک موج

اســت.
7- وضــو؛ پیامبــر اکــرم)ص( فرمودنــد: »الوضــوء قبــل الطعــام 
ــم و یصحــح البصــر.« وضــو  ــی اللم ــده ینف ــر و بع ــی الفق ینف
پیــش از غــذا فقــر را ببــرد و پــس از غــذا وســواس را زائــل کنــد 

و چشــم را نیــرو دهــد.
ــی  ــر ال ــد: »النظ ــول هللا)ص( فرمودن ــبزه؛ رس ــه س ــگاه ب 8- ن
ــه ســبزه نگریســتن، بینایــی را  ــد فــی البصــر.« ب الخضــره یزی

فزونــی می بخشــد.
9- نــگاه بــه همســر زیبــا؛ نقــل اســت از پیامبــر)ص(: »النظــر 
الــی المــرأه الحســناء و الخضــره یزیــدان فــی البصــر.« دیــدن 
زن )همســر( خوبــروی و ســبزه، بینایــی را فزونــی می بخشــد.

ــن  ــاث یجلی ــد: »ث ــم)ع( فرمودن ــام کاظ ــاری؛ ام 10- آب ج
البصــر ... المــاء الجــاری.« ســه چیــز چشــم را قــوت می بخشــد 

کــه یکــی از آن هــا آب جــاری اســت.
11- انگشتر عقیق.

اخبار سیاسی 

اخبار سیاسی 

سرلشکرجعفری:

 احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه 

حق دخالت در انتخابات را ندارند 
ــده کل ســپاه  ــری، فرمان ــی جعف ســردار سرلشــکر محمدعل
در جمــع فرماندهــان و مســئوالن ســپاه بــا اشــاره بــه آنکــه 
 پاســداران انقــاب همــواره وصایــای حضــرت امــام)ره( 
و منویــات امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی( را در پرهیــز از 
ــن  ــی نصب العی ــته بندی های سیاس ــزاب و دس ــه اح ورود ب
ــه از  ــپاه چ ــدی در س ــرد: اح ــد ک ــد، تأکی ــرار داده ان ــود ق خ
پاســداران و چــه از فرماندهــان ماننــد گذشــته حــق دخالــت 
ــا  ــب کاندیداه ــات و تخری ــی را در انتخاب ــی و جناح سیاس

ــد.  ندارن
جعفــری تصریــح کــرد: دســتگاه های نظارتــی در ســپاه 
 موظــف شــده اند اجــرای ایــن مهــم را بــا حساســیت 
ــا  ــرده و ب ــرل ک ــری و کنت ــتمر پیگی ــور مس ــه ط ــت ب و دق
متخلفــان بــدون چشم پوشــی برخــورد کننــد. دانشــجو

سخنگویشوراینگهباندربارهواکنشالریجانی
پیرامونمصوبهمجلس:

شورا ترسی ندارد که آقایان بخواهند 

اینگونه برخورد و صحبت کنند
ــاره  »عباســعلی کدخدایــی« ســخنگوی شــورای نگهبــان درب
ــی  ــه برخ ــس ک ــه مجل ــون مصوب ــی پیرام ــش الریجان واکن
آقایــان از تــرس رد صاحیــت شــدن از ســوی شــورای 
ــادات را  ــی انتق ــد و تمام ــه شــورا نمی زنن ــی ب ــان، حرف نگهب
ــان  ــورای نگهب ــت: ش ــار داش ــد، اظه ــس می کنن ــه مجل روان
ــوده و در تعامــل اســت، شــورا  ــا همــه نهادهــا هماهنــگ ب ب
ترســی نــدارد کــه آقایــان بخواهنــد اینگونــه برخــورد و 

ــد.  ــت کنن صحب
ــان  ــورای نگهب ــر ش ــه نظ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
دربــاره مصوبــه مذکــور چیســت، گفــت: مصوبــه جدیــد هنــوز 
ــه  ــت ب ــن فرص ــا در اولی ــت ام ــیده اس ــا نرس ــت م ــه دس ب
مصوبــه قبلــی رســیدگی کــرده و اعــام نظــر خواهیــم کــرد.  
ــر  ــا نحــوه نظــارت ب ــان در رابطــه ب ســخنگوی شــورای نگهب
انتخابــات و بررســی صاحیــت کاندیداهــا گفــت:  وزارت 
کشــور ناظــر بــر انتخابــات اســت، مــا نیــز همــکاری خــوب و 

ــم. ــا داری ــا آنه ــه ای ب صمیمان
وی افــزود: بــا وزارت کشــور جلســات کارشناســی متعــددی 
داشــتیم و امیدواریــم انتخاباتــی بــا مشــارکت گســترده مردم 
داشــته باشــیم. کدخدایــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
ــاره صاحیــت آقــای بقایــی چیســت،  اینکــه نظــر شــورا درب
ــت   ــی صاحی ــرای بررس ــی الزم ب ــت قانون ــت: در فرص گف
ــد شــد. باشــگاه  ــام نظــر خواه ــاره اع ــن ب ــا در ای کاندیداه

ــگاران خبرن

وزیرکشوردرجمعخبرنگاران:

 جمع آوری معتادان متجاهر 

به سازمان بهزیستی واگذار شد 
ــی از عملکــرد نیــروی انتظامــی  ــر کشــور ضمــن قدردان  وزی
ــر  ــادان متجاه ــع آوری معت ــتای جم ــت: در راس ــار داش اظه
آخریــن  کــه  شــد  اجــرا  فوق العــاده ای  طرح هــای 
ــان و  ــع آوری خرده فروش ــم، جم ــرا کردی ــه اج ــی ک طرح های

ــود.  ــتان ب ــر در 12 اس ــادان متجاه معت
ــن  ــده ای ــر اینکــه در ســال آین ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی فضل رحمان
افــراد بــه ســرعت ســاماندهی می شــوند، اظهــار کــرد: 
ــی  ــواد مخــدر، طــرح مل ــا م ــارزه ب ــرر شــد در ســتاد مب مق
ــاغ و ســپس اجــرا  ــواد مخــدر در ســال 96 اب ــا م ــارزه ب  مب
شــود. وی تأکیــد کــرد: بر این اســاس مســئولیت جمــع آوری 
 معتــادان متجاهــر بــه ســازمان بهزیســتی واگــذار شــد 
ــه و  ــوه قضائی ــیما، ق ــه صداوس ــتگاه ها از جمل ــایر دس و س
وزارت بهداشــت موظــف هســتند تــا بــرای بهتــر پیــش بــردن 

ــد. دانشــجو ــه ســازمان بهزیســتی کمــک کنن فعالیت هــا ب

رئیسسازمانانرژیاتمی:

کیک زرد ایران به 934 تن رسید 
علی اکبــر صالحــی اظهــار داشــت: فنــاوری و صنعــت هســته ای 
ــوده و در  ــروی ب ــال پیش ــی در ح ــرفت خوب ــا پیش ــران ب ای
ــه اینکــه تمــام امــور  ــا اشــاره ب جایــگاه خــود قــرار دارد. وی ب
ــان  ــاوری هســته ای در حــال انجــام اســت، بی ــه فن ــوط ب مرب
کــرد: غنی ســازی، تولیــد آب ســنگین و اکتشــاف و اســتخراج 
در حــوزه صنعــت هســته ای بــا ســرعت در حــال انجــام اســت. 
ــرعت در  ــا س ــته ای اراک ب ــور هس ــازی رآکت ــن بازس همچنی
حــال انجــام اســت. معــاون رئیس جمهــور ادامــه داد: ذخایــر 
اورانیــوم )کیــک زرد( ایــران قبــاً مجموعــًا 550 تــن بــود کــه 
در یک ســال گذشــته 384 تــن بــه ذخایــر افــزوده شــد؛ 
ــر  ــه ذخای ــر ب ــن دیگ ــه 900 ت ــم ک ــراردادی داری ــن ق همچنی
اضافــه کنیــم. البتــه قــرارداد با مشــکاتی روبه رو شــده  اســت. 
صالحــی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 2 نیــروگاه جدیــد نیــز 
ــدرن  ــتان فوق م ــت و بیمارس ــداث اس ــال اح ــور در ح در کش
هســته ای در مراحــل پایانــی تامیــن مالــی بــوده کــه امیدواریم 

ــزان ــود. می ــی ش ــه زودی کلنگ زن ــرح ب ــن ط ای

آیــت هللا احمــد جنتــی در دومیــن اجاســیه رســمی 
مجلــس  خبــرگان گفــت:  مجلــس  پنجــم  دوره 
خبــرگان، بزرگ تریــن ارکان نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران اســت؛ چــون ســروکار ایــن مجلــس بــا 
رهبــری و مقــام والیــت  فقیــه اســت کــه بزرگ تریــن 
رکــن در ارکان نظــام اســامی و ارکان دیگــر محســوب 

می شــود. 
ــرد:  ــح ک ــری تصری ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
بایــد خــدا را شــکر کنیــم کــه پــس از امــام شــخصی 
ســکان رهبــری را در دســت گرفــت کــه از هــر 
ــام)ره(  ــگاه را دارد و راه ام ــن جای ــت ای ــت لیاق جه
ــه  ــت ادام ــتقامت و مقاوم ــدرت، اس ــت ق ــا نهای را ب
ــیم. ــان باش ــرو ایش ــد پی ــم بای ــا ه ــد و م می دهن

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا امــروز مشــکات زیــادی 
ــرد: عمــده مشــکات  ــح ک ــم، تصری در مملکــت داری
مــردم، معیشــت اســت و فقــر و بیــکاری، دردهایــی 
احســاس کــرده             بایــد  می شــود کــه  محســوب 

ــم.  ــان آن کاری کنی ــرای درم و ب
ــر  ــادی دامنگی ــکات اقتص ــه مش ــان اینک ــا بی وی ب
افــراد زیــادی از جامعــه اســت، گفــت: مــا مشــکات 
سیاســی و فرهنگــی و حتــی مشــکات گوناگــون 

دیگــر هــم داریــم؛ امــا مشــکات اقتصــادی بســیار 
ــا را  ــواب این ه ــد ج ــی بای ــه کس ــت؛ چ ــتر اس بیش
بدهــد و چــه کســانی مســئول مشــکات معیشــتی 

ــردم هســتند. م
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری بــه مســائل 
سیاســی به ویــژه فتنــه پرداخــت و گفــت: فتنــه هــم 
ســر جــای خــود اســت. مســئله فتنــه را نبایــد ســبک 

ــا نباشــد، مســئله  ــر مســئله اول م ــه اگ ــت؛ فتن گرف
دوم ماســت. بایــد بــه مــردم بگوییــم کــه فتنــه 
خامــوش نشــده و عــده ای همچنــان بــه دنبــال فتنــه 

ــتند. هس
وی بــا بیــان اینکــه برخــی فتنه گــران اکنــون در 
ــطوح  ــامی و در س ــوری اس ــام جمه ــت های نظ پس
مختلــف مســئولیت دارنــد، اظهــار داشــت: متاســفانه 

ــا  ــران اســت و این ه برخــی ســمت ها دســت فتنه گ
بــا جوانــان حزب اللهــی و انقابــی برخــورد می کننــد. 
ــوذ  ــل نف ــوان عوام ــه عن ــوع را ب ــن موض ــد ای ــا بای م

ــاره آن حســاس باشــیم. تلقــی کــرده و درب
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری بــا اشــاره بــه طرح 
ــی  ــی یعن ــتی مل ــت: آش ــی گف ــتی مل ــوع آش موض
ــی  ــر بای ــا ه ــه م ــی اینک ــی، یعن ــتی مل ــه؟ آش چ
 دلمــان خواســت ســر مملکــت و مــردم بیاوریــم 
و االن هــم دنبــال نمایندگــی مجلــس و کرســی های 
ــد؟ آن هــا  ــگاه بدهن ــا جای ــه م ــی باشــیم و ب مدیریت

ــد. ــگاه بدهی ــا جای ــه م ــد ب درواقــع می گوین
ــام  ــرر مق ــد مک ــه تأکی ــاره ب ــا اش ــی ب ــت هللا جنت آی
ــی،  ــاد مقاومت ــرای اقتص ــاره اج ــری درب ــم رهب معظ
ــاد  ــرد اقتص ــی از عملک ــور گزارش ــت: رئیس جمه گف
ــا  ــد عملکــرد م ــه مــردم بدهــد و بگوی ــی را ب مقاومت

ــت. ــوده اس ــن ب ای
وی افــزود: بــه گفتــار و آمــال نمی شــود تکیــه 
کــرد. آقایــان بگوینــد چــه  کارهایــی کردنــد تــا مــردم 
خوشــحال شــوند. اگــر بــه اقتصــاد مقاومتــی آن گونــه 
کــه بایــد و شــاید عمــل نشــده از مــردم عذرخواهــی 

ــوده اســت. فــارس ــد و بگوینــد دلیلــش چــه ب کنن

آزاد  ایــران  در  انتخابــات  رئیس جمهــوری گفــت: 
ســالم، رقابتــی و دموکراتیــک اســت و فکــر می کنــم 
آنانــی کــه بــه انتخابــات ایــران انتقــادی دارنــد، بایــد 
نگاهــی بــه انتخابــات اخیــر و مســائلی کــه خودشــان 

ــد. داشــتند، بیندازن
حجت االســام و المســلمین روحانــی در حاشــیه 

ــری پنجــم  ــرگان رهب ــس خب ــن اجــاس مجل دومی
ایــن مجلــس را یکــی از ارکان بســیار مهــم در نظــام 
ــه  ــت: گرچ ــت و گف ــران دانس ــامی ای ــوری اس جمه
کار اصلــی ایــن مجلــس تعییــن رهبــری اســت، امــا 
ــرگان همیشــه  ــه خب ــرگان و اینک اصــل اجــاس خب
ــد  ــاد و امی ــاده هســتند، موجــب اعتم ــای کار و آم پ
ــه نامگــذاری امســال  ــا اشــاره ب مــردم اســت. وی ب
ــدام و عمــل«، آن  ــی، اق ــه ســال »اقتصــاد مقاومت ب
را مســئله ای مهــم ارزیابــی کــرد و افــزود: دولــت در 
ــد داد  ــه خواه ــی ارائ ــزارش مفصل ــال، گ ــان امس پای

مبنــی بــر اینکــه در طــول ســه ســال و نیــم گذشــته 
بــرای اقتصــاد مقاومتــی چــه اقداماتــی انجــام گرفتــه 

اســت.
رئیس جمهــوری ادامــه داد: راه اقتصــاد مقاومتــی 
مقاومتــی  اقتصــاد  زیــرا  می کنــد؛  پیــدا  ادامــه 
ــه  ــور ک ــت و همان ط ــام اس ــرای نظ ــدرت ب ــک ق ی
بایــد  مقــام معظــم رهبــری تاکیــد کردنــد مــا 
ــد  ــگان بدانن ــا هم ــم ت ــان کنی ــان را نمای قدرت هایم

ــت. ــد اس ــا، قدرتمن ــران م ای
ــاره  ــری درب ــه ســوال دیگ ــور در پاســخ ب رئیس جمه

ــودن  ــر آزاد نب ــی ب ــی مبن ــارات مقامــات آمریکای اظه
ــار  ــران اظه ــوری گذشــته ای ــات ریاســت جمه انتخاب
رقابتــی  ســالم،  آزاد،  ایــران  در  انتخابــات   کــرد: 
ــه  ــی کــه ب ــم آنان و دموکراتیــک اســت و فکــر می کن
ــه  ــد نگاهــی ب ــد، بای ــادی دارن ــران انتق ــات ای انتخاب
ــه خودشــان داشــتند  ــر و مســائلی ک ــات اخی انتخاب

ــد. بیندازن
وی افــزود: انتخابــات اخیــر آمریــکا مــورد اعتــراض 
ــکا  ــود و خــود رئیس جمهــور فعلــی آمری دو طــرف ب
هــم پیــش از انتخــاب شــدن در ســامت انتخابــات 
تردیــد داشــت؛ بنابرایــن آمریکایی هــا بایــد بــه 
انتخابــات خودشــان بیشــتر توجــه کــرده و آن را 

ــد. ایســنا اصــاح کنن

ــو  ــت و عض ــردم رش ــده م ــژاد، نماین ــار کوچکی ن جب
ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم کمیس
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــن وضعی ــاره آخری ــامی، درب اس
ــره  ــدوق ذخی ــه در صن ــات صورت گرفت ــده تخلف پرون
فرهنگیــان اظهــار داشــت: در ایــن رابطــه برخــی 
متهمــان بازداشــت شــدند کــه تعــدادی از آن هــا 
ــدان  ــد کــه در صــورت آزاد شدنشــان از زن تعهــد دادن

مبالــغ تخلفــی را بازمی گرداننــد؛ البتــه ممکــن اســت 
مبالغــی از تخلــف صورت گرفتــه بازگشــت داده شــده 
ــد  ــی دادن ــد کتب ــزود: برخــی هــم تعه باشــد. وی اف
کــه بــه زودی ایــن وجــوه برداشت شــده را بــه خزانــه 

ــه بازداشــت شــدند  ــه برخــی هــم ک ــد. البت بازگردانن
مــدام در حــال آزاد شــدن هســتند کــه البتــه بــا قیــد 

ــوند. ــت می ش ــاره بازداش ــه آزاد و دوب وثیق
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 

ــن  ــرد: در ای ــح ک ــن تصری ــامی همچنی ــورای اس ش
ــا  ــود را ب ــه خ ــتند ک ــاش هس ــی در ت ــده برخ پرون

ــد. ــات دهن ــه نج ــک توجی ــزار و ی ه
رئیــس هیئــت تحقیــق و تفحــص از صنــدوق ذخیــره 
ــر  ــا همــواره پیگی ــه م ــان در خاتمــه گفــت ک فرهنگی
ــه  ــه خزان ــف ب ــوارد تخل ــا م ــده هســتیم ت ــن پرون ای

برگشــت داده شــود. فــارس

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا 

 نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرضا و دهاقــان 
ــوب  ــالم و خ ــات س ــزاری انتخاب ــت: برگ ــن گف و گلش
نیازمنــد همــکاری و همیــاری مــردم و مســئوالن اســت. 
ســمیه محمــودی در جلســه شــورای اداری شهرســتان 
شــهرضا گفــت: مــردم شــهرضا مردمــی دین بــاور 
والیتمــدار و شــهیدپرور بــوده و حضــور آن هــا در تمامــی 
ــوع  ــن موض ــان دهنده ای ــی نش ــای ملی مذهب صحنه ه

اســت. 

ــهرضا را  ــهری ش ــاب ش ــروژه فاض ــام پ ــودی اتم محم
ــهر  ــورای ش ــوب ش ــرد خ ــال از عملک ــی س ــس از س پ
ــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات دولتــی ایــن  دانســت و ب
ــم  ــی ه ــات قدیم ــرات تأسیس ــدازه تعمی ــه ان ــروژه ب پ
نیســت، گفــت: بــا تصویــب تبصــره 3 پســاب فاضــاب 
یــا همــان طــای کثیــف متعلــق بــه شهرســتان و قابــل 
اســتفاده بــرای صنعــت، آبیــاری و توســعه فضــای 

ــداث آزادراه  ــه اح ــاره ب ــا اش ــودی ب ــت. محم ــبز اس س
تهــران - فــارس تصریــح کــرد: بــا تکمیــل ایــن 
ــه  ــده ک ــل ش ــت تبدی ــک بن بس ــه ی ــهرضا ب آزادراه، ش
ــد  ــکوت نخواهن ــاره س ــتانی در این ب ــئوالن شهرس مس
ــد  ــزود: امی ــه اف ــردم شــهرضا در ادام ــده م ــرد. نماین ک
اســت در ســال جدیــد بــا فکرنــو و تعامــل، راهگشــای 

ــیم.  ــردم باش ــکات م مش

عملکــرد  ارائــه گــزارش  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ــه مــردم گفــت: عملکــرد خــوب مســئوالن  مســئوالن ب

در میــزان مشــارکت مــردم تأثیرگــذار اســت. 
بــازوان  رســانه،  اصحــاب  تاکیــد کــرد:  محمــودی 
توانمنــد مســئوالن و رابــط بیــن مــردم و مســئوالن 

هســتند. 
ــهادت  ــالروز ش ــودن س ــش ب ــه در پی ــاره ب ــا اش وی ب
ــار  ــت افتخ ــهید هم ــرد: ش ــح ک ــت تصری ــهید هم ش
ــده راه  ــم ادامه دهن ــت بتوانی ــد اس ــوده و امی ــور ب کش

ــیم. ــوار باش ــهید بزرگ ــن ش ای

روحانی:

آمریکایی ها، انتخابات خودشان را اصالح کنند

عضوکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمیخبرداد:

بازداشت برخی متهمان فساد مالی صندوق فرهنگیان

برگزاری انتخابات سالم، نیازمند همیاری مردم و مسئوالن است

آیت اهلل جنتی در اجالس خبرگان رهبری:

معیشت و بیکاری، دردهایی است که باید برای درمانش اقدامی کنیم
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

کارگــران باربــر، پایــه ثابــت بازارهایــی هســتند کــه غالبــا در 
ــرای  ــردم ب ــزرگ و گاه در شــهرهای کوچــک م شــهرهای ب
تأمیــن مایحتــاج خــود بــه آن هــا مراجعــه می کننــد. 
ــازار  ــان در ب ــا دارایی ش ــا، تنه ــان بارکش ه ــا هم ــا ی باربره
یــک گاری و چــرخ دســتی اســت کــه از صبــح علی الطلــوع 
تــا پایــان شــب بــرای امــرار معــاش خــود و خانواده شــان 
شــاید ده هــا بــار بــا آن طــول و عــرض بــازار را طــی کــرده و 

ــد. ــار حمــل می کنن ــن طــرف و آن طــرف ب ــه ای ب
ایــن کارگــران زحمتکــش بــا حمــل بارهــای چنــد ده کیلویی 
 بــه صــورت پیــاده، بایــد سراســر روز را بــه فعالیــت بپردازنــد 
هــم  اســتراحت  بــرای  وقــت کافــی  شــاید  حتــی  و 
و  ســخت  شــغل  دلیــل  بــه  معمــوال  و  نکننــد  پیــدا 
امــراض  بــه  حتــی  باربــری،  کار  در  طاقت فرسایشــان 
ــی اســت کــه  بســیاری هــم دچــار می شــوند؛ ایــن در حال
در ایــن میــان هیــچ نهــاد بیمه گــذار، مســئولیت و تعهــدی 

ــدارد. ــران ن ــن کارگ ــال ای در قب
ایــن روزهــا آنقــدر کالف ســردرگم اشــتغال بــه هــم پیچیــده 
اســت کــه هیچ کــس نتوانســته بــرای رفــع بیــکاری 
ــالی های  ــود خشکس ــا وج ــد؛ ب ــام ده ــان کاری انج جوان
پی درپــی کــه باعــث شــد روســتائیان بــه شــهرها مهاجــرت 
کننــد، هــر روز در ســطح شــهر، شــاهد تعــداد بیشــتر 

ــر و  ــا معاب ــا ی ــر چهارراه ه ــر س ــه ب ــتیم ک ــی هس کارگران
ــا بلکــه کســی از راه برســد  ــه انتظــار نشســته اند ت کوچــه ب
و آنــان را بــرای حتــی یــک کار نصفــه روزه هــم کــه شــده، 

ــد. انتخــاب کن
    کسادی بازار

ایــن روزهــا عــالوه بــر صنعــت کــه پایــش بــرای اســتخدام 
ــازار  ــد، وضعیــت ب ــای کار لنــگ می زن ــراد جوی  و جــذب اف
ــت؛  ــوب نیس ــا خ ــم در بازاره ــروش ه ــد و ف ــد خری و رون
بــه طــوری کــه صــدای کارگــران باربــر هــم درآمــده کــه از 
ــان و ورود و  ــی بازاری ــع آن بی رغبت ــه تب ــازار و ب ــادی ب کس

ــد. ــه می کنن ــار گالی ــل ب ــل و نق حم
یکــی از باربــران بــازار بــزرگ اصفهــان در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار کیمیــای وطــن می گویــد: در شــغل باربــری 
ــدام  ــم و م ــرد ســرو کار نداری ــک ف ــا ی ــه ب ــل اینک ــه دلی ب
ــم  ــم، نمی توانی ــام می دهی ــف کار انج ــبه مختل ــرای کس ب
ــد  ــا مغــازه خاصــی مــا را بیمــه کن  بگوییــم کــه شــخص ی
ــرد در مشــاغل آزاد انجــام  ــر ف ــه ه ــه ای ک ــی بیم و از طرف
ــن در  ــدارد؛ همچنی ــی ن ــتوانه حمایت ــه پش ــد، هیچ گون ده
شــغل باربــری بــا توجــه بــه شــرایط ســخت و زیــان آور آن 
نســبت بــه مشــاغل دیگــر، بســیار زودتــر از نظــر جســمی 
ــچ  ــه در هی ــت ک ــی اس ــن در حال ــویم؛ ای ــوده می ش فرس
نهــاد و حتــی اداره کار بــرای مــا کارگــران امکانــات و 

ــت. ــده اس ــه نش ــر گرفت ــژه در نظ ــهیالت وی تس

     تسهیالت ویژه نداریم
محمــد عباســی می افزایــد: خــوب اســت مســئوالن ماننــد 
راننــدگان، قالیبافــان و صنایــع دســتی کــه بیمه هــای 
خــاص در نظــر گرفتنــد، بــرای باربــران نیــز بیمــه خاصــی با 

توجــه بــه شــرایط ســخت آن هــا در نظــر بگیرنــد. 
دیگــر باربــر بــازار اصفهــان هــم بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد 
 کــه اگرچــه چرخ هــای باربــری در اصفهــان پــالک ندارنــد 
ــر  ــر س ــادی ب ــچ نه ــت هی ــران حمای ــای ای ــه بازاره در هم
کارگــران باربــر گســترده نشــده اســت و ایــن کارگــران بــرای 

ــد، حتــی  مایحتــاج خــود و شــرایط ســخت کاری کــه دارن
ــه صــورت  ــد و ب ــه می کنن ــن حرف ــدان خــود را وارد ای فرزن

شــیفتی یــا جداگانــه بــه کار مشــغول هســتند.
    برخوردهای سلیقه ای

ــه  ــه ن ــران ک ــن کارگ ــد: ای ــر، می گوی ــی، بارب ــاس توفیق عب
ــود  ــوط می ش ــی مرب ــازمان خاص ــه اداره و س ــان ب حرفه ش
ــت  ــادی ثب ــن دســتگاه و نه ــه فعالیت هایشــان در بولت و ن
ــان روی  ــازار، بیشترش ــادی ب ــه کس ــه ب ــا توج ــود، ب می ش
ــبت  ــان نس ــته اند و درآمدش ــکار نشس ــتی ها بی ــرخ دس چ
ــد  ــان چن ــده و هزینه های ش ــف ش ــته نص ــال گذش ــه س ب
برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. کارگرانــی کــه عــالوه بــر 
ســختی کار بــا برخوردهــای ســلیقه ای مأمــوران شــهرداری 

نیــز مواجــه هســتند.
وی افــزود: مهم تریــن مشــکالت کارگــران باربــر، نبــود 
امنیــت شــغلی، برخوردهــای ســلیقه ای مأموران شــهرداری، 
ــه و ســختی های  بیمــه تأمیــن اجتماعــی، دســتمزد عادالن

آب و هــوا از جملــه زمســتان و تابســتان اســت.
بــه طــور تقریبــی در بــازار اصفهــان نزدیــک بــه 200 کارگرباربر 
کار می کننــد کــه البتــه تعدادشــان نســبت بــه ســال قبــل 

هــم افزایــش یافتــه اســت. 
هــر کارگــر باربــر بــا ایــن چرخ دســتی 4 تــا 5 نفــر را 
ــت  ــه پرداخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــی می ده خرج

ــت. ــی اس ــورت توافق ــه ص ــان ب اجرتش

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

اداره کار برای حمایت ازکارگران باربر قدمی بردارد

ــاه  ــر م ــون در ه ــه اکن ــری ک ــون یارانه بگی ــدود ۷۷ میلی ح
ــد  ــد، می توانن ــان دریافــت می کنن 45 هــزار و 500 هــزار توم
 در صــورت تمایــل یارانــه خــود را بــه امــور عام المنفعــه 
و خیرخواهانــه اهــدا کننــد. در ایــن ســال ها نماینــدگان 
ــعی در  ــی س ــران دولت ــی مدی ــان و حت ــس، کارشناس مجل

یارانه بگیــران داشــته اند؛  کاهــش لیســت 
ــده  ــل نش ــی حاص ــه مطلوب ــوز نتیج ــا هن  ام
و هــر مــاه بیــش از 3 هــزار میلیــارد تومــان از 
منابــع ناشــی از هدفمنــدی یارانه هــا و البتــه 
ــع عمومــی دولــت صــرف پرداخت هــای  مناب
اســت  حالــی  در  ایــن  نقــدی می شــود؛ 
ــی  ــان بررس ــس در جری ــی مجل ــه به تازگ ک

الیحــه بودجــه و تصویــب تبصــره )14( موضــوع هدفمنــدی 
یارانه هــا، پیشــنهادی دیگــر مطــرح کــرده کــه شــاید بتوانــد 
امــا  نقــدی منصــرف کنــد؛  از دریافــت  را  یارانه بگیــران 
ایــن پیشــنهاد حتــی اگــر اجرایــی شــود، موجــب کاهــش 
ــه  ــر مصوب ــا ب ــود. بن ــا نخواهــد ب ــدی یارانه ه ــه هدفمن هزین

ــه  ــرای اهــدای یاران ــران ب ــه یارانه بگی ــی ک ــس در صورت مجل
ماهانــه خــود بــه امــوری کــه تعییــن شــده بــرای شــهر یــا 
روســتای مشــخص مبــادرت کننــد، یارانــه آن هــا بــه بخــش 
مدنظــر اهــدا خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه مــردم 
می تواننــد یارانــه خــود را بــرای تقویــت زیرســاخت های 
عمومـــی و فعالیت هـــای عـام المنفعـــه در 
حوزه هــای علمــی، دانشــگاهی، آموزشــی، 
ورزشــی، فرهنگــی، اشــتغال زایی و کارآفرینــی 
هزینــه کننــد کــه در صــورت تمایــل در قالــب 
گروه هــای 500 نفــری پرداخــت خواهــد شــد. 
البتــه ایــن پیشــنهاد بــه یارانه بگیــران در 
ــه کــه  ــرار گرفت شــرایطی در تبصــره بودجــه ق
ــوری  ــت؛ همان ط ــدن آن نیس ــی ش ــرای اجرای ــی ب تضمین
ــی  ــر، بارهــا بندهــا و مفــاد متفاوت کــه طــی ســال های اخی
ــه  ــع ب ــرای تخصیــص مناب ــدی یارانه هــا ب در تبصــره هدفمن
بخش هــای مختلــف یــا حــذف یارانه بگیــران گنجانــده 

ــر فارســی ــی نشــده اســت. خب شــده، امــا اجرای

در حالــی کــه تــالش می شــد بــرای کنتــرل بــازار ســیمان 
قیمت هــا واقعی ســازی شــود، رئیــس انجمــن کارفرمایــان 
ــازار ســیمان  ــه ب ــف ب ــت ســیمان از بازگشــت تخفی صنع
ــر  ــی خب ــن محصــول معدن ــش قیمــت ای ــق افزای  و تعوی

داد. 
عبدالرضــا شــیخان بــا بیــان اینکــه بــا 
تمــام تالشــی کــه شــد در زمســتان دوبــاره 
کارخانه هــای ســیمان را بــا تخفیــف عرضــه 
ــه  ــی ک ــام تالش های ــا تم ــت: ب ــد، گف کردن
انجــام شــد و گزارش هایــی کــه از بــازار 
ســیمان تهیــه شــد، هنــوز بســتر بــرای 
ــای  ــه نرخ ه ــیمان ب ــت س ــدن قیم برگردان

ــت.  ــده اس ــم نش ــال 13۹3 فراه ــوب س مص
بــه طــور  اینکــه در مقطعــی  بــا وجــود  افــزود:  وی 
توســط  ســیمان  عرضــه  در  تخفیف هــا  امیدوارکننــده 
کارخانه هــا حــذف شــده بــود، امــا دوبــاره بــا وضعیتــی کــه 
در زمســتان بــه وجــود آمــد و رکــود ساخت وســاز موجــب 

ــف را  ــاه تخفی ــا از بهمن م کاهــش تقاضــا شــد، کارخانه ه
ــد. ــول بازگرداندن ــن محص ــه ای ب

 دبیــر انجمــن کارفرمایــان صنعــت ســیمان در ادامــه گفت: 
ــا گزارش هایــی کــه  ــان ســال ب ــا پای ــم بتوانیــم ت امیدواری
بــه دســت آمــده، مدیــران عامــل صنعــت ســیمان را قانــع 
 کنیــم کــه دیگــر نیــازی بــه تخفیــف نیســت 
و البتــه تــا ایــن هفتــه بــه آن هــا اولتیماتــوم 
ــه  ــد ک ــذف کنن ــود را ح ــف خ ــم تخفی دادی
رونــد قیمتگــذاری را بتوانیــم بــه شــکل 

مرغوب تــری پیگیــری کنیــم. 
وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
ــد  ــا تأیی ــای ســال ب ــا انته ــد ســیمان ت تولی
اظهــارات وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تاکنــون 
حــدود 5۸ میلیــون تــن ســیمان تولیــد شــده کــه 
ــون  ــه ۶0 میلی ــال ب ــان امس ــا پای ــود ت ــی می ش پیش بین
ــه ســال گذشــته کاهــش   تــن برســد کــه البتــه نســبت ب

دارد. ایسنا

ــی های  ــج بررس ــاره نتای ــی درب ــه توضیحات ــه ارائ ــات ب ــر ارتباط وزی
کمیتــه پیگیــری مصــرف حجــم اینترنــت پرداخــت و تاکیــد کــرد: 
ــی  ــا، تخلف ــک از اپراتوره ــچ ی ــه هی ــی های صورت گرفت ــق بررس طب

ــته اند.  ــه نداش ــن زمین در ای
محمــود واعظــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود در 
پاســخ بــه ســوالی کــه درخصــوص فیلترینــگ نرم افــزار مســیریاب 
WAZE مطــرح شــده بــود، گفــت: اگــر زمانــی یــک قاضــی حکمــی 

ــد؟  ــل می کنی ــالف آن عم ــما خ ــد، ش ده
ــن نرم افــزار وجــود  ــاره فیلترینــگ ای واعظــی ادامــه داد: آنچــه درب
داشــت حکمــی از دادســتانی بــود و ایــن تصمیــم در کارگــروه تعیین 
مصادیــق مجرمانــه رایانــه ای گرفتــه نشــده بــود؛ بلکــه یــک قاضــی 
در ایــن بــاره حکمــی را صــادر کــرده بــود و مــا بــا توجــه بــه اینکــه 
ایــن نرم افــزار جایگزین هــای متعــدد داشــته، ایــن دســتور را اجــرا 
ــن  ــی ای ــر زمان ــت: اگ ــال گف ــن ح ــات در عی ــر ارتباط ــم. وزی کردی
ــرای  ــا جایگزینــی ب ــوط می شــد ی ــه کســب و کارهــا مرب نرم افــزار ب
ــن خصــوص  ــی در ای ــا مذاکرات ــود م آن وجــود نداشــت، ممکــن ب
ــن  ــزار دارای جایگزی ــن نرم اف ــه ای ــی ک ــا زمان ــیم؛ ام ــته باش داش

اســت، چــرا بخواهیــم حتمــا از آن اســتفاده کنیــم؟ مهــر

ــوخت  ــای س ــزات جایگاه ه ــرفته ترین تجهی ــی از پیش ــم رونمای مراس
ــد.  ــزار ش ــزن برگ ــی رای ــای بین الملل ــز همایش ه ــان در مرک روز جه
ــوآ، در مراســم  ــرو ن ــل شــرکت پت ــر عام ــی، مدی ــردی تهران ــب ف حبی
ــه ۷  ــان اینک ــا بی ــن ب ــونو ژاپ ــرکت تاتس ــوالت ش ــی از محص رونمای
ــد  ــه بای ــش از 30 ســال دارد ک ــت بی ــن کشــور قدم ــزار پمــپ بنزی ه
بــا پمپ هــای جدیــد جایگزیــن شــود، گفــت: در گام نخســت 
ــو  ــا ن ــتند ب ــی هس ــه قدیم ــونو را ک ــت دوم تاتس ــتگاه های دس دس
ــه  ــا اشــاره ب ــوآ ب ــرو ن ــل شــرکت پت ــر عام ــم. مدی ــن می کنی جایگزی
ــت  ــان اس ــر جه ــران ۹ براب ــوخت در ای ــای س ــود جایگاه ه ــه کمب اینک
عنــوان کــرد: بایــد بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه از طریــق پمپ هــای 
افزایــش  برابــر   1.5 تــا  را  ســوختگیری  ظرفیــت  پیشــرفته کــه 

می دهنــد، کمبــود جایگاه هــای ســوخت را جبــران کنیــم. 
وی بــا اشــاره بــه فنــاوری مــدرن تجهیــزات جدیــد جهانــی جایگاه های 
ــش از  ــای بی ــونو در زلزله ه ــن تاتس ــای بنزی ــزود: پمپ ه ــوخت اف س
5 ریشــتر خــود بــه خــود قطــع می شــود و هنــگام بــروز بحران هایــی 
ماننــد زلزلــه تنهــا بــه ماشــین های مدیریــت بحــران ماننــد آمبوالنــس 
ــا  ــن خودروه ــه ای ــل ب ــه از قب ــی ک ــه کارت های ــا ارائ ــانی ب و آتش نش

ــب ــد. ایران جی ــه می ده ــات ارائ داده شــده، خدم

مدیــر اراضــی جهــاد کشــاورزی شــمال اســتان کرمــان از برخــورد بــا تغییــر 
غیرقانونــی کاربــری اراضــی کشــاورزی در کرمــان خبــر داد. قــدرت هللا باقدرت 
ــون واگــذاری اراضــی از بعــد از  ــدای زمــان اجــرای قان ــار داشــت: از ابت اظه
انقــالب تاکنــون، بالــغ بــر 10 هــزار مــورد واگــذاری در ســطح اســتان کرمــان 
ــاورزی  ــای کش ــرای طرح ه ــذاری ب ــزود: واگ ــت. وی اف ــه اس ــورت گرفت  ص
و غیرکشــاورزی طــی ســه ســال اخیــر درخصــوص بیــش از 3 هــزار هکتــار 
از اراضــی اســتان کرمــان کــه در خــارج از حریــم شــهرها و شــهرک ها واقــع 
ــوان کــرد: در ســه ســال اخیــر  شــده اند، صــورت گرفتــه اســت. باقــدرت عن
ــه در  ــای صورت  گرفت ــر واگذاری ه ــی ب ــرم نظارت ــره ف ــزار فق ــش از 5 ه بی
هیئــت نظــارت اســتان تکمیــل  و دربــاره آن هــا تصمیــم گیــری شــده اســت. 
ــوع  ــد مجم ــه در 25 درص ــای صورت گرفت ــرد: در واگذاری ه ــح ک وی تصری
ــال  ــه قب ــه و 30 درصــد اراضــی ک ــی صــورت گرفت ــال قطع ــا، انتق واگذاری ه
ــتناد  ــه اس ــان ب ــتان کرم ــارت اس ــت نظ ــوی هیئ ــود، از س ــده ب ــذار ش واگ
ــی دارد و مســترد  ــگاه قانون ــون تشــخیص مصلحــت نظــام جای ــه قان مصوب
ــل  ــر، تبدی ــه تغیی ــه هرگون ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدرت ب ــدند. باق ــت ش ــه دول  ب
و تجزیــه اراضــی کشــاورزی بــه غیــر از مــوارد ضــروری جــرم اســت، بیــان 
داشــت: قانــون جامــع تحــت عنــوان حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا 

در دســتور کار قــرار دارد کــه اجــرا کــردن آن الزامــی اســت. آخریــن خبــر

داستان فیلترینگ نرم افزار مسیریاب

قیمت جدیدترین محصول سایپا
در حــال حاضــر ســایپا کوییــک بــا ســه رنــگ ســفید، آبــی و قهــوه ای تولیــد خواهــد شــد. ســایپا هنــوز تاریــخ عرضــه و قیمــت دقیــق 

ایــن خــودرو را اعــام نکــرده اســت. بــا ایــن حــال قیمــت ســایپا کوییــک بیــن 3۰ تــا 38 میلیــون تومــان خواهــد بــود.

در قاب تصویر

برخورد جدی با تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کرمانرونمایی از پیشرفته ترین تجهیزات جایگاه های سوخت

حتما بخوانید!
3سیم کارت جدید وارد بازار می شود چهارشنبه   18  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 388 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای مدل 96 در بازار )تومان(

206 تیپ 2

20637.700.000 تیپ 5

GLX 405 30.000.000پژو

 GLX 405 پژو
دوگانه سوز

32.000.000

TU5 405 32.000.000پژو

20638.500.000 صندوقدار

20745.000.000 دنده ای

33.700.000

سیم کارت جدید وارد بازار می شود
ــرکت  ــراه ش ــن هم ــور تلف اپرات
توســعه ارتباطــات همــراه شــاتل 
منظــور  بــه  خــود  برنامــه  از 
ــد  ــدازی شــبکه نســل جدی راه ان
ایــران  همــراه  تلفــن   اپراتــور 
و عرضــه ســیم کارت های نســل 
جدیــد بــا قابلیــت برقــراری 
مکالمــه، تبــادل پیامــک و دسترســی بــه اینترنــت بــر پایــه 
رســمی  اعطــای  بــا  داد.  خبــر   4G و  3G فناوری هــای
 Full( »پروانــه نــوع اول اپراتــور مجــازی تلفــن همــراه«
ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــوی س MVNO( از س
رادیویــی بــه شــرکت توســعه ارتباطــات همــراه شــاتل، ایــن 
ــدازی  ــه منظــور راه ان ــور تلفــن همــراه، از برنامــه خــود ب اپرات
ــن  ــور تلف ــد اپرات ــن شــبکه نســل جدی نخســتین و کامل تری
ــا  ــد ب ــل جدی ــیم کارت های نس ــه س ــران و عرض ــراه ای هم
ــه  ــادل پیامــک و دسترســی ب قابلیــت برقــراری مکالمــه، تب
اینترنــت بــر پایــه فناوری هــای 3G و 4G خبــر داد. بنــا بــر 
 )Full MVNO( اول  نــوع  مجــازی  اپراتورهــای  اعــالم، 
 )Light MVNO( برخــالف اپراتورهــای مجــازی نــوع دوم
دارای تمــام امکانــات، تجهیــزات فنــی و هســته شــبکه تلفــن 
رادیویــی  زیرســاخت  به کارگیــری  بــا  و  بــوده  همــراه 
شــبکه های تلفــن همــراه موجــود، خدمــات نوآورانــه و 

متمایزی را به مشترکان خود ارائه می کند. ایسنا

پرداخت سود سهام عدالت از سال ۹۶
ــی 10  ــد: بالتکلیف ــازی می گوی ــازمان خصوصی س ــس س رئی
ســاله مشــموالن ســهام عدالــت پایــان یافــت و ســود ســهام 

ــده پرداخــت می شــود.  مشــموالن از ســال آین
میرعلــی اشــرف عبــدهللا پوری حســینی در مراســم رونمایــی 
ــه  ــروز ب ــرد: ام ــان ک ــت بی ــرح ســهام عدال از ســاماندهی ط
بالتکلیفــی حــدود 50 میلیــون از هم میهنانمــان پایــان دادیــم 
و پــس از 10 ســال وضعیــت ســهام عدالــت ســاماندهی شــد. 
ــت  ــهام عدال ــرای س ــازی را ب ــارت آزادس ــتفاده از عب وی اس
ــون  ــه تاکن ــی ک ــی از موضوعات ــت: یک ــت و گف ــق ندانس دقی
ــارت  ــه از عب ــع از آن می شــود ک ــده و مان ــف مان ــدون تکلی ب
ــر  ــون نف ــم، نحــوه حضــور 4۹ میلی آزادســازی اســتفاده کنی
در مجامــع عمومــی شــرکت های واگذارشــده اســت. تاکنــون 
ــازمان  ــی س ــده، ول ــوب نش ــر مص ــن ام ــرای ای ــکاری ب راه
ــه  ــری ارائ ــرای تصمیم گی ــی را ب ــازی راهکارهای خصوصی س
ــوص  ــن خص ــریع تر در ای ــه س ــر چ ــم ه ــرده و امیدواری ک
ــن  ــه دو دهــک پایی ــان اینک ــا بی ــری شــود. وی ب تصمیم گی
جامعــه )اعضــای کمیتــه امــداد و بهزیســتی( مالــک تمامــی 
ــر  ــک دیگ ــار ده ــرای چه ــت: ب ــتند، گف ــود هس ــهام خ س
جامعــه از امــروز 530 هــزار تومــان از محــل ســود سهامشــان 
شــارژ می شــود و مالــک مجــازی ایــن بخــش از ســهام یــک 

میلیــون تومانــی خــود هســتند. اقتصــاد آنالیــن

امضای ۱۲ قرارداد تولید برند خارجی در ایران
ــت  ــن وضعی ــریح آخری ــا تش ــر کار ب ــتغال وزی ــاون اش مع
جمعیــت شـــاغل، فعــال و نــرخ مشـــارکت گفـــت: بــا 
ــرای 3۸0  ــم ب ــی می توانی ــارد تومان ــرمایه گذاری 500 میلی س
هــزار نفــر در بخــش پوشــاک کشــور اشــتغال ایجــاد کنیــم. 
ــدود  ــاک ح ــش پوش ــت: بخ ــار داش ــوری اظه ــی منص عیس
ــر در  ــزار نف ــدود 540 ه ــزوده دارد و ح ــد ارزش اف ۹00 درص
ایــن صنعــت در کل کشــور اشــتغال دارنــد. در جهــت توســعه 
هفتــه  پوشــاک  صنعــت  در  اشــتغال زایی  ظرفیت هــای 
گذشــته 12 قــرارداد بیــن تولیدکننــدگان داخلــی و برندهــای 
ــا در  ــن برنده ــاک ای ــد پوش ــا تولی ــد ت ــد ش ــی منعق خارج
ــورت  ــور ص ــارج از کش ــل و خ ــروش در داخ ــرای ف ــران ب ای
گیــرد. منصــوری در ایــن نشســت همچنیــن گفــت: در جهــت 
ــدام  ــرای اق ــای اشــتغال، پیشــنهادهایی ب توســعه ظرفیت ه
ــن پیشــنهادها  ــه یکــی از ای ــل طــرح اســت ک مشــترک قاب
تدویــن ســند ملــی اشــتغال بــه منظــور کاهــش ســاالنه 0.۸ 
نــرخ بیــکاری در برنامــه ششــم توســعه اســت و بــا همــکاری 
برنامــه   وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان 
و بودجــه انجــام می شــود. وی خواســتار اعمــال مشــوق های 
بیمــه ای بــرای کارفرمایــان، اشــتغال بــه کار دانش آموختــگان 
دانشــگاهی تحــت عنــوان کارورز و ایجــاد نهادهــای رگوالتوری 

رســته ای شــد. مهر

 کاهش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت زعفران
نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران از کاهــش 150 هــزار 
تومانــی قیمــت ایــن محصــول نســبت بــه هفتــه قبــل خبــر 
داد و گفــت: حجــم معامــالت زعفــران در بــازار کاهــش یافتــه 
اســت. غالمرضــا میــری از کاهــش حــدود 150 هــزار تومانــی 
ــته  ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــران نس ــرم زعف ــر کیلوگ ــت ه قیم
ــه  ــه هفت ــرخ ایــن کاال نســبت ب ــار داشــت: ن ــر داد و اظه خب
قبــل بســته بــه نــوع محصــول بیــن 2 تــا 3 درصــد کاهــش 
ــران را در حــال  ــرم زعف ــه اســت. وی قیمــت هــر کیلوگ یافت
حاضــر دســت کم 4 میلیــون و 300 هــزار تومــان و حداکثــر 5 
میلیــون و ۶00 هــزار تومــان اعــالم کــرد. نایب رئیــس شــورای 
ــی از  ــرخ را یک ــالی س ــالت ط ــش معام ــران کاه ــی زعف مل
ــوان کــرد. میــری در بخــش دیگــری از  ــل ایــن امــر عن دالی
ســخنان خــود دربــاره آمــار صــادرات زعفــران در ســال  جــاری 
ــد  ــار جدی ــرک آم ــوز گم ــفانه هن ــت: متاس ــار داش ــز اظه نی
صــادرات ایــن محصــول را اعــالم نکــرده و آخریــن آمــار مــا 
در ایــن زمینــه مربــوط بــه پایــان آذرمــاه اســت. اقتصــاد روز

 افزایش ۵ درصدی مصرف برق 

در بخش صنایع
ــش  ــط افزای ــت: متوس ــرو گف ــر نی ــرژی وزی ــرق و ان ــاون ب مع
مصــرف بــرق در ســال جــاری حــدود 2.4 درصــد ثبــت شــده؛ 
امــا ایــن میــزان بــرای بخــش صنعــت بیــش از 5 درصــد بــوده 
ــا بیــان اینکــه تولیــد در بخــش  اســت. هوشــنگ فالحتیــان ب
ــرق  ــت ب ــرد: صنع ــار ک ــد، اظه ــور باش ــد صادرات مح ــرق بای ب
ــی  ــد. زمان ــته باش ــده داش ــه آین ــی ب ــد نیم نگاه ــه بای همیش
فرامی رســد کــه ایــن صنعــت در حــوزه احــداث پســت و 
ــن  ــد؛ در ای ــباع می رس ــه اش ــال و ... ب ــوط انتق ــروگاه و خط نی
هنــگام، نبایــد اجــازه داد کــه عمــده ایــن ظرفیت هــای معطــل 

ــا ــد. ایرن ــتفاده بمان و بی اس

استاندار اصفهان مطرح کرد:

 توسعه فرودگاه و قطار سریع السیر 

دو مشکل بزرگ اصفهان

کیمیای وطن

اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــی  ــه دولت ــدن بودج ــر ش دوبراب
ــت:  ــده گف ــال آین ــتان در س اس
واحــد   1020 در ســال جــاری 
بحــران زده در ســطح اســتان 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــوع ۸ ه ــه در مجم ــدند ک ــایی ش شناس

ــد.  ــت ش ــا پرداخ ــه آن ه ــهیالت ب تس
رســول زرگرپــور در گردهمایــی اعضــای اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اقدامــات صورت گرفتــه از حــوزه 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان بیــان داشــت: اقتصــاد مقاومتــی 
عمـرانـی سـرمایه گـــذاری  طرح هـــای  دارد؛  محـــور  ســه 
واگــذاری  و  اقتصــاد مقاومتــی  اهــداف  بــا  طرح هایــی 

خصوصــی.  بخــش  بــه  نیمه تمــام  طرح هــای 
بــه گفتــه وی، از میــان 10۹ طــرح آمــاده واگــذاری، 30 طــرح 
ــا،  ــن طرح ه ــذاری ای ــت از واگ ــدف دول ــده و ه ــذار ش واگ
اتمــام طــرح بــود و حتــی بعضــی طرح هــا بــا قیمــت پایینــی 

آمــاده واگــذاری شــد. 
ــه ویژگی هــای  ــا توجــه ب اســتاندار اصفهــان اظهــار داشــت: ب
ــور  ــاون اول رئیس جمه ــان، از مع ــتان اصفه ــادی اس اقتص
ــتاد  ــن س ــر معی ــاد، وزی ــر اقتص ــه وزی ــم ک ــت کردی درخواس

ــان باشــد. ــی اســتان اصفه اقتصــاد مقاومت
ــرد  ــاره ک ــان اش ــتان اصفه ــکالت اس ــی از مش ــه بعض   وی ب
قطــار  بهشـــتی،  فـــرودگاه شـــهید  توســـعه  افــزود:  و 
سریع الســیر و بعضــی دیگــر از پروژه هــا از جملــه مشــکالت 

اســتان در ســال جــاری بــود. 
ــت  ــه نخس ــان رتب ــه اصفه ــان اینک ــا بی ــه ب ــور در ادام زرگرپ
کوچــک  بنگاه هــای  بــه  تســهیالت  ارائــه  در  را   کشــور 
و متوســط کســب کــرده، تاکیــد کــرد: در مجمــوع 1۷00 واحــد 

تولیــدی، در اســتان از تســهیالت دولتــی بهره منــد شــدند.

 مالیات استان اصفهان 

کمترین رشد را خواهد داشت
کیمیای وطن گردهمایــی ســاالنه اعضــای اتــاق بازرگانی 
رئیس جمهــور  اقتصــادی  مشـــاور  بــا حضــور   اصفهــان 
اتــاق  نماینــدگان   اســتاندار اصفهــان، شــهردار و هیئــت 
و فعــاالن اقتصــادی در ســالن همایش هــای بین المللــی 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان، در ایــن مراســم در رابطــه بــا فعالیــت اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان در دوره جــاری هیئــت نماینــدگان گفــت: 
 بــه  واســطه انســجام بیــن هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
 در حــال حاضــر 11 کمیســیون فعــال در اتــاق بازرگانــی 
ــش از ۸00  ــه دارد و بی ــه ۶2 کمیت ــد ک ــه می کن ــام  وظیف انج

ــد.  ــش می دهن ــا را پوش ــن کمیته ه ــر ای نف
وی افــزود: در ابتــدای امــر قــول دادیــم اتــاق بازرگانــی بــرای 
ــته  ــال گذش ــول دو س ــد و در ط ــان باش ــردم اصفه ــه م هم
تعــداد جالــب  توجهــی از همشــهریان اصفهانــی، اصحــاب کار 

و تولیــد و صنعتگــران بــه جمــع مــا در اتــاق پیوســتند.
موافقــت  و  صورت گرفتــه  پیگیری هــای  بــا  افــزود:  وی 
مدیــر کل دارایــی اســتان اصفهــان، 100 درصــد جرائــم 
نقــدی  بدهــی  پرداخــت  بــا  مالیاتــی  مراجعه کننــدگان 

بخشــیده شــد. 
ــه  ــرات صورت گرفت ــه مذاک ــی اســتان ب ــاق بازرگان ــس ات رئی
بــا دادگســتری اشــاره کــرد و افــزود: بــر اســاس ایــن 
ــورت  ــه  ص ــادی ب ــاالن اقتص ــی فع ــع قضای ــرات مجم مذاک
مجــزا راه انــدازی شــد تــا هیــچ فعــال اقتصــادی، مجبــور بــه  
صــرف وقــت زیــاد در رونــد اجرایــی احــکام قضایــی نشــود. 
ســهل آبادی همچنیــن اظهــار داشــت: بــا پیگیری هــای 
صورت گرفتــه و موافقــت مدیــر کل دارایــی اســتان اصفهــان 
ــت  ــا پرداخ ــی ب ــدگان مالیات ــم مراجعه کنن ــد جرائ 100 درص

ــدی، بخشــیده شــد.  ــی نق بده
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: کمتریــن میــزان رشــد مالیاتــی در 

کشــور، در ســال آتــی در اصفهــان ثبــت خواهــد شــد.

افزایش ۱۰ درصدی نرخ کبابی های اصفهان
رئیــس اتحادیــه رســتوران داران اصفهــان از آمادگــی پذیرایــی 
ــر  ــوروز ۹۶ خب ــی، رســتوران و جوجه کبابــی در ن 450 چلوکباب
ــهر  ــتوان ها در ش ــی از رس ــذای بعض ــت غ ــت: قیم داد و گف
اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته 5 تــا 10 درصــد افزایــش 

داشــته اســت. 
ــان 300  ــهر اصفه ــه در ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــین مل حس
چلوکبابــی، ۸0 رســتوران و ۷0 مرکــز جوجه کبابــی دارای 
ــه  ــت عرض ــت: قیم ــار داش ــد، اظه ــت می کنن ــوز فعالی مج
غــذای ســالم در ایــن مراکــز بنــا بــر رتبــه، اســتفاده از درجــه 
مــواد اولیــه و ممتــاز بــودن از 4 تــا 1۶ هــزار تومــان تعییــن 

شــده اســت. 
ــتوان ها  ــی از رس ــذای بعض ــت غ ــه قیم ــان اینک ــا بی وی ب
ــا 10 درصــد  در شــهر اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته 5 ت
ــل  ــه دلی ــا ب ــش نرخ ه ــن افزای ــت: ای ــته، گف ــش داش افزای
 گرانــی مــواد اولیــه، رشــد قیمــت حامل هــای انــرژی 

و دستمزد کارگران بوده است.
 رئیــس اتحادیــه رســتوران داران اصفهــان در پاســخ بــه اینکــه 
ــد  ــه چن ســال گذشــته در رســتوران ها و چلوکبابی هــا شــهر ب
نفــر مســافر غــذا ارائــه شــده، یــادآور شــد: اداره بازرگانــی آمار 
ســال گذشــته را بــه مــا ارائــه نکــرده؛ امــا طــی دو ســال قبــل 
از 13 میلیــون مســافر کــه بــه اســتان اصفهــان ســفر کــرده 
بودنــد، حــدود 10 میلیــون گردشــگر از غذاهــای مطلــوب ایــن 

ــد.  مراکــز اســتفاده کرده ان
ــی های  ــوروز بازرس ــاله در ن ــر س ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــال ت ــفند امس ــان از 15 اس ــتان اصفه ــت اس اداره بهداش
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــاز می ش ــده آغ ــال آین ــن س فروردی
ــه  ــر هفت ــول ســال، ه ــه در ط ــه ک ــر از بازرســان اتحادی ۹ نف
ــتوران ها  ــا و رس ــذا در کبابی ه ــه غ ــز عرض ــت مراک ــر فعالی ب
ــر روز  ــز ه ــوروز نی ــد، در ن ــارت می کنن ــان نظ ــهر اصفه در ش
ــام  ــدام را انج ــن اق ــت ای ــان اداره بهداش ــا بازرس ــراه ب  هم

می دهند. ایمنا

سیمان به مدار ارزانی برگشتپیشنهاد مجلس برای اهدای یارانه به نیازمندان
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حتما بخوانید!
خدمت رسانی مناسب به مسافران...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 داریــوش وکیلــی، مدیــر کل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
ــان  ــه جوان ــوع ک ــن موض ــرح ای ــا ط ــان، ب ــتان اصفه اس
ــی  ــرای معرف ــازی ب ــای مج ــت فض ــد از ظرفی  می توانن
 و گســترش ســبک زندگــی شــهدا و فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت، به ویــژه بــرای نســل های آینــده اســتفاده 
کننــد و در ایــن زمینــه گام بردارنــد، گفــت: شــهدای مــا، 
ــش از  ــان بی ــتان اصفه ــتند. اس ــی هس ــان واقع قهرمان
ــر  ــه اگ ــرده ک ــم اســام ک ــع حــرم تقدی 95 شــهید مداف
ــش  ــا داع ــورمان ب ــد در کش ــروز بای ــد، ام ــا نبودن آن ه

می جنگیدیــم. 
ــتان  ــهید در اس ــزار ش ــه 975 گل ــان اینک ــا بی ــی ب وکیل
ــر در  ــزار پیک ــش از 8 ه ــزود: بی ــان وجــود دارد، اف اصفه
گلســتان شــهدای اصفهــان مدفــون هســتند. 95 درصــد 
ــده اند و 85  ــاماندهی ش ــتان س ــهدا در اس ــای ش گلزاره
ــارکت  ــه مش ــاز ب ــه نی ــده ک ــاماندهی نش ــوز س ــزار هن گل

ــم اســت. ــن ُمه ــه ای ــرای رســیدن ب مســئوالن ب
 مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان  
گلســتان شــهدای اصفهــان را یــک مرکــز فرهنگــی بــزرگ 
ــم درجلســه  ــه داد: امیدواری ــرد و ادام ــام ب ــان ن در اصفه

ــوزه  ــی اســتان، قســمتی از باغ م ــگ عموم شــورای فرهن
مــوزه شــهدا  بــه  اصفهــان  اســتان  مقــدس  دفــاع 

ــد.  ــاص یاب اختص
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه وجــود مــوزه کوچک شــهدا در 
کنــار اداره کل بنیــاد شــهید اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: 
ســالیانه بیــش از 8 هــزار دانش آمــوز، دانشــجو، شــهروند 

و میهمانــان نــوروزی از ایــن مــوزه دیــدن می کننــد.
    وارددستهبندیسیاسینمیشویم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بنیــاد شــهید در هیچ دســته بندی 
هم اکنــون  گفــت:  شــد،  نخواهــد  وارد  سیاســی 
ــتان  ــر در اس ــهید مفقوداالث ــزار ش ــک ه ــای ی خانواده ه
اصفهــان چشــم انتظار بازگشــت شهدایشــان هســتند.

ــه اینکــه بنیــاد شــهید بیــش از 700  ــا اشــاره ب  وکیلــی ب
ــت  ــایی و تح ــر را شناس ــاز و ایثارگ ــهید، جانب ــد ش فرزن
ــر 14  ــال حاض ــزود: در ح ــت، اف ــرار داده اس ــت ق حمای
ــه دســتمان  ــان ب هــزار وصیت نامــه از کل شــهدای اصفه

رســیده اســت. 
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان 
از برگــزاری مســابقه »نامــه ای بــه شــهید« بــه مناســبت 
روز شــهدا خبــر داد و اظهــار کــرد: ایــن مســابقه در ســطح 

دانش آمــوزان مــدارس اســتان اجــرا خواهــد شــد. 

وکیلــی بــا اشــاره بــه دائمــی شــدن الیحــه جامــع 
خدمــات ایثارگــران بــا تصویــب نماینــدگان مجلــس اظهار 
ــی  ــهیدی کم لطف ــواده ش ــه خان ــتگاهی ب ــر دس ــرد: اگ ک
ــه  ــند ب ــن باش ــت؛ مطمئ ــی آن هاس ــد از بی توفیق می کن
ــواده شــهید، خــود شــهید هــم حضــور دارد.  ــراه خان هم
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان 
اداره کل بنیــاد شــهید را همــراه و همــدل بــا بنیــاد حفــظ 
ــد  ــان و تأکی ــدس بی ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش آث
ــزار و  ــک ه ــردان، ی ــده گ ــچ اســتانی 600 فرمان ــرد: هی ک

189 جانبــاز 70 درصــد بــه بــاال، گلــزار شــهدایی کــه یــک 
مجموعــه فرهنگــی غنــی در مرکــز اســتان باشــد، نــدارد.
ــب ــمعق ــدسه ــاعمق ــوزهدف ــاختباغم     درس

هســتیم
مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
ــره ســرداران و 23  ــزاری کنگ ــن از برگ ــان همچنی اصفه
هــزار و 500 شــهید اســتان در ســال 97 خبــر داد و 
گفــت: جلســات هماهنگــی و پیگیــری ایــن اجاســیه 
بــا حضــور ســپاه صاحب الزمان)عــج( و اداره کل بنیــاد 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــام اس ــال انج ــتان در ح ــهید اس ش
ــار دیگــر  ــم را ب ــن کنگــره عظی ــم ای در ســال 97 بتوانی

ــم. ــزار کنی برگ
 وکیلــی دربــاره مشــارکت اداره کل بنیــاد شــهید و 
ــر  ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــا اداره کل بنی ــران ب ــور ایثارگ ام
ــل  ــاخت و تکمی ــرای س ــدس ب ــاع مق ــای دف ارزش ه
باغ مــوزه دفــاع مقــدس اصفهــان اظهــار کــرد: باغ مــوزه 
دفــاع مقــدس اصفهــان از کارهایــی اســت کــه بــا وجود 
ــژه  ــان در همــه عرصه هــا به وی پیشــتازی اســتان اصفه
ــه  ــاده ک ــر عقب افت ــتان های دیگ ــدس، از اس ــاع مق دف
ــای  ــده و حمایت ه ــه وجــود آم ــاق ب ــا وف ــم ب امیدواری

ــه شــود. ــر گرفت ــرای آن در نظ ــار الزم ب اســتاندار اعتب

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان مطرح کرد:

برگزاری کنگره ملی سرداران شهید استان اصفهان در سال 97

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناصفهانمطرحکرد:

 41 ناحیه و منطقه آموزش و پرورش اصفهان 

میزبان مسافران نوروزی

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

ــان  ــکان فرهنگی ــتادهای اس س
در اســتان اصفهــان از هــر نظــر 
مســافران  پذیــرش  آمــاده 
کل  مدیــر  هســتند.  نــوروزی 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
اصفهــان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه همــه ســاله اســتان 
اصفهــان میزبــان مســافران نــورزی اســت، اظهــار کــرد: 
ــب  ــز مناس ــزی و تجهی ــل تمی ــه دلی ــوروزی ب ــافران ن مس
ــا  ــن مکان ه ــکان در ای ــه اس ــل ب ــی تمای ــای آموزش واحده
ــواده  ــرش خان ــا پذی ــت ب ــه اولوی ــود اینک ــا وج ــد و ب را دارن
فرهنگیــان اســت، امــا تعــداد زیــادی از افــرادی کــه پذیــرش 
ــن  ــا در ای ــتند؛ م ــی هس ــای غیرفرهنگ ــوند، خانواده ه می ش
خصــوص آمادگــی ارائــه خدمــت بــه تمامــی مســافران 
نــورزی را داریــم. محمدحســن قائدیهــا تاکیــد کــرد: تاکنــون 
چندیــن جلســه ســتاد اســکان در نواحــی و مناطــق اســتان 
اصفهــان برگــزار و اقدامــات الزم درخصــوص آماده ســازی 
مــدارس انجــام شــده و ســتادهای اســکان فرهنگیــان 
ــافران  ــرش مس ــاده پذی ــر آم ــر نظ ــان از ه ــتان اصفه در اس
ــف  ــار نص ــه دی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــوروزی هس ن
ــر  ــود از سراس ــان خ ــال از مهمان ــول س ــام فص ــان در تم جه
کشــور پذیرایــی می کنــد، افــزود: هــر ســاله اســتان اصفهــان 
ــوروزی اســت  ــون مســافر ن ــش از 2 میلی شــاهد حضــور بی
کــه بــه صــورت عبــوری یــا مقصــد نهایــی ایــن دیرینه شــهر 
را انتخــاب می  کننــد. وی بیــان داشــت: آمــوزش و پــرورش 
ــه مســافران  ــوروز ب ــه در ن ــی ک ــر ارگان های ــد دیگ ــز همانن نی
ــات  ــته اقدام ــای گذش ــی ماه ه ــد، ط ــت می کنن ــه خدم ارائ
زیــادی را در ایــن زمینــه انجــام داده و آمــاده پذیــرش 
مســافران نــورزی در 41 ناحیــه و منطقــه آمــوزش و پــرورش 

ــت. ــتان اس اس

 جشنواره اختراعات کشوری 

در کرمان برگزار می شود
رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان کرمــان از برگــزاری جشــنواره 
ــر  ــان خب ــهر کرم ــده در ش ــال آین ــوری در س ــات کش اختراع
داد. علیرضــا ســعیدی همچنیــن اظهــار کــرد: مرکــز نــوآوری 
اســتان کرمــان بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ــدف آن  ــده و ه ــیس ش ــگان تأس ــاد نخب ــتانداری و بنی اس
ایده هــای  بــه  شــتاب دهی  و  اســتارت تاپ ها  برگــزاری 

ــه اســت. ایســنا فناوران

اخبار کوتاه

 خدمت رسانی مناسب 

به مسافران شهرستان برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــی  ــتاد هماهنگ ــه س جلس
ــتان  ــفر شهرس ــات س خدم
برخــوار بــا حضــور دکتــر 
الهیــاری، مدیــر کل محترم 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــه  دســتی و گردشــگری اســتان و اعضــای ســتاد ب
ریاســت فرمانــدار شهرســتان برخــوار تشــکیل شــد.

 اســفندیار تاجمیــری، فرمانــدار برخــوار، ضمــن 
اشــاره بــه فرهنــگ ایرانــی و ایجــاد مــوج ســفرهای 
ــت:  ــه گف ــه از آن در جامع ــاط حاصل ــوروزی و نش ن
ــا توجــه بــه مــوج جابجایی هــا در نــوروز می طلبــد  ب
تــا شهرســتان برخــوار نیــز در زمینــه خدمات رســانی 
مناســب و جــذب مســافران تــاش مضاعــف در این 

خصــوص را داشــته باشــد. 
وی گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و محدودیت هــای 
اصفهــان  کانشــهر  کنــار  در  برخــوار   شهرســتان 
ــان  ــه میهمان ــته ب ــانی شایس ــام خدمت رس و اهتم
اطاع رســانی  تدویــن،  مقولــه  ســه  در   نــوروزی 
و معرفــی، پیش بینــی خدمــات و پشــتیبانی و 
تأمیــن خدمــات انتظامــی و ترافیکــی مناســب 

دارد.  ضــرورت 
تاجمیــری بــا تأکید بــر جایــگاه حکومتــی هماهنگی 
بیــن بخشــی ســتاد خدمــات ســفر بــر جدیــت همــه 
ــر تســهیات ســفرهای  دســتگاه های مســئول در ام
ــوق  ــه حق ــد کــرد و خواســتار توجــه ب ــوروزی تأکی ن
اجتماعــی و شــهروندی و پاســخ بــه انتظــارات 

ــان شهرســتان شــد. گردشــگران و میهمان

 89 نصب انشعاب آب 

در منطقه شاهین شهر و میمه

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــه  ــاب منطق ــنل آب و فاض ــش پرس ــاش و کوش ــا ت ب
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 89 فقــره انشــعاب آب 

ــد. ــب ش ــتان نص ــن شهرس ــاه 95 در ای در بهمن م
ــز  ــدد، گ ــداد انشــعاب در شاهین شــهر 45 ع ــن تع  از ای
20 عــدد، الیبیــد 7 عــدد، میمــه 8 عــدد و وزوان 9 عــدد 

انشــعاب نصــب شــده اســت. 
ــد از آب  ــترکان می توانن ــعابات مش ــن انش ــب ای ــا نص ب

ــد. ــتفاده کنن ــالم اس ــتی و س بهداش

اخبار کوتاه

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا 

فرمانــدار شهرســتان شــهرضا گفــت: امســال 28 طــرح 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر و 130 طــرح در جهــت ارتقــای امنیت 
و پاک ســازی مناطــق آلــوده و کنتــرل ورودی و خروجی هــا 

در شــهرضا اجــرا شــد. 
محســن گابــی در جلســه شــورای هماهنگی 
ــا مــواد مخــدر شــهرضا گفــت: در  ــارزه ب مب
ایــن مــدت 700 نفــر توزیع کننــده قاچاقچــی 
و  مــواد مخــدر دســتگیر  و حمل کننــده 
نظــارت قوی تــری بــر کشــت خشــخاش و 
شــاهدانه و عملکــرد دکه هــا و قهوه خانه هــا 

ــت:  ــار داش ــهرضا اظه ــتان ش ــدار شهرس ــد. فرمان ــام ش انج
جامعــه و خانــواده بایــد بــه فــرد رهایــی یافتــه از بنــد اعتیــاد 
بــا دیــد مثبــت نگریســته و ایــن امــر نیازمنــد فرهنگ ســازی 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــت. گاب ــوب اس مطل
ــواد مخــدر در ورودی شــهرضا توســط  ــن م ــار ُت ســاالنه چه

ــف  ــه کش ــی رامش ــهید امام ــگاه ش ــی پاس ــوران انتظام مأم
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــی از کشــف 2 ه ــط می شــود. گاب و ضب
کاالی قاچــاق در ایســت و بازرســی شــهید امامــی خبــر داد 
و افــزود: طــرح آرامــش بــه منظــور دســتگیری افــراد معتــاد 
و ســارق در نــوروز و ایجــاد آرامــش شــهروندان و مســافران 
نــوروزی اجــرا می شــود. وی ضمــن تأکیــد 
 30 افــزود:  خرده فروشــان  دســتگیری  بــر 
جلســه آموزشــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر برگــزار 
ــرکت  ــات ش ــن جلس ــر در ای ــه 1500 نف ــد ک ش
ــوع  ــش از 450 ن ــود بی ــی از وج ــد. گاب کرده ان
مــواد مخــدر روانگــردان خبــر داد و گفــت: افــراد 
ــه  ــان ب ــیاه و جوان ــواد س ــه م ــتر ب ــن بیش ُمس
مخدرهــای صنعتــی گرایــش دارنــد. وی افــزود: افــراد مبتــا 
بــه مــواد مخــدر، ناخواســته بــه ایــن دام افتــاده و وظیفــه مــا 
کمــک بــه بهبــود آن هاســت. فرمانــدار شــهرضا اظهار داشــت: 
ارائــه کلیپ هــا و آموزش هــای مناســب در مقاطــع مختلــف 

ــت. ــروری اس ــوزان ض ــرای دانش آم ــی ب تحصیل

اجرایی شدن ۲8 طرح مبارزه با مواد مخدر در شهرضا

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

فرمانــده یــگان امنیتــی میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان 
ــرد:  ــار ک ــن اظه ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
ــاد و از  ــتان زی ــتان اردس ــی در شهرس ــای تاریخ ارزش ه

ــه  ــت ک ــوردار اس ــادی برخ ــیت زی حساس
ــد.  ــنگین می کن ــا را س ــه م ــن وظیف ای

ســـرهنگ عبدالرضـــا عرب بافـرانـــی در 
حاشــیه جلســه انجمــن میــراث فرهنگــی 
یــگان  اردســتان گفــت:  فرمانــداری  در 
حفاظــت وظیفــه دارد بــه منظــور محافظــت 
از ابنیه هــا و آثــار تاریخــی چــه ملمــوس و 

ــد.  ــت کن ــوس فعالی ــه غیرملم چ
وی افــزود: ایــن یــگان وظیفــه دارد امنیــت گردشــگری و 
ــت ســیر  ــار تاریخــی و امنی حفاظــت از نمایشــگاه های آث
تــردد گردشــگر و جابه جایــی اشــیای تاریخــی را بــر عهــده 
ــا ایجــاد پایگاه هایــی کــه در شهرســتان های  گیــرد و مــا ب

اســتان اصفهــان وجــود دارد، ایــن مهــم را عملیاتــی 
می کنیــم. عرب بافرانــی بــا بیــان اینکــه امنیــت آثــار 
ــد  ــب خواه ــات مناس ــتلزم امکان ــی مس ــای تاریخ و بناه
بــود، تصریــح کــرد: تاکنــون ایــن مهــم انجــام شــده و بــا 
ــای  ــری انجمن ه ــی و به کارگی ــری و خودروی ــزات نف تجهی
ــاد  ــازمان های مردم نه ــی و س ــراث فرهنگ می
کــه حامــی هســتند، ایــن رونــد ادامــه داشــته 
اســت. وی در ایــن خصــوص افــزود: 31 
پایــگاه فعــال بــه منظــور حفــظ و حراســت از 
آثــار و ابنیه هــای تاریخــی در اســتان اصفهــان 
فعالیــت دارنــد کــه در یکســال گذشــته ســه 

پایــگاه افتتــاح شــده اســت. 
ــح کــرد: بناهــای تاریخــی اردســتان از  ــی تصری عرب بافران
بعــد امنیتــی بــا وجــود حساســیت مردمــی و ســازمانی در 
اســتان ســرآمد و جرائــم آن انــدک اســت؛ لــذا در صــورت 
کوچک تریــن مــوردی مــردم و مســئوالن خــود پیگیــر 

موضــوع هســتند.

در شهر

»آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

لذامشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در 

متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبتبهفاصله15روزآگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از 

اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

شماره  محمد  فرزندعلی  بیدگلی  کنعانی حسن آقای   : 5026-95/11/20هیأت  شماره5027و  1(رأی 

شناسنامه24 و خانم رضوانصانعیبیدگلی فرزند باقر شماره شناسنامه 7638  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 222.5 مترمربع شماره پاک 2975 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معینآباد

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
2(رأی شماره5032-95/11/20 هیأت : آقای علیاکبرنوریانبیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 

8230 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 197.08 مترمربع شماره پاک 2976فرعی مجزا از پاک 3 اصلی 

واقع در معینآبادبیدگل بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  حسینعلی نوریان 

3(رأی شماره5014و5013-95/11/20 هیأت : آقای محسنرصافیان فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 

ششدانگ    ، )بالمناصفه(    241 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  مقدم  قاسمی مهدیه خانم  و   5624

یکبابخانه به مساحت 81.86 مترمربع شماره پاک 20فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پاک 108اصلی 

واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مریم عزیزالهی

فرزند سیدرضا شماره  بیدگلی  زاده  سیدحسینمحسن آقای   : هیأت   95/11/20-5021 4(رأی شماره 

شناسنامه 7804  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73.40 مترمربع شماره پاک 1فرعی مجزا از پاک 

129اصلی واقع دراماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمد سالمی پور
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  ابوالفضلکشتکار آقای  : شماره5015-95/11/20هیأت  5(رأی 

1250122694  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106.5 مترمربع شماره پاک 49فرعی مجزا از شماره13 

فرعی از پاک 285اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر کشتکار

عباس  فرزند  بیدگلی احمدی تقی محمد آقای   : هیأت  5025و5023و95/11/20-5024  شماره  6(رأی 

شماره شناسنامه 1250053005 و خانم فاطمهاحمدیبیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 6190022529 

از   به نسبت 3 و2 و1 دانگ مشاع  بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 356  اکرم مشتکی  و خانم 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت143.86 مترمربع شماره پاک 13فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پاک 

325 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
شماره  حسین  فرزند  اف  آقازاده جعفر ابراهیم آقای   : هیأت  5019و95/11/20-5020  شماره  7(رأی 

ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه37   شماره  علی  فرزند  زرین  تشت فاطمه خانم و   19 شناسنامه 

یکبابخانه به مساحت 163.20 مترمربع شماره پاک 8523فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پاک 

2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
8(رأی شماره 5000-95/11/19 هیأت : آقای رضاسربند فرزند حسین شماره شناسنامه 82 ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 169 مترمربع شماره پاک 8524فرعی مجزا از شماره 1178 فرعی از پاک 2637 

اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.سهم االرث

9(رأی شماره 4981و4982-95/11/19 هیأت : آقای حسنسمیعیزاده فرزند علی شماره شناسنامه 66 

و خانم اشرفنوروزیآرانی فرزند حبیب شماره شناسنامه 81  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 160 مترمربع شماره پاک 8529 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پاک 2637 اصلی واقع 

در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
10(رأی شماره 5037-95/11/20 هیأت : آقای محمدحکیمیانآرانی فرزند حبیب شماره شناسنامه 337 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 315.5مترمربع شماره پاک 2868 فرعی مجزا از شماره 25 فرعی از 

پاک 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

11(رأی شماره5031و5032-95/11/20 هیأت : آقای علیعزیزیمحمودآبادی فرزند رحمت اله شماره 

شناسنامه 6 و خانم اشرفداروغهگی فرزند محمد آقا شماره شناسنامه 11115  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 210.46 مترمربع شماره پاک 1809فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پاک 2640 

اصلی واقع در آراندشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس مهدوی پناه

شماره  محمد  سید  فرزند  آرانی  شریفیان سادات زهرا خانم   : هیأت   95/11/20-5034 شماره  12(رأی 

شناسنامه 1250146151  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 156 مترمربع شماره پاک 1113 فرعی مجزا از 

شماره 340 فرعی از پاک 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازسید 

رضا شریفیان

شماره  اکبر  علی  فرزند  فرد  حمیدی محمدرضا آقای   : هیأت  5010و95/11/20-5011  شماره  13(رأی 

 ، )بالمناصفه(    216 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  منعمی اعظم خانم  و   8591 شناسنامه 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139 مترمربع شماره پاک 563فرعی مجزا از شماره 491 فرعی از پاک 

2703 اصلی واقع دردوالببیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر یتیمی بیدگلی
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض،طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهد

شد.
تاریخانتشارنوبتاول: 95/12/2

تاریخانتشارنوبتدوم: 95/12/18
رییسادارهثبتاسنادوامالکآرانوبیدگلعباسعباسزادگان

5/22/95/757م الف

»آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

لذامشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در 

متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبتبهفاصله15روزآگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از 

اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 4655-95/10/22 هیأت : خانم طاهرهپهلوانیبیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 8623  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پاک860فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پاک 6 

اصلی واقع در حسینآبادبیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 

شماره  سید کاظم  فرزند  پور  سید جمال سید آقای   : هیأت  4992و95/11/19-4993  شماره  2(رأی 

شناسنامه 1640032420 و خانم عافیتفیاضیابرغانیفرزند غیضعلی شماره شناسنامه 27  به نسبت 

4و2دانگ از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160 مترمربع شماره پاک 863فرعی مجزا از شماره 102 

فرعی از پاک 6اصلی واقع در حسینآبادبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مرتضی 

ناظمی

حسنعلیاکبرزادهبیدگلی فرزند  : آقای  رأی شماره 4994و4995-95/11/19 هیأت   )3

  115 شناسنامه  شماره  محمدرضا  فرزند  بیدگلی  نوریان زهرا خانم  و   343 شناسنامه  شماره  امراله 

از  مجزا  فرعی  864 پاک  مترمربع شماره  به مساحت 247.55  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 

شماره 106 فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسینآبادبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از محمد عظیمی

شماره  محمد  علی  فرزند  یگانه   نساج مرتضی آقای   : هیأت  4996و95/11/19-4997  شماره  4(رأی 

  6190009697 شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  بیکیان  محمد ناهید خانم  و   6190008046 شناسنامه 

از شماره  865 فرعی مجزا  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پاک 

از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بیدگل بخش  آباد حسین در  واقع  اصلی   6 از پاک  102 فرعی 

نصراله داعی

5(رأی شماره 5018 هیأت : آقای علیرضاقمریبیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 6190086187 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 122.41 مترمربع شماره پاک 19فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از 

پاک 226 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  برزکی  زارعی محسن آقای   : هیأت   95/11/20-5036 شماره  6(رأی 

از  از شماره 1 فرعی  9 فرعی مجزا  به مساحت 117 مترمربع شماره پاک  3461 ششدانگ  یکبابخانه 

آران و بیدگل. ثبتی  حوزه  3 اماکن بخش  از 842 اصلی  واقع در  848 اصلی ومشاعات آن و  پاک 

ابتیاعی از حسین مرشدی

شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  دهنوی احمد آقای   : هیأت   95/11/20-5033 شماره  7(رأی 

8و9و10  شماره  از  مجزا  فرعی  22 پاک شماره  مترمربع   86.5 مساحت  به  یکبابخانه  178ششدانگ  

فرعی از پاک 1824 اصلی ومشاعات آن واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

علی دهنوی

8(رأی شماره 5017و5016-95/11/20 هیأت : آقای حسینافروز فرزند علی آقا شماره شناسنامه 702 

و خانم لیالخدیشزاده فرزند عباس آقا شماره شناسنامه 774  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 86.20 مترمربع شماره پاک 8525 فرعی مجزا از شماره 538 فرعی از پاک2637 اصلی واقع 

در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی افروز
9(رأی شماره 4998و4999-95/11/19 هیأت : آقای حسنافروز فرزند علی آقا شماره شناسنامه 183 

، ششدانگ   )بالمناصفه(  اله شماره شناسنامه 8659   فرزند حشمت  بیدگلی  اعظمیان مولود خانم  و 

از پاک  از شماره 538 فرعی  8526 فرعی مجزا  یکبابخانه به مساحت 77.80 مترمربع شماره پاک 

2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رضوان معبدی
10(رأی شماره 4985-95/11/19 هیأت : خانم فهیمهشاخوصیآرانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 

278   ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 28.83 مترمربع شماره پاک 8527 فرعی مجزا از شماره 

مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از  2637 اصلی واقع در  3852 فرعی از پاک 

مهدی اقبال آرانی

شماره  محمد  علی  فرزند  ستمکش  مهدی آقای   : هیأت  4983و95/11/19-4984  شماره  11(رأی 

شناسنامه 10940 و خانم منیرهرهنماآرانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 1001  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 168 مترمربع شماره پاک 1657 فرعی مجزا از شماره 1657 فرعی از پاک 2637 

اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

بیدگلی فرزند محمد تقی شماره  الهنوری حبیب آقای   : 12(رأی شماره 5005و5006-95/11/20 هیأت 

شناسنامه 142 و خانم کبریفامیلیبیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 9  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پاک 340فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پاک 2704 

اصلی واقع در دستجردوغیاثهبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

13(رأی شماره 5007-95/11/20 هیأت : آقای روحالهعمورجبیآرانی فرزند علی شماره شناسنامه 105 

از  از شماره 252 فرعی  فرعی مجزا  341 به مساحت 150 مترمربع شماره پاک  یکبابخانه  ششدانگ  

پاک 2704اصلی واقع در دستجردوغیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازجواد حمید پناه

14(رأی شماره 5004-95/11/20 هیأت : خانم فاطمهکاظمزادهراوندی فرزند عباس شماره شناسنامه 

2170  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 151 مترمربع شماره پاک 342 فرعی مجزا از شماره 

ابتیاعی  بیدگل.  آران و  ثبتی  حوزه  بخش3 دستجردوغیاثه 2704 اصلی واقع در  از پاک  252 فرعی 

ازجواد حمید پناه

سیدعلیسیدیپور فرزند سیداحمد شماره شناسنامه  : آقای  15(رأی شماره 5008-95/11/20 هیأت 

1120 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 343فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از 

پاک 2704 اصلی واقع در دستجردوغیاثه بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازجواد حمید پناه

  218 شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  آرانی  نایب فاطمه خانم   : هیأت   95/11/20-5009 شماره  16(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 344فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از 

پاک 2704اصلی واقع در دستجردوغیاثه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازجواد حمید پناه

17(رأی شماره 4980-95/11/19 هیأت : خانم صدیقهمنعمیبیدگلی فرزند غامعلی شماره شناسنامه 

284   ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 193.78 مترمربع شماره پاک 5721 فرعی مجزا از شماره 

بیدگل. و  آران  ثبتی  3 حوزه  ریگستاندیمکارآران بخش  واقع در  2840 اصلی  از پاک  4799 فرعی 

ابتیاعی از محمدرضانجات خواه

  284 شناسنامه  شماره  غامعلی  فرزند  بیدگلی  منعمی صدیقه خانم  آ   : هیأت   4979 شماره  18(رأی 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 195.68 مترمربع شماره پاک 5722 فرعی مجزا از شماره 4799 

فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستاندیمکارآران بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

محمدرضانجات خواه

19(رأی شماره 4978 – 95/11/19 هیأت : آقای حسینروحینوشآبادی فرزند علی شماره شناسنامه 

انباری به مساحت 1405.85 مترمربع شماره پاک 5723 فرعی  1200 ششدانگ  یکباب ساختمان و 

مجزا از شماره 154 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستاندیمکارآران بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی ازمحمد حق پناه 

20(رأی شماره 4977 – 95/11/19 هیأت : آقای علیحالجآرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 1013 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 384.72 مترمربع شماره پاک 5724 فرعی مجزا از شماره 163 

بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  آران  دیمکار ریگستان در واقع  اصلی  پاک2840  از  فرعی 

ازعلی ناظمی 

21(رأی شماره4986 – 95/11/19 هیأت : آقای سیدروحالهفدائیبیدگلی فرزند سید ابوالقاسم شماره 

شناسنامه 9805 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 200 مترمربع شماره پاک 5725 فرعی مجزا از 

شماره 163 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستاندیمکارآرانبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسن حفیظی

22(رأی شماره 4976 – 95/11/19 هیأت : خانم فرشتهعنایتیبیدگلی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 

529 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 147.81 مترمربع شماره پاک 5726 فرعی مجزا از شماره 

163 فرعی از پاک2840 اصلی واقع در ریگستاندیمکارآران بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از حسین حاجی بابا زاده

علی محمد شماره  فرزند  پویامقدم  دخیل آقای   : هیأت   95/11/19  – 23(رأی شماره 4988و4987 

شناسنامه 97و خانم اعظمپویامقدم فرزند آقا ماشااله شماره شناسنامه 128  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

از  از شماره 458و459 فرعی  5727 فرعی مجزا  به مساحت 81.93 مترمربع شماره پاک  یکبابخانه 

ماشااله  از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  آران بخش3 حوزه  ریگستاندیمکار در  واقع  اصلی  پاک2840 

مریخی

شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  جوادگلی  آقای   : هیأت   95/11/19  – 4990و4989  شماره  24(رأی 

7752و آقای سیدروحالهفدائیبیدگلی فرزند سید ابوالقاسم شماره شناسنامه 9805  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 597.75 مترمربع شماره پاک 5728فرعی مجزا از شماره 163 

از  بیدگل.ابتیاعی  آران و  ثبتی  ریگستاندیمکارآران بخش3 حوزه  از پاک2840 اصلی واقع در  فرعی 

الهام مجیدی

 2298 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  خبازیان  فاطمه  خانم   : هیأت   95/11/20-5035 شماره  25(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129 مترمربع شماره پاک 754 فرعی مجزا از شماره 48 فرعی از پاک 

2875 اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازصفر علی فتاح پور
26(رأی شماره 5028-95/11/20 هیأت : آقای امیرکدخدایینوشآبادی فرزند غامعلی شماره شناسنامه 

65 ششدانگ  دو باب مغازه به مساحت 91 مترمربع شماره پاک 860 فرعی مجزا از شماره 134 فرعی از 

پاک 41 اصلی واقع در حسنآبادنوشآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمنیره جدیدی

27(رأی شماره 5012-95/11/20 هیأت : آقای مجیدجمشیدرزاده فرزند غامعلی شماره شناسنامه 2000 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160مترمربع شماره پاک 53 فرعی مجزا از پاک 42 اصلی واقع در نور

آبادنوشآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض،طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهد

شد.
تاریخانتشارنوبتاول: 95/12/2

تاریخانتشارنوبتدوم: 95/12/18
رییسادارهثبتاسنادوامالکآرانوبیدگلعباسعباسزادگان5/22/95/757م الف

مفادآراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

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

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001674مورخ 

1395/11/30 آقای محمدعلی خاک آبدال    به شماره شناسنامه 366 کدملی 1753958911 صادره از 

اهواز  فرزند کریم   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 86/21 متر مربع مفروزی از پاک شماره 

2830- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/3    تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/18 

شماره : 37581/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفادآراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

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

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001677مورخ 

1395/11/30 آقای محمود نم نبات    به شماره شناسنامه 2368 کدملی 1286642973 صادره از اصفهان  

به مساحت 67/92 متر مربع  از ششدانگ یکباب ساختمان  به سه دانگ مشاع  فرزند حسین نسبت 

مفروزی از پاک شماره 2830- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده 

برابر رای شماره 139560302023001678مورخ 1395/11/30 خانم اکرم مزروعی    به  است.ردیف 2- 

شماره شناسنامه 1626 کدملی 1286838347 صادره از اصفهان  فرزند نادعلی نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 67/92 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2830- اصلی واقع در 

بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/3   تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/18 

شماره : 37582/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

بناهای تاریخی اردستان از ُبعد امنیتی در استان سرآمد است
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حتما بخوانید!
نشستی با »هوشنگ مرادی کرمانی«  ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

ــک  ــزرگان عرصــه  گرافی ــی، یکــی از ب ــم حقیق  اســتاد ابراهی
معاصــر ایــران، کــه در ۱۳ مهــر ســال ۱۳۲۸ در تهــران از 
دارای  شــد،  متولــد  عــکاس  پــدری  و  آمــوزگار  مــادری 
ــای  ــاری دانشــکده هنره ــات کارشناســی ارشــد معم تحصی

ــت. ــران اس ــگاه ته ــا از دانش زیب
رشــته گرافیــک  در  را  خــود  حرفــه ای  فعالیت هــای  وی 
از ســال ۱۳۴۸ آغــاز کــرده اســت. همــکاری بــا بخــش 
نوجوانــان  و  پــرورش فکــری کــودکان  گرافیــک کانــون 
تأســیس  میلیمتــری،   ۳۵ مســتند  فیلم هــای  ســاخت 
انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران، عضویــت در 
ــی طراحــان  ــران کــودک و انجمــن بین الملل انجمــن تصویرگ
گرافیــک )AGI(، عضویــت در انجمــن صنفــی طراحــان 
ــوان  ــران را می ت ــتند ای ــازان مس ــن فیلمس ــک و انجم گرافی
ــر  ــاوه ب ــان ع ــت. ایش ــی دانس ــار حقیق ــه پرب ــزو کارنام ج
همــکاری بــا بســیاری از مجــات ماننــد تــاش، آدینــه، 
 دنیــای ســخن و تألیــف کتاب هایــی از قبیــل نشــانه ها بــارون 
ــا و ســریال هایی  ــه فیلم ه ــه طراحــی صحن ــگ ب ــت رن  و هف
ــراژ  ــد »ســربداران«، »ســلطان و شــبان« و ســاخت تیت مانن
نیــز  تلویزیونــی  مجموعه هــای  و  ســینمایی  فیلم هــای 

ــا  ــای شــهر موش ه ــراژ فیلم ه ــه اســت. ســاخت تیت پرداخت
زنــان  زنــدان  دارم،  ســال  پانــزده  ترانــه  مــن   نرگــس، 
ــی  ــف انگلیس ــم، کی ــب ده ــی ش ــای تلویزیون و مجموعه ه

روزهــای به یادماندنــی و… از آثــار او هســتند. 
ــر  ــترهای تئات ــه ای از پوس ــال ۱۳۸۵ مجموع ــی در س حقیق
خــود را کــه بیــن ســال های ۱۳۴۸ تــا ۱۳۸۴ طراحــی کــرده 
ــه ســوابق  ــا توجــه ب ــه صــورت کتــاب منتشــر کــرد. ب ــود، ب ب
ــه  ــراح در کارنام ــت و ط ــتاد گرافیس ــن اس ــه ای ــانی ک درخش
کاری خــود دارد، خبرنــگار روزنامــه کیمیــای وطــن بــا ایشــان 
ــه در  ــب داده ک ــن ترتی ــش انیمیش ــاره نق ــی درب گفت وگوی

ادامــه می خوانیــد.
    با ابزار ساده هم می توان انیمیشن ساخت

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته ــک دانش ــته گرافی ــدرس رش  م
اینکــه بایــد قبــول کنیــم مــا ابــزار ســاخت انیمیشــنی ماننــد 
»آواتــار« را نداریــم، گفــت: البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم 
ــم انیمیشــن  ــوان فیل ــم می ت ــزار ســاده ه ــن اب ــا همی ــه ب ک
کوتــاه، ســاده و خــوب ســاخت؛ لزومــی نــدارد بــا آن ابزارهای 
ــی  ــم بســازیم. حقیق ــوود، فیل ــز و پیشــرفته هالی حیرت انگی
بــا اشــاره بــه اینکــه انیمیشــن بــه رفتــار امــروزی و معاصــر 
ــری  ــم اث ــر می خواهی ــه داد: اگ ــت، ادام ــک اس ــیار نزدی بس
بســازیم بایــد ببینیــم جامعــه مــا دچــار چــه دردی اســت و 

ــی  ــدرس عال ــم. م ــا بپردازی ــن زوای ــک از ای ــه کدام ی ــد ب بای
ــه در طــول ســالیان  ــه اینک ــا اشــاره ب ــون و ســینما، ب تلویزی
ــمی  ــای تجس ــه در هنره ــی ک ــات و نوآوری های ــر اتفاق اخی
ــم و ســینما  ــاده اســت، متاســفانه دربخــش فضــای فیل افت
ــن ســال ها  ــه داد: در ای ــم ادام ــن تحــوالت نبوده ای شــاهد ای
کمتــر شــاهد دگرگونــی و نــوآوری در ســینما بوده ایــم. 
ــزار نیــاز نــدارد، نبــوغ هــم می خواهــد. ــه اب انیمیشــن تنهــا ب

    کپی کردن، به روز بودن نیست
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــوآوری و معاصــر بــودن بــه معنــی 
بازگویــی روایــت بــه زبــان امــروزی اســت، افــزود: مــا 

ــر  ــرا اگ ــم؛ زی ــرار کنی ــزرگ را تک ــان ب ــرف کارگردان ــد ح نبای
ــد کــه  ــم ســینمای هن ــود، ۴ هــزار فیل ــی کــردن خــوب ب کپ
ــد.  ــوب از آب در می آمدن ــد خ ــتند، بای ــر هس ــد یکدیگ مانن
داریــم  این گونــه  روایت هایــی  وقتــی  افــزود:   حقیقــی 
چــرا بایــد توانایــی خــود را در درام هــای آبکــی نشــان دهیــم؛ 
ــی؛  ــریال های ترک ــدی و س ــینمایی هن ــای س ــد فیلم ه مانن
ــاز  ــار اســت، فقــط کمــی تخیــل نی ــزاری کــه در اختی ــن اب ای
 دارد. اگــر دانــش درک زیبایی شناســی را نداشــته باشــیم

ــد. مــدرس رشــته گرافیــک دانشــگاه  ــت ناقــص می مان روای
فارابــی اضافــه کــرد: قصــه فیلــم »خانــه دوســت کجاســت« 
ــه  ــه متوج ــی ک ــرد؛ کودک ــت ک ــوان روای ــط می ت را در دو خ
می شــود دوســتش دفتــر مشــق خــود را جــا گذاشــته و حــاال 
ــه  ــه ب ــر را در روســتایی آن طــرف تپ ــن دفت ــد ای او می خواه
دســت دوســتش برســاند؛ امــا از همیــن قصــه کوتــاه فیلــم 
خوبــی ســاخته شــده اســت. حقیقــی تصریــح کــرد: تصاویــر 
ــان  ــوزه زب ــا در ح ــل واژه ه ــری، مث ــاط تصوی ــوزه ارتب در ح
ــم، دو واژه را  ــم بگذاری ــار ه ــر را کن ــی دو تصوی ــتند. وقت هس
کنــار هــم گذاشــته ایم؛ دو تصویــر در کنــار هــم یــک موضــوع 
و روایــت را بــه وجــود مــی آورد. روایــت واژه هــا در حــوزه زبــان 
ــم  ــن مفاهی ــر از ای ــان فارســی پ ــاق شــاعرانه اســت و زب اتف

ــوده و هســت. شــاعرانه ب

- رامبــد جــوان دوشنبه شــب در »خندوانــه« از چهــار 
عروســک تــازه ایــن برنامــه رونمایــی کــرد. یاســمن 
غنچــه، فرخنــده و مــارال، چهــار بــرادر عروســکی هســتند 
کــه بــا صداپیشــگی محمدرضــا علیمردانــی، هــادی 
ــی  ــد آقاکریم ــی و مجی ــن حاجی عبدالله ــی، هوم کاظم
ــان را  ــی جناب خ ــای خال ــه« ج ــت در »خندوان ــرار اس ق

ــد. ــر کنن پ
- مراســم تجلیــل از اســتاد »مهــدی دهباشــی« در دومین 

همایــش مکتــب فلســفی اصفهــان برگزار می شــود.
ــای  ــری خانه ه ــه پیگی ــر کمیت ــکری، دبی ــجاد عس - س
ــان«  ــان مام ــن »مهم ــر داد: لوکیش ــران، خب ــی ته تاریخ
ــتگاه  ــکاری دو دس ــا هم ــی، ب ــال ها بی توجه ــس از س پ
دولتــی مرمــت و احیــا و بــه »مرکــز فنــاوری پژوهشــگاه 

ــود. ــل می ش ــی« تبدی ــراث فرهنگ می
- »اورهــان پامــوک« در مصاحبــه اخیــر خــود گفــت کــه 
ــده  ــن«، خوانن ــاب دیل ــه »ب ــات ب ــل ادبی ــای نوب  از اعط
او  اســت.  شــده  دلســرد  آمریکایــی،  ترانه ســرای  و 
ــن« فــرد مشــهوری اســت و بیشــتر  گفــت: گفــت: »دیل
ــرای  ــا ب ــود؛ ام ــناخته می ش ــش ش ــل ترانه های ــه دلی ب
توانمندی هــای ادبــی اش شــهرت نــدارد. مــن فکــر 
می کنــم بســیاری از نویســندگان در روزی کــه برنــده نوبــل 
ــه  ــن ب ــام شــد، ســرخورده شــدند... م ــات ۲۰۱۶ اع ادبی

ــاد دارم. ــم انتق ــن تصمی ای
- داوری هــای مســابقه »خنداننــده شــو« در برنامــه 
ــرای آغــاز  ــه« کــه پیــش از ایــن رامبــد جــوان ب »خندوان
ــود، از چنــد روز  فصــل جدیــد برنامــه وعــده اش را داده ب

ــود. ــاز می ش ــر آغ دیگ
- مریــم العطــار، شــاعر و مترجــم عراقی شــرکت کننده در 
جشــنواره شــعر فجــر، می گویــد دلیــل شــعر نگفتنــش بــه 
زبــان فارســی، ایــن اســت کــه در کشــورش او را به ســرقت 

ادبــی متهــم می کننــد.
- اولیــن آلبــوم رســمی گــروه آوازی »دامــور« کــه 
نخســتین آلبــوم تصویــری بــه ســبک آکاپــا )آواز 
بــدون همراهــی ســاز( در ایــران اســت، بــه زودی منتشــر 

. د می شــو
- نمایــش »هــری پاتــر و فرزنــد نفرین شــده« در ۱۱ 
بخــش جوایــز تئاتــر »اولیویــر« نامــزد شــد و رکــورد 

ــرد. ــت ک ــم ثب ــز مه ــن جوای ــخ ای ــدی را در تاری جدی
ــا  ــراردادی ب ــرای ســال ۹۶ ق ــت: ب - ناصــر چشــم آذر گف
ــر  ــه ب ــران دارم ک ــهرداری ته ــری ش ــازمان فرهنگی هن س
مبنــای آن، قــرار اســت آلبومــی را بــا نــام »هفــت میــدان« 

آهنگســازی کنــم.
- فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »کامیــون« به نویســندگی 
ــازی ســعید آقاخانــی  ــا ب ــا پرتــوی ب و کارگردانــی کامبوزی
آغــاز شــده و قــرار اســت نیکــی کریمــی هــم در ایــن فیلــم 

مقابــل دوربیــن بــرود.

 برگزاری نشست ادبی »من شاعرم« 

با موضوع اشعار نوروزی

کیمیای وطن

ادبــی  نشســت  اختتامیــه 
ــنبه  ــاعرم« روز چهارشـ ــن شـ »م
موضــوع  بــا  اســفندماه   ۱۸
از  تجلیــل  و  نــوروزی  اشــعار 
پیشکســوت  ســالمند  شــاعران 
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  دارد.  اختصــاص 
ــی  ــت های هفتگ ــان، نشس ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــی  ــا حضــور اســتاد »مصطفـ ــن شــاعرم« ب ــی »م ــون ادب کان
هــادوی« متخلـــص بــه »شــهیر« و »زهــره خبوشــانی« 
برگــزار  معاصــر  شــعرای  از  »شــقایق«،  بــه  متخلــص 
 می شــود. شــعرخوانی اعضــای کانــون ادبــی بــاغ تجربــه 
و رفــع اشــکال از ســوی اســتادان حاضــر در برنامــه و همچنیــن 
مشــاعره بــا یکدیگــر از جملــه برنامه هــای ایــن نشســت اســت. 
کانــون ادبــی »مــن شــاعرم« بــا هــدف تقویــت حافظــه و ذهن 
ســالمندان، تقویــت مطالعــه، احیــای ادبیــات ســنتی و اصیــل 
ایرانــی، ارتقــای مهارت هــای روانــی و اجتماعــی و ... از ســوی 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه س ــه تجرب خان

ــزی شــده اســت. برنامه ری
 توصیــف نــوروز و زیبایی هــای بهــار در اشــعار شــاعران مشــهور، 
بسترســازی بــه منظــور تقویــت فعالیت هــای اجتماعــی و 
تقویــت نشــاط اجتماعــی نیــز از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن 
ــی  ــون ادب ــه کان ــب اختتامی برنامــه اســت. ایــن برنامــه در قال
ــا  ــن شــاعرم« چهارشــنبه ۱۸ اســفندماه از ســاعت ۸:۳۰ ت »م
۱۰:۳۰ صبــح در محــل ســاختمان الغدیــر برگــزار می شــود. 
عاقمنــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره 

ــد. ــل کنن ــاس حاص ۳۲۶7۰۲۹۵ تم

 نشستی با »هوشنگ مرادی کرمانی« 

در فرشچیان
ــان در  ــنات اصفه ــاه حس ــم کوت ــی فیل ــنواره مل ــمین جش شش
حالــی برگــزار می شــود کــه سلسله نشســت های ســینمایی 
ــا حضــور چهره هــای برجســته و شــاخص حــوزه  ــی را ب مختلف

ــد.  ــزار می کن ــدان برگ ــوم عاقمن ــژه عم ــینما وی س
»هوشــنگ مــرادی کرمانــی« را کــه همــه مــردم ایران و بســیاری 
از مــردم جهــان بــه واســطه داســتان های خواندنــی اش و به ویــژه 
می شناســند  مجیــد«  »قصه هــای  داســتان های  مجموعــه 
ــود.  میهمــان تازه تریــن نشســت جشــنواره حســنات خواهــد ب

ایــن نویســنده جهانــی چهارشــنبه ۱۸ اســفندماه ســاعت ۱۶:۳۰ 
در مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان، میهمــان اهالــی فرهنــگ 
و ادب می شــود. ششــمین جشــنواره حســنات از ۱۴ اســفندماه 

در اصفهــان آغــاز شــده و تــا ۱۸ اســفند ادامــه دارد. ایمنــا

اخبار کوتاه

ــگ  ــر فرهن ــی وزی ــاور عال ــان، مش ــدی حیدری  محمدمه
و ارشــاد اســامی، بــه عنــوان رئیــس ســازمان ســینمایی 
ــاه  ــه ۲۰ آذرم ــان ک ــدی حیدری ــد. محمدمه ــوب ش منص
ــگ  ــر فرهن ــی وزی ــوان مشــاور عال ــه عن  ســال جــاری ب
و ارشــاد اســامی منصــوب شــده بــود، بــا حکــم 

ســیدرضا صالحــی امیــری، وزیــر فرهنــگ 
ــوان سرپرســت  ــه عن و ارشــاد اســامی، ب

ــد. ــاب ش ــینمایی انتخ ــازمان س س
 پیــش از ایــن حجــت هللا ایوبــی بــه عنوان 
رئیــس ســازمان ســینمایی در ایــن ســمت 

ــت.  حضور داش
در حکــم ســیدرضا صالحــی امیــری، وزیــر 

ــدی  ــه محمدمه ــاب ب ــامی خط ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــات  ــد و تجربی ــه تعه ــر ب ــت: نظ ــده اس ــان آم حیدری
ــه  ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــی، ب ــاب عال ــمند جن ارزش
ــینمایی و  ــازمان س ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــمت مع س

ســمعی، بصــری منصــوب می شــوید. 

ــده اســت: انتظــار  ــن حکــم آم در بخــش دیگــری از ای
ــود  ــای موج ــه ظرفیت ه ــری از کلی ــن بهره گی  دارد ضم
و تعامــل و گفت وگــو بــا نیروهــای کارآمــد و مؤثــر 
ــامی  ــران اس ــد ای ــینمای متعه ــای س ــد و اعت در رش
 در راســتای افزایــش انســجام در تولیــدات دیــداری 
ــد  ــای جدی ــاد فرصت ه ــنیداری و ایج و ش
جشــنواره های  در  فعــال  حضــور  بــرای 
بین المللــی، تحــول در فرآینــد برگــزاری 
ــدات  ــه تولی ــه ب ــی، توج ــنواره های مل جش
متناســب بــا ســبک زندگــی ایرانی اســامی 
اجتماعــی  مســائل  بــه  پاســخگویی  و 
بازنگــری در ســاختار  و  ایــران  جامعــه 
مدیریــت ســینمایی کوشــا باشــید. توفیــق جنــاب عالــی 

را از درگاه خداونــد متعــال مســألت دارم.
ــی، رئیــس ســابق ســازمان ســینمایی،   حجــت هللا ایوب
ــد  ــس جدی ــان، رئی ــدی حیدری ــه محمدمه ــی ب در پیام

ــا ــت. ایرن ــک گف ســازمان ســینمایی، تبری

محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی شد
ــعر  ــزی در ش ــد عزی ــت: احم ــری گف ــا شکارس حمیدرض
ــر یــک  ــار دهــه اخی ــی چه انقــاب و در عرصــه شــعر دین

ــد.  ــی مان ــرد باق ــا و منحصربه ف ــره تنه چه
ــد  ــت احم ــس از درگذش ــی پ ــد ادب ــاعر و منتق ــن ش ای
عزیــزی اظهــار کــرد: زبــان و بیــان خــاص احمــد عزیــزی 

ــان  ــد. زب در شــعرهایش، ویــژه خــود او مان
و بیــان عزیــزی بــا تخیــل عجیــب و غریــب 
گســترده او همخوانــی داشــت و بــه همیــن 
دلیــل تأثیــرات او را در شــعر دیگــر شــاعران 

ــم.  ــی نمی دان ــل ردیاب ــاب قاب انق
وی افــزود: شــاعران انقــاب نوعــی انتظــام 
و التــزام بــه ســنت ادبــی و دایــره واژگانــی 

ســنت ادبــی در کارهایشــان وجــود دارد؛ امــا احمــد 
ــه  ــدی را ب ــی جدی ــره واژگان ــا دای ــاف آن ه ــزی برخ عزی
ــد کــه برخاســته از تخیــل بی نظیــر  شــعر پیشــنهاد می کن

ــت.  اوس
عزیــزی آفاقــی را بــه ســمت شــعر انقــاب مــا بــاز 

ــد و  ــود او می مان ــزد خ ــه ن ــم ک ــد بگوی ــه بای ــد ک می کن
دیگــر شــاعران نمی تواننــد یــا نمی خواهنــد کــه ایــن 

شــیوه بیانــی را در پیــش بگیرنــد.
ــد  ــعر احم ــان ش ــان و بی ــه زب ــان اینک ــا بی ــری ب  شکارس
عزیــزی علی رغــم زیبایی هــا، بداعــت و تازگــی ای کــه دارد، 
ــار  ــود آورده، اظه ــه وج ــم ب ــی را ه معضات
کــرد: نوعــی پراکندگــی و تظاهــر و فرازهــای 
ــی  ــه فکاهه نویس ــک ب ــه نزدی ــزی ک طنزآمی
اســت، در شــعرهای عزیــزی وجــود دارد 
ــن تظاهرهــا در  ــد ای کــه شــاعران نمی پذیرن

شعرشــان باشــد. 
ــاص  ــبک خ ــه س ــاره ب ــا اش ــاعر ب ــن ش ای
بیــان کــرد:  رؤیایــی )شــعر حجــم(  یــدهللا  شــعری 
همان طــور کــه »رؤیایــی« در شــعرش مانــد و کســی دیگــر 
شــعر حجــم نگفــت، احمــد عزیــزی نیــز در شــعر خــودش 
ــا  ــت ی ــان او را نخواس ــان و بی ــری زب ــس دیگ ــد و ک مان

ــنا ــذارد. ایس ــش بگ ــه نمای ــت ب نتوانس

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۸۱مورخ 

از سمیرم  به شماره شناسنامه ۹۲ کدملی ۵۱۲۹۵۹7۰۸7 صادره  امینی     آقای شکراله   ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

سفلی  فرزند جعفرقلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۹/۹۲ متر 

مربع مفروزی از پاک شماره ۲۸۳۰- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری 

نموده است.ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶۸۲مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ خانم زهرا عبادی    به 

شماره شناسنامه ۱۹۵ کدملی ۵۱۲۵۸۹۳۸۶ صادره از دهاقان  فرزند نعمت اله  نسبت به دو دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۹/۹۲ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۲۸۳۰- اصلی واقع 

در بخش ۳ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۲/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۲/۱۸ 

شماره : ۳7۵۸۵/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱۶7۲مورخ 

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ آقای محمود نعمتی    به شماره شناسنامه ۶۱۱ کدملی ۰۵۳۳۴۱۰۲۸۲ صادره از اراک  فرزند 

رمضان   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۹/۳۴ متر مربع مفروزی از پاک شماره ۱ فرعی 

از ۱۱۶۹- اصلی واقع در بخش ۳ ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۲/۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۱۲/۱۸ 

شماره : ۳7۵7۴/ م الف امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد   ۲۵۱۱۴ شماره  بشناسنامه  مقدم  سلیمانی  مجید  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   ۹۵/۱7۲۲ بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

شادروان یاشار سلیمانی مقدم بشناسنامه ۰۲۰۳۲۳۴۵۴۵  در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ درگذشته و ورثه وی 

درهنگام درگذشت عبارتند از  ۱-زینب خدادادی فرزند قدیرعلی شماره شناسنامه ۵ نسبت با متوفی : 

مادر ۲-مجید سلیمانی مقدم فرزند نصرت اله شماره شناسنامه ۲۵۱۱۴ نسبت با متوفی : پدر پس از 

تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد   ۶7 شماره  بشناسنامه  زازرانی  یزدانی  حسینعلی  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   ۹۵/۱7۳۸ بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

شادروان عباسعلی یزدانی زازرانی بشناسنامه ۹۶۶  در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ درگذشته و ورثه وی درهنگام 

درگذشت عبارتند از ۱-حسینعلی یزدانی زازرانی  فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۶7 نسبت با متوفی : 

فرزند ۲-محسن یزدانی زازرانی  فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۳7 نسبت با متوفی : فرزند ۳-سعید 

رضا یزدانی زازرانی  فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۱ نسبت با متوفی : فرزند ۴-حمیدرضا یزدانی 

زازرانی  فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۴۹ نسبت با متوفی : فرزند  ۵-مرضیه یزدانی زازرانی  فرزند 

عباسعلی شماره شناسنامه ۱۹ نسبت با متوفی : فرزند  ۶-زهراء یزدانی زازرانی  فرزند عباسعلی شماره 

شناسنامه ۱۰۲ نسبت با متوفی : فرزند   پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

ابالغ 
 : بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۳۶۵۳۵۰۱۱۲۲  : پرونده  شماره   ۹۵۱۰۱۰۳۶۵۳۵۰7۶77  : اباغنامه  شماره 

: ۹۵/۱۲/۰7اباغ وقت رسیدگی به ۱- مرجان مرزی همسر ۲- جمشیدیادگار  تاریخ تنظیم    ۹۵۱۱۶۵

پور فرزند عباس ۳- محمود یادگارپور فرزند عباس ۴- شهناز یادگارپور فرزند عباس ۵- زهرا یادگارپور 

فرزند عباس ۶- شهین یادگارپور فرزند عباس 7- مهین یادگارپور فرزند عباس ۸- مهوش یادگارپور 

فرزند عباس ۹- نسرین یادگارپور فرزند عباس ۱۰ – نرگس یادگارپور فرزند عباس ۱۱- شها یادگارپور 

زهرا  وند ۱۴-  نازی جوجه  امینی ۱۳-  مهرانگیز   -۱۲  ) یادگارپور  عباس  ورثه   ۱۱ تا   ۱ عباس)از  فرزند 

یادگارپور و فرزندش بنام هلن فرجی بعنوان موصی له )از ۱۲ تا ۱۴ ورثه محمد یادگارپور(

نظر به این که آقای اسداله ابراهیمی پور فرزند حسین دادخواستی به طرفیت آقای ظفر سهرابی چهرازی 

فرزند ابراهیم و ۱- مرجان مرزی همسر ۲- جمشیدیادگار پور فرزند عباس ۳- محمود یادگارپور فرزند 

عباس ۴- شهناز یادگارپور فرزند عباس ۵- زهرا یادگارپور فرزند عباس ۶- شهین یادگارپور فرزند عباس 

7- مهین یادگارپور فرزند عباس ۸- مهوش یادگارپور فرزند عباس ۹- نسرین یادگارپور فرزند عباس 

۱۰ – نرگس یادگارپور فرزند عباس ۱۱- شها یادگارپور فرزند عباس)از ۱ تا ۱۱ ورثه عباس یادگارپور ( 

۱۲- مهرانگیز امینی ۱۳- نازی جوجه وند ۱۴- زهرا یادگارپور و فرزندش بنام هلن فرجی بعنوان موصی 

له )از ۱۲ تا ۱۴ ورثه محمد یادگارپور( – مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی ۶دانگ منزل مسکونی ۲۶۴ 

متر مربعی و توابع متعلقات با پاک ثبتی ۲/۱7۹   ۱ واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان – نموده که پرونده 

طی شماره ۰۵۱۱۶۵ – ح۳ به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خواندگان را مجهول المکان اعام 

نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی ۹۶/۳/۲ – ساعت ۱۰  صبح می باشد. لذا این دادگاه در راستای 

اجرای ماده 7۳ ق . آ . د . م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگی 

با ارایه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یادشده فوق حضوربهم رسانند . این آگهی 

به منزله اباغ وقت رسیدگی به خواندگان تلقی می گردد و عدم حضور نامبردگان مانع از رسیدگی نیست . 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان فاورجان – اکبر 

توکلی  م/الف ۱.۹۹

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 ۱۱۰۰۰۲۸7۶۵ شناسنامه  شماره  به  اله  حفیظ  فرزند  نجفی  هادی  اینجانب  التحصیلی  فارق  مدرک 

صادره از فاورجان در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 

۱۳۹۲۱۵۰۰۰۹۳۰ به  ۹۲/۱۲/۱۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد نجف آباد ارسال نماید . 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای /خانم 
آقایان رضا شاه نظری فرزند  باقر قاسمی فرزند رضا داخواستی به طرفیت  اینکه آقای محمد  به  نظر 

عباس و محمد عیسی یاراحمدی زهی فرزند کمال به خواسته انتقال سند تقدیم که به شعبه ۲ شورای 

حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه ۹۵/۱7۳۳ ثبت و برای روز شنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۶ ساعت ۱7:۱۵ 

تقاضای  به  و  است  نموده  معرفی  المکان  مجهول  را  خوانده  است  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  عصر 

خواهان و دستور شورا/دادگاه به استناد ماده 7۳ ق .آ . د .م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 

االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت مینماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل 

اختاف شعبه ۲ حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه ۲ فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوند . در غیر 

اعام  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  غیابًا  دادگاه   / شورا  و  اباغ محسوب  منزله  به  آگهی  این  اینصورت 

خواهد نمود .

رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی پاک شماره ۱۱۵۱۶/۱۵۶۱ واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام فاطمه بیگم حسینی فرزند سید قاسم در جریان ثبت است و رای 

تعیین  قانون  اختاف موضوع  از طرف هیات حل  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۱۶۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ 

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 ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ روزدوشنبه ساعت ۹ 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: ۹۵/۱۲/۱۸ 

شماره :۳۸۵۸۴/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۰۴۰۸/7۹۵ پاک  شماره  تجاری  واحد  یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام احمد عباسی فر فرزند محمد حسین در جریان ثبت است و رای شماره 

۹7۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ 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 ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۱/۲۳ روز ساعت ۹ 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: ۹۵/۱۲/۱۸ 

شماره :۳۸۸۶۸/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی باستثنای بها ثمینه اعیانی شماره پاک 

بنام احمد عباسی فر فرزند محمد  ثبتی  پرونده  ثبت اصفهان که طبق  واقع در بخش ۵   ۱۰۴۰۸/7۹۶

حسین در جریان ثبت است و رای شماره ۲۹۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ 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 ۱۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۱/۲۳ روز ساعت ۹ 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: ۹۵/۱۲/۱۸ 

شماره :۳۸۸۶۹/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ۱۰۳۹۳ پاک  از  شده  مفروز  فرعی   ۳۵۱۹ پاک  شماره  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

آقای علی اصغر سلیمی مظفرآبادی  بنام  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق  ثبت  واقع در بخش ۵  اصلی 

اله در جریان ثبت است و رای شماره های  اله و فرج  و خانم پری شریفی کبرآبادی فرزندان فضل 

اختاف  هیات حل  طرف  از   ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ مورخ    ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۱7۳۶ و   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲7۰۱۱7۴۱

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 ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ روزدوشنبه ساعت ۹ 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: ۹۵/۱۲/۱۸ 

شماره :۳۹۰۶۱/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره پاک 7۹۲۹/۱۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام اکبر زارعی خیادانی فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره ۱۱۳۸7 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  هیات حل  از طرف   ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مورخ 

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 ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ ۹۶/۱/۲۴ روز ساعت ۹ 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 

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

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: ۹۵/۱۲/۱۸ 

شماره :۳۸۵۸۰/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اکبر ابراهیمی دنبه دارای شناسنامه شماره ۱۶۴۱۴ به شرح دادخواست به کاسه ۶7۸۰/۹۵ از این 

ابراهیمی دنبه   دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۸۰/۱۱/۵    در  بشناسنامه ۴۵۹۳ 

مرحوم منحصر است به ۱- محمدرضا ابراهیمی دنبه - ۵۰ -  فرزند ۲- اصغر ابراهیمی فرد - ۱۶۴۱۳ -  

فرزند  ۳- اکبر ابراهیمی دنبه - ۱۶۴۱۴ -  فرزند ۴- زهرا ابراهیمی دنبه- ۱۴۰۳۵ -  فرزند ۵- نصرت 

ابراهیمی - ۲۰ -  فرزند ۶-بتول ابراهیمی دنبه ش ش ۱۶۴۱۲ فرزند  7- شوکت ابراهیمی دنبه - ۵ 

-  فرزند ۸- اقدس ابراهیمی دنبه - ۱۸۰7۰ -  فرزند ۹- فاطمه ابراهیمی دنبه - ۴۶۰۰ -  همسر اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۳۹۰۲۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه شماره پاک ۱۱۵۱۶/۱۵۶۴ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام حسن کریمی کردابادی فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره ۱۱۰7۴ 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  هیات حل  از طرف  مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ 

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 ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ ۹۶/۱/۱۵ روز ساعت ۹ 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 

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

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: ۹۵/۱۲/۱۸

 شماره :۳۹۱77/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک درگفت وگو با کیمیای وطن:

انیمیشن تنها به ابزارنیاز ندارد، نبوغ هم می خواهد

احمد عزیزی منحصربه فرد باقی ماند

یو
رش

س:آ
عک
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حتما بخوانید!

اصفهان، نایب قهرمان شطرنج کارگران شد چهارشنبه  18  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  388 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزش گزارش

تصویب اساسنامه جدید ورزشی کارگران کشور

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

سومین جلسه بررســی اساسنامه 
ــور  ــران کش ــی کارگ ــد ورزش  جدی
بــه میزبانــی هیئــت و اداره امــور 
ورزش کارگــران اســتان اصفهــان 
برگــزار شــد. در ایــن جلســه کــه 
بــا حضورآقایــان رمضــی سرپرســت اداره کل ورزش کارگــری 
کشــور، مهنــدس نیرومنــد مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان اصفهــان، اســناوندی معاونــت سرپرســتی 
اداره کل ورزش کارگــری کشــور، مهنــدس پرنــده معــاون اداره 
ــئول  ــداد مس ــتان، به ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کل تع
تعــاون، کار  امــور ورزش وزارت  اداره کل   روابــط عمومــی 
و رفــاه اجتماعــی و جــواد شــیرانی رئیــس هیئــت و اداره امور 
ورزش کارگــران اســتان و جمعــی از مســئوالن ورزش کارگــری 
اســتان های کشــور، برگــزار شــده بــود، نقــاط ضعــف و قــوت 
اساســنامه جدیــد بررســی و تصویــب شــد. در حاشــیه ایــن 
جلســه رمضــی سرپرســت اداره کل ورزش وزارت تعــاون، کار 
ــای  ــراه از فعالیت ه ــت هم ــور و هیئ ــی کش ــاه اجتماع و رف
عمرانــی صورت گرفتــه در مجموعــه ورزشــی کارگــران اصفهــان 
ــت و اداره امــور  ــد. جــواد شــیرانی، رئیــس هیئ ــدن کردن دی
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان اصفه ــران اس ورزش کارگ
ــی  ــان ط ــران اصفه ــی کارگ ــه ورزش ــه در مجموع صورت گرفت
دو ســال بازدهــی، از افزایــش فضاهــای تجــاری جدیــد 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــات صورت گرفت ــزود: اقدام ــرد و اف ــاد ک ی
ــاد  ــاب، ایج ــهر کت ــل ش ــازی کام ــت و بازس ــد از: مرم عبارتن
فضــای جدیــد در زمینــه تاکسی ســرویس و پیــک موتــوری، 
ــه اداری و احــداث  ــی مجموع ــرات کامــل ســالن فوقان تعمی
ــگ، کارواش،  ــاختمان اداری، پارکین ــداث س ــاپ، اح کافی ش
ــت  ــر و مرم ــی، تعمی ــتی و رزم ــی کش ــالن های تخصص س
کامــل میهمانســرای چهاربــاغ و تجهیــزآن بــه سیســتم 
ســاماندهی  هایپرهــوم،  تأســیس  مداربســته،  دوربیــن 
ــن اســتخر سرپوشــیده و احــداث ســالن بدنســازی  زیرزمی
و انبــار مرکــزی بــه متــراژ 400 متــر مربــع، آســفالت و 
ــه متــراژ 5 هــزار  محوطه ســازی باشــگاه کارگــران اصفهــان ب
متــر مربــع، ایجــاد دو زمیــن چمــن مصنوعــی اســتاندارد بــا 
ــای  ــد پوری ــه جدی ــزا، زورخان ــی مج ــاختمان های الحاق س
ــه  ــران از جمل ــماره 2 کارگ ــگاه ش ــانی ورزش ــی و به روزرس ول
تعمیــرات کامــل ســالن چندمنظــوره، احــداث محوطــه 
ــر،  ــزار مت ــراژ 4 ه ــه مت ــبز ب ــای س ــداث فض ــی، اح تفریح
مانــژ ســوارکاری ویــژه کارگــران در 7 هــزار متــر مربــع، 
محوطه ســازی اطــراف مهمانســرای قــدس بــه متــراژ 2 
هــزار متــر مربــع، احــداث ســاختمان اداری، احــداث 12 
باکــس نگهــداری اســب، مرمــت کامــل زمیــن چمــن فوتبــال 

ــره ای. ــاری قط ــانی آبی ــدس و به روزرس ــگاه ق ورزش

 علیرضا رحیمی 

رئیس فدراسیون هندبال شد
مجمـــع انتخاباتـــی ریاســـت 
فدراســیون هندبــال صبــح روز 
سه شــنبه بــه ریاســت محمدرضا 
داورزنــی در آکادمــی ملی المپیک 
برگــزار شــد و علیرضــا رحیمــی 
ــوذه  ــا 34 رأی از 41 رأی مأخ ب
بــه  مــدت چهــار ســال  بــه 

عنوان رئیس فدراسیون هندبال انتخاب شد. 
در ابتــدا، دبیــر مجمــع اعــام کــرد کاظــم دلقندی از حضــور در 

انتخابــات انصراف داده اســت.
ــادی  ــدل، ه ــژاد، پاک ــد آقاعلی ن ــز حمی ــع نی ــاز مجم ــا آغ  ب
ــه  خلیلــی، عباســی مقــدم، ناصــر قاســمی و میتــرا نــوری ب
نفــع رحیمــی کنــار کشــیدند. صادقــی، ولــی فرنــام و شــهداد 
ــع  ــه نف ــی ب ــد مدن ــد. حمی ــری کردن ــم کناره گی ــی ه مرتج
پورحســن کنــار رفــت و نجف پــور هــم در مجمــع غایــب بــود. 
ــر  ــه 14 نف ــان ب ــا و غایب ــداد انصرافی ه ــب تع ــن ترتی ــه ای ب
رســید. پیــش از ایــن نصیــری و ســعادتمند انصــراف خــود 

ــد. را اعــام کــرده بودن
ــت  ــت ریاس ــرای پس ــن پور ب ــی و حس ــا رحیم ــن تنه  بنابرای
فدراســیون بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد کــه در نهایــت رحیمــی 

بــا 34 رأی رئیــس شــد. ایســنا

رضا یزدانی از بیمارستان مرخص شد
دارنــده 2 مــدال طــای کشــتی آزاد جهــان پــس از جراحــی 

آشــیل پــا از بیمارســتان کلــن آلمــان مرخــص شــد.
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــران، ب ــه ای ــی، آزادکار باتجرب  رضــا یزدان
ــرد  ــام ک ــه  اع ــس از معاین ــم پ ــک جراح ــرد: پزش ــار ک اظه
وضعیــت خوبــی دارم و می توانــم از بیمارســتان مرخــص 

ــوم.  ش
خوشــبختانه زودتــر از آنچــه پزشــکان انتظارش را داشــتند، در 
مســیر بهبــودی قــرار گرفتــه ام و امیــدوارم بتوانــم بــا دعــای 
خیــر هموطنــان هــر چــه زودتــر بــه ســامتی کامــل برســم و 

بــه تشــک کشــتی بازگــردم. مهــر

 ۶ بانوی تیرانداز 

به اردوی تپانچه دعوت شدند
۶ تپانچــه زن از 4 اســتان کشــور بــه اردوی تمرینــی تیــم ملــی 

تیرانــدازی دعوت شــدند. 
ــاز غامــی از تهــران  ــی و بهن آمیتیــس جعفــری، ســارا میراب
ــوش  ــزی و گلن ــه ای از مرک ــا قهی ــزد، رؤی ــی از ی ــره صادق زه
ســبقت الهی از اصفهــان در ایــن اردو زیــر نظــر مربیــان حضــور 

خواهنــد داشــت. فدراســیون تیرانــدازی

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

فوتبــال هیچــگاه بی حاشــیه نبــوده و نیســت. حواشــی 
جزئــی از فوتبــال اســت، البتــه جزئــی کــه گاه شــیرین و گاه 
ــایعه پراکنی از  ــت زدن و ش ــت. تهم ــده اس ــخ و گزن ــم تل ه
همــان بخش هــای تلــخ حواشــی فوتبــال اســت کــه اتفاقــا 
ــرم اســت.  ــا حســابی گ ــال م ــازارش در فوتب ــا ب ــن روزه ای
کافــی اســت یــک تیــم بــه هــر دلیلــی نتوانــد پیــروز میــدان 
 شــود تــا در کســری از ثانیــه انــواع و اقســام تهمت هــا 
و شــایعات نصیــب بازیکنــان حریــف و خــودی شــود. 
ــم نمی شــود؛  ــم خت ــا ه ــه همین ج ــا ب ــن تهمت ه ــه ای البت
ــی  ــی گزارشــگران تلویزیون ــی، داوران و حت ــان، کادر فن مربی
هــم در کنــار بازیکنــان همــواره در صــف اول تهمت هــا قــرار 
ــن  ــا ای ــا ت ــال م ــه اصــا چــرا فضــای فوتب داشــته اند. اینک
ــن ســال ها  ــای ای ــد در پرونده ه حــد مســموم اســت را بای
ــال مــا کــم  جســت. پرونده هــای عجیــب و غریــب در فوتب
نبــوده؛ از ماجــرای تبریــز و آن اتفاقــات باورنکردنــی بگیریــد 
تــا وضعیــت فاجعه بــار مســابقات در لیگ هــای دســته 
ــم  ــم علی رغ ــال ها ه ــن س ــام ای ــته دو. در تم ــک و دس ی
وجــود شــواهد غیــر قابــل انــکار بــه جــز چنــد مــورد جزئــی 
ــچ اتفــاق خاصــی  ــد نفــر، هی و محرومیــت کوتاه مــدت چن
در فوتبــال مــا نیفتــاده کــه مــردم را بــه ایــن بــاور برســاند که 

فســاد در فوتبــال قابــل پیگیــری اســت.
    فضای مسموم فوتبال

 وجــود چنیــن فضــای مســمومی هــم بهتریــن فضــا بــرای 
رشــد تهمت هــای بی اســاس و رواج شــایعات هدفمنــد 

اســت؛ شــایعاتی کــه قصــدش تنهــا تخریــب وجهــه افــراد 
و تیــم رقیــب اســت. 

فوتبالــی کــه در آن هیچ کــس بــه هیچ کــس اعتمــاد نــدارد 
ــدون ذره ای احســاس مســئولیت  ــی اش ب و بازیکــن و مرب
ــرف از  ــود ح ــت خ ــه باخ ــرای توجی ــازی ب ــر ب ــان ه در پای

دســت های پشــت  پــرده و اشــتباهات عمــدی و ... می زننــد 
ــذارد. در  ــن و داور نمی گ ــی بازیک ــتباه فن ــرای اش ــی ب جای
فوتبالــی کــه در آن هــوادار مجــازی اش فرصــت ایــن را یافته 
ــد را  ــش می رس ــه ذهن ــه ب ــر چ ــیع ه ــاس وس ــه در مقی ک
منتشــر کنــد و بــدون ذره ای احســاس مســئولیت، بــرای آرام 

کــردن خــود از موفقیــت حریفــان، بدبینانه ترین ســناریوهای 
ممکــن را بــرای هــر اتفــاق فوتبالــی بنویســد، بــازی کــردن و 

تهمــت نشــنیدن ســخت اســت. 
متاســفانه مدیریــت فوتبــال مــا در ســال های اخیــر کارنامــه 
ــا فســاد نداشــته اســت. فســاد در  ــارزه ب درخشــانی در مب
ــم از  ــا ه ــن راحتی ه ــه ای ــت و ب ــه دار اس ــا ریش ــال م فوتب
بیــن نمــی رود. امــا بــا وجــود همــه ایــن مــوارد هیــچ دلیــل 
ــا وجــود  ــن حجــم از شــایعات و تهمت ه ــرای ای ــی ب منطق

نــدارد.
    در آرزوی فوتبال پاک

ــرده  ــت پ ــت های پش ــا دس ــال را تنه ــد فوتب ــرار باش ــر ق اگ
ــر  ــم، دیگ ــی بدانی ــاق آن را حاصــل تبان ــر نتیجــه و اتف و ه
دیــدن ایــن ورزش چــه ارزشــی دارد؟ آیــا بهتــر نیســت همــه 
افــرادی کــه اعتقــاد بــه فســادهای این چنینــی دارنــد، قبــل 
از همــه قیــد ایــن ورزش را بزننــد و در جــای دیگــری خــود 

را ســرگرم کننــد؟
ــم  ــه ه ــا اینگون ــی دارد، ام ــاط تاریک ــا اگرچــه نق ــال م فوتب
نیســت کــه اشــتباه بچگانــه یــک بازیکــن جــوان کــه همــه 
ــم؛  ــی بدانی ــده شــدن اســت را حاصــل تبان ــش دی رؤیاهای
ــن  ــک بازیک ــای ی ــرای رؤیاه ــم ب ــی ه ــر قیمت ــا مگ اص
جــوان وجــود دارد. داورهــا اگرچــه حقــوق مناســبی دریافــت 
نمی کننــد، امــا شــرافت چیــزی نیســت کــه در ویتریــن هــر 

ــروش گذاشــته شــده باشــد. ــرای ف داوری ب
ــه  ــا ب ــال م ــی از فوتب ــموم بدبین ــای مس ــه ابره  کاش هم
ــم  ــابقه ه ــک مس ــرای ی ــت کم ب ــا دس ــت ت ــاری می رف کن

ــم. ــذت می بردی ــت ل ــدون تهم ــال ب ــده از فوتب ــه ش ک

فوتبال زیر باران تهمت

ســعید آذری دربــاره تصمیــم باشــگاه ذوب آهــن بــرای 
محــروم کــردن تماشــاگران خــودی از تماشــای دیــدار 
ــل باشــگاه  ــر عام ــرد. مدی ــت ک ــران صحب ــت ته ــل نف مقاب
ــاره علــت تصمیــم ایــن باشــگاه در محــروم  ذوب آهــن درب
کــردن تماشــاگران خــود بــرای بــازی در مقابــل نفــت اظهــار 

ــر  ــپاهان، در اواخ ــل س ــازی مقاب ــرد: در ب ک
شــکل  ســازمان یافته ای  حرکــت  بــازی، 
ــه مجتبــی حســینی  گرفــت و تماشــاگران ب
ــد.  ــی کردن ــن و فحاش ــگاه توهی ــی باش مرب
تصمیــم مــا واکنــش بــه ایــن قضیــه اســت 
ــه در باشــگاه  ــا ســازمان های غیررســمی ک ت
ــا  ــد ب ــازه ندهن ــود اج ــه خ ــد، ب ــور دارن حض

ــه هــر هدفــی برســند.  ســازماندهی هــواداران ب
او ادامــه داد: ایــن کار از طــرف افــرادی اســت کــه بــه 
ــم ذوب آهــن هســتند  ــا تی ــراه ب ــال ســفر خارجــی هم دنب
عــده  ایــن  اســت.  شــده  قطــع  منافعشــان  حــاال  و 
تماشــاگرنما هســتند و تماشــاگران واقعــی ذوب آهــن، 

ــر  ــه زی ــکان ۹0 دقیق ــا پی ــازی ب ــه در ب کســانی هســتند ک
بــاران تیــم را تشــویق کردنــد. باشــگاه مــا کارهــای زیــادی 
ماننــد حــق رشــد را بــرای اولیــن بــار در کشــور انجــام داد و 
مــا می خواهیــم اولیــن باشــگاهی باشــیم کــه جلــوی ایــن 
ــر در  ــد نظ ــکان تجدی ــاره ام حــرکات می ایســتد. آذری درب
ــا  ــه ای ب ــروز جلس ــت: ام ــم گف ــن تصمی ای
کانــون هــواداران تیــم ذوب آهــن داریــم. اگــر 
کانــون هــواداران مــا را متقاعــد کنــد کــه ایــن 
افــراد را شناســایی کــرده و از ورود آن هــا بــه 
اســتادیوم جلوگیــری می کنــد، قطعــا در ایــن 
ــن  ــم. در ضم ــر می کنی ــد نظ ــم تجدی تصمی
ــچ  ــتیم و هی ــی هس ــم راض ــی تی از کادر فن
تغییــری در آن نمی دهیــم. گفتنــی اســت کمیتــه انضباطــی 
ــور  ــی، حض ــه فوریت ــکیل جلس ــا تش ــن ب ــگاه ذوب آه باش
ــت وچهارم  ــه بیس ــدار هفت ــی را در دی ــاگران ذوب آهن تماش
لیــگ برتــر فوتبــال باشــگاه های کشــور در برابــر تیــم فوتبــال 

ــرد. ورزش 3 ــام ک ــوع اع ــران، ممن ــت ته نف

علت محرومیت تماشاگران ذوب آهن از زبان مدیر عامل باشگاه

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریاصفهان 

بــا  اصفهــان  اســتان  منتخــب شــطرنج کارگــران  تیــم 
شایســتگی پــس از تیــم تهــران، بــه مقــام ارزشــمند 
ــت  ــور دس ــران کش ــطرنج کارگ ــابقات ش ــی مس نایب قهرمان

یافــت. در ایــن رقابت هــا کــه بــه عنــوان 
اولیــن دوره از مســابقات شــطرنج ســریع 
)ریتــد( در ســطح کارگــران کشــور برگــزار 
ــتان  ــتان های گلس ــطرنج بازانی از اس ــد، ش ش
ــزگان  ــارس، هرم ــاری، ف ــال و بختی چهارمح
کرمانشــاه  بوشــهر،  شــمالی،  خراســان 
و  یــزد  قزویــن،  البــرز،  تهــران،  لرســتان، 

ــی دو  ــتند و ط ــرکت داش ــابقات( ش ــان مس ــان )میزب اصفه
روز بــا هــم بــه پیــکار پرداختنــد. در پایــان، تیــم تهــران مقــام 
ــم  ــی و تی ــام نایب قهرمان ــف مق ــان ال ــم اصفه ــی، تی قهرمان
لرســتان عنــوان ســومی را بــه خــود اختصــاص دادنــد. تیــم 
ــابقات  ــن دوره از مس ــاق ای ــح کاپ اخ ــز فات ــاه نی کرمانش

شــد. اعضــای تیــم شــطرنج کارگــران اســتان اصفهــان 
ــی،  ــف( را رمضــان کوهــی، رضــا مصــور، حمیدرضــا امین )ال
فرشــید شــریف پناهی و حبیــب صفــری تشــکیل می دادنــد 
کــه بــا مربیگــری بهــزاد کانتــری و سرپرســتی رســول 
صمیمــی بودنــد. در تیــم اصفهــان )ب( مهــدی وجدانــی 
صادقــی  محمدرضــا  رفیع اطهــر،  محمدرضــا 
ســید محمدجــال موســوی و بهادرانــی عضویت 
ــی  ــی و مرب ــد رضای داشــتند، سرپرســت محم
منصــور باصــری بــود؛ شــمس اله ســرخیل 
ــترن  ــم نس ــود، خان ــابقات ب ــت مس سرپرس
ابریشــم کار بــه عنــوان داور در ایــن دوره از 
مســابقات همــکاری داشــتند. در امــر برگــزاری 
ایــن مســابقات عبدالــه شــاطری معــاون فنــی هیئــت و اداره 
امــور ورزش، ســروری مســئول امــور حســابداری و خزانــه دار 
ــور  ــی اداره ام ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــدی خراط ــت، مه هیئ
ورزش کارگــران اســتان اصفهــان و مهــدی ناظمــی سرپرســت 
ــتند. ــه ای داش ــکاری مجدان ــدس هم ــماره 2 ق ــگاه ش ورزش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه شماره پاک 1151۶/15۶5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام حسن کریمی کردابادی فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره 110۶۹ 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  هیات حل  از طرف  مورخ 13۹5/0۹/03 

ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/1/15 روز ساعت ۹ 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 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 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: ۹5/12/18 

شماره :3۹178/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه شماره پاک 1151۶/15۶3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

رای شماره  و  است  ثبت  در جریان  عباس  فرزند  بنام حسین کریمی کردابادی  ثبتی  پرونده  که طبق 

11۶37 مورخ 13۹5/0۹/17 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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/1/15 روز ساعت ۹ 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 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 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: ۹5/12/18 

شماره :3۹17۹/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره پاک 7۹2۹/۹ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام اکبر زارعی خیادانی فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره 11383 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  هیات حل  از طرف   13۹5/0۹/14 مورخ 

ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/1/24 روز ساعت ۹ 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 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 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: ۹5/12/18 

شماره :38581/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره پاک 7۹2۹/8 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام اکبر زارعی خیادانی فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره 11384 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  هیات حل  از طرف   13۹5/0۹/14 مورخ 

ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/1/24 روز ساعت ۹ 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 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 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: ۹5/12/18 

شماره :38582/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم فاطمه باستان فرزند ابوالحسن به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 

گواهی گردیده  مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پاک 

ثبتی 741/231۹ واقع در فوالدشهر بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال 152242 که در صفحه 5۹ دفتر 

32۶ اماک ذیل ثبت 445۶۶  بنام نامبرده ثبت وبه موجب اسناد رهنی شماره 277۶ و 2777 مورخ 

138۶/3/1 دفتر 1۹7 فوالدشهر در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی فوالدشهر می باشد و مفقود گردیده 

است. لذا چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 

آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود سند مالکیت 

نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت 

به ارائه دهنده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند 

مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

اجرائیه
  : شعبه  بایگانی  ۹40۹۹83720300873شماره  پرونده:  شماره   ۹510423720300347 اجرائیه:  شماره 

۹40873 تاریخ تنظیم: 13۹5/12/08  مشخصات محکوم له ردیف 1 نام : حمیدرضا  نام خانوادگی : 

جعفری نام پدر: محمدرضا نشانی: گلپایگان- خ 17 تن ک گلبرگ 3 پ127   مشخصات محکوم علیه/ 

محکوم علیهم ردیف 1- نام: محمدعلی    نام خانوادگی : واثقی نام پدر:ابراهیم نشانی: مجهول المکان  

و  به شماره ۹5100۹3720302۹۹5  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم 

شماره دادنامه مربوطه ۹50۹۹737203013۹4محکوم علیه محکوم است به پرداخت 180/000/000 ریال 

بابت خسارت عدم انجام تعهدات و مبلغ 1/350/000 ریال بابت خسارات دادرسی پرونده کاسه 320/۹3 

شعبه دوم شورای حل اختاف )از باب تسبیب( و همچنین پرداخت مبلغ 730/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی دعوی اعسار از هزینه دادرسی مطروحه از ناحیه خواهان در پرونده حاضر و هزینه درآمدی غیر 

کیفری دادگستری و تمبر اوراق پیوست دادخواست )از باب تسبیب( در حق خواهان و با توجه به صدور 

حکم مبنی بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دعوی مطروحه و در اجرای ماده 511 قانون آیین 

دادرسی مدنی و به لحاظ اینکه خواهان در دعوی مطروحه محکوم له واقع و پس از دریافت محکوم به از 

اعسار خارج میگردد واحد اجرای احکام مدنی موظف به اخذ مبلغ 5/3۹0/500 ریال بابت هزینه دادرسی 

از خواهان در حق صندوق دولت و سپس اخذ این مبلغ از خوانده در حق خواهان و پرداخت حق اجرا 

ضمن رعایت ماده 30۶ ق آ د م بعهده محکوم علیه می باشد.محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 

اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 

مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 

عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 

مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 

فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) 

مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به 

دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. 

) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 

ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(

زاده   حبیب  شهرستان گلپایگان-مجید  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر  مدیر   

شماره:۶7۶/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان  ثبت  در بخش 5  یکبابخانه   شماره پاک 103۹3/3518واقع  تحدید حدود ششدانگ  چون 

که طبق پرونده ثبتی بنام علی نصیری ده سرخی فرزند رجبعلی   در جریان ثبت است و رای شماره 

11722مورخ 13۹5/0۹/20از 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 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ 13۹۶/01/23 روز ساعت ۹ 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 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 

تاریخ تسلیم  از  ماه  باید ظرف مدت یک  ثبت معترض  قانون  نامه  آئین  و طبق ماده 8۶  خواهد شد 

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: 13۹5/12/18 

شماره :38732/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 1۹/۹53 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت  با  نظر 

قانون  اجرای  در  رای شماره 13۹5/۹/15-7004448  بموجب  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای امیر حاتمی کلیشادی فرزند حسینعلی در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 

قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 13۹۶/1/21 ساعت ۹ 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 

در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 13۹5/12/18 شماره : 111۹/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 1۹/۹۶3 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت  نظر به 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7004404-13۹5/۹/13 در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای محمد رضا صادقی کلیشادی فرزند فتح اله  در جریان ثبت 

بنا به دستور قسمت اخیر ماده  اینک  نیامده است.  است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 13۹۶/1/23 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 

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

مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار : 13۹5/12/18 

شماره : 11120/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 

 آگهی احضار متهم
فرزند   ) افغانستان  )تبعه  موئمنی  شفیع  متهم   1 دادیاری  سیار  یک  پرونده کاسه   در  اینکه  به  نظر 

المکان  مجهول  غام   فرزند  ابراهیمی  فاطمه  خانم  شکایت  موضوع  انفاق  ترک  اتهام  به  عبدالحفیظ 

میباشند لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی 

جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه اول بازپرسی  دادسرای عمومی و انقاب فاورجان  حاضر و از خود 

دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله 

اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

هادی نخجوان نیا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه     پاک ۶28 فرعی از 12703/1  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق رای شماره 13۹5۶030202700۹۹53 و 13۹5۶030202700۹۹57 مورخ  13۹5/08/0۹از 

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 سید 

سعید طباطبائی یزدی به شناسنامه شماره 2428۶ و شماره ملی 00۶012۹158  صادر از بغداد و جعفر 

طباطبائی یزدی به شناسنامه شماره 5285۹ و شماره ملی 4720۶7۹۹78 صادره از بغداد فرزند سید 

جال صادر گردیده   و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 

به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ 13۹۶/01/2۶ شنبه ساعت ۹ 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 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 

تاریخ تسلیم  از  ماه  باید ظرف مدت یک  ثبت معترض  قانون  نامه  آئین  و طبق ماده 8۶  خواهد شد 

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: 13۹5/12/18 

شماره :3۹2۶۶/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی ابالغ
خواهان خانم ونوس شایسته فرد  فرزند عبدالرضا با وکالت علی پریسوز   دادخواستی به طرفیت آقای 

نوید میر معصومی فرزند محمد حسن به خواسته طاق  تقدیم دادگاههای خانواده  شهرستان اصفهان 

نموده که به شعبه اول خانواده اصفهان  واقع در خیابان  میر  مجتمع شهید قدوسی  طبقه چهاره ارجاع و 

به کاسه  پرونده ۹5134۹ثبت و دارای وقت رسیدگی 13۹۶/2/۹ ساعت 11 صبح می باشد لذا به جهت 

مجهول المکان   بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  و 

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

و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  

شماره: 388۹۶/م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – جعفر مسلمی

آگهی ابالغ 
نام و نام خانوادگی : آقای غامرضا حاتمی رامشه نام پدر : محمد نشانی : مجهول المکان محل حضور 

شعبه 3 شورای حل اخاف اصفهان واقع در خ سجاد اول حاج رحیم ارباب وقت حضور ۹۶/2/10 ساعت 

8:30 علت حضور در وقت فوق جهت رسیدگی نفقه در شورا حاضر شوید. 

شماره :3۶۹8۹/ م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹50۹۹80370۶00044: پرونده  شماره   ۹510100370۶04204: اباغنامه  شماره 

و ضمائم  دادخواست  ثانی  و نسخه  اباغ وقت رسیدگی  آگهی   13۹5/11/24: تنظیم  تاریخ   ۹51348:

به خانمها و اقایان صدیقه برومند و زهره برومند و محمد علی برومند اقای ناصر مقیمی زند به وکالت 

از اقای مجتبی حاج هاشمی دادخواستی به خواسته ورود ثالث در پرونده کاسه ۹50۶34 ت 21 به 

خواسته الزام خواندگان فوق و غیره به انتقال دو دانگ از ششدانگ پاک ثبتی 441 فرعی از 412 اصلی 

بخش 1۶ اصفهان را تقدیم با توجه به اینکه وقت رسیدگی برای مورخ ۹۶/02/10 روز یکشنبه ساعت ۹ 

صبح تعیین شده و خواندگان فوق مجهول المکان اعام شده اند لذا مراتب حسب در خواست وکیل 

و در اجرای م 73 ق ا دم یک مرتبه در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و از خواندگان فوق دعوت می 

 گردد ضمن حضور در جلسه رسیدگی جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این شعبه مراجعه

 نمایند. 

شماره :37۶75/ م الف مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه تجدید نظر اصفهان 

ابالغیه
بایگانی شعبه:۹51104  پرونده:۹50۹۹80350100۹37 شماره  اباغنامه:۹510100350111201 شماره  شماره 

تاریخ تنظیم:13۹5/12/08 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: غامرضا 2- نام خانوادگی:قاسمی 

گشنیزگانی 3- نام پدر: احمد 4- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:13۹۶/02/20 چهارشنبه ساعت 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  حضور:  محل   0۹:00

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 تاریخ حضور:13۹۶/02/20 ساعت حضور:0۹:00  در خصوص دعوی 

سعید محمدی جوزدانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسال می گردد.توجه: پس از دریافت این اباغیه، اباغ 

اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 

انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت 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:38۹08/م الف شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اصفهان، نایب قهرمان شطرنج کارگران شد

شی
ورز

خبر
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پروانه شریفیسرویس اجتماعی

دکتــر رضــا امانــی در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن اظهــار کــرد: 
ــوان  ــوء تغذیه می ت ــف س ــد دارد. در تعری ــوء تغذیه دو بع س
گفــت هــر نــوع انحــراف از تغذیــه ســالم و نرمــال؛ در نتیجــه 
از یــک ســو طیــف مــازاد )افزایــش مصــرف و چاقــی( و از 

ســوی دیگــر طیــف کمبــود تغذیــه دیــده می شــود. 
عضــو گــروه تغذیــه بالینــی دانشــکده تغذیــه علــوم پزشــکی 
اصفهــان گفــت: مجمــوع اضافــه وزن و چاقــی، هــر دو، خطــر 
ابتــا بــه بیماری هــای مزمــن از جملــه دیابــت، بیماری هــای 

قلبــی و عروقــی و فشــار خــون را افزایــش می دهــد. 
ــه  ــن ریســک بعضــی بیماری هــا از جمل ــزود: همچنی وی اف
ســرطان  ســینه در زنــان و گــوارش در مــردان نیــز بــه دلیــل 

ــد.  ــش می یاب ــی افزای ــه وزن و چاق اضاف
عضــو گــروه تغذیــه بالینــی دانشــکده تغذیــه علــوم پزشــکی 
اصفهــان تصریــح کــرد: مصــرف میــوه و ســبزی ها در 
کاهــش بیماری هــای مزمــن از جملــه چاقــی، دیابــت نــوع 
ــش  ــون و افزای ــار خ ــت(، فش ــوع دیاب ــاده ترین ن دوم )س

ــت.  ــر اس ــون مؤث ــای خ چربی ه
امانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایرانیــان ســه مــاده ســمی شــکر، 
ــرد:  ــه ک ــد، اضاف ــرف می کنن ــاد مص ــی را زی ــک و چرب نم
ایرانیــان حــدود یک ســوم کمتــر از اســتاندارد جهانــی لبنیــات 

ــد.  ــرف می کنن مص
ایــن فــوق تخصــص تغذیــه بالینــی بــا اشــاره بــه شــاخص 
مختلــف  روغن هــای  در  دود  نقطــه  دود گفــت:  نقطــه 
ــه دود  ــون نقط ــن زیت ــه در روغ ــرای نمون ــاوت اســت؛ ب متف
پاییــن اســت و هــر چــه روغــن بــه نقطــه دود کمتــری برســد 

کمتــر آسیب زاســت.
 عضــو گــروه تغذیــه بالینــی دانشــکده تغذیــه علــوم پزشــکی 
بــرای ســرخ کــردن  بهتریــن روغــن  افــزود:  اصفهــان 
ــه  ــد ک ــه دود را دارن ــن نقط ــه باالتری ــی هســتند ک روغن های

 روغــن گل رنــگ، روغــن آفتابگــردان، روغــن ســبوس برنــج 
ــن  ــوال و روغ ــزا و کان ــن کل ــده، روغ ــون تصفیه ش ــن زیت روغ
ســرخ کردنی  روغن هــای  بهتریــن  ترتیــب  بــه  کنجــد، 

ــتند.  هس

ــید  ــوع اس ــن ن ــه بدتری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر امان  دکت
اســید چــرب ترانــس اســت، گفــت: ایــن اســید بــه کــودکان 
آســیب بیشــتری می رســاند؛ زیــرا چربــی خــون را افزایــش 
ــر  ــان و خط ــردان و زن ــاروری در م ــن ناب ــد. همچنی می ده
ــس  ــر دو جن ــوارش را در ه ــینه و گ ــرطان س ــه س ــا ب ابت
افزایــش می دهــد. وی اضافــه کــرد: اســتاندارد جهانــی 
می گویــد بایــد کمتــر از 5 درصــد اســید چــرب اســتفاده کــرد؛ 
امــا در ایــران بیــان می کنیــم کــه بایــد کمتــر از یــک درصــد 
اســتفاده کــرد؛ زیــرا همــه روغن هــای ســرخ کردنــی حــاوی 

اســیدهای چــرب ترانــس هســتند. 
ــق  ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــه بالین ــص تغذی ــوق تخص ف
ــر مجــاز دنیــا  ــرآورد اولیــه وزارت بهداشــت دو یــا ســه براب ب
روغــن حــاوی اســیدهای چــرب ترانــس مصــرف می کنیــم 
گفــت: مصــرف ایــن روغن هــا مقاومــت بــه انســولین          

ــد.  ــش می ده ــت را افزای ــه دیاب ــا ب ــانس ابت و ش
عضــو گــروه تغذیــه بالینــی دانشــکده تغذیــه علــوم پزشــکی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه نحــوه نگهــداری روغن هــا در مغازه هــا 
و ســوپرمارکت ها، اظهــار کــرد: وجــود المپ هــای کم مصــرف 
ــد  ــا نبای ــن روغن ه ــه روغن هــا آســیب می رســاند. همچنی ب
در باالتریــن نقطــه مغــازه قــرار گیرنــد یــا در معــرض آفتــاب 

باشــند و ظــرف تیــره بــرای نگهــداری روغــن بهتــر اســت.
فــوق تخصــص تغذیــه بالینــی بــا اشــاره بــه اینکــه 40 درصــد 
نمــک طعامــی حــاوی ســدیم اســت، افــزود: طبــق بــرآورد 
ــرم  ــا 12 گ ــه 10 ت ــا روزان ــا ایرانی ه ــت م ــه وزارت بهداش اولی
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــن در حال ــم؛ ای ــرف می کنی ــک مص نم
ــزار و 300  ــر از 2 ه ــی کمت ــاده غذای ــن م ــرف ای ــزان مص می

میلی گــرم در روز باشــد.

 دکتر امانی، عضو گروه تغذیه بالینی دانشکده علوم پزشکی اصفهان:

چاقی، خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهد
 ایرانیان سه ماده سمی شکر، نمک و چربی را زیاد مصرف می کنند 

 تهیه پیک های نوروزی به مدارس 

واگذار شد
و  تکنولـــوژی  اداره  رئیـــس 
گروه هــای آمــوزش ابتدایــی اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهــان دربــاره پیک هــای نــوروزی 
گفــت: در راســتای سیاســت های 
ــد  ــه و تولی ــز، تهی ــش تمرک کاه
ــه  ــوروزی ب ــوای پیک هــای ن محت
ــبزعلی  ــرو س ــد. خس ــذار ش ــدارس واگ ــب م ــا قط ــدارس ی م
ــه  ــوزان گفــت: تهی ــوروزی دانش آم ــدارک پیک هــای ن ــاره ت درب
ــا قطــب مــدارس  ــه مــدارس ی ــوروزی ب ــدارک پیک هــای ن و ت
واگــذار شــده اســت؛ بدیــن معنــا کــه چنــد مدرســه بــا مشــارکت 
ــوا و  ــوروزی و محت ــک ن ــاپ پی ــا چ ــه ی ــه تهی ــدام ب ــم اق ه
مطالــب آن می کننــد. ســبزعلی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
ــت:  ــند، گف ــی باش ــای مختلف ــه صورت ه ــد ب ــا می توانن پیک ه
شــکل ظاهــری پیک هــا چنــدان مهــم نیســت؛ بــه نحــوی کــه 
ممکــن اســت تکالیــف یــا ســواالتی در دفتــر دانش آمــوزان بــه 
آن هــا داده شــود یــا اینکــه ایــن پیک هــا بــه صــورت کتابچــه یــا 
ــا اینترنتــی  ــه شــرایط مــدارس تحــت وب ی ــا توجــه ب حتــی ب
باشــد؛ مــدارس از هــر شــیوه ای کــه مناســب تشــخیص دادنــد 
ــه ایــن پیک هــا  ــد. ســبزعلی در توضیــح هزین اســتفاده می کنن
ــرای  ــا ب ــن پیک ه ــه ای ــه تهی ــت: هزین ــوزان گف ــرای دانش آم ب
هــر دانش آمــوز 2 هــزار تومــان درنظــر گرفتــه شــده کــه پرداخــت 

آن بر عهده دانش آموز است. ایمنا

جنگل های ایران و مبحث خشکسالی
 معــاون دفتــر جنگل هــای خــارج از شــمال ســازمان جنگل هــا

ــدات جنگل هــا گفــت:  ــاره تهدی ــزداری کشــور درب ــع و آبخی مرات
ــت  ــطح زیس ــه در س ــت ک ــئله ای اس ــی، مس ــرات اقلیم تغیی
ــران از  ــت. ای ــم نیس ــران ه ــص ای ــت و مخت ــرح اس ــره مط ک
ــا قــرار گرفتــه و متوســط  نظــر اقلیمــی در مناطــق خشــک دنی
بارندگــی کل جهــان 750 میلیمتــر اســت، در حالــی کــه در ایــران 
ــا  ــران ب ــه ای ــت ک ــت سال هاس ــت. در حقیق ــر اس 250 میلیمت

ــرده اســت.  ــرم ک مبحــث خشکســالی دســت و پنجــه ن
مهنــدس پیرزادیــان افــزود: ســطح جنگل هــای کشــور بــر 
اســاس آخریــن آمــار مهندســی مطالعــات ســازمان جنگل هــا 
ــه در  ــرآورد شــده ک ــار ب ــزار هکت ــون و 300 ه ــر 14 میلی ــغ ب بال
 پنــج ناحیــه رویشــی گیرکانــی، ارســباران، زاگــرس، ایــران تورانی 
و خلیــج عمانــی پراکنــده شــده اند. وی از خشــک شــدن بعضــی 
ــا ورود  ــت: ب ــوان داش ــت و عن ــرس گف ــه زاگ ــا در منطق گونه ه
دولــت و مجلــس بــرای مدیریــت و کنتــرل خشــکیدگی، ردیــف 
اعتبــاری در نظــر گرفتــه شــده و حــدود دو، ســه ســالی اســت 
ــر  ــن ام ــگیری از ای ــرای پیش ــات ب ــه امکان ــیج کلی ــا بس ــه ب ک

اقدامــات بســیاری خوبــی انجــام شــده اســت. ایرنــا
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دانش آموزان، راهنمای گردشگران می شوند
فرهنگــی  و  هنــری  کل  مدیــر 
وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریح 
کــرد: امســال تعــداد 10 هــزار نفــر 
از دانش آمــوزان بــه عنــوان همیــار 
ــافران  ــان مس ــگر، راهنمای گردش

نوروزی هستند. 
مهــدی علــی  اکبــرزاده از اجــرای 
طــرح آزمایشــی همیــاران گردشــگر در نــوروز ســال ۹۶ خبــر داد 
ــا ســازمان میــراث فرهنگــی  و گفــت: طــی تفاهم نامــه ای کــه ب
صنایــع دســتی و گردشــگری منعقــد کرده ایــم، یکــی از بندهــا 
ــزود: حــدود  ــوده اســت. وی اف ــزاری دوره هــای آموزشــی ب برگ
ســه مــاه پیــش، دوره هــای توجیهــی و تبیینــی گردشــگری برای 
کارشناســان برگــزار کردیــم و آنــان در مــدارس جامعــه هــدف بــه 
دانش آمــوزان آمــوزش داده انــد. ســازمان میــراث فرهنگــی نیــز 

ــد.  ــرار می ده ــوزان ق ــار دانش آم ــی را در اختی اطاعات
مدیــر کل هنــری و فرهنگــی وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریــح 
کــرد: امســال دانش آمــوزان بــه عنــوان همیــار گردشــگر 
ــوز  ــوروزی هســتند. تعــداد 100 دانش آم ــان مســافران ن راهنمای
در 24 اســفندماه در همایــش آماده بــاش نــوروزی نیــروی 
انتظامــی، پلیــس راهــور ناجــا و گروه هــای امــدادی نیــز 
ــه هــدف  ــرد: جامع ــان ک ــرزاده بی ــد داشــت. اکب حضــور خواهن
مــا بــرای اجــرای ایــن طــرح 3۸4 مدرســه بــا ظرفیــت 10 هــزار 
دانش آمــوز اســت. وی تصریــح کــرد: همیــاران گردشــگر یــک کار 
تشــکیاتی بــا محوریــت کانون هــای فرهنگــی و تربیتــی اســت 

کــه دانش آمــوزان را ســازماندهی می کننــد. ایســنا

رشد مشارکت زنان در بازار کار
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه رشــد حضــور 
زنــان در بــازار کار رســمی کشــور گفــت: در دولــت یازدهــم 
پســت های مدیریتــی زنــان 1۸۹ درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــق ای ــان موف ــره زن ــی در کنگ ــی ربیع عل
ــی  ــت جنس ــت عدال ــرای رعای ــه وزرا ب ــا ب ــور باره رئیس جمه
ــه  ــن اســت ک ــور ای ــد رئیس جمه ــزود: تاکی ــد، اف ــد کرده ان تاکی
زنــان در شــرایط برابــر بــه علــت زن بــودن کنــار گذاشــته نشــوند. 
ربیعــی خاطرنشــان کــرد: میــزان تعاونی هایــی کــه زنــان در آن 
مشــارکت داشــته اند، افزایــش پیــدا کــرده  و آمادگــی تخصیــص 
اعتبــار بــه تعاونی هــای زنــان را داریــم. وی بــا انتقــاد از 
ــان  ــد، افــزود: زن ــد می پندارن ــان را در حــد کارمن نگاهــی کــه زن
ــوزه  ــا در ح ــی باشــند. م ــان خوب ــران و کارآفرین ــد مدی می توانن
گســترش فعالیت هــای تولیــدی و اشــتغال بــا گرایــش مناطــق 
محــروم و روســتاها و شــهرهای کوچــک، در جهت توانمندســازی 
زنــان کمــک می کنیــم. ربیعــی بــا اشــاره بــه ایجــاد اشــتغال در 
کشــور و ســهم زنــان از آن اظهــار کــرد: از 700 هــزار شــغلی کــه در 
ســال ۹4 ایجــاد شــد، ۸0 درصــد آن مربــوط بــه خدمــات مولــد 
بــود کــه زنــان ســهم جالــب توجهــی در آن دارنــد. خبــر فارســی
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ســردار دکتــر اســکندر مؤمنــی در دومیــن روز از دوازدهمیــن 
ــی  ــس راهنمای ــران پلی ــا و مدی ــری رؤس ــش سراس  همای
ــور در  ــر کش ــخنان وزی ــه س ــی ب ــروی انتظام ــی نی و رانندگ
آخریــن دیدارشــان بــا فرمانــده کل قــوا اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: فرمانــده کل قــوا از عملکــرد نیــروی انتظامــی ابــراز 

رضایــت کامــل داشــتند و ایــن ابــراز رضایــت 
ــز  ــده ناجــا در اســفندماه نی ــدار فرمان را در دی
 اعــام فرمودنــد؛ معظم لــه ضمــن تقدیــر 
و تشــکر از عملکــرد ناجــا فرمــوده بودنــد کــه 
ســام مــن را بــه همــه فرماندهــان و رؤســای 
ــده  ــروز ســام فرمان ــه ام ــس برســانید ک پلی
کل قــوا را بــه شــما رؤســا و مدیــران پلیــس 

ــم. ــاغ می کن ــوار اب راه
وی بــه طــرح نــوروزی و ماموریت هــای پلیــس راهــور 
ــازی  ــی و مسئول س ــت، فرمانده ــت: مدیری ــت و گف پرداخ
مقــررات  و  قوانیــن  اســاس  بــر  دیگــر  دســتگاه های 
ــتاد کل  ــات س ــق مصوب ــر طب ــن ام ــت؛ ای ــس اس ــا پلی  ب

ــده و در  ــن ش ــوا تعیی ــی کل ق ــتاد فرمانده ــب س و تصوی
قانــون جدیــد راهــوار نیــز آمــده اســت کــه مدیریــت صحنــه 

ــا پلیــس اســت.  ب
ســردار مؤمنــی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس راهــور اختیــارات 
ــرد  ــور منحصربه ف ــس راه ــش پلی ــت: نق ــی دارد، گف قضای
اســت و در نقــش قاضــی ســر صحنــه عمــل 
ــف را تشــخیص می دهــد  ــد؛ هــم تخل می کن
ــد و هــم جریمــه.  ــون می کن هــم اعمــال قان
جانشــین فرمانــده ناجــا بــه تجهیــز تیم هــای 
گشــتی و نیروهــای انســانی بــرای طــرح 
ــروی  ــزار نی ــت: 5 ه ــت و گف ــوروزی پرداخ ن
کمکــی و هــزار تیــم گشــتی در اختیــار پلیــس 
راهــور قــرار می گیــرد تــا آن هــا در جاهایــی کــه نیــاز و 

ــه شــوند.  ــه کار گرفت ــات اســت، ب بیشــترین تصادف
ــنل  ــوق پرس ــش حق ــادی و افزای ــات اقتص ــه موضوع وی ب
پلیــس راهــور نیــز اشــاره و خاطرنشــان کــرد: مــا ایــن مــوارد 

را مدنظــر داریــم. مهــر

ــادن مجلــس از اســقاط  ــع و مع عضــو کمیســیون صنای
ــی 10  ــوده ط ــودروی فرس ــزار خ ــون و ۹00 ه ــک میلی ی
ســال اخیــر خبــر داد و گفــت: ســاالنه 247 هــزار خــودرو 

ــود.  ــارج می ش ــوده از رده خ فرس
حمیدرضــا فوالدگــر بــا بیــان وجــود یــک میلیــون و 250 

هــزار خــودروی فرســوده در کشــور دربــاره 
طــرح اســقاط خودروهــای فرســوده گفــت: 
ــا ۸7  در بودجــه مصــوب ســال های ۸5 ت
ــب  ــه تصوی ــن زمین ــی در ای ــکام خوب اح
شــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن احــکام و 
تأمیــن منابــع مالــی، اســقاط خودروهــا از 

شــتاب مناســبی برخــوردار بــود. 
وی بــر ضــرورت اجــرای کامــل طــرح اســقاط خودروهای 
فرســوده تاکیــد کــرد و بــا بیــان اینکــه از رده خــارج کردن 
و جایگزینــی خودروهــای فرســوده، تکلیفــی اســت که بر 
اســاس قانــون برنامــه چهــارم و پنجــم توســعه تعییــن 
شــده، تصریــح کــرد: اگــر ایــن طــرح بــه درســتی انجــام 

شــود، اســقاط خودروهــای فرســوده بــه درســتی تحقــق 
می یابــد. 

ــاهد  ــر ش ــال اخی ــی دو س ــه ط ــه داد: البت ــر ادام فوالدگ
ــت اســقاط خودروهــای فرســوده  ــری در جه ــاش بهت ت
ــزار  ــدود 247 ه ــاالنه ح ــه س ــه ای ک ــه گون ــتیم؛ ب هس
خــودروی فرســوده از رده خــارج می شــود. 
معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای اســقاط 
خودروهــای فرســوده بایــد از ابزارهــای 
ــت:  ــرد، گف ــی اســتفاده ک تشــویقی و تنبیه
ــا حمایت هایــی در قالــب طرح هــای  در دنی
تشــویقی و تنبیهــی ماننــد ارائــه وام کم بهــره 
ــای فرســوده صــورت  ــان خودروه ــه صاحب ــوض ب و باع
خودروهــای  مالیــات  و  عــوارض  یعنــی  می گیــرد؛ 
فرســوده را افزایــش داده و از ســویی وام کم بهــره بانکــی 
ــرار  ــا ق ــقاط خودروه ــرای اس ــراد ب ــن اف ــار ای در اختی

می گیــرد. خانــه ملــت

تردد یک میلیون و ۲۵۰ هزار خودروی فرسوده در کشور۵ هزار نیروی کمکی در اختیار پلیس راهور

حتما بخوانید!
تهیه پیک های نوروزی به مدارس ...

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 

محرز  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  فاورجان  ثبتی شهرستان  واحد  در  مستقر  رسمی 

گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع 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 اماک 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 13۹5۶030200700513۶  مورخ ۹5/10/30  سید مصطفی میرلوحی  فرزند  سیدجواد  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  350.۸5   مترمربع پاک شماره1۸0 فرعی از 23 اصلی 

واقع در حسن اباد    بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم سید علی میرلوحی    

2- رای شماره55۶5 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20  مهدی سلطانی نژاد  فرزندصادق    نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175.35    مترمربع پاک شماره فرعی از413  اصلی واقع 

در فاورجان   بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  زوجه رحیم کروندی صبیه مرحوم شیخ احمد

3-رای شماره15۶۹ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/3/11  علی نصر اصفهانی  فرزند مهدی   نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205.40    مترمربع پاک شماره ۶۶2فرعی از 1 اصلی واقع در 

کارالدان   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     خود متقاضی

فرزند    فاورجانی   شفیعی  کریم    ۹5/10/23 مورخ    504۸13۹5۶030200700 شماره  رای   -4

عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت 1۸3.57    مترمربع پاک 

شماره فرعی از 413 اصلی واقع در   فاورجان بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     رضا شجاع 

فرزند مرحوم محمد

بابایی بجگردی فرزند    5- رای شماره503۹ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23   معصومه علی 

اسفندیار  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت13۸.70     مترمربع پاک 

شماره فرعی از32  اصلی واقع در   آغچه بدی بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    غامعلی زمانی 

سودرجانی

۶- رای شماره514۹ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/30  داراب لک  فرزند نیازعلی   نسبت به 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 52.12    مترمربع پاک شماره ۶فرعی از 4 اصلی واقع در یزد 

آباد بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    غامرضا ابراهیمی  فرزند محمد

فرزند    بجگردی     کرمی  اله  ۹5/10/23روح  مورخ    13۹5۶030200700 شماره5040  رای   -7

به مساحت 13۸.70    مترمربع  یکباب خانه  از ششدانگ  به چهاردانگ مشاع  محمدعلی نسبت 

پاک شماره 32فرعی از  اصلی واقع در آغچه بدی   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     غامعلی 

زمانی سودرجانی

۸- رای شماره5047 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23  مهدی نوروزی باغکمه   فرزند  رحمت 

اله  نسبت به ششدانگ دو باب خانه به مساحت    412.۸7 مترمربع پاک شماره 2۶0/1فرعی از 

40 اصلی واقع در  باغکومه  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  متقاضی

۹- رای شماره 505۸13۹5۶030200700  مورخ 10/23/  ۹5فیروز شجاعی جونقانی    فرزند حسین   

نسبت به 1/5دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت    1۶3.۶0 مترمربع پاک شماره 

24فرعی از ۶۶7 اصلی واقع در  جنوب کوه دنبه  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

10- رای شماره5053 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23  بهزاد صادقی  فرزند   حیدر نسبت به یک 

دانگ و نیم  یکباب خانه به مساحت1۶3.۶0   مترمربع پاک شماره 24فرعی از  ۶۶7اصلی واقع در  

جنوب کوه دنبه  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه  متقاضی    

11- رای شماره 513413۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/30   مجتبی اسماعیلی سودرجانی فرزند  

حسن  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157.30   مترمربع پاک شماره۸ فرعی از 21 

اصلی واقع در سودرجانی   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     کریم اسماعیلی سودرجانی

12-- رای شماره503۸ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23 عبداله نوروزی باغکمه   فرزند براتعلی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 34۶.۶0    مترمربع پاک شماره فرعی از41  اصلی واقع 

درسهلوان    بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    مرحوم مصطفی نوروزی باغکمه

13- رای شماره5044 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23   حسین کاظم زاده  قهدریجانی فرزند 

اسمعیل   نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  205.10   مترمربع پاک شماره 1۹3فرعی 

از3۸7  اصلی واقع در  قهدریجان  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    اسماعیل کاظم زاده فرزند 

رمضانعلی

14- رای شماره51۸3 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/3    علی اکبر امانی فرزند  مصطفی  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 25۶.01    مترمربع پاک شماره فرعی از701اصلی واقع در   

اکبراباد بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    اکبرمرتضوی

15- رای شماره503۶ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23 اصغرمحمدی   فرزند اسماعیل   نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت34۸.74     مترمربع پاک شماره فرعی از430 اصلی واقع در  

مینادشت  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  اسماعیل محمدی

فرزند    دستجردی    دائی  خان  ۹5/۸/2۹ کریم  مورخ    13۹5۶030200700 شماره41۶4  رای   -1۶

از  به مساحت 304.27    مترمربع پاک شماره فرعی  به ششدانگ یکباب خانه  حسین نسبت 

13 اصلی واقع در  زازران  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     محمد علی باقری فرزند حسین

17- رای شماره505۹ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23   جهان قدیری طادی فرزندرضا قلی    

به مساحت  1۶3.۶0   مترمربع پاک شماره  به 1/5دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه  نسبت 

24فرعی از۶۶7 اصلی واقع در   جنوب کوه دنبه بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

اله  ولی  فرزند  فر  عباس سیروس  13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23    1۸ -رای شماره505۶ 

به مساحت  1۶3.۶0   مترمربع پاک شماره  به 1/5دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه  نسبت 

24فرعی از۶۶7 اصلی واقع در   جنوب کوه دنبه بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

اکبر   فرزند   قاسمی شرودانی  13۹5۶030200700  مورخ ۹5/۹/30 محسن  1۹-رای شماره4۶5۸ 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  1۹0.10   مترمربع پاک شماره فرعی از411  اصلی واقع 

در   شرودان بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه   ابوالفتح قاسمی

20--رای شماره22۹1 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/4/2۸   محمود جویبار فرزند  کناری  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127.70    مترمربع پاک شماره فرعی از40۸  اصلی واقع در  

کوپان  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه       مرتضی توکلی

به  نسبت  فاورجان  بهداشت  شبکه    ۹5/11/3 مورخ    51۸۶13۹5۶030200700 شماره  21-رای 

ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت۹13.43     مترمربع پاک شماره فرعی از 1۹ اصلی واقع در 

کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     همگی مالکین رسمی کلیشاد

22-رای شماره55۸5 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20 علیرضا جمالی   فرزند  امیدعلی  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100.30    مترمربع پاک شماره فرعی از 411 اصلی واقع در  

شرودان  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    مهدی کیانی

23-رای شماره55۶0 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20 مریم نصر اصفهانی   فرزند   اصغر نسبت 

به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت  2۸۶.40   مترمربع پاک شماره 23۸فرعی 

از1  اصلی واقع در کارالدان  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     متقاضی

24--رای شماره555۹ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20    مصطفی زارع چاوشی فرزند   کریم  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت   2۸۶.40  مترمربع پاک شماره23۸ 

فرعی از1  اصلی واقع در   کارالدان  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     متقاضی

فرزنداسماعیل     محمودی    رسول   ۹5/11/20 مورخ    13۹5۶030200700 شماره5574  25-رای 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت2۶۹.43     مترمربع پاک شماره فرعی از 430 اصلی 

واقع در مینادشت   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    عباس محمودی فرزند ابراهیم

2۶-رای شماره5575 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20 اسماعیل محمودی باغوحوشی    فرزند    

مظاهر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت     254.۸7مترمربع پاک شماره فرعی از 430 

اصلی واقع در    مینادشت بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه      عباس محمودی فرزند ابراهیم

فرزند   قهدریجانی    آقایی  احمدرضا   ۹5/11/20 مورخ    13۹5۶030200700 شماره557۶  27-رای 

حسینعلی  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت32۸.7۸     مترمربع پاک شماره 71فرعی 

از 3۸۶ اصلی واقع در   قهدریجان بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی

فرزند   قهدریجانی   عبداله کاظمی     ۹5/11/20 مورخ    13۹5۶030200700 رای شماره5557   -2۸

غامحسین  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  321.14   مترمربع پاک شماره فرعی 

از3۸۶  اصلی واقع درقهدریجان    بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    مرحوم اسماعیل کاظمی

2۹- رای شماره55۹1 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20    طیبه محمدی نجف ابادی فرزندمصطفی     

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت     1۶0مترمربع پاک شماره فرعی از۶۶7  

اصلی واقع در  بلوار شفق اصفهان بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    متقاضی

30- رای شماره5۶۶2 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/25   سکینه محمودی فرزند   عیسی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت175.0۸     مترمربع پاک شماره فرعی از 407 اصلی واقع 

دربرزوان  گارماسه   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    باقر شیرزادی

31 -رای شماره55۹7 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/21  عزت نصر اصفهانی  فرزند  محمدعلی  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 23۶.5    مترمربع پاک شماره۶13 

فرعی از1  اصلی واقع در کارالدان   بخش ۹ ثبت اصفهان   مالک اولیه  متقاضی    

32 -رای شماره55۹۸ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/21 احمد نصر اصفهانی   فرزند  حسین  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت23۶.5     مترمربع پاک شماره۶13 

فرعی از1  اصلی واقع در کارالدان   بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه    متقاضی 

33- رای شماره55۹0 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/21 صادق محمودی برام    فرزند   امیر  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت201.53     مترمربع پاک شماره فرعی از1۹  اصلی واقع 

در  جعفراباد  بخش ۹ ثبت اصفهان   مالک اولیه  محمدکریم رودابیان کلیشادی

34- رای شماره51۸۸ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/3  امیر مسعود رجایی  فرزند  مصطفی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254.41    مترمربع پاک شماره 3۹فرعی از ۶۶7 اصلی 

واقع در   بلوار شفق اصفهان بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     متقاضی

اصفهانی فرزند  حسین    13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20   زهرا نصر  35- رای شماره554۸ 

نسبت به دو دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137.05    مترمربع پاک شماره23۶ فرعی 

از1  اصلی واقع در  کارالدان     بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    مرحوم انیس آغا ماباشی

3۶-رای شماره554۹ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20 معصومه نصر اصفهانی    فرزند  حسین  

شماره  پاک  مساحت137.05مترمربع  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 

23۶فرعی از1  اصلی واقع در   اصفهان بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه      مرحوم انیس آغا 

ماباشی

فرزند حسین    اصفهانی    نصر  لیا    ۹5/11/20 مورخ    13۹5۶030200700 شماره5550  رای   -37

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت    137.05 مترمربع پاک شماره23۶ 

فرعی از1  اصلی واقع در اصفهان   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه     مرحوم انیس آغا ماباشی

3۸- رای شماره5050 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23 علی رحیمی    فرزندحسن    نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 74.۸4    مترمربع پاک شماره فرعی از430  

اصلی واقع در  مینادشت  بخش ۹ ثبت اصفهان   مالک اولیه   اسماعیل رضایی فرزند قدمعلی

3۹– رای شماره5140 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/30 علی رحیمی فرزند  حسن  نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت    172.34 مترمربع پاک شماره فرعی از430  اصلی واقع در  

مینادشت  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    اسماعیل رضایی

40- رای شماره5055 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/10/23    علی رحیمی فرزند   حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت   4۸.02  مترمربع پاک شماره فرعی از430  اصلی واقع در   

مینادشت  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  اسماعیل رضایی فرزند  قدمعلی

41- رای شماره555۸ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20 غامرضا محمدی    فرزند  یداله  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت    140.1مترمربع پاک شماره فرعی از430  اصلی واقع در  

مینادشت  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه  غضنفر رشیدی   

42- رای شماره557۸ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20  اصغر محمدی پاوایی  فرزند   یوسف 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت17۸     مترمربع پاک شماره فرعی از51۹  اصلی واقع 

در دستجرد شاده   بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  یوسف محمدی

فرد جوزستانی   درگاهی  ۹5/11/20  سید حیدر  13۹5۶030200700  مورخ  رای شماره5573   -43

فرزند   سید جواد  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 10۸.5۸    مترمربع پاک شماره 

فرعی از430  اصلی واقع در   مینادشت بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه      ابراهیم محمدی 

فرزند     اجگردی  کیانی  ۹5/11/20   هادی  مورخ    13۹5۶030200700 شماره55۸0  رای   -44

مجیدنسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100.۶۹    مترمربع پاک شماره 2فرعی از 33 

اصلی واقع در  اجگرد  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  عبدالرحیم نیک پور فرزند حاج محمد 

حسین

45- رای شماره5553 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20   محمود کدخدایی الیادرانی فرزندحیدر 

علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   101.72  مترمربع پاک شماره فرعی از 32 اصلی 

واقع درآغچه بدی    بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه   عبدالوهاب موسوی آغچه بدی

4۶- رای شماره55۹2 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/21 فتح اله شیرعلی کلیشادی   فرزند   علی 

محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   1۸2.۶4  مترمربع پاک شماره 31۶فرعی از20  

اصلی واقع در   کلیشاد بخش ۹ ثبت اصفهان    مالک اولیه  حسینعلی شیرعلی

47- رای شماره55۹۶ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/21  محمدرضا شاه محمدی ریاخونی   فرزند   

محمد نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت171.07     مترمربع پاک 

شماره فرعی از 44 اصلی واقع در   ریاخون بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    کرمعلی شاه محمدی 

4۸- رای شماره55۹۹ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/21  محمدعلی تدین  فرزند براتعلی   نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت   153.25  مترمربع پاک شماره فرعی از 413 اصلی واقع 

در  ششدربلندی  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه محمد طاهر محمدی

فرزند   حیدر  13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/4  مجیدرضایی جوچی   رای شماره5234   -4۹

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  215.5   مترمربع پاک شماره فرعی از4۹۶  اصلی 

واقع در جوچی   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه   اسماعیل اکبری

50- رای شماره5572 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20  حسین اسماعیلی عابدی   فرزند  حسن  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  1۸5.44   مترمربع پاک شماره فرعی از  15اصلی واقع 

در  فاورجان  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه   حیدر علی نیکان 

حسن  فرزند   اصفهانی   نصر  صالح    ۹5/11/3 مورخ    13۹5۶030200700 شماره517۶  رای   -51

علی   نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت    1۸۸.۸2 مترمربع پاک 

شماره3۸۶و3۸7 فرعی از1 اصلی واقع در کارالدان    بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  مرحوم 

محمد و معصومه نصر اصفهانی و صالح و طیبه  نصر اصفهانی

52- رای شماره5175 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/3   طیبه  نصر اصفهانی فرزند   رضا نسبت 

به  سه دانگ مشاع ششدانگ یکباب خانه به مساحت     1۸۸.۸2مترمربع پاک شماره 3۸۶-

3۸7فرعی از1  اصلی واقع در کارالدان  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه مرحوم محمد و معصومه 

نصر اصفهانی و صالح وطیبه  نصر اصفهانی

53-رای شماره51۹۶ 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/3  مرتضی اصانی  فرزند   محمد نسبت به 

ششدانگ یک درب باغ به مساحت     45۶.3مترمربع پاک شماره فرعی از5  اصلی واقع در منصور 

آباد   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه احمد میرزا مسعود   

54- رای شماره51۹3 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/3 کاظم زمردیان اصفهانی   فرزند  حسین  

نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 277.2    مترمربع پاک شماره ۶12فرعی از 24 اصلی 

واقع در باغ ابریشم  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدی قاسمی 

55- رای شماره5547 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/20    رویا محمدی فرتخونی فرزند  ابراهیم  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   1۶2.13  مترمربع پاک شماره فرعی از 534 اصلی 

واقع در  فرتخون  بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه ابراهیم مرادی فرتخونی

فاورجان   واحد  اسامی  ازاد  دانشگاه  مورخ ۹5/11/3     13۹5۶030200700 رای شماره51۹7   -5۶

نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  33۶۸.07   مترمربع پاک شماره فرعی 

از 411 اصلی واقع در شرودان  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه  متقاضی

دارافشانی فرزند   13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/7  محمد تقی صمدی  57- رای شماره52۶2 

اسداله  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۸۶.۹5    مترمربع پاک شماره فرعی از525  

اصلی واقع در   پیربکران بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه  بانو مونس آغا خیری

5۸- رای شماره5200 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/3    محمود رشیدی فرزند   محمد نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۹1.55    مترمربع پاک شماره فرعی از 430 اصلی واقع 

در مینادشت   بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    محمد رشیدی

5۹- رای شماره51۸2 13۹5۶030200700  مورخ ۹5/11/3 تقی حسینی دارگانی   فرزندسید امیر آقا    

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت21۸.۹0     مترمربع پاک شماره فرعی از4۹7  اصلی 

واقع در پاوا  بخش ۹ ثبت اصفهان  مالک اولیه   حاج ابوالقاسم وزیری لنجانی

فرزند    شیرزادی گارماسه   مرتضی    ۹5/11/20 مورخ    13۹5۶030200700 شماره554۶  رای   -۶0

پاک  مترمربع      2۶3.۹7 مساحت  به  تمام  نیمه  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  مهدیقلی 

شماره255 فرعی از 40۶ اصلی واقع در   گارماسه بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه    متقاضی

۶1-- رای شماره 5554 13۹5۶030200700 مورخ ۹5/11/20  رمضانعلی حسینی جولرستانی فرزند 

نوروزعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111.۹1    مترمربع پاک شماره فرعی از ۹ 

اصلی واقع در   جولرستان بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه نوروزعلی حسینی 

علی  فرزند  شیرعلی کلیشادی  امید    ۹5/11/20 مورخ   13۹5۶030200700  5551 شماره  رای   -۶2

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145.32   مترمربع پاک شماره فرعی 7 از 21 اصلی 

واقع در   سودرجان بخش ۹ ثبت اصفهان مالک اولیه نصراله یزدی 

۶3- رای شماره 13۹5۶0302007005014 مورخ ۹5/10/22  مهدی عطائی سهرفیروزانی فرزند علی 

اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۸7.40 مترمربع پاک شماره 3۶0 فرعی از 474 

رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   ۹ بخش  سهرفیروزان  در   واقع  اصلی 

حسن عزیزی . 

۶4- رای شماره 13۹5۶0302007005۶2۸ مورخ ۹5/11/24  اکرم آقائی حسین آبادی فرزند مصطفی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 10۹.10 مترمربع پاک شماره 4۹۸ فرعی از 24 اصلی 

واقع در  باغ ابریشم بخش ۹ ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن نظری . 

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز  سه شنبه مـورخ 13۹5/12/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهار شنبه مورخ 13۹5/12/1۸                                                       

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان فاورجان  اکبر پور مقدم
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حوادثسالمت

برنج بخورید و چاق نشوید!
ــه  اضافه کــردن روغــن نارگیــل ب
آبکــش  هنــگام  جــوش  آب 
برنــج، بهتریــن شــیوه بــرای 
ــج  ــاد برن ــری زی کاســتن از کال
اســت. همچنیــن گذاشــتن برنج 
در یخچــال بــه مــدت 12 ســاعت 
ــوردن  ــردن و خ ــرم ک ــگاه گ و آن
 آن نیــز، می توانــد مانــع از جــذب میــزان زیــادی قنــد 

شود.
ــوردن  ــد از خ ــی و قن ــرس از چاق ــل ت ــه دلی ــراد ب ــتر اف بیش
ــن  ــی، از ای ــت نکات ــا رعای ــوان ب ــا می ت ــند؛ ام ــج می ترس برن
دانــه مغــذی و پرخاصیــت نهایــت بهــره را بــرای تنظیــم رژیــم 

غذایــی و ســامت بــرد. 
کارشناســان بــه افــرادی کــه می خواهنــد برنــج بخورنــد، امــا 
ــا  ــد آن را ب ــه می کنن ــاد آن هســتند، توصی ــری زی نگــران کال
روغــن نارگیــل و نــه روغــن گیاهــی طبــخ کننــد و نیــز قبــل از 

خــوردن بگذارنــد تــا برنــج آن هــا خنــک شــود. 
گفتنــی اســت کارشناســان اعتقــاد دارنــد بــا اســتفاده از ایــن  
ــد.  ــش می یاب ــد کاه ــا 60 درص ــج ت ــری برن ــزان کال کار، می
اســاس  بــر  برنــج گــرم  می دهنــد  نشــان  بررســی ها 
تحقیقــات میــزان بیشــتری قنــد و کالــری در بــدن بــه 
نســبت برنــج ســرد ایجــاد می کنــد و خنــک بــودن آن پیــش 
ــود در  ــاد موج ــد زی ــذب قن ــع از ج ــد مان ــوردن، می توان از خ

ــج شــود.  برن
کارشناســان و محققــان ســریا نکایی ایــن نتایــج را بــا 
تحقیــق بــر روی بیــش  از 38 نــوع برنــج بــه دســت آورده انــد. 
 همچنیــن گذاشــتن برنــج در یخچــال بــه مــدت 12 ســاعت 
ــع از  ــد مان ــز، می توان ــوردن آن نی ــردن و خ ــرم ک ــگاه گ و آن

ــد شــود. ــادی قن ــزان زی جــذب می
اضافــه کــردن روغــن نارگیــل بــه آب جــوش هنــگام آبکــش 
برنــج، بهتریــن شــیوه بــرای کاســتن از کالــری زیــاد برنــج 

اســت.
کارشناســان محقــق ایــن طــرح اعــام کرده انــد هــدف آن هــا 
ــع  ــرای رف ــی ب ــای ابداع ــن روش ه ــش، یافت ــن پژوه از ای
ــت  ــورهایی اس ــژه در کش ــورها، به وی ــی در کش ــل چاق معض

ــد. ــکیل می ده ــج تش ــا را برن ــی آن ه ــذای اصل ــه غ ک
ــا  ــراد حتم ــد اف ــن حــال هشــدار می دهن کارشناســان در عی
برنــج را پیــش از مصــرف گــرم کننــد؛ زیــرا حتــی برنــج نیــز 
ــد باعــث ایجــاد مســمومیت غذایــی در افــراد شــود. می توان

ــاالت  ــن شــیمی ای ــن پژوهــش در نشســت انجم ــج ای نتای
ــه شــده اســت. انتخــاب ــه )ACS( ارائ متحــده مشــهور ب

کشف 2 میلیارد ریال بادام هندی قاچاق 

در سمیرم
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســمیرم از کشــف یــک محمولــه 
بــادام هنــدی قاچــاق بــه ارزش 2 میلیــارد ریــال و دســتگیری 
ــت:  ــی گف ــا برات ــرهنگ غامرض ــر داد. س ــی خب ــک قاچاقچ ی
مامــوران ایســتگاه ایســت بازرســی شــهید رئیســیان شهرســتان 
ســمیرم حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری از محــور »ســمیرم-
شــهرضا« بــه یــک دســتگاه کامیــون رنــو مشــکوک شــدند و آن 
را متوقــف کردنــد.وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو، تعداد 
ــدارک ثبت شــده  ــه م ــر گون ــد ه ــدی فاق ــادام هن 500 بســته ب
گمرکــی کشــف شــد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: ارزش 
ــارد  ــه 2 میلی ــان مربوط ــط کارشناس ــده توس ــه کشف ش محمول
ریــال اعــام شــده اســت. ســرهنگ براتــی ادامــه داد: در ایــن 
خصــوص راننــده خــودرو دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده 
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده 
ــد  ــان تاکی ــده انتظامــی شهرســتان ســمیرم در پای شــد. فرمان
کــرد: نیــروی انتظامــی بــا قاچاقچیــان کاال بــه شــدت مقابلــه 
خواهــد کــرد و اجــازه جــوالن و سرکشــی بــه اخالگــران 

اقتصــادی نخواهــد داد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

 کشف 252 کیلو مواد مخدر 

در بازرسی از دو دستگاه خودروی سواری
ــزد از  ــتان ی ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
کشــف 184 کیلــو تریــاک و 68 کیلــو حشــیش در بازرســی 
ــس  ــوران پلی از دو دســتگاه خــودروی ســواری توســط مام
ــر داد. ســرهنگ محمدحســین ســتوده نیا  ــن اســتان خب ای
دربــاره ایــن خبــر گفــت: مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر اســتان یــزد بــا انجــام کار اطاعاتــی از خبــری 
درخصــوص بارگیــری و حرکــت یــک محمولــه مــواد افیونــی 

ــع شــدند. ــه ســمت پایتخــت مطل ــن اســتان ب از ای
ــی از  ــی عملیات ــر تیم ــن خب ــب ای ــا کس ــه داد: ب  وی ادام
ــیر  ــری مس ــن ردگی ــکیل و ضم ــس تش ــن پلی ــوران ای مام
حرکــت قاچاقچیــان، یــک دســتگاه خــودروی ســواری 
ــه  ــوط ب ــمند« مرب ــواری »س ــتگاه س ــک دس ــارس« و ی »پ
ســوداگران مــرگ در محورهــای مواصاتــی اســتان توقیــف 
ــس  ــوران پلی ــرد: مام ــح ک شــد. ســرهنگ ســتوده نیا تصری
ــدر از  ــواد مخ ــو م ــا، 184 کیل ــن خودروه ــی از ای در بازرس
نــوع تریــاک و 68 کیلــو حشــیش را کشــف و چهــار نفــر از 
ســوداگران مــرگ را دســتگیر و بــه مقامــات قضائــی معرفــی 

ــران ــس ای ــری پلی ــگاه خب ــد. پای کردن
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ــال  ــی ح ــوط تلفن ــن خط ــی از پرکاربردتری ــراه، یک ــن هم ــوط تلف خط
حاضــر اســت و تقریبــا همــه افــراد از همــه اقشــار جامعــه از آن 
ــم  ــا خان ــا ایــن خطــوط ب ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــد. ب اســتفاده می کنن

مهنــدس فرشــته صبایــی، رئیــس اداره مشــتریان ســیار شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان، بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد 

حاصــل ایــن گفت وگوســت.
    پیامک

پیامک هــای شــخصی و پیامک هــای تبلیغاتــی بــه گونــه ای اســت کــه 
هزینــه آن بــه عهــده فرســتنده اســت. 

ــن  ــت ای ــه دریاف ــل ب ــر شــخص مای ــی اگ ــای تبلیغات ــاره پیامک ه درب
پیامک هــا نیســت، می توانــد عــدد 1 التیــن را بــه ســامانه 8999 
ــرای آن هــا حــذف  ــی ب ــن کار، پیامک هــای تبلیغات ــا ای ــد. ب ارســال کن

خواهــد شــد. 
دریافــت کننــد  را  پیامک هــا  ایــن  دوبــاره  خواســتند  هــم  اگــر 
می تواننــد عــدد 2 التیــن را بــه همیــن شــماره ارســال کننــد. بــا 
ــی  ــای گروه ــت پیامک ه ــن اس ــی ممک ــای تبلیغات ــذف پیامک ه ح
ــا دانشــگاه ها و دیگــر مراکــز عمومــی ارســال  کــه از ســوی مــدارس ی

می شــود نیــز، حــذف شــود.
ــن نهادهــا  ــن اســت کــه خــود ای ــن موضــوع هــم ای ــع ای ــا راه رف  تنه
بــرای حــذف سیســتم پیامــک عمومــی اقــدام کننــد و نــام خــود را از 
ــن موضــوع  ــه ای ــه البت ــد ک ــی حــذف کنن ــای تبلیغات لیســت پیامک ه

بایــد بــه تأییــد مراکــز ذی صــاح برســد و در صــورت تأییــد اجراشــدنی 
اســت.

    پیامک های ارزش افزوده
پیامک هــای ارزش افــزوده یــا خدمــات مبتنــی بــر محتــوا قبــا 
ــن  ــل، ای ــورت تمای ــترک در ص ــد و مش ــال می ش ــترک ارس ــه مش ب
ســرویس ها را انتخــاب می کــرد؛ امــا بــه دلیــل مشــکات پیش آمــده 
ایــن ســرویس دیگــر بــه مشــترکان ارســال نمی شــود و تنهــا از طریــق 

ــل اســتفاده اســت. ســایت همــراه اول قاب
شــرکت در مســابقات تلویزیونــی یــا مســابقات پیامکــی هــم مــواردی 
اســت کــه ممکــن اســت شــامل هزینــه شــود و مشــترکان بایــد قبــل از 

شــرکت دربــاره آن اطاعــات کامــل بــه دســت آورنــد.

هارم( سم�ت �چ
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ــدر  ــواد مخ ــرف م ــز از مص ــزوم پرهی ــاره ل ــح درب ــاید توضی ش
 بــه دلیــل عــوارض و خطــرات آن بــرای برخــی نوجوانــان 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــا نبای ــد؛ ام ــختی باش ــان، کار س و جوان

بــود. بی توجــه 
    چگونگی تاثیر مواد مخدر بر نوجوانان

ــد  ــادر بای ــدر و م ــوان پ ــه  عن ــما ب ــان، ش ــه کارشناس ــه گفت ب
اطاعــات کاملــی دربــاره تأثیــرات مخــرب مــواد مخــدر و 

مشــروبات الکلــی بــر مغــز نوجوانــان داشــته باشــید.
ــی  ــل فیزیک ــیر تکام ــی در س ــاس و مهم ــی دوره  حس  نوجوان
و احساســی کــودک اســت و گزارش هــا نشــان می دهــد 
ــه تأثیــر مضــر مشــروبات  ــان در حــال رشــد ب کــه مغــز نوجوان
الکلــی و مــواد مخــدر، بســیار حســاس اســت. بعضــی از 
ــا آســیب های  ــی اســت؛ ام ــواد مخــدر موقت ــکل و م ــرات ال اث
دیگــر ممکــن اســت تاثیــر طوالنی  مدتــی بــر رفتــار، احســاس  و 
عملکــرد نوجــوان و جــوان داشــته باشــد. اگرچــه بــدن نوجــوان 
بســیار انعطاف پذیــر اســت، امــا از خطــرات و عــوارض مصــرف 
ــن خطــرات،  ــان نیســت. یکــی از بزرگ تری ــواد مخــدر  در ام م
خطــر وابســتگی  بــه مــواد شــیمیایی اســت. زمانــی کــه فــرد  

ــز و  ــد، مغ ــرف می کن ــدر مص ــواد مخ ــا م ــی ی ــروبات الکل مش
ــار  ــورت کن ــد و در ص ــدا می کن ــاد پی ــواد اعتی ــن م ــه ای ــدن ب ب
ــن  ــود. ای ــدید می ش ــی ش ــوارض جانب ــار ع ــتن آن دچ گذاش
ــددی  ــرات متع ــام دارد، دارای خط ــرک ن ــم ت ــه عائ ــت ک حال
ــاال،  ــون ب ــب، فشــار خ ــارت اســت از: تشــنج، ت ــه عب اســت ک
ــی. ــم های عضان ــق، اسپاس ــرزش، تعری ــتفراغ   ل ــوع و اس ته

ــرف  ــدر مص ــواد مخ ــا م ــی ی ــروبات الکل ــه مش ــی ک  جوانان
ــه تصــادف بیماری هــای  ــی از جمل ــد در معــرض خطرات می کنن

ــتند.  ــرگ زودرس هس ــی و م ــری، خودکش مس
ــدر  ــواد مخ ــکل و م ــرف ال ــان مص ــان و جوان ــان نوجوان در می
ــه فــوت اســت. خطراتــی  ــروز حــوادث منجــر ب علــت اصلــی ب
کــه ایــن افــراد را تهدیــد مــی کنــد عبــارت اســت از: افزایــش 
ــا وســایل نقلیــه، افزایــش خطــر مجــادالت و  خطــر تصــادف ب
ــا  ــه خــود ی ــل غیرعمــد، افزایــش خطــر آســیب رســاندن ب قت
ــی  ــای مقاربت ــه بیماری ه ــا ب ــر ابت ــش خط ــی، افزای خودکش
ماننــد HIV / AIDS، افزایــش قــرار گرفتــن در معــرض خطــر 

ــت. ــد هپاتی ــون مانن ــال از راه خ ــل انتق ــای قاب بیماری ه
مصــرف مــواد مخــدر بــر تمــام  اندام هــای حیاتــی یــک نوجــوان 
از جملــه مغــز، قلــب و ریه هــا، کبــد و اندام هــای گوارشــی  
تاثیــر می گــذارد. هرچنــد ممکــن اســت نوجوانــان اثــرات 
ســوءمصرف مــواد را بافاصلــه احســاس نکننــد، امــا بــا ادامــه  
اســتفاده  از ایــن مــواد مخــرب، ممکــن اســت  دچــار مشــکات 
مزمــن ماننــد دیابــت، بیماری هــای قلبــی، بیماری هــای کبــدی 

یــا ســرطان شــوند.
     تاثیر مخرب مواد مخدر و الکل روی مغز

مغــز نوجوانــان هنــوز در حــال رشــد اســت؛ از ایــن رو مصــرف 
مــواد اثــر شــدیدی بر ســامت عصبــی و روانــی آن ها می گــذارد. 
 آزمایش هــای  بالینــی نشــان می دهــد کــه مصــرف الــکل 
ــناختی  ــای ش ــرد و توانایی ه ــاختار، عملک ــدر در س ــواد مخ و م
مغــز در حــال رشــد تغییــر ایجــاد می کنــد و همچنیــن در 
ــاد  ــل ایج ــات تداخ ــادآوردن اطاع ــه ی ــری و ب ــی یادگی توانای
می کنــد. آمــوزش، تکلــم و ثبــات عاطفــی نیــز می توانــد تحــت 

تاثیــر قــرار گیــرد. مشــکات شــناختی بر اثــر مصرف مشــروبات 
ــکاتی  ــز مش ــه نی ــد در مدرس ــدر می توان ــواد مخ ــا م ــی ی الکل
ــی  ــرفت تحصیل ــع پیش ــاورد و مان ــود بی ــه وج ــرد ب ــرای ف  ب
ــالی  ــه بزرگس ــه مرحل ــا ورود ب ــود. ب ــی ش ــغلی در زندگ و ش
ــن  ــر اســت. ای ــل مهم ت ــی  از قب ــات عاطفــی و روان داشــتن ثب
ــد  ــدر می توان ــواد مخ ــکل و م ــرف ال ــه مص ــت ک ــی اس در حال
افســردگی، نوســانات خلقــی، خصومــت و اضطــراب ایجــاد کند.

    محافظت  از نوجوانان
ــر  ــد در براب ــت صددرص ــرای محافظ ــی ب ــچ راه ــفانه هی متأس
ــود  ــی وج ــروبات الکل ــا مش ــدر ی ــواد مخ ــرف م ــرات مص خط
ــا اتخــاذ   ــادی ب ــا حــد زی ــد ت ــادر می توانن ــدر و م ــا پ ــدارد؛ ام ن
ــی  ــه نگران ــد: صادقان ــر خطــرات را کاهــش دهن ــای زی روش ه
ــواد  ــاب از مصــرف م ــا اجتن ــد، ب ــان بگذاری ــا او درمی ــود را ب خ
 مخــدر یــا مشــروبات الکلــی و بــا مراقبــت از ســامت جســمی 
ــک  ــید، ی ــوب باش ــوی خ ــک الگ ــرای وی ی ــود ب ــی خ و روان
محیــط خانــواده ســالم  و حمایت  کننــده بــرای او ایجــاد کنیــد، 
ــزد  ــود را ن ــوان خ ــاد، نوج ــانه های اعتی ــه نش ــردن ب ــی ب ــا پ ب

ــر ــد. شــهر خب ــاد ببری ــان اعتی متخصصــان درم

چگونگی تاثیر مواد مخدر بر نوجوانان


